LAIŠKAS REDAKTORIUI
Kelionė į Jurgį Baltrušaitį

Viktorija Daujotytė

Mielas Redaktoriau,
Norėčiau su Jūsų žurnalo skaitytojais pasidalyti viena kita mintimi iš Maskvoje, Jurgio Baltrušaičio namuose, šių metų gegužės 25 d. įvykusios konferencijos – kasmetinių skaitymų, skirtų simbolizmo ir posimbolizmo problemoms.
Keliavome į Maskvą, o iš tiesų – į Jurgį Baltrušaitį, į pasaulį, kuriuo domėtis
pradėjau prieš keturiasdešimt metų, bet jo mįslingumas traukia iki šiol. Gali
būti, kad sukuosi vis tame pačiame rate, bet nenoriu iš jo išeiti. Jaunesni bendrakeleiviai (docentė Dalia Čiočytė, „Naujojo Židinio-Aidų“ redaktorius Gediminas Mikelaitis) lietuvių humanistikoje yra poeto naujai prisitraukti vardai,
turį daug galimybių pasakyti savo žodį. Literatūros teologijoje, tik pradedančiuose ryškėti jos horizontuose, Baltrušaičiui priklausytų svarbi vieta; ne tik
jo poezijai, bet ir poetinei reﬂeksijai, susietai su pamatinių žmogaus klausimų
svarstymu ir egzistenciškai atviromis tų klausimų būsenomis.
Keliauti į Maskvą – ir dar gegužės mėnesį – nebuvo labai paprasta. Iš karto
sunerimusi (ko tau ten?) mano mama vis dėlto sugebėjo suprasti ir paaiškinti – jūsų ten kiti reikalai... Baltrušaitis – svarbus reikalas. Dar iš kitos Maskvos – iš tos, kurią senų fotograﬁjų ir atvirukų rinkiniu Baltrušaičio namuose
nedidele ekspozicija pristatė Valerijaus Briusovo literatūrinis muziejus. Naujajame Arbate šią nutolusią XX a. pradžios Maskvą dar galėjo priminti mažytė
cerkvė ryškiai žaliais kupolais, keistai ir beveik neįtikėtinai išsilaikanti tarp
naujų daugiaaukščių, ir atsargiai žydinčios alyvos. Kazino, kazino, kazino...
Didžiulės reklamos, prabangios mašinos. Elektros tinklų grėsminga avarija,
kaskadomis nusiritusi per kelias gubernijas. Buvo baugu įsivaizduoti tamsias
metro šachtas, požeminius traukinius, pilnus žmonių. Silpna žmogaus prigimtis – džiaugėmės, kad nepatekome į tas bėdas. Buvome Lietuvos ambasadoje – kaip ir Lietuvoje.
Knygų namai – knygynai nepakeistu vardu (knižnyj dom); humanitarinė leidyba įvairi, šakota; daug gerų vertimų iš klasikos, taip pat iš ﬁlosoﬁjos, religijos
istorijos. Leidžiami amžiaus pradžios rusų ﬁlosofai, taip pat Baltrušaičiui artimas dramatiško likimo fenomenologinės krypties mąstytojas Gustavas Špetas.
Labai plečiasi Baltrušaičio kontekstas – ir ﬁlosoﬁnis, fenomenologinis. Daug
dėmesio skiriama akademinei leidybai; universitetų studentai gali naudotis net
keliomis naujomis literatūros teorijomis, daug įvairios specializuotos lektūros.
Labai eksploatuojamas sidabro amžius – XX a. pradžia, iš tiesų sutelkusi meno,
ypač poezijos, žvaigždyną. Marina Cvetajeva – įvairiausiais rakursais, tiek jos
pačios tekstų leidybos, tiek interpretacijų. Nelengva atskirti tikrus dalykus ir
tai, kas skirta smalsumui, rinkai. Labai paklausūs dienoraščiai (perleidžiamas
ir Fiodoras Dostojevskis), užrašai, užrašų knygelės (du didžiuliai tomai Cvetajevos neskelbtų užrašų, fragmentiškų, kartais lyg ir visai atsitiktinių). Ryškesnių naujų literatūrologinių pozicijų nematyti – dominuoja metodinių bruožų
junginiai, eklektika, nepriskiriant šiai sąvokai neigiamos reikšmės.
Jaučiama Rusijos Humanitarinio universiteto reikšmė ir įtaka. Pastebėjau
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kelias rimtas knygas, kuriose yra grifas: „Dabartinės ﬁlosoﬁjos kalbos laboratorija“; ji
veikia Humanitariniame universitete. Kapitalinius humanistikos darbus remia Rusijos humanitarinis mokslinis fondas. Universitete dirba ar kuriuo nors būdu bendradarbiauja žinomiausi Rusijos humanitarai, taip pat Vladimiras Toporovas – ir baltistikai (ji
apima ne tik kalbą, bet ir tautosaką, mitologiją, literatūrą) svarbus asmuo. Profesorius
anksčiau aktyviai dalyvavo Jurgio Baltrušaičio namų konferencijose ir renginiuose, planavo parašyti įžanginį žodį faksimiliniam pirmųjų poeto rinkinių (Zemnyje stupeni, Gornaja tropa) dvitomiui, bet šiuo metu serga, kelis kartus operuotos akys. Užsiminus apie
šį tikrai svarbų leidimą (nesuspėta konferencijai tik dėl techninių kliūčių), būtina kalbėti
apie Juozą Budraitį, ministro rango kultūrininką Lietuvos ambasadoje, atliekantį tikrai
svarbų darbą; leidyba – viena jo sričių. Aišku, kad ir šiųmetė Baltrušaičio konferencija
buvo suorganizuota jo pastangomis.
Koks buvo šios nedidelės konferencijos turinys? Jį maždaug apimtų trys matmenys:
archyvų, faktų atskleidimai, koncepcijų žvalgymai, kūrybos tyrimai. Archyvų, daugiausia laiškų, tyrinėjimais ir skaitymais paremti Aleksandro Lavrovo (Sankt Peterburgas),
Nikolajaus Kotrelevo (Maskva) pranešimai. Pirmasis, remdamasis Puškino namų rankraštiniais archyvais, kalbėjo apie Baltrušaičio vertimus – daugiausia almanachams Severnyje sborniki, turėjusiems apimti danų, norvegų, švedų literatūras. Baltrušaitis atkakliai susirašinėjo su privačiais leidėjais, gynė savo kaip profesionalaus vertėjo garbę
ir orumą, nesutiko su menkais atlyginimais. Redagavo kitų, vertusių iš tarpinių kalbų,
daugiausia iš vokiečių, tekstus. Buvo reiklus, nepakantus. Pats tiksliai, pedantiškai laikėsi sutarties sąlygų. Lavrovas pirmas ryžosi įvardyti Baltrušaičio originalios kūrybos ir
vertimų santykį: 1:10.
Turėjau galimybę pagalvoti apie tai, kaip keičiasi mūsų požiūriai, kaip atsiranda galimybės matyti kitaip. Jaunystėje, kai rašiau disertaciją, archyvuose (daugiausia Maskvos) beveik su panieka atstumdavau tuos Baltrušaičio laiškus, kuriuose jis kalbėjo apie
pinigus, įkainius, sutartis; tokių laiškų, raštelių išlikę gana daug. Atrodė svarbu tik tai,
kur ﬁlosoﬁja, kur kalbama apie kūrybą, kur aukšta. Klausydamasi Lavrovo pranešimo,
prisodrinto faktų, mačiau realybę, kasdienybę, pačią gyvenimo žemę, be kurios nėra ir
būti negali ir to akis pirmiausia pritraukiančio aukščio. Be abejo, veikia ir laikas; net nemokėjusieji skaičiuoti mokomės. Juk ir mūsų kad ir menki honorarai priklauso ir nuo to,
ar sugebame juos gauti ar net išgauti...
Kotrelevas, dabartinėje savo veikloje apskritai nemažai dėmesio skiriantis Baltrušaičiui, kalbėjo apie poeto susirašinėjimą su Aleksandru Djakonovu, aktoriumi, žmonos Marijos pusbroliu. Laiškai Djakonovui ir Valerijui Briusovui sudaro Baltrušaičio epistolinio
palikimo svarbiąją dalį. Juose daug biograﬁnės, psichologinės ir egzistencinės medžiagos. Daug ir spalvingų gyvenimo smulkmenų. Planuojama laiškus Djakonovui išleisti.
Galbūt ir su Marijos Baltrušaitienės laiškais, rašytais iš Paryžiaus į Maskvą po Baltrušaičio mirties.
Konferencijoje dalyvavo ir kalbėjo Nikolajus Bogomolovas, vienas svarbiųjų rusų simbolizmo bei XX a. pradžios literatūros tyrinėtojų, nemaža dėmesio skiriantis simbolistinei spaudai (Baltrušaitis buvo aktyvus jos dalyvis, net organizatorius) bei ezoterizmui.
Baltrušaičiui tinka ezoterinės kūrybos apibrėžtys; tik būtina atsižvelgti į tai, kad poetui
buvo svetimos okultinės programos, juolab praktikos, XX a. pradžioje gana išplitusios.
Stefano Gardzonio (Florencija) pranešime „Jurgis Baltrušaitis italų kalba: suvokimo
problemos“ išsamiai analizavo įdomų faktą – iš Lietuvos kilusi Eva Amendola-Kuhn dar
1912 m. į italų kalbą išvertė „Žemės laiptus“ ir parašė įvadinį žodį. Versta ritmine proza,
stengiantis perteikti turinį. Italija ir Baltrušaitis – atskira, gana plati tema; ji apimtų ir
vertimus iš italų kalbos, šio krašto kultūros bei gamtos patyrimus, palikusius pėdsakų
pasaulėvokoje ir kūryboje. Ir Bogomolovas, ir Gardzonio formulavo koncepcijas, kurios
galėtų atverti tolesnių Baltrušaičio tyrinėjimų galimybes. Šiai krypčiai priskirtinas ir
Viačeslavo Ivanovo, įžymaus indoeuropeisto, baltisto, plataus interesų spektro kultū-
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rologo, pranešimas „Viačeslavas Ivanovas ir Borisas Pasternakas pokalbiuose 1913 m.
vasarą Jurgio Baltrušaičio vasarnamyje“. 1913–1914-ųjų vasaras Baltrušaičiai praleido netoli Tarusos išsinuomotame dviaukščiame name su senu, ūksmingu sodu. Netoliese vasarojo Konstantinas Balmontas su šeima, lankėsi poetas Viačeslavas Ivanovas.
Borisas Pasternakas čia gyveno kaip sūnaus, būsimojo įžymaus menotyrininko Jurgio
Baltrušaičio, namų mokytojas. Pokalbių turinys šiek tiek paliudytas jo dalyvių. Ivanovas jį tarsi rekonstravo (už atskiros minties ar fakto slypi to laiko mąstymas, rūpesčiai),
išplėtė, įvesdamas simbolizmo ir posimbolizmo ryšių aspektą. Posimbolistai perėmė iš
simbolistų eiliavimo techniką, dėmesį bendrosioms žmonijos problemoms. Simbolizmo
programose ir siekiuose buvo ryški pastanga atverti akis, sustabdyti Rusijos artėjimą
prie krizės, kuri įvyko 1917 m. Aleksandro Skriabino muzika buvo vienas įspūdingiausių
dvasinių bandymų pakeisti pasaulio kryptį. Staigi ir netikėta jo mirtis susilpnino ir jo
bendražygių (taip pat ir Baltrušaičio) pastangas. Pasternako ankstyvąją kūrybą Baltrušaitis dėmesingai sekė.
Pranešimai iš Lietuvos buvo skirti Baltrušaičio poetinės ﬁlosoﬁjos (Čiočytė, „Žemiškosios būties samprata J. Baltrušaičio lyrikoje“), vertybių struktūros (Mikelaitis, „Vertybių
struktūra J. Baltrušaičio kūryboje“), poetikos (Daujotytė, „Jurgio Baltrušaičio metaforos – simboliai“) problemoms. Galima tikėtis, kad šie pranešimai bus paskelbti ir lietuvių kalba. Tai liktų kaip vienos kelionės į Jurgį Baltrušaitį ir padėkos šios konferencijos
organizatoriams ženklai.
Baltrušaitį sunku viešai, juolab aktoriškai skaityti. Nustebino įdomus, savitas, Baltrušaičio poetinės meditacijos atskirumo, netgi slaptumo nepažeidžiantis Raimondos Klimavičiūtės skaitymas, lydimas Deniso Grockio muzikavimo.
Per kavos pertraukas ir po konferencijos daugiausia kalbėtasi apie Jurgio Baltrušaičio
archyvo Prancūzijoje likimą. Budraitis pasidžiaugė, kad po kelių metų pastangų iš vaikaičio Žano Baltrušaičio buvo gautas sutikimas, kad viena iš Maskvos vidurinių mokyklų
(kad ir su nedidelėmis lietuviškumo ugdymo galimybėmis, lankoma ir Maskvoje gyvenančių lietuvių vaikų) būtų pavadinta Jurgio Baltrušaičio vardu. Tad surastas šioks toks
kontaktas. Bet nepavykus (ar nesuspėjus) pasinaudoti labai Lietuvai palankia marčios
Helen Baltrušaitis valia, archyvo likimas vėl yra bauginamoje nežinioje. Rusų tyrinėtojams būtų paranku, kad archyvą perimtų kuri nors solidesnė Prancūzijos įstaiga – biblioteka, muziejus. Kad tik tas archyvas taptų prieinamas. Lietuva turėtų ryžtingai pretenduoti į šį kultūros turtą. Veikiausiai tai bus susiję su pinigais. Reiktų ir šiam būdui
ryžtis. Kas turėtų imtis iniciatyvos? Tikriausiai Lietuvos kultūros ministerija, veikdama
išvien su Užsienio reikalų ministerija per ambasadą Prancūzijoje, per jos kultūros atašė. Norėtų prisidėti ir Jurgio Baltrušaičio namai, ir Jurgio Baltrušaičio fondas, vis dar
ieškantis savo veiklos krypčių. Ką ir kalbėti apie tuos, kuriems kelionė į Baltrušaitį yra
nesibaigianti. Bet atrodo, kad Baltrušaičio archyvo likimas priklauso valstybinei kompetencijai.
Mielas Redaktoriau, ačiū už suteiktą galimybę pasidalyti su Jumis ir su žurnalo skaitytojais kelionės į Jurgį Baltrušaitį džiaugsmais ir rūpesčiais.

Vilnius
2005 06 04
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Birželio 3 d. Palikę Vilnių užsukame į Lazdijus. Kol
Vytas perka vos nepamirštas lauktuves draugams Ukrainoje, aš vaikštinėju aplink. Aptinku GOSTINICA
VIEŠBUTIS, jo apačioje – Lazdijų advokatų biurą bei
Darbo partijos būstinę. Aplink šalia esančią kirpyklą trinasi benamis šuo, žvelgdamas į savo atspindį veidrodiniame kirpyklos stikle. Nufotografuoju. Tai bus pirmas
šios kelionės kadras. Pakeliu objektyvą į viršų – nuo
stogo pasibaido paukštis, antras kadras pagauna šaltą
apniukusios dienos blizgesį Darbo partijos iškaboje.
Tik sustoję Augustave iš gatvės vaikėzo išsyk gauname
pasiūlymą nusiplauti automobilio stiklus. Nusprendžiame, kad sutikti bus pigiau. Ieškome kur užkąsti.
Airiškos aludės iškaba veda į kiemą su manikiūrininkės kabinetu, o užklaustas apie padorią vietą užkąsti dėdulė laikraščių pardavėjas užrodo „Flamingą“, –
sako, jei ne kebabo norite, tai – padoriausia vieta.
Iškilmingas restoranas pasitinka Jeruzelskį menančia
gelžbetonio architektūra, ryškiai rožinėmis sienomis,
valgyklos dvoku, žaliu markeriu nutepliotu meniu bei
malonia prieblanda. Nė gyvo žmogaus. Vytas tempte
ištempia mane už rankos.
Pakelės kavinę atpažįstame iš sunkvežimių lietuviškais numeriais pulkelio, prisiglaudusio stovėjimo aikštelėje. Flaczki wołowe. Skanumėlis.
Liubliną pasiekiame vidurnaktį. Tiek taksistas, tiek
degalinės darbuotojas išsijuosę siūlo automobilininkų sąjungai priklausantį motelį ir nerekomenduoja
viešbučio, – sako, ten pinigus plėšia, o kokybė ta pati.
Patikime, susimokame už apčiupinėto stiklo ir medžio
lentelių sienos sėdinčiai moteriškei, pusvalandį pralaukę motelio saugomos aikštelės sargo ir nusipirkę alaus,
laptope žiūrime The Big Lebowski. Apačioje – vietos rajono „tiems kam, per trisdešimt“ vakarėlis. Radio Maryja per radiją transliuoja rožinį, televizorius rodo erotiką.
Nobody fucks with Jesus rėkia Johnas Turturro iš kompiuterio ekrano. Nalej jeszcze! – rėkia lenkas už lango...
Birželio 4 d. Rytą smagiau – šviečia saulė, motelio
restorane, dar neišsivėdinusiame nuo vakarykščių šokių, ponia, kurią mintyse pavadinu Małgorzata, atneša
esspressowa kavą, baisiai primenančią kavos aparato
nukalkinimo nuoviras. Tačiau įpylus dvigubą grietinė-
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lės bei trigubą cukraus ji tampa kavos skonio gėrimu.
Užtat visa kita – skanu ir sotu. Beje, neapsirinku dėl
Małgorzatos – kolegė ją pašaukia vardu. Padėkojame,
atsisveikiname ir į kelią.
Pasienį pastebime daug anksčiau nei prie jo priartėjame – žiguliai, moskvičiai bei audi įsirėžę traukia melsvus arba oranžinius zubrionkus – priekabas, prikrautas
senos buitinės technikos viena kryptimi, tuščias – priešinga mūsų važiavimo krypčiai. Kepina jau beveik 27oC
karštis, pasiekiame eilės galą. Vytas įsijungia avarines
šviesas, lenkia eilę, kilometras, antras, gal net trečias.
20 eurų ir mes ketvirti. Jaunuolis, paėmęs pinigus, dėkoja lenkiškai, bėga keistis ir dalyti savo bendrams.
Aplink siaubingai dvokia žuvimi ir dar velniažin kuo.
Nuo Ukrainos pusės atvažiuojantys sunkvežimiai kelia
dulkes. Sveikos nuovokos vedamas nefotografuoju.
Kirtę Lenkijos postus, atsiduriame ant tilto per upę.
Čia eilės nebenusipirksi, sako sutikti lietuviai sunkvežimių vairuotojai. Žuvies dvokas keičiasi į šlapimo dvoką. Sunkvežimių vairuotojai šlapinasi tiesiog ant kelio
už sunkvežimio, tualetai – abiejose sienos pusėse. Poste ir eilėje jau valanda niekas nejuda. Kažin kas ima
pypsėti be paliovos, dar keli prisijungia, o Vytas suranda per radiją grojamą Chopiną. Lauke – 30oC.
Imigracinę kortelę paduodu pareigūnui. Antspaudas, ir
mes Ukrainoje. Klausiame, kodėl tokios eilės. Pasirodo,
ukrainiečiai gabenasi naudotą buitinę technika, o lenkai – dvigubai pigesnį benziną. Išties, nauja, prie pat
sienos pastatyta degalinė bei kavinių kompleksas papuoštas net Lenkijoje retai sutinkama lenktų skaidrių
gofruoto plastiko stogelių ažūru.
Volyn Vitae Vas – mėlynai ir geltonai žaižaruoja ženklas, kartu skelbdamas ir tai, jog toliau iki pat Kijevo
kelias bus tiesus it styga, šeši šimtai kilometrų nebebus
nė vieno kelio stulpelio, vos keli kaimai ir sankryžos bei
kvailys policininkas, norintis nubausti už greičio viršijimą, bet neturintis radaro tam greičiui pamatuoti.
„Alfa Romeo“ linguoja per duobes. Fotografuoju krūmelių ir lygaus horizonto nykumą, slenkančią pro šalį 160
km/h greičiu.
Manevičiuose sustojame nusiprausti. Vienoje kelio pusėje – degalinė Žuravlina, kurios dulkių siurblį puošia
nuo laiko ir saulės pamėlęs Juščenkos portretas – tarsi
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prisitaikęs prie melsvų degalinės apipavidalinimo spalvų. Kitoje kelio pusėje – betoninė stotelė, viduje išklijuota mozaika, vaizduojančia tris baltas lieknas ir, panašu, labai alkanas kumeles melsvomis uodegomis, kurios,
atrodo, per kelią niekaip negali pasiekti žalut žalutėlės
vešlios degalinės vejos. Kadras tupint žolėje ir laukiant,
kol iš kadro pasitrauks dryžuota milicijos Gazel.
Kijevas pasitinka atsiminimais. Tiek Lvovą, tiek Chersoną pamenu iš vaikystės nuotrupomis. Arbūzai, gazuotas vanduo ir limonadas už kapeiką iš automato. Ir
dar ypatingas vakarinės saulės geltonumas, paskandinantis lėtai miesto žiedais ir tiltais riedančius žigulius
bei kutenantis troleibusų ūsus.
Dėl viso pikto, kad neužsisvajočiau, viename iš žiedų
pamatau pastatytą traktorių-didvyrį. Liaudies ūkio
pasiekimas stūkso apsuptas chruščiovkių (čia jos – pakankamai brangios ir vertinamos, ypač miesto centre).
Kijeve, numetę daiktus, išsyk skubame pas Anios,
Vyto merginos, tėvus. Pasiūlęs atsivežti butelį vyno išsyk pasigailiu. Iš kelių šimtų butelių atpažįstu tik kelis – čia karaliauja gruziniški, moldaviški bei Krymo
vynai. Išsirenku tiek pagal kainą, tiek pagal visai patikimai atrodančią etiketę – moldavišką, o vėliau paragavęs sužinau, jog apsirikau visiškai – jis primena acto
ir cukraus tirpalą, nors etiketė išdidžiai skelbia jį esant
sausą išlaikytą baltą vyną. Vakarėlyje sutikta Anios
teta po gardžios vakarienės ir gruziniško cabernet pra-

deda pasakoti, jog naujasis prezidentas Juščenka yra
dar blogiau nei Kučma – netvarka administracijoje, vyriausybėje ir ministerijose daug didesnė nei anksčiau.
Taip pat išdėsto viską apie aukštus postus užimančius
Juščenkos gimines bei Timošenko aferas. Tiesa, aplink
lakstanti vos kelių metų Anios dukrytė, paklausta „Kto
naš prezident?“, – atsako: „Juščenko“. Apkepinta marinuota paprika bei aguročių troškinys svaigina daug
stipriau už politinių nuoskaudų išpažintį.
Jau grižus namo Kijevan, lentynoje randu Ukrainos istoriją. Užmiegu skaitydamas pagyras Vytauto Didžiojo „okupacijos“ metodui. Sapnuoju Azovo jūrą. Didelį
aukštą krantą ir labai ilgą šešiamečio bridimą iki vietos, kur galima bent atsigulti vandenyje. Čia taip negilu, vos siekia kelius.
Pabundu birželio 5 d. norėdamas aplankyti Pečerų
Laurą. Pakeliui užsukame pas RODINA MAT’ – didelę blizgančią skulptūrą, tikrąja to žodžio prasme styrančią kaip svetimkūnis iš medžiais apaugusių miesto
kalvų, pastėrusiu žvilgsniu žvelgiančią ir patrumpintu
kardu užsimojusią į Lauros pusę. Sako, tikintieji sukilę prieš skulptūros autorius ir miesto valdžią bei liepę
patrumpinti kardą – pastatyta motinėlė buvo gerokai
didesnė už Soﬁjos cerkvę. Nuleidžiu akis: Po gazonam
nechoditi, – skelbia oranžinė lentelė po robotinio blizgesio damos kojomis. Nufotografuoju. Taip pat ir apačioje
išstatytų tankų pabūklais (karinės technikos muziejus

Tomas Vyšniauskas. Kijevas. 2005. Fotograﬁja
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po atviru dangumi) rėpliojančius vaikučius, apšviestus
stiprios vidurdienio šviesos į pakaušį. Veidai šešėlyje.
Rodina blestit.
Lauros viduje fotografuoti draudžiama, nebent norėtum turėti reikalų su Berkutu (spec. policijos dalinys,
ginkluotas automatais ir neperšaunamomis liemenėmis), saugančiu visą kompleksą. Tuneliuose – vaško
kvapas, kojų šiugždenimas, maldos, bučiniai į šventųjų karstus. Vaškas teka per ranką, vėjo gūsis užneša
medaus ir miros kvapą iš kitu koridoriumi nuskubėjusio batiuškos nešamo smilkytuvo. Lauke pro praeivių minią skverbiasi šešiašimtinis mersedesas, paskui
jį – džipas. Verslininkas atvažiavo į Laurą sukalbėt popietinės malos. Saulėje blizga ir trikampė žvaigždė, ir
auksiniai cerkvių kupolai, ir ryškiom aliejinėm spalvom nutapyti ukrainiečiai liaudies drabužiais.
Maidane nufotografuoju Šreką, dvi merginas su buteliu nealkoholinio alaus bei gyvu vanagu nešiną jaunuolį žmogausvoro kostiumu.
Ir dar vakare, kai Anios tėvas ištraukia savo gamintos naminės buteliuką, nutinka kažkas neregėta – visai
šalia mūsų iš lizdo iškrenta pelėdžiukas bei bene tuo
pat metu atropoja ežys. Pelėdžiuką pavadiname Valdu,
ežį – Viktoru.
Birželio 6 d. Pirmadienį pasitinku nedrąsiai atmerkdamas akį ir laukdamas galvos skausmo.
Ilgai pietaujame Stradivari. Čia duoda ne tik vakarietiškus verslo pietus, bet ir bevielę nemokamą interneto
prieigą. A, dar turi ir espresso romano.
Kresčiatike sutinku Mindaugo Paknio teksto herojų (žr. „Laiškas redaktoriui“, in: NŽ-A, 2004, Nr. 7–8),
besiūlantį rašyti diplominius ir kursinius darbus, ir susiraukusią merginą, išlekiančią iš restorano Dva gusia. Dar kažkas badauja prie miesto tarybos. Saulėgrąžų pardavėją pagaunu į kadrą, žmogui-taksofonui,
duodančiam paskambinti už mokestį iš penkių pririštų
jam prie kaklo mobilių telefonų, kadro pagailiu; paaukoju jį vyrui ruda liemene ir oranžiniais marškiniais
žaliame autobusiuke. Jis vežioja gėles ir puokštes, tai
sužinau iš man paduotos vizitinės kortelės ir prašymo
atsiųsti nuotrauką.
Vakare toliau skaitau Ukrainos istoriją, iki Liublino
unijos. Geriu Campari su apelsinų sultimis. Lyja.
Ketvirtą ryto suprantu, jog jau birželio 7 d. Beveik
visi balkonai aplink – įstiklinti pačiais keisčiausiais
būdais ir priemonėmis. Štai, pavyzdžiui, Troješčino rajone, kuriame gyvenu – beveik 60% balkonų įstiklinti
troleibusų langais, su visomis gumomis įstatytais į medžio drožlių plokštę. Virš kiekvieno balkono – skardinis
stogelis, kad aukščiau gyvenančio kaimyno mesta nuorūka atšoktų ir nepadegtų balkono. Popiet nusiperku
leidimą fotografuoti Šv. Andriejaus cerkvėje – ten gra-
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žu, – sako Ania. Fotografuoju, bet nuo ryto be paliovos
beprotiškai skauda galvą – visą naktį prabusdavau nuo
lietaus barbenimo į tuos nelemtus priešnuorūkinius
stogelius. Nufotografuosiu juos ir įstiklinimus grįžęs.
Birželio 8 d. Diena su Vytu. Pradedame nuo Stradivari, interneto ir elektroninio pašto. Vytas lieka dirbti,
o aš vaikštau po Kresčiatiką. Jau grįždami namo pakelėje pamatome vairuotoją, iš kanistro pilantį benziną į
naujutėlį šešiašimtinį mersedesą. Grįždami namo stabtelime prie krautuvės, o kol Vytas su Ania apsiperka,
aš nufotografuoju Dniepro pakrantę, Soﬁjos Soborą ir
nukirstus beržus. Šiandien visas miestas dūsta baltoje
topolių sniego pūgoje.
Birželio 9 d. Šiandien išeisiu pasivaikščioti po Kijevą vienas su fotoaparatu. Nuo Maidano suku žemyn
upės link ir randu apžvalgos aikštelę, vainikuojamą
tokios pat robotinės geležies arka, prie kurios kairės
kojos glaudžiasi Muzej Pomarančovej Revoliuciji ir atrakcionas MATRIX, o prie priešingos gūžiasi raudono
granito Ukrainos partizanai, išdidžiai atsukę užpakalį Dnieprui. Upėje sumūrytoje salelėje stiebiasi mažytė cerkvė, o šalia prisišvartavęs kiniškai stilizuotas
kazino.
Nuo kalnelio matyti kita Kijevo pusė – senamiesčio dalis bei nauji rajonai tolumoje. Senutėlis kranas geltonai
nutepta strėle kiloja plytas ir skiedinį ant šlaito augančioms viloms. Du kadrai, ir dar vienas – parke vežimėlius aptūpusioms motinoms.
Aikštėje prieš Soﬁją – Bogdano Chmelnickio žirgas,
išsižiojęs kąsti cerkvės kupolą, kaip ir po jo kanopom
šešėlyje nutūpusi lenkų turistė – didelę porciją ledų.
Išgirstu balsus per megafoną – netoliese, prie teismo
rūmų vyksta „mėlynųjų“ mitingas – reikalauja išteisinti naujojo režimo „politinį kalinį“. Trys mėlynomis juostomis persirišę buduliukai pamatę fotokamerą, mane
tituluoja žurnalistu ir pakviečia pafotografuoti po mojuojamomis vėliavomis. Dėl viso pikto įsirašau ir garsą. Už vėliavų ir priparkuotų automobilių nedrąsiai susigūžusi stovi stačiatikių procesija, kurios dalyviai jau
net pyksta fotografuojami. Vis tiek nuspaudžiu.
Chaikovski salė – pilnut pilnutėlė, beveik iki ryto. Mėgaujuosi briliantinės žalumos vietos gamybos absentu.
Išeiname tik paryčiais – tik nusimaudyti duše ir sulaukti taksi, nors akys jau merkiasi. Taksistas lekia
180 km/h į Borispolio oro uostą. Ten sutinku grupelę
lietuvių, pasipuošusių Tak! marškinėliais ir perkančius duty-free pipirinės degtinės. Autobuse į lėktuvą
nugirstu telefoninį pokalbį – kalba vyriškis brangiu
šviesiu kostiumu ir baltais vasariniais batais: „...aš nežinau, kam ir kaip čia dabar reikėtų duoti kyšį. Čia tie
oranžiniai dabar viską pakeitę, viskas aukštyn kojom.
Po valandos būsiu Vilniuje, pašnekėsim...“
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APIE SAVALAIKĘ
EUROKONSTITUCIJOS MIRTĮ
Virgis Valentinavičius

Europos žūtis, šokas, katastrofa – rypuoja Europos Sąjungos vyriausybės ir Europos Komisijos funkcionieriai. Gedulingai nutaisyti eurokomisarų veidai ir kalbėjimas laidotuviniu šnabždesiu netrukdo čia pat tikinti,
esą Europos Konstitucija nemirė ir ratiﬁkacijos procesą
reikia tęsti. Labiausiai ragina tęsti tos valstybės, kurios pasistengė pritarti konstitucijai. Kadangi Lietuva
ne tik stengėsi, bet ir pataikūniškai persistengė būti
pirmąja pritarusia mirusiai konstitucijai, idėjos autorius Antanas Valionis kalba apie tai, kad olandams ir
prancūzams pasimaišė protas.
Suprask, lietuviams jis kaip visada nepasimaišė. Kažin kodėl atrodo priešingai – kaip visada pasimaišė, tik
ne lietuviams apskritai, bet Lietuvos politinei klasei.
Ši vėl užsižaidė geopolitinių schemelių paišymais kontūriniuose žemėlapiuose ir ne pirmą kartą didžiai nustemba, kad egzistuoja ir liaudis, ir kad ji drįsta galvoti
kitaip. Šiuo atveju kitaip galvoja ne lietuviai, kurių politiniu nebrandumu mėgsta skųstis mūsų politikieriai,
bet prancūzai ir olandai, kurių runkeliškumui lygiai
taip pat priekaištauja tenykštis elitas.
Galų gale kas ta konstitucija? Tai dokumentas, kurį
Europos konvento dalyviams diktavo prancūzų išrinktųjų išrinktasis Valery Giscard’as d’Estaing’as. Vienintelis konstitucijoje aiškus dalykas yra tai, kad ES turi
toliau vienytis, kitaip sakant, konstitucija yra grynai
eurofederacininkų projektas. Eurofederacininkų logiką sąlygoja utopiniai išsigalvojimai pavyti ir pralenkti
JAV, kam esą reikia sulydyti skirtingas Europos valstybes ir tautas į vieningą ekonominį, politinį, kultūrinį
ir psichologinį (bet ne religinį) darinį. Kaip visada, tokio
masto ir kvailumo didžiąsias schemas kuria ultraliberalūs kairieji – jie jaučia amžiną niežulį priversti individus ir tautas gyventi taip, kaip reikia, pagal tariamai
„protingą“ įsivaizdavimą. Utopiniai tikslai lemia suveltą, miglose klaidžiojantį mąstymą, mąstymo miglos rezultatas – paini ir nesuvirškinama konstitucija.
Tad kodėl negalima skaityti Prancūzijos ir Olandijos referendumų rezultato paraidžiui – žmonės balsavo
„prieš“ ne todėl, kad nesuprato konstitucijos, bet todėl,
kad suprato, jog ji yra nesuprantama. Žmonės taip pat

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 6

balsavo prieš vienintelį anksčiau minėtą aiškų šios konstitucijos dalyką – prieš tolesnę ES integraciją, tai yra atmetė eurointegracininkų per jėgą brukamą projektą.
Už konstitucijos mirtį eurokratams skaudesnė dabartinio europietiško status quo pergalė. Kai nebus
tolesnės integracijos, bus kaip dabar – gyvensime pagal Nicos sutartį daugmaž laisvoje ekonominėje zonoje,
kurioje galima nevaržomai keliauti ir apylaisviai gauti
darbo. Kartu žmonės turi savas valstybes ir pagrindiniais klausimais valdosi patys, o ne per Briuselio „organus“. Ar reikia geriau? Prancūzai ir olandai sako „ne“,
su jais sunku nesutikti paprastiems žmonėms kitose
valstybėse, o Briuselio „organų“ faunai – skaudu, jaučiasi nereikalinga.
Ne taip seniai Europos konvento dalyvis Vytenis Andriukaitis krykštavo, kad ES konstitucijoje įtvirtintas
gerovės valstybės principas. Įsivaizduokite išsipildžiusį
socdemo sapną – pagal konstituciją žmonės turės balsuoti vien už kairiuosius. Prancūzai pajuto, kad konstitucija iš esmės apriboja jų laisves, tarp jų laisvę mylėti
tokią nesąmonę kaip gerovės valstybė. Žmonės instinktyviai pasisakė prieš per didelį reglamentavimą iš per
daug aukštai – jie nori savo nesveiką polinkį į gerovės
valstybę tenkinti patys.
Teigiama, kad balsuodami „ne“, prancūzai ir olandai pasisakė ir prieš Turkijos narystę. Įdomu, kad šiuo
atveju Europa natūraliai atstūmė svetimos pasaulėjautos kraštą, krikščioniškas sekuliarios Europos instinktas pasirodė stipresnis ir dar kartą parodė, koks
bergždžias buvo eurokratų primestas ginčas dėl krikščionybės įrašymo į konstituciją. Taigi kam reikia konstitucijos, kurioje įrašyti dalykai (integracija) neveikia, o
neįrašyti (krikščionybė) veikia?
Sakoma, kad neigiamas referendumų rezultatas yra
ir balsas prieš naujas ES nares iš Rytų. Kai neigiama nuostata naujokų atžvilgiu aiškinama socialistinės Prancūzijos neigiamu požiūriu į perdėm liberalias,
anglosaksiškas ūkio tvarkymo idėjas Estijoje, Slovakijoje ar Lietuvoje, tai galima priimti kaip komplimentą. Įtakingas britų savaitraštis Economist mano,
kad ekonomine prasme ES plėtra į Rytus buvo di-
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Francesco Albani. Europos pagrobimas. Fragmentas. XVII a.
pirma pusė. Šiaulių „Aušros“ muziejus

džiausia pastarojo meto Sąjungos sėkmė, naujokės
rodo ūkinio dinamizmo pavyzdį socialistiniame sąstingyje skęstančiai Prancūzijai ar Vokietijai.
Tačiau jei neigiamas požiūris į naujokes analogiškas
požiūriui į Turkiją? Jei Europos senbuviams atgrasus
azinis Sovietų Sąjungos moralinis paveldas, kuris įtvirtino visuotinės, nebaudžiamos korupcijos sistemą, kurioje duoda ir ima visi, ir kurioje atrofuojasi bet koks
moralinis jausmas? Kalba eina apie tą paveldą, dėl ku-
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rio Lietuvą dabar garsina senukus Švedijoje žudantys
lietuvių banditai, vizomis prekiaujantys lietuvių diplomatai ir ramus kaip belgas, tapšnojantis prezidentas,
iki šiol nesupratęs, už ką per stebuklą buvo nušalintas.
Tai tas paveldas, kuris įkvepia milijoniniais kyšiais įtariamą Vilniaus merą rašyti moralinius traktatus apie
sąmoningą pasirinkimą „imti“. Šis paveldas leidžia Alfredui Pekeliūnui džiaugtis gudriais žmonėmis, kurie
sugeba išmelžti iš Europos Sąjungos pinigų daugiau
negu priklauso.
Jei Europai nepriimtina posovietinio cinizmo kultūra, ar ne per anksti Lietuvos Užsienio reikalų ministerija imasi planų mokyti demokratijos Rytų kaimynus?
Ar ne svarbiau pabaigti mokytis jos patiems, o diplomatų pastangas nukreipti į šalies pristatymą besiraukančios ES viduje?
Ar Lietuvos kaip kokybiškos ES narės propagavimas
Europos sostinėse suderinamas su Lietuvos parama
būsimajai Bulgarijos, Rumunijos, tos pačios Turkijos,
net Ukrainos narystei? Ar ne laikas pribręsti tam tikram egoizmui ir pripažinti – spėjome prasmukti į ES,
bet niekas neįpareigoja laikyti duris praviras kitiems.
Toks egoizmas, žinoma, yra ciniškas dalykas, bet ar ne
ciniškiau dėtis demokratijos ir ES narystės aukštųjų
mokslų dėstytojais kaimynystėje, kai namie pekeliūnai, zuokai ir uspaskiai atsisako įsisavinti net abėcėlę?
Grįžtant prie Prancūzijos ir Olandijos referendumų,
galima teigti, jog nugalėjo sveikas angliškas (vargšai
prancūzai) euroskepticizmas, kuris yra už Europos status quo ir prieš dirbtinį žemyno vienijimą iš viršaus.
Visi glaudesnės federacijos šalininkai, euroentuziastai
gavo per nosį ir paliko su ne itin protingomis veido išraiškomis. Jie gali priekaištauti euroskeptikams, kad
referendumų žlugimas pradžiugino Egidijų Klumbį,
Rolandą Paulauską ir Rusijos šovinistus. Tegu, ši publika džiaugiasi ir geležėlę radusi, bet tai nereiškia, kad
Europa be konstitucijos grįš Rusijos glėbin. Priešingai,
pagal savo protą ir krikščioniškus instinktus gyvenantis senasis žemynas yra šimtą kartų saugesnis nei su
iškankinta konstitucija, amžiną jai atilsį.
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Terorizmas ir valstybinis terorizmas
KĘSTUTIS K. GIRNIUS

Daug rašoma ir kalbama apie terorizmą. Politikai ir analitikai su dideliu pasitikėjimu smerkia teroristinius
veiksmus, aiškina, kad viena ar kita
organizacija yra teroristinė. Bet stengiantis tiksliau apibrėžti terorizmą,
aiškumas dingsta. Trafaretinis tvirtinimas, kad tas pats asmuo vienam
žmogui teroristas, kitam – laisvės kovotojas, primena, kad sąvoka nėra neutrali, bet persunkta ideologinių ir
politinių vertinimų. Galingos šalys –
JAV, Rusija ir Izraelis – aiškina, kad
teroristinius veiksmus vykdo tik nevalstybinės organizacijos, kad valstybinio terorizmo sąvoka esą pati sau
prieštarauja. Savo ruožtu palestiniečiai ir nacionalinio išsivadavimo sąjūdžių atstovai teigia, kad žmogaus siekis, o ne jo santykis su valstybe lemia,
ar jo veiksmai yra teroristiniai, ar ne.
Smurto, kuriuo siekiama išlaisvinti
tautą ar nuversti represinę valdžią,
negalima vadinti terorizmu. Antai
Sirijos prezidentas Baselis Assadas
2001 m. aiškino Didžiosios Britanijos
premjerui Tony Blaire’ui, kad reikia
skirti pasipriešinimą nuo terorizmo,
kad teisę priešintis priespaudai garantuoja JTO rezoliucijos, o Charles’io de
Gaulle’io negalima laikyti teroristu. Ir
toliau ginčijamasi, kas vykdo daugiau
teroristinių antpuolių – palestiniečiai
ar Izraelis, čečėnai ar Rusija.
Ideologiniai nesutarimai – tik viena kliūtis terorizmui apibrėžti. Visos
pastangos rasti kokią nors bendrą savybę, būdingą visiems teroristiniams
veiksmams, lieka bergždžios, nes įvairios grupės griebiasi smurto dėl įvairių priežasčių. Kartais teigiama, kad
terorizmas yra smurto naudojimas,
siekiant įbauginti žmones, sukelti nerimą ar baimę. Tačiau abejotina, kad
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teroristai visada siektų įbauginti savo
priešininkus. Manyčiau, kad ne vienas palestinietis save susprogdino ne
dėl to, kad jis norėjo įbauginti žydus,
bet dėl to, kad jis norėjo kuo daugiau
jų nužudyti. Vieni teroristai siekia atkreipti pasaulio ir spaudos dėmesį į
savo tautos ar grupės kančias, antri – mobilizuoti rėmėjus ir šalininkus,
treti – atkeršyti už savųjų nužudymą.
Kartais stengiamasi išprovokuoti valdžią, sukelti jos pyktį, o ne baimę, viliantis, kad valdžia griebsis prievartos
ir neteks gyventojų paramos.
Kita vertus, smurtas, siekiant sukelti baimę, – nebūtinai terorizmas.
Kariuomenė ne vien siekia nugalėti ir
sunaikinti priešo pajėgas, bet ir sukelti paniką jo gretose, paralyžiuoti valią,
privesti priešininkų vyriausybę pasiduoti ar derėtis. Eiliniai karo veiksmai nėra terorizmas.
Kartais pabrėžiamas simbolinis terorizmo momentas. Esą teroristai siekia savo veiksmams suteikti kokią
nors simbolinę prasmę, paversti juos
propagandos objektu, stengiantis ką
nors „pasakyti“ priešams, šalininkams arba neutraliems stebėtojams.
Šis apibūdinimas nevykęs, nes pakeičia ir taip neaiškią terorizmo sąvoką
dar miglotesne, būtent simbolinio
veiksmo sąvoka.
Kiti tyrinėtojai nesistengia nustatyti esminę terorizmo savybę ir tik išvardija kai kuriuos bendrus bruožus.
Esą teroristiniai veiksmai yra savavališki, nuožmūs, nenumatomi, nukreipti prieš nekaltus gyventojus ir t. t. Bet
visi šie bruožai tinka ir kriminalinių
nusikaltėlių veiksmams. Reikia skirti
teroristų veiksmus nuo kriminalinės
veiklos, o tai beveik neįmanoma, nenurodžius politinio siekio ar motyvaci-

jos. O dėl jų kaip tik ir ginčijamasi.
Sunku tiksliau apibūdinti terorizmą ne tik dėl to, kad skirtingos grupės
griebiasi smurto skirtingais sumetimais, bet ir dėl to, kad kinta terorizmo
pobūdis, teroristams atsisakant sau
anksčiau taikomų apribojimų. Savo
laiku idealistiškai nusiteikę XIX a.
narodnikai buvo laikomi teroristais.
Jie vykdydavo pasikėsinimus prieš carą
ir atsakingus jo pareigūnus, pasirinkdami tik tuos, kurie
buvo atsakingi už
represinius valdžios
veiksmus. Veikdami
liaudies vardan, jie
kėsinosi ne į paprastus žmones, bet į pavergėjus, tikėdamiesi, kad jų tikslams pritaria arba
atitinkamomis sąlygomis pritartų susipratę žmones. Buvo stengiamasi nepakenkti su pareigūnais nesusijusiems
žmonėms. Antai Ivanas Kaliajevas nemetė bombos į Didįjį Kunigaikštį Sergejų, nes jo šeima sėdėjo toje pačioje
karietoje. Ir vėliau teroristų grupuotės rinkdavosi savo aukas, kurias jie
laikė kaip nors kaltomis ar dėl to, kad
jos buvo „kapitalistai“, „išnaudotojai“
ar represinių organų pareigūnai. Baader-Meinhofo grupuotė Vakarų Vokietijoje pagrobė ir nužudė pramonininką Hansą-Martiną Schleyerį, Italijos
„Raudonosios Brigados“ nužudė buvusį premjerą Aldo Mori, baskų ETA
dažniausiai smurtą nukreipdavo prieš
policiją. Nereikia idealizuoti šių grupuočių, nes jos irgi susprogdindavo
bombas restoranuose, oro uostuose ir
kitose viešose vietose, sužeisdamos ir
nužudydamos praeivius.
Per pastaruosius dešimt ar dvide-
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šimt metų terorizmo pobūdis stipriai
pasikeitė. Vis didesnį vaidmenį įgyja
religijos įkvėptos grupuotės, vis labiau
nukenčia eiliniai piliečiai. Sprogdinamos bombos viešose vietose, stengiantis nužudyti, kuo daugiau žmonių, nepaisant to, kas jie yra. Palestiniečių
savižudžiai, viešbučio susprogdinimas
Balyje, nuodingų zarino dujų panaudojimas Tokijo metro – tokie antpuoliai tapo naujojo terorizmo braižu. Jie
nesvetimi ir Vakarams – 168 žmonės,
tarp jų 19 vaikų, žuvo, kai 1995 m.
buvo susprogdintas valstybinis pastatas Oklahomos mieste. Dabar daugelis laiko išpuolius prieš nekaltus
žmones pagrindine terorizmo savybe.
Pasikėsinimų prieš atsargiai parinktus asmenis ar valdžios pastatų naikinimo siūloma nelaikyti teroristiniu
veiksmu. Atentatininkai esą nusikaltėliai, bet ne teroristai.
Provizoriškai terorizmą būtų galima apibūdinti kaip organizuotą smurtą prieš civilius gyventojus politiniais
sumetimais. Pabrėžtini trys elementai. Pirma, teroristinius antpuolius
vykdo grupės, ne pavieniai asmenys,
nors yra išimčių. Antra, teroristai paprastai turi politinių siekių. Tuo jie
skiriasi nuo organizuotų nusikaltėlių,
kurie irgi prievartauja eilinius žmones. Kartais politiniai siekiai gana
konkretūs, pavyzdžiui, ETA reikalauja, kad Ispanija suteiktų nepriklausomybę baskų žemėms. Kartais siekiai
yra migloti, pavyzdžiui, kai kurie džihadistai ragina kovoti su Didžiuoju
šėtonu, JAV, arba sukurti naują kalifatą. Kai kurie analitikai linkę religinių ekstremistų reikalavimų nelaikyti politiniais. Atseit jų siekiai pagrįsti
transcendentiniais, o ne žemiškais sumetimais, dėl jų nevalia derėtis, jų
vykdymas privalomas net jei taip atgrasinami potencialūs šalininkai ir
mažinama pagrindinio siekio įgyvendinimo tikimybė. Nors religiniai fanatikai turi savų bruožų ir dažnai laikosi
nekompromisinių pozicijų, jų reikalavimai beveik visada turi ryškų politinį
ar žemišką aspektą: teokratinės valstybės sukūrimas, musulmonų teisės
įtvirtinimas, bedievių ar kitatikių iš-
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varymas iš šventos žemės. Politiniai
ir religiniai motyvai dažnai susilieja.
Pagaliau sėkminga veikla verčia ir aršiausius fanatikus rūpintis žemiškais
dalykais. Antai Libano Hezbollah, iš
pradžių skelbusi šventą karą su Izraeliu, tampa beveik normalia ir įtakinga
politine partija.
Trečia, smurtas yra sąmoningai nukreiptas prieš civilius gyventojus. Čia
pasikliaujama teisingo karo teorija,
kuri suskirsto gyventojus į karius ir
civilius. Kare smurtas turi būti nukreiptas į priešo ginkluotąsias pajėgas, nors galima pulti jų karinį pajėgumą tiesiogiai palaikančius vienetus,
pavyzdžiui, karo pramonę. Galima
pulti priešo kareivius, kad ir kur jie
būtų, kad ir ką jie darytų, net jei jie
ramiai gyventų toli nuo fronto. Jie yra
teisėti taikiniai, nes jie pasiryžę, net
privalo pulti priešus. Visi kiti žmonės
laikomi civiliais ir nevalia jų paversti tiesioginiais taikiniais. Teisė nebūti
puolamam yra vienas pagrindinių dorovės principų. Smerkiamas smurtas
prieš taikius gyventojus, o teroristai
būtent juos paverčia savo taikiniu…
Taikos metu smarkiai ginčijamasi,
kas yra civilis gyventojas ir kas – kovotojas. Vieni analitikai aiškina, kad
policininkai, saugumiečiai ir kiti represinių organų tarnautojai priklauso
vidaus kariuomenei. Kadangi jie stengiasi suimti, neutralizuoti ar sunaikinti tuos, kurie kovoja su valdžia, jie
yra kariai, kuriuos galima pulti.
Šis skirstymas yra prieštaringas ir
turi nelauktų pasekmių. Vieni mano,
kad gal reikėtų kitaip pažvelgti į rugsėjo 11-os antpuolius prieš Pasaulio
prekybos centrą ir Pentagoną. Gal
kai kurie Al-Qaeda rėmėjai, pasikliaudami prancūzo anarchisto Léono
Leauthier retorišku tvirtinimu, kad
„aš nesmogčiau nekaltam žmogui, jei
smogčiau pirmajam buržujui, kuri sutikau“, aiškintų, kad Prekybos centre
nebuvo nekaltų žmonių. Bet šį argumentą reikia atmesti. Nei asmens dorovinės savybės, nei jo pozicija visuomenėje, nei ﬁnansinė padėtis, o tik
priklausymas kariuomenei ar panašiai organizacijai turi lemiamą vaidme-

nį suteikiant kovotojo ar civilio statusą. Turtingi ﬁnansiniai makleriai yra
civiliai, net jei jie būtų išnaudotojai.
Antpuolis prieš Pentagoną galėtų
būti vertinamas skirtingai. Ten dirbo kariškiai tos šalies, kuriai Al-Qaeda paskelbė karą 1996 m. 2000 m.
Adeno uoste Al-Qaeda užpuolė JAV
karinį laivą USS Cole, per sprogimą
žuvo 17 jūreivių. Ir dar kitas pavyzdys. 1983 m. Hezbollah susprogdino
amerikiečių ir prancūzų kareivines,
nužudė per 300 karių. Per visus tris
incidentus žuvo kariškiai. Pentagone
jie taikiai dirbo, Adene jis buvo uniformuoti turistai, Libane jie buvo atvykę
į svetimą šalį, vykdyti karinę užduotį,
Ar tai reikšmingi skirtumai? Ar pirmas, ar antras, ar visi antpuoliai buvo
teroristiniai? Nėra vieno atsakymo.
Daugelis laikytų abu Al-Qaida antpuolius teroristiniais. Esą grupuotė negali paskelbti karo šaliai, ir taip
įgyti teisę žudyti jos kareivius ar policininkus. Padėtis Libane buvo kitokia,
nes ginkluoti kariai atvyko į svetimą
šalį ir dalyvavo pilietiniame kare. Ir
šiuo atveju tie, kurie įsitikinę, kad nevalstybinės organizacijos apskritai neturi teisės vartoti smurto, ar jie būtų
kariškiai, ar civiliai, laikytų antpuolį
teroristiniu. Bet kiti mano, kad galima griebtis ginklo prieš neteisėtą ar
represinę valdžią, ypač prieš jos ginkluotus pareigūnus.
Pasitenkinsiu tik keliomis pastabomis apie valstybinį terorizmą. Nėra
abejonės, kad jis egzistuoja. Kaip kitaip apibūdinti Prancūzijos specialiųjų dalinių antpuolį prieš Žaliųjų organizacijos laivą Auklando uoste. Per
bombos sprogimą žuvo vienas civilis
įgulos narys. Rusijos kariuomenės ir
specialiųjų dalinių veiksmai Čečėnijoje – dar geresnis pavyzdys. Izraelis
ir JAV atmeta priekaištus, kad vykdo valstybinį terorizmą, nes civiliai
niekada nėra tiesioginiai puolimo objektai. Jei civiliai nukenčia, tai – apgailestautina teisėtų veiksmų pasekmė. Bet jei daug civilių nukenčia arba
nesiimama ypatingesnių priemonių
toms aukoms išvengti, kariuomenės
veiksmai įgyja terorizmo atspalvį. 
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AUTORIUS IR AUTORIUS: 1517 IR 1581 M.
Vytautas Ališauskas

Retas žmogus gali pasigirti, kad pažįsta skaitomos
knygos autorių. Ir tik raštijos tyrinėtojui į galvą ateina
klausimas, ką apskritai manome sakydami „autorius“
ir „pažinti“. Tai toks klausimas, į kurį atsakyti nėra
lengva. Šiandien „autoriaus“ (ir sąvokos, ir asmens) apmatai sunkiai benužymimi – kadaise atrodžiusi „aiški“, realija tapo sudėtingų diskusijų dalyku1. Be kita
ko, diskusijose išryškėjo istorinė autoriaus sampratos kaita. „Dabartinio lietuvių kalbos žodyno“ apibrėžimas – „savarankiškai ką nors sukūręs ar suprojektavęs asmuo“ – vargu ar aprėptų ir Homerą, ir Petrą
Lombardą, ir Marcelį Proustą. Renesanso laikais autorius buvo suvokiamas ir pats save suvokė jau kitaip
negu Viduriniais amžiais, o pastaraisiais – kitaip negu
bibliniuose Artimuosiuose Rytuose arba klasikiniuose
Atėnuose. Pokytį Viduramžių ir Renesanso sandūroje
skatino ne tik nauja žmogaus vizija, bet ir technologinis lūžis, perėjimas nuo rankraštinės prie spausdintos
knygos. Tiesa, nauja autoriaus samprata radosi pamažu; ši kaita veikė ir mūsų šalies kultūrą. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos autorių savimonė ir statusas
kito gal ne taip sparčiai kaip Vakarų Europoje, bet tos
kaitos ženklų išliko, nors neturime to meto išsamių asmeniškų išsipasakojimų ar teorinių apmąstymų.
Gal ryškiausias naujos autoriaus sampratos liudijimas – du portretai, išspausdinti XVI a. Lietuvos piliečių knygose. Viduriniais amžiais tai irgi nebūtų buvusi
naujiena – rankraštinėse knygose galima rasti miniatiūrų, vaizduojančių kodekso perrašytoją, įteikiantį
savo darbą vyskupui arba šventajam vienuolyno globėjui; tokiu pat būdu vaizduojamas ir autorius, savo veikalą atnešantis mecenatui ar užsakovui. Autorius vis
dar nėra asmuo, „savarankiškai ką nors sukūręs“. Jis
suvokiamas kaip didesnės visumos dalis, visumos, kurioje veikalui atsirasti lygiai svarbūs ir jo iniciatoriai ar

būsimi skaitytojai. Renesanso knygų iliustruotojai autorių jau leidžia išvysti ir vieną patį, be globėjų, rėmėjų
ar dvasinių vadovų. Tokie du vyrai ir žvelgia iš minėtų puslapių. Tai gudas gydytojas, sodininkas, vertėjas
ir spaustuvininkas Pranciškus Skorina bei iš Lenkijos
kilęs istorikas, Žemaičių kanauninkas, Jurbarko klebonas Motiejus Stryjkovskis. Abiejų knygos leistos užsienyje, jų atvaizdų kūrėjai buvo, tikėtina, užsieniečiai,
tačiau abi knygos skirtos Lietuvai bei kaimyninėms šalims, o portretų ikonograﬁją neabejotinai kontroliavo
patys tų knygų surašytojai2. Šie portretai ir kontekstą
jiems sudarantys rašytiniai šaltiniai leidžia numanyti,
kaip save matė ir norėjo kitų būti matomi XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos rašto žmonės.

1
Hawthorn, J., Moderniosios literatūros teorijos žinynas, iš anglų k.
vertė D. Čiočytė, Vilnius: Tyto alba, 1998, p. 47–49; plg. Bäumer, R.,
„Autorius“, in: Pagrindinės moderniosios literatūros sąvokos, sud. D.
Borchmeyer, V. Žmegač, iš vokiečių k. vertė R. Tūtlytė ir kt., Vilnius:
Tyto alba, 2000, p. 29–34; Subačius, P., Tekstologija: Teorijos ir praktikos gairės, Vilnius: Aidai, 2001, p. 206–207.
2
Spėjama, kad Stryjkovskio portretas galįs būti autoportretas, nes istorikas gebėjęs piešti. Deja, jo autorystės įrodymų neturime.
3
Шматау, В., „Гравюрны партрет Ф. Скарыны“, in: Францыск Скарына

i его час: Энцыклопедичны даведник, Мiнск: Беларуская Саветская
Энцыклопедия, 1988, c. 309–310.
4
Гисторыя беларускага мастацтва у шасци тамах, т. 1: Ад
старажытных часоу да другой паловы XVI стагоддзя, ред. С. В.
Марцелеу, Минск: Навука и техника, 1987, c. 252–253.
5
Dėl Pradžios knygos portreto abejojama – jis randamas ne visuose egzemplioriuose – Шматау, В., op. cit., p. 309; reprodukcijas žr.
Гравюры Францыска Скарыны, Минск: Беларусь, 1990, сост. Л. Ц. Баразна,
il. 33–35.
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„Vilniaus pilietis Pranciškus Skorina iš Polocko“
(taip jis vadintas oﬁcialiuose dokumentuose) savo portretą įdėjo į jo paties verstas ir atskiromis dalimis Prahoje 1517–1519 m. leistas „Rusiškos Biblijos“ knygas3.
Šis 1517 m. datuotas atvaizdas, kaip ir kitos „Rusiškos
Biblijos“ iliustracijos, yra anoniminis kūrinys, tačiau
spėjama, kad jų raižytojas sietinas su to meto vokiečių
(Niurnbergo ar Augsburgo) mokykla4. Leidėjas tą atvaizdą sąmoningai sureikšmino, jį pakartodamas bent
dviejose Biblijos knygose – Jėzaus Siracho [t. y. Siracido] ir Ketvirtosios karalysčių [t. y. 2 Karalių])5. Skorina vaizduojamas rašantis į priešais jį gulinčią knygą,
dešine ranka jis laiko rašiklį, kairiąja verčia puslapį, o
žvilgsnis nukreiptas į šalį, į kitą knygą, statmenai padėtą ant pulto. Abi knygos išraižytos tiksliai ir detaliai. Mums pristatomas ne prie preso triūsiantis spaustuvininkas, o humanistas rašytojas, nelyg tais pat
1517 m. pirmąsyk dailininko dėmesį pelnęs Erazmas
Roterdamietis6. Skorina čia, regis, norėjo būti parodytas labiausiai kaip Biblijos vertėjas į „rusų“ kalbą, kaip
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Vienas ankstyviausių dedikacinių paveikslų:
Rabanas Mauras pop. Grigaliui IV įteikia savo veikalą De laude
Crucis. Fulda, 831–840. Nacionalinė bibl., Viena

Mikalojus Marschalkas (1465–1525) hercogui Henrikui V
įteikia savo „Rimuotąją kroniką“. Meklenburgas. 1573.
Universiteto bibl., Rostokas

tikras Šventojo Rašto vertėjų patrono šv. Jeronimo (gudiškai – Gerasimo) įpėdinis. Pats vertimo adresavimas
людемъ посполитым7 ataidi Jeronimo Biblijos pavadinimą versio vulgata. Šis gal ankstyviausias su LDK
kultūrine erdve susijęs rašančio žmogaus paveikslas
yra taip pat ir rašto sociokultūrinės funkcijos atvaizdas. Pats savaime Skorinos portretas šiuo atžvilgiu
tampa iškalbingesnis, sugretintas su keleriais metais
vėlesniu bendro kultūrinio lauko kūriniu – Žygimanto Senojo maldyne esančia šv. Jeronimo miniatiūra8.
Valdovo maldynas 1524 m. sukurtas Krokuvoje, vienuolio cisterso Stanisławo Samostrzelniko (1485/90–
1541) dirbtuvėje. Samostrzelnikas, ne itin originalus,
bet profesionalus rankraštinės knygos meistras, žavėjosi to meto vokiečių graﬁka, sekė nyderlandų ir italų
pavyzdžiais. Šv. Jeronimas į Žygimanto Senojo maldyną tiesiog perpieštas iš Albrechto Dürerio graviūros9 ir
apvestas puošniu įrėminimu; nuo Dürerio kūrinio kompozicija skiriasi tik rašančiam šventajam iš kairės iš-

kirstu langu. Puslapinė miniatiūra susieta su vadinamuoju „Šv. Jeronimo psalmynu“. Anais laikais tikėta,
kad šį psalmių centoną Jeronimui Šventosios Dvasios
valia padiktavęs angelas10. Tačiau miniatiūroje regime
vien susikaupusį senolį, rašantį į knygą savo mintis.
Nei provaizdyje, nei jo kartotėje dailininkas šalia atsiskyrėlio ne tik nepavaizdavo psalmes diktuojančio angelo. Neatrodė būtinas net ir atverstas Biblijos kodeksas su originalo tekstu, primenantis amžinos svarbos
šv. Jeronimo darbą – Vakarų pasauliui parūpintą naują
apreikštųjų tekstų vertimą. Draugiją šventajam palaiko tik nebylus padaras – tyruose prisijaukintas liūtas.
Visas rašančiojo siluetas uždaras, gaubiamas raudono apsiausto ir užsklendžiamas kardinoliškos kepurės
brylių puslankio11. Kad ir kokias būtų turėjęs intencijas, į valdovo maldyną perkeldamas renesansinį šv. Jeronimo atvaizdą lenkas vienuolis objektyviai perkėlė ir
europietiškojo provaizdžio kultūrinį turinį, pirmiausia
naują autorystės sampratą, paremtą rašymo autono-

6
Apie Erazmą dailėje žr. Huizinga, J., Erazmas, iš nyderlandų k. vertė A.
Gailius, Vilnius: Aidai, 2000, p. 197–201 („Priedas: Erazmo portretai“) .
7
„Rusiškos Biblijos“ tituliniame lape; žr. il.: Францыск Скарына i яго
час, c. 7.
8
Šis maldynas dabar saugomas Britų Muziejuje (British Museum, add.
15 281), plačiau: Borkowska, U., Królewskie modlitewniki: Studium z
kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku), (Źródła
i monograﬁe, 177), Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Universytetu Lubelskiego, 1999, s. 96–111. To pat darbo Alberto Goštauto
maldynas (1528) yra Miunchene, Bayerisches Nationalmuseum.
9
„Šv. Jeronimas celėje“, 1511 m.

10
„Beatus vero Iheronimus in hoc modo disposuit psalterium sicut
angelus domini docuit eum per spiritum sanctum“, Burneto Psalmynas
(XV a., Aberdeeno universitetas, AUL MS 25U), f. 280r. Tame pačiame
Psalmyne šv. Jeronimas pavaizduotas rašikliu liūtui iš letenos traukiantis rakštį (281r), t. y. rašymo priemonė čia pavirsta įrankiu, gydančiu
žemesniąją prigimtį.
11
Milano Biblioteca Ambrosiana saugomas šio kūrinio eskizas parodo, jog dailininkas nemenkai pakeitė pirminį sumanymą – kompozicija
tapo labiau apibendrinta, Jeronimo siluetas vientisesnis, priekyje kairiame kampe atsirado didžiulė uždanga, paryškinanti rašančiojo atsiribojimą nuo pasaulio ir pasilikimą su savimi pačiu.
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mijos idėja. Viduramžiais dominuojanti pažiūra, kad
autorius (įvardijamas kaip auctor nuo lot. augere) yra
tradicijos, kurios ištakose stovi dieviškasis Autorius,
nešėjas ir gausintojas, išreikšta jau minėtose miniatiūrose. Renesanso epochoje nuo auctor kaip tradicijos
perteikėjo aiškiai atskiriamas author – savarankiškai
egzistuojantis kūrinio priežastininkas – ne at-radėjas,
bet iš-radėjas. Roberto Estienno lotynų-prancūzų kalbų
žodyne (1522) ši perskyra formuluojama griežtai: „Auctor, auctoris […]. Ampliateur, Augmentateur. [...] Author, authoris […]. Qui premier faict et invente quelque
chose“ 12. Rašanti Autoriaus ranka perteikia mintį, raštas tampa neregimos vidujybės manifestacija ir nemarios šlovės prielaida. Tokią radikalią renesansinę viziją
Samostrzelnikas kiek sušvelnina, Jeronimo celėje pavaizduodamas langą, atverdamas uždarą celės (ar tiksliau studijos) pasaulį šviesai iš kitapus13. Kas dabar
gali pasakyti, kiek Dürerio kūrinys Samostrzelnikui ir
maldyno užsakovui buvo skaidrus, ypač atmenant imitacinį XVI a. pirmos pusės Lenkijos (juo labiau Lietuvos) Renesanso pobūdį14. Vis dėlto ši korekcija rodytų,
kad krokuviškis meistras juto reikalą priartinti atkartojamo kūrinio žinią prie savo kultūrai priimtinesnės
autorystės sampratos, nuosaikiu kompromisu išvengdamas provaizdį ardančios kultūrinės įtampos.
Dabar verta vėl įsižiūrėti į portretą „Rusiškoje Bibli-

joje“. Ir Skorinos, ir Jeronimo atvaizduose sutampa nemažai atributų – tai ir lentynoje sustatytos knygos, ir
butelaičiai, ir žvakė, ir smėlio laikrodis. Net herbinius
skydus laikantys liūtukai atrodo kaip savotiškas šv.
Jeronimo priminimas. Tačiau Skorinos raižinį organizuojantis knygos-akies-rankos trikampis nurodo kitokią nei tuo metu Europoje beįsigalinti autorystės sampratą: rašantis žmogus dar nėra originalus kūrėjas, bet
tradicijos subjektas; jo užduotis ir tikslas – raštu perkelti dabartin iki jo sutelktą išmintį, simbolizuojamą
knyga, atskleista autoriui prieš akis. Šią savo misiją bei
jos pagrindą pats vertėjas nusako gan išsamiai: „Ir kiek
kartų į ją [Siracido knygą] įsiskaitysi, iš kiekvieno skaitymo šio to naujo išmoksi, ko prieš tai nebuvai mokėjęs,
nes šioje knygoje glaustais žodžiais sudėta visa Saliamono ir Aristotelio dieviškoji bei gyvenimiškoji išmintis. Todėl ir aš Dievo pašlovinimui ir visuotinei gerovei,
ir išminties, mokėjimo, apdairumo, proto bei mokslo
pagausinimui padėjau pastangų išguldyti šią knygą į
rusų kalbą, [...] nes ji mums pamokyti yra parašyta“15.
Skorinos – Biblijos vertėjo – įvaizdis leidžia jį tapatinti
(ir pagrįstai manyti, kad jis pats tapatinosi) su Jėzaus
Siracho vaikaičiu, kuris, pamatęs Aleksandrijos bibliotekoje savo senelio veikalus, „[...] išvertė šią knygą iš
hebrajų kalbos į graikų [...]“, arba su Išminties knygos
autoriumi, kuris „gyveno daugel metų po karaliaus Saliamono, bet turėjo tam tikras knygas iš Saliamono žodžių, iš jų šią knygą ir parašė“16. Portreto Skorina, žvelgiantis į išorinę knygą, lieka auctor plotmėje. Vis dėlto
tekste Skorina meta plonytį lieptą, jungiantį jį su kitu,

12
[Estienne, R.], Dictionarium Latinogallicum, postrema hac aeditione valde locupletatum [...], Lutetiae: Apud Carolum Stephanum,
MDLII [= 1522], s. v. Dauguma pavyzdžių, iliustruojančių author vartoseną, čia priskiriama Ciceronui. Tomas Akvinietis tokios perskyros nežino
ir žodžio author nevartoja; jam auctor
tinka apibūdinti ir žmogiškam autoriui,
ir Kristui, ir Dievui Kūrėjui: Cuius quidem positionis primus auctor invenitur
Avicebron auctor libri fontis vitae (Q.
d. de anima, a. 6 co.); lex nova, cujus
Christus est auctor (Super Sent., lib. 2
d. 10 q. 1 a. 2 ad 3); Deus autem, qui
totius rei auctor est (Super Sent., lib. 2
d. 18 q. 1 a. 2 co.).
13
Lango prasmėms mene skirta kn.:
Gottlieb, C., The Window in Art: From
the Window of God to the Vanity of
Man, New York: Abaris, 1981; Dürerio
kūryba aptariama ypač p. 234–237.
14
Žr. Raila, E., „Renesansas“, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: Tyrinėjimai ir vaizdai, sud. V. Ališauskas ir kt., Vilnius: Aidai, 2001, p.
599.
15
„Prasideda antroji, daktaro Pranciškaus Skorinos, pratarmė Jėzaus Siracho knygai“, in: Францыск Скарына
i яго час, c. 46.
16
„Prasideda antroji, daktaro Pranciškaus Skorinos, pratarmė Jėzaus Siracho knygai“, in: Францыск Скарына
Albrecht Dürer. Šv. Jeronimas celėje. 1511
i яго час, c. 44–45; „Daktaro Pranciškaus Skorinos pratarmė Dievo Išmin-
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Šv. Brigita Švedė dvasios pagavoje.
Angelas jai šnabžda „Apreiškimų knygos“
žodžius. Apie 1500. Niurnbergas,
Germanų nacionalinis muziejus
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Stanisław Samostrzelnik. Šv. Jeronimas. Žygimanto Senojo
maldynas. 1524. Britų muziejus

Pranciškaus Skorinos portretas „Rusiškos Biblijos“
Siracido knygoje. 1517

ateities krantu. Nors ir neturėdamas užmojo rašymo
įprasminti kaip kūrybos ex nihilo versmės, jis užsimena apie rašymo causa ﬁnalis – nenykstamą autoriaus
šlovę. Tai padaroma netiesiogiai, kalbant apie senųjų
knygos kūrėjų, ypač minėtojo vertėjo į graikų kalbą,
paskatas. Jau cituotame „Pratarmės Siracido knygai“
fragmente Skorina teigia, jog Siracho vaikaitis, apsilankęs Aleksandrijos bibliotekoje, „užsidegė uolumu ir
po savęs palikti atminimą, kaip ir jo protėviai palikę
buvo, idant jo atminimas nepražūtų per amžius, kaip
pats trumpai rašo savo pratarmėje“. Turbūt nereikia
nė sakyti, kad savo senolio veikalo vertėjas žydas iš tikro nė neužsimena apie uolumą „įsiamžinti“, kylantį iš
savotiško pavydo regint kito šlovę (tokias implikacijas

turi originalo pasakymas „И возревновал ест“). Jo tikrasis tikslas „parengti knygą svetur gyvenantiesiems,
kurie nori įgyti išminties ir yra pasiryžę gyventi pagal
Įstatymą“17.

ties knygai“, in: Ibid., c. 61. Savo portreto pirmąją versiją Skorina kaip
tik deda į Išminties knygų (Vulgatoje vadinamų tiesiog „Saliamono knygomis“) korpusą – prie Siracido knygos (žr. Шматау, В., op. cit., c. 309).
Čia mums nėra svarbi tikroji Siracido knygos ir jos vertimo autorystė
(Skorina, regis, painioja knygos autorių ir vertėją į graikų kalbą), todėl
vertėją į graikų k. vadinsime tiesiog „Siracho vaikaičiu“. Išminties knygos autoriumi Skorina tvirtai įvardija Aleksandrijos žydą ﬁlosofą Filoną. Savo žinias jis sakosi imąs iš šv. Jeronimo pratarmės Saliamono
knygoms, tačiau pats Jeronimas apie tai kalba gan atsargiai – „nonnulli

scriptorum veterum hunc Iudaei Filonis adﬁrmant“ (Biblia Sacra iuxta
Vulgatam versionem, recensuit R. Weber, ed. 4 praeparavit R. Gryson,
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994, p. 957).
17
Siracido knygos Prologas, 9 (A. Rubšio vert.).
18
Która przedtym nigdy światła nie widziała Kronika Polska, Litewska,
Żmodzka i wszystkiey Rusi Kijowskiey Moskiewskiey [...] z wielką pilnośćią
[...] (Osobliwie około Dziejow Litewskich i Ruskich od żadnego przedtym
niekuszonych) przez Macieia Osostewiciusa Stryjkowskiego [...] napisana,
Krolewiec: u Gerzego Ostenbergera, 1582. Portretas datuotas 1581 m.
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Tokia vaizdo ir rašto įtampa, atsiradusi Skorinos
veikale, bus nebepastebima, prabėgus kiek daugiau
negu 60 metų. Tada bus sukurtas renesansinę sampratą atspindintis LDK autoriaus portretas – 34-erių
metų „istoriko ir poeto“, kaip jis save vadino, Motiejaus
Stryjkovskio atvaizdas, įdėtas Karaliaučiuje 1582 m.
išėjusioje jo „Niekad anksčiau šviesos neregėjusioje
Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių [...] Kronikoje“18. Jurbarko klebonas pavaizduotas pasaulietiniais drabužiais
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AUTORIUS IR AUTORIUS: 1517 IR 1581 M.

(tais laikais retas Žemaitijoje dvasininkas dėvėjo kunigiškai), dešinioji ranka ilsisi ant kalavijo rankenos,
kairė tvirtai laiko knygos, pastatytos ant stalo, nugarėlę. Kalavijas primena ne tiek patirtą karo tarnybą,
kiek liudija autoriaus kompetenciją rašyti apie epiškai
interpretuojamai Lietuvos istorijai taip svarbius karo
dalykus: arma virumque cano. Užversta knyga rodo užbaigtą ir paskelbtą darbą, prieinamą kiekvienam gebančiam skaityti. Toje pačioje „Kronikoje“ paskelbtas
dokumentas atvaizde pabrėžiamam autoriaus ryšiui
su jo veikalu (knyga ne guli ant stalo kaip dekoratyvus
atributas, bet autoriaus laikoma ir prilaikoma), duoda
naujos prasmės. Tas dokumentas – valdovo Stepono
Batoro 1580 m. duota privilegija, garantuojanti knygos
autoriaus teises į jo veikalus, jų pavadinimus ir platinimą – Stryjkovskis buvo pirmas LDK rašytojas, bylinėjęsis dėl autorystės teisių ir bylą laimėjęs. Tik epochoje,
kurioje kūrinys dauginamas spaudos būdu, iškilo autorystės kaip juridinės nuosavybės problema, sukurianti
ypatingą autoriaus santykį su jo tekstu. Veikalas yra
jį parašiusio asmens nuosavybė, parduodama anoniminiam skaitytojui, nebesusitinkančiam su rašytoju
net simboliškai, taip, kaip viduramžiški tradicijos perteikėjai su užsakovais. Dedikuodamas įvairias „Kronikos“ dalis skirtingiems mecenatams, Stryjkovskis juos
traktuoja ne kaip iniciatorius, išorinę knygos priežastį,
bet kaip veikalo objekto, šlovingų Lietuvos ir Gudijos
giminių atstovus. Tad ne veltui abiejų istorijos veikalų („Kronikos“ ir jos ankstesnės, nepaskelbtos, versijos
„Apie šlovingos lietuvių [...] tautos ištakas“) antraštėse
Stryjkovskis pabrėžia savo darbo naujumą. Su pasimėgimu vardydamas gausybę senųjų raštų, naudotų savo
knygai, jis drauge neigia juos kaip savo rašymo prielaidą. Viduramžiškai mąstantis auctor čia būtų kalbėjęs
apie save kaip nykštuką, stovintį ant milžinų pečių, todėl matantį toliau negu jie. Stryjkovskio pozicija visai
kita. Knyga jam gimsta ne iš kitų knygų skaitymo ir
tęsimo, o iš asmeninio ryžto. Jis save suvokia kaip tikrą author: „Vado, kuriuo būčiau sekęs, jokio neturėjau,
nes iki manęs niekas tuo keliu nevaikščiojo ir nė nebandė vaikščioti“, – sakė istorikas „Ištakų“ pratarmėje19. „Kronikos“ Pratarmėje senatoriams teigiama dar
radikaliau: „Šią istoriją ir šias knygas, savo smegenų
pagimdytas, dabar viešai į šviesą išleidžiu“20. Portrete
vaizduojamam asmeniui visiškai tinka Dariaus Kuolio
apibūdinimas: Stryjkovskis buvęs žmogus, atsisakęs
„sarmatiško“ drovumo italų kultūros akivaizdoje ir ti19
Stryjkowski, M., O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojtskiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane,
z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia, oprac. J. Radziszewska, Warszawa: PIW, 1978, s. 34.
20
Która przedtym nigdy światła nie widziała Kronika Polska, Litewska, Żmodzka..., f. [A5].
21
Kuolys, D., Asmuo, tauta, valstybė Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
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Motiejaus Stryjkovskio portretas jo „Kronikoje“. 1581

kintis „išskirtine, tautą išganyti valiojančia savo darbo
galia“21. Rašytinio „darbo galia“ pabrėžta ir lenkiškoje
epigramoje portretui: „Tokią Stryjkovijus kaktą turėjo,
veidą, akis, / Jo priversta būtovę išleido į šviesą tamsioji naktis“22. Šios epigramos kontekste įsiprasmina
keista kalavijo ir knygos kompozicinė pusiausvyra –
kalaviją galima atpažinti ir kaip galios įveikti užmaršties nakčiai, kovos su praeitį gaubiančia migla simbolį.
,
Ginklas nelauktai tampa
plunksnos substitutu: portreto žmogaus knyga vaizduojama parašyta kalaviju.
Niekas negali pasakyti, ar autorius nežuvo šioje kovoje – po portretu pradėta eiliuota autobiograﬁja baigiama epitaﬁja:
ZKRAZYLEM SWIAT: TV LEZE W NADZIEI BESPIECZNY
CNOCIE SLAWIE PIOREM SWYM SPRAWIWSZY DANK WIECZNY
W SLAWIE CNOTA PO SMIERCI ZYWIE: to

mnie cieszy

23
ZAZDROSZC SIE DO PLVTONA (skad
, wyszła) NIECH SPIESZY.

Nesvarbu, kas būtų šio atvaizdo kūrėjas – pats istorikas ar koks nors vokiečių graﬁkas, Stryjkovskio portretystės istorinėje literatūroje: Renesansas, Barokas, Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidykla, 1992, p. 121
22
Tak Strijcouius czolo nosil twarz i oczy / Ktory ty dzieje wyrwał z
ciemnomglistey nocy.
23
„Apkeliavau pasaulį: Čia guliu viltyje saugus / Dorybei, šlovei atidavęs amžiną padėką / Šlovėje dorybe po mirties gyvuoju (tai man džiugu)
/ Pavydas pas Plutoną (iš kur ir atėjo) tegul skubinas.“
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tas yra manding vienintelis kūrinys visoje LDK dailėje,
atliepiantis renesansinę rašymo autonomijos sampratą.
Netrukus ją pakeis barokinė kūrėjo samprata, savaip
transformuojanti autoriaus ﬁgūrą. Vilniaus Universiteto sukelta „rašymo revoliucija“ paskatino smulkiosios
proginės literatūros griūtį, kurioje vieno vienos knygos
autoriaus kaip ir nebeliko, nes jis subirdavo į daugelį
vardų, jungiamų kuopinio pavadinimo – „Akademijos
jaunuomenė“ ar „Švč. M. Marijos sodalicijos nariai“. Jėzuitiška kuklumo retorika ir siekis nepabaigiama biblinių ir klasikinių aliuzijų pyne rodyti išskirtinį moky-

tumą, tekstus vertė iš esmės anoniminiais kūriniais,
kuriuos gali pasirašyti bet kas, pasirašyti gebantis. Sekimas ankstesniais (nebūtinai senais) pavyzdžiais ir
kūrybinės tradicijos tąsa vėl tampa vertybe, lyg ir ta
pačia, branginta Viduramžiais, tačiau palaikoma naujų
prielaidų. Albertas Vijūkas-Kojalavičius pradėdamas
XVII a. viduryje surašytą „Lietuvos istoriją“ grakščiai
balansuoja tarp naujos epochos mokslininko išdidumo
ir retorikos meną įvaldžiusiam vienuoliui deramo nusižeminimo. Ir viena, ir kita pateisina sumanymą surašyti istoriją „ne naujai savo triūsu sudėtą, o iš Motiejaus
Stryjkovskio metraščių išrankiotą“24. Naivus skaitytojas norėtų čia įžvelgti
dialektinį judesį – jei turėtume Kojalavičiaus atvaizdą, jis labiau primintų
Skorinos, o ne Stryjkovskio portretą. Viduramžių dvasia šitaip sugrįžtų
nauju pavidalu – Baroku
paneigdama Renesansą.
Kritiškas skaitytojas pirmiausia atkreiptų dėmesį
į tikėjimo visuotine beasmene mokslo tiesa užuomazgas ir niveliuojančio
pedagoginio pragmatizmo
galią – veiksnius, Naujausiais laikais prisidėjusius
prie galutinio „autoriaus“
kaip kūrinio šaltinio žlugimo. Šių eilučių autorius
nesiryš pradėti naujo spiralės vingio – verčiau atsitraukti atgal ir dar kartą pažvelgti į jau regėtus
Jėzuitiškojo baroko anonimiškumas Abiejų Tautų Respublikoje: Plocko vyskupui Bonaventūrui Madalinskui dedikuota knygelė „apmesta dėkingu Plocko kolegijos rašikliu (grato calamo)“ (Plockas,
veidus...


1674); Vilniaus kolegijos išleista knygelės valdovo Vladislovo Vazos ir jo žmonos Liudvikos Marijos
atvykimui į Vilnių atminti (Ver Lukiskanum, Vilnius, 1648) puslapis – nepasirašytos eilės įvairiomis
kalbomis (tarp jų – gaelų ir sirų, kitame puslapyje ir lietuvių); tokių rinkinių eiliavimai būdavo ir
pasirašomi, tačiau kai kada už studentų vardų slėpdavosi retorikos profesorius, o knygelės antraštėje
visad būdavo tik apibendrinantis vardas: jaunuomenė, studentai, sodalicijos nariai
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24
Vijūkas-Kojelavičius, A., Lietuvos istorija, iš lot. k. vertė L. Valkūnas, Vilnius: Vaga (Lituanistinė
biblioteka, 26), 1988, p. 43.
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NEREGĖTAS ŠVENTASIS
KAZIMIERAS
Sigita Maslauskaitė

Pastarojo meto publikacijos1 ir ypač viename leidinyje
surinkti šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto šaltiniai parodė, kad negalima kalbėti apie „šimtmečio tylą“ šv. Kazimiero gerbimo tradicijoje (nuo 1520 m. Ferrerio atvykimo į Vilnių iki 1602 m. popiežiaus Klemenso VII
brevės)2, kad karališkoje aplinkoje ir bažnytinės hierarchijos sluoksniuose rūpinimasis šv. Kazimiero gerbimu
XVI a. buvo gyvas, o liaudyje kaip įtakingas užtarėjas
jis taip pat buvo prisimenamas. Akivaizdu, kad nuo pat
vysk. Zacharijo Ferrerio atvykymo į Vilnių rinkti medžiagos kanonizacijos bylai šio proceso įgyvendinimas
išliko aktualus ir Reformacijos įkarštyje. Faktas, kad
per klaidą (!) 1583 m. pirmajame Martyrologium Romanum leidime greta šventųjų bei kankinių buvo įrašytas
ir karalaičio Kazimiero vardas, kaip tik liudija jo kulto
aktualumą ir gyvybingumą. 1603 m. jau oﬁcialiuose liturginiuose tekstuose tvirtinama, kad popiežius Leonas
X įtraukė Kazimierą į šventųjų skaičių3. Todėl suprantama, kad jau XVI a. būta įvairių šv. Kazimiero atvaizdų, sukurtų anksčiau negu oﬁcialiai patvirtintas jo kultas: pavyzdžiui, Vilniaus katedroje laikytas ne vienas
gerbimui skirtas šv. Kazimiero atvaizdas4, be išlikusio
Trirankio šv. Kazimiero ir graﬁnio atvaizdo pirmojoje

biograﬁjoje (1521), turime žinią apie neišlikusį ir tik iš
aprašymo žinomą raižinį, išspausdintą 1528 m. Vilniaus
vyskupijos sinodo nutarimų knygos titulinio lapo antrajame puslapyje5, ir itin ankstyvą 1521 m. „portretą“ Motiejaus iš Miechowo Cronica Polonorum6. Neseniai Varšuvos universiteto bibliotekos graﬁkos kabinete teko
patirti „atradimo džiaugsmą“ išvydus 1600 m. raižinį,
nustebinusį ne tiek profesionalumu ir dydžiu (ofortas,
221x148 mm), kiek itin „nekanonišku“ šv. Kazimiero
atvaizdu su labai „kanoniškomis“ gyvenimo ir stebuklų
scenomis aplinkui (pav. 1)7. Garsus Romos raižytojas ir
šio raižinio autorius Jokūbas Lauras (Giacomo Lauro,
Jacobus Laurus, 1584–1637) lietuviškoje kazimierianoje minimas kaip 1603 m. „kanoninio“ šv. Kazimiero atvaizdo kūrėjas8. Pirmą kartą publikuojamas Jokūbo
Lauro 1600 m. raižinys „Šv. Kazimieras Lenkas, Lenkijos princas“ dar kartą parodo, jog šv. Kazimiero kanonizacija tuo metu jau buvo laikoma „įvykusiu faktu“ (įrašai: S. Casimirus Polonus Princeps Poloniae ir
Canonizatus a Leone X. Eius festum celebratur Martij.
4.)9. Be to, šis atvaizdas paaiškina kai kuriuos vėlesnėje šventojo karalaičio ikonograﬁjoje sutinkamus klaustukus. Jubiliejiniais 1600 m. Romoje sukurtas10 šv. Ka-

1
M. Čiurinsko įvadiniai straipsniai: Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto šaltiniai, Vilnius: Aidai, 2003 ir Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, Vilnius: Aidai, 2004; Ališauskas, V., Šv. Kazimieras, Vilnius: Aidai, 2004.
2
P. Rabikausko teiginys; žr. Idem, Krikščioniškoji Lietuva, Vilnius:
Aidai, 2002, p. 208.
3
Žr. Ofﬁcium S. Casimiri Confessoris per Totum poloniae Regnum &
magnum Lituaniae Ducatum ex Decreto S. D. N. Clementis VIII. Pont.
Max..., Romae, 1603: „Hunc Leo Papa decimus in numerum Sactorum
retulit. Clemens verò Octavus Pont. Max. euis Memoriam Duplicis celebritatis Ofﬁcio frequentandam praecepit“. Taip pat ir Ofﬁcium S. Casimiri Confessoris Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae Patroni.
Semiduplex…, Romae, 1625, ir kt.
4
1598 m. Vilniaus katedros vertybių inventoriuje (VUB RS, f. 4, b.
35808) yra minimi trys Kazimiero atvaizdai: „Palaimintojo Kazimiero“
atvaizdas (p. 9), „sidabrinis šv. Kazimiero“ atvaizdas (veikiausiai votas,
p. 11) ir Šv. Kazimiero altorius (p. 62), kuriame taip pat turėjo būti šv.
Kazimiero atvaizdas.
5
Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto šaltiniai, p. 26; Niewiero, F.,
„Dzieje kultu św. Kazimierza w kraju i za granicą“, in: Nasza Przeszłość, 1970, 33, s. 83.
6
Cracoviae, 1521, t. I, p. LV–LVI.
7
Už nuorodą dėkoju prof. Riczardui Knapińskiui.

8
Reklaitis, P., Prarastosios Lietuvos pėdsakų beieškant, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 148.
9
Nedatuota Čenstakavos Dievo Motinos raižinio Imago B. Virginis
Częstachoviensis et Sancti ac Beati Regnorum Poloniae ac Svetiae Patroni kopija, išleista Pietro Overadto Kelne, muziejininkų liudijimu yra
sukurta pagal 1600 m. Jokūbo Lauro originalą. Prie raižinio prisegta neišlikusio originalaus įrašo prieškarinė kopija: 1600 m. dedikacija Zigmantui Vazai (BCz, Graﬁkos kabinetas, XV R. 3777). Tarp 120 šalia
Dievo Motinos vaizduojamų Lenkijos ir Švedijos globėjų yra ir šv. Kazimieras. Jis vaizduojas vienoje „grafoje“ su Švedijos karaliumi šv. Eriku: S. Casim. Princ. Polon. 4. Martij Vilnae. S. Aericus Rex Svetiae et
martir. Šalia Kazimiero vardo esanti raidė „S“ [Sanctus] reiškia, kad ir
čia jis jau vadinamas šventuoju. Be to, šventasis karalaitis čia taip pat
vaizduojamas „neįprastai“: su gotikine karūna ir lelija rankoje, trumpais
plaukais, besišypsantis. Tai vienintelis toks žinomas Čenstakavos Dievo
Motinos atvaizdas. Kol kas neįmanoma nei paneigti, nei įrodyti įrašo su
data prieškarinės kopijos patikimumo. Lenkų istorikai daugeliu atvejų
juo pasitiki ir šį raižinį kildina iš 1600 m. Jokūbo Lauro originalo; žr.
Witkowska, A.; Knapiński, R., „Odnaleziony pierwowzór Kolońskiej
serii Icones et miracula Sanctorum Poloniae“, in: Czynem i prawdą,
Olsztyn, 2004, s. 180.
10
Įrašas: Roma Jacobus Laurus Anno Jubileo.
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1. Jacobus Laurus, S. Casimirus Polonus Princeps Poloniae, Romae, 1600, BUW, Zb. Król. T. 83, Nr. 3
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karalaitį kaip romėną karį Jokūbą Laurą paskatino net
trys šalia pavaizduoti kariniai šv. Kazimiero stebuklai.
Iš pirmo žvilgsnio beprecedentis šv. Kazimiero – romėno kario atvaizdas 1600 m. raižinyje nėra toks netikėtas, jei prisiminsime tekstus ir kontekstą. Istoriograﬁjoje jau buvo atkreiptas dėmesys į šv. Kazimiero
„militarinius paveikslus“28 ir buvo spėjama, kad kaip
galingas valstybės globėjas jis buvo „sukarinamas“ dėl
tuometinės istorinės situacijos:

zimiero atvaizdas veikiausiai buvo skirtas „praktiniam
pamaldumui“ ir yra dedikuotas Stanislovui Liubomirskiui, Visničio grafui (1583–1649). Raižinio ikonograﬁnės programos kūrėjas buvo Martynas Baronas (Marcin Baron), lenkų istoriograﬁjoje tituluojamas antruoju
pagal svarbą (po Petro Skargos) hagiografu11. Jis parengė keletą hagiograﬁnių leidinių, kurių reikšmingiausias būtų Icones et miracula sanctorum Poloniae (Roma,
1602 ir Krokuva, 1610)12. Martynas Baronas 1600 m.
atvyko į Romą gauti Apaštališkojo sosto imprimatur
Lenkijos šventųjų ir palaimintųjų katalogui (Cathalogus Sanctorum et beatorum Regni Poloniae Patronorum)13, ir čia aptariamas raižinys byloja, kad tais pačiais
1600 m. romietis dailininkas ir lenkas hagiografas susitiko ir abu kartu sukūrė šv. Kazimiero atvaizdą14. Aplinkui centrinį atvaizdą išdėstytos scenos yra tradicinės
ar tiksliau žinomos iš šventojo karalaičio hagiograﬁjos
(beveik visos scenos ir beveik tokia tvarka yra surašytos pirmuosiuose oﬁcialiuose šv. Kazimiero liturginiuose tekstuose, išspausdintuose 1603 m. Romoje Karolio
Vullietto spaustuvėje15): 1) gimsta iš tėvo Lenkijos karaliaus Kazimiero III ir motinos imperatoriaus dukters
Elzbietos16; 2) paniekinęs minkštą lovą guli ant žemės17;
3) Kristų, prie kryžiaus prikaltą, ypatingu pamaldumu gerbia18; 4) Dievo Gimdytojos Mergelės ir šv. Stanislovo šlovę giesmėmis skelbia19; 5) pratusiam nakčia
prie šventyklos durų melstis plėšikai atima drabužius20; 6) klausydamas šventųjų Mišių patiria dvasios pagavą21; 7) nedoras moteris, atvestas gydytojų patarimu,
ligonis varo šalin22; 8) įvairių ligų ištiktuosius po mirties gydo23; 9) po mirties pasirodydamas lenkų kariuomenei perveda ją per upę24; 10) davę jam įžadą [kariai]
pasiekia žymią pergalę25; 11) lenkams pasirodęs išgelbsti juos iš upės pavojų26; 12) Leono X įrašomas į Šventųjų
katalogą27.
Galima bandyti spėti, ar Martynas Baronas, žinojęs
ir dailininkui papasakojęs apie šv. Kazimiero gyvenimą ir stebuklus, šiam leido vaizduoti šventąjį karalaitį
remiantis Amžinajame Mieste matomais Romos valdovų prototipais ar galbūt ir pats Baronas gerai nežinojo,
„koks“ buvo šv. Kazimieras. Galbūt vaizduoti Lenkijos

Ši šv. Kazimiero dienai skirtų liturginių valandų
himno citata aiškiai parodo, kad kaip galingas globėjas šv. Kazimieras pirmiausia buvo suvokiamas kovoje su išorės priešais. Tačiau šarvai ir ginklai gali
reikšti ir jo paties stiprybę kovojant su „nematomais
priešais“. Kai kuriuose kraštuose, pavyzdžiui, Nyderlanduose ir Sicilijoje, šv. Kazimiero buvo šaukiamasi
ne tik prašant pagalbos prieš „schizmatikus maskvėnus“ ir „Romos kryžiaus priešus“30, bet ypač meldžiant
„stiprybės pagundose prieš skaistybę“31 ir tikint, „kad
bus jo užtarimu ginami ir saugomi nuo bet kokio juslinio atpuolio ir blogio, kuriuo gudrus priešas galėtų
užpulti šio pavojingo amžiaus kelyje“32. XVII a. pradžioje šv. Kazimieras karys jau buvo plačiai pažįstamas ir pripažįstamas. 1629 m. kitas italas, šv. Kazimiero kulto propaguotojas augustinas Fra Hilarijonė
rašė: „kaip gyvendamas jis buvo rinktinis Karys su
nematomais pavojingos nuodėmės savo kūno priešais, taip po mirties jis panoro būti šlovingu Kovotoju prieš matomus savo Karalystės priešus“33 ir savo
šv. Kazimiero „Gyvenimo“ raižiniuose34 jį vaizdavo
su kareiviškais šarvais, pabrėždamas: Vera Efﬁgies
S. Casimiri – „Tikrasis šv. Kazimiero atvaizdas“. Jokūbo Lauro atvaizde „nekanoniškiausia“ yra šventojo karūna – iki 1600 m. Abiejų Tautų Respublikoje
jau buvo nusistovėjusi tradicija Kazimierą vaizduoti
su Lietuvos didžiojo kunigaikščio karūna, tuo tarpu

Žr. Witkowska, A.; Knapiński, R., op. cit., s. 179–180.
M. Barono bibliograﬁja: Encyklopedia katolicka, t. II, Lublin,
1976, s. 62.
13
Ibid., s. 62.
14
Įrašas: Martinus Baro(nus) Jaroslavien(sis) Polonus D. D.
15
Žr. Ofﬁcium S. Casimiri Confessoris..., Romae, 1603, Lectio iiij.
Šis tekstas oﬁcialiai paskelbtas 1602 m. Klemenso VIII brevėje; žr.
Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto šaltiniai, p. 220–221.
16
Patre Casimiro III Rege Poloniae Matre Elisabetha ﬁlia imperatoris nascitur.
17
Neglecto molli strato in terra cubat.
18
Christum Cruci afﬁxum praecipua pietate colit.
19
Deiparae Virginis et S. Stanislai laudes carminibus celebra(n)t [!].
20
Noctu ad templi fores orare solitus a latronib(us) uestibus spoliatur.
21
Dum Sacrum Missae ofﬁcium audit, a sensibus abstrahitur.

Impuras foeminas Medicorum consilio adductas aegrota(n)s abigit.
Varijs affectos morbis post mortem sanat.
24
Exercitum Polonum post morte(m) ei apparens per ﬂuvium traducit.
25
Voto ad eum facto insignem uictoriam referunt.
26
Polonis apparens periculo ﬂuminis eos erripit.
27
A Leone X in Catalogum Sanctorum refertur.
28
Reklaitis, P., op. cit., p. 154–162.
29
Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, p. 103.
30
Acta Sanctorum, Martii I, Antverpiae, 1668, p. 346.
31
Ibid., p. 346.
32
Sanclemente, G., Il trionfo di San Casimiro…, Palermo, 1636, p. 36.
33
Fra Hilarione, Il breve compendio..., Napoli, 1629, p. 99.
34
Fra Hilarionės „Il breve compendio...“ yra vienas reikšmingiausių
hagiograﬁnių iliustruotų leidinių apie šv. Kazimierą italų kalba.

11
12
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Dabar gali tu tėvynę savo
Sergėt ir globot: kad klastingas priešas
Nesiveržtų jon, kad mūsiškei tautai
Jis negrasintų.29
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Lauras jam ant galvos deda gotikinę karaliaus karūną.
Veikiausiai tik Vilniaus katedros kanauninkas Grigalius Svencickis, 1602 m. kovo pabaigoje atvykdamas į Romą baigti oﬁcialaus kulto patvirtinimo procesą, „atsivežė“ kanoninį šventojo karalaičio atvaizdą
(ar įvaizdį), ir būtent tokį pavedė pavaizduoti tam pačiam Jokūbui Laurui 1603 m. Grigaliaus Svencickio
rūpesčiu 1603 m. išleisti liturginiai tekstai mišiolui ir
brevijoriui Ofﬁcium S. Casimiri Confessoris per totum
Poloniae Regnum et magnum Lituaniae Ducatum Ex
Decreto S. D. N. Clementis VIII. Pont. Max. su Jokūbo Lauro išgraviruotu „kanoniniu“ šv. Kazimieru (taip
pat pirmą kartą publikuojamu) turi ir tikslesnį įrašą:
„Šv. Kazimieras, karališkos Jogailaičių giminės, karaliaus Kazimiero sūnus, Lenkijos bei Lietuvos princas
ir globėjas“ (pav. 2)35. Raižinyje vaizduojamas stovintis šv. Kazimieras kunigaikščio rūbais, su kryžiumi dešinėje ir lelija bei skeptru kairėje rankoje. Liturginiai

2. Ofﬁcium S. Casimiri Confessoris per totum Poloniae
Regnum et magnum Lituaniae Ducatum Ex Decreto
S. D. N. Clementis VIII. Pont. Max., Romae, 1603.
Biblioteca Vallicelliana, G. 104, fol. 458 r.
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tekstai, telpantys į keturis lapelius (kurių vieną užima
atvaizdas), „pasako viską“ apie naujojo šventojo kilmę,
apie jo gyvenimą, mirtį, stebuklus. Ankstyvoji (ir, kaip
matyti iš Jokūbo Lauro raižinio, tuo metu gerai žinoma) hagiograﬁnė tradicija yra lakoniškai sutalpinta
brevijoriaus skaitiniuose ir atvaizduota raižinyje, kurio
centrinės dalies kartotė paskelbta 1604 m. Vilniuje išleistame Theatrum S. Casimiri. Tekstuose paminėti du
stebuklai: Maskvos kariuomenės nugalėjimas ir mergaitės Uršulės prikėlimas. „Kanonio atvaizdo“ fone pavaizduotas pirmas stebuklas: karys su aureole veda kariuomenę upės link. Pabrėžtina, kad nuo šio momento
nuolatiniais ir neatskiriamais šventojo atributais tapo
kryžius ir lelija, o skeptras šv. Kazimiero rankoje atsirasdavo tik kaip išimtis. 1600 m. raižinyje šv. Kazimieras laiko tik skeptrą, kuris tradiciškai yra galios ir
valdžios ženklas. „Vakarų valdovų skeptras – tai sumažintas pasaulio kolonos modelis, kurį kitos civilizacijos
plačiai aplikuoja karaliaus arba kunigo asmeniui.“36
1603 m. raižinyje lelija ir skeptras laikomi vienoje rankoje. Todėl šis atributas galėtų būti aiškintinas dvejopai: 1) skeptras – tai jaunojo karalaičio – valstybės valdovo atributas ir 2) skeptras – tai „nesuteptas drovumo
skeptras“37, tai skaistybės, o ne žemiškos valdžios simbolis – pastaruosius šv. Kazimieras numeta ant žemės.
Nors hagiograﬁjoje nuolat pabrėžiamos šv. Kazimiero
nekarališkos askezės ir karštos maldingumo praktikos,
bet šv. Kazimiero kaip valstybės vyro bekompromisė
laikysena taip pat išryškinama. Jau pirmasis biografas vysk. Zacharijas Ferreris, jį vadindamas „karališkuoju ir šventu jaunuoliu“38, „realistiškai“ pastebėjo:
„neperkalbamus ir užkietėjusios širdies žmones griežtai ir rūsčiai peikdavo, daugelį jų ir iš savo klientų bei
šeimynykščių įsakė pašalinti, ir uoliai rūpinosi, kad jie
būtų išvyti iš karaliaus dvaro“39. Vis dėlto nepamirštama pastebėti, kad šv. Kazimieras „nors ir buvo labai
įžvalgaus proto ir labai išmintingas ir savo sprendimais labai daug padėjo valstybei, tačiau aukščiausios
valdžios žmonėms nesiekė, nei tėvo siūlomas niekada nenorėjo priimti, baimindamasis, kad siela nebūtų
sužeista turtų dygliais, kuriuos mūsų Viešpats Jėzus
Kristus vadino erškėčiais, bei nebūtų sutepta žemiškųjų daiktų užkratu“40. Tai matyti ir kitų ankstyvųjų ka35
S. Casimirus de Regia Jagellonia stirpe Casimiri regis ﬁlius Poloniae ac Lituaniae princeps et patronus.
36
Champeaux, G.; Sterckx, S., Introduction au monde des symboles,
Paris, 1966, p. 377.
37
Młodzianowski, A., Suppetiae Militares ex Divis Poloniae Lituanaequae gentis Tutelaribus (1671), įrašas po šv. Kazimiero raižiniu:
„Kazimieras kilniausios prigimties Mergelės Skaisčiausios kaip lelijos
laiko nesutepto drovumo skeptrą [...]“. Vertimas iš: Reklaitis, P., op.
cit., p. 170. Originalus tekstas: Augustae Natum Casimirus Virginis, inter Lilia, Parthenij sceptra pudoris habet [...].
38
Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, p. 59.
39
Ibid., p. 57.
40
Ibid., p. 61.
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ralaičio biograﬁjų autorių tekstuose: Grigalius Svencickis taip pat kelia jo kaip valdovo nuopelnus, o Petras
Skarga itin pabrėžia teisingo ir švento valdovo pavyzdį, ir apskritai ištara „sunkiau pasaulyje šlovinamam
tapti žmonių paniekintam, negu pasaulyje nežinomam
prastuoliui pasaulį paniekinti“41 yra tarytum leitmotyvas viso Skargos aprašyto šv. Kazimiero „gyvenimo“,
kuriame jis kalba apie šventąjį tik kaip apie valdovą,
jį gretindamas ir lygindamas su kitais šventaisiais karaliais ir karalaičiais nuo Saliamono iki Henriko „kaip
liudija pasakojimai ir Bažnyčios istorija“. Bet ir Skarga
nepamiršta patikslinti, kad „šiai karalystei“ karalaitis
Kazimieras potroškio neturėjo42. Todėl šv. Kazimiero
ikonograﬁnėje tradicijoje valdžios insignijos: karūnos,
skeptras, valdžios obuolys ir pan. dažniausiai būna
vaizduojamos pabrėžiant jų nuvertinimą, t. y. numestos ant žemės arba padėtos šalia. Vadinasi, skeptras šv.
Kazimiero rankoje galėtų reikšti jo kaip valdovo statusą, tačiau tai veikiau yra „kitos karalystės, kurią savo
auka Kristus mus parengė“43, simbolis. Kanoninių valandų tekstuose, kurių didelę dalį sudaro paties Ferrerio eilės, šia tema randame iškalbingą metaforą, po
kurios sunku ką bepridurti:
Didingesnė tau ant galvos karūna,
Iškilesnis daug tavo rankoj skeptras,
Negu tie, kuriuos čia turėjęs būtum
Žemėms valdyti.44
Jokūbas Lauras mirė 1637 m., o 1650 m. Mykolas
Lauras (Michel(e) Lauro, veikiausiai Jokūbo Lauro
giminaitis) 1600 m. paveikslą sumodernino: „išėmė“
ankstesnį šv. Kazimierą – karį romėną ir jo vieton įdėjo
savo sukurtą „kanoninio“ šv. Kazimiero atvaizdo kartotę, palikdamas tas pačias senojo raižinio „paraštes“ –
12 medalionų su svarbiausiomis šventojo gyvenimo ir
stebuklų scenomis (pav. 3). Įdėta ir nauja dedikacija su
naujojo dedikato herbu. Kūrinys dedikuotas „Stanislovui Lipskiui, Lipės grafui, Plocko katedros kanauninkui, Kremenicos prepozitui, jo didenybės Lenkijos ir
Švedijos karaliaus sekretoriui“45. Centrinis atvaizdas
nuo 1603 m. Jokūbo Lauro raižinio nedaug kuo skiriasi: tie patys atributai (kryžius, lelija, skeptras), bet kiIbid., p. 175.
Ibid., p. 183.
43
Ibid.
41
42
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3. Michel Lauro, S. Casimirus Polonus Princeps Poloniae,
Romae, 1650. Biblioteca Casanatense, 1650, Miscel. 2465

tas rankų judesys, fone išlieka kalvotas peizažas, bet
nėra šv. Kazimiero vedamos kariuomenės. Nepavyko
sužinoti, kas buvo Mykolas Lauras, ir nebandžiau gilintis į technines tokio „maketavimo“ detales.
Šios kiek netikėtos šv. Kazimiero vaizdavimo peripetijos Katalikų Bažnyčios širdyje leidžia geriau suprasti
patį kanoninio atvaizdo susidarymo procesą, teologų ir
dailininkų bendradarbiavimo pobūdį. Dar kartą įsitikiname, kad Lietuvos Globėjo ikonograﬁjos ir kulto istorija dar nėra baigta rašyti.

44

Ibid., p. 183.

45

Ibid., p. 103.

237

ARMĖNŲ GENOCIDAS

REALPOLITIK IR ARMĖNŲ KLAUSIMAS
Marytė Kontrimaitė

NEIŠVENGIAMA ĮŽANGA
Pradėti dera nuo Togormos (armėniškai – Torgomo),
Nojaus proanūkio, pasak Šv. Rašto – armėnų protėvio.
Armėnų padavimai išveda nuo jo dinastinę liniją per
Urartų karalius iki istorikų pripažintų armėnų valdovų – Jervanditų, Aršakidų, kurie, gindamiesi nuo Romos, I a. pr. Kr. sukūrė Didžiąją Armėniją nuo Kaspijos
iki Viduržemio jūros.
Armėnija pirmoji pasaulyje 301 m. krikščionybę paskelbė valstybine religija ir pirmoji gavo dėl to kariauti.
311 m. Rytų Romos imperatorius Maksimianas atžygiavo į Armėniją jos atversti atgal į pagonybę ir, anot Eusebijaus Cezariečio, už tai susilaukė Dievo bausmės – nelaimės ištiko jo valdas, jį patį – ligos, jis mirė, Armėnija
liko nenugalėta. Naujasis imperatorius Konstantinas
313 m. krikščionybę legalizavo, paskui ir pats ją priėmė.
Antrą kartą Armėnija kariavo už krikščionybę 450–
451 m. su Persija. Kunigaikščio Vartano Mamikoniano
suburta 66 000 armėnų kariuomenė atkaklioje kovoje
(žuvo karvedys ir keli tūkstančiai karių, prisiekusių
mirti, bet nesitraukti, – jie Armėnų Bažnyčios šventieji
Vartaniečiai) sustabdė 200 000 persų armijos puolimą
(pretekstas buvo atversti armėnus į zoroastrizmą), ir
persai atsisakė savo „misionieriškų“ ketinimų.
VII a. su Alacho vardu atžygiavo arabai, IX a. armėnai išsivadavo. Nauja Bagratidų dinastija X a. pastatė
sostinę Ani, vadintą „tūkstančio bažnyčių miestu“ (Ani
griuvėsiai Turkijoje prie Armėnijos Respublikos sienos
stebina architektus inžinerine naujove – kryžminių
arkų skliautais; ant tokių vėliau iškilo Europoje gotikinės bažnyčios). XI a. užgriuvo nauji užkariautojai – turkai, XIII a. – mongolai, po to – vėl turkai.
1080–1375 m. prie Viduržemio jūros gyvavo armėnų
Kilikijos karalystė, tai sudarydama sąjungą su Bizantija ir kryžiuočiais, tai nuo jų gindamasi. Ten pastatyta bažnyčių ir tvirtovių, parašyta knygų, iliustruotų
nuostabiomis miniatiūromis, sukurta puikios poezijos,
giesmių, pažangiausias tuo laiku teisynas. Kilikijos likučiai – kalnuose įtvirtinti miestai – gerokai atsipyko
turkams (pavyzdžiui, Zeitūnas – iki XIX a. antros pusės gindamasis išlaikė savivaldą).
Vasalinėje priklausomybėje (nuo Persijos) savivaldą
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iki 1805 m. išlaikė ir penkios Kalnų Karabacho armėnų
kunigaikštijos.
Armėnų apaštališkoji bažnyčia (I a. krikščionybę į
Armėniją atnešė apaštalai Tadas ir Baltramiejus) išliko nepakitusi nuo V a., kai armėnai sukūrė savo raštą,
išsivertė Šv. Raštą, apeigų bei maldų tekstus ir 451 m.
nepriėmė dvigubos Kristaus prigimties dogmos (pripažįsta tik vieną – dieviškąją, todėl per Šv. Mišias neatskiedžia vyno vandeniu). Bažnyčia buvo ir tebėra armėnų ne tik religijos, bet ir kultūros saugotoja bei kūrėja.
Prie bažnyčių ir vienuolynų nuo seno steigtos mokyklos, vėliau – ir universitetai, rankraštynai, bibliotekos;
mokyti vienuoliai sukūrė daugybę teologijos, ﬁlosoﬁjos,
istorijos, medicinos, gamtos mokslų veikalų, maldų ir
giesmių (VIII a. sugalvojo savo natų sistemą), religinės
ir pasaulietinės poezijos (prisiminkime bent Grigorą
Narekaci, armėnų šventąjį, poetą, jo mirties tūkstantmetį 2003 m. minėjo UNESCO). Bažnyčios vadovai turėjo didžiulį autoritetą, jiems paklusdavo karaliai. Nelikus pasaulietinės valdžios, jiems tekdavo kreiptis į
svetimus valdovus, atstovauti armėnų tautos interesams. Bažnyčių ir vienuolynų neaplenkdavo kariaujančios armijos ar musulmonų plėšikų gaujų siautėjimas,
valdžios nevaržomas, kartais vykdomas jos užsakymu.
Po kelių karų XVII a. Armėnijos žemes pasidalijo
Persija su turkų Osmanų imperija. Persijoje armėnų
padėtis buvo geresnė, o turkų imperijoje jie kaip kitatikiai laikyti žemiausios kategorijos žmonėmis, pravardžiuoti galvijais („raija“), faktiškai beteisiai, turėjo mokėti daug didesnius mokesčius, negalėjo liudyti teisme,
nešioti ginklų, joti ant arklio.
Nors 1839 ir 1856 m. įvykdyta kai kurių reformų –
imperijos gyventojai formaliai gavo lygias teises ir gyvybės bei nuosavybės saugumo garantijas, armėnai
kaip „kitatikiai šunys“ bet kada galėjo susilaukti pažeminimo ar skriaudos, teismuose jų žodis nedaug reiškė
(nebent pridėjus svarių „argumentų“, pageidautina –
auksu); pasiskundęs musulmonu armėnas dažnai iš
kaltintojo tapdavo kaltinamuoju – kam išdrįso skųstis.
Iš amatininkų, prekiautojų, žemdirbių valdžios atstovai galėjo pareikalauti pakartotinai sumokėti mokes-
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čius, padidintus reikalaujančiųjų nuožiūra, kurdas ar
turkas galėjo išvaryti armėną žemdirbį iš nusavintos
žemės. Armėnai kartais net pasiprašydavo įtakingų
kurdų priimti „po stogu“, kad, mokėdami jiems duoklę,
būtų saugūs nuo valdininkų ar policijos savivalės…
Miestuose armėnai jausdavosi saugesni, o kaimuose
bet kada galėjo būti pagrobtos jų dukros ar žmonos, galėjo užpulti ir apiplėšti ginkluoti kurdai ar čerkesai. Pabandę gintis, tapdavo „maištininkais“, ir visa gyvenvietė patirdavo policijos represijas ar valdžios sukurstytos
musulmonų minios pogromus. Priėmę islamą, armėnai
įgydavo daugiau teisių, todėl kai kurie ryždavosi keisti
tikėjimą, bet dažniau jie jėga versti musulmonais.
Armėnai mokėsi vienuolynų, kaimo ar miesto bendruomenių, atvykėlių misionierių mokyklose, studijavo
užsieniuose, steigė įmones, kurių gaminiais prekiaudavo ir Europoje. Jie dominavo daugelyje Turkijos amatų,
prekyboje, mene (XVI a. architektas Sinanas pastatė
per 300 garsių mečečių, rūmų ir kt., XVII–XIX a. garsėjo
architektų Pavianų, rūmų dailininkų Manase – Manasianų kelios kartos), poligraﬁjoje, cinkograﬁjoje, sukūrė
pirmąsias turkiškas raides, įsteigė pirmuosius teatrus.
Pirmą 1876 m. Turkijos konstituciją kartu su turkais
rašė armėnas Otianas. Armėnai (su graikais) sudarė žymiausią vietinės buržuazijos ir inteligentijos dalį.

IŠVAKARĖS
XIX a. griūvant nuskurdusiai Osmanų imperijai, Vakarų Europos valstybės ir Rusija vis daugiau kišosi į jos
vidaus reikalus. Sąvoka „armėnų klausimas“ atsirado
po 1876–1878 m. turkų karo su Rusija, kai buvo pripažinta Bulgarijos, Serbijos, Juodkalnijos nepriklausomybė. Europos didžiosios valstybės ir Rusija negalėjo
nepaisyti osmanų valdžioje likusios aktyvios krikščioniškos tautinės mažumos – armėnų, kompaktiškai gyvenančių savo etninėse žemėse. Jie šaukėsi Europos
valstybių ir Rusijos carų pagalbos, tikėdamiesi gauti
bent autonomiją. 1878 m. San Stefano sutartimi kare
nugalėjusiai Rusijai, kuri nuo 1828 m. valdė Rytinę Armėniją (atimtą iš Persijos), patikėta prižiūrėti, kaip turkų valdžia įgyvendins armėnų srityse reformas, kurios
užtikrins jų saugumą nuo kurdų ir čerkesų puldinėjimo. 1878 m. Berlyno taikos kongrese apkarpyti Rusijos laimėjimai, armėnų klausimu apsiribota paragrafu,
įpareigojančiu Turkiją užtikrinti jų saugumą, įgyvendinti reformas, prižiūrint didžiosioms Europos valstybėms. Armėnai blaškėsi tarp užtarėjų, nesulaukdami
tikros paramos.
Rusijai rūpėjo prisijungti turkiškosios Armėnijos teritoriją prie savo imperijos, ji nenorėjo, kad atsirastų
armėnų valstybė, nors ir autonomijos teisėmis. Ji pyko
ant „nedėkingos“ Bulgarijos, kuri, padedama rusų armijos, išsikovojo nepriklausomybę, bet neįsiliejo į išvaduo-
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tojos imperiją. Rusija ketino Armėnijos žemėse įkurti
Užkaukazės kazokų sritį. Vakarų Europos valstybėms
rūpėjo, kad armėnų gyvenama teritorija neatitektų Rusijai, kuri tam galėjo panaudoti savo pusėje gyvenančių
armėnų agitaciją ir ginkluotų savanorių būrius. Didžioji
Britanija bijojo Rusijos skverbimosi Persų įlankos link,
kur britų liūtas tykojo Osmanų imperijos gardžiausių
kąsnių – naftingų rajonų Irake ir kitose arabų žemėse.
Vokietija buvo suinteresuota Osmanų imperijos išlikimu: gavo pelningų koncesijų, suteikė Turkijai, investavo daug vokiečių kapitalo, todėl turkų propaganda, kad
armėnai rengiasi sukelti maištą, susivienyti su Rusijos
armėnais ir įsteigti nepriklausomą Armėnijos valstybę,
vokiečių valdžiai kėlė nerimą. Ta pati propaganda veikė ir Rusiją, ir Didžiąją Britaniją.
Armėnai, matydami, kad jie niekam nerūpi, ėmė
svarstyti ginkluotos kovos už savo laisvę galimybes.
Steigėsi organizacijos, propaguojančios nepriklausomybės idėją. Kūrėsi armėnų partizanų – ﬁdainų būriai,
gynę armėnų kaimiečius nuo valdininkų savivalės ir
plėšikų puldinėjimo.
Sultonas Abdul Hamidas nusprendė, kad jei nebus
armėnų, neliks ir jų „klausimo“. Pakeitė administracinį suskirstymą, kad provincijose, srityse bei apskrityse armėnai nesudarytų daugumos, suskaldė armėnų
sritis, jų dalis prijungė prie tų, kur daugiau musulmonų. Į armėnų gyvenamas vietoves atkėlė musulmonus
iš kitur, ypač slavų išvarytuosius iš Balkanų. Uždarė
armėnų mokyklas, uždraudė minėti Armėnijos vardą,
įsteigė specialius baudžiamuosius raitų kurdų dalinius
„Hamidijė“ ir 1894–1896 m. organizavo masines armėnų žudynes, per kurias išnaikinta apie 300 000 armėnų
(apie 100 000, gelbėdami gyvybę, priėmė islamą, panašiai tiek pat pabėgo į Rytų Armėniją, Iraną, Indiją ir
toliau – į Vakarų Europą, JAV).
Iš Turkijos diplomatiniais kanalais, per Danijos,
Olandijos, Belgijos, JAV, Prancūzijos, Vokietijos misijas (jos ten steigė mokyklas, ligonines, įvairias labdaros organizacijas) ir kitaip pasklidusi informacija sukrėtė Europos visuomenę. Užﬁksuota daug duomenų,
rodančių, kad žudynės buvo specialiai organizuotos
(prasidėdavo ir baigdavosi vienu metu įvairiose vietose, žudė ne tik siautėjanti minia ar kurdų plėšikai, bet
ir policija bei armija). Iš portugalų konsulo pranešimo:
„Mula Seid Achmedas surinko žymius Urfos musulmonus miesto aikštėje ir paskelbė, kad armėnus reikia išnaikinti kaip valstybės ir sultono priešus. [...] Armėnų
bažnyčia, kur prisiglaudė per 2500 žmonių, daugiausia
moterų, vaikų ir senių, buvo pripilta žibalo ir padegta.
Išskyrus 50 žmonių, kuriems pavyko laiku užlipti ant
stogo, visi likusieji žuvo. […] Žudikai įsiveržė į vienus
namus, kur buvo 150 armėnų. Jie išžudė 120 žmonių ir
nutraukė skerdynes, kai iš tvirtovės nuskambėjo trimito signalas. Taip 30 žmonių išsigelbėjo“. Pasakojama,

239

MARYTĖ KONTRIMAITĖ

kad kitą dieną nuskambėjo trimitas ir skerdynės prasidėjo iš naujo. Surinkta ir atskiromis knygomis išleista
daug liudijimų apie patyčias, sadistiškus kankinimus,
masišką moterų ir merginų, net mažų vaikų prievartavimą tėvų ir vyrų akyse prieš visus išžudant.
Vakarų Europoje kilo protestų ir solidarumo su armėnais banga. Didžiojoje Britanijoje armėnų reikalus
aktyviai gynė buvęs ministras pirmininkas, 86 metų
lordas W. E. Gladstone’as. Jis pateikė memorandumą
reikalaudamas, kad Didžioji Britanija įsikištų ir sukliudytų Turkijai tęsti armėnų žudynes, net pasisakė
už tai, kad Vakarų Armėnijoje būtų Rusijos protektoratas, ir privertė Didžiosios Britanijos vyriausybę pasiūlyti Rusijai imtis Vakarų Armėnijos globos (bet, pasak
rusų žurnalisto Amﬁteatrovo, Rusija atsisakė, „nenorėdama antros Bulgarijos“).
Vokietijos imperatorius Vilhelmas II savo „mielam
draugui“ sultonui nesiryžo priekaištauti (Vokietija gavo
į Bagdadą tiesiamo geležinkelio statybos ir eksploatavimo teisę). Tik vokiečių pastorius Johannesas Lepsiusas, žudynių liudytojas, skelbė informaciją apie padėtį Armėnijoje, leido knygas, kuriose kaltino didžiąsias
Europos valstybes dėl armėnų tautos bėdų1, rinko aukas, steigė senelių ir našlaičių prieglaudas, mokyklas,
ligonines, šelpė nukentėjusius armėnus Turkijoje, pabėgėlius kitose šalyse, steigė įmones, kur jie galėjo dirbti.
Rusija nepareiškė oﬁcialaus protesto. Amﬁteatrovas
straipsnių cikle „Armėnų klausimas“ rašė, kad Rusijos
pasiuntinys Turkijoje skatinęs sultoną nesivaržyti ir,
jei reikia, žudyti, pačioje Rusijoje oﬁciozinė spauda varė
kampaniją prieš armėnus (skelbta, kad jie ketiną surengti revoliuciją, atplėšti nuo Rusijos visą Kaukazą ir
įkurti „Didžiąją Armėniją iki pat Rostovo prie Dono“!),
o užsienio reikalų ministras Lobanovas-Rostovskis perspėjęs Vakarų Europos valstybes, kad „reformų reikalavimą Armėnijoje Rusija laikys casus belli“. Savo teritorijoje Rusija vykdė rusiﬁkacijos politiką, 1895 m. uždarė
armėnų mokyklas, uždraudė spaudą, 1903 m. priėmė
įstatymą dėl Armėnų Bažnyčios nuosavybės konﬁskavimo. Su tuo nesusitaikė nė kantriausieji – Bažnyčia buvo
paskutinis dvasinis tautos prieglobstis. Prasidėjusio
bruzdėjimo nenuslopino ir žiaurios Kaukazo generalgubernatoriaus Golicyno2 represijos – armėnai neperdavė
savo Bažnyčios centro Ečmiadzine lobyno, net kai prieš
juos buvo sukurstyti iki tol taikiai su kaimynais sugyvenę musulmonai turkai azerai. Liudytojai teigia, kad
armėnai buvo nekliudomai žudomi tris dienas. Ypač
daug jų žuvo Baku. Pasak Amﬁteatrovo, Rusija neteko
savo naftos šaltinio, – nukentėjo verslovės, įsteigtos ir

priklausiusios armėnams, kitose nužudyta ir sužeista
daug armėnų specialistų ir darbininkų.
1905 m. Rusijai teko atleisti imperinius varžtus – grąžinta Armėnų Bažnyčios nuosavybė, atsidarė mokyklos, leista spauda. Stiprėjo partijos „Hnčak“ ir „Dašnakcutiun“3. Aišku, svajota apie nepriklausomą suvienytą
Armėniją, bet oﬁcialiai deklaruojamose partijų programose dažniausiai reikalauta tik saugumo garantijų
ir reformų Turkijos armėnams, piktintasi rusiﬁkacija
Rytų Armėnijoje. Neoﬁcialiai šios partijos rėmė partizanų – ﬁdainų būrius. 1914 m. karo pradžioje Rusija
kai kuriuos jų priėmė į vadinamąją armėnų savanorių
armiją. Nuo 1916 m. rusų valdžia šią armiją stengėsi
išsklaidyti. Išlikę partizanai dalyvavo 1918 m. kovose
ginant Rytų Armėniją nuo turkų invazijos, vėliau daug
jų žuvo sovietų kalėjimuose ir lageriuose.

1
„Armėnija ir Europa. Kaltinimas didžiosioms krikščioniškoms valstybėms ir kreipimasis į krikščioniškąją Vokietiją“, 1896.
2
Anot Amﬁteatrovo, jis pareiškęs, kad Tbilisyje paliksiąs tik vieną
armėną – iškamšą muziejuje.
3
„Hnčak“ – „varpas“, 1887 m. įsteigta armėnų emigrantų ir studentų Ženevoje; tautinė socialdemokratinės pakraipos partija. „Dašnakcu-

tiun“ (visas pavadinimas „Hai heghapochakan dašnakcutiun“ – „Armėnų revoliucinė sąjunga“; jos nariai paprastai vadinami dašnakais)
įsteigta 1890 m. Tbilisyje, vėliau centras Ženevoje; jos programoje nebuvo socialistinių idėjų, pagrindinis tikslas – tautinis išsivadavimas, vėliau ji organizavo rytų armėnų savigyną, įkūrė Armėnijos Respubliką.
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Turkijoje taip pat buvo jėgų, norinčių vietoj atsilikusios Osmanų imperijos sukurti modernią, civilizuotą
valstybę. 1865 m. apsišvietusių kariškių ir turkų inteligentijos grupė įsteigė „naujųjų osmanų“ organizaciją, siekusių imperiją paversti konstitucine monarchija.
Jie priešiškai žiūrėjo į tautinius judėjimus, propagavo,
naują – „osmanizmo“ idėją, kuri turėjo Turkijos tautas suvienyti (ir suniveliuoti). Sultonui Abdul Hamidui
1878 m. atmetus konstituciją ir įvedus despotišką režimą, partijoms ar judėjimams Turkijoje neliko vietos.
Emigravę į Europą turkų inteligentai steigė savo
spaudą, propagavo Turkijos pažangą, išsivadavimą iš
ekonominės ir politinės priklausomybės nuo Europos
valstybių, piliečių laisvę ir lygybę. Steigėsi jaunaturkių
partija, pasivadinusi „Vienybė ir progresas“. Jos pirmasis kongresas įvyko 1902 m. Paryžiuje. Jaunaturkiai
ieškojo aktyviai veikiančių (ir armėnų emigrantų gerai
ﬁnansiškai remiamų) armėnų partijų paramos. Jiems
pavyko prisivilioti įtakingiausios Dašnakcutiun partijos atstovus, kurie vardan demokratijos sutiko prisidėti
prie kovos prieš bendrą priešą – sultoną ir teikė jaunaturkiams nemažą ﬁnansinę bei organizacinę (imperijoje jaunaturkiai nebuvo sukūrę partinės struktūros)
pagalbą. Po jaunaturkių karininkų 1908 m. įvykdyto
perversmo sultonas vėl įteisino 1876-ų konstituciją, sušaukė parlamentą, kur pateko ir dešimt armėnų.
Netrukus jaunaturkiai ėmė propaguoti pantiurkizmo
politiką („Turkija – turkams“). Jų idealas – „Didysis Turanas“, kuris suvienytų visas tiurkų tautas nuo Bosforo
iki Vidurinės Azijos, kitoms tautoms jame tektų ištirpti.
Jaunaturkiai suprato, kad veiklūs armėnai pasinaudos
bet kokiomis reformomis ir ims kovoti dėl savo valsty-
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bės atkūrimo. Su svajone apie didžiąją tiurkų valstybę
tektų atsisveikinti, grėsė teritorijų praradimas.
Jaunaturkių valdžia netruko parodyti savo tikrąjį
veidą – 1909 m. Adanos srityje įvyko masinės armėnų skerdynės, į kurias įsitraukė ir neva riaušių malšinti atvykę armijos būriai. Misionieriai iš įvairių šalių
operatyviai perdavė informaciją savo valstybių konsulatams. Buvo aišku, kad pogromai sukurstyti ir organizuoti, o armėnai nedarė jokių veiksmų, kurie galėjo
išprovokuoti smurtą. Adanos mieste ir aplinkiniuose
kaimuose buvo per 30 000 aukų. Žudynės sustabdytos,
įsikišus užsienio valstybėms. Parlamento deputatas
Hakopas Papikianas, ištyręs įvykius, parašė išsamią
ataskaitą, kurią turėjo pateikti parlamentui, bet keistomis aplinkybėmis staiga mirė ir ataskaita dingo…
Tais pačiais metais sultonas Abdul Hamidas surengė perversmą. Vokiečių karinės misijos Turkijoje vado
1913–1918 m. generolo Limano von Sanderso vertėjas
ir adjutantas Heinrichas Vierbücheris rašė, kad sultono
persekiojamus jaunaturkių lyderius rizikuodami gyvybe slapstė armėnai, dašnakų partijos vadovai. Armijos
karininkai, prijaučiantys jaunaturkiams, nuslopino
Abdul Hamido maištą, jam teko atsisakyti sosto ir jaunaturkiai galutinai įsitvirtino valdžioje. Parlamentas
išrinko naują sultoną – Mehmetą V, kurio valdžia buvo
tik nominali.

ARMĖNŲ GENOCIDAS
XIX a. skerdynės jau turi genocido požymių, tačiau
politikai bei istorikai, kalbėdami apie armėnų genocidą, paprastai mini 1915–1916 m. įvykius.
Į Pirmąjį pasaulinį karą (Vokietijos pusėje) Turkija
įsitraukė 1914 m. spalį. Jaunaturkių lyderiai nusprendė, kad karas – patogi proga „apvalyti“ Turkijos teritoriją nuo armėnų. 1914 m. spalį sukurtas „Vykdomasis
trejeto komitetas“, kuris organizavo ir koordinavo armėnų gyventojų išnaikinimą. Uždarame centro komiteto posėdyje 1915 m. pradžioje priimtas nutarimas dėl
visiško armėnų likvidavimo.
Į kariuomenę buvo pašaukta per 60 000 armėnų nuo
18 iki 45 metų. 1914 m. žiemą armėnai išgelbėjo iš apsupties karo ministrą Enverą, ir jis viešai paskelbė padėką armėnų tautai. O 1915 m. vasario 25 d. jis išleido
įsaką dėl armėnų tautybės kareivių ir karininkų nuginklavimo. Kurį laiką juos vertė dirbti statybose, tiesti
kelius, nusilpusius išžudė. Nedaugeliui pasisekė dezertyruoti ir išsigelbėti.
Kovo 13 d. buvo paleistas parlamentas, valdžia atiteko
jaunaturkių vyriausybei, faktiškai – keliems lyderiams.
Lepsiusas po karo savo knygose paskelbė nemaža
dašnakų dokumentų. Deputatai Vardgesas ir Aknuni, pajutę, kad tautai iškyla naujų žudynių grėsmė,
1915 m. balandžio pradžioje aplankė buvusius draugus
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jaunaturkius. Vidaus reikalų ministras Mehmedas Talaatas pasakęs: „Kai mes buvome silpni, jūs pačiupote
mus už gerklės ir iškėlėte armėnų reformų klausimą.
Todėl dabar mes turime išnaudoti palankias aplinkybes ir taip išsklaidyti jūsų tautą, kad bent penkiasdešimt metų jūs užmirštumėt apie bet kokias reformas“.
Balandžio 21 d. Turkijos vyriausybė išleido slaptą
įsakymą dėl armėnų tautos išnaikinimo; karinėms ir
civilinėms žinyboms perduoti atitinkami nurodymai.
Balandžio 24-osios naktį Konstantinopolyje prasidėjo armėnų inteligentų areštai. Suimta per 800 žmonių: parlamento nariai, juristai, rašytojai, žurnalistai,
gydytojai, mokytojai, dvasininkai. Jie buvo gabenami
į nuošalesnius rajonus ir žudomi. Deputatus – minėtą Vardgesą ir garsų advokatą, žinomą armėnų rašytoją Grigorą Zohrabą sadistiškai užmušė Envero adjutantas. Tarp suimtųjų buvo puikūs poetai Siamanto
ir Varužanas. Jų galvos suskaldytos akmenimis. Kai
kuriems suimtiesiems gyviems nudirta oda. Garsus
kompozitorius Komitasas nuo regėto siaubo išprotėjo.
Vokiečio karininko atpažintas ir sugrąžintas į Konstantinopolį, vėliau Paryžiaus psichiatrinėse ligoninėse
jis išgyveno 20 metų, nekalbėjo, retkarčiais giedodavo.
Netrukus prasidėjo masiniai trėmimai – pirma iš
rytinių provincijų, buvusių arčiau fronto, paskui – iš
visur kitur. Pirmiausia reikalauta atiduoti turimus
ginklus. Neturėjusieji ginklų buvo kankinami, kad išduotų, kur juos slepią. Kai kur armėnai pirkdavo ginklus iš kaimynų kurdų ar policininkų, kad turėtų ką
atiduoti. Vyrai dažniausiai būdavo atskiriami nuo šeimų ir žudomi. Moterims su vaikais ir seniams liepdavo
susiruošti į kelionę. Armėnai buvo varomi šimtus kilometrų per visą Turkiją, per kalnus, kepinant vasaros
saulei, be medicininės pagalbos, dažnai be maisto, net
be vandens į Sirijos ir Irako dykumas, kur jų karavanų
likučius išžudydavo.
Vierbücheris rašo: „Moteris su žindomais kūdikiais ir
nėščiąsias varė plakdami botagais kaip gyvulius. Prievartaudavo net dieną. Sustojimuose žandarų karininkai išplėšdavo iš minios moteris ir dalydavo saviems
vyrams naudotis. Ypatinga žandarų pramoga būdavo
gyvuliškai kankinti vyrus, dažnai artimųjų akivaizdoje: degindavo įkaitinta geležimi, raudavo plaukus ir
nagus, naudodavo ypatingą grynai turkišką kankinimo
būdą – vadinamąją bastonadą, taip pat naudotą ir kariuomenėje – mušdavo per padus, kol suplyšdavo oda.
Trapezunde […] vyrus suvarydavo į laivus, o netrukus
laivai grįždavo tušti“.
Sutikimas priimti islamą šįkart vyrų negelbėjo, o
moteris – tik jei koks nors musulmonas sutikdavo jas
vesti. Tokiam neatsiradus, nelaimingajai tekdavo eiti į
tremtį. Gražiausios moterys ir mergaitės buvo grobiamos, jomis ir vaikais prekiauta. Ištremtųjų karavanai
pakeliui sparčiai mažėdavo – žudomi atsiliekantys, li-
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goti, negalintys paeiti. Neretai „varovams“ nusibosdavo ilgas žygis ir jie visus tremtinius išžudydavo.
Perso Kerbalai Ali Mamedo liudijimas: „1915 m. birželį privažiavęs su ginkluotės vežimų vilkstine Hoturo tiltą [per Eufrato upę, – M. K.] išvydau sukrečiantį
vaizdą. Nesuskaitoma daugybė lavonų užpildė 12 didelio tilto tarpramių ir taip užtvenkė upę, kad ji išsiliejo ir
tekėjo šalia tilto. […] Aš ilgai stovėjau su savo vežimais,

Šv. Apaštalų bažnyčios durų fragmentas. 1134. Armėnija, Mušo

kol tie lavonai praplaukė ir aš galėjau pervažiuoti per
tiltą. Bet nuo tilto iki Džiniso visas kelias buvo užverstas senių, moterų ir vaikų lavonais, kurie jau pradėjo
irti, išsipūtė ir dvokė. […] Ir visi tie lavonai buvo vargšų armėnų…“ Turkija buvo nuklota armėnų lavonais.
Prasidėjo epidemijos, daug aukų pasiglemžė šiltinė ir
cholera. Lavonus imta laidoti, dažnai tam panaudodavo dar gyvus armėnus.
Be politinių genocido tikslų jaunaturkiai turėjo ir
ekonominių sumetimų – atsikratyti verslininkų armėnų konkurencijos ir pasipelnyti iš nužudytųjų turto.
Lepsiusas rašė apie 1915 m. vasarą įvykusį savo pokalbį su karo ministru Enveru. Vokietis bandė panaudoti
ekonominius argumentus: priminė, kad 90% Turkijos
prekybos – krikščionių rankose, visą importą valdo armėnų ﬁrmos, turinčios ﬁlialus Europos miestuose, ar-
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mėnai atsigabena ir pritaiko pažangiausią techniką
pramonėje ir žemės ūkyje, jie sudaro daugumą geriausių visų rūšių specialistų, su armėnais „naikinamas
Turkijos intelektas ir išpjaunamas jos skrandis“. Enveras atšovė, kad turkai – didvyrių rasė, pašaukta sukurti ir valdyti didžią valstybę. „O kliūtis mes tiesiog peržengsime“, – užbaigęs diskusiją jaunaturkių lyderis.
Arabas advokatas Faiezas al Hoseinas savo knygoje „Turkų valdžia ir armėnų skausmo šauksmas“ rašė,
kad nužudytųjų turtas buvo išparduodamas pusvelčiui, gauti pinigai turėję patekti į iždą. Grynuosius pinigus ir brangenybes gubernatoriai vežę tiesiai vidaus
reikalų ministrui Talaatui. Norėdami apgauti Europos visuomenę, turkai Diarbekire, kur gyveno nemaža
kurdų, ėmėsi gudrybių: „Po to, kai buvo išžudyta daug
armėnų, valdžios atstovai liepė savo agentams perrengti lavonus kurdų drabužiais, […] surinko kurdų moteris, kurios ėmė raudoti ir šaukti, kad armėnai nužudė
jų vyrus. Ši scena buvo nufotografuota, norint vėliau
„įrodyti“, kad būtent armėnai užpuolė kurdus, ir kurdų
gentys sukilo prieš juos, kad atkeršytų, o vyriausybė
čia buvusi niekuo dėta“. Al Hoseinas rašo, kad nedera
kaltinti islamo („musulmonų tikėjimas tai atmeta“), atsakomybė už armėnų žudynes tenka jaunaturkiams ir
Europos valstybėms, kurios neįsikišo.
Deportacijos turėjo vieną tikslą, žinomą vykdytojams, – armėnų išnaikinimą. Kai kurių apskričių valdytojai – kaimakamai – nepakluso centrinei valdžiai.
Štai nuošalios kalnuotos Mokso srities kaimakamas
kurdas Murtulas sugebėjo apsaugoti savo armėnus ir
nuo 1894–1896 m. skerdynių, ir nuo 1915 m. deportacijų, ten išsigelbėjo dar keli tūkstančiai armėnų, atbėgusių iš kaimyninių apskričių. Jie sulaukė rusų armijos
ir pasitraukė į Rytų Armėniją. Chalebo gubernatorius
Dželal bėjus į Talaato įsakymą naikinti armėnus atsakė: „Aš esu šitos provincijos gubernatorius ir negaliu
būti jos budelis“. Jis buvo atleistas. Trys Tigranakerto valdininkai, atsisakę vykdyti įsakymus dėl deportacijos, pašalinti ir nužudyti. Diarbekiro provincijoje du
kaimakamai – arabas ir albanas, – atsisakę vykdyti tokius įsakymus, buvo nužudyti. Buvo paskelbtas įsakymas: „Kiekvienas musulmonas, kuris gelbės armėnus,
bus pakartas priešais savo namus, o jo namai sudeginti“. Valdininkui ar kariškiui už tai grėsė karo tribunolas ir mirties bausmė.
Daugelyje vietų armėnai buvo visiškai nepasiruošę,
bejėgiai apsiginti. Partijos, bijodamos naujų skerdynių,
ragino saugotis provokacijų, vykdyti valdžios nurodymus. Bet būta ir drąsios, kai kur sėkmingos savigynos.
Dašnakų organizuotos Vano miesto savigynos dėka per
šimtą tūkstančių armėnų pasitraukė į palyginti netolimą Rytų Armėniją ir išsigelbėjo. Jei ne staigus, karine
būtinybe nepaaiškinamas rusų armijos atsitraukimas,
išsigelbėję būtų kur kas daugiau. Turkai nepersekio-
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jo besitraukiančių rusų, – išskerdė pabėgti nespėjusius
armėnus. Rusų armija vėl užėmė jau nuo armėnų „apvalytą“ Vaną, rado apie 55 000 lavonų, juos suvertė į
krūvas ir sudegino. Viduržemio jūros pakrantėje Musos
kalne šešių kaimų gyventojai pusantro mėnesio gynėsi
nuo turkų armijos atakų. Daugumą jų (per 4 tūkstančius žmonių) išgelbėjo prancūzų ir anglų karo laivai.
Tačiau tai labai nedidelė dalis Turkijos teritorijoje
gyvenusių armėnų, kurių 1914 m. buvę 2,2–2,6 mln.
(įvairūs šaltiniai pateikia skirtingus duomenis). Per
trumpą laiką sunaikinta apie 1 500 000 žmonių – du
trečdaliai armėnų, gyvenusių Osmanų imperijoje. Dalis išsigelbėjo, pabėgę į kitas šalis, apie 3% išliko Konstantinopolyje. Buvo žudomi ir kiti krikščionys – graikai, senovės asirų palikuonys aisorai. 1916 m. Talaatas
patenkintas konstatavo: „Armėnų klausimo nebėra“.

NUKRYPIMAS NUO TEMOS
Tuo metu užﬁksuota ne tik baisių istorijų. Būta ir
šviesių – apie kilnumą, pasiaukojimą. Dvi iš jų būtų
neįtikėtinos, jei nebūtų tikros. Abi apie Mušo4 pasišventėlius. Grupė vyrų atnešė į Jerevaną Mušo Arakeloc (Apaštalų) vienuolyno XII a. masyvias medines
duris, papuoštas įstabiais raižiniais. Matuojant žemėlapyje tiesiai – apie 300 km. Tačiau ten – kalnai, tiesaus kelio nebuvo… Mačiau tas duris Jerevano muziejuje – puikūs raižiniai, bet man vyrų poelgis įstabesnis.
Dvi moteriškės išnešė iš Mušo didžiulę, apie 29 kg svorio garsią XIII a. pergamento knygą. Tai iliustruotas
pamokslų rinkinys, šventųjų gyvenimų aprašymai, ﬁlosoﬁjos, istorijos veikalų ištraukos ir kt. Buvo sunku
pakaitom nešti gremėzdišką knygą, moterys padalijo
ją pusiau, užkasė vieną dalį Erzrumo bažnyčios kieme
(maždaug už 120 km nuo Mušo ), kitą dalį atnešė į Rytų
Armėniją. Antrą knygos pusę surado, atgabeno ir atidavė armėnams rusų armijos karininkas Nikolajus de
Robertis. Mačiau tą knygą – 620 didelio formato pergamento puslapių – didžiausias Jerevano rankraštyne
saugomas manuskriptas.
Armėnai nuo seno gelbėdavo vaikus ir knygas. Gal todėl tauta ir išgyveno per visus savo istorijos sukrėtimus?

KARO PABAIGA. RYTŲ ARMĖNIJOS LIKIMAS
Po 1917 m. revoliucijos Rusijos armija traukėsi. Kartu traukėsi tūkstančiai armėnų pabėgėlių. 1918 m. pavasarį Rusijos Kaukazo armija pasitraukė iš fronto.
Pagal Bresto taikos sutartį Turkijai atiteko Karso, Ardagano ir Batumio sritys. Turkai puolė Rytų Armėniją,
kad nusigautų iki broliškų tiurkų gyvenamų naftingų
Kaspijos krantų. Vėl prasidėjo armėnų skerdynės.
Daugiau kaip 200 000 armėnų kareivių kovėsi Rusijos
kariuomenėje, bet gal 95% jų išsiųsta į vakarinius fron-
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tus su Vokietija ir Austrija-Vengrija (Rusijos politika –
kad Armėnijos teritorijoje armėnų būtų kuo mažiau).
Po 1918 m. gegužės 22–26 d. netoli nuo Jerevano vykusių sunkių kovų su Turkijos kariuomene buvusiems
Rusijos armijos kariams ir savanoriams (apie 10 tūkstančių, perpus mažiau negu turkų), pavyko atremti
ir sustabdyti turkų invaziją. Tai sudarė galimybę paskelbti Armėnijos Respubliką ir suformuoti jos vyriausybę. Turkai puolė ir kitomis kryptimis, armėnams neužteko jėgų juos visiškai išvaryti. 1918 m. birželio 4 d.
armėnai pasirašė sau nepalankią Batumio sutartį, kuria Turkija pripažino labai apkarpytą, bet nepriklausomą Armėnijos Respubliką.
1919 m. Turkija kapituliavo, anglų okupuotoje zonoje
atsidūrusi naujoji sultono Mehmedo V vyriausybė pradėjo jaunaturkių teismą. Buvo paskelbti mirties nuosprendžiai pagrindiniams jaunaturkių lyderiams – genocido vykdytojams (už akių; jie paspruko į Vokietiją). Šalys
nugalėtojos privertė Turkijos vyriausybę pasirašyti 1920
m. Sevro taikos sutartį. Turkija turėjo netekti europinės
dalies, Bosforo bei Dardanelų sąsiaurių kontrolės, Egėjo
jūros salų ir vakarinės Mažosios Azijos dalies (ji turėjo
atitekti graikams) bei dalies Juodosios jūros pakrantės.
Etninėse armėnų žemėse turėjo būti sukurta suvienyta
Armėnijos Respublika; Sirija ir Palestina – tapti kontroliuojamos anglų, turėjo atsirasti (anglų priežiūroje) Kurdistanas – pirmasis kurdų valstybinis darinys. Turkijai
paliktos tik Centrinės Anatolijos sritys su sostine Ankara. Ši sutartis neįsigaliojo, – sultonas nesiryžo jos pasirašyti, o vėlesnė Turkijos valdžia ją atmetė.
Nacionalinį pasipriešinimą organizavusio generolo
Mustafos Kemalio vadovaujama politinė jėga („kemalistai“) 1919–1920 m. kariavo Užkaukazėje: okupavo
bene pusę Armėnijos Respublikos teritorijos, vėl žudė,
plėšikavo, prievartavo. Karo nuskurdinta, pabėgėlių
perpildyta, bado ir epidemijų kamuojama Armėnijos
Respublika atsidūrė, anot jos premjero S. Vraciano,
„tarp sovietų kūjo ir turkų priekalo“. Ji išsilaikė tik iki
1920 m. lapkričio. Naujoji sovietinė Armėnijos valdžia
pasirašė taikos sutartį su turkais, įteisindama didelės
dalies Rytų Armėnijos teritorijos užgrobimą.
Diktatoriaus įgaliojimus gavęs Kemalis, žadėdamas
palaikyti „revoliucinę kovą“, užsitikrino Sovietų Rusijos paramą, gavo iš jos 10 mln. aukso rublių paskolą,
daug ginkluotės, 1921 m. pasirašė Maskvoje „draugystės ir brolybės“ sutartį, kuria Turkijai atiduotos carinės
Rusijos atkariautos armėniškos Karso ir Ardagano sritys, taip pat Turkijai niekada nepriklausiusi Surmalu
sritis (su Ararato kalnu), o Nachičevanė (kemalistų armijos „apvalyta“ nuo armėnų) perduota Azerbaidžano
tiurkų sovietinei respublikai.
4
Vakarų Armėnijos sritis, kur 1914 m. armėnai sudarė 60% gyventojų, atkakliai gynėsi, bet iš 94 000 armėnų išsigelbėjo tik apie 1500.
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Rusijos parama įgalino kemalistus 1922 m. išstumti
Graikijos kariuomenę iš Mažosios Azijos (įvyko skerdynės Smirnos mieste ir Trapezundo srityje, žudant ir
graikus, ir armėnus). Kemalis, manipuliuodamas skirtingais Vakarų valstybių interesais, 1923 m. Lozanos
taikos sutartimi atgavo dalį prarastų teritorijų, įtvirtino Turkijos nepriklausomybę. Panaikintos užsienio
kapitalui taikomos privilegijos ir visiškai atmestas armėnų klausimas (sutartyje apie armėnus net neužsimenama).
Tai galėjo tapti armėnų klausimo pabaiga. Ir ne vien
Turkijos politikai būtų to norėję. Stalinas 1921 m. turkų pasiuntiniui pasakė: „Armėnų klausimą jūs jau išsprendėte“. Ir pridūrė, kad jei kas liko spręstina, irgi
paliekąs turkams. Hitleris prieš užpuolant Lenkiją saviškius ragino žudyti be baimės, nes „kas dar šiandien
atsimena armėnų skerdynes?..“

GENOCIDO PRIPAŽINIMAS
Po visą pasaulį išsklaidyti armėnai nepamiršo genocido ir neleido, kad pasaulis jį užmirštų. Apie genocidą
imta aktyviai kalbėti po Antrojo pasaulinio karo, kai
atsirado Konvencija dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį (1948) bei Konvencija dėl senaties netaikymo genocido nusikaltimui (1968). Armėnai kreipėsi į kare nugalėjusias valstybes, Jungtines
Tautas, kitas tarptautines organizacijas, reikalaudami
pripažinti, kad 1915–1916 m. Turkijoje įvykdytas armėnų išnaikinimas buvo genocidas.
Sovietinėje Armėnijoje bandyta priversti žmones pamiršti genocidą. Mokant armėnų XIX–XX a. istorijos,
daug dėmesio skirta Rytų Armėnijai, ypač jos ryšiams
su Rusija. Apie Vakarų Armėniją daug kalbėti buvo nerekomenduojama; ypač nepatartina teigiamai atsiliepti apie buržuaziniais nacionalistais vadintų dašnakų
valdomą 1918–1920 m. Armėnijos Respubliką – neatsargiai pašnekėjęs mokytojas galėjo būti apkaltintas
nacionalizmu ir atsidurti šaltuose kraštuose... Tik po
1959 m. atsirado užuominų apie skerdynes grožinėje
literatūroje. Pirmoji monograﬁja apie armėnų žudynes
išėjo 1962 m., 1965 m., per genocido 50-metį (įdomu prisiminti Talaato „pranašystę“, kad armėnai penkiasdešimt metų užmiršią apie reformas), Jerevaną sukrėtė
demonstracijos ir mitingai, pirmą kartą garsiai prabilta
apie genocidą. Suimta nemažai organizatorių ir aktyvių
dalyvių, bet (panašu, kad tuomet buvusio SSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininko Anastaso
Mikojano dėka) rimtesnių represijų nebuvo griebtasi.
Po to ir Jerevanas su viso pasaulio armėnais ėmė kasmet minėti balandžio 24-ąją (1915 m. Konstantinopolio armėnų inteligentijos suėmimo dieną) kaip genocido pradžią (Armėnų apaštališkoji Bažnyčia – kankinių
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už tikėjimą atminimo dieną). Objektyvios informacijos
apie to meto įvykius nebuvo (apie sovietų pagalbą Armėnijoje siautėjusiems kemalistams, 1921 m. Maskvoje
pasirašytą Rusijos ir Turkijos sutartį, kuria pasidalyta
Armėnijos teritorija, nutylėta. Po 1990 m. Armėnijoje
išleista aibės knygų; bet apie Rusijos valdžios sukurstytas 1903–1905 m. armėnų skerdynes Baku neradau
nė 1990 m. išleistoje Armėnų enciklopedijoje).
Šiuo metu armėnų genocidą yra pripažinusios ir pasmerkusios 16 valstybių bei įvairios tarptautinės organizacijos (Europos Parlamentas pripažino genocidą
1987 m. ir pareikalavo, kad jį pripažintų Turkija). Šįmet pavasarį jį pripažino ir Lenkija.
Buvau Jerevane 1988 m., kai Armėnijos SSR Aukščiausioji Taryba, Armėnų nacionalinio judėjimo atstovų – deputatų spaudžiama, įtraukė genocido klausimą į
posėdžio darbotvarkę. Lapkričio 12 d. planuota jį svarstyti, bet iš Maskvos atvykusiam SSRS Komunistų partijos Centro komiteto atstovui pareikalavus, posėdis nutrauktas, deputatai išsisklaidė. Nacionalinio judėjimo
aktyvas ėmėsi posėdį pratęsti. Aukščiausiosios Tarybos
pastatas buvo milicijos blokuotas, todėl delegatus sukvietė į Operos rūmų salę. Kvorumas susirinko vėlai vakare.
Vos Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą „Dėl Armėnų genocido 1915 m. Osmanų Turkijoje pasmerkimo“ ir

Lapas iš Pamokslų rinkinio. 1202

balandžio 24-osios paskelbimo gedulo diena, per garsiakalbius rusų kalba nugriaudėjo sovietų armijos generolo
balsas: nuo vidurnakčio (buvo likę gal valanda su trupučiu) Jerevane įvedama komendanto valanda. Aikštę prie
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Operos rūmų ėmė supti tankai. Tą naktį rimtesnių ekscesų neįvyko. Sovietų valdžia nenorėjo leisti Armėnijos
SSR priimti vieno svarbiausių jos sprendimų, nes tai jau
buvo savarankiška užsienio politika, suverenumo pasireiškimas ar net nepriklausomybės pradžia.

REALPOLITIK
Turkija iki šiol neigia, kad vykdytos suplanuotos žudynės. Buvęs karas, žuvusiųjų būta iš abiejų pusių (užmirštama, kad ištremtieji ir išžudytieji armėnai buvo
taikūs, paprasti Turkijos piliečiai, dauguma negalėjo
ir nebandė priešintis), pateikiami mažesni armėnų gyventojų ir aukų skaičiai, bandoma aukas paversti nusikaltėliais, rašoma apie neva armėnų vykdytą turkų
genocidą, kurio aukomis tapę tiek pat ar net daugiau
žmonių (priskaičiuojami žuvusieji kare ar nuo tuo metu
siautusių epidemijų?).
Kemalis (pasivadinęs Atatiurku – „turkų tėvu“) daug
padarė, kad armėnų klausimas nebeiškiltų. Jis reabilitavo jaunaturkius, pasirūpino sukurti „teisingą“ istoriją, reikalaudamas, kad turkų istorikai tarp seniausių
Mažosios Azijos gyventojų atrastų dabartinių turkų
protėvius. Kemalis pats redagavo ir diktavo 1930 m.
išleistos „Turkų istorijos apybraižų“ fragmentus5. Jo
įsteigtos 1931 m. istorijos draugijos tyrinėtojai bando
paneigti kada nors buvus Armėnijos valstybę, net savinasi žymiausius senovės armėnų veikėjus (pvz., armėnų alfabeto kūrėją Mesropą Maštocą, Šv. Rašto vertėją,
armėnų šventąjį). Krikščioniškus architektūros paminklus Turkijos teritorijoje sukūrę kažkokie mistiniai
„turkai krikščionys“ (tai skelbia užrašai prie kai kurių
senų armėnų bažnyčių). 1932 m. įsteigta Turkų kalbos
draugija. Jos lingvistai taip pat „atranda“ įdomių dalykų. Pavyzdžiui, kad armėnų kalba – ne savarankiška indoeuropiečių kalba, ką žino bet kuris ﬁlologas (ne
turkas), o įvairių kalbų kratinys… Skaičiau tokias idėjas (skelbtas per turkų televiziją) vokiškame dokumentų rinkinyje „Armėnų klausimas turkų požiūriu“6.
Turkija tęsė Realpolitik ir po Kemalio mirties. 1939 m.
spalį Turkija prisijungė prie Didžiosios Britanijos ir
Prancūzijos karinio bloko. Vokietijos karo su SSRS pradžioje Turkija pasiskelbė esanti neutrali, bet patylom
rėmė Vokietiją, prie SSRS sienos sutelkė 26 divizijas,
kurios Stalingradui kritus turėjo užplūsti Kaukazą.
1944 m. rugpjūtį antihitlerinės koalicijos reikalavimu
Turkija nutraukė diplomatinius santykius su Vokietija,
Ушаков, A., Феномен Ататюрка, Москва: Центрполиграф, 2002.
Armenische Frage – türkisch behandelt, Bremen: Donat Verlag,
1988.
7
Kalbama apie išgarsėjusį turkų rašytoją Orhaną Pamuką, kuris, užsiminęs apie armėnų ir kurdų žudynes, buvo apkaltintas neva įžeidęs
5
6

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 6

o 1945 m. vasario 23 d. paskelbė jai ir Japonijai karą. Ir
patyrė daug naudos – pagal Maršalo planą iš JAV gavo
karinės ir ekonominės paramos. Turkijoje įsikūrė JAV
karinės bazės, 1951 m. ji tapo NATO nare ir šiuo metu
turi didžiausią (po JAV) iš NATO narių kariuomenę.
Draugystė su Vakarų demokratinėmis šalimis nepaveikė Turkijos politikos tautinių mažumų ir kaimynų
atžvilgiu – 1955 m. (genocido keturiasdešimtmečio proga) Stambule ir Izmire siautė armėnų ir graikų pogromai, nuo 1926 m. iki pat XX a. pabaigos galiojo draudimas kurdams viešai pasisakyti savo tautybę ir vartoti
savo kalbą, o 1974 m. turkams užgrobiant Kiprą vėl
buvo žudomi ten gyvenę armėnai.
Baigdama noriu pacituoti Armėnijos Respublikos užsienio reikalų ministro Vardano Oskaniano kalbos, pasakytos šiemet genocidui skirtoje konferencijoje, ištrauką: „Nederėtų belstis į Europos duris užrišant akis
istorikams ir užkemšant burnas rašytojams7. […] Naujausias turkų parlamento reikalavimas peržiūrėti, pertikrinti dokumentus, kuriuos surinko Arnoldas Toynbee
ir James’as Bryce’as Britų Mėlynojoje knygoje8, susilaukė pažeminimo. Turkija pabandė perrašyti savo istoriją
ir dabar mano, kad gali įtikinti kitus perrašyti savąją“.
Ministras priminė, kad Armėnija kviečia Turkiją užmegzti diplomatinius santykius, nekeldama išankstinių sąlygų. Šiuo metu būtent Turkija kelia išankstines
sąlygas, pirmiausia – atšaukti Armėnijos įstatymą dėl
genocido pasmerkimo…
Tikiu, kad savanaudiška, prisitaikėliška pozicija,
nors atrodo naudinga, anksčiau ar vėliau pralaimi. Ilgalaikės naudos gali suteikti tik moralės principais pagrįsta laikysena – ir politikoje, ir kasdieniame gyvenime. Todėl ir armėnų genocido pripažinimo klausimu
Lietuvai derėtų palaikyti nukentėjusios armėnų tautos
pusę, beje, prisimenant savo istorijos panašius momentus.
Tai būtų pagalba ir Turkijai – laikas nustoti klaidinti ir kiršinti savo piliečius, persekioti reikalaujančius
atskleisti tiesą. Kai ji teisina žudikus, net skelbia juos
didvyriais, tampa jų bendrininke, prisiima ir jų kaltes.
P. S. Birželio 16 d. Vokietijos Bundestagas priėmė rezoliuciją, kuria Osmanų imperija smerkiama už armėnų žudymą 1915–1916 m. Taip pat smerkiama to meto
Vokietijos valdžia už tai, kad nemėgino sustabdyti žudynių. Vokietija keičiasi... O mes?

turkų tautą ir persekiojamas.
8
Tai Londone 1916 m. išleistas 158 dokumentų rinkinys, kuriame sukaupti oﬁcialūs Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerijos raštai, neutralių šalių piliečių liudijimai apie Turkijoje vykusias žudynes.
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LIETUVIŲ SANTYKIAI SU ŽYDAIS
Naujausios holokausto istoriograﬁjos analitika?

Nerijus Šepetys

Dar 1999-aisiais Liudas Truska nemažą intelektinį
šurmulį sukėlusiame „kolektyvinės atgailos“ manifeste rašė:
Lietuvių ir žydų santykių Antrojo pasaulinio karo
metais tema ir visuomenėje, ir tarp istorikų nėra populiari. [...] Tai nėra gerai, nes Vokietijos, Anglijos,
JAV, Izraelio istorikai, net ir be blogos valios, tačiau
nesuvokdami mūsų gyvenimo realijų, nemokėdami
lietuvių kalbos (tai labai apsunkina naudojimąsi Lietuvos archyvais bei literatūra), lietuvių tautos siekimą atkurti 1941 m. nepriklausomybę traktuoja kaip
kolaboravimą su naciais, išpučia lietuvių dalyvavimo
holokauste mastą.1
Galbūt tada ši diagnozė ir buvo tiksli, tačiau po šešerių metų bent jau man regisi, kad situacija yra tartum
apvirtusi aukštyn kojomis. Nekalbėsiu apie populiarumą, bet vis didėjantis „lietuvių ir žydų santykių“ temos
paplitimas viešuomenėje ir istorikų tyrimuose dabar
turbūt akivaizdus. Atotrūkis tarp Vakarų ir Lietuvos
istorikų šioje srityje taip pat kone pranyko, pirmiesiems išmokus lietuvių kalbą ir tapus legaliais tarptautiniais mūsų praeities „gyvenimo realijų“ ekspertais.
Tačiau lietuvių „1941 m. nepriklausomybės siekiai“,
„kolaboravimas su naciais“ ir „dalyvavimas holokauste“2 dabar jau panašiai supinami ir išpučiami nebe tik
Vakarų, bet ir mūsų istorikų. Kodėl taip nutiko? Įtariu,
kad čia kalčiausia ir bus toji Truskos pasigestoji „lietuvių ir žydų santykių Antrojo pasaulinio karo (dažniau –
„Vokietijos agresijos prieš SSRS“) metais“ perspektyva,
kurios dabar kruopščiai laikosi visi tyrinėtojai.
Štai vienas aktyviausiai Lietuvoje besireiškiančių
NERIJUS ŠEPETYS (g. 1973) – istorikas, hum. m. dr. (2002),
VU Istorijos f-to docentas. Skelbiamas straipsnis – pirmoji iš
autoriaus rengiamo ciklo studijų, skirtų Šoa „lietuviškojo“ aspekto istorinio ir (iki)teis(m)inio tyrimų problematikai. Tekstas
parengtas autoriui stažuojantis Štutgarto universiteto Istorijos
instituto Naujosios istorijos skyriuje (vedėjas prof. Wolfram
Pyta) ir Liudvigsburgo tyrimų centre (vadovas prof. Klaus Michael Mallmann).
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Vakarų istorikų Joachimas Tauberis apibrėžtai kalba
apie lietuvių ir žydų tautinėse atmintyse skirtingai atrodančias 1941-ųjų „keturiolika birželio dienų“. Ir iš jo
kalbėjimo galime nesunkiai suprasti, kad tikroji tema
yra ne „lietuvių ir žydų santykiai“, o ano meto „lietuvių santykiai su žydais“, kuriuos dabar ir vieni, ir kiti
mena skirtingai. Pavyzdžiui, klausimą, kas gi buvo tie,
kuriuos lietuviai mini kaip Birželio sukilėlius, Tauberis išsprendžia šitaip:
Patriotai ar žudikai? Sutraukimas į šią dvipolę formulę arba tiesmukas sprendimas neapčiuopia istorinės tikrovės. Vienas partizanas perteikia skirtingas
motyvacijas: „vieni stvėrė šautuvus ir ėjo kovoti dėl
tėvynės, kiti laužė krautuves, pabėgėlių ir privačius
butus, kur tik buvo proga stvėrė, nešė ir kasė sau į
žemę“. Sara Ginaitė, pergyvenusi Kauno getą, savo
atsiminimuose daro išvadą: „žinoma, ne visi baltaraiščiai buvo žydšaudžiai, tačiau tomis 1941 birželiorugpjūčio dienomis visi žydų žudikai ant rankų dėvėjo baltus raiščius, jie buvo baltaraiščiai“.3
Turime pavyzdinę morališkai motyvuoto ir teisiškai
struktūruoto istorinio vertinimo schemą: nors istorikas savo tekste ir kalba apie skirtingas atmintis, tačiau įvykiai, kurie, šitaip atsimenami, jo įsitikinimu,
juk buvo vienos istorinės tikrovės aspektai. Jų, kaip
1
Truska, L., „Ir atleisk mums mūsų tėvų bei senelių nuodėmes: Apie
holokaustą Lietuvoje 1941 m.“, in: Kultūros barai, 1999, Nr. 5–6. Čia
ir toliau cituojama iš: Eindintas, A., (sud.), Lietuvos žydų žudynių byla:
dokumentų ir straipsnių rinkinys, Vilnius: Vaga, 2001, p. 679.
2
„Holokausto/holokausto“ sąvoką šiame tekste vartosiu pristatydamas ir aptardamas šiuolaikinių tyrinėtojų darbus, kalbėdamas bendrame kontekste vartosiu neutralias „žydų žudynių“, „masinio žydų
naikinimo“ sąvokas, išreikšdamas savo požiūrį kalbėsiu apie „žydų Katastrofą“ (liet. Šoa vertimas).
3
Tauber, J., „14 Tage im Juni: Zur kollektiven Erinnerung von Litauern und Juden“, in: Holocaust in Litauen: Krieg, ermordete Juden
und Kollaboration im Jahre 1941, Hrsg. von V. Bartusevičius, J. Tauber
und W. Wette, Köln, Weimar, Wien, 2003, S. 44. Visą partizano Graciaus Remesos 1941 m. liepos 19 d. pasakojimo apie Šančių partizanų
kovas tekstą žr. 1941 m. Birželio sukilimas: Dokumentų rinkinys,
sud. V. Brandišauskas, Vilnius: LGGRTC, 2000, p. 52–55; Ginaitės
atsiminimai: Ginaitė-Robinsonienė, S., Atminimo knyga: Kauno žydų
bendruomenė 1941–1944, Vilnius: Margi raštai, 1999.
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Patys istorikai kokios nors problematikos tyrinėjimų pažangą paprastai linkę aiškinti naujos archyvinės
medžiagos įsisavinimu. Teoriškai išprususių tyrinėtojų mažuma savo ruožtu kiekvienos pažangos atvejais
pabrėžia naujų klausimų, hipotezių iškėlimą, naujų

teorinių modelių tiriamiems istoriniams sąryšiams paaiškinti pateikimą – tik po jo kylančios diskusijos galiausiai vėl atveda istorikus į archyvus, kur šie mėgina
kitaip „perskaityti“ seniai žinomus dokumentus ar mėgina tirti naujas šaltinių rūšis. Tačiau nacionalsocializmo (toliau – NS) nusikaltimų bei konkrečiai holokausto istorijos tyrimuose ir šaltinių vartojimas, ir „teorinių
modelių“ teikimas visąlaik buvo glaudžiai susiję su politinių motyvų bei aplinkybių (dažnai maskuojamų teisingumo ir moralės sąvokomis) konjunktūra. Tai buvo
ypač akivaizdu Šaltojo karo laikais – pavyzdžiui, SSRS
(ar žydų organizacijų) vykdytos „nacių karo nusikaltėlių“ persekiojimo kampanijos, kuriose visada kyšodavo
su NS tiesiogiai nesusiję aktualūs politiniai interesai
(Vokietijos FR diskreditacija, kova su „pribaltų“ nacionalistais ir sionistais; Izraelio karai su arabais nuo septinto dešimtmečio ir kompensacijų aukų palikuonims
bei valstybei klausimai) ir kurias dažniausiai lydėdavo „naujų“ dokumentų ar liudijimų bangos. Pačios Vakarų Vokietijos istorikų masinio žydų naikinimo tyrimus, pradėtus kiek vėliau nei anglosaksų kraštuose,
visą laiką lydėjo „praeities įveikos“ (iš pradžių Trečiojo
Reicho tęstinumo, Vokietijos politinės tapatybės ir atsakomybės, vėliau „tautinės pedagogikos“) pastangos,
iš išorės vis įrėminamos reikalavimų suvokti, pri(si)pažinti ir prisiminti kaltę. Netgi aštunto dešimtmečio
pabaigoje įsisiūbavusi, regis, grynai teorinė „intencionalistų“ ir „funkcionalistų“ diskusija (Holokausto aspektu: ar viską suplanavo Hitleris ir kruopščiai įvykdė
SS ir partijos kontroliuojamas biurokratinis aparatas,
ar masinės žudynės iš esmės buvo „policentrinės“ NS
sistemos žlugimo pasekmė, kai karo sąlygomis „atsipalaidavo“ automatiniai, administraciškai nebesukontroliuoti prievartos procesai4) faktiškai buvo vairuojama politinių kaltės ir atsakomybės konceptų5. Vėliau
įsisiūbavusios jau ne vien profesionalų, bet visos viešuomenės svarstybos dėl NS suistorinimo6, sustiprintos 1986–1989 m. „istorikų ginčo“ dėl Aušvico7 palyginamumo/išvesdinamumo iš Gulago, buvo ribojamos
išorinių moralizuojančių intervencijų. Mat traktuoti
Aušvicą kaip bet kurį kitą istorinį reiškinį reiškia niveliuoti jo mastą bei gelmę ir drauge jį sureliatyvinti,
o tai neišvengiamai atveda į Aušvico apologiją8. Nūnai
net pats Vakarų Vokietijos istorikų santykis su holokaustu paverčiamas moralizuojančių tyrinėjimų objek-

4
Pagrindinės abiejų pusių pozicijos ir diskusijų eiga geriausiai atsispindi rinkinyje: Jäckel, E.; Rohwer, J., (Hrsg.), Der Mord an den Juden im Zweiten Weltkrieg: Entschlußbildung und Verwirklichung,
Stuttgart, 1985. Diskusijos būta ir anglosaksų istoriograﬁjoje. Bendrą
apžvalgą žr. Berenis, V., „Holokausto problema: funkcionalistų ir
intencionalistų mokyklos“, in: Genocidas ir rezistencija, 2001, Nr. 2
(10), p. 115–118.
5
Kaltės klausimas tik dar labiau paryškino vokiečių istorikų
pasidalijimą į istoristus (dešinieji – individuali pagrindinių organizatorių
kaltė), ir neomarksistus (kairieji – anoniminė socialinė atsakomybė, pir-

mausia, žinoma, „buržuazijos“).
6
Vertingas straipsnių rinkinys: Backes, U.; Jesse, E.; Zitelmann, R.,
(Hrsg.), Die Schatten der Vergangenheit: Impulse zur Historisierung
des Nationalsozialismus, Frankfurt a. M., Berlin, 1992.
7
Ši sąvoka vartojama norint ypač pabrėžti holokausto unikalumą,
nepalyginamumą ir nesuvokiamumą.
8
Diner, D., „Zwischen Aporie und Apologie: Über Grenzen der Historisierbarkeit des Nationalsozialismus“, in: Idem, (Hrsg.), Ist der Nationalsozialismus Geschichte? Zur Historisierung der Historikerstreit,
Fischer, 1993, S. 73.

pastebi tyrinėtojas, negalima supaprastinti, ir faktinei
įvairovei pademonstruoti jis pasitelkia lietuvio kovotojo vizualinį liudijimą. Tačiau tą įvairovę istorikas gali
apibendrinti, ir tam labiau tinka ne neutralaus dabarties specialisto konstatacija, o žydaitės aukos memuarinė įžvalga. Šitaip išlaikoma vientisa „lietuvių santykių
su žydais“ 1941 m. birželio pabaigoje perspektyva. Taigi tomis dienomis Lietuvoje veikę ir laisvės kovotojai, ir
plėšikai, ir antisovietiniai kerštautojai, ir antisemitiškai motyvuoti žydšaudžiai, bet (ir tai funkcionuoja kaip
tyli nepajudinama Tauberio teksto prielaida) visi jie
juk buvo stambesnio istorinio darinio – „lietuvių aktyvistų“ – atstovai. Žinia, tokį bendrą, nors ir skirtingais
vardais įvardijamą istorinį darinį – tiesiog lietuviai ar
lietuvių aktyvistai – galima įžvelgti ir to meto nacių
(„partizanai“), ir sovietų („buržuaziniai nacionalistai“),
ir netgi lietuvių dokumentuose, ką ir kalbėti apie katastrofą išgyvenusių žydų atsiminimus. Bet ar priimdami tokį darinį kaip faktą elgiamės ne taip pat kaip
klausdami: „patriotai ar žudikai?“ Argi šitaip neprarandame ryšio su praeities gyvenimo tikrove? Juk joje,
Vokietijos–SSRS karo pradžioje Sukilimo ir specialiai
prieš žydus nukreiptų „pogromų“ (galime pridurti – ir
atskirų plėšikavimų, ir „tarybinių aktyvistų priešinimosi fašistams“) istorijos vyko ir buvo vykdomos atskirai. Atsispirdamas į tokią prielaidą ir leisiuosi kritiškai
svarstyti žydų Katastrofos Lietuvoje šiuolaikinę istoriograﬁją. Iš pradžių nužymėsiu kai kurias bendras holokausto istorinių tyrimų šiuolaikines tendencijas, toliau pamėginsiu įvardyti labiausiai nerimą keliančius
„lietuviškojo indėlio į Šoa“ tyrinėjimų bruožus, galiausiai pagrindinį dėmesį sutelksiu į antisemitizmą kaip
šiuolaikinį „lietuvių santykio su žydais 1941 m.“ temos
leitmotyvą: kaip jis suvokiamas, apibrėžiamas, rekonstruojamas, dokumentuojamas, – ir kodėl jis taip staiga
tapo svarbus?

1. HOLOKAUSTAS ŠIUOLAIKINIAME
ISTORIJOS MOKSLO GYVENIME
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jamoji: iš savosios aukų atminties NS nusikaltimų istoriją rašantys Vokietijos žydų istorikai (Joseph Wulf)
turi ne mažiau (skaityti – „nepalyginti daugiau“) šansų būti objektyvūs už formalių moksliškumo rėmų įsikabinusius vokiečių „funkcionalistus“ (Martin Broszat)
ar „intencionalistus“ (Helmuth Krausnick)10, ar tiesiog
apskritai profesionalius vokiečių istorikus, kurių vaizduojama anų laikų istorija ne ką tenutola „nuo buvusių
NS valstybės funkcionierių prisiminimų versijų“, kurie
patys dar turi ką prisiminti iš narystės Hitlerjugende,
ar net, kaip Broszatas, iki mirties nuslepia narystę par-

tijoje. Visa tai Bergui regisi esą argumentas prieš „suistorinimą“ ir už („amžinai gyvą“) atminimą.
Per paskutinius 15 metų, po Vokietijos suvienijimo ir
Šaltojo karo pabaigos holokausto tyrinėjimuose įvyko
pokyčių. Jų bendras vardiklis, galima sakyti, yra „decentralizacija“ ir „europeizacija“11. Pirmiausia tai reiškia, jog tyrinėtojų dėmesys nuo „galutinio sprendimo“
priėmimo viršūnių persikėlė į „apačias“ – nusikaltimų
vykdymo vietas, ypač Europos Rytuose. O čia masiškai
žudyti žydus, kaip dabar sutaria dauguma tyrinėtojų,
esą imta nelaukiant aiškaus įsakymo, ir žudymo akcijose netrūkę nei konkrečių operatyvinių būrių iniciatyvų, nei mažai kieno kontroliuojamo automatizmo.
Šis perspektyvos pokytis natūraliai lydimas antropologizacijos, susitelkiant į nusikaltėlių – eilinių žudynių
vykdytojų („visai normalių vyrų“ – pasak Christopherio
Browningo) biograﬁnius ir socialinius portretus12. Tačiau žudynes vykdė, joms talkino, jas įgalino taip pat
ir Vokietijos okupuotų kraštų gyventojai, todėl natūraliai holokausto tyrinėjimas išplečiamas visai Europai:
tiriamos kolaboracijos formos, motyvai ir socialinės
grupės13. O tada išryškėja, kad įprastas NS nusikaltimų vaizdas, kai vienoje pusėje yra nusikaltimų sumanytojų ir jų vykdytojų mažuma, kitoje – jų aukos ir
saujelė „teisuolių“, yra istoriškai nepakankamas, nes
neapima pagrindinės su holokaustu neabejotinai susijusiųjų pasyvių abejingųjų masės, sekant Rauliu Hilbergu, paprastai vadinamos „stebėtojų“ vardu14. Tokie
dalį Holokausto kaltės nešantys stebėtojai – nebe tik
Hochhutho Stellvertreter15 Pijus XII, ne tik Šveicarijos
bankai ar nuo NS bėgusių žydų nenorėjusios įsileisti
Švedija ir JAV, bet ir Vokietijos okupuotų kraštų visuomenių narių dauguma. Šioje vietoje natūralu prisiminti Normano Finkelsteino „Holokausto industrijoje“ atskleidžiamus politinius tokių „įžvalgų“ užkulisius:
kaip anksčiau Holokausto vykdytoja NS Vokietija, taip
dabar ir likusios Europos valstybės (ypač susijungusios
į turtingą ES, atskirai – turtinga Šveicarija) už savo
vyriausybių ir piliečių tiesioginius nusikaltimus ir pasyvų bendradarbiavimą karo metais turinčios bent jau
viešai atsiprašyti, o už atitinkamai paskaičiuotą žalą –
atsilyginti aukų šeimoms ir joms atstovaujančiai politinei bendruomenei. Tačiau tiesioginių priežastinių ryšių
tarp Izraelio politinių interesų ir tarptautinių istorinių

9
Berg, N., Der Holocaust und die westdeutsche Historiker: Erforschung und Erinnerung, Göttingen, 2003.
10
Tarp Wulfo kaip savarankiško tyrėjo ir Krausnicko su Broszatu kaip
Miuncheno Naujausios istorijos instituto darbuotojų kilę moksliniai
ginčai septintame dešimtmetyje dėl konkrečių Trečiojo Reicho veikėjų
vaizdavimo viename instituto leidinyje peraugo į teisinį ginčą. Galutinai nusivylęs Vokietija, vokiečiais ir jų „santykiu su savo praeitimi“,
Wulfas baigė gyvenimą savižudybe.
11
Probst, L., „Europäisierung des Holocaust – eine neue Zivilreligion
für Europa?“, in: Kommune, 2002, H. 7, S. 42–45; cit. iš: http://www.
oeko-net.de/kommune/kommune07-02/f-inhalt0702.htm.
12
Žr. tyrinėjimų apžvalgą: Paul, G.; Mallmann, K.-M., „Sozialisation,

Milieu und Gewalt: Fortschritte und Probleme der neueren Täterforschung“, in: Idem, (Hrsg.), Karrieren der Gewalt, Darmstadt, 2004, S.
1–32.
13
Šią temą mėgsta „karo nusikaltėlių medžiotojai“; plg. atitinkamą
Australijos, vėliau Didžiosios Britanijos ir JAV ekspertų, tyrimą: Dean.,
M., Collaboration in Holocaust Crimes of the Local Police in Belorussia
and Ukraine, 1941–1944, New York, 2000.
14
Hilberg, R., Nusikaltėliai, aukos, stebėtojai: Žydų tragedija 1943–
1945, Vilnius: MELI, 1999.
15
Žr. Streikus, A., „Prarasta galimybė tapti herojumi (Apie Šv. Sosto
nuostatą Antrojo pasaulinio karo metais žydų holokausto atžvilgiu)“,
in: Naujasis Židinys-Aidai, 1998, Nr. 11–12, p. 495–497.

tu. Cituotojo Dano Dinerio mokinys Nicholas Bergas
šios temos imasi pasitelkdamas (objektyvuojančio) tyrimo ir (autentiškos) atminties perskyros prizmę9. Jo
pasirinkta biograﬁnė tyrimo linija iš esmės demaskuo-

Žurnalo „Savaitė“ (1943, Nr. 44) viršelis
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tyrimų čia ieškoti būtų neracionalu. Visiškai natūralu ir suprantama, kad Šoa prisiminimas ir minėjimas
stiprina Izraelio (ar pasaulio) žydų tapatybę, teikia legitimaciją ir skatina integraciją16. Tačiau kitas dalykas, kai Holokaustas imamas istoriškai universalizuoti, t. y. paverčiamas lūžiniu pasaulinės istorijos įvykiu.
Tokiam virsmui vienais ar kitais keliais įgavus „tarptautinį“ statusą, jis ima neabejotinai veikti ir istorijos
tyrinėjimus. O turint galvoje šiuolaikinių istorijos tyrinėtojų natūralų sekuliarizmą, neretai agnosticizmą,
šitokio lūžinio įvykio pripažinimas jų darbams turi tikrai daugiau įtakos nei antai Viduramžių kronikininkų
raštams turėjo bet kokios istorijos pradžia – pasaulio
sukūrimas ar Viešpaties gimimas. Holokaustas tokiu
atveju tarsi dogmatizuojamas, todėl kultūros kritikai
(Hermann Lübbe) šiuo atveju kalba apie savitą „pilietinę religiją“. O ši nuo krikščionybės (ar judaizmo)
savo poveikiu istorijos rašymui skiriasi pirmiausia ne
tuo, kad yra dirbtinė, o tuo, kad yra esmiškai eksternalistinė, ritualistinė. Šia prasme Holokaustas kaip
naujasis didysis istorijos pasakojimas iš istorikų reikalauja ne daugiau negu iš ankstyvųjų krikščionių reikalaudavo Romos imperatoriai: viešai ištarti tam tikrus žodžius (-iausias ir unikalus Holokaustas, amžina
antisemitizmo grėsmė), atlikti simbolinę (pasibjaurėjimo, pasmerkimo, bet ypač – viešos kolektyvinės ir religiškai dirbtinės „pilietreliginės“ atgailos17 – „atleisk
mums mūsų tėvų ir senelių nuodėmes“) apeigą. (Be
abejonės, sankcijos už nepaklusimą pilietinėje religijoje ne ﬁzinės-politinės, o moralinės-socialinės.) Štai tik
vienas būdingas vieno Lietuvos autoriaus holokausto
dogmatizavimo (apie jo poveikį istoriniams tyrinėjimams žr. šio straipsnio 3. 3. dalį) pavyzdys: „[...] holokaustas, kaip didysis ir pavyzdžio neturintis istorinis
įvykis, bene vienintelis išsaugo mūsų postmodernistinėje sąmonėje ir kultūroje vis labiau išskystančią istorijos idėją“. Greta kitų priežasčių, holokausto pripažinti „speciﬁniu žydiškos sąmonės ir kultūros konstruktu,
laimei, neleidžia galingai besireiškianti holokausto
moralinė dimensija, kurios pagrindu yra atsiradusi
net holokausto etika – didžiųjų žmonijos moralinių įvykių ir net pačios moralinės vaizduotės egzaminavimas
istorijos šviesoje. [...] Šiuo požiūriu holokaustas mūsų
efemeriškumo ir netvarumo epochoje padeda išsaugoti
pačią istoriją: holokaustas ir yra pati istorija“18.

Įsivaizduokime vietovę Rytų Europoje iki „galutinio
sprendimo“, kurios dar nekontroliuoja vokiečių administracija, tačiau kurioje jau veikia iniciatyvūs esesininkai, kurioje vietiniai gyventojai – paprasti miestiečiai,
kol kas tiesiog žudikai, ateityje – nacių kolaborantai –
metodiškai mirtinai uždaužo kelias dešimtis žydų, žudynes gausiai stebint bendrataučių miniai ir eilinių Vėrmachto kareivių pulkeliui, kai kiekvieną mirtiną smūgį
palydi minios plojimai, o visas žudynes užbaigia stebėtojų atliekamas valstybės himnas (politinės atsakomybės simbolis), – ar šis vaizdas nėra „egzaminas moralinei vaizduotės istorijos šviesoje“? Taip – tai „Garažas“,
kurio vienas liudytojų, pulkininkas Bischoffshausenas
po 15 metų vieno apskrito stalo Miunchene metu tarp
buvusių aukštų Vėrmachto karininkų ir grupelės istorikų bylojo šitaip: „Aš pats tai patyriau, tai buvo Kaune, ir turiu pasakyti, kad tai buvo žiauriausia, ką aš tik
buvau išgyvenęs per abejus pasaulinius karus, – prie
to garažo“19. Simptomiška, kad garažo liudytojų vokiečių ir ypač jų vyresnybės reakcija į įvykius tyrinėtojų
ilgai būdavo pasitelkiama tik kaip iliustracija demaskuojant Vėrmachto pasyvų bendrininkavimą su SS
vykdant žudynes jau nuo pat karo pražios20. Tuo tarpu
šiuolaikinis tyrėjas to paties Bischoffshauseno po trejų
metų pateiktus (panašaus turinio, tik išsamesnius) parodymus vadinamosios „Kauno SD“ bylos tyrimo metu
teikia jau kaip tiesioginį įrodymą, kad lietuviai ne tik
„Garaže“, bet ir apskritai karo pradžioje buvo itin savanoriški žydų žudikai21. Stango knyga – jau gana iškalbingu pavadinimu, kur „Hamanno būrys“ iš pradžios ir
galo gaubiamas lietuvių policijos ir išžudytųjų Lietuvos
žydų (vokiškai abiem atvejais būdvardis „litauisch“) –
iš tiesų žymi naujų ir neabejotinai ryškiausių žydų žudynių Lietuvoje tyrinėjimų pradžią. Tų pat 1996-ųjų
pabaigoje Antisemitizmo tyrimų centras prie Berlyno
technikos universiteto surengia konferenciją „Žydai ir
antižydiškumas Lietuvoje“22, vokiškuose ir angliškuose žurnaluose rodosi vis solidesni žydų žudynėms skirti
straipsniai, kuriuose jau panaudojami ir Lietuvos archyvų dokumentai23. Savitu lūžio tašku tapo 1997 m.
pradėjusi veikti Tarptautinė komisija nacių ir sovietų
okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti

16
Žr. Wolfssohn, F., „Zur politischen Funktion des Holocaust in Israel“, in: Wojak, A., (Hrsg.), Schatten der Vergangenheit: Deutsche und
Juden heute, Gütersloh, 1985, S. 98–113.
17
Apie tai žr. Lübbe, H., „Ich entschuldige mich“: Das neue politische Bußritual, Berlin, 2001.
18
Donskis, L., „Ar įmanomas lietuvių ir žydų dialogas?“, in: Lietuvos
žydų žudynių byla, p. 704–705.
19
Bundesarchiv, Aussenstelle Ludwigsburg, B 162/2001, Bl. 319.
Europäische Publikation kolokviumo protokolo ištraukos.
20
Krausnick, H.; Wilhelm, H.-H., Die Truppe des Weltanschauungskrieges: Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD 1938–

1942, S. 205–209.
21
Stang, K., Kollaboration und Massenmord: Die litauische Hilfspolizei, das Rollkommando Hamann und die Ermordung litauischen Juden, Frankfurt a. M., 1996, S. 78–79.
22
Tapo pagrindu knygai: Judenmord in Litauen: Studien und Dokumente, hrsg. von W. Benz, M. Neiss, Berlin, 1999, (Reihe: Dokumente,
Texte, Materialen, Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, Bd. 33).
23
Dieckmann, Ch., „Der Krieg und die Ermordung der litauischen Juden“,
in: Nationalsozialistische Vernichtungspolitik 1939–1945: Neue Forschungen und Kotroversen, hrsg. von U. Herbert, Fischer, 1998, S. 292–329.
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(toliau – Komisija), kurios nariais, tyrėjais, ekspertais
šalia tarptautiškai pripažintų „lietuviškojo holokausto“
specialistų tapo ir antiantisemitiniai publicistai, patyrę žydų žudynių skaičių ekvilibristai ar profesionalūs
karo nusikaltėlių „medžiotojai“.
Vis dėlto tai, kad tyrėjai iš JAV, Izraelio, Vokietijos
ir Lietuvos ėmė dirbti nebe vien savo archyvuose, periodiškai bendrauti, skaityti ir cituoti vieni kitų tekstus, tapo neabejotinos tyrinėjimų pažangos rodikliu.
Suprantama ir tai, jog tokią pažangą lydi kitos mano
minėtos šiuolaikinių holokausto tyrimų tendencijos:
pagrindinės sąvokos – „antisemitizmas“, „pogromai“,
„dalyvavimas žudynėse“, „lietuvių policija“, „kolaborantai“ tampa šifrais, keliaujančiais iš teksto į tekstą
nebesusimąstant apie jų turinį; kartu keliauja ir kieno
nors kada nors padarytos faktinės klaidos, seni ideologiniai štampai ir sovietinės propagandos klišės. Apsiribosiu čia vienu pavyzdžiu. 2001 m. vasarą Lamprechtheimo Lietuvių kultūros instituto iniciatyva įvyko
tikrai dalykiškas vokiečių ir lietuvių istorikų seminaras „1941 metai: klausimai Lietuvos istorijai“. Po poros
metų skelbiant renginio medžiagą, knyga buvo ne tik
gausiai papildyta išgyvenusiųjų liudijimais, dokumentais, Freiburgo universiteto studentų darbais, ne tik
papuošta konjunktūriniu „lietuvių kolaboravimo žudant žydus 1941“ pavadinimu, bet ir „palydėta“ papildoma pratarme, su kaupu kompensuojančia santykinį
knygos rimtumą ir apolitiškumą. Jos autorius – italųvokiečių-žydų žurnalistas – Ralphas Giordano pradeda
be užuolankų:
Lietuva 1941-aisiais – tai buvo Holokaustas holokauste. […] Lietuviškojo indėlio į Šoa pilnatvė, greitis ir žiaurumas neturėjo analogų vokiečių okupuotos Europos dalyje vykdytos tautažudystės istorijoje:
palyginti mažoje teritorijoje galima įrodyti buvus 200
naikinimo vietų. Greta gausaus „privataus“ aktyvumo masinėse žudynėse kitas ypatingas jų požymis
buvo tiesioginis ir netiesioginis lietuviškų institucijų
dalyvavimas, iš kurio nesunku išvesti gilų gyventojų
nusistatymą prieš žydus. Žudynių orgija prasidėjo iš
karto, be parengiamųjų žingsnių [...].24

vietinio propagandisto Saliamono Vaintraubo žurnalistinio koliažo knygelėje25 nebejotiną daugelio pasažų
iškalbingumą nustelbia ydingi citatų kupiūravimo ir iškraipymo įpročiai. Na, o paskutinė knygelė, sudaryta iš
pagrindinių Komisijos lietuviškojo antisemitizmo specialistų tyrimų26, skaitytojui nepalieka šansų suprasti,
kuo skiriasi ideologijų/idėjų istorijos tyrimas nuo holokausto švietimo. Tautos moralinių krizių diagnostikos
ir terapijos specialistas prof. Liudas Truska čia randa
dar neišnaudotų atgailos rezervų, o dr. Vygantas Vareikis, kaip andai pastebėjo jo Komisijai pristatytą tyrimo
variantą recenzavęs Egidijus Aleksandravičius, „primygtinai žvelgia į pusantro šimtmečio Lietuvos žydų
istoriją kaip [į] griežtai determinuotą slinktį Holokausto link“27. Šia prasme grynai švietėjiški tekstai bent jau
neklaidina pretenzijomis į moksliškumą. Štai 2001-ųjų
vasarą po Lietuvą „masinio žudiko Karlo Jägerio pėsakais“ (ne po visas 200 vietovių) keliavo Freiburgo
studentų ir moksleivių ekskursija, vadovaujama prof.
Wolframo Wettes, ne vienus metus Freiburgo universitete vedusio seminarus, skirtus žydų žudynėms Lietuvoje. Ekskursijos dalyvių įspūdžiai ir etnograﬁniai/
istoriniai tyrimai, netilpę į vieną knygelę28, alsuoja jokiais mokslais nemaskuojamu pasipiktinimu nacių
nusikaltėliais, jų vietiniais talkininkais ir dabartiniu
lietuvių (kaimiečių, inteligentų ir iš dalies istorikų) nenoru pažinti istorinę tiesą ir ją viešai pripažinti. Beje,
toks poreikis moralizuoti būdingas ne tik naiviai jaunajai Vokietijos kartai. Pasak šiuolaikinį viešajį diskursą
komentuojančio Lübbe’s, „Vokiečių pasiryžimas-atlikti-pilietinę-atgailą yra labai ryškus. Tačiau jis kartais
netgi fariziejiškai išsiskleidžia pasididžiavimu-atliktapareiga ir demonstruoja polinkį moralizuoti (tadeln)
subjektus, demonstruojančius mažesnį entuziazmą-išpažinti-kaltes“29. Nacionalinę mitologiją (nesvarbu, natūralią ar iš išorės primestą) ir jos ritualus mėginant
paversti tarptautine pilietine religija sunku išvengti
tiesos ir moralumo iškraipymų.

3. „LIETUVIŠKOJO ANTISEMITIZMO“
DOGMA: ŠALTINIAI, AUTORITETAI,
TEORIJOS

Atrodytų, komentarai nereikalingi, bet ne ką solidesnį vaizdą regime ir paskutiniu metu pasirodančiose lietuviškose knygose. Fundamentaliame Alfonso Eidinto
straipsnių ir dokumentų rinkinyje (žr. išn. 1) netrūksta
nei mokslo, nei publicistikos, nei ideologijos, o eksso-

3. 1. Antisemitizmas kaip istorinė tiesa
Dar prieš kurį laiką netgi kritiškai „tautinės“ istoriograﬁjos atžvilgiu nusistatę Lietuvos istorikai dar gana
rezervuotai žiūrėjo į Vakarų istorikų ypač pabrėžiamą
lietuvių antisemitizmą kaip vieną iš jų noringo dalyva-

Giordano, R., „Geleitwort“, in: Holocaust in Litauen, S. 1.
Garažas: aukos, budeliai, stebėtojai, sud. S. Vaintraubas, Vilnius:
Lietuvos žydų bendruomenė, 2002.
26
Truska, L.; Vareikis, V., Holokausto prielaidos: antisemitizmas
Lietuvoje, Vilnius: Margi raštai, 2005. Komisijai pristatytus tyrimų variantus žr. http://db.komisija.lt.

http://db.komisija.lt/Data/WEB4B.pdf.
Litauen 1941 und 2001. Auf den Spuren des Massenmörders Karl
Jäger. Erlebnisberichte von Freiburgern Schülern und Studenten, hrsg.
von. W. Wette und D. Hoffmann, Bremen, 2002. Dalis vertingesnių
tyrinėjimų skelbta minėtoje knygoje Holocaust in Litauen.
29
Lübbe, H., op. cit., S. 22.

24
25
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žydų naikinime formas, į savanoriškumo, į išankstinio
(ne)žinojimo problemą. Juk antai didžioji dauguma naikinant žydus dalyvavusių lietuvių policininkų (dabartiniais istorikų skaičiavimais, kelių tūkstančių) – čia
kalbu apie 1941 m. vasarą – sugrįžo ar stojo į policijos
tarnybą nežinodami, kam jie bus panaudoti. Taigi jų
atveju prasmingiau kalbėti ne apie dalyvavimo, o apie
nepasitraukimo motyvus. Įvėlimas, įsijungimas, dalyvavimas, bendrininkavimas; nepasitraukimas, abejingumas, negelbėjimas, neprotestavimas – kurioms iš
šių veiksenų 1941 m. vasarą Lietuvoje ar vėliau veiksmingos įtakos turėjo buitinės antižydiškos nuotaikos
(neabejotinai sustiprėjusios 1940–194133), liaudiški/
krikščioniški antijudaistiniai įsitikinimai (jų atžvilgiu
prasminga klausti: „ar nacių vykdyto žydų persekiojimo nepalengvino antijudaistiniai prietarai ir įsitikinimai“34), modernusis rasinis antisemitizmas?

vimo naikinant žydus priežasčių30. 1998-aisiais Sigitas
Jegelevičius galėjo netgi konstatuoti nunykti turinčią
tendenciją: „Beje, kai kurie žydų autoriai, nusikalsdami
istorinei tiesai, vis dar rašo apie Lietuvos Respublikoje
esą vešėjusį antisemitizmą“31 (kursyvas mano, – N. Š.).
Tačiau toji tendencija ne tik nenunyko, ne tik sustiprėjo, bet ir įsigalėjo. Komisijos 2002 m. birželio 19 d. patvirtintose išvadose „Holokausto Lietuvoje prielaidos“
aiškiai skaitome: „Antisemitizmas Lietuvoje sustiprėjo
4-ajame dešimtmetyje ir ypač antrojoje jo pusėje“, o „sovietinės okupacijos metais [...] peraugo į naują, žydams
grėsmingą lygį“32. Tiesa, dokumente atskirai kalbama
apie „modernųjį antisemitizmą“, „tradicines antijudėjines nuostatas“, „priešiškumą žydams“, tačiau tai suvokiama kaip vieno fenomeno sudėtinės dalys, panašiai,
kaip matėme pradžioje, vieno „lietuvių aktyvistų“ fenomeno 1941 m. vasarą dalys buvę sukilėliai, plėšikai ir
žydšaudžiai. Toks antisemitizmo vienoviškumas ypač
išryškėja iš Išvadose išsamiai nurodomų antisemitizmo
sustiprėjimo aplinkybių: pasaulinės ekonominės krizės
padariniai Lietuvos ūkiui, valstybės vykdomas lietuviškos buržuazijos protegavimas, antisemitinė propaganda lapelių pavidalu, iš Vokietijos sklidusi antisemitinė propaganda. Viskas verčiama į vieną katilą.
Tačiau argi vienos rūšies dalykai yra būti gyvenime
įsitikinus, kad „žydų butai prasmirdę svogūnais ir česnakais“ (tyrinėtojų mėgstamas „įkaltis“ – frazė iš vieno
Kauno sukilėlio dienoraščio), piktintis, kad į macus jie
įmaišą krikščionių vaikų kraujo, išgyventi „pasaulinio
žydų sąmokslo grėsmę“ ir politiškai varžyti konkrečių
žydų įmonių veiklą kurioje nors srityje ar priimti juos
diskriminuojančius įstatymus, galiausiai – reikalauti
apvalyti valstybę nuo žydiško elemento? Ir nuo kurio
iš šių įsitikinimų, emocijų, suvaržymų ar persekiojimų
veda tiesus kelias į valingą asmens ar institucijos dalyvavimą žudyme? Tikrai esama esminio skirtumo tarp
subjektyvių veiksmo (dalyvavimas žudynėse) motyvų,
kuriuos paprastai turi galvoje lietuvių istorikai ir objektyvių, socialinių aktyvumo (ne tik žudymo, bet ir apskritai kolaboravimo, taip pat pasyvaus abejingumo,
stebėjimo) šaknų, kurias iškasinėja šiuolaikinių Holokausto tyrimų madų besilaikantys vakariečiai. Tačiau
net griežtai atribojus priežastis nuo motyvų, visada dar
reikia atsižvelgti į skirtingas dalyvavimo masiniame

3. 2. Bažnyčia, antisemitizmas ir „Mein Kampf“
Užuot svarstę ar bent išsikėlę tokio tipo klausimus,
šiuolaikiniai „lietuviškojo Holokausto“ tyrinėtojai, panašiai kaip ir Komisija, tiesiog teikia išvadas. Štai
Stangas, konstatuodamas „platų masinių žudynių palaikymą iki pat aktyvaus dalyvavimo plačiuose Lietuvos gyventojų sluoksniuose“ (žudikų/stebėtojų vienaplotmiškumas), iškart nurodo priežastį: „pernelyg jau
giliai įsišaknijusi buvo ypač Bažnyčios propaguotoji neapykanta žydams“. Šitoks samprotavimas šlubas
abiem kojomis: teorine ir šaltinių35. Pirmiausia, autorius visiškai neskiria tradicinio antijudaizmo (judeofobijos) ir moderniojo (rasinio/ideologinio) antisemitizmo,
su kuriuo ir tesietinas holokaustas36. Tos skirties nepaisymą įsitikinimuose, jog nuo Romos laikų „egzistuoja nenutrūkstama žydų persekiojimų, trėmimų ir žudymų grandinė“ Hannah Arendt netgi yra prilyginusi
antisemitiniam įsitikinimui, jog egzistuoja slaptas pasaulinis žydų sąmokslas valdyti pasaulį37.
Tačiau Stango atveju už teorinį skurdą ne mažiau
svarbūs ir jo žinių šaltiniai. Juk ir prieš Stangą Vakarų
tyrinėtojai kaip Bažnyčios kolaborantiškumo su naciais
pavyzdį nurodydavo vyskupų Skvirecko ar Brizgio viešus ir slaptus pasisakymus vokiečių okupacijos metais,
kaip šaltiniu pasiremdami Doccuments accuse ir pan.
leidiniais. O tokiuose „dokumentų“ rinkiniuose nebūda-

30
Sužiedėlis, S., „50 metų praėjus: Lietuvių tautos sukilimo ir Laikinosios vyriausybės istorijos interpretacijų disonansai“, in: Eidintas, A.,
op. cit., p. 498.
31
Jegelevičius, S., „Lietuvos žydai ant Katastrofos slenksčio (1941
birželis–liepa)“, in: LKMA metraštis, Vilnius, 1999, t. 14, p. 167.
32
http://db.komisija.lt/lt/documents.php?id =181.
33
Jegelevičius, S., op. cit., p. 167.
34
„Mes atsimename: Šoa apmąstymas“, in: LKMA metraštis, Vilnius,
1999, t. 14, p. 29.
35
Plg. puikią šios knygos Arvydo Anušausko recenziją in: Genocidas
ir rezistencija, 1998, Nr. 1 (3), p. 121–128; http://www.genocid.lt/

Leidyba/3/recenzij.htm.
36
Tai konferencijoje „Katalikų Bažnyčia ir lietuvių bei žydų santykiai
XIX–XX a.“, konstatuodamas lietuvių istorikų teorinį skurdą, pažymėjo
Alfredas Bumblauskas („Lietuvių ir žydų santykių istorijos problema
istoriograﬁnių paradigmų kontekste“, in: LKMA metraštis, t. 14, p.
258), tik ne visai teisingai kaip teigiamą išimtį nurodydamas Vygantą
Vareikį.
37
Arendt, H., Totalitarizmo ištakos, Vilnius: Tyto alba, 2001, p. 9 ir
kt. Iš šiuolaikinių autorių tradicinės judeofobijos ir modernaus antisemitizmo skirtumus įžvalgiai komentuoja: Romano, S., Laiškas bičiuliui
žydui, Vilnius: Aidai, 1999, p. 85–89.
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vo vengiama nei klastočių, nei prasmę iškraipančių kupiūrų. Būdingas pavyzdys: vysk. Skvirecko 1941 06 30
dienoraščio įrašas, leidžiantis šiuolaikiniam tyrinėtojui nepaisyti jokių katalikiško antižydiškumo ir rasinio
antisemitizmo skirtumų: „Mein Kampf [...] mintys apie
žydus yra tikrai įdomios. Atsiliepimuose yra labai daug
tiesos, daug įsižiūrėjimo į tikrovę“38. Tuo tarpu skaitant
nekupiūruotą vyskupo dienoraščio tekstą39, aiškiai matyti, kad ganytojas turėjo aiškų polinkį be didelių komentarų perpasakoti gandus ir spaudos publikacijas, o
asmeniškumo apraiškose netrūksta nei priešiškų, nei
žmoniškų emocijų žydų atžvilgiu. Pagaliau netgi sovietų skelbtose dienoraščio ištraukose paliekamas sakinys: „Hitleris yra ne tik žydų priešas, bet ir labai teisingai galvojantis žmogus“. Kitaip nei „kadangi, ... tai“
atveju, jungtis „ne tik, ... bet ir“ ženklina ne išvadą, o
kontrastą. Skvireckas nebuvo „žydų priešas“, o įspūdis
apie teisingą Hitlerio galvojimą netruko išgaruoti.
Tuo, kad plyšys tarp tradicinio ar buitinio priešiškumo žydams ir antisemitizmo yra pamatinis, Stangas
galėjo įsitikinti ne tik iš teorinių veikalų ar autentiškų „katalikiško galvojimo“ šaltinių. Šį plyšį jau 1924aisiais įžvelgė ir tikrasis antisemitas Adolfas Hitleris.
Mein Kampf I tomo 3 skyriuje, pavadintame „Bendri
pastebėjimai iš manųjų Vienos laikų“, jis aptaria įvairių prieškario politinių sąjūdžių, nesugebėjusių išgelbėti Austrijos, „programas“. Vienas tokių buvo vadinamasis krikščionių socialinis sąjūdis, kurio pagrindinė
nesėkmės priežastis buvusi netikęs „antisemitizmas,
paremtas ne rasiniu pažinimu, o religiniais vaizdiniais“. „Tai buvo tariamas antisemitizmas, beveik blogesnis už jokį. [...] Nes žydas paskutiniu metu prie tokios rūšies antisemitizmo yra taip pripratęs, kad jam
išnykus, jis jo pasigestų tikrai labiau, nei kad jam trukdo to antisemitizmo buvimas“40. Tad visiškai sąmoningai Hitleris tada rezgė ir vėliau kultivavo tokį antisemitizmą, kuris trukdytų žydų gyvenimui taip, kad nei
prie jo priprasti, nei jo (kaip prireikus galimo pirštu prikišti baubo) pasigesti būtų neįmanoma.
3. 3. Holokausto istoriograﬁjos paradigmos
Tačiau holokausto Lietuvoje tyrinėtojams kliudo ne
tik teorinis skurdas ir netinkamų šaltinių pasirinkimas. Dažniausiai jie tiesiog nesipriešindami pasiduoda
„holokausto dogmatikai“. Štai holokausto prielaidas ir
dalyvavimo jame motyvus tyrinėti apsiėmęs JAV teisingumo departamento kriminalinio skyriaus moksli38
Cit. iš: Masinės žudynės Lietuvoje, 1941–1944, (toliau – MŽL),
d. 1, red. B. Baranauskas, E. Rozauskas, Vilnius: Mintis, 1965, p. 52.
„Dokumentų“ skyrelis pavadintas „Katalikų bažnyčios vadovybės bendradarbiavimas su hitlerininkais“.
39
Skelbta: 1941 m. Birželio sukilimas, p. 265–295.
40
Hitler, A., Mein Kampf, Bd. 1–2, München, 1943, S. 130, 132.
Beje, ten pat aptardamas kito, senvokiečių sąjūdžio veiklą, Hitleris pa-

252

nis bendradarbis Michaelas MacQueenas kaip tik ir susitelkia į „lietuviškojo antisemitizmo“ pavidalą, šaknis
bei apraiškas. Jis gerokai labiau apsiskaitęs už Stangą,
padirbėjęs ir Lietuvos archyvuose (būtent jis, kalbama,
LCVA „atrado“ Lileikio pasirašytąjį dokumentą, leidusį

Žurnalo „Savaitė“ (1943, Nr. 32) viršelis

susieti buvusį Vilniaus saugumo policijos šefą su žydų
žudynėmis), jam žinomi ir Lietuvos istorikų darbai. Ir
štai kaip vieną antisemitizmo, ypač jo prievartinės formos, kurią jis įgavo holokauste, esminių elementų jis
įvardija lietuviškąjį nacionalizmą, jo esmę ir ištakas41.
Tolesni jo išvedžiojimai apie kalbą, teritoriją ir maisto pramonę net neverti komentuoti, kitaip nei išnašoje
pateikiama legitimacija: „Lietuviškojo antisemitizmo,
jo sąryšių, priežasčių ir motyvų tyrinėjimams yra ypač
vertingi dr. Leonido Donskio iš Klaipėdos universiteto
darbai. Jo naujausių tyrinėjimų rezultatai apibendrinti
straipsnyje [...]“.
giria „teisingą“, rasiškai pagrįstą jų antisemitizmą.
41
MacQueen, M., „Massenvernichtung im Kontext: Täter und Voraussetzungen des Holocaust in Litauen“, in: Holocaust in Litauen,
S. 18. Beje, Sužiedėlis cituotame straipsnyje labiausiai ir kvestionavo „lietuviškojo nacionalizmo“ poveikio dalyvavimui žudynėse
sureikšminimą.
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Pirma, labai abejotina, ar toks istorinis reiškinys
kaip „lietuviškas antisemitizmas“ egzistavo/-uoja. Antra, neabejotina, kad prof. Donskis nėra nei to abejotino,
nei apskritai kokio nors istorinio reiškinio tyrinėtojas42.
Trečia, jis neatlieka tyrinėjimų, kurie baigtųsi galimais
apibendrinti rezultatais. Donskis elegantiškai, kartais
visai įdomiai referuoja, komentuoja, analizuoja įvairias
kultūros ir socialines teorijas, įvairius dabarties kultūros ir politikos gyvenimo reiškinius, dėsto mintis visais įmanomais klausimais, bet istorikų tyrinėjimams
praktinės naudos tai neteikia.
Jei MacQueenas išties norėjo ne atlikti išpažinimo ritualą, o pasiremti „apibendrintais antisemitizmo tyrinėjimais“, tai jam nebuvo būtina ieškoti nei lietuviškojo nacionalizmo ekspertų, nei naujausio mokslo žodžio.
Dar gana ankstyvoje antisemitizmo studijų fazėje toji
pati Arendt iškėlė tezę, kuri kaip apibendrinimas iki
šiol nėra nei įtikinamai paneigta, nei kaip nors kitaip
pasenusi: „Modernusis antisemitizmas niekuomet nebuvo kraštutinio nacionalizmo reikalas: iš pat pradžių
jis buvo kultivuojamas kaip Internacionalas“43. Toliau
Arendt išveda NS ir komunizmo internacionalumo paraleles ir darsyk pabrėžia: „iš tikrųjų nacionalsocialistų
partija nuo 3-o dešimtmečio pabaigos buvo nebe kokia
grynai vokiečių partija, o tarptautinė organizacija, būstinę turinti Vokietijoje“.
Pasak vieno šmaikštuolio, terminas „lietuviškas antisemitizmas“ ne ką prasmingesnis už terminą „lietuviška matematika“...

maičių žemė“ publikacijose 1941 m. vasarą. Ir štai išvada retorinio klausimo pavidalu:

3. 4. Lietuvių (dešiniosios) inteligentijos kaltė ir atpirkimo ožys
Ir paskutinis pavyzdys, šiuosyk nebe iš antisemitizmo formų ar ištakų, o iš jo pasekmių srities. Savo „atgailos manifeste“ greta daugybės kitų dalykų Liudas
Truska įdėmiai išnagrinėjo berlyniškio LAF’o dokumentus ir atsišaukimus, ką nors sakančius žydų klausimu. Kulminacija, pasak autoriaus, pasiekiama atsišaukime (autoriaus tik perpasakojamame) „Amžiams
išvaduokime Lietuvą nuo žydijos jungo“, kur atšaukiama Vytauto žydams suteiktoji prieglaudos Lietuvoje teisė, visi žydai įsakmiai įspėjami tuoj pat apleisti
Lietuvos žemę, grasinama bausmėmis lietuviams nusikaltusiesiems žydams ir turto atėmimu. Greta to Truska pabrėžia neapykantos žydams kurstymą provincijos
laikraščių „Tėvynė“, „Išlaisvintas panevėžietis“, „Že-

Bet ir atėmus iš Truskos keliamo kaltės klausimo
„rašančiojo lietuvių inteligento“ vaizdinį, išlieka ne mažiau probleminis matmuo, kuriame autorius jau nebe
retoriškai klausia ar teikia išvadą, o veikiau atskleidžia
savo nekvestionuojamą prielaidą: mažaraštis kaimietis
prisiskaito antisemitinės rašliavos ir tada eina žudyti
žydų. Žmonės/lietuviai/žudikai čia yra tik tarpininkai
tarp grasinančių tekstų ir grasinimų rezultato – lavonų krūvos. Antisemitinę ideologiją realizuojantys žudikai tėra žodžio įkūnijimo mechanizmas, kurio veikimui
pakanka būti įsipylus degalų.

42
Šia prasme Donskio tarpukario Lietuvos istorijos „tyrinėjimų“ klausimu žr. recenziją: Skrupskelis, K., „Be gyvos atminties“, in: Knygų aidai, 2004, Nr. 4, p. 15–26.
43
Arendt, H., „Antisemitismus und faschistische Internationale“, in:
Idem, Israel, Palästina, und der Antisemitismus, Berlin, 1990, S. 96.
Pirmąsyk publikuota in: Jewish Frontier, New York, 1945 06.
44
Truska, L., op. cit., p. 673.
45
Eidintas, A., „Lietuviai, žydai, holokaustas ir dabartinė Lietuva“, in:

Eidintas, A., op. cit., p. 93.
46
Jegelevičius, S., op. cit., p. 177. Jegelevičius čia kalba apie atsišaukimą „Broliai ir seserys lietuviai“, nes tokiu pavadinimu jis kupiūruotas buvo skelbtas MŽL (p. 50–51). Tačiau sprendžiant iš identiškų
MŽL ir Truskos nurodomų archyvinių nuorodų, taip pat palyginus MŽL
skelbiamas ištraukas su Vaintraubo knygelėje skelbiamu beveik pilnu
„Amžiams išvaduokime...“ atsišaukimo tekstu (p. 13–15), galime drąsiai tvirtinti, kad Truska ir Jegelevičius kalba apie tą patį atsišaukimą.
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Tarp antižydiškos propagandos apkvaišintų vietinių
gyventojų surasti žydšaudžių nebuvo sunku. Šiame
kontekste keltinas ir toks klausimas: kieno kaltė didesnė – ar inteligento, kuris rašė antižydiškus atsišaukimus, laikraščių straipsnius, ar to mažaraščio
kaimo (miestelio) berno, kuris, pasiskaitęs tų rašinių
ir išgėręs butelį degtinės, nuėjo šaudyti žydų?44
Pirmiausia krentančios į akis šios samprotavimo spragos – tos pačios, kaip ir Stango atveju: teorinis skurdas
ir pasitikėjimas „dokumentais“. Pavyzdžiui, Alfonsas
Eidintas kelia klausimą, ar panašūs straipsniai spaudoje buvo nacių, ar pačių lietuvių darbas (ir leidžia suprasti, kad įvedus privalomą cenzūrą 1941 m. birželio
pabaigoje – galbūt veikiau nacių45). O Sigitas Jegelevičius, dar pusmetį prieš pasirodant Truskos straipsniui,
radikaliai išsprendžia jo pagrindinio „įkalčio“ – atsišaukimo „Amžiams išvaduokime“ autorystės klausimą:
šitą atsišaukimą parengė vokiečių specialiosios tarnybos ir iš anksto išspausdino kur nors Gumbinėje ar
Tilžėje, o išplatino Kaune, mėgindamos išprovokuoti
žydų pogromus. To atsišaukimo leksika nebūdinga lietuviams ir jų struktūrų dokumentams Birželio sukilimo dienomis: [čia autorius pateikia citatą iš tos atsišaukimo dalies, kurią perpasakoja Truska, – N. Š.].
Tai grynai nacių frazeologija, kurios kai kurie lietuviai
(pirmiausia voldemarininkai) pramoko kiek vėliau.46

4. AKIDANGČIAI IR HORIZONTAI
Čia ir išryškėja naujųjų holokausto tyrinėjimų, kuriems dėl savo tematikos, perspektyvos ir šaltinių pa-
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naudojimo papročių neabejotinai priskirtini ir Truskos
rašiniai, politinės laisvės ribos. Apibendrinkime: prieš
30–40 metų dauguma („istoristinių“) tyrinėtojų holokaustą kildino iš Hitlerio valios, kurią realizavo SS
mašina, prieš ketvirtį amžiaus ėmė įsigalėti (neomarksistinė) NS sistemos autodestruktyvumo tezė. Paskutinius 15 metų „Trečiojo Reicho“, NS ir holokausto istorijos tyrinėjimus persmelkia sutartinė tiesa, kad NS
viršūnėlė ilgai, iki 1941 m. rugpjūčio nebuvo priėmusi „galutinio sprendimo“. Žydai (suaugę vyrai) „SSRS
teritorijoje“ birželį-liepą pirmiausia ir iš esmės žudyti
kaip „komisarai“ (tiksliau, paprastai kaip įsivaizduojami jų reprezentantai, bet visada iš saugumo politikos
sumetimų). Po greitos pergalės planuota visus Rytų
žydus deportuoti į SSRS gilumą. Tik stringantis puolimas, užsitęsusio karo ekonominiai sunkumai (pirmiausia socialinės – darbo jėgos ir mitybos – politikos; taip
pat karo ekonomikos srityse) rugpjūčio viduryje tapę
konkrečiu akstinu „pašalinti balastinį perteklių“, kas
realiai reiškę tikrojo masinio žydų išnaikinimo politikos pradžią47. Tačiau nepaisant to, kuris Holokausto
aiškinimo modelis pasirenkamas, kai tik prieinamas
kaltės klausimas, visada pasitelkiamas gelminis antisemitizmo pagrindas: „kadangi jie antisemitiniu būdu
buvo apibrėžti kaip žydai, jie privalėjo būti visi – nuo
senio iki kūdikio – visoje Vokietijos valdomoje teritorijoje išžudyti iki vieno“48. Ir šis gelminis antisemitizmas,
kalbant apie Lietuvą, buvęs bendras, viena vertus,
žydų išžudymo sumanytojams ir pagrindiniams kaltininkams vokiečiams, antra vertus, jų bendrininkams
ir stebėtojams lietuviams. Nepaisant (geo)politinių interesų skirtumo, vokiečių ir lietuvių administracijos,
savivaldos ir policinės struktūros „turėjo bendrą tariamą priešą – žydus“49. Sociokultūrinės istorijos perspektyvos ir ekonominio determinizmo elementai netrukdo
Dieckmannui išvesti tiesioginį ir būtiną (kai kurių kitų
autorių formuluotėse – ir pakankamą) priežastinį sąryšį: rasistinė antisemitizmo ideologija – visų žydų išžudymas.
Kaip tik tuo ryšiu suabejojo jau savo ankstyvuose
darbuose Hannah Arendt, imdamasi apmąstyti tota-

litarizmo fenomeną – pirmiausia ta forma ir mastu,
kuris pasireiškė masinio žydų naikinimo politikoje. Ji
stengėsi pabrėžti postideologinį jo pobūdį, negalimybę
išvesti žydų tragedijos iš antisemitizmo: „Nei Europos
žydų likimo, nei žudymo fabrikų įrengimo negali imti
ir paaiškinti nuoroda į antisemitizmą. Abu šie dalykai
glūdi anapus antisemitinio mąstymo, anapus politinių,
socialinių ir ekonominių motyvų, glūdinčių už antisemitinių sąjūdžių propagandos. Antisemitizmas tik parengė dirvą tam, kad ištisų tautų išnaikinimas būtų
pradėtas nuo žydų tautos. Šiandien žinoma, kad Hitlerio naikinimų programoje buvo numatyta ir didelės
dalies vokiečių tautos likvidacija“50.
Vokiečių tauta – kaip holokausto auka, o ne kaltininkė?.. Šia proga Lübbe cituotoje knygelėje yra pabrėžęs,
kad šiuolaikiniuose masiniuose nusikaltimuose apie
tautas galima kalbėti tik kaip apie aukas (passiv), o
ne kaip apie nusikaltimų subjektus: ne vokiečiai, turkai, hutai žudė, o žydai, armėnai, tutsiai buvo genocidų
aukos. Ne priklausymas tautai, o konkrečios valstybės
politinės valdžios sprendimai, akcidentinės istorinėssocialinės aplinkybės (nuo šeimos patirties ir išsilavinimo iki darbo vietos ir socialinio statuso) aplinkybės,
ir ypač – ameninis (ne)apsisprendimas lemia vieno ar
kito individo, kartais – ištisų jų grupių dalyvavimą masiniame naikinime. Ir tai darsyk patvirtina įžvalgą, kad
tie, kurie tapo ir išliko (patys ar buvo įtraukti, įvelti, suvilioti, pasamdyti) masinių žydų žudynių kurstytojais,
organizatoriais, vykdytojais, pagalbininkais, visai nebūtinai buvo paveikti rasinio antisemitizmo ideologijos
ar antisemitinės propagandos. Iš tiesų ir tiems, kurie
imasi madingos „nusikaltėlių“, „kolaborantų“, „stebėtojų“ biograﬁnių ar socialinių portretų (re)konstrukcijos,
ir tiems, kurie užsiima tradiciniais žydų Katastrofos
istoriniais tyrinėjimais, matyt, verta atlikti (ne viešą,
o privatų) – pilietinės religijos sekuliarizavimo, taigi
„amžinojo antisemitizmo“, „universalaus holokausto“ ir
pan. nepajudinamų prielaidų rezignavimo aktą. Ir tai
būtų natūralios, žmogiškos (o ne moralinės-pedagoginės) tyrinėtojo pagarbos milijonų išžudytųjų Europos
žydų atminimui ženklas.


Čia daugiausia perteikiama pagal: Dieckmann, Ch., op.cit.
Dieckmann, Ch., „Deutsche und litauische Interessen“: Grundlinien der Besatzungspolitik in Litauen 1941 bis 1944“, in: Holocaust
in Litauen, S. 64.

Ibid., S. 72.
Arendt, H., Die vollendete Sinnlosigkeit, in: Israel..., S. 81. Arendt
nurodo išnašą: Nazi Conspiracy and Agression, Washington, 1946,
v. 7, p. 175.

47
48

49
50

ERRATA CORRIGE
Vaclovo Aliulio MIC straipsnyje „Rinkau, mačiau“ (NŽ-A, 2005, Nr. 3–4) per skubėjimą įsivėlė kelios
apmaudžios klaidos. Prašome mums atleisti ir jas pataisyti. Turi būti: p. 774: Chodyką; p. 7719: Sapiehos;
p. 787: Józef Karol, p. 789: bernardinų; p. 788: grįžome laimingi; p. 782: 1988 m. rugsėjis.
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AKADEMYBĖ

Šešėliniai universitetai
TOMAS DAUGIRDAS

Šiandien nieko nestebina pirktos aukštojo mokslo studijos ar diplomai. Pirkimo būdai ir formos vis subtilėja, juos
tampa vis sunkiau identiﬁkuoti. Šešėlinės studijos kasdien įgauna pirkėjams vis palankesnes išraiškas, tampa vis prieinamesnės. Pasipriešinimas
joms beveik nepastebimas, jei neminėsime kai kurių administracinių procedūrų, identiﬁkuojančių nelegaliai
veikiančias kitų šalių aukštąsias mokyklas ir jų studentus. Šis reiškinys
nebėra laikina problema. Tai šiandien
galima vadinti rimta aukštojo mokslo
patologija. Ją galima kildinti iš bendrų visuomenės šešėlinių polinkių, iš
jos moralės krizės ir šią kaltę suversti „pereinamajam laikotarpiui“. Kita
vertus, šis reiškinys susijęs su bendra
universitetų būkle. Tapę masinio vartojimo tinklo dalimi, jie yra diskredituojami iš vidaus ir iš išorės.
Galėtume manyti, jog studijų pirkimo reiškinys plinta, nes jam nesame
tinkamai pasirengę. Šešėlinės studijos iš tiesų atrodo esančios visai naujas, iki šiol neregėtas reiškinys. Antai
sovietmečiu su universitetais tarsi nebūta tokių didelių kokybinių problemų. Tačiau būtina prisiminti, kad prie
korumpuotų šešėlinių studijų reiškinio mes esame pratinti ir anais laikais. Tuomet jos buvo tapusios valstybės politikos dalimi. Niekaip kitaip, o
tik legaliu šešėliniu mokslu galėtume
pavadinti partinių aukštųjų mokyklų,
teikiančių aukštojo mokslo diplomus.
Jose būdavo teikiama ne kurios nors
specialybės žinių, o vykdomi ideologiniai mokymai, rengiant režimui tinkamus darbuotojus.
Sovietinį aukštąjį mokslą galėjo baigti ir visiški intelektiniai idiotai, svarbiausia, kad abejonių nekeltų jų pa-
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žiūrų kvaliﬁkacijos. Partinis diplomas
nereiškė jokio aukštojo išsilavinimo
moksline išsilavinimo prasme. Jis taip
pat nenurodė jokios profesijos, nors
akivaizdžiai atvėrė kelius politinei-nomenklatūrinei karjerai. Sovietmečiu
realiai galiojo dvejopas aukštasis mokslas ir dvejopi diplomai. Vienus gaudavo specialistai, kitus – ideologiškai patikimi ir politiniam valdymui parengti
žmonės. Nors ir manytume, kad universitetas sovietmečiu turėjo savo vidinį moralės kodeksą ir buvo gerbiamas visuomenėje, aukštasis diplomas
ne visada reiškė gerą baigusiojo išsilavinimą. Neminint, kad universitetas
sovietmečiu buvo persmelktas ideologijos, tad toli gražu nebuvo atsparus
abejotinos mokslinės ir moralinės vertės įtakoms.
Šiandien mes vėl gyvename dvejopo
aukštojo mokslo ir dvejopų diplomų
eroje. Vieni įgyjami studijuojančiojo
mokymosi pastangomis, kiti paremti
jo gebėjimu diplominius darbus užsakyti ir juos pirkti. Taigi studento verslumo gebėjimais. Diplominius darbus pirkti siūlančios ﬁrmos „Auksinė
plunksna“ internetiniame tinklapyje skaitome šį viliojantį pasiūlymą:
„Taip jau yra mūsų šalyje, kad studentui mokslo metu reikia dirbti tam,
kad apsirūpinti pačiam ir sumokėti už
mokslus, kurie brangsta kasmet. Dėl
tokios priežasties mokslai nukenčia ir subalansuoti gyvenimą darosi vis
sunkiau. Ką daryti, ar
atidėti diplominį darbą
kitiems metams, o gal vis
dėlto pabaigti mokslus?“
Nežinodami konteksto
galėtume manyti, kad ši
ﬁrma siūlo ne diplominius

pagal užsakymą, o konsultavimo atskirais studijų klausimais paslaugas. Tiesą sakant, besinaudojantis šios ar kitų
ﬁrmų paslaugomis studentas iš tiesų
nėra pasyvus stebėtojas. Jis turi tiksliai informuoti ﬁrmą apie savo fakultetą ir apie dėstytojo – savo darbo vadovo – pageidavimus ir pastabas darbo
rašymo eigoje: „Darbas rašomas dalimis, kurios koreguojamos Jūsų vadovo,
dėl to kokybę bei aukštą įvertinimą garantuojam. Praktiškai vadovas yra kokybės garantas – kaip jis patars, taip ir
bus rašomas darbas“. Studentui, kuris
nori gauti kuo geresnės kokybės produktą, reikia stengtis būti kuo geresniu
tarpininku tarp aukštosios mokyklos ir
diplominių rašymo paslaugos tiekėjo.
Procesą sunkiai galėtume pavadinti tiesiog diplomo „pirkimu“. Kad studentas diplomą gautų, jis privalo būti
priimtas į aukštąją mokyklą, vadinasi, turi būti baigęs bent vidurinę. Tad
negalėtume sakyti, kad Lietuvoje
aukštojo mokslo diplomus gali įsigyti
beraščiai ar visiški nevykėliai. Šiuolaikinis šešėlinis studentas turi turėti
ambicijų ir matyti galimą savo darbo
perspektyvą, kuriai aukštojo mokslo
diplomas yra svarbus. Be to, jis turi
būti pakankamai verslus, kad galėtų užsidirbti tokiu būdu perkamoms
studijoms. O tokios nuoseklios perkamos studijos kainuoja iš tiesų nemažai. Diplominių magistro
ir bakalauro darbų įkainiai ﬁrmose yra nuo septyniolikos iki dvidešimt
penkių litų už puslapį.
Tad paprasčiausiais skaičiavimais pigiausias bakalauro darbas kainuoja
apie septynis šimtus litų,
magistro – apie tūkstantį
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tris šimtus. Be to, prieš šiuos baigiamuosius studijų akcentus dėstytojams
reikia pateikti ne vieną kursinį darbą.
Maža to, didesnių akademinių ambicijų turintys studentai panašiu būdu
gali įsigyti ir daktaro laipsnį. Žinia, už
atitinkamus daug didesnius įkainius.
Vien nuo realybės atitrūkę dėstytojai ir studijų įstaigų vadovai gali užmerkti akis prieš šį reiškinį ir nematyti, kad jis yra tapęs masiniu. Prieš
dešimt metų galbūt ir būdavo mėginama grubiausiu būdu diplomus klastoti,
panašiai kaip klastojami pasai ar kiti
dokumentai. Šiandien šis kelias atrodo pernelyg primityvus, rizikingas ir
gėdingai pigus. Kiekvienas vartotojas žino, kad pigiai pirktas daiktas yra
mažai patikimas ir kiekvieną akimirką
gali išsiduoti broku. Šiandien niekas
nepadirbinėja diplomų: klastojamas
pats tapimo diplomuotuoju procesas.
Tęstinio perkamo mokymo paslaugas teikia ne vien organizuotos ﬁrmos,
bet ir paskiri darbų rašytojai, taip sau
prisiduriantys prie legalių pajamų. Žinoma, galima manyti, kad į darbo gynimą atėjęs studentas, nesuvokiantis, kas tame darbe parašyta, yra nuo
įtampos praradęs atmintį, „persidirbęs“ dėl sunkaus rašymo ar kaip nors
kitaip nukentėjęs nuo mokslo. Tačiau
šiandien, taip plačiai išplitus šešėlinei
diplomų paslaugų rinkai, daug įtikimiau, kad studentas šį individualiai
rašytą diplomą yra paprasčiausiai pirkęs ir galbūt net nespėjęs į jį tinkamai
įsigilinti. Gudresnieji, nors akivaizdūs
nevykėliai studijų metais, apsigina
„puikius“ darbus, tuo sukeldami sentimentalių dėstytojų džiugesį, o gal
net ir naivų pasididžiavimą savo kaip
pedagogų pastangomis. Maži mokymosi stebuklai, pasirodą darbų gynimo metu, dažniausiai tėra šešėlinio
studijų verslo produktas.
Šie vis labiau plintantys reiškiniai
kelia akivaizdų nerimą. Ne todėl, kad
taip įvykdoma dėstytojų ir aukštųjų mokyklų administracijos apgavystė. Labiausiai todėl, kad toks diplomų
įgijimas remiasi savotiška „švaria sąžine“. Paslaugas teikiančių ﬁrmų reklamose nėra nė užuominos, kad jo-
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mis besinaudojantieji nepajėgtų patys
savo pastangomis įgyti tokį, o gal net
geresnį diplomą. Patys šešėliškai studijuojantieji veikiausiai nemato jokios
moralinės dilemos. Jie kažin ar abejoja, kad „jei studijuotų“, „jei turėtų laiko mokytis“, „jei nebūtų priversti užsidirbti pragyvenimui“, tikrai pajėgtų
savarankiškai baigti aukštąją mokyklą. Tad šiuo atveju didžiausia kaltė
tenka aplinkybėms, bendrai studijų
situacijai ir kitoms nuo studijuojančiojo sąžinės tarsi nepriklausančioms
problemoms. Studijų procesas vyksta
kaip primityviausias produkto mainų
santykis, paremtas laiko ekonomijos
dėsniais. Diplominius darbus rašo turintys tam laiko, juos įgyja gebantys
už juos užmokėti. Žinia, kur prasideda rinka, moralės klausimai paprastai nekeliami.
Galima aptikti gausybę priežasčių,
dėl ko šešėlinės studijos dažniausiai
nesukelia moralinių dilemų. Minėta
sovietinė dvigubo aukštojo mokslo tradicija paliko įsitikinimą, kad aukštojo mokslo diplomą įgyja tas, kuriam jo
reikia kaip „diplomo“. Skirtumas vien
tas, kad anksčiau jis buvo perkamas
politiniais įsitikinimais, šiandien – užmokant pinigus. Tačiau daug didesnė
problema yra pačių aukštųjų mokslų
komercializacija. Universitetai praranda savo kaip išskirtinių vietų visuomenėje ir valstybėje misiją, jie įsilieja į bendrą rinkos mechanizmą ir ima
paklusti elementariausiai rinkos moralei. O pastarajai svarbu pelnas, sėkmė ir verslumas. Šešėlinių studijų išplitimas tepatvirtina seniai numanytą
faktą, jog universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų pagrindine funkcija tampa diplomų parūpinimas vartotojams.
Universitetai šiandien nėra jokios
dvasinės hierarchijos vietos, nustatančios ir diegiančios savas taisykles. Jei
būtų taip, jose kelis metus praleidęs
žmogus būtų priverstas perimti išskirtines vertybes ir jas vėliau kultivuoti
savo gyvenime. Universitetai nėra ir
išskirtinių žinių kaupimo ir perdavimo vietos. Jei būtų taip, jų pašonėje
esančios šešėlines paslaugas teikiančios ﬁrmos paprasčiausiai negalėtų

gyvuoti. Universitetai ir aukštosios
mokyklos yra vietos, kuriose už žinias atsiskaitoma, mažai rūpinantis
dėl jų „perėmimo“. Galiausiai vis labiau silpnėja aukštosios mokyklos ir
universiteto kaip speciﬁnės visuomenės visuomenėje funkcija. Universitetai Lietuvoje nėra jokia selektyvi vieta: į juos gali įstoti beveik kiekvienas.
Žinoma, toks kiekvienas jaučiasi turįs
visas teises bet kuriomis priemonėmis
įgyti ir aukštojo mokslo diplomą. Universitetas nėra stipri bendruomenė,
turinti savą moralės ir orumo kodeksą. Tokiai bendruomenei priklausantis žmogus šešėlinių studijų negalėtų
vertinti kaip nors kitaip, kaip gryną
sąžinės klastą. Žinoma, galbūt nepagrįsta turėti vilčių, kad šiuolaikiniai
universitetai gyvuotų panašiai kaip
prieš kelis šimtus metų. Tačiau vis
dėlto universitetus turėtume uždaryti, jei liautumės manę, kad juose gali
įvykti ir įvyksta moralinių ar gamtos
atradimų, galinčių pakeisti žmogaus,
visuomenės ir pasaulio gyvenimą.
Šiandien aukštosios mokyklos viena
po kitos svarsto ir priima vidinės etikos
kodeksus. Galbūt kada nors įsigalės
praktika, kad studentas prieš pateikdamas darbą dėstytojui ar vertinimo
komisijai pasirašys, jog darbas nėra
klastotė, o teikiamo diplominio ar kursinio darbo autorius yra jis pats. Kad,
išaiškėjus apgaulės atvejui, jis sutinka
prarasti diplomą. Tikėtina, kad anksčiau ar vėliau bus imta sistemiškai kovoti prieš šešėlinių studijų paslaugas
teikiančias ﬁrmas ir paskirus diplomų
gamintojus. Galima sugalvoti gausybę
apgaules ir prasižengimus reglamentuojančių ir draudžiančių priemonių,
iš anksto numanant, kad didės ir prasižengėlių ar apgavikų išradingumas.
Represinėmis priemonėmis iš tiesų galima pasiekti tam tikrą etinio elgesio
lygį. Esama studentų priėmimo sistema, Lietuvoje įsigalėjusi nuomonė,
kad aukštasis mokslas turi būti prieinamas visiems, lėmė, kad aukštosios
mokyklos nėra jokios išskirtinės visuomenės vietos, jų gyvenime silpnai
veikia nerašyti etikos kodeksai, o tarp
studentų veši nusikaltėlių moralė. 
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TEMA: PONTIFEX MAXIMUS

POPIEŽIUS BENEDIKTAS XVI:
„DIEVAS MANE NUSTEBINO...“
Rūta Tumėnaitė

ŽURNALISTAI IR ŠV. DVASIA
„Jei paklaustume Vatikano akredituotų žurnalistų
dekano Arcangelo Paglialunga, kas, jo manymu, taps
popiežiumi, jis atsakytų: „Jei popiežių išrinks Šventoji Dvasia, tai tik kardinolą Ratzingerį“. Deja, renkant
popiežių laimi žmogiškieji motyvai“, – tokiais žodžiais
skyrelį apie kardinolą Josephą Ratzingerį pradėjo knygos „Popiežių kūrėjai“ autorė Crista Kramer von Reisswitz1. Žvelgiant iš šių dienų perspektyvos, 2001 m.
jos perduoti žodžiai skamba beveik pranašiškai, o gal
ir ironiškai. Juos lydintis apgailestavimas, kad net ir
tokiuose rinkimuose laimi žmogiškieji motyvai, šioje
konklavoje pasirodė be pagrindo. Regis, ir pačių „žmogiškųjų motyvų“ nebuvo daug – konklava užtruko stebėtinai trumpai, vos porą dienų. Šiaip ar taip, žurnalistai šioje istorijoje jau paliko savo pėdsaką: antai ir
amerikiečių kardinolas Theodore’as McCarrickas, saviškių žurnalistų iš CNS agentūros paklaustas, kada
jie (kardinolai) pirmąsyk pajutę, kad geriausias kandidatas yra Ratzingeris, atsakė: „Ogi tada, kai perskaitėme laikraščius. Juk laikraščiai rašė, kad Ratzingeris yra favoritas, todėl ir žinojome. Šventoji Dvasia juk
gali byloti ir per spaudą“. Vis dėlto „vatikanologai“ dėstė painius konklavos „kontinentų atstovų“, „bažnytinės
kairės ir dešinės“, „jaunesniųjų ir vyresniųjų“ pasjansus ir vardijo kandidatus, kol šių metų balandžio 19 d.
vakare, virš Siksto koplyčios pakilo (ne)ilgai lauktas
baltas dūmas, iš Šv. Petro bazilikos balkono pasigirdo
žodžiai: Habemus papam!, ir netrukus džiūgaujančią
maldininkų minią pasveikino žilaplaukis, malonaus
veido ir švelnaus balso, net kiek drovus kardinolas Josephas Ratzingeris – popiežius Benediktas XVI, anot
jo paties, „paprastas ir nuolankus Viešpaties vynuogyno darbininkas“. Kardinolas, kuriam per visus 24-erius
jo vadovavimo Vatikano Tikėjimo mokslo kongregacijai metus, buvo dosniai lipdomi nemieli epitetai: pra1
Kramer von Reisswitz, C., Popiežių kūrėjai, Vilnius: Lektūra, 2003,
p. 155.
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dedant Didžiuoju Inkvizitoriumi ir baigiant bulvarinių
leidinių pamėgtuoju Panzerkardinal.
Kardinolas Ratzingeris, išrinktas popiežiumi tikrai
sugriovė bent vieną mitą – daugiau kaip porą dešimtmečių vyravusį įsitikinimą, kad Inkvizicijos įpėdinei –
Tikėjimo mokslo kongregacijai – vadovauja negailestingas ir nesukalbamas autoritarinių pažiūrų „Dievo
rotveileris“, kuris čia pat užtildo kitamanius teologus
ir vardan tikėjimo grynumo nesibaimina įžeisti kitų religijų. Tad ar ne Dvasios malonei galima priskirti tą
neįtikėtiną metamorfozę, kad per tokį trumpą laiką
žmogus, daugybę metų laikytas kietu drausmintoju, po
konklavos kone vienbalsiai imtas vadinti švelniu, romiu ir rūpestingu asmeniu, atviru idėjoms ir pasiūlymams. Čia negalima nepaminėti kardinolo Ratzingerio
pamokslo per Jono Pauliaus II laidotuves – ne tik kardinolo kalba, bet ir bendravimas su milijonais gedinčiųjų paliko neišdildomą įspūdį, ypač jo žodžiai apie Joną
Paulių, kuris „šiandien stovi prie Tėvo namų lango, [...]
mus mato ir laimina“2. Kardinolų įsitikinimu, tai buvusi istorinė akimirka, kai Ratzingeris sugebėjo paliesti
visuotinės Bažnyčios jausmus ir protą, savotiškai „prisijaukinti“ savo būsimą kaimenę ir tapti tiltu iš daugiau kaip ketvirtį amžiaus trukusio Jono Pauliaus II
pontifikato į naują Bažnyčios istorijos puslapį.

TEOLOGINĖS KRYŽKELĖS
Naujojo popiežiaus biografai, lygindami Benedikto
XVI ir Jono Pauliaus II gyvenimus, atkreipia dėmesį,
kad Josepho Ratzingerio gyvenime nebuvo tokių dramatiškų sukrėtimų ir likimo siunčiamų išbandymų,
kokius teko patirti Karoliui Wojtyłai. Gimęs 1927 m.
balandžio 16 d. Marktlyje prie Ino Juozapo ir Marijos
Ratzingerių šeimoje, būsimasis popiežius mena laimingą vaikystę, apsuptą kone bukoliškų kalnų grožio, žaidimus su broliu (monsinjoru Georgu Ratzingeriu, gar2
Kardinolo Josepho Ratzingerio homilija per popiežiaus Jono Pauliaus II laidotuves Vatikane, 2005 04 08, in: http://www.lcn.lt/bl/news/?newsid=1516.
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siojo Regensburgo berniukų choro vadovu) ir seserimi
(jau mirusia). Šeima visada buvusi labai pamaldi, be
to, jos narius vienijo didžiulė meilė muzikai – visi kartu muzikuodavę. „Muzika turi ypatingą galią suvienyti žmones“, – sakė kardinolas Ratzingeris žurnalistui
Peteriui Seewaldui knygoje-interviu „Žemės druska“3.
Prieš pat Antrojo pasaulinio karo pradžią jiedu su broliu Georgu įstojo į mažąją (t. y.
prengiamąją) seminariją. Josephui buvę sunku mokytis vienoje klasėje kartu su 60 berniukų,
tačiau jis prie to pratęs. „Mane
daug labiau slėgė kitas dalykas,
jog kiekvieną dieną – laikantis
modernios švietimo idėjos – dvi
valandas reikėdavo sportuoti“, –
rašė Ratzingeris savo memuaruose „Kelio gairės“4. Kadangi
klasėje buvo mažiausias, sportiniai žaidimai jam buvusi tikra
kankynė. Nacių okupacijos metai ir priverstinė narystė Hitlerjugendo organizacijoje pas mus
buvo priimta visiškai ramiai,
be didesnio šurmulio (žinojome,
ką reiškė būti spaliuku ar pionieriumi), kituose kraštuose išvirto absurdiškais kaltinimais,
esą naująjį popiežių slegianti
nacistinė praeitis. Karo metais
Ratzingeris tarnavo priešlėktuviniame dalinyje. Po Hitlerio
mirties, paaiškėjus, jog karas beveik baigėsi, jis dezertyravo iš dalinio ir grįžo namo, vėliau buvo amerikiečių
internuotas karo belaisvių stovykloje.
„Žemės druskoje“ Ratzingeris sakė niekada nesvarstęs, ar norėtų sukurti šeimą, nors prisipažįsta buvęs
„paliestas draugystės“5. Jis sakosi anksti suvokęs, kad
Dievas turi planą kiekvienam žmogui, taip pat ir jam,
laipsniškai supratęs, kad tas planas susijęs su kunigyste – o šis supratimas atėjęs be jokių nušvitimų ar mistinių patyrimų. Tačiau jauną klieriką kamavo abejonės,
ar jis gebės dirbti sielovados darbą, nes juto nenumaldomą norą nerti į neaprėpiamus tikėjimo bei proto horizontus ir atsiduoti teologijos studijoms. Kalbėdamas
apie metus, praleistus Freisingo seminarijoje, Ratzingeris ypač šiltai prisimena be galo gyvybingą tų laikų
atmosferą. Žmonės buvo ką tik grįžę iš karo, – kai kurie net šešerius metus praleidę fronte, – ir buvo išalkę
tikro intelektualinio ir literatūrinio peno, taip pat kupiRatzinger, J., Salt of the Earth, San Francisko: Ignatius, 1997, p. 47.
http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0502482.htm.
5
Ratzinger, J., op. cit., p. 53.

ni klausimų, pagimdytų ką tik išgyventos patirties. Jis
kaip ir visi tada skaitęs Gertrudą von le Fort, Ernstą
Wiechertą ir Fiodorą Dostojevskį, susipažinęs su Martinu Heideggeriu ir Karlu Jaspersu, – šiedu mąstytojai
ypač domino jaunąjį Ratzingerį, taip pat ir personalizmo ﬁlosoﬁja. Tačiau jau tada jis pajuto išskirtinį prielankumą šv. Augustinui, – Hipono vyskupas jį ypač dominęs dar ir dėl to, „kad buvo
savotiška atsvara Tomui Akviniečiui“. „Iš scholastikos neatimsi jos didybės, bet čia viskas yra
beasmeniška. Reikia laiko, kad
įeitumei į jos vidų ir atpažintumei vidinę įtampą. Tuo tarpu
šalia Augustino visada yra aistringas, kenčiantis, klausiantis
žmogus, su kuriuo gali susitapatinti“6. Be to, jam artimas šio
šventojo šūkis credo, ut intelligam („tikiu, kad suprasčiau“), o
ne Tertulijono credo quia absurdum („tikiu, nes tai absurdas“).
1951 m. Miuncheno universitete Ratzingeris įgijo teologijos daktaro ir licenciato laipsnį. Vėliau dėstė dogminę ir
fundamentinę teologiją Bonos,
Miunsterio, Tiubingeno ir Regensburgo universitetuose ir
veikiai pelnė kolegų teologų
pripažinimą už aštrų protą ir
argumentų dvikovas. Vienoje
ankstyvųjų panegirikų teologas Ratzingeris apibūdinamas tokiais žodžiais: „Jo teologija buvo nuostabi ir
meistriška, neatskiriama nuo jo asmens. Jis apdovanotas budriu, analitiniu protu, kuris eina išvien su galingais sintezės pajėgumais“7. Kelno kardinolas Josephas
Fringsas paskiria Ratzingerį savo teologiniu konsultantu, ir netrukus jaunasis teologas sudrebina Bažnyčios
viršūnes. Nors pats Ratzingeris kukliai pataria nepervertinti individo vaidmens istorijoje, būtent jo parašyta
kalba, kurią Susirinkimo pradžioje pasakė kardinolas
Fringsas, apvertė pirminius kai kurių Kurijos pareigūnų norus paprasčiausiai priimti iš anksto „suštampuotus“ dokumentus. Susirinkimo metu Ratzingeris pelnė
„progresyvaus“ teologo reputaciją, mat vienas jo siūlymų buvo reformuoti Šventosios Oﬁcijos, kuriai po poros
dešimčių metų jis pats ir vadovaus, darbo metodus.
Vis dėlto netrukus Ratzingeris prabyla apie Vatikano
II Susirinkimo „antidvasią“, nors pats sakė visada sten-

3

6

4

7
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gęsis likti ištikimas Susirinkimui, „be nostalgijos negrįžtamai prabėgusiai vakardienai“. Kas gi nutiko, kad
„pažangiuoju“ laikytas Susirinkimo bendradarbis taip
greitai prakalbo ne apie judėjimą pirmyn atsinaujinimo keliu, bet apie „atžangos procesą“? Daugelis Ratzingerio komentatorių „posūkio tašku“ įvardija 1968 m.,
kai jis, pasibaisėjęs studentų siautėjimais Tiubingene
ir kituose Europos miestuose, suprato, anot garsaus
amerikiečių jėzuito Richardo Johno Neuhauso, „koks
nepakeičiamas žmonių santykiuose yra mandagumas“.
Vienas Ratzingerio biografų Johnas L. Allenas primena, jog 1968 m. Tiubingeno teologijos faktultetai buvo
tapę „tikru į marksizmą krypstančio sąjūdžio ideologiniu centru“. Pats Ratzingeris pateikia iškalbingą pavyzdį, kaip tais laikais pradėta „skaityti“ Jėzaus Kristaus geroji naujiena ir kokių „interpretacijų“ susilaukė
Bažnyčia. „Kas gi yra Jėzaus Kryžius, jei ne sadomazochistinio skausmo išaukštinimo išraiška?“, o „Naujasis Testamentas yra dokumentas apie nežmoniškumą
ir plataus masto masių apgaulę“8. Jei manote, kad tai
citatos iš bolševikų ateistinės propagandos, tai klystate, nes tokius atsišaukimus 1969 m. platino Tiubingeno
universiteto protestantų teologijos sąjungos studentai.
Atsišaukimas, paremtas marksistine religijos kritika,
kaltino Bažnyčią kapitalistiniu vargšų išnaudojimu, o
tradicinei teologijai priskyrė sistemos sutvirtintojos ir
palaikytojos funkciją. Praėjus keliems dešimtmečiams,
Ratzingeris tuos laikus vertina kaip mėginimą pajungti krikščionybę fanatiškoms, tironiškoms ir žiaurioms
ideologijoms, aiškiai turėdamas omenyje marksizmą.
Tokie reiškiniai, prasidėję kone iškart su Vatikano II
Susirinkimo paskelbtu aggiornamento, privertė Ratzingerį suabejoti pasirinkto kelio teisingumu – jis supratęs, kad norint išlaikyti Susirinkimo valią, būtina
priešintis tokiems piktnaudžiavimams tikėjimu. Po susirinkimo prabėgus trims dešimtmečiams, Ratzingeris
pripažino, kad Susirinkimo Tėvai dėję pernelyg daug
vilčių, be to, smarkiai skyrėsi tai, ko norėjo jie, ir kaip
jų intencijas suprato visuomenė, kas įsitvirtino bendroje sąmonėje. Jie norėję atnaujinti tikėjimą, tačiau įsigalėjo supratimas, kad atnaujinimas reiškia ne „tikėjimo
suradikalinimą, bet tam tikrą tikėjimo atskiedimą“9.
Jis pats pripažįsta, kad neatsitiktinai jo garsiojo 1968
m. „Krikščionybės įvado“ pratarmėje prisimenama sena
pasaka apie laimės ieškojusį Hansą: „sunkų nešti aukso
luitą jis vis keitė, kad būtų patogiau, iš pradžių į arklį,
paskui į karvę, į žąsį, o tada į galąstuvą, kurį galų gale
išmetė ir ne ką prarado“10. To meto teologinį judėjimą
Ratzingeris lygino su vargšeliu Hansu, patikliai besilei-

dusiu į vis naujus mainus – naujas interpretacijas, kol
galų gale vietoj aukso gabalo jo rankose beliko tik išmesti tinkamas galąstuvas. Kad šie Ratzingerio žodžiai
rado atgarsį idėjų sumaištyje atsidūrusių krikščionių
širdyse, iškalbingiausiai patvirtina jo kritikų stovyklai
priklausantis vokiečių teologas Hermannas Häringas,
liudijantis, jog klausyti Ratzingerio paskaitų, iš kurių
susidėliojo „Krikščionybės įvadas“, susirinkdavo sausakimšos auditorijos11. (Čia galima pridurti, kad pogrindžio sąlygomis išverstą „Krikščionybės įvadą“ skaitė ir
Lietuvos katalikai.) 1981 m. popiežiaus Jono Pauliaus
II paskirtas vadovauti Vatikano Tikėjimo mokslo kongregacijai, jis neatsitiktinai pabrėždavo, kad uždrausdamas vadintis katalikų teologais tokiems autoriams
kaip Hansui Küngui, Leonardui Boffui, Charlesui Curranui ar Tissai Balasuriyai, jis tiesiog stojo paprasto
krikščionio pusėn ir „gynė mažutėlių tikėjimą nuo intelektualų galios“. Žinant, kaip pats Ratzingeris visą laiką blaškėsi tarp noro atsidėti teologijos tyrinėjimams
ir savo kaip vyskupo pareigų, galima suprasti, kokios
nedėkingos kartais jam atrodydavo šios kone ketvirtį
amžiaus vykdytos pareigos.
Ir vis dėlto joks trumpas straipsnis ir jokios „greitos“
etiketės neaprėptų mąstymo žmogaus, kuris daugiau
kaip pusę amžiaus aktyviai veikė katalikiškos teologijos pasaulyje, parašė daugiau negu 60 knygų ir šimtus
straipsnių. Ko gero, tiksliausiai jo tariamą atsitraukimą nuo vadinamojo „progresyviojo“ sparno Vatikano II
Susirinkimo pabaigoje galima nusakyti prancūzišku
terminu ressourcement, reiškiančiu sugrįžimą prie ištakų, kaip savotišką atsvarą Susirinkime vyravusiam
itališkam aggiornamento, sudabartinimui arba modernizavimui. Šiedu terminai praėjusio amžiaus septintame dešimtmetyje išreiškė skirtingus Susirinkimo
požiūrius į Bažnyčios reformą ir atsinaujinimą. Britų
dominikonas Aidanas Nicholsas, knygos The Theology
of Joseph Ratzinger autorius, rašo, kad Ratzingerio susirinkiminiai užrašai liudija neišsprendžiamas įtampas
tarp šių dviejų tendencijų, kurių viena „entuziastingai
teigė pasaulį įsikūnijimo teologijoje, o antroji laikėsi
kur kas kritiškesnės pozicijos kryžiaus teologijoje“. „Šis
kontrastas leidžia aiškiau suvokti Ratzingerio „pažangumo“ pobūdį, kurį valdė ne tiek modernizavimo, arba
aggiornamento, imperatyvas, kiek raginimas sugrįžti
prie biblinių, patristinių ir aukštųjų Viduramžių šaltinių, ressourcement“12, – teigia dominikonas. „Kardinolas Ratzingeris nerimavo dėl kai kurių posusirinkiminės katalikų teologijos krypčių, todėl daugiau pabrėžė
ressourcement, tačiau tai nereiškia, kad jis nesuprato

Ibid., p. 77.
Ibid., p. 75.
10
Ratzinger, J., Krikščionybės įvadas, Vilnius: „Katalikų pasaulio“ leidinys, 1991, p. 8.

11
Häring, H., „Der Glaube der Kirchenväter? Zur ideologischen
Grundlegung von J. Ratzingers Theologie“, in: http://www.womenpriests.org.
12
http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0502697.htm.
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aggiornamento būtinumo, – čia kalbama apie tam tikrą šių požiūrių pusiausvyrą“13, – sako Bostono kolegijos teologas kun. Robertas Imbellis. Žinant ypatingą
Ratzingerio prisirišimą prie Augustino, kuris visada
pabrėždavo, jog žmogaus prigimtis yra suteršta nuodėmės, todėl išganymas neįmanomas be malonės, Ratzingeriui, kaip tikram augustiniškosios teologijos sekėjui,
„irgi būdingas tam tikras pesimizmas dėl to, ką žmogus
gali padaryti savo jėgomis, be Dievo malonės“14, – mano
Dennisas Doyle’is, religijos studijų profesorius iš Daytono universiteto. Jo manymu, šis požiūris puikiai dera
su stipriu Ratzingerio antimarksizmu, kuris kartu yra
ir antiutopizmas arba supratimas, kad žmogus neturėtų mėginti savo jėgomis kurti tobulo pasaulio. Iš čia
plaukia ir griežtas nepritarimas išlaisvinimo teologijai,
kurios šalininkus jis sutramdė, jau vadovaudamas Tikėjimo mokslo kongregacijai.

PESIMISTIŠKAS OPTIMISTAS
Klausantis Ratzingerio samprotavimų apie dabartinę Bažnyčios ir pasaulio būklę, jo augustiniškąjį pesimizmą norisi vadinti optimizmu. Vokiečių žurnalistas
Peteris Seewaldas, dviejų Ratzingerio bestselerių „Žemės druska“ (1996) ir „Dievas ir pasaulis“ (2000) bendraautorius, prisipažįsta, kad jį, nebepraktikuojantį
kataliką, be galo nustebino tai, kad žmogus, kurį jis
laikė labai konservatyviu Panzerkardinal, autoritarišku ir netolerantišku vokiečių dogmatiku, pasirodė esąs
katalikas mąstytojas, pasižymintis ypatingais sugebėjimais užmegzti dialogą. Štai vienas pavyzdys. Kartais
„gerų“ katalikų mėgstamus pašiepti vadinamuosius
„kalėdinius“ arba „velykinius“ krikščionis, pasirodančius bažnyčioje tik per didžiąsias šventes, užtaria ne
kas kitas, o pats kardinolas Ratzingeris, jis sako: „Aš
nieko prieš, jei žmonės, visus metus nė karto nebuvę
bažnyčioje, ateina čia bent jau Kūčių vakarą, Naujųjų Metų išvakarėse ar kitomis ypatingomis progomis,
nes tai dar vienas iš būdų priklausyti šventumo palaiminimui, priklausyti šviesai. Turi būti įvairios dalyvavimo ir bendravimo formos; Bažnyčia turi būti atvira
iš vidaus“15. Jis nepuoselėja nė menkiausių vilčių pastatyti gražią, triumfuojančią Bažnyčią. Atvirkščiai,
ramus Ratzingerio požiūris į karščiausias Bažnyčios
problemas – beje, ir celibato klausimą – atrodo net provokuojantis. Jo įsitikinimu, šie klausimai nėra tikėjimo
dogma, bet dalykai, išsivystę žmogišku būdu ir galintys
būti pavojingi tiems, kurie stačia galva į juos puola. Panaikinusi celibatą, Romos Katalikų Bažnyčia tikrai susidurtų su nemenkesne kunigų skyrybų problemą, – tai
Ibid.
Ibid.
15
Ratzinger, J., God and the World, San Francisko: Ignatius, 2002,
p. 442.

patyrė protestantų Bažnyčios. Krikščioniška santuoka
anaiptol nėra lengva alternatyva. Ratzingeris ironizuoja, jog kartais būtų ne pro šalį, jei Bažnyčia galėtų
paskirti kunigams santuoką kaip tam tikrą drausminę nuobaudą. Tuo tarpu svarbesnis dalykas už vedusius kunigus jam atrodo mažėjantis tikinčiųjų skaičius:
kadangi mažėja aktyvių krikščionių, mažėja ir galimų
kunigų, todėl pirmiausia reikia žiūrėti, ar yra tikrų tikinčiųjų, o tik tada – ar jie duos naujų kunigų. Na, o
kalbant apie tikinčiųjų skaičių, naujasis popiežius ne
kartą buvo kaltinamas negatyvumu ir pesimizmu, bet
savo žodžių jis nelinkęs išsižadėti. Ratzingeris ne kartą
sakė neabejojąs, jog Katalikų Bažnyčia mažėja ir toliau
mažės, bet galų gale pasaulis atras viltį ir džiaugsmą
mažoje tikrų tikinčiųjų bendruomenėje ir sugrįš prie
krikščionių tikėjimo. Ratzingeris Seewaldui guodžiasi,
kad po šių žodžių iš visų pusių pasipylę priekaištai dėl
pesimizmo, nors tai dažniausiai tėra realizmas. Kalbėdamas apie krikščionybės perspektyvas Vakarų pasaulyje, Ratzingeris ne kartą minėjo „tikėjimo oazes“
ir „garstyčios grūdelius“, mažytes grupeles, kurių nariai gyvena kovodami su blogiu pasaulyje ir rodydami
tai, kas gera. Jis nesitiki artimiausioje ateityje sulaukti „pilnų autobusų atsivertėlių, kai visos pasaulio tautos staiga atsivers į krikščionybę“16. Svarbiausi dalykai
istorijoje visada prasidėdavo nuo mažyčių bendruomenių. Jų narius Ratzingeris vadina „žemės druska“, „tikėjimo žibintais“. Kiekvienas kultūrinis posūkis – Viduramžiai, Renesansas, Apšvieta – pagimdė naujas
tikėjimo formas. Šių dienų krikščionys pirmiausia turi
būti misionieriai, tai yra gyventi Evangelija ir savo pavyzdžiu liudyti ją ten, kur tikėjimas Kristumi yra užtemęs, visų pirma Europoje.

BENEDIKTAS IR BENEDIKTAI
Josepho Ratzingerio popiežiškojo vardo pasirinkimas neatsiejamas nuo „aptemusio“ žemyno. Po Jono
Pauliaus II mirties būta daug svarstymų, kokį vardą
pasirinks jo įpėdinis ir kokį tęstinumą šiuo pasirinkimu parodys. Laukta ir Jono Pauliaus III, ir Pauliaus
VII, ir Jono XXIV, ir Pijaus XIII, tačiau kiek netikėtai
iš Šv. Petro bazilikos balkono nuskambėjo Benedikto
XVI vardas. Pastarąjį kartą Benediktu pasivadinęs popiežius valdė Bažnyčią Pirmojo pasaulinio karo metais.
Benediktas XV (1854–1922) įėjo į istoriją kaip „taikos
popiežius“, nes savo pontiﬁkato metu siekė, kad būtų
nutraukti ginkluoti konﬂiktai, įsigalėtų taika, stengėsi
švelninti karo žiaurumus ir pagelbėti nukentėjusiems
nuo karo, – dėl to jis įkūrė tarptautinį dingusių be ži-

14

16
„The World Over“, Cardinal Ratzinger Interview, [pokalbis su
EWTN tinklo naujienų vedėju Raymond Arroyo], 2003 09 05, in: http://
www.ewtn.com/library/ISSUES/RATZINGINTV.HTM.
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Dievas ir malda, paskui – visa kita. Taigi pasirinkęs
nios biurą, steigė pagalbos agentūras, pavedė kunigams
Benedikto vardą, naujasis popiežius tarsi leido supralankyti sužeistuosius ir belaisvius. 1917 m. Benediktas
sti, kokią „neprogramišką programą“ jis yra numatęs
XV buvo pasiūlęs taikos planą, kuris nebuvo įgyvendintas. „Šiuos darbus vykdė taip dosniai, kad jam mirus,
užtemusio tikėjimo žemynui ir visam pasauliui.
Šventojo Sosto iždas praktiškai buvo tuščias.“17 Mūsų
laikais nestinga karų ne tik pasaulio žemėlapyje, bet
KATĖS, FUTBOLAS IR ŠTRUDELIAI
ir žmonių širdyse. Kardinolo Ratzingerio pasirinkimą
plačiau nušviečia ir Benedikto XIV (1675–1758) asPirmosios Benedikto XVI pontiﬁkato dienos nuramimenybė. Šiam Apšvietos laikais valdžiusiam popiežiui
no tuos, kurie baiminosi dėl Vatikano II Susirinkimo
teko vesti Bažnyčią per visą anų laikų politinę bei intereformų, – jas naujasis popiežius pasižadėjo nuosekliai
lektualinę sumaištį, ko gero, ne menkesnę negu mūsų
tęsti, bet, ko gero, nepamiršo savo įsitikinimo, jog būdienomis. „Jo pontiﬁkatas sutapęs su periodu, kai eurotina grįžti prie ištakų. Prisimenant jo kritiškus pasipiečiai nusigręžė nuo Bažnyčios, o Šventojo Sosto pressakymus apie posusirinkiminę liturgijos reformą, kuri
tižas smuko.“18 Vis dėlto geriausiai naujojo popiežiaus
„daug kur virto beprasmiškais šokiais apie aukso veršį,
vardo pasirinkimą atskleidžia paties Ratzingerio žotai yra mus pačius“, Benedikto XVI inauguracijos Mišiodžiai apie šv. Benediktą iš Nursijos, Vakarų vienuolysse liturgijai buvo skiriamas ypatingas dėmesys, siekta
tės pradininką ir Europos globėją, kuris Romos visuopabrėžti Bažnyčios visuotinumą (kardinolas Ratzingemenėje irgi buvo laikomas pašaliečiu, tačiau tai, ką jis
ris buvo už tai, kad Mišiose šalia gimtosios būtų dausukūrė, „pasirodė esą savotiškas Nojaus laivas, išgelgiau lotynų kalbos), pro akis nepraslydo ir Benedikto
bėjęs Vakarų civilizaciją“19. Per pirmąją visuotinę auXVI vyskupiškasis palijus, pasiūtas pagal IV amžiaus
dienciją Benediktas XVI, beje, iki tol kasmet vykdavęs
pavyzdį. Pirmosios naujo popiežiaus kalbos nuramino
dvasinių rekolekcijų į vieną Vokietijos benediktinų vieir tuos, kurie po 2000 m. pasirodžiusio Tikėjimo moknuolyną, aiškino, jog pasirinko šį
slo kongregacijos dokumento Dovardą, norėdamas Benedikto XV
minus Iesus buvo pradėję laikyti
pavyzdžiu stiprinti taiką pasaulykardinolą Ratzingerį ekumenizje, taip pat priminė, kad šv. Benemo ir religijų dialogo priešininku.
diktas yra labai gerbiamas Vokie(Ir laikė tokiu visai be reikalo.
tijoje, ypač jo gimtojoje Bavarijoje,
Žurnalisto kamantinėjamas, kaip
be to, jis yra svarbiausias Europos
suderinti Dominus Iesus žodžius,
vienybės ramstis ir stiprus krikšjog „Dievas neatšaukė savo sančioniškų šio žemyno kultūros ir
doros su Izraelio tauta“, ir teiginį,
civilizacijos šaknų priminėjas. Pokad „Jėzus yra Mesijas visiems
piežiaus vardo pasirinkimo ypač
žmonėms, todėl atsivertimas yra
pamaloninti benediktinai sutinreikalingas visiems“, Ratzingeka, kad jų gyvenimo būdas yra
ris paprasčiausiai atsakęs: „Galgeriausias priešnuodis šiuo metu
būt ne mūsų jėgoms tai suderinvyraujančiai „reliatyvizmo diktati – palikime tai Dievui“20.) Pats
tūrai“, kurią konklavos išvakarėRatzingeris pirmąją savo jau kaip
se taip iškalbingai apibūdino karBenedikto XVI viešą audienciją
dinolas Ratzingeris. Pasak ordino
pradėjo žodžiais: „Dievas mane
vadovų, benediktinų dvasingunustebino“, turėdamas omenyje
mas yra labai žmogiškas ir subasavo išrinkimą. Panašu, kad ne
lansuotas, – tai tiesiog gyvenimas
tik Dievas nustebino kardinolą
Popiežiaus Benedikto XVI herbas
Evangelija. Šv. Benediktas sėjo
Ratzingerį, bet ir Ratzingeris nukrikščionybės sėklas VI a. prastebino pasaulį, kuris per ketvirtį
džios Europoje. Šiandien tikėjimas Europoje yra ypač
amžiaus buvo taip jį sutapatinęs su „didžiojo inkvizitotrapus. Šv. Benediktas buvo tikras tikėjimo meistras
riaus“ pareigomis, kad iki šiol nepaliauja stebėtis, atraištikus panašiai krizei situacijoje, jis liudijo tikėjimą
dęs tokį Ratzingerį, kokį jį pažinojo senojo Romos kvarne kokiomis nors specialiomis programomis, strategitalo Borgo Pio, esančio Vatikano pašonėje, gyventojai,
jomis ir ilgalaikiais planavimais, o ištikimybe mažiems
iki šiol pasigendantys mylimo kaimyno ir negalintys
kasdienio vienuolinio pašaukimo dalykams: pirmiausia
atsistebėti neišpasakytu jo kuklumu ir paprastumu.
17
18

New Catholic Encyclopedia.
Catholic Encyclopedia.
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Jei ne išrinkimas į Apaštalų Sostą, kažin ar būtume
sužinoję, kad naujasis popiežius laisvalaikiu atsipalaiduoja, skambindamas Mozarto ir Beethoveno kūrinius, ir kad jo santykiai su kardinolais yra beveik tiek
pat svarbi tema, kiek ir santykiai su... katėmis. Istorijų
apie kardinolo meilę katėms sklandė tiek daug ir tokių įvairių, jog norom nenorom susidarė įspūdis, kad
jo namuose buvęs tikras kačių žvėrynas. Genujos kardinolas Tarcisio Bertone prisipažino, jog visada mėgindavęs suprasti, kokia kalba Ratzingeris kalbėdavo su
katėmis, kad, vos jį išvydusios, jos nesitraukdavusios
nė per žingsnį. Svarstymus apie popiežių Benediktą
XVI ir kates nutraukė jo namų tvarkytoja, pareiškusi,
kad popiežius niekada nelaikęs jokios katės, o tik retkarčiais pašerdavęs benames kates, gyvenusias šalia
jo namų. Gal Vilniuje toks elgesys su rainosiomis būtų
palaikytas ekscentrišku, bet tik ne Romoje, kur katės
yra neatsiejamas Amžinojo Miesto atributas. O štai
popiežiaus brolio Georgo namų šeimininkė Vokietijoje
sako, kad broliai ten turį kačių atvaizdų kolekciją. Dar
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pasaulis sužinojo, kad naujasis popiežius mėgsta austriškus ir vokiškus patiekalus, ypač štrudelį ir dešreles,
mėgsta, kaip ir jo pirmtakas Jonas Paulius II, laipioti
po kalnus, bet štai futbolo pats nežaidė, tik 1977–1982
m. vadovaudamas Miuncheno ir Freisingo arkivyskupijai, visada sirgo už savo miesto futbolo komandą –
Miuncheno „Bavariją“ ir bičiuliavosi su jos garsiuoju
treneriu italu Giovanniu Trapattoni, kuriam yra dovanojęs savo knygų su autografais. Pasaulis nustebo, pažinęs kitokį Ratzingerį, popiežių Benediktą XVI, ir dabar turės aibę progų įsiklausyti štai į šiuos jo 2001 m.
Vatikano Radijui išsakytus žodžius, kai buvo paprašytas apibūdinti save: „Visada su didele meile prisimenu
savo tėvo ir motinos gerumą. O gerumas man reiškia
ir sugebėjimą pasakyti „ne“, nes toks gerumas, kuriam
viskas tinka, negali būti geras. Tokie yra mano kriterijai, tokios yra mano pažiūros, o kiti prie to gali pridurti,
ką tik panorėję“21.

21

Zenit News Agency, 2005 04 29.
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KODĖL AŠ DAR BAŽNYČIOJE
Joseph Ratzinger

Priežasčių, kodėl žmonės nebėra Bažnyčioje, šiandien
galima išvardyti daug ir labai įvairių. Nusigręžti nuo
Bažnyčios jaučia esą priversti ne tik tie, kuriems Bažnyčios tikėjimas pasidarė svetimas, kuriems Bažnyčia atrodo per daug atsilikusi, viduramžiška, priešiška
pasauliui ir gyvenimui, bet ir tie, kurie mylėjo istorinį
Bažnyčios pavidalą, liturgiją, jos nesavalaikumą, amžinybės atspindį joje. Jiems atrodo, kad Bažnyčia išduoda jai būdingą saviškumą, kad ji pasiduoda madai, o
podraug praranda sielą: jie nusivylę taip, kaip mylimasis, kuriam buvo lemta išgyventi didelės meilės išdavystę, ir jie dabar rimtai svarsto, ar jiems ją palikti.
Kita vertus, galima išvardyti tiesiog priešingų priežasčių, kodėl verta likti Bažnyčioje: iš jos nepasitraukė ne tik tie, kurie atkakliai tiki Bažnyčios misija, ar
tie, kurie nenori atsisakyti mielo, seno įpročio (nors jį
beveik pamiršo). Bažnyčioje šiandien tiesiog pabrėžtinai lieka ir tie, kuriems nepriimtina visa jos istorinė
esybė ir jie karštai kovoja su turiniu, kurį Bažnyčios
pareigūnai mėgina jai suteikti arba išlaikyti. Jie nori
pašalinti tai, kas Bažnyčia buvo ir yra, tačiau jie tvirtai
apsisprendę, kad nesileis iš jos pašalinami, nes nori ją
padaryti tuo, kas, jų supratimu, ji turėtų būti.

BAŽNYČIOS PADĖTIES APMĄSTYMAS
Taigi matome, kad Bažnyčios padėtis išties panėši į
Babelio bokštą: įcentriniai ir išcentriniai motyvai susipynę pačiu keisčiausiu būdu, o susikalbėti, atrodo, veik
neįmanoma. Bet svarbiausia, graužia nepasitikėjimas,
nes priklausyti Bažnyčiai nebėra toks vienareikšmis
dalykas kaip anksčiau, ir niekas nebedrįsta tikėti kito
nuoširdumu. 1921 m. Romano Guardini ištarė šiuos
viltingus žodžius: „Prasidėjo plataus masto procesas –
Bažnyčia bunda žmonių sielose“. Šiandien jie, atrodo,
Miuncheno katalikų akademija, atsiliepdama į krikščionis ištinkančią tapatumo krizę, surengė paskaitas tema „Buvimas krikščioniu ir Bažnyčia“. Šios Jozepho Ratzingerio paskaitos klausėsi apie tūkstantį žmonių. Tekstas išleistas drauge su Hanso Urso
von Balthasaro paskaita „Kodėl aš tebesu krikščionis“. Iš vokiečių k. vertė Giedrė Sodeikienė.
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virto savo priešingybe ir, ko gero, turėtų skambėti visiškai kitaip: iš tiesų vyksta didelio masto procesas –
Bažnyčia gęsta žmonių sielose ir yra bendruomenėse.
~
Pasaulyje, kuris siekia vienybės, Bažnyčia
yra ir virsta nacionalistiniu priešiškumu, svetimumo ~demonizavimu ir savumo šlovinimu. Atrodo, nebėra vidurio pozicijos – tik veiklus pasaulietiškumas arba reakcija,
kuri užmato vien išorinius dalykus bei tai, kas priklauso praeičiai; tik paveldo niekinimas arba pozityvistinis
kliovimasis raide – viešoji nuomonė kiekvienam negailestingai parodo jo vietą, jai reikia aiškiai suprantamų
etikečių, atspalvių ji nepripažįsta: kas ne už pažangą,
tas prieš pažangą; privalai būti arba konservatyvus,
arba pažangus. Bet tikrovė, ačiū Dievui, vis dėlto kitokia: joje ir dabar esama tiesiog tikinčių žmonių – jie
tylūs ir beveik nerodo balso, ir šią sąmyšio valandą įgyvendina tikrąjį Bažnyčios uždavinį: gerbia ir kantriai
neša kasdienį gyvenimą, o tą pagarbą ir kantrybę semia iš Dievo žodžio. Tačiau jie nepritinka prie vaizdo,
kurį norėtųsi matyti, todėl dažniausiai lieka nebylūs –
ta tikroji Bažnyčia nėra matoma, bet ji slypi giliai po
žmonių padirbiais.
Taip priėjome pirmąją nuorodą į kontekstą, kuriame
šiandien iškyla klausimas: kodėl aš dar Bažnyčioje, dar
priklausau Bažnyčiai? Kad į jį prasmingai atsakytume,
būtina dar nuodugniau paanalizuoti šį kontekstą, juk
trumpas žodis „šiandien“ jį tiesiogiai susieja su mūsų
tema, todėl, konstatavę esamą padėtį, dabar klausime,
kokios yra jos priežastys.
Kaip atsitiko, kad ta keista Babelio bokšto padėtis
susidarė kaip tik tada, kai mes laukėme naujų Sekminių? Kaip atsitiko, kad kaip tik tada, kai Susirinkimas,
atrodo, jau ėmė gausų pastarųjų dešimtmečių derlių,
vietoj išsipildymo gausybės staiga atsivėrė baugi tuštuma? Kaip atsitiko, kad iš didžiojo užmojo vienybei radosi pakrikimas? Pirmiausia norėčiau pabandyti atsakyti palyginimu, kuris drauge parodys mums iškeltą
uždavinį, o jis padės akies krašteliu užmatyti priežastis, kurios, visur kur įsimetus neigimui, ir toliau įgalina rastis pritarimą. Kyla įspūdis, kad stengdamiesi
rasti Bažnyčios sampratą – o juk Vatikano II Susirinkime pastangos rasti sampratą išvirto į aktyvią Bažnyčios paiešką, į konkretų darbą kuriant Bažnyčią – mes
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priėjome taip arti prie Bažnyčios, kad nebevaliojame
suvokti visumos, kad per namus nebematome miesto,
per medžius – miško; tai situacija, į kurią tikrovės atžvilgiu mus labai dažnai nuvesdavo mokslas, – ar tik
dabar nebūsime atsidūrę toje pat padėtyje Bažnyčios
atžvilgiu? Detalės matyti taip aiškiai, taip ryškiai, kad
tiesiog nebeįmanoma suvokti visumos. Bet kaip anuo
atveju, taip ir šiuo: įgyti aiškumą reiškia prarasti tiesą.
Kad ir kaip neginčijamai teisinga tai, ką mums rodo
mikroskopas, kai pro jį apžiūrinėjame medžio gabalėlį,
jis gali paslėpti nuo mūsų akių tiesą, jei per jį užmiršime, kad atskirybė ne tik yra atskirybė, bet ir egzistuoja
visete, ir tos egzistencijos neįmanoma suimti mikroskopu, bet ji yra tikra, tikresnė negu atskirybės atskirtis.
Bet gana įvaizdžių. Dabarties perspektyva pakeitė
mūsų požiūrį į Bažnyčią ir ta prasme, kad ją bematome
tik disponavimo aspektu, tik klausimo, ką iš jos galima
padaryti, požiūriu. Intensyvios pastangos reformuoti
Bažnyčią privertė užmiršti visa kita, šiandien Bažnyčia mums yra tik galimas perdaryti kūrinys, verčiantis
klausti, ką gi joje turėtume keisti, kad ji būtų „našesnė“ tikslų, kurie, individo manymu, yra siektini reformuojant Bažnyčią, požiūriu. Kai šitaip keliamas klau-

Giacomo Manzù. Milano taupomojo banko
durų fragmentas. 1970
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simas, reformos idėja bendrojoje sąmonėje suprastėja ir
praranda esmę. Juk reforma pirmaprade reikšme yra
dvasinis procesas, giminiškas apsigręžimui, atsivertimui, taigi šia prasme jis priklauso krikščioniškumo
centrui: tik atsivertus tampama krikščioniu, ir žmogus
visą gyvenimą, ir Bažnyčia visą istoriją. Kaip Bažnyčia, ji irgi gyva tuo, kad nuolat, vis iš naujo atsigręžia
į Dievą, nusigręžia nuo sąstingio savume, paprasčiausiame, tiesa, maloniame, bet – įprotyje, taip lengvai
stojančiame prieš tiesą. Tačiau kai reformos laukiama
iš šio konteksto, kai ji nebesiejama su atsivertimo sunkumais ir manoma, kad išganymas ateis keičiant kitus, kuriant vis naujas formas ir naujai prisiderinant
prie laiko – tokiu atveju reforma gal dar duos šiokios
tokios naudos, bet apskritai ji bus savęs pačios karikatūra. Tokia reforma iš esmės gali pasiekti tik tai, kas
pačioje Bažnyčioje neesminga, kas yra šalutinis dalykas; visai nekeista, kad ji galiausiai ir pačią Bažnyčią
mato kaip nereikšmingą. Kai šitai turėsime galvoje,
suprasime ir paradoksą, su kuriuo, kaip mums atrodo,
susidūrėme bandydami atnaujinti darbą: pastangos išlaisvinti sustabarėjusias struktūras, pakoreguoti bažnytinių tarnybų formas, kurių ištakos viduramžiuose,
bet dar didesnė dalis susiformavo absoliutizmo epochoje, ir pašalinti nuo Bažnyčios apnašas, kad vėl
būtų įmanoma paprasta tarnystė pagal Evangelijos dvasią – taigi šios pastangos iš tikro nuvedė į
administracinio elemento pervertinimą Bažnyčioje,
tokį, kuris beveik neturi lygių istorijoje. Tiesa, Bažnyčios institucijos ir tarnybos šiandien kritikuojamos smarkiau negu kada nors, bet jos prikausto dėmesį daug labiau negu kadaise: daugelis įsitikinę,
kad Bažnyčia šiandien iš to tik ir susideda. Tada
Bažnyčios klausimas išsemiamas, kovojant dėl jos
institucijų; nenorima palikti nenaudojamą tokį didžiulį aparatą, tačiau akivaizdu, kad jis visai nepritaikytas naujiems tikslams, kurie jam keliami.
Tada už viso to išnyra kitas dalykas, tikrasis:
tikėjimo krizė, kuri yra tikroji proceso šerdis. Sociologinės aprėpties požiūriu Bažnyčia dar dabar
aukštai iškilusi virš tikrųjų tikinčiųjų rato ir dėl
šios institucija virtusios netiesos yra giliai svetima savo tikrosios esmės atžvilgiu. Viešumo įspūdis, kurį darė Susirinkimas, ir menamas tikėjimo
ir netikėjimo suartėjimas (tada atrodė, kad jis tikrai darosi įmanomas), kurį spaudos pranešimai
beveik neišvengiamai simuliavo, šį svetimumą labai suradikalino: pritarimą Susirinkimui išreiškė
iš dalies ir tie, kurie patys nė neketino tapti tikinčiaisiais, kaip tai supranta krikščioniškoji tradicija, o tik sveikino Bažnyčios „pažangėjimą“ jų
pačių pasirinkimo pusėn kaip pritarimą jų pačių
pasirinktam keliui. Drauge ir Bažnyčioje prasidėjo smarkus tikėjimo rūgimas. Istorinio perdavimo

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 6

KODĖL AŠ DAR BAŽNYČIOJE

abejotina ir pakrikusi Bažnyčia. Pasakykime aiškiai ir
negailestingai: Vatikano I Susirinkimas Bažnyčią įvardijo kaip signum levatum in nationes, kaip didžiąją eschatologinę vėliavą, kuri, toli matoma, šaukia ir vienija žmones. Ji yra (tai 1870 m. Susirinkimo nuomonė)
ženklas, kurio vylėsi sulaukti Izaijas (11, 12), iš tolo
matomas ženklas, kurį gali atpažinti kiekvienas žmogus, ir jis visiems nedviprasmiškai rodo kelią: ji nuostabiai išsiskleidusi, didžiai šventa, vaisinga visokiame
gėryje ir nepajudinamai stabili – ji yra tikrasis krikščionybės stebuklas, jos nuolatinis, visus kitus ženklus
ir stebuklus atstojantis paliudijimas istorijos akivaizdoje1. Šiandien visa tai, atrodo, išvirto savo priešingybe:
ne nuostabi sklaida, o siauro akiračio, sąstingio apimta
draugija, kuri taip ir neįstengė iš tikrųjų peržengti nei
europinės, nei Viduramžių dvasios ribų; ne didelis šventumas, o visokiausių žmogiškųjų ydų santalka, sutepta
ir pažeminta istorijos, kuri buvo įsivėlusi į visus skandalus – nuo eretikų persekiojimo, raganų teismų, žydų
persekiojimo ir sąžinės nelaisvės iki savęs dogminio
sureikšminimo, iki priešinimosi akivaizdžioms mokslo
tiesoms. Tad tas, kuris priklauso šiai istorijai, gali tik
iš gėdos užsidengti veidą; galiausiai ne stabilumas, o
plaukimas pasroviui visokiausių istorijos srovių vandenimis – kolonializmo, nacionalizmo, ir jau tuoj tuoj bus
susidėta ir plačiai susitapatinta su marksizmu... Ne tikėjiman šaukiantis ženklas taip vertinant atrodo Bažnyčia, o veikiau jau pagrindinė kliūtis jį priimti.
Taigi atrodo, kad tikroji Bažnyčios teologija gali egzistuoti tik savindamasi teologinius predikatus, juos
vertindama ir traktuodama politikos požiūriu. Pati
Bažnyčia, atrodo, nebėra tikėjimo tvirtovė – tik gerokai
atsitiktinė, nors gal ir būtina tikinčiųjų organizacija,
kurią nedelsiant reiktų pertvarkyti pagal naujausius
sociologijos laimėjimus. Pasitikėjimas gerai, bet kontrolė geriau – štai šūkis po viso patirto nusivylimo bažnytinių tarnybų atžvilgiu. Atrodo, kad sakramentinis
principas nebeįtikina, pasitikėjimą kelia tik demokratinė kontrolė2: juk, šiaip ar taip, ir Šventoji Dvasia labai
jau nesuvokiama. Beje, tas, kam nebaisu mesti žvilgsnį atgalios, žino, kad gėdos jausmas žvelgiant į praeitį
apima todėl, kad visada eita šiuo keliu: žmogaus užgrobimo keliu – jo laimėjimai laikyti vienintele realybe.

problema senąjį Credo nušviečia sunkiai paaiškinama dviguba šviesa, kurioje daiktų kontūrai ištirpsta;
gamtos mokslų prieštara arba dar blogiau – to, kas
laikoma šiuolaikiniu pasaulėvaizdžiu, prieštara prisideda prie to, kad šis procesas būtų dar sudėtingesnis. Ribos, skiriančios aiškinimą ir neigimą, vis labiau
skysta, ir skysta kaip tik viseto šerdyje: ką iš tikrųjų
reiškia „kėlėsi iš numirusių“? Kas tiki, kas aiškina,
kas neigia? Ginčas dėl aiškinimo ribų vis labiau užgožia Dievo veidą. „Dievo mirtis“ yra visiškai realus procesas, kuris šiandien siekia pačią giliausią Bažnyčios
vidujybę. Kyla įspūdis – Dievas miršta krikščionijoje.
Nes kai prisikėlimas tampa pasenusiais vaizdais regimos misijos įvykiu, Dievas neveikia. Ar jis apskritai
veikia? Šis klausimas neišvengiamai kyla po pirmojo. Bet kas gi norės būti toks reakcingas ir atkakliai
tvirtins, kad pasakymas „Jis prisikėlė“ yra realybė?
Taip vienam pažanga yra tai, ką kitas priverstas laikyti netikėjimu, o tai, kas iki šiol buvo neįmanomas
dalykas, pasidaro normalu – kad žmonės, kurie seniai
nusigręžė nuo Bažnyčios Credo, ramia sąžine vertina
save kaip išties pažangius krikščionis. Bet jų supratimu vienintelis mastelis, kuriuo matuotina Bažnyčia,
yra tikslingumas, tikslingas Bažnyčios veikimas; žinia, lieka klausimas, kas yra tikslinga ir dėl ko, kieno
labui visa tai turi funkcionuoti? Kad būtų kritikuojama visuomenė? Teikiama parama plėtrai? Revoliucijai? O gal bendruomenės šventėms? Šiaip ar taip,
privalu pradėti iš pat pradžių, nes Bažnyčia atsirado
ne tiems dalykams, o dabartine forma ji irgi tam netinkama. Taigi nepasitenkinimas auga ir tikinčiųjų,
ir netikinčiųjų širdyse. Netikėjimas Bažnyčioje įgijo
šeimininko teisę, todėl situacija vis labiau slegia abi
šalis; nelaimė, tačiau tie procesai reformos programą
padarė keistai, o daugeliui beveik neišsprendžiamai
dviprasmišką.
Žinia, galima pasakyti: mūsų padėtis tik iš dalies tokia. Juk per pastaruosius metus atsirado daug teigiamų dalykų, ir jų tiesiog nevalia nutylėti – liturgija tapo
naujai prieinama, Bažnyčia atsivėrė socialinėms problemoms, susiskaldę krikščionys tarpusavyje geriau susišneka, atsikratyta baimės, kylančios dėl klaidingo tikėjimo raide, ir taip toliau. Tai tiesa, ir tų dalykų nereikia
menkinti. Tačiau visam Bažnyčios „meteorologiniam
žemėlapiui“, jei taip galima pasakyti, tai nebūdinga.
Priešingai, minėti dalykai irgi atsiduria dviguboje šviesoje, kurią skleidžia susiliejusios tikėjimo ir netikėjimo
ribos. Tik iš pradžių atrodė, kad to susiliejimo rezultatas bus išsivadavimas. Nors esama vilties ženklų, šiandien aišku, kad iš šio proceso kilo ne moderni, o labai

Bažnyčia, kuri vertinama tik politiškai, nepaisant
nei jos visos istorijos, nei savosios esmės, neturi prasmės, o grynai politinis apsisprendimas likti Bažnyčioje

1
Denzinger-Schönnetzer, Enchiridion Symbolonum, Freiburg, 1963,
Nr. 3013sq.
2
Kad toks reikalavimas nėra visai nepagrįstas, o yra plačiai sude-

rinamas su sakramentais apibrėžtomis vadovavimo Bažnyčiai formomis, nuodugniai aptariama: Ratzinger, J.; Maier, H., Demokratie in der
Kirche, Limburg, 1970.
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yra nedoras, net jei jam prikabinama padorumo etiketė. Tačiau kaip, dabartinės padėties požiūriu, galima
pateisinti sprendimą likti Bažnyčioje? Kitaip tariant,
sprendimas priklausyti Bažnyčiai turi būti dvasinis,
tik tada jis gali turėti prasmę – bet kaip turi būti motyvuojamas toks dvasinis sprendimas? Vėl norėčiau atsakyti į pirmąjį klausimą palyginimu ir priminti teiginį,
kurį anksčiau pateikiau apibūdindamas situaciją. Jau
sakėme, kad tvarkydami Bažnyčią, prie jos priėjome
taip arti, kad praradome visumos suvokimą. Šią mintį
galima išplėsti Bažnyčios Tėvų atrastu simboliniu vaizdiniu, nusakančiu pasaulį ir Bažnyčią. Pasak jų, kosmo tvarkoje mėnulis perteikia tai, kas Bažnyčia yra.
Išganymo sąrangoje, dvasiniame-bažnytiniame kosme.
Jie perėmė labai seną religijos istorijos simboliką (tiesa, Tėvai nekalbėjo apie „religijos teologiją“, bet jie ją
kūrė), kurioje mėnulis, kaip vaisingumo ir silpnumo
alegorija, kaip mirties, laikinumo, taip pat atgimimo
vilties ir prisikėlimo simbolis, buvo žmogaus egzistencijos paveikslas, „ir patetiškas, ir guodžiantis“3. Lunarinė ir telūrinė simbolika dažnai susipina. Savo laikinumu ir atgimimu mėnulis vaizduoja žmogaus pasaulį,
žemiškąjį pasaulį, pasaulį, paženklintą gavimo ir vargingumo, savo vaisingumą gaunantį iš kitur – iš saulės.
Taigi mėnulio simbolika yra žmogaus, žmogaus būties
simbolis, o ji atsiskleidžia moters asmenyje: gaunanti ir
vaisinga iš gautojo jėgos.
Pritaikyti mėnulio simboliką Bažnyčiai, Tėvų įsitikinimu, leistina dėl dviejų sąsajų: dėl to, kad mėnulis siejamas su moterimi (motina), kita vertus, dėl požiūrio,
kad mėnulio šviesa yra svetima, Helijo šviesa, be jos
mėnulis būtų tamsa; jis šviečia, bet jo šviesa yra ne jo,
o kito4. Jis yra ir tamsa, ir šviesa. Pats jis yra tamsybė, bet jis skleidžia šviesumą, gautą iš kito, kurio šviesa per jį sklinda toliau. Kaip tik šiuo požiūriu jis reiškia Bažnyčią: Bažnyčia šviečia, bet tik tada, jei pati yra
tamsi: ji šviesi ne savo pačios šviesa, ji gauna šviesą
iš tikrojo Helijo – Kristaus, tad nors pati yra tik žemė
(taip kaip mėnulis, kuris yra kita žemė), Dievo atokumos naktį Bažnyčia gali skleisti šviesą – „mėnulis pasakoja apie Kristaus paslaptį“5.
Simbolių nereikia prievartauti; jie vertingi savo vaizdumu, nepavaldžiu loginėms schemoms. Tačiau kelionių į mėnulį eroje norom nenorom tenka išplėsti palyginimą, tada, supriešinę ﬁzikinį ir simbolinį mąstymą,
pamatysime savo padėties savitumą ir tokios tikrovės,
kaip Bažnyčia, akivaizdoje. Astronautas, išsilaipinęs
Mėnulyje, arba Mėnulio zondas pamato, kad mėnulis
yra tik uoliena – dykuma, smėlis, kalnai, bet ne švie-

sa. Iš tikro: pats savaime ir sau mėnulis yra tik dykuma, smėlis, akmenys. Vis dėlto jis irgi yra šviesa – ne
pats iš savęs, o iš kitur: jo šviesa atsklinda iš kitur ir
nusklinda kitur, bet jis lieka šviesa net kosminių skrydžių eroje. Jis yra tai, kas jis pats nėra. Bet juk tasai
kita, toji nesaviškoji jo savastis, yra jo tikrovė – kaip
nesaviškoji jo savastis. Esama ﬁzikos tiesos, ir esama
poezijos, simbolių tiesos, bet tos dvi tiesos nepanaikina viena kitos. Taigi dabar aš klausiu: argi tai ne tikslus Bažnyčios paveikslas? Tas, kas ją tik kasinėja ir apžiūrinėja kosminiu zondu, randa vien dykumą, smėlį,
uolienas, žmogaus žmogiškumą ir žmogaus istoriją,
jos dykumas, dulkes, aukštumas. Tai vis josios savastis. Bet tai nėra tikrasis jos pavidalas. Svarbiausia tai,
kad ji, nors tik smėlis ir akmuo, vis dėlto yra Viešpaties šviesa, iš Viešpaties, iš kito sklindanti šviesa: nesaviškoji jos savastis iš tiesų yra josios savastis, josios
saviškumas; maža to, savo esybę ji turi tuo būdu, kad
pati yra nereikšminga, joje svarbu tai, kas ji nėra, kad
ji egzistuoja tik tam, kad būtų nusavinta – kad ji turi
šviesą, šviečia, ir toji šviesa nėra ji pati, ir tik todėl ji
yra. Ji yra „mėnulis“ – mysterium lunae – ir kaip tokia
ji uždega tikintįjį, nes būtent taip ji yra išliekančio dvasinio apsisprendimo vieta.
Dalykas, kurį paliečiau vaizdu, yra labai svarbus,
todėl, pirma negu bandysiu jį perkelti iš vaizdų kalbos
į teiginių kalbą, norėčiau paaiškinti jį dar kitu pastebėjimu. Kai liturgijoje buvo pereita prie vokiečių kalbos, prieš pastarąją reformą, viename tekste nuolat
susidurdavau su tam tikru kalbos trikdžiu; jo priežastis irgi yra minėtasis kontekstas ir jis dar kartą būdingai iliustruoja tai, apie ką kalbama. Maldoje po Pakylėjimo vokiečių kalba sakoma: „Pažvelk meilingai,
Viešpatie, į Auką, kurią pats esi davęs savo šventajai
Bažnyčiai“. Man vis norėdavosi sakyti „mūsų šventajai Bažnyčiai“. Šis kalbos trikdis atskleidžia visą problemą, apie kurią viskas sukasi, akivaizdžiai matyti
visas mumyse įvykęs poslinkis. Vietoj Jo Bažnyčios
atsirado mūsų Bažnyčia, taigi – daug Bažnyčių, ir
kiekvienas turi savo. Bažnyčios tapo mūsų verslovėmis, jomis didžiuojamės arba jų gėdijamės, štai virtinė asmeninių valdų, vien tik „mūsiškės“ Bažnyčios,
jas patys kuriame, jos mūsų kūriniai ir nuosavybė, ir
jas pagal tai norime pertvarkyti arba ne. „Mūsų Bažnyčia“ arba „jūsų Bažnyčia“ mums visiškai užstoja „Jo
Bažnyčią“. Bet svarbu tik Jo Bažnyčia, o kai jos nebebus, turės išnykti ir „mūsų Bažnyčia“. Bažnyčia, kaip
vien tik mūsų Bažnyčia, yra nereikalingas žaidimas
smėlio dėžėje.

3
Eliade, M., Die Religionen und das Heilige, Salzburg, 1954, S. 215;
plg. apskritai visą skyrių „Mėnulis ir mėnulio mistika“ (S. 180–216).
4
Plg. Rahner, H., Griechische Mythen in christlicher Deutung,
Darmstadt, 1957, S. 200–224; Idem, Symbole der Kirche, Salzburg
1964, S. 89–173. (Įdomi nuoroda, kad Antikos mokslas nuodugniai dis-

kutavo klausimą, ar Mėnulis pats šviečia, ar atspindi kito kūno šviesą.)
Bažnyčios Tėvai pasirinko pastarąjį teiginį, kuris laikui bėgant įsivyravo, ir jam suteikė teologinio simbolio prasmę (plg. ypač S. 100).
5
Ambrosius, Exameron, IV 8, 23 CSEL 32, I S. 137, Z 27; Rahner, H.,
Griechische Mythen, S. 201.
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KODĖL AŠ LIEKU BAŽNYČIOJE
Tuo, kas pasakyta anksčiau, iš esmės atsakoma į temos klausimą: aš esu Bažnyčioje, nes tikiu, kad, kaip
ir anksčiau, už „mūsų Bažnyčios“ gyva „Jo Bažnyčia“,
kuri nepanaikinama mūsų valia, ir kad būti su Juo aš
galiu, tik būdamas su Jo Bažnyčia ir Jo Bažnyčioje. Esu
Bažnyčioje, nes, nepaisant visko, tikiu, kad ji yra tikrai
ne mūsų, o „Jo“ Bažnyčia.
Konkrečiai kalbant, Bažnyčia yra tai, kas, nepaisant
visos žmonių žmogystės joje, mums duoda Jėzų Kristų,
ir tik per ją galima priimti Jį kaip gyvą, visagalę, mane
čia ir dabar kviečiančią ir apdovanojančią tikrovę. Henri de Lubac taip suformulavo reikalo esmę: „Ar tie, kurie
dar priima Jėzų, nors neigia Bažnyčią, dar žino, kad už
Jį galiausiai turi būti dėkingi jai? [...] Jėzus mums gyvas. Kokios vėjo pustomos smiltys būtų užnešusios – ne
jo vardą ir ne prisiminimą, o gyvą įtaką, Evangelijos poveikį ir tikėjimą dieviškuoju asmeniu,
jei ne akivaizdus Bažnyčios tęstinumas. [...] „Be
Bažnyčios Kristus turėtų išgaruoti, sueižėti, užgesti“. O kas būtų žmonija, jei iš jos būtų atimtas
Kristus?“6 Ši elementari įžvalga turi būti pačioje
pradžioje: kad ir kokios neištikimybės būta ir tebesama Bažnyčioje, kad ir kiek teisinga yra tai,
jog Bažnyčiai nuolat būtina patikrinti save pagal Jėzų Kristų, bet galutinio – Kristaus ir Bažnyčios – supriešinimo nėra. Bažnyčia yra tai, ko
dėka Jėzus per istorijos atstumą lieka gyvas,
šiandien kalba mums, yra su mumis kaip mūsų
Mokytojas ir Viešpats, kaip mūsų brolis, kuris
mus suvienija ir padaro seserimis ir broliais.
Duodama mums Jėzų Kristų, leisdama jam būti
pasaulyje gyvu būdu, tikėjimu ir maldomis vis
naujai jį atgimdydama, Bažnyčia, ir tik ji, duoda žmonijai žiburį, pagrindą ir mastelį, be kurio
ji būtų nebeįsivaizduojama. Tas, kas trokšta Jėzaus Kristaus gyvo buvimo žmonijoje, ras jį tik
Bažnyčioje, ne už Bažnyčios.
Taigi jau pasakiau ir kitą dalyką. Bažnyčioje
esu dėl tos pačios priežasties, kodėl apskritai esu
krikščionis. Negalima vien tikėti. Tikėti galima
tik būnant bendratikiu, tikint drauge su kitais.
Tikėjimas savo esme yra suvienijimo jėga. Jo
provaizdis yra Sekminių įvykis, supratimo stebuklas, kuris įvyksta tarp žmonių, kilme ir praeitimi svetimų vienas kitam. Tikėjimas yra bažnytiškas arba jis nėra tikėjimas. Maža to, kaip
negalima tikėti vienam, o tik kaip bendratikiui,
taip negalima tikėti, remiantis savuoju įgaliojimu ir savo išmone – tikėti galima tik tada ir tik
De Lubac, H., Geheimnis aus dem wir leben, Einsiedeln,
1967, S. 20 ir t.; plg. S. 18 ir t.
6
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todėl, kad esama įgaliojimo tikėjimui, ir tas įgaliojimas
ne mano galioje, kyla ne iš mano galios, o yra ankstesnis už mane. Paties žmogaus išrastas tikėjimas yra vidujai prieštaringas. Mat paties išrastas tikėjimas man
galėtų laiduoti ir pasakyti tai, kas aš ir taip esu, ką ir
taip žinau, jis negalėtų peržengti mano aš ribų. Todėl
ir savo jėgomis įsteigta Bažnyčia, pati save kurianti, iš
savo malonės esanti bendruomenė, yra vidujai prieštaringa. Jei tikėjimui būtina bendrija, tai tik tokia, kuri
turi įgaliojimą ir eina pirma manęs, o ne tokia, kuri yra
mano paties kūrinys, mano paties norų instrumentas.
Visa tai galima pateikti truputį istoriškiau: arba tas
Jėzus buvo daugiau negu žmogus, taigi jame glūdėjo
įgaliojimas, didesnis negu savosios valios produktas.
Arba iš jo kilo toks įgaliojimas, kuris laiko ir tveria per
visą laiką, arba jis tokio įgaliojimo nepaliko. Jei teisingas pastarasis atvejis, esu priverstas remtis savo paties

Giacomo Manzù. Popiežiaus Jono XXIII mirtis. Durų
„Mirties vartai“ fragmentas. 1964. Roma, Šv. Petro bazilika
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rekonstrukcijomis – tada Jėzus yra ne daugiau kaip didis steigėjas, kuris sudabartinamas žvelgiant atgal.
Bet jeigu Jėzus yra daugiau negu tokia asmenybė, tai
jis nepriklauso nuo mano rekonstrukcijų, tada jo įgaliojimas, jo paliktas mums, tebegalioja ir dabar.
Grįžkime atgal: būti krikščioniu galima tik Bažnyčioje. Ne šalia jos. Ir nebijokime visai aiškiai ir patetiškai dar kartą paklausti: kas būtų pasaulis be Kristaus?
Be Dievo, kuris kalba ir pažįsta žmogų, todėl žmogus
gali jį pažinti? Šiandien puikiai žinome, kad ten, kur
atkakliai, žūtbūtinai bandoma sukurti pasaulį be Dievo, atsakymas skamba: tai absurdiškas eksperimentas.
Nekontroliuojamas eksperimentas. Nors krikščionybė
savo istorijos tėkmėje dažnai patirdavo nesėkmę (ji išties nuolat stulbinamai pralaimėdavo), tačiau iš joje
saugomos gerosios naujienos vis dėlto kildavo – netgi
jai to neketinant – teisingumo ir meilės masteliai, jie
dažnai atsigręždavo prieš ją, bet niekada tas kilimas
nevyko be tylaus galingo palaikymo to, kas joje glūdi
ir saugoma.
Kitaip tariant: aš lieku Bažnyčioje, nes tik joje, bet
ne už jos, galimą tikėti tikėjimą vertinu kaip būtinybę
žmogui, netgi – pasauliui; iš to tikėjimo pasaulis gyvena, net jei tam tikėjimui nepritaria. Nes ten, kur Dievo
nebėra – tylintis Dievas nėra Dievas – ten nebėra už
pasaulį ir žmogų pirmesnės tiesos. Tačiau pasaulyje be
Dievo neįmanoma ilgai išgyventi; kai nusprendžiama
atsisakyti tiesos, gyvybę palaiko slapta mintis, kad tiesa vis dar tebešviečia, lygiai taip, saulei užgesus, dar
kurį laiką matytume jos šviesą ir neatrodytų, kad pa-
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saulyje iš tiesų stojo naktis.
Tą pat galima dar kartą suformuluoti kitu požiūriu:
lieku Bažnyčioje, nes tik Bažnyčios tikėjimas išgano
žmogų. Tai skamba labai tradiciškai ir dogmatiškai,
netikrai, bet mintis yra visiškai aiški ir realistiška.
Išganymo troškimas iš naujo galingai nubudo mūsų
baimės ir frustracijos pasaulyje. Sigmundo Freudo
ir Carlo Gustavo Jungo pastangos yra ne kas kita, o
bandymas duoti išganymą neišganytiesiems. Marcuse, Adorno, Habermasas kiekvienas savaip, vis iš kito
pradžios taško, toliau ieško išganymo ir jį skelbia. Fone
stovi Marxas – jis irgi kelia išganymo klausimą. Juo
laisvesnis, juo šviesesnis, juo stipresnis tampa žmogus, juo labiau jam neduoda ramybės išganymo troškimas, juo nelaisvesnis jis jaučiasi. Nuo Marxo, Freudo
iki Marcuse visų pastangoms bendra tai, kad jie ieško
išganymo, siekdami sukurti pasaulį be kančių, be ligų
ir vargo. Laisvas nuo priespaudos, nuo kančios, nuo neteisingumo pasaulis – štai garsieji mūsų kartos šūkiai;
galingu sprogimu pratrūkęs jaunimo judėjimas skirtas
šiam pažadui, o senimas niršta, kad tas pasaulis vis
dar nesukurtas, kad prievarta, neteisingumas, kančia
tebeegzistuoja. Kovoti su kančia ir neteisingumu – tai
išties krikščioniška paskata. Tačiau įsivaizdavimas,
kad socialinėmis reformomis, priespaudos pašalinimu
ir teisėtvarka galima sukurti pasaulį be kančių, ir troškimas jį matyti čia ir dabar yra iliuzija, gilus žmogiškosios būtybės neįsisąmoninimas. Iš tikrųjų kančia šiame pasaulyje kyla ne tik iš nelygiai padalytos valdžios
ir turtų. Kančia – tai ne tik nepatogumas, kurio reikė-
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tų atsikratyti: tas, kas to nori, turi bėgti į narkotikų
iliuzinį pasaulį, kur sunaikins save ir ims prieštarauti tikrovei. Tik iškentėdamas save patį ir kentėdamas
tol, kol kančia išlaisvins iš egoizmo tironijos, žmogus
randa save, randa savo tiesą, džiaugsmą, laimę. Tai,
kad mums nuolat dumiamos akys: esą žmogumi galima tapti neįtvirtinant savęs, neiškenčiant atsižadėjimo, nepergalint sunkumų; tai, kad mes mulkinami,
esą nebūtina atkakliai laikytis tradicijos, kantriai nukęsti įtampą, kurią sukuria žmogaus priedermės ir jo
faktinė būtis – štai kas sudaro mūsų laiko krizę. Žmogus, iš kurio atimami sunkumai ir jis nuvedamas į
savo svajonių šalį, praranda savo saviškumą, save patį.
Žmogus išties išganomas ne kitaip, o Kryžiumi, priimdamas kančią – kentėjimą savęs paties ir pasaulio, kuris Dievo kančioje tapo išlaisvinančios prasmės vieta.
Tik taip, tik priimdamas visa tai, žmogus tampa laisvas. Visi siūlymai, žadantys laisvę paprastesniu būdu,
žlugs, pasirodys esą apgaulė. Krikščionybės viltis, tikėjimo šansas galiausiai pagrįstas tuo, kad jis sako tiesą.
Tikėjimo šansas yra tiesos šansas – tiesą galima užtemdyti ir sumindyti, bet ji negali žūti.
Dabar aptarkime paskutinį dalyką. Žmogus visada
mato tiek, kiek jis myli. Žinia, esama neigimo ir neapykantos aiškiaregystės. Bet neigimas ir neapykanta
mato tik tai, kas juos atitinka: tai, kas negatyvu. Taip
jie gali apsaugoti meilę nuo aklumo, kai, neregė, ji nebemato, kur jos pačios ribos ir kokie pavojai jos tyko.
Bet jie negali kurti. Be tam tikro meilės kriterijaus nieko neįmanoma rasti. Tas, kas nesurizikuoja bent jau
pradėti tikėjimo eksperimentą, pradėti eksperimentą
su Bažnyčia – pritardamas, ne neigdamas – kas nerizikuoja pažvelgti meilės akimis, tam lemta tik apmaudauti. Meilės rizika yra išankstinė tikėjimo sąlyga.
Kai žmogus išdrįsta mylėti, nebūtina slėpti Bažnyčios
dėmių. Tačiau žmogus pamatys, kad esama ne tik dėmių. Jis pamatys, kad šalia skandalų Bažnyčios istorijos yra ir kita, laisvinančios tikėjimo jėgos Bažnyčios
istorija, kuri didžiosiomis asmenybėmis, tokiomis kaip
Augustinas, Pranciškus Asyžietis, dominikonų vienuolis Las Casas, karštas indėnų gynėjas, Vincentas Paulietis, Jonas XXIII, per visus šimtmečius įrodė savo
vaisingumą. Toks žmogus pamatys, kad Bažnyčia paliko istorijoje šviesos pėdsaką, kurio neįmanoma nematyti. Grožis, nubudęs pažadintas Bažnyčios žinios, dar
dabar mums atsiveriantis nelygstamuose kūriniuose,
jam irgi bus tiesos liudijimas: tai, kas galėjo pasireikšti
tokiu būdu, negali būti vien tamsa. Didžiųjų katedrų
grožis, muzikos, išaugusios tikėjimo aplinkoje, grožis,
bažnytinės liturgijos orumas, apskritai šventės, kurios
neįmanoma surengti pačiam, kurią įmanoma tik gauti7, tikruma, metų išbaigimas liturginiais metais, kur
7

Plg. Pieper, J., Muße und Kult, München, 1948.
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praeitis persmelkia dabartį, amžinybė – laiką, visa tai,
mano supratimu, nėra nereikšmingas atsitiktinumas.
Grožis yra tiesos atspindys, yra pasakęs Tomas Akvinietis, o grožio iškraipymas yra prarastos tiesos saviironija, galėtume pridurti. Išraiška, kuria grožis įstengė
susikurti istorijoje, liudija jo naudai, tiesos, už jo stovinčios tiesos naudai.
Norėčiau paminėti dar vieną nuorodą, nors ji gal ir
kreipia į subjektyvius dalykus. Juk ir dabar, jei tik plačiai atmerksi akis, pamatysi žmonių, kurie yra gyvas
laisvinančios krikščioniškojo tikėjimo jėgos liudijimas.
Visai ne gėda būti ir likti krikščioniu dėl žmonių, kurie pirma mūsų gyveno krikščioniškai ir savo gyvenimu buvimą krikščioniu padarė įtikinamą ir mylimą.
Juk tai iliuzija, kai žmogus nori save paversti tam tikru transcendentaliniu subjektu, kuriame galioja tik tai,
kas atsitiktina. Suprantama, tada privalu reﬂektuoti
tokias patirtis, patikrinti jų atsakingumą, jas nuskaistinti ir naujai pripildyti. Bet argi net tada, tame neišvengiamame objektyvavimo procese, negalima įžvelgti
krikščioniškumo paliudijimo, kuris neturi būti niekinamas, – paliudijimo, kad tas krikščioniškumas žmones
padarė žmoniškus, nes juos sujungė su Dievu? Argi tai,
kas itin subjektyvu, šiuo atveju nėra ir visiškai objektyvu, ir to objektyvumo prieš nieką neprivalome gėdytis?
Pabaigai dar vienas pastebėjimas. Kai sakome (o apie
tai kalbėjome), kad be meilės nieko negalima matyti,
kad ir Bažnyčią, idant ją pažintum, reikia mylėti, tai
daugelis šiandien sunerimsta. Argi meilė – ne kritikos
priešingybė? Ar ji galiausiai ne dingstis valdantiesiems
nutildyti kritiką ir esamą padėtį išlaikyti tokią, kokia
ji yra, sau naudingą? Ar žmonėms patarnaujama, kai
jie raminami ir dailinama tai, kas yra, ar kai nuolatos stojama už žmogų prieš įsišaknijusį neteisingumą
ir struktūrų priespaudą? Tai labai platūs klausimai, jų
čia neįmanoma smulkiai išnagrinėti. Bet viena turėtų
būti aišku: tikra meilė nei statiška, nei kritiška. Jei apskritai esama galimybės pozityviai keisti kitą žmogų,
tai tik šios: jį mylėti ir taip padėti jį pamažu mainyt iš
to, kas jis yra, į tai, kas jis gali būti. Nejau Bažnyčia
darytų kitaip? Pažvelkime į naujausiąją istoriją: XX a.
pirmoje pusėje liturgijos ir teologijos atnaujinimas subrandino tikrą reformą, kuri sukėlė pozityvių permainų; tai buvo įmanoma tik todėl, kad būta žmonių, kurie
mylėjo Bažnyčią blaiviai, kaip turintys gebėjimo skirti dovaną, mylėjo „kritiškai“ ir dėl Bažnyčios buvo pasiryžę kentėti. Šiandien sėkmė, atrodo, nusigręžė nuo
mūsų, bet, matyt, todėl, kad mes visi per daug norime
patvirtinti tik save pačius. Likti Bažnyčioje, kurią dar
turime sukurti, kad joje apsimokėtų likti, neverta; tai
savaiminė prieštara. Likti Bažnyčioje, nes ji verta likti; nes ji verta būti mylima ir meile nuolat – viršydama
save – būti mainoma į save pačią – štai kelias, kurį ir
šiandien rodo tikėjimo atsakomybė.
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APŽVALGĖLĖS
Archyvinis serialas

Vos beskambantys kankliai

Naujausia serija: Seimo darbo grupė
pateikė naują Dokumentų ir archyvų
įstatymo pataisų projektą. Numatyta
sutrumpinti skandalingus savų ir svetimų paslapčių saugojimo terminus ir
padaryti keletą kosmetinių pakeitimų.
Deja, akivaizdžiai nenorima žvelgti giliai ir svarstyti iš esmės.
Didžiausia problema – istorinė Lietuvos raida XX a. Kaip tik dėl jos sunku derinti istorinių tyrimų ir asmens
duomenų teisinės apsaugos interesus.
Seimo poziciją, kurios laikėsi ir darbo
grupė, galima drąsiai vadinti kvailai
formalistiška. Iš paskutiniųjų stengiamasi suderinti Dokumentų ir archyvų
įstatymo ir Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo bei atitinkamos ES
direktyvos nuostatas. Tačiau negalima tvarkyti įstatymų taip, tarsi ne tik
valstybės teisinis subjektiškumas, bet
ir jos reali raida niekada nebūtų dėl
okupacijos nutrūkusi.
Archyvų iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. padėtis yra
kitokia negu naujausių duomenų ir
teisiškai reguliuojama ji turi būti kitaip. Kalbant labai apibendrintai, galima pasakyti, kad archyvams teisingiau būtų taikyti ne bendro draudimo
ir išimtinio leidimo (tam tikrą laiko
tarpą), o, priešingai, bendro leidimo ir
išimtinio draudimo sistemą. Atvejai,
kai archyvine informacija naudotis
ir ją skelbti draudžiama, galėtų būti
apibrėžiami įvairiai. Vienas iš paprastesnių būdų – specialių fondų ar apyrašų sudarymas, tačiau taip tektų
padirbėti archyvarams, o tai jau savaime problema. Kitas kelias – išimčių
nustatymas įstatyme, tačiau jas reikėtų konkretizuoti daug labiau negu
„agentūrinė-operatyvinė informacija“
ar „duomenys apie asmens privatų gyvenimą“. Bet paprasčiausia – palikti
išimčių klausimą teismų praktikai, turinčiai susiformuoti nagrinėjant skundus dėl asmens duomenų naudojimo ir
teisės į privatumą pažeidimų. – B. G.

Gegužės 25–29 d. Vilniuje pradundėjo
33-ias tarptautinis folkloro festivalis
„Skamba skamba kankliai“.
Įdomiausia dalis buvo festivalio svečių koncertai. Atsivežta svečių iš Gruzijos ir net Kinijos, tačiau labiausiai
šiais metais sublizgėjo žydų muzika,
muzikinis Baltarusijos žydų teatras
„Simcha“, gitaristas, kompozitorius ir
safardų dainų atlikėjas iš JAV Gerardas Edery, tačiau bene įspūdingiausiai
pasirodė biblinės senovės paskleidę
Haifos regiono (Izraelis) beduinai.
Ne mažiau mielai lankyti ir vietinių
folkloristų pasirodymai. Dauguma jų
tikrai profesionalūs, tačiau naujų pajėgių ansamblių neatsiranda, o senieji
pažįstami iki skausmo. Maža to, nuolat alaus bokalus kilnojančio ir būtinai
ką nors žemaitiškai suregzti mėginančio „senobės lietuvio“ paveikslas folkloro mėgėją atmuša lyg kuoka – skirtingai nei „Duokim garo!“ klausytojus.
Nuolatinė vaikų folkloro eksploatacija tik gramzdina į patetikos liūną. Tai,
regis, nujaučia ir patys festivalio organizatoriai, tačiau bandymai „atšviežinti“ folklorą maišant jį su kitais muzikos žanrais pasiteisina retokai. Antai
šiais metais suplakus unikalų, tradicinį kazokų muzikavimą propaguojantį Lietuvos rusų ansamblį „Arinuška“
ir Artūro Anusausko džiazo kvartetą, neliko nei autentikos, nei džiazo.
Blaškymasis tarp tikros, nors ir rupios
liaudies muzikos ir saldžiai gaižaus,
bet būtinai norimo iškišti už autentiką
įvaizdžio, visada renkantis pastarąjį,
baigiasi muzikos nenaudai.
Sereikiškių parke klausytojus kasmet užburia egiptiečio būgnas ar tuvio
obertoninės dainos, tačiau senosios lietuvių kanklės vos beskamba. – P. V.
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Betmenas iš naujo
Amerikos sūnus ir jos pasididžiavimas
Betmenas kaip žmogus ir kovotojas
prieš blogį subrendo Himalajų vienuolyne, įtartinoje sektoje, kurios tikslas

bausti žmoniją už sugedimą. Tiesa, toji
sekta irgi ne perdėm „geriečiai“, todėl
pirmas Betmeno žygis – nukenksminti savo mokytojus, norinčius sunaikinti jo gimtąjį, deja, morališkai pagedusį, Godhamą (jie turi nemenką patirtį,
nes sužlugdė senovės Romą, padegė
viduramžių Londoną ir t. t.). Ne, tai
ne ypatingo narkotiko sukelti kliedesiai. Tai sužinome iš naujausio ﬁlmo
„Betmenas: Pradžia“. Prastas ﬁlmas

(ypač pamenant ankstesnius „Betmenus“) iškalbus ideologiškai. Azijatų
sektai vadovauja asmuo, labiau panašus į baltąjį, tačiau Betmeno vertybės
yra „vakarietiškos“ ir „humanistinės“,
visai neprimenančios fanatikų moralės sergėtojų: atjauta, gailestingumas,
nekerštingas teisingumas. Tiesa, ﬁlme
neužtiksi jokių religijos pėdsakų: Godhamas – idealiai sekuliarus miestas,
tiesiog komunistinės Albanijos utopija. Kokia prasmė kalbėti apie šį Holivudo produktą, regis įkvėptą „Žvaigždžių karų“ pradžios eksperimento? Jis
perteikia Jungtinių Valstijų po rugsėjo 11-osios pasimetimą, kai subiro ne
tik WTC, bet ir senasis sunkiai ręstas
politinis korektiškumos. Jo griuvėsiai
tebekyšo šalies dvasinėje panoramoje.
Juose, o ne Himalajuose, pasiklydo ir
„Betmeno“ kūrėjai. – V. A.
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APŽVALGA
Sąjūdžiai Lenkijos Bažnyčioje
KASTANTAS LUKĖNAS, SAULIUS DRAZDAUSKAS

Lenkijoje veikia apie 150 bažnytinių
draugijų bei bendruomenių, jose dalyvauja pusantro milijono tikinčiųjų.
Lenkijos bažnytinių judėjimų ir draugijų I kongresas vyko 1994, II – 2000.
2005 m. birželio 11–12 d. Varšuvoje
vyko inauguracinė III kongreso sesija – iš to renginio šios nuotrupos.
Tęstinis internetinis kongresas
Trečiasis kongresas daug kuo pažangus – jis tęsis nebe dvi dienas kaip
ankstesnieji, bet dvejus metus – nuo
2005 m. birželio iki 2007 m. birželio.
Nuo 2003 m. vyko parengiamosios
nacionalinės apimties konferencijos,
taip pat kongresai vyskupijose. Trečiąjį kongresą sudarys 2005–2007 m.
laikotarpiu numatyti vienas po kito
14 teminių kongresų, skirtų svarbiausioms apaštalavimo sritims. Pagal atsakingųjų už teminius kongresus sąrašą galima apytikriai spręsti apie
Lenkijoje veikiančių sąjūdžių ir bendruomenių svorį bei organizacinius
gebėjimus. Temos: šeima (Spotkania małżeńskie – „Sutuoktinių susitikimai“); ekologija (Šv. Pranciškaus
ekologinis sąjūdis); dvasinis ugdymas
(karmelitai pasauliečiai); kultūra (Civitas christiana); tarnavimas vargšams (Marijos sodalicijų federacija);
globalizacija (Focolari, Schoenstatt);
jaunimas (Światło-Życie); vaikai (Eucharistinis jaunimo sąjūdis); vartotojiškumas (Nazareto šeimų judėjimas);
evangelizacija (Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje); gyvybės puoselėjimas
(Lenkijos gyvybės gynimo judėjimų
federacija); ekonomika (Krikščioniš-
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kojo gyvenimo bendruomenė); senyvo
amžiaus žmonės (Marijos legionas);
visuomenės bendravimo priemonės
(KIK – Katalikų inteligentijos klubas).
Tęstinumą užtikrina interneto svetainė www.kongresruchow.pl. Keturiolika teminių sričių turi savo tinklapius
ir juos prižiūrinčias komandas. Dar
viena naujovė – tarptautinė III kongreso, tiksliau, jo inauguracinės sesijos apimtis. Birželio 12 d. dalytasi
bažnytinių judėjimų patirtimi Europoje – dalyvavo 16 šalių, tarp jų iš Lietuvos (fokoliarų ir „Sutuoktinių susitikimų“) atstovai.
Pasilyginimai
Kongresas vyko Varšuvos Żoliborze,
Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčioje, kur
šventoriuje masyviu granitiniu kryžiumi užantspauduotas kun. Jerzy’o Popieluszkos kapas. Nuo ankstyvo ryto,
geras tris valandas prieš renginio pradžią, drausmingai ir gausiai būriuojasi orūs pusamžiai vyrai tvarkdariai
mėlynomis kepuraitėmis, matyt, nuo
Popiežiaus vizito laikų. Kelių šimtmečių tradicijos „arkibrolijų“ pavadinimai. Aure aštuntą dešimtį einanti
ponia, paryškinusi savo žavesį skrybėlaite ir kosmetika, dalija atstovaujamo maldingo sąjūdžio lankstinukus.
Kai kalbama apie Pontiﬁkatą, visiems
suprantama, kuris turimas omenyje.
Beje, Kongreso Mišių dalyviai nesinaudojo Varšuvos arkivyskupijoje nuo
šių Velykų galiojančiu leidimu priimti
komuniją į ranką.
Atsidūrus tokiame renginyje, vis
knieti lyginti, kaip panašūs sambūriai

vyksta Lietuvoje. Lietuvoje vykusius
bažnytinių sąjūdžių bei bendruomenių susitikimus bei bendras šventes
daugiausia inicijuodavo fokoliarų judėjime dalyvaujantys žmonės. Po įkvepiančios patirties per 1998 m. Sekmines Romoje, 1999 m. gegužės 30 d.
Vilniaus kunigų seminarijoje susibūrė gal dešimties judėjimų bei bendrijų
atstovai, per šimtą žmonių. Kelių bendruomenių atstovai iš Lietuvos vyko į
2004 m. gegužę Štutgarte vykusį Europos krikščioniškųjų bendruomenių
susitikimą „Kartu dėl Europos“. Šis
televizijos tiltu daugelį miestų sujungęs renginys po savaitės, 2004 m. gegužės 15 d., buvo prisimintas Vilniaus
Rotušėje. 2005 m. balandį Vilniaus
mokytojų namuose fokoliarų iniciatyva vyko „Šeimos šventė 2005“ – ten
taip pat dalyvavo kitų sąjūdžių, bendruomenių bei organizacijų atstovai.
Judėjimų bendrabūvis Lenkijoje
Vienas ryškiausių kongreso įspūdžių – gana tolygus daugelio judėjimų
ir bendrijų dalyvavimas bendrame
kongreso vyksme. Tą bendradarbiavimą laiduoja Lenkijos katalikiškųjų judėjimų taryba, vadovaujama t.
Adamo Schulzo SJ. Tarybos bažnytinis asistentas yra vyskupas emeritas, ﬁlosoﬁjos prof. Bronisławas Dembowskis (buvęs ilgametis Vatikane
veikiančios Tarptautinės charizminio
atsinaujinimo tarybos narys, beje, dar
iki vyskupo šventimų ne kartą lankęsis Lietuvoje ir globojęs „Gyvųjų akmenų“ bendruomenę). Judėjimų bei
draugijų aktyvumą iliustruoja pasiskirstymas į minėtas 14 teminių grupių. Krinta į akis, kad tarybos veikloje
beveik nedalyvauja Akcja katolicka –
„Katalikiškasis veikimas“. Bet apie
tai vėliau. Hierarchų dėmesys Lenkijos katalikiškųjų judėjimų tarybos
vykdomam kongresui nekelia abejonių: kongresą atidarė Lenkijos primas, programinį pranešimą padarė
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Lenkijos Vyskupų konferencijos pirmininkas, Mišias celebravo apaštališkasis nuncijus, dalyvavo Episkopato
generalinis sekretorius, taip pat minėti sąjūdžius globojantys vyskupai. Į
programą buvo įtrauktas ir Popiežiškosios pasauliečių tarybos pirmininko
arkivyskupo Stanisławo Ryłko pranešimas, tačiau jis dėl nenumatytų priežasčių negalėjo pats atvykti.
Grįžtant prie vaisingo sąjūdžių bendradarbiavimo – paviršinį stebėtojo
įspūdį patvirtino vietos pašnekovai, –
tai neabejotinai tėvo Schulzo nuopelnas. Prieš keliolika metų Lenkijos sąlygomis panašiame renginyje, be abejo,
būtų vyravę t. Blachnickio įkurto „Oazių“ (Światło-Życie) atstovai. Šiame
kongrese jų jaunimas atliko liturgijos
tarnystę. Programinėje inauguracinės
sesijos dalyje buvo justi proporcingai
didesnis fokoliarų indėlis, iš dalies sąlygotas europinės tematikos. Ne kartą buvo grįžta prie 2004 m. Štutgarto
renginio patirties. Beje, tarptautinėje
kongreso dalyje Lietuvos fokoliarų atstovai gydytojai (Sigitas Dumčius, Livija Martinaitienė ir Milda Martinaitytė) pristatė gražią „Medikų dialogo“
iniciatyvą.
Anaiptol ne visi sąjūdžiai bei bendruomenės reiškiasi Lenkijos katalikiškųjų sąjūdžių taryboje proporcingai savo apaštalavimo veiklai.
Pavyzdžiui, iki šiol ten menkai juntamas Neokatechumenato kelio žmonių
indėlis. Svečiai į tarptautinę kongreso dalį taip pat kviesti ne tiek pagal
įtaką savo šalyse, veikiau pagal tarybos kontaktus, giminystę su Lenkijoje veikiančiais sąjūdžiais. Pavyzdžiui,
svečias iš Baltarusijos pasakojo apie
bičiulių lenkų pagalbą steigiant katalikų geležinkeliečių draugiją. Beje,
tarptautinėje dalyje skambėjo daugiausia anglų kalba.
Kalbos ir mintys
Lenkijos episkopato delegatas katalikiškiesiems judėjimams vysk. Mieczysławas Cisło, kalbėdamas apie Europos savimonės ugdymą, pastebėjo,
kad bažnytiniai judėjimai seniai per-
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žengė valstybių sienas. „Marijos legiono“ atstovai iš Airijos kalbėjo apie
nepavykusių ES konstitucijos referendumų ženklą ir apokaliptinę dvylikos
žvaigždžių simboliką ES vėliavoje.
Kongrese ne kartą minėtos Jono
Pauliaus II mintys, ypač iš Christiﬁdeles laici, 29–30; komentuotas kard. Josepho Ratzingerio 1998 m. Sekminių
pranešimas „Bažnytiniai judėjimai ir
jų teologinis apibrėžimas“. Turiningą
programinį pranešimą „Katalikiškųjų
sąjūdžių uždaviniai Lenkijos Bažnyčioje“ padarė Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivysk. Józefas Michalikas. Jis pateikė „strateginę
provokaciją“, šešiais punktais apibūdino bažnytinio sąjūdžio nario bruožus:
atmintinai mokėti 10 Dievo įsakymų
ir du meilės įsakymus; žinoti Bažnyčios įsakymus; perskaityti (ir nuolat
skaityti) Šventąjį Raštą; kūrybingai
pamėgti Evangelijos „paradoksus“,
kurie, būdami iš pažiūros prieštaringi, pagelbėja mąstymo dinamiškumui.
Penktasis punktas – (dėmesio!) kultivuoti humoro jausmą, ypač mokėti
pajuokauti iš savęs; galiausiai išlikti
Dievo esamybėje (ne tik maldoje).
T. Adamas Schulzas SJ kalbėjo apie
nuo 1998 m. dažniau minimą „judėjimų bažnytinės brandos“ etapą. Jis
apibendrino nuo 2000 m. vykusio Antrojo Lenkijos judėjimų bei draugijų
kongreso pastebėtus procesus. Štai
keletas:
– daugelis sąjūdžių pakeitė apaštalavimo formą – greta individualaus apaštalavimo atsiranda vis
daugiau organizuoto, institucinio
veikimo, bendradarbiaujant su nebažnytinėmis institucijomis, pavyzdžiui, savivaldybėmis;
– pastebima pamaldumo sąjūdžių
(Dievo Gailestingumo ar Marijos)
dinamika – jie nesiriboja dvasiniu
ugdymu, bet ir apaštalauja;
– daugėja lokalių sąjūdžių bei
grupių, vienijančių mažiau žmonių,
nukreiptų į konkretų apaštalavimą;
– atsiranda grupių, labai laisvai ir
neformaliai susijusių su konkrečiu
sąjūdžiu, tačiau besisemiančių iš jo
veiklos įkvėpimo.

Akcja katolicka
Tuo pat metu, taip jau sutapo, Liubline vyko Akcja katolicka (toliau – AK)
konferencija organizacijos 100-mečiui
paminėti. 1905 m. birželio 11 d. šv. popiežius Pijus X paskelbė encikliką Il
fermo proposito, ragindamas katali-

Šv. Pijus X

kus pasauliečius aktyviau dalyvauti
Bažnyčios gyvenime, taip pat, sparčios socialinės sanklodos kaitos laikotarpiu, plintant naujoms ideologijoms,
politiniams ir visuomeniniams sąjūdžiams, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, išlaikant ir stiprinant
savo kaip katalikų identitetą. Iki ketvirto dešimtmečio daugumoje Europos šalių buvo sukurtos Katalikiškosios akcijos (Lietuvoje tarpukariu jai
vadovavo Katalikų veikimo centras).
Tai nebuvo (ir nėra) demokratinė organizacija šiuolaikine prasme. Katalikų akcijos veikla tiesiogiai kontroliuojama Bažnyčios hierarchų. Tiek
minėtoje enciklikoje, tiek organizacijos statute bei veiklos kryptis apibrėžiančiuose dokumentuose akcentuojamas klusnumas bažnytinei valdžiai,
ribojama veikla politinėse partijose
(negalima užimti vadovaujančių postų). Įvairiuose kraštuose organizacinė struktūra skiriasi. Štai Lenkijoje
visus vadovus skiria vyskupas (dvasinis asistentas) – net „žemiausio“, pa-
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rapinio lygmens (iš pateiktų, vietos
klebono aprobuotų, trijų kandidatų).
Tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje sovietmečiu organizacijos veikla buvo uždrausta (Lietuvoje iki šiol neatkurta).
Lenkijoje ją pradėta gaivinti tik Jonui Pauliui II 1993 m. paraginus. Veikiausiai, matydamas tam tikrą Lenkijos Bažnyčios „klerikalizaciją“, jis
ieškojo būdo išjudinti „paprastus“ parapijiečius. Ar tai pavyko?
Konferencijoje kalbėjusi AK pirmininkė, advokatė Halina Szydełko, palygino organizacijos narių skaičių: tarpukariu 750 tūkst., dabar – 30 tūkst.
Dilema paprasta: ar tai turi būti siaura parapijų lyderių grupė, ar masinis
judėjimas. Jos nuomone, būtent „paprastų žmonių“, liaudies tikėjimas padėjo lenkų Bažnyčiai atsilaikyti, tad
svarbu nežiūrėti į jį iš aukšto, o mėginti pagilinti. Nuolatinė pasauliečių formacija – vienas AK prioritetų
(greta socialinės, karitatyvinės, visuomeninės, savišvietos veiklos ir maldingumo puoselėjimo). Organizacijos
atsikuria vyskupijose nevienodai:
Liublino arkivyskupijoje AK veikia
trečdalyje parapijų, Pšemyslio vysku-

pijoje – daugumoj, o kai kuriose kitose
vyskupijose – tik 3–7 parapijose (neretai 15 tūkst. parapijoje AK narių yra
7–8). Akivaizdu, kad tai daugiausia
priklauso nuo hierarchų iniciatyvos,
taip pat nuo kitų katalikų organizacijų aktyvumo: ne paslaptis, kad kai
kada veikla dubliuojama – pvz., Caritas atveju (beje, kaip patyrė konferencijoje dalyvavę lietuviai, net kuluaruose niekas neminėjo buvus konﬂiktų).
Parapijų tarybose AK neužima privilegijuotos vietos, atrodo, jos sudaromos
labai įvairiai: vienur į jas įeina visų
parapijos organizacijų (nuo Carito iki
Laimingos mirties maldos grupės) atstovai, kitur, ypač kur statoma ar remontuojama bažnyčia – grynai ūkiniu
pagrindu (parapijiečių šeimoms atstovauja „dešimtininkai“). Nepaisant tam
tikro galbūt neišvengiamo elitiškumo
jausmo, konferencijos dalyviai labai
apgailestavo dėl sutapimo: „šiandien
turėjome būti Varšuvoje“, – sakė ne
vienas aktyvistas. Tačiau pasirinkimą nulėmė birželio 11-oji – prieš šimtą metų Pijus X paskelbė Katalikiškosios akcijos šūkį – Instaurare omnia
in Christo!


Talpios tuštumos poetika
MANFREDAS ŽVIRGŽDAS

Pernai ir šiemet „Poezijos pavasaris“
pažymėjo dvigubus jubiliejus – ir paties renginio, ir jo bendraamžio, atskiros knygų lentynos jau prašančio
almanacho. Su tokiomis sukaktimis
reikalas slidus – panašiai kaip su
tūkstantmečių riba: viskas priklauso
nuo to, ar pradedama skaičiuoti nuo
nulio, ar pasirenkamas kitas atskaitos
taškas. Šis poetų kasmetis suvažiavimas atrodo gerokai pasenėjęs ir šiek
tiek surambėjęs, peržengęs pavojingą
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„amžiaus krizės“ – keturiasdešimtmečio – slenkstį, o užkulisiuose senokai
kalbama apie jį kankinančias nepagydomas ligas ir artėjantį liūdną galą.
Nepaisant niūrokų gandų, „Pavasaris“
kasmet primena apie save, nors paskutiniais metais ir gerokai sulysęs,
susietas su Lietuvos rašytojų sąjunga
ir jos leidykla, likęs tarp ištikimiausių skaitytojų – nemokamus renginius
pamėgusių entuziastingai nusiteikusių pensininkų ir meniško jaunimo.

Metinio almanacho ir paties renginio
organizaciniai prioritetai skyrėsi. Iš
Valdo Kukulo sudarytos tekstų rinktinės dvelkė senos komodos dulkėtų
stalčiukų aromatai (iš anksto skelbta,
kad knygai pageidautini tekstai iš „užmirštų archyvų“ ir suteikta proga kai
kuriems „buvusiems klasikams“ pasišildyti praeities spinduliuose). Kita
vertus, festivalis liko gyvas ir pulsuojantis provokacijomis jaunesnės kartos kūrėjų rengtuose „projektuose“ ar
kai kurių užsienio svečių pasirodymuose – ypač kai mėginta pabrėžti
kalbos barjerus peržengiantį poezijos
muzikalumą (pavyzdžiui, šiemet publikos simpatijas pelnė vietnamietis
dainuojamosios poezijos autorius Lam
Quang My). „Pavasario“ metu neliko užmirštos ir tradicinės varžytuvės
tarp Vilniaus ir Kauno dėl teisės vadintis poezijos sostine, tačiau renginių
geograﬁja ir toliau plečiama – lieka tikėtis, kad provincijos inteligentams
didmiesčių poetai neatrodė pernelyg
pasipūtę ir „apsipūtę“.
„Pavasario“ laureatai – atskira
tema. Sovietmečiu ne vienam jų nupintas ąžuolų vainikas buvo tramplinas į dar platesnį viešą pripažinimą,
tačiau nemažai šių vainikų taip ir sudūlėjo nublukinti laiko ir suėsti užmaršties rūgšties. Dilema „paskyrėnepaskyrė“ anuomet kėlė pastebimus
sūkurius priverstinai sukaustytame
viešosios minties užutėkyje. Šiandien
kultūra, menas priklauso nelabai populiarioms „sporto šakoms“ ir lažybų punktuose turbūt sunkiai galima
įsivaizduoti ką nors statant už vieno
ar kito poeto pergalę. Dažnai ir kūrėjų pavardės težinomos vien uždaram
„pašvęstųjų“ rateliui. Vis dėlto nesinori vadinti šio renginio kokių nors visuomenės atskalūnų ar sektantų kasmetiniu „atnašavimu“. Poezija tebėra
įvairiabalsė ir nuolat randa jėgų atsinaujinti, tad ateinančiuose „Pavasariuose“ kandidatų į ąžuolų vainikus
neturėtų pritrūkti. Toks optimizmas
1
Gerbutavičius, R., „Laureatė visus eilėraščius skiria būsimam vaikui“, in: Lietuvos rytas, 2005 05 31.
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įmanomas nepaisant pastarojo meto
precedentų. Komisija retkarčiais prisimena pečius užgulusias praeities
skolas (už atleistas jaunystės „nuodėmes“?) ir vainikuoja, pavyzdžiui,
Alfonsą Maldonį (2004). Kuriais nors
metais pritrūkus knygų-pretendenčių (primename: apdovanojami ne
tiek poetai, kiek jų per praėjusius kalendorinius metus išleisti eilėraščių
rinkiniai), renkamasi iš sumenkusio
asortimento – tada galima pagerbti ir
tuos, kurie tos garbės nesitiki – antai
Stasį Stacevičių (2001).
Šiemet vėl teko rinktis iš „liesojo“
pernykščio knygų derliaus – ypatingo palankumo sulaukė kaunietės poetės ir aktorės Daivos Čepauskaitės
rinkinys „Nereikia tikriausiai būtina“
(Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2004). Poetė žiniasklaidai
dalytuose interviu iškart dedikavo netikėtos pergalės „trofėjų“ netrukus pasaulį išvysiančiam vaikui, o savo pirmuoju neakivaizdžiu mokytoju vadino
Justiną Marcinkevičių. Ji atrodė su-

so lyrinės tradicijos tęsėjų stovyklai,
nors kartais nevengia pasišaipyti iš
poezijai keliamų metaﬁzinių tikslų,
įžūlokai, „parulskiškai“ perfrazuodama chrestomatines Brazdžionio eilutes: „mes neturime nieko, nei brolių,
nei broliško kapo, / tik eiliuotą popiergalį tėviškės išvietėj šlamantį“ (p. 13).
Eilėraščiuose vyrauja tuščių kambarių, ištuštėjimo motyvai, tarsi mėginama apvalyti poeziją nuo giliaprasmių
žodžių, priartėti prie tikrosios „neornamentuotos kalbos“. Būties kelius
orientuojanti dangaus perspektyva
atrodo pažeista, nebesitikima nušvitimo iš aukštybių: saulė tėra gelsva dievo kaukė (p. 27), lietus primena šlapią vištą (p. 26), „šlitinėja po dangų /
žvaigždė, vieniša ir girta“ (p. 37), nuslenka „pakrante naktis juodnugarė“
(p. 61). Šioje šiurpioje „bevardėje planetoje“ (p. 37) subjektas gyvena apsėstas nepasitikėjimo ir traukiasi į savo
minčių saugų pasaulėlį: gal todėl perspėjama, kad eilėraščių adresatas nieko neras jam atvirose akyse – „nei at-

Poezijos pavasaris 2005. Tomo Černiševo nuotrauka. ELTA

trikusi, tačiau sutrikimą taip pat sugebėjo paversti metafora: „Jaučiuosi
taip, lyg būčiau sulipdžiusi nedidelę
sniego gniūžtę ir paleidusi nuo kalno, o ji ritosi, ritosi ir užgriuvo ąžuolo
vainikų lavina“1. Nepaisant palyginti
jauno amžiaus, Čepauskaitė priklau-
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sakymo, jokio aiškumo, nei ženklo
tvėrėjo“ (p. 8). Bergždžiai tikėtumėmės, kad poezija – tai raktas šiems
tuštiems kambariams atverti: net ir į
juos patekę netoli tenueitume. Vidinio pasaulio komplikacijos uždengtos
pašaipia kauke: skaitytojas pratina-

mas prie minties, kad sąvokų ir verčių ribos negrįžtamai išsitrynė, tad
žmogiškosios pastangos siekti tobulėjimo – juokingos: „Kažką dar kalbam,
verkiam, nešam / save, likimą ir buroką / iš taško A į tašką Amen“ (p. 54).
Dėl tokios metaforų sankirtos galima
kaltinti ir pačią lietuvių kalbą, kurioje abstraktusis, „aukštasis“ leksikos
lygmuo nėra galutinai susiformavęs,
juslinės tikrovės nuorodos reiškiamos lengviau nei ﬁlosoﬁnės kategorijos. Šia prasme Čepauskaitė, turbūt
ne itin daug įkvėpimo pasisėmusi iš
lietuviško kaimo rupios ir vaizdingos
kalbėsenos, – vis dėlto labai tradicinė
poetė: jai paminėjus likimą greta tarsi savaime šmėkšteli burokas... Moteriškajam eilėraščių subjektui būdinga
autoironija, šiuose tekstuose neiginių
ir abejonių gerokai daugiau nei pastangų apginti savo unikalų modus vivendi. Į tikrovės reiškinius žvelgiama
atsainiai, tačiau nepajėgiama įsiterpti
tikrovėje su savo patirtimi – laiko tėkmėje paskęstantys gyvenimo įvykiai
vertinami kaip pasaka, pramanas,
žaidimas, iš kurio įmanoma laiku pasitraukti: antai turėtos keturios šilko
suknios „susidėvėjo gal net be manęs,
/ o aš tik prie spintos nuoga pastovėjau“ (p. 20). Autorė manipuliuoja priešingomis temomis („Ir garsėja tyla, ir
tamsėja šviesa“, p. 62), balansuodama tarp oksimoroniškų nereikia ir tikriausia būtina plotmių.
Eilėraščiuose nemažai nuorodų į kitus tekstus, noriai imituojama kito poeto intonacija (galbūt tai iš dalies lemia aktorinė Čepauskaitės patirtis).
Atsispiriama nuo atmintyje užﬁksuotos citatos (Donaldo Kajoko, Wisławos
Szymborskos), gaivinama postmodernizmo laikais nemadinga Pauliaus
Širvio romanso poetika: „ne viskas išgerta, vadinas, buvai čia, / ir saulė ties
tavo taure nesustos“ (p. 25). Kai kuriuose eilėraščiuose kartojamas bendrasis lietuvių lyrikos repertuaras su
agrariniais įvaizdžiais ir tradiciniais
pasigraudenimais dėl prarasto laiko,
toliau eksploatuojama iki blizgėjimo
ankstesnių kūrėjų kartų nuzulinta likimo, lemties metaforika. Kažkur gre-
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ta visada atsiduria dievoieškos tematika, nors autorės santykis su tikėjimu
primena jos „mokytoją“ Marcinkevičių – Dievas čia nėra nei pasitikėjimą stiprinanti egzistencinė atrama,
nei paslaptinga antgamtinė jėga, bet
veikiau etnograﬁnis reliktas, vaikystės vienas iš nepažinių ir gąsdinančių baubų (bažnyčioje užsižiūrėjus į
šventus paveikslus naiviai klausiama:
„kodėl tokios tankios Dievulio blakstienos“, p. 42), degradavęs kasdienės
banalybės atspindys: „tolstantys lietaus žingsneliai / gal kažkoks dievukas šlepsi“ (p. 30), ar keistuolis dovanų dalintojas, iš kurio nevengiama
šiurkštokai pasišaipyti: „dievas duos,
dievas duos, / ir atims iš kiekvieno po
snarglį...“ (p. 46).
Anot autorės, į rojų galima patekti
kantriai laikantis įstatymų, taip pat
rašant arba nerašant eilėraščius –
abiem pasirinkimams esą reikia drąsos (p. 21). Greta žaidimų su kalba
iškyla ir kiekvienam tikram poetui
anksčiau ar vėliau aktuali problema –
praraja tarp idėjos ir jos verbalinės
realizacijos. Dėl kalbos netobulumo
žmonės dangstosi ironiškomis kaukėmis, tuo tarpu Čepauskaitės subjektas
kuria unikalią, neiššifruojamą nutylėjimų sistemą, nes negali išsakyti to,
ką iš tikrųjų jaučia. Skaitytojui tarsi
patikima paslaptis, jis sužino, kas slypi už demonstratyvios tylos ar viešai
sakomų žodžių: „Raviu ir gelia, nesakau, kad skauda, / niūniuoja Viešpats,
nesakau – iš meilės“ (p. 26); „tik sukalbėsime kas sau „stebuklas“ / ir nutylėsim – „neįvyko“...“ (p. 74). Nutylėti dažniausiai verčia etiketas, griežti
papročiai, kaimynų ir visuomenės autoritetų nuomonė, vidinės cenzūros
varžtai. Dažniausias metų laikas Čepauskaitės poezijoje – žiema, kai ne
tik aštriausiai jaučiamas gamtos nesvetingumas žmogui, bet ir žodžiai lieka neištarti, sukaustyti vidinio speigo.
Poetė suvokia priklausanti tūkstantmečius tveriančiai tradicijai, palikuonims „seno aklo graiko“, užgimusiems
„motinoj vienoj – vilty“, pripažįsta civilizacijos bejėgiškumą prieš laiką,
kuris paliečia kiekvieną žmogų lyg lie-
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tus, lėtai naikindamas, „taip kaip per
inkstą prateka alus“ (p. 72).
Kolektyvinis subjektas „mes“ netiki prasmingos patirties galimybe: „Vėl
užkasime dieną kaip vaiką, užgimusį veltui“ (p. 41). Visu rimtumu piešiami apokaliptinio užtemimo vaizdai
(kai kartu su kalendorine metų pabaiga nujaučiamas ir artėjantis pasaulio galas), įvilkti į tradicinio eiliuoto
ketureilio formą, neretai dvelkia vien
paviršine padėvėtų poetizmų retorika.
Esama ir į visuotinumą nepretenduojančių tekstų – besikreipiančių į mylimąjį, dar gimsiantį vaiką (kai labai
sunku, bet įmanoma prabilti suvaržius asmenines emocijas) ar tiesiog
įvertinančių save iš tariamai objektyvios distancijos, kai „Vėl per sniegą brendi / pats sau akis ir krislas“

(p. 76). Čepauskaitės subjektas kartais nebemato reikalo nutylėti arba
tyla pernelyg „pagarsėja“, – tada nereikia, bet tikriausiai būtina išeities
tašku rinktis savo patirtį. Balansuojama tarp „aš“ ir „mes“, užklystant ir į
intymiąją „tu“ teritoriją – viskas taip,
kaip ir turėtų būti „išliekamąją vertę“
turinčioje poezijoje.
Kitas šiemetinio „Poezijos pavasario“ atradimas labiau kuriozinis. „Nemuno“ savaitraštis už poetinį debiutą
apdovanojo Jurgą Ivanauskaitę, baigiamajame vakare VU Sarbievijaus
kiemelyje eiles skaitė taip pat debiutantu vadintas Mykolas Sluckis. Taigi įstabusis poezijos Olimpas lyg ir
visiems pasiekiamas, tačiau turbūt
geriausia pradėti ją kurti tada, kai
proza įgrista.


Kam pajėgus etiškas verslas?
IRENA EGLĖ LAUMENSKAITĖ

Aptarti konferenciją „Sąžiningumas
ir dorumas Lietuvos versle“ (On Honest and Integrity in Lithuanian Business), vykusią šių metų birželio 15–
16 d. viešbutyje „Le Meridien Villon“,
verta dėl daugelio dalykų. Renginio
svarbą nusako pats konferencijos pavadinimas, o mastą – jos organizatoriai ir dalyviai: ji buvo inicijuota AB
„Mažeikių nafta“ kartu su Lietuvos
prekybos, pramonės ir amatų rūmų
asociacija, Jungtinių Tautų vystymo
programa, asociacija „Investuotojų forumas“, UAB „Ernst & Young Baltic“
bei ICC Lietuva.
Konferencijos ir diskusijų pagrindinis tikslas buvo atvirai aptarti verslo
etikos klausimus ir numatyti žingsnius, būtinus etiškai, saugiai ir konkurencingai Lietuvos verslo bendruomenei sukurti. Pradėdamas konferenciją

AB „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius Paulas Nelsonas Englishas
pasakė pagrindinę dienos mintį: „Pokyčiai prasideda nuo vadovų“. Labai
svarbu tai, jog šie žodžiai nėra vien
gražiai skambantis šūkis. Generalinio
direktoriaus ir jo bendradarbių dėka
kova su nesąžiningumu pačioje įmonėje ir aplink ją per pastaruosius kelis metus labai sumažino darbo etikos
pažeidimų. Galbūt šiandienos lietuviui, kuriam net žodžiai sąžiningumas, dorumas kaip mat sukelia ironišką šypseną (ar ne „naivus“ jau pats
konferencijos pavadinimas?), visa tai
atrodys pernelyg neįtikėtina. Tačiau
tereikia atsitraukti nuo žiniasklaidos
suformuoto „korumpuotos „Mažeikių
naftos““ įvaizdžio ir pamatyti, kaip
generalinis direktorius bendrauja su
savo pavaldiniais, kaip šie profesio-
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naliai ir sutartinai dirba, angažuojasi
bendram reikalui, kad daugelio mūsų
pilietinis neveiklumas ar intelektualinė arogancija nebeatrodytų savaime
suprantami.
Korupcija ir nesąžiningumas – tai
pasaulinis fenomenas, tačiau pasireiškiantis nevienodu mastu. Jis priklauso nuo legalaus elgesio normų
bei individo iniciatyvos ir atsakomybės svarbos kultūroje (šiandien sakytume – nuo visuomenės pilietiškumo),
taip pat ir nuo socialinio pasitikėjimo
lygio visuomenėje, kas turi didžiulės
įtakos ekonomikos konkurencingumui. Ne vien verslininkai yra patyrę, jog lengviau dirbti tada, kai nereikia nerimauti dėl to, ar sumokėjai
reikalingam žmogui, ar „duoklė“ pakankama ir ar jis ko nors nepareikalaus rytoj. Toks netikrumas ir nepasitikėjimas palaiko kyšininkavimą
kaip elgesio normą ir kuria mums
gerai pažįstamą „situacinę moralę“,
kuri destabilizuoja visuomenę, viena
vertus, skatindama visokį asocialumą, kita vertus, – „tvirtos rankos“ ilgesį. Todėl Transparency International, nuolat tirdama padėtį daugelyje
šalių, siekia aiškiau apibrėžti kyšininkavimo formas ir telkti verslo kompanijų, nevyriausybinių organizacijų,
profsąjungų bei akademinės visuomenės pajėgas kovai su šiuo reiškiniu,
skatindama kurti socialiai atsakingų
įmonių tinklą, lankstesnę savikontrolės sistemą bei inicijuodama (ypač pokomunistinėse šalyse) teisinių paslaugų kūrimą kovai su plačiai paplitusia
korupcija.
Englishas pasiūlė apibrėžti ir suvokti žalingą įprotį ar polinkį, kuris
vadinamas bendru nesąžiningumo
vardu, bei vienyti jėgas numatant gaires kovai prieš etikos stoką Lietuvos
versle ir visuomenėje. Sprendžiant iš
pagrindinių pranešimų ir dalyvių pozicijos per diskusijas, ši konferencija
buvo aiškiai pagrįsta etikos ﬁlosoﬁja
bei religiniu (pirmiausia krikščionišku) požiūriu į etiką ir moralę, sutelkiant dėmesį į praktinį etikos principų
taikymą versle. Mane nustebino dviejų etikos ekspertų prof. Arthuro Appl-
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baumo ir dr. Sylvijos Bleker-van Eyk
praktiniai užsiėmimai: jie sugebėjo
nepasilikti teorinio svarstymo lygmenyje, bet savo žinias perteikė įtraukdami konferencijos dalyvius į aktyvią
žaidybišką formos diskusiją.
Konferencijos dalyviai, norėdami
būti atsakinga verslo bendruomene,
apsisprendė tvirtai priešintis neetiškam elgesiui, imtis iniciatyvos nuosekliai demonstruoti paramą dorai ir
sąžiningumui bei skirti lėšų etiškoms
verslo programoms remti. Suprasdami savo atsakomybę, jie įsipareigojo
lyderystei, siekiant įtvirtinti pasitikėjimą ir skaidrumą, kaip neatsiejamus Lietuvos verslo bendruomenės ir
galiausiai visos Lietuvos visuomenės
gyvenimo dalykus. To sėkmei užtikrinti „Investuotojų forumas“ pasiūlys
visiems Lietuvos verslo bendruomenės nariams prisijungti ir kartu kovoti su kyšininkavimu, sukuriant bei

remiant nepriklausomą ir nešališką
korupcijos atskleidimo ir viešinimo
mechanizmą. Numatoma teikti visiems suinteresuotiems Lietuvos verslo bendruomenės nariams pagalbą
kuriant etikos kodeksus ir reikalingas
programas, aktyviai dalyvauti reguliariai rengiamose konferencijose etikos klausimais, gilinant savanaudiškumo pavojaus supratimą, ir labiau
bendradarbiauti su atitinkamomis
akademinėmis institucijomis.
Kadangi etika versle nėra atsieta
nuo etinių nuostatų kitose gyvenimo
srityse, konferencijos dalyviai kviečia
visą verslo bendruomenę nedvejojant
atskleisti paramą ir/arba ryšius su politinėmis partijomis bei santykius su
valstybės pareigūnais. Tikimasi, kad
platesnis bendradarbiavimas padės
Lietuvos visuomenei keistis, iš prašančios ir laukiančios tampant reikalaujančia ir veikiančia.


Antrasis pasaulinis karas
ir atminties vaistai
VYTAUTAS ALIŠAUSKAS

XX a. didiesiems įvykiams grimztant
į laiko akivarą, istorijos mokslo objektu tampa istoriograﬁja, t. y. vis gausėjantys istorikų raštai apie ne taip seniai buvusius įvykius ar procesus, – ją
galima analizuoti kaip savarankišką
„dvasios istorijos“ sritį. Šalia istoriograﬁjos vis daugiau dėmesio skiriama tų įvykių ar procesų atsiminimo
formoms ir jų kaitai. Tiesa, visad kyla
elementarus klausimas, reikalaujantis ne elementaraus atsakymo: koks
yra istorijos mokslo, istoriograﬁjos istorijos ir atsiminimo santykis? Ar istoriograﬁja yra viena atsiminimo formų,
traktuotinų lygia greta su kitomis –

šeimos pasakojimais, memorialais,
viešaisiais ideologiniais konstruktais,
galiausiai asmenine kraštovaizdžio
interpretacija, sudaryta iš daugybės
individualių patirčių? O gal istoriograﬁja yra, kompiuterininko kalba sakant, hipertekstas, taupantis to, ką
atsimename, suvokimui būtiną laiką,
bet drauge tą suvokimą nukreipiantis
ir net jį valdantis? O gal istorinis tyrimas į savo vietas sustato ir istoriograﬁją, atskleisdamas jos interpretacines
prielaidas, ir kitas institucinio bei privataus atsiminimo formas, istorinės
kritikos įrankiais parodydamas ne tik
jų subjektyvų sąlygotumą, bet ir išskir-
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Paminklas Vingio parke vokiečių kariams, žuvusiems Antrajame pasauliniame kare. 2005. Tomo Vyšniausko nuotr.

damas „objektyvų faktinį“ branduolį?
Pareiga atsakyti į šiuos klausimus
(tiksliau, iškelti minėtą klausimą ir
pasirinkti kurį nors čia klausimo pavidalu pasiūlytą ar kokį kitą galimą
atsakymą) nėra maloni istorikui, nesvarbu, ar jis mėgintų nustatyti, „kaip
iš tikrųjų buvo“, ar tirtų istoriograﬁją,
ar telktų dabar vis madingesnę oralinę istoriją. Šiandien bent jau Lietuvoje dominuoja istorijos kaip mokslo,
nukreipto į galutinį, tegu ir neišsamų,
pažinimą, samprata. Istorikus telkiantys ir istorinio tyrimo rezultatus
žmonėms pateikiantys dariniai šios
sampratos dėka gyvuoja kaip visuotinai galiojančios tiesos instancijos,
iš esmės besiskiriančios nuo įvairių
„subjektyvių“ atminimo palaikymo
pavidalų. Todėl istorikas, šiandien
klausdamas apie istorijos mokslo ir,
pavyzdžiui, privačios atminties santykį, kelia pavojų pačiam istorinio tyrimo statusui: jis neišvengiamai ima
kalbėti ne tik apie „faktinę“ tiesą, bet
ir apie tos tiesos egzistavimo sąlygas,
pirmiausia apie vadinamąją atminties politiką ir jos veiksnius. Privačios atminties ir atsiminimo sandūra ir net konﬂiktas su „faktine“ tiesa
ne visada baigiasi pastarosios naudai.
Privataus atsiminimo emocinis ir mo-

ralinis turinys lemia „faktų“ atranką
ir interpretaciją, tačiau drauge ją atvirai legitimuoja. Pavyzdžiui, Sausio
13-osios privatūs naratyvai valdomi
santykio su Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės vertybe. Istorikas, tariamai nesiangažuodamas tai vertybei (taip išlaikydamas „objektyvų“ ar
veikiau objektinantį tyrimo pobūdį),
įgauna daugiaperspektyvį matymą ir
taip atsisako „vienintelės teisingos“
įvykių versijos. Jo kriterijai renkantis
visuomenei pateikiamą versiją šiuo
atveju esti išoriniai, paprastai ideologiniai, suderinti su dominuojančiu
politiniu naratyvu arba siekiantys jį
pakeisti. Istorikas netenka galimybės pretenduoti į pasakojimą „kaip iš
tikrųjų buvo“ – toks pasakojimas lieka privačios atminties prerogatyva.
Vaikai, norėdami sužinoti, kas 1991ųjų sausį vyko prie Parlamento, turi
klausti tik tėvų, nes viešosios erdvės
informacija „tikslaus“ atsakymo duoti
negali: jis priklauso nuo Lietuvos valstybės santykių su Rusija, nuo valdančiosios daugumos siūlomo šalies socialinės-politinės raidos projekto, nuo
politinio elito ideologinių preferencijų ir t. t. „Vienintelei teisingai“ įvykių versijai emociškai ir moraliai neangažuotas mokslininkas šiuo atveju

atsiduria daugiaperspektyvumo mazgo centre. Lieka vienintelis garbingas
šansas jame neuždusti: paskelbti istorinio tyrimo viršenybę ir savarankiškumą kitų privačių ir viešų diskursų
atžvilgiu ir siekti, kad viešoji atminties politika legitimuotų bei diegtų istorikų darinių (at)skleidžiamą, nors ir
visada neišsamią, istorinę tiesą kaip
visuotinai galiojančią. Kadangi demokratinėmis nuostatomis besivadovaujančioje visuomenėje galioti ir būti
privalomam ne visada sutampa ir iš
esmės lieka asmeninio (privataus) pasirinkimo dalyku, istorikai ir juos telkiančios institucijos, idant išsaugotų
savo naratyvo visuotinį pobūdį, turi
ne tik įtvirtinti jo minėtą pranašumo
įvaizdį, bet ir ignoruoti privataus naratyvo, taigi ir asmeninės bei šeimos
atminties galiojimą.
Ši atskirybės ir bendrybės žaismė
(veik norėtųsi sakyti „dialektika“),
kylanti šiandieniam istoriniam kalbėjimui suskambant viešumoje, liudija, kad sistemiška istoriko, jo padėties visuomenėje, jo santykio su savo
amatu ir to amato santykio su savo
objektu reﬂeksija ar, kaip būtų sakęs
Antanas Maceina, „apklausa“ tampa itin pageidautina, kai prabylama
apie netolimos istorijos atsiminimo

1
Pirmoji 2004 m. rugsėjį vykusi konferencija „Atminties kultūra ir atminties kultūros po-

litika: lietuviai, lenkai, vokiečiai (Rytų Lietuvos
ir vakarinės Lenkijos palyginimas)“ aptarta: Še-

petys, N., „Atmintis prieš istoriją“, in: Naujasis
Židinys-Aidai, 2004, Nr. 9–10, p. 488–493.
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turinį, procesą ir jos viešuosius atminimo ženklus. Prof. Alvydo Nikžentaičio ir jo vadovaujamo Lietuvos istorijos instituto pastangomis rengiamos
tarptautinės konferencijos, skirtos atsiminimo ir atminties politikos klausimams, tarsi branduoliniame reaktoriuje kaupia kritinę masę, kuri turės
būti greitu laiku suvaldyta čia įvardytos atviros teorinės reﬂeksijos. Šių
metų gegužės 23–24 d. vykusi konferencija „Antrasis pasaulinis karas: atmintis, atminties politika ir atminties
ženklai. Tęstinumas ir lūžiai“ ne tik
puikiai pratęsė ankstesniąją1, bet ir
praktiškai parodė daugelį atminties ir
istorinio tyrimo paradoksų. Jauni tyrinėtojai atvirai rodė savo ideologines
prielaidas ir susirūpinimą dėl nekontroliuojamos privačios atminties raiškos. Drauge Latvijos ir Estijos pranešėjai vokiečiai jautėsi visai jaukiai,
leisdami suprasti, kad faktiškai nemoka savo aptariamų kraštų kalbų,
o viena lietuvė pranešėja ramiai informavo klausytojus nestudijavusi vokiečių kalbos, todėl negalinti pasakyti, kas rašoma dviejų ar trijų sakinių
vokiškoje paminklo inskripcijoje. Jokiu būdu tokios nuostatos ir elgsenos
negalima sieti su jaunatviška arogancija, akademinio pasirengimo stoka ar
mokslinio sąžiningumo nepaisymu.
Regis, svarbiausias veiksnys – minėtas daugiaperspektyvumas, į pirmą
vietą iškeliantis ne tyrimo objektą, o
tyrėją ir jo įrankius, lemiančius darbo
rezultatą. Šiuo atveju tarp svarbiausių įrankių rastume europinės politinio korektiškumo versijos teikiamus
ideologinius konstruktus, pagal juos
kurtą antrinę (mokslinę) literatūrą ir tvirtą įsitikinimą, kad atmintis
niekad nėra istorinio naratyvo ištaka, o tik, geriausiu atveju, vienas iš jo
daugelio objektų, maždaug toks, kaip
triušis zoopsichologui. Šiuo požiūriu
moraliai ir emociškai įsipareigojęs ir
tą įsipareigojimą menantis autentikos
tyrimas būtų daugiaperspektyvio bei
2
Taip į lietuvių kalbą buvo išverstas vieno
gorbačiovinės eros politiko atsiminimų knygos pavadinimas.
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visuotinai galiojančio tyrimo priešybė. Šaltinių kalbos tikras mokėjimas
netgi būtų pavojingas tokiam tyrimui,
nes jis įtrauktų tyrėją į tiriamojo dalyko vidinį gyvenimą, primestų jame
glūdinčius stereotipus, išankstinius
įsipareigojimus praeičiai ir dabartį
emociškai nuspalvinančias baimes bei
viltis (šiose mintyse, aišku, ne pažodžiui, ataidi ir tai, ką šių eilučių autorius pamena iš privačių pokalbių su
pranešėjais). Pranešimai selektyviai,
bet informatyviai pristatė tas problemas, kurios kyla įamžinant Antrojo pasaulinio karo atminimą Estijoje
ir Latvijoje – ten kariai kovėsi nacių
Vokietijos SS daliniuose, tačiau jie
kovojo prieš bolševizmą, dėl šių šalių
laisvės. Kas buvo šie kariai? Kiek priimtinas bandymas grąžinti jų istoriją
(pavyzdžiui, vaizduojant juos be nacistinės armijos skiriamųjų ženklų)? Ar
jie turi teisę į viešą atminimą, sutampantį su privačiu – jų bendražygių,
šeimos narių, galiausiai tų, kas dėl
tos pačios Baltijos šalių laisvės kovojo
1990–1991 m.? Ir galiausiai ar valdžia
turi teisę kištis į atmintį ir jos įpavidalinimą paminklais, knygomis ir pan.?
(Šis klausimas kilo, tiesa, tik klausytojams, kalbėtojai valdžios veiksmus
griaunant vieną tokį paminklą traktavo tiesiog kaip „faktą“).
Lenkijos, Čekijos, Vengrijos, žinia, ir
Baltijos šalių pranešėjai negalėjo nutylėti Šoa tyrimų padėties. Čia išniro
naujas, tiesa, diskusijoje nutylėtas, paradoksas – dabartiniame istoriniame
(pedagoginiame) diskurse kiekviena
iš tų šalių tam tikromis aplinkybėmis
gali būti ir esti įvardijama kaip labiausiai nusikaltusi žydų persekiojimu ir
naikinimu. Ne tik Lietuva, bet ir kitos
Vidurio bei Rytų Europos šalys (įskaitant Austriją) virsta pavojingomis ir
dar iki galo nepažintomis pelkėmis,
kuriose mutavo antisemitizmo virusas, nusinešęs milijonus žmonių gyvybių. Tokia nuostata nuo kolektyvinės
tautos atsakomybės laipsniškai veda
geopolitinės regiono atsakomybės link.
Jos nuoseklus plėtojimas ir skleidimas
turėtų duoti įdomių rezultatų Europos
Sąjungos ateičiai. Prof. Česlovo Lauri-

navičiaus įžanginiame pranešime išsakyta provokatyvi mintis apie karą ir
jo rezultatus kaip apie Vakarų Europos bausmę šiam regionui implikuoja
daug rimtesnę jo kaltę, gal net tokią,
kaip ėriuko iš Krylovo pasakėčios.
„Atminties akivarai“2, pagriebiantys pačius istorikus, konferencijoje
paminėti nebuvo. Vienas nebepraktikuojantis istorikas kuluaruose teiravosi, kodėl konferencijoje pamiršta
pati Antrojo pasaulinio karo pabaigos
ir jos minėjimo problema: karo pabaiga ne tik politikų, bet ir istorikų ﬁksuojama 1945 m. gegužės 8 arba 9 dieną. Vienos iš šių dienų pasirinkimas
minėjimui išreiškia „prorusišką“ arba
„provakarietišką“ karo eigos ir baigmės interpretaciją. Tačiau iš karo naracijos išstumiamas Japonijos pralaimėjimas. Jis, drauge ir (pirmasis
bei, ačiū Dievui, vienintelis) atominės
bombos panaudojimas, iškeliamas už
Antrojo pasaulinio karo ribų. Gal taip
istorinės atminties selektyvumas apsaugo šį karą (ir jo istorikų atmintį)
nuo sunkių klausimų ir atveria erdvę naujam daugiaperspektyviam matymui: A bomba gali simbolizuoti JAV
imperializmo proveržį ir Šaltojo karo
prielaidą, neišvengiamai skaudžios
mokslo pažangos rezultatą, modernųjį
ekologinį pasaulėvaizdį pagimdžiusią
krizę ir dar kelis lygiai svarbius dalykus. Iš mąstymo išstumiamas vienintelis dalykas – ši bomba buvo vis spartėjančių ginklavimosi varžybų tarp
kariaujančių šalių padarinys, o jos
panaudojimas prieš Japoniją tebuvo
technologinis atsitiktinumas. Ar Sovietai, ar JAV be skrupulų būtų ją panaudoję prieš Vokietiją, jei tik būtų ją
baigę kurti laiku.
Šios mintys, kilusios stebint konferenciją, neperteikia nei jos faktinio
turinio, nei dalyviams kilusių idėjų
turtingumo bei įvairovės. Tai tik privačios pastabos, kiek jas pavyko prisiminti vienam iš klausytojų. Tačiau
manding jos visos kreipia viena linkme: lauktina tokių konferencijų tąsa,
natūraliai perauganti į minėtą teorinių problemų reﬂeksiją – ne tik konferencijose, bet ir istorikų veikloje.


NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 6

IN MEMORIAM

Arūnas Vaitkūnas (1956–2005)
Ši gegužė, šalty stingdžiusi pumpurus,
pytoju patiki. Tik tada yra plastikos
nusį motyvą – laiptines. Kai kuriuos
privertė krūptelti: nebėra Arūno Vaitmagija. Ar begali būti sunkiau? Bet
garsiausius savo paveikslus su laiptinėmis jis yra nutapęs naktį, žinodakūno. Jau ketvirto Kauno tapytojų pležiūrovui juk įdomu stebėti einantįjį
jadoje. Per greitai ir per staigiai išeina
mas, kad rytą, kai pradės vaikščioįtemptu lynu, žiūrovui reikia reginio,
tapytojai – Kęstutis Paliokas, Antati žmonės, jo paveikslas jau turi būti
puotos akims. Mes norim, kad jie tai
nas Martinaitis, Rimvydas Jankausužbaigtas. Tapytojas yra pasakojęs:
vis kartotų, kad kas kartą iš naujo įrokas-Kampas. Ir Arūnas Vaitkū„Aš stovėdavau ir paišydamas su
nas – vienas svarbiausių Kauno
laiptinėmis šnekėdavausi… Ateidavau ten paryčiais. Paryžiuje
dailininkų, vienas garsiausių Lietuvos tapytojų, žmogus, gyvenęs
tu neįeisi į laiptines, jos visos užrakintos. O čia – galima užeiti.
menu ir dėl meno. Dabar jau atėjo supratimas – jis gyveno perTai man kaip meninininkui buvo
dėm kraštutinai ir alinamai.
gerai. Ateini su dažais, paišai degant tik mažai lempelei. Išlenda
„Ateis, ateis juodasis metas, /
koks girtuoklis, pasilabina pakada mus skirs tik vienas metgarbiai su tavim lyg su senbuviu.
ras / juodosios žemės… ir tyla,
/ apaugusi karčiąja nevilties
Mat ten jie mėgdavo sulįsti gerti“. Ekstremalios sąlygos versdažole“, – kadaise parašė tapytojas
vo susikaupti, bet atimdavo daug
Antanas Martinaitis, gal tik nujausdamas, o gal ir pažinęs meniﬁzinių ir dvasinių jėgų. Laiptinės
ninko gyvenimo tragiką...
Arūnui atrodė lyg tuometinės situacijos, sovietinio sąstingio simSaulė šviečia, sekmadienis, stobolis: uždara egzistencija, kurioje
vim sutrikę Kauno Prisikėlimo
gali lipti tik aukštyn arba žemyn.
bažnyčios kieme. Po Šv. Mišių už
Arūnas Vaitkūnas. 2003. Nuotrauka iš šeimos archyvo
Arūnas buvo uždaro būdo. Kaip
Arūno sielą. Beveik visi tie, kuir
tapytų
vis
raiškiau,
vis
eksdinėtų
rie būdavom greta jo per parodų atidapats yra sakęs, dailė jam teikė galimypresyviau... Bet vaikščiojimas įtempbę užsiimti savo vidumi. Laiptinių tarymus, vakarėlius, plenerus, studentu lynu negali trukti ilgai...
tų darbų peržiūras. Mes sutrikę, nes
pymas buvo lyg pasitraukimas į kitą
Arūnas Vaitkūnas buvo Kauno
bažnyčios šventoriuje dar niekad nezoną. Vėliau gyvenimas dar pametėjo
žmogus, iš savo vaikystės atsinešęs
sibūriavom... Mes netikim, nors Kaubičiulystę su Justinu Mikučiu. Jo megerokai kitokį miesto paveikslą, negu
taﬁzinis požiūris į pasaulį, vokiškai deno dailės institute, kur Arūnas Vaitkūjį matė grįžęs po studijų Vilniaus dainas dirbo, jau savaitė plevena netekties
klamuojamas Friedrichas Hölderlinas
lės akademijoje, ir neslėpė turįs sentižvakelė. Į šiuolaikinius menus įsigyveir Georgas Traklis, tapybos komentamentų šiam miestui. Jo akyse buvunę (o gal tiesiog nuo jų pamišę?) studenrai Arūnui buvo svarbus dvasinio gysi Laikinoji sostinė keitėsi į blogąją
tai klausinėja viens kito: gal čia ne iš
venimo šaltinis. Justino portretai, nupusę: išnyko beveik visi prieškariniai
tikrųjų, gal čia toks kūrinys?
tapyti Arūno Vaitkūno, taip ir lieka
interjerai, pilku betonu buvo „aprenglietuvių tapybos istorijoje nepralenMenas – pavojinga profesija, jei iš
ta“ Laisvės alėja. Jaunas dailininkiamas ekspresionistinio psichologinio
tiesų kuri, o ne gamini, atlieki užsakas į visa tai reaguodavo skausminkymą, vykdai projektą… Jei esi iš tų
portreto pavyzdys.
gai, kažkaip asmeniškai, iki tragiškų
„senoviškų“, kurie pasaulį jaučia, o ne
Kaunas šio menininko akyse visad
gaidų. Tai kėlė nervingumą, įtampreparuoja, ne šaltakraujiškai tiria.
buvo Meno mokyklos, Antano Samuopą, bet ir provokavo kūrybai. Arūlio, Viktoro Vizgirdos, Justino VienoArūnas nemėgo racionalumo mene.
nas iš tiesų mėgo ribines situacijas,
žinskio miestas. Arūnui buvo artima
Jis sakydavo, kad tapyboje jį labiautodėl anuomet drąsiai sukdavo į nesiai domina tai, ko negalima pasakyti
prieškario arsininkų puoselėta tapygyvenamus, sovietinės restauracijos
binės plastikos tradicija. Jis emocingai
žodžiais. Juk tas „senoviškas“ menas,
(tiksliau,
drastiško
perstatymo)
lauir skaudžiai reaguodavo į jaunesnioekpresyvioji tapyba, iš tiesų kuriamas
kiančius senamiesčio namus. Taip atsios kartos menotyrininkų išvedžiojine dažais ir teptukais. Jis kuriamas
rado jį, kaip jauną tapytoją, išgarsimus apie tai, esą nėra lietuvių tapybos
siela ir širdimi. Tik tada pasaulis ta-
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mokyklos. Buvo linkęs ir diskutuoti, ir
karštai ginčytis. Kitaip negu daugelis
kitų menininkų, jis turėdavo rimtų argumentų, nes buvo apsiskaitęs, išsilavinęs, nes nuolat galvojo, svajojo apie
Kauno Meno mokyklos atkūrimą kaip
istorinės tiesos atstatymo aktą. Matyt,
ta idėja neleido Arūnui Vaitkūnui atsitraukti nuo vadovavimo Dailės pagrindų katedrai, kurią jis siekė paversti
tikra tapybos studija, Kauno tapybi-

nės mokyklos centru. Bet tikrovė pasirodė šiurkšti ir ciniška: nebuvo ne tik
tapybos studijos, nebuvo ir elementarių darbo sąlygų žiemą šarmojančiose Kauno dailės instituto palėpėse...
Arūnas buvo egzistencialistinė natūra, tikras ekspresionistas, todėl šitoje
sunkioje būtyje jis matė prasmę, nepametė vilties ir nuolat dalijosi su kitais
savo puoselėjama idėja – sukurti atskirą, savitą tapybinę mokyklą ir Kau-

ne, dabartinio Lietuvos meno lopšyje,
vėl ugdyti jaunus tapytojus. Nė sekundės nesvarstė, kad, esą, gal nereikia,
per daug meno ir menininkų. Arūnas
Vaitkūnas dailininkų bendruomenėje
buvo mylimas, net ir konkurentai su
pavyduoliais jį gerbė. Už maksimalizmą, už pasišventimą dailei, už pasėtą
viltingą tikėjimą tapybos menu.
Rasa Andriušytė

Paul Ricœur (1913–2005)
Keletą mėnesių prieš savo mirtį, ištikusią šių metų gegužės 20 d., Paulis
Ricœuras paryžietiškame dienraštyje
Le Monde išspausdino „už“ palaikantį
straipsnį apie Prancūzijoje organizuojamą referendumą, surengtą Europos
Konstitucijos ratiﬁkavimo klausimu.
Jam neteko pamatyti gegužės 29 d.
įvykusios katastrofos, išprovokuotos
„prieš“ pergalės. Tačiau sprendžiant
iš minėto straipsnio, kuris veikiausiai
buvo paskutinis jo viešas tekstas, jis
numatė tokią baigtį. O šiandien be jokios abejonės būtų ją apgailėjęs.
Mat visose srityse ir visų pirma
kito atžvilgiu Paulis Ricœuras visada buvo pasiruošęs atvirumui ir dialogui tarp žmonių, mąstymo krypčių,
kultūrų, tautų. Tai, kad jis toks buvo
šalyje, kur radikalioms priešpriešoms
teikiama pirmenybė prieš kritinį atitinkamų pozicijų nagrinėjimą ar apsikeitimą argumentais, kai kada jam sukeldavo tam tikrų nepatogumų. Kaip
tik tuo bent jau didžia dalimi galima
paaiškinti jo pasitraukimą iš universiteto aštunto dešimtmečio pradžioje,
taip pat ir jo reliatyvią tremtį anapus
Atlanto kelis kitus dešimtmečius. Jei
iš principo praktikuoji įdėmų ir pagarbų kito klausymą, o ne kategoriškai
laikaisi kokios nors pozicijos, iš tiesų
lengvai gali būti pavadinamas indife-
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rentišku ar neapsisprendusiu. Tad reikia pasirinkti savo stovyklą. Net tarp
intelektualų! O šioje plotmėje dar iki
to, kai „postmodernybė“ nutrynė senus
perskyrų kriterijus ar įvedė naujus,
pasirinkimas ilgą laiką buvo apribotas
dviem galimybėmis: iš vienos pusės
„humanistai“ – fenomenologai, hermeneutikai, egzistencialistai (krikščioniškieji ar ne), iš kitos – „struktūralistai“,
susiformavę kalbotyros perspektyvoje
ir vietoj bet kokios ontologijos pripažįs-

tantys sistemų (sociokultūrinių ar istorinių-politinių) reliatyvumą.
O kaip tik tai ir yra tas susiskaidymas, kuriam Ricœuras niekada nenorėjo pasiduoti, bet kurį, priešingai, stengėsi įveikti. Iš daugybės jo
straipsnių vienas pavadintas „Tarp
hermeneutikos ir semiotikos“1: čia
svarbiausias, aišku, yra prielinksnis tarp, kuriuo išreiškiamas noras
atverti konfrontacijos bei diskusijos
erdvę, šiuo atveju tarp dviejų tekstų
tyrinėjimo būdų, o kalbant plačiau –
tarp dviejų prasmės problematikų,
paprastai laikomų nesuderinamomis.
O juolab kad šiai diskusijai Ricœuras
pasirinko pašnekovu, pasak paplitusių gandų, patį „gryniausią ir kiečiausią“ iš visų „struktūralistų“ – Algirdą
Julių Greimą, iš Kauno kilusį ﬁlologą bei kalbininką, nuo 1944 m. emigravusį į Paryžių, kur, naudodamasis Claude’o Levi-Strausso parama
bei Roland’o Barthes’o draugyste, jis
įsteigė prancūzų semiotikos mokyklą.
Išskirtinės sėkmės dėka mums teko
dalyvauti šioje a priori gana netikėtoje konfrontacijoje, trukusioje praktiškai visą devintą dešimtmetį.
Iš šių dviejų žmonių nebuvo galima
1
Žr. Ricœur, P., „Tarp hermeneutikos ir semiotikos“, in: Baltos lankos, 1992, Nr. 2.
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tikėtis rezervuotų formalių susišaudymų per atstumą, kokius matome
„tarpdisciplininiuose“ akademiniuose
susitikimuose, kur dažnai suartėjimo
retorika slepia realius nesutarimus.
Nei juolab savy užsidariusių monologų susidūrimo, kaip įprasta tarp pašnekovų, laikančių save priešiškų
stovyklų lyderiais. Anapus bet kokių
„klano samprotavimų“ ar „strateginių
rūpesčių“ Ricœuras užmezgė akivaizdžiai autentišką santykį su tuo, ką jis
familiariai vadino „bičiulis Greimas“,
ir kurio tyrinėjimus jis žingsnis po
žingsnio sekė kaip vienas ištikimiausių skaitytojų ir vienas įdėmiausių
komentatorių, pradedant „Struktūrine semantika“ (1966), baigiant „Pasijų semiotika“ (1991), t. y. nuo pradžios
iki pabaigos.
Iš jų intelektualinių mainų mums
liko vieno iš trijų pagrindinių jų viešų susitikimų įrašas ir mažiausiai
trys tekstai, kuriuose Ricœuras išdėsto savo susižavėjimą ir kartu kritiką „Greimo semiotikos“ atžvilgiu.
Jis imasi pačių stipriausių savo pašnekovo teorinių pretenzijų ir, kaip tokiais atvejais įprasta, siekia parodyti
(mūsų supratimu, gana vykusiai), jog
šios pretenzijos nėra iki galo įgyvendinamos. Kalbant apibendrintai, tuo
metu, kai prasideda diskusija, Greimas pateikia savo teoriją kaip griežtai
dedukcinę arba „generatyvinę“ konstrukciją. Elementarios ir abstrakčios
struktūros pagrindu, į kurią galiausiai suvedama konkretaus diskurso
reikšmė, galima, kaip jis postuluoja,
sukurti, t. y. numatyti paviršutiniškesnes artikuliacijas, kuriomis remiasi interpretacija, siekianti sukonstruoti teksto prasmę.
Pripažindamas Greimo iškelto modelio griežtumą, Ricœuras parodo,
jog numatyti perėjimai tarp vertikaliai išsidėsčiusių lygmenų – nuo loginio prie naratyvinio, vėliau nuo naratyvinio prie ﬁgūratyvinio – negali
būti analizuojami vien loginės dedukcijos terminais, remiantis elementariąja sintakse. Iš tikrųjų einant nuo
abstrakčiausio prie konkrečiausio lygmens vadinamasis „generatyvinis ta-

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 6

kas“ kiekviename iš šių etapų įtraukia naujas semantines vertes, kurios
negalėjo būti duotos iš pat pradžių.
Mat antropomorﬁnis veikimas negali
būti redukuotas į grynų loginių operacijų (tokių kaip teigimas ir neigimas)
seką, jis sudaro naratyvinės intrigos
variklį ir yra prasmingas tik kaip iš
anksto numanomas naratyvinis išmanymas, kurio prigimtį Ricœuras apibūdina „veiksmo semantikos“ ir „kęsmo
fenomenologijos“ terminais. Kaip tik
dėl šios fenomenologijos, kurią netiesiogiai (ar paslapčia) iškelia modelis,
pasakojimas galiausiai visuomet yra
„turtingesnis“ už pamatinę struktūrą,
kurią jis tam tikra prasme išplėtoja.
Ši pamoka bus išgirsta. Iš tiesų, žiūrint retrospektyviai, Ricœuro kritika yra savotiškas sugrąžinimas prie
pačios pradžios. Savo pirmoje knygoje „Struktūrinė semantika“ Greimas,
nurodydamas į Maurice’ą MerleauPonty, kėlė sau uždavinį „laikyti juslinį suvokimą nekalbine plotme, kurioje vyksta reikšmės pagava“, ir jis
ketino kelti klausimą nei daugiau nei
mažiau, o būtent apie „gyvenimo prasmę“, apie „padėtį žmogaus, kurį dar
negimusį ir iki pat mirties, nuo ryto
iki vakaro iš visų pusių tiesiog yra
apspitusios reikšmės“2. Po dvidešimt
metų savo esė „Apie netobulumą“
(1987) jis iš naujo sugrįžo prie šio šaltinio, kuris neturi nieko bendra su logika, bet, priešingai, leidžia kalbėti
apie supratimu grindžiamą semiotiką, arba, Ricœuro žodžiais, apie mišrų
modelį tarp aiškinimo ir supratimo,
kuriame „veiksmo ir kęsmo fenomenologija“ atlieka „tolydaus pamato“
vaidmenį. Padėdamas šitaip įveikti
kai kurias mūsų išankstines nuostatas, hermeneutas mums leido geriau
suprasti mūsų kaip semiotikų uždavinio tikslus.
Kad ir koks naudingas mūsų disciplinai buvo šis susitikimas, pačiam
mūsų pašnekovui be jokios abejonės
tai tebuvo vienas etapas ilgame daugybę išsišakojimų turinčiame kelyje.

Tiesą sakant tai, kas sudaro Ricœuro
stiliaus originalumą prancūzų intelektualiniame lauke, didžia dalimi
priklauso būtent nuo išskirtinai įvairių bei plačių konfrontacijų, maitinusių jo asmeninių tyrinėjimų eigą.
Be pačios plačiausios klasikinės ﬁlosoﬁnės tradicijos nuo Aristotelio iki
šv. Augustino ar nuo Georgo Hegelio
iki Friedricho Nietzsche’s, egzegezė ir
teologija, psichoanalizė, istorinė analizė, kalbos mokslų visuma ir net politinė teorija bei teisės ﬁlosoﬁja viena po
kitos tapdavo svarbiausiomis jo nuorodomis bei įkvėpimo šaltiniais. Iš pat
pradžių būdamas artimas krikščioniškajam egzistencializmui bei personalizmui, bendradarbiaudamas su žurnalu Esprit, jis prisiriša prie vokiečių
tradicijos. Savo pirmąją knygą 1947 m.
Ricœuras pašvenčia Karlui Jaspersui
ir būtent jam esame skolingi už vieną
pirmųjų Edmundo Husserlio vertimų
į prancūzų kalbą. Tuo metu, kai hermeneutika yra apskritai mažai žinoma disciplina, jis iš arti susipažįsta su
Friedricho Schleiermacherio kūryba,
o vėliau lygiai taip pat tęs dialogą su
savo amžininku Hansu Georgu Gadameriu. Ir vis dėlto užuot įsirašęs vien
į kontinentinę ﬁlosoﬁją, jo mąstymas,
ypač tada, kai jis susikoncentruoja ties
kalbos problemomis, remiasi lygiai
taip pat giliu analitinės anglosaksų
kalbos tradicijos išmanymu. Nuo Austino iki Johno Rawlso bei Charles’o
Tayloro, taip pat D. Davidsono, P. F.
Strawsono, A. Danto arba George’o
Henriko von Wrighto, H. L. A. Harto, M. B. Hintikka, „Ricœuras turėjo tokios retos Prancūzijoje drąsos bei
proto aiškumo perskaityti, paskatinti skaityti ir savo darbe pasinaudoti“
anglosaksų ﬁlosofais: šiame kontekste tai išties toks ypatingas nuopelnas,
kad net pats Derrida manė verta apie
tai priminti (be abejo, su lengva autoironijos gaidele) rinkinyje, skirtame
garbei to, kuris šeštame dešimtmetyje,
kaip jis rašo, buvo jam gidas, „išmokęs
skaityti“ fenomenologiją3.

2
Greimas, A. J., Struktūrinė semantika, iš
prancūzų k. vertė K. Nastopka, Vilnius: Baltos
lankos, [rengiama spausdai].

3
Paul Ricœur, in: Les Cahiers de l’Herne,
Paris, 2004.
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Derrida, Ricœuras: nepaisant šiuos
du žmones siejusių pagarbos bei
draugystės ryšių, tai du patys kontrastingiausi ﬁlosofavimo būdai bei
dvi neseniai užgesusios intelektualinės ﬁgūros. Tačiau taip pat kiekvienas savaip – ir šis bruožas juos
suartina – tremtiniai. Garbinami,
klausomi, pageidaujami kone visame
pasaulyje ir drauge savo šalyje, nors
ir ne visai nežinomi, bet bent jau sąlygiškai nepripažinti autoriai, visų
pirma akademinių institucijų daugiau ar mažiau marginalizuoti ar patys jų atžvilgiu laikęsi nuošaly. Kaip
tik dėl to jie buvo priversti kartu sukurti savo pačių marginalinę ir kar-

tu žymią instituciją – Filosoﬁjos kolegiją. Būtų įdomu panagrinėti tokio
paradoksalaus marginalizavimo priežastis, paveikusio šiuos paskutinius
„mąstymo mokytojų“ egzempliorius,
kuriais Prancūzija dar visai neseniai
didžiavosi.
Ricœuro atveju gali būti, kad problemos (nesusipratimo) šaknys glūdi
tame mišriame pobūdyje, kurį jis ne
tik priskyrė „semiotiniam modeliui“,
bet kurį visų pirma pavertė savo paties tyrinėjimų raktu. Atmesdamas
pozityvistinę alternatyvą – arba „mokslas“, arba „empatija“! – priešingai, nesiliaudamas pasisakyti už adekvatų
aiškinimo bei supratimo sujungimą,

juos abu suvokdamas kaip vienas kitą
papildančius aspektus bet kokiame
prasmės ar vertės tyrinėjime, ar jis
pats dėl to neatsistojo į nuošalę tiek
šiandien vėl klestinčių scientistinių
srovių atžvilgiu (kognityviniai mokslai, komunikacijos mokslai, naujosios
informatikos technologijos ir t. t.), tiek
ir visų new age’o mąstymo bei moralės pavidalų atžvilgiu, kurie yra spontaniški, regresyvūs, neviltingi atsakai
į pernelyg didelį potraukį sistemoms
ir į nuo šiol triumfuojantį technicistinį
bei merkantilinį racionalumą?
Eric Landowski
(iš prancūzų k. vertė Nijolė Keršytė)

Linas Broga (1925–2005)
Birželio 16 d. po sunkios ligos mirė Linas Broga. Vertėjas, poetas, kelių inžinierius.
Kaip rašomi nekrologai? Nuo ko
pradėti kalbą apie tik prieš savaitę išėjusį žmogų, su kuriuo pastaraisiais
metais suvedė likimas – ir tai laikau
Dievo dovana? Ko reikia – gyvenimo
faktų, nuveiktų darbų sąrašo, asmeninių emocijų? Kas trukdo – baimė nusibanalinti, per mažai pasakyti ar prituščiažodžiauti?
Brogų bute mane pirmąsyk pasitinka tik Romana Brogienė. Rankiojam
faktus.
Gimė 1925 m. gegužės 10 d. Pačiaunėje, netoli Dusetų (Zarasų apskr.).
Mokėsi Biržų (1937–1939) ir Zarasų
(1939–1943) gimnazijose, mokytojavo
Turmanto ir Antalieptės progimnazijose (1944–1946). Nuo mokyklinių
metų palinkęs į humanitarinius dalykus, rašė eiles, ketino studijuoti literatūrą, ﬁlosoﬁją. Zarasų gimnazijoje
vadovavo literatūros būreliui, bet pokariu viešos humanitarinės veiklos kol
kas atsisakė – esamomis sąlygomis ji
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buvo neįmanoma kompromisų su sąžine nepripažįstančiam jaunuoliui.
Taigi 1946 m. įstojo į VDU, pasirinkęs
studijuoti neutralią, nors ir priešingą
„sielos pageidimams“ kelių inžinieriaus specialybę. 1949 m. suimama ir
ištremiama į Sibirą visa jo šeima – tė-

vas Steponas, motina Severija, broliai
Povilas bei Aloyzas ir sesuo Stefanija. Tuo metu Kaune studijavęs Linas
šios lemties išvengė, bet liko Lietuvoje vienas, kamuojamas artimųjų pasiilgimo (aplankys juos Irkutsko srities
Zalari rajono Sortų kaime tik po šešerių metų, 1955). Studijas, jau KPI,
baigė 1951 m. ir nuo tada dirbo pagal įgytą specialybę – plentų valdyboje, autotransporto ir plento ministerijoje, 1962–1983 m. dėstė braižybą
ir braižomąją geometriją VISI. Oﬁcialią inžinieriaus biograﬁją papildo su
specialybe susiję darbai: LTSR kelių
ir turistinis žemėlapiai (1958, 1962,
1963), braižomosios geometrijos vadovėliai (1973, 1974), straipsniai.
Pažinojusieji ir kartu dirbusieji liudija, kad savo pareigas vykdė nuoširdžiai ir skrupulingai. Sąžiningas iki
kaulų smegenų, negalėjo atsainiai
žiūrėti į savo kasdienį darbą. Gal iš
dalies jį net pamėgo (inžinerijos srities darbai rodo profesionalumą, kaip
dėstytojas buvo mėgiamas studentų).
Preciziškumas ir konkretumas nebu-
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vo visiškai priešingi jo prigimčiai dalykai – nuo mažens rašė kaligraﬁškai,
visada buvo punktualus. Bet egzistavo
ir slaptoji prigimties pusė, sovietmečiu neturėjusi sąlygų augti ir skleistis,
saugoma ir puoselėjama giliai širdyje. Romanos Brogienės rodomose dar
vaikystės nuotraukose mažasis Linas
kone kiekviename kadre stovi mąsliai
susikryžiavęs ant krūtinės rankas,
tarsi įsigilinęs į save. Taip, – patvirtina Roma, – čia jo būdingoji poza, tokia
išliks visą gyvenimą. Psichologai teigtų, kad tai nelyginant gynybinė žmogaus poza; rankų sukryžiavimas ant
krūtinės esą atspindi norą apsaugoti
savo vidinį pasaulį, neįsileisti į jį nepalankių išorės veiksnių.
Tą slaptąjį vidinį žmogų atspindėjo
nuo jaunumės iki paskutinių sąmoningų dienų rašyti eilėraščiai ir poezijos
vertimai. „Išvertė visą rusiškąją J. Baltrušaičio lyriką“, – rašoma „Lietuvių
literatūros enciklopedijoje“ (Vilnius:
LLTI, 2001, p. 79). Roma Brogienė
rodo sąsiuvinius, kuriuose – kaligraﬁškai nusirašyti ištisi Baltrušaičio eilių rusiški rinkiniai; nusirašydavo gavęs pasiskolinti, savų dar neturėjo. Jų
vertimai – viso gyvenimo darbas; sovietmečiu pavyko išleisti rinkinį „Žemės laiptai. Kalnų takas“ (1973), jau
nepriklausomybės metais pasirodė „Lelija ir pjautuvas“ (1996). Vertė ir daug
Rytų poezijos: Omaro Chajamo „Rubajatus“ (1972, 1998), „Išminties taurę“ (1984), Haﬁzo „Gazeles“ (1978),
Nizami lyriką ir poemą „Leili ir Medžnūnas“ (1985) bei kt. Jau sunkios ligos patale, slaugos ligoninėje, diktavo
žmonai kai kurių Baltrušaičio vertimų
pataisymus (papildytas ir pataisytas
visos Baltrušaičio rusiškosios lyrikos
rinkinys įteiktas Rašytojų sąjungos
leidyklai). 1990 m., atgavus nepriklau-
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somybę, pagaliau buvo priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą.
Parašė prisiminimų apie J. Urbšį,
P. Kuzmicką, L. Janaudį. Ir, žinoma,
apie aktorę Unę Babickaitę-Graičiūnienę bei jos vyrą inžinierių Vytautą Andrių Graičiūną, su kuriais susipažino dar studijuodamas trečiame
kurse. Susitikimas su šiais žmonėmis
buvo labai svarbus būsimai jaunuolio
dvasinio gyvenimo raidai. Dažnai lankydavęsis Graičiūnų namuose Kaune,
Vaižganto gatvėje – lyg mažoje kultūrinėje oazėje – Linas Broga tapo juos
ištikusios tragedijos liudytoju ir dalyviu: Graičiūnai 1951 m. buvo suimti ir nuteisti, Graičiūnas žuvo lageryje, o Graičiūnienė iš lagerių grįžo visai
palaužta ir sugniuždyta vyro mirties.
Siuntęs Unei į lagerį siuntinius, rūpinęsis grįžusia, po jos mirties (1961)
Broga globojo ir perdavė Teatro, muzikos ir kino muziejui jos kultūrinį
palikimą: per du tūkstančius knygų,
tapybos, graﬁkos, skulptūros darbų,
liaudies skulptūrų, baldų, teatro kostiumų, indų ir kt. Sudarė Babickaitės-Graičiūnienės knygą „Atsiminimai. Dienoraštis. Laiškai“ (Vilnius:
Scena, 2001), kartu su žmona parengė
ir antrąją – Unės Babickaitės susirašinėjimo ir atsiminimų apie ją – knygą, kurios pasirodant, deja, nebesulaukė. Ligos patale per Velykas gavo
pamatyti tik jos maketą, o spaustuvėn keliauti „Aidų“ leidykloje ji galutinai buvo parengta – lemtingas sutapimas! – prieš pat jo mirtį...
Gaila. Šios knygos pasirodant labai
laukė, lyg jausdamas, kad reikia skubėti. Apgailestavo, kad ne visa gausi
medžiaga į ją tilpo, kad sveikata nebeleidžia atsidėti korektūrų skaitymui.
Bet – įstrigo mintis, išgirsta prie Lino
Brogos karsto: žmogaus kūrybingumą

bei jo dvasios jėgą rodo ir darbai, pasirodantys po jo mirties.
Anapusybės ilgesiu pažymėtiems
žmonėms dar šiame gyvenime leidžiama atpažinti vienas kitą. Kaip Linui
Brogai ir Unei Babickaitei. Kaip vėliau, 1966-aisiais, Balmonto jubiliejui
medžiagą renkanti būsimoji Brogienė, tada dar Dambrauskaitė, šiam vyrui atidarius duris supras: jis kažkaip
liks mano gyvenime. Užsisėdėjusi pagalvos: rupūs miltai, jau tris valandas sėdžiu! Lyg seni pažįstami. Ketverius metus bendraus: apie knygas,
keliones, gyvenimus. Gavę slaptos literatūros, bėgs vienas pas kitą, dalysis, palikinės kits kitam nakčiai perskaityti. Nuo 1970-ųjų bus kartu visą
laiką: varge ir džiaugsme, darbuose ir
atokvėpiuose. Brogų namai – irgi kultūrinė oazė, kaip prieš beveik šešis
dešimtmečius Graičiūnų namai. Liko
didžiulis Lino Brogos archyvas, korespondencija, atsiminimai, kūryba, dar
neskelbti vertimai.
Jaučiuos neparašiusi nieko – lyg
visa, kas svarbiausia, būtų nepasakoma žodžiais. Kaip ir Lino vidinė slapta, kurią ne kiekvienam atverdavo.
Bet ir nešykštėjo, leisdavo prisiliesti
prie jos; laimė buvo pajusti jo pasitikėjimą, širdies trapumą ir gelmę. Nesinori daugiažodžiauti, nes Linas mokėjo labai daug pasakyti trumpais
posakiais. Talpus ir leidiniui „Kas yra
kas Vilniaus apskrityje 2003“ nurodytas gyvenimo moto: stengtis daryti ką
nors gera ar bent nedaryti bloga.
Talpus, ir vis dėlto tik šiek tiek atskleidžiąs neeilinę asmenybę, gyvenusią tyliai, lyg anapus pasaulio triukšmo, bet gyvai įėjusią į mūsų kultūros
ir dvasios istoriją.
Ona Daukšienė
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Rusijos islamiškoji respublika?
EGIDIJUS VAREIKIS

Kovos su islamo terorizmu įkarštyje JAV vadovai paskubėjo deklaruoti
svarų diplomatijos laimėjimą. Pasak
propagandistų, Rusija tapo JAV sąjungininke, Rusija kartu su JAV nuoširdžiai kovoja prieš tarptautinį (suprask, islamiškąjį) terorizmą.
Tačiau ar tikrai kovoja? Ar turi kokį
nors strateginį planą? Ar nori kurioje nors globalioje kovoje būti JAV sąjungininkė? Galiausiai jei kova su
islamiškuoju ekstremizmu yra ilgalaikis politinis procesas, kaip nuo Rusijos pasirinkimo priklausys mūsų likimas? Mums svarbu, bus ar nebus
civilizacijų konﬂiktas, jei bus, kurioje gi vietoje brėžiama ta baisioji Huntingtono linija, skirianti civilizacijas?
Mes savo priklausymą konkrečiai civilizacijai žinome, bet kur atsidurs didžioji neprognozuojamoji Rusija? Tai
reikšmingas politikos klausimas.
Atrodytų, nieko čia keista, Rusija –
krikščioniškas kraštas, – tad ir turėtų ginti krikščioniškąsias idėjas. Realus vaizdelis kur kas sudėtingesnis.
Šalis, išsitęsusi per vienuolika laiko
juostų, kažkada užėmusi nekrikščioniškos kultūros regionus, yra nevienalytė, sudarkyta ateizmo, tebekankinama sektų ir, beje, nekrikščioniškų
tikėjimų.
Rusijos politikoje islamo faktorius
minimas, tačiau iki konﬂikto Šiaurės Kaukaze nebuvo reikšmingas politikos prioritetas. Interneto svetainė
http://www.islam.ru, siekianti tapti
Rusijos islamo naujienų portalu, daug
kalba apie tikėjimą ir kultūrą, bet iki
šiol vengia artimiau paliesti islamo
politinę pusę.
Galima drąsiai sakyti, kad Rusija
šiandien turi dvi skirtingas islamiškąsias stovyklas ir dvi islamo proble-
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mas. Tiesioginę tarptautinio islamo
terorizmo grėsmę ji pajunta per savo
ne visada vykusiai realizuojamus interesus Azijoje ir, be abejo, Čečėnijos
karo kontekste.
Formaliai Rusija suvokia, kad radikalus karingasis islamas, jei jam seksis plėsti savo veiklą, anksčiau ar vėliau pasieks Rusijos visuomenę. Tenka
pripažinti, kad be politinio nerimo, ko
nors daugiau plintančiam karingajam
islamui Rusija šiandien priešpriešinti negali. Čečėnai, islamiškąjį faktorių įsirašę į savąją nepriklausomybės
siekio „darbotvarkę“, nepriklausomos
Čečėnijos respublikos kūrimą susiejo
su islamo politine raida. Ne viskas, ką
šiandien daro tikėjimo ekstremistai,
tenkina Čečėnijos nepriklausomybės
idealus, tačiau islamiškasis ypatingumas padeda čečėnams išlikti nepamirštiems ir nenugalėtiems.
Tačiau Rusijai čečėniškoji islamo
versija taip pat naudinga. Karą prieš
savo piliečius Šiaurės Kaukaze Maskva kvaliﬁkuoja kaip savąjį indėlį į
kovą su tarptautiniu terorizmu, tad
nemaža dalimi lyg ir turi teisę jį kariauti. Karo politiniai kaštai, kaip regis, neatperka sudėtų investicijų ir politinių vilčių. Maskvos valdžiai būtų
malonu girdėti pripažinimus, kad jos
karas prieš čečėnus yra kovos prieš
tarptautinį terorizmą dalis,
kad Rusijos indėlis į kovą
prieš terorizmą yra svarus
ir kad Šiaurės Kaukaze kariaujant sutampa Maskvos
ir Vašingtono interesai. Islamiškasis Šiaurės Kaukazas yra Rusijos niekada nelaimėtas karas, griaunantis
šalies politinį prestižą, moralę ir tarptautinę galią.

Europa negiria Rusijos už sėkmingą
ar nesėkmingą kariavimą, tačiau dabar pasaulio akyse Rusija tiesiog negali prisipažinti pralaimėjusi ar nebenorinti kariauti su tarptautiniu
terorizmu. Šiaurės Kaukazo musulmonai sulaukė tarptautinio dėmesio.
Panašiai „įvaryta į kampą“ Maskva jaučiausi ir Vidurinėje Azijoje, iš
kurios tikras karingasis islamas greičiausiai ir gali ateiti. Amerikiečių
kova, kuriai Rusija dėl savo padėties
netvirtumo negali pasakyti „ne“, yra
pralaimima ta prasme, kad lygiomis
jėgomis talkinti JAV Rusija neįstengia, tad tenka atiduoti JAV įtakai ne
vieną teritoriją, dar taip neseniai buvusią SSRS arba „artimuoju“ užsieniu. Žinia, pastarųjų metų įvykiai Vidurinės Azijos šalyse parodė, kad JAV
karinių bazių likimas neramumų šešėlyje toms šalims yra kur kas svarbesnis nei Rusijos kariniai interesai.
Tad Rusijos pietuose ir buvusios
SSRS respublikose islamo raida nėra
Rusijai palanki, tačiau neatrodo, kad
Maskva turėtų kokį nors planą, gudresnį už karinės jėgos panaudojimą.
Kita islamo stovykla – tai musulmonai vadinamosiose Uralo Rusijos
respublikose, ypač Baškirijoje ir Totorijoje. Dabar jas įprasta vadinti Tatarstanu ir Baškortostanu, ir tai suteikia tam tikrą islamišką
skambesį. Islamas Uralo regione santykinai senas, siekia VIII amžių.
XIII ir XIV a. islamiškos
orientacijos Aukso Orda
buvo ir baškirų bei totorių valstybė. Rusija,
pamažu užkariaudama
Uralo tautas, su musulmonais elgėsi selekty-
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viai. Baškirai, neva taikiai prisijungę
prie Rusijos, išvengė plataus masto
religinio persekiojimo, nors islamas
buvo visiškai išvytas iš visų valdžios
institucijų. Stačiatikinimas XVI–
XVIII a. dažniausiai vyko pasirinktinai skaldymo metodu, teikiant privilegijas atsivertusiems į krikščionybę.
Rusijos imperija, tiesa, nematė čia
didelės politinės problemos. Musulmonai buvo traktuojami kaip tam tikra
egzotika, neturinti politinės ateities.
Juo labiau kad vargu ar buvo įmanoma numanyti, kad kažin kur čia iš
naujo bus brėžiama civilizacinė linija.
Vargu ar šiandien kas nors laiko
Uralo tautų islamą pavojingą Rusijos
saugumui. Islamas čia niekada nebuvo gilus, negrindė rezistencijos, jame
gausu ikiislaminių tradicijų, pagonybės elementų. Ateizmas islamo įtaką dar labiau sumenkino. Baškirai,
turintys tiurkų ir ﬁnougrų kraujo, ir
totoriai šiandien sudaro apie pusę savųjų respublikų gyventojų skaičiaus.
Islamo išpažinėjai šiandienėje Rusijoje mažai nutuokia apie, vadinkim,
tikrąjį islamą, priima tai daugiausia
kaip liaudies kultūrą, tautinio identiteto elementą ar papildomą atrakciją šalia savo ateistinės kasdienybės.
Vadinamieji tikintieji moka vos keletą
Korano ištraukų, žino, kokias šventes
reikia švęsti. Sekuliarizuota ar veikiau ateizmo paveikta bendrija islamiškos valstybės idealu laiko veikiau
pasaulietinę Turkiją, o ne kokį nors
Pakistaną ar Saudo Arabiją.
Negalima nuneigti, kad paskutiniu
XX a. dešimtmečiu regione įvyko tam
tikras islamo atgimimas. Bet tik „tam
tikras“, sąlygotas žodžio laisvės ir ateistinio „spaudimo“ pabaigos. Ne paskutinėje vietoje ir istorijos bei tautinio identiteto „legalizavimas“. Tačiau
atgimimo įtaka regionui buvo ir lieka
minimali.
Per 1995 m. valstybės Dūmos rinkimus islamiškosios politikos atstovai
pasitikrino, kiek jie yra svarbūs šalies politiniame gyvenime. Netrukus
prieš rinkimus suburta Rusijos mu-
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sulmonų sąjunga sugebėjo surinkti
apie 1% rinkėjų balsų. Net Baškortostane gauta ne ką daugiau. Sąjungos
lyderis Rimas Nijazgulovas vėliau –
1998 m. – pabandė tapti Baškirijos
prezidentu, tačiau nesurinko įregistravimui būtino parašų skaičiaus, o
dar metais vėliau kandidatuodamas
į vietinį parlamentą tegavo 5% balsų.
Publika taip ir nesuprato, dėl ko reikia balsuoti už islamišką partiją, kai
kasdienis gyvenimas priklauso visai
nuo kitų dalykų. Islamo partija nežadėjo nei tvirtos rankos, nei „auksinės“
pagalbos iš Saudo Arabijos, nei visuotinio teisingumo. Rinkėjams atrodė,
kad geriau problemas spręsti su „tradiciniais“ politikais.
Tatarstano islamas gali atrodyti
kiek radikalesnis. Čia vietiniai politikai nesidrovi minėti istorinės praeities – Aukso Ordos, Kazanės chanato
ir rusų – kaip istorinio priešo, sunaikinusio totorių valstybę. Tačiau kalbos
apie islamiškosios totorių valstybės
sukūrimą tebėra labai nedrąsios, veikiau politinis folkloras nei rimta valstybės kūrimo programa. Religiniai islamo lyderiai Rusijoje nebando tapti
kokio nors ajatolos Chomeinio analogais. Kai kas nors bando žaisti „islamo korta“, patiria, kad jos vertė nėra
aukšta. Uralo islamo ideologai gyvena
ne ruošimosi civilizacijų karui, o veikiau permanentinio dejavimo būsena.
Dabartinę situaciją jie vadina rusiﬁkacijos, komunistinio teroro, sovietinės valstybės uždarumo padariniu,
tačiau nesiūlo jokios išeities. Tiesiog
konstatuoja, kad yra blogai. Tačiau ir
labai gerai niekad nebuvo…
O situacija iš tikro atrodo apverktina. Organizuotos struktūros, sunaikintos dar prieš Antrąjį pasaulinį
karą, taip ir neatkurtos, islamiškos
organizacijos kuriasi ir byra chaotiškai, neranda skiriamosios ribos tarp
tikėjimo, folkloro ir politikos, tikinčiųjų bendrijos išskaidytos ir supriešintos. Atskirų regionų muftijai neretai
kovoja tarpusavyje dėl įtakos ir stengiasi pervilioti tikinčiuosius. Totorijoje

registruota netoli tūkstančio, Baškirijoje – per šešis šimtus bendruomenių,
tačiau jos nekoordinuoja savo veiklos
ir neturi vieningos hierarchinės struktūros. Pavyzdžiui, dar 1997 m. atlikta
apklausa „Kas yra jūsų dvasinis vadovas?“ parodė, kad apie pusė Baškirijos ir Totorijos musulmonų iš viso nežino tokio, ketvirtadalis mano, kad tai
koks nors pasaulietis politikas, o likusieji vardija labai įvairius asmenis.
Formalusis Rusijos musulmonų
centras Rusijos imperijos ir sovietiniais laikais buvo Ufa – Baškirijos,
bet ne Totorijos sostinė. Tačiau Ufa
yra sunkiai pasiekiama ir mažai žinoma vieta, nepatraukli net kokiai nors
Islamo Konferencijai. Maskvai tai kažin kokia tolima ir nereikšminga bendruomenė.
Ne tik radikalaus, bet bent kiek politiškai aktyvesnio islamo misionieriams Ufa yra dar labai tolima provincija. Jei kas ir prisimena, kad prieš
kelis šimtus metų Rusija baigėsi Europinėje Uralo pusėje, tai prisimena
kaip istorinį vadovėlinį faktą, kuris
neskatina jokių istorinių ar geopolitinių svarstymų, na, kad ir mėginimo
įsivaizduoti ateities krikščionybės ir
islamo skiriamąją liniją Uralo regione.
Rusijos oﬁciali politika rodo, kad
šalis ir šiuo atveju neturi kokio nors
strateginio plano. Situacija palikta
savieigai, tačiau atrodo, kad tokia situacija kaip tik yra palanki dabartinei
Rusijos valdžiai. Ji turi gero prorusiško nekariaujančio islamo pavyzdį, demonstruoja neva religinę ir kultūrinę
toleranciją ir todėl turi teisę kariauti
prieš blogąjį islamą Šiaurės Kaukaze. Prorusiška Totorijos valdžia tvirtai saugo rusų interesus respublikoje,
už tai gaudama galimybę pažaisti islamą. Būtų naivu manyti, kad ji gali
virsti kokia nors Penktąja kolona…
Atrodo, Rusijos putinai kol kas gali
miegoti ramiai – ryt ar poryt Uralo islamas ar islamiškos respublikos galimybė jiems negrasina. Bėda tik, kad
istorija nemėgsta būti logiška, racionali ir planuojama.
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Amorth, Gabriele, Egzorcistai ir
psichiatrai, iš italų k. vertė Juozas
Ruzgys, Vilnius: Katalikų pasaulio
leidiniai, 2005, 206 p., 3000 egz.
Trečioji, galima sakyti, gudriausia
prityrusio kovotojo su demonais knyga. Nors rašoma apie ligą (mokslas ją
vadina New Age), pavadinime įvardijami gydytojai, taip smalsaus ir jautraus ligonio neatbaidant paimti ją
nuo prekystalio. O atvertus užplūsta
už stebuklines pasakas makabriškesnės egzorcizmų smulkmenos ir pokalbiai su „realybei“ atstovaujančiais
psichiatrais. Kontrastas toks, kad
skaitytojas gali pasijusti išsikraustęs
iš proto. Tačiau, manding, kaip tik šis
šaltas dušas gali priversti kitu kampu
pažvelgti į pasaulį, šį tą sužinoti apie
Šventąjį Raštą ir jo „kaltininką“, gal
net sukalbėti vieną kitą maldą.
Teoﬁlis Lukoševičius
Gaigalaitė-Beleckienė, Ona, Neužmirštami metai: Onos Gaigalaitės-Beleckienės atsiminimai, Kaunas:
Naujasis lankas / Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų
kongregacija, 2004, 398 p., 1000 egz.
Ši knyga nėra vien įprasti tremties
atsiminimai. Gerokai per 100 jos puslapių skirta prieškario Lietuvai. Tai
ne tik pasiskaitymas smalsuoliui, bet
ir indėlis to meto kultūros istorijon.
Tremties vaizdai gal ir nelenkia šio
žanro klasikų, bet pasakojimas paprastas, gan stilingas, apmąstymai aiškūs,
nuoširdūs. Tautinio postmodernizmo
užuitam skaitytojui tai nebloga atgaiva, o drauge priminimas, kad sovietų
laikais tik profesionalūs autoriai vengė rašyti „stalčiui“ (skelbiami tekstai
iš 1957–1989 m.).

2005, 100 p., (ser. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai, 10).
Simptomiškas (ar „programiškas“?)
šio eilėraščių rinkinio pavadinimas –
jame daug kasdieniškos nostalgijos,
svarstymo apie savo gyvenimo tarpsnį,
jo teikiamas ir jau prarastas galimybes, nestinga objektyvuojančio įsižiūrėjimo į save, savo kūrybą, į pasaulį, kuriame susipina ir lygiavertiškai
reiškiasi sacrum ir profanum. Tačiau
melancholiški pamąstymai nevirsta
savigaila. Atrodo, poetui pabodo būti
madingam, rytietiškam, nepriekaištingai skambiam. Šie kertiniai jo poezijos
akmenys dabar nebe kyšo, o sugulė į
„pamatus“ – ten, kur jie ir turi būti.
Rima Malickaitė
Karpavičius, Eugenijus; Paknys, Mindaugas, (sud.), Pažaislis:
Menas ir istorija, fotograﬁjos Kęstučio Stoškaus, Vilnius: E. Karpavičiaus
leidykla, 2005, 140 p., iliustr.
Devintame dešimtmetyje Pažaislį
lankydavę stačiatikiai sakydavo: namolennoje miesto – apytikriai „maldų
įkrauta vieta“. Fotograﬁjos to perteikti negali, tekstas – tik tiek, kiek jame
atsisakoma „mokslinio objektyvumo“.
Tačiau galima fotografuoti ir aprašyti „objekto“ eksterjerus bei interjerus:
parodyti šviesų ir spalvų pašnekesius,
išryškinti detales, surasti vietų, iš kurių ar į kurias negali pažvelgti neprivilegijuota akis. Ši knyga tai ir siūlo.
Maža to, Pažaislio atveju – pirmąsyk.
Vytautas Ališauskas

Jonas Naujokas

Laurinavičius, Česlovas; Motieka, Egidijus; Statkus, Nortautas,
Baltijos valstybių geopolitikos bruožai.
XX amžius, Vilnius: Lietuvos istorijos
instituto leidykla, 2005, 412p., iliustr.

Kajokas, Donaldas, Karvedys pavargo nugalėti: Eilėraščiai, Vilnius:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,

Perskaičius knygą pagaliau galima suprasti, kas yra geopolitika kaip
mokslas – tokia civilizacijų istorijos
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mokyklos atmaina. Šios mokyklos atstovai, kaip tikri platonikai, nesibodi duoti pamokymų politikams. Beje,
pastariesiems išties patartina ją paskaityti – knygoje vykusiai analizuojama Baltijos šalių padėties kaita XX
a., pateikiamos Rusijos, svariausių
Europos valstybių bei JAV užsienio
politikos gelminių tendencijų analizės. Deramai įvertinta Lenkijos reikšmė Lietuvos ateičiai Europoje.
Saulius Drazdauskas
Lomanas, Juozas, Quo vadis, modernioji Europa? 2-oji laida, Kaunas:
VšĮ „Laetitia“, 2005, 338 p., 1000 egz.
1-as šios knygos leidimas pasirodė
1932; Nerija Putinaitė ją išsamiai analizavo „Šiaurės Atėnų tremtiniuose“.
Anuomet tai buvo pirma tokio masto knyga, skirta Europos dvasinės ir
socialinės raidos rūpesčiams aptarti.
Smalsu skaityti šiandien kiek naivoką, ne tik politinio korektiškumo, bet
ir postmodernios patirties nepaliestą
tekstą – pasirodo, diagnozės būta tikslios, bet nepasiteisino autoriaus viltys, kad krikščionybė vėl suklestės, o
drauge su ja ir Europa. Šaukštas dvokiančio deguto – leidėjų (nuo Katalikų
Bažnyčios atkritusių arkivysk. Lefebvre’o sekėjų) užrašas ant ketvirtojo viršelio, klastojantis Jono Pauliaus II mintį. Šv. Tėvas kalba apie ne Bažnyčios, o
Europos kultūros „tylią apostazę“.
Jonas Naujokas
Mantvydas, Pranas, Raštai, par.
Adolfas Poška, Vilnius: Kultūros, ﬁlosoﬁjos ir meno institutas, 2005, 368 p.
(ser. Iš Lietuvos ﬁlosoﬁjos palikimo).
Dar vieno iš užmaršties ištraukto profesionalaus ﬁlosoﬁjos istoriko
Prano Mantvydo (1894–1960) „Raštuose“ – tarpukaryje vienintelė šios
srities Lietuvoje apginta disertacija
„Oswaldo Külpe’s kritiškasis realizmas“ (skelbiama pirmąkart) bei ketu-
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rios studijos. Tai ﬁlosoﬁją išmanęs ir
jos „pamatinį žinojimą“ turėjęs mąstytojas, gebėjęs išstumdyti mokslines
formuluotes ir laisvai perteikti bei
kartu taikliai apčiuopti esmines problemas, mokėjęs sudominti ir šiuolaikiniam žmogui nenusibodusiomis
amžinosiomis mįslėmis. Gaila, kad į
knygą nepateko dar vienas kitas aktualus ir svarus straipsnis.
Gediminas Mikelaitis
Račiūnaitė-Vyčinienė,Daiva,Kokių giedosim, kokių sutarysim? Sutartinių pradžiamokslis, Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2004, 120 p.,
natos, iliustr. + CD, 500 egz.
Tik galutinai pamiršę ne tik tai, kas
yra sutartinės, bet ir prieš pusamžį išleistą jų tritomį, sulaukėme šias archajiškas giesmes atlikti mokančios
literatūros. Tiesa, vargu ar iš jos turės
kokios nors „naudos“ neprofesionalas.
Net pabandžius išgirsti, teks išmesti
iš galvos nemaža to, ką apie muziką
mokė mokykloje (kad ir tai, jog sekundos yra „negražu“), o sužinojus apie 38
atlikimo būdus ir visai susisuks galva.
Tačiau jei jūsų negąsdina tai, kad sužinosite, jog su savo protėviais neturite nieko bendra ir bemaž nebeturite
klausos (net ir dešimtmetį pasimokę kažin ar ko pasieksite), atsiverskite knygą ir užsidėkite CD – egzotiška
ekskursija garantuota.
Pranas Vildžiūnas
Radzevičius, Algimantas, Klasiko kūrybos slėpiniai: Donelaitis ir
Renesansas, Kaunas: Vilniaus universitetas, Kauno humanitarinis fakultetas, [Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla], 2005, 751 p.
Dar viena knyga apie Donelaitį. Jo
kūryba tiek svari, kad nekenkia nė
vadinamieji „kliedesiai“. Su Donelaičiu galime sau leisti tokią prabangą.
Knygos autoriaus tyrimo lygį nusako kad ir ši vieta: „Donelaitis Viduramžiams, be abejo, nepriklauso, todėl
siekiant idėjiškai teisingai ir meniškai
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tiksliai suvokti jo kūrybą belieka pasikliauti Renesanso semantiniais parametrais ir estetinėmis koordinatėmis“
(p. 7). Po tokio „tyrimo“ apie kokį nors
rašytoją x pasakytume – „vargšas“.
Tačiau dabar: vargšas Radzevičius.
Mikas Vaicekauskas
Ruﬁn, Jean-Christophe, Abisinas […], iš prancūzų k. vertė Jonė Ramunytė, Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2005, 504 p.
Istorinis romanas (Liudviko XIV laikai), primenantis kostiuminį ﬁlmą –
prancūzišką, tad neblogą. Pasakojama
apie žavaus avantiūristo (vertėsi gydymu žolėmis, neturėdamas diplomo)
pasiuntinybę Abisinijon (išgydyti imperatorių, beje, nepavyko), mėginimus
atversti šią šalį į katalikų tikėjimą
(varžosi jėzuitai ir pranciškonai). Pamažu virsta išsilaisvinimo iš katalikybės (herojaus draugo hugenoto linija
palieka šansų protestantams išlaikyti tikėjimą) bei Apšvietos prieaušrio
giesme. Ideologines klišes praskaidrina intriga, laimingos meilės istorijos
ir tikrai lanksti bei žodinga vertimo
kalba (nepaisant tam tikrų redagavimo trūkumų).
Saulius Drazdauskas
Tacitas, Publijus Kornelijus,
Analai: Nuo dieviškojo Augustao mirties, iš lotynų k. vertė Dalia Dilytė,
Vilnius: Margi raštai/ALK, 2005, 442
p. 1000 egz.

Valatka, Vitas, Žemaičių žemės tyrinėjimai. Knyga I. Archeologija, (Rašytinis palikimas Žemaičių muziejuje
„Alka“), sud. Laimutė Valatkienė ir
kt., Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2004, 416 p., iliustr.,
1000 egz.
Šie pokariu dirbusio jokių mokslų
nebaigusio, nepralenkto archeologijos,
kraštotyros ir muziejininkystės pirmeivio tekstai – tarsi testamentas, be kita
ko, primenantis, kad tikram tautotyros darbui vien techninių žinių nepakanka. Senovės kapuose guli ne sukirmiję griaučiai ir šukės, o žmonės su
nepakartojamais gyvenimais. Juos jie
mielai pasakoja įdėmiam klausytojui.
Gyvas dėstymas, tekstą papildantys
perkasų planai ir radinių nuotraukos teikia galimybę prie jų prisiliesti
ir mums. Tarsi kalbėtumeisi su savo
močiute. Tačiau knyga neperkreipta
romantikos. Svarstymų, kad „tai, ko
nesuprantame, esame linkę priskirti
religijos sričiai“, nepamenu radęs nė
viename mūsų dienų archeologijos
tekste.
Pranas Vildžiūnas
Vijūkas-Kojalavičius, Albertas,
Lietuvos istorijos įvairenybės, d. 2, iš
lotynų k. vertė Rasa Jurgelėnaitė, Vilnius: LLTI, 2004, 442 p.

Viso Senekos vertėja šįkart nudžiugino ištiso Analų teksto vertimu. Dar
pavergtoje Lietuvoje skelbti jų fragmentai (tarp jų – garsusis XV kn. 44
skyrelis apie Kristų ir krikščionių
kankinystę Romoje) istorijos mėgėjui leido atsilsėti nuo „klasių kovos“ ir
„visuomeninių-ekonominių formacijų“. Šiandien Tacitą gera skaityti kaip
niauroką žmogaus prigimties stebėtoją, gebantį savo tyrimus išreikšti paprastai, bet galingai.

Tai „Įvairenybių apie Bažnyčios
būklę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje“ lotyniškas tekstas, lietuviškas
vertimas ir išsamūs komentarai. Pridedami Kojalavičiaus gyvenimui bei
kūrybai skirti istorikų straipsniai, duodantys naujų duomenų apie jo kilmę
ir jo kaip istorijos darbų vertę. Tai pirmas toks platus šio, kaip jis vadintas,
„Lietuvos Kronikininko ir didžio Societatis Jesu teologo“ aptarimas. Pats
veikalas skaitytinas ir dabar – tikra
ne tik Bažnyčios, bet ir Kunigaikštijos
kultūros enciklopedija, parašyta vietomis šmaikščiai, vietomis patetiškai,
visados su meile ir atida.

Vytautas Ališauskas

Pilypas Mikoša
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Iš lietuvių kalbos lobyno
Parinko dr. PALEMONAS DRAČIULA

Kalinių laiko vienetas: zekundė.
Rusų artileristų apavas: puškojinės.
Žydų žaidimuose naudojamas sviedinys: chamuolys.
Šuoliuojanti žemės ūkio mašina: straktorius.
Didelį džiaugsmą aukai teikiantis plakimo įrankis: krykštės.
Varnų dekoratyvinis menas: krankdarbiai.
Kariuomenės maisto sandėlio vedėjo laipsnis: bulkininkas.
Medkirčio ramybės būsena: kirvana.
Kavos prisigėrusi gegutė: kūkava.
Toks antikinis vaisius: obuolys teokrituolis.
Didžiausia SSRS nykštukų kinostudija: „Nosﬁlm“.
Lietuvos valdovas, turėjęs nuostabaus grožio naktipuodį:
Šikimantas Vaza.
Naminukės verslo Lenkijoje pradininkas: maršalas Pilstudskis.
Pirmasis Turkijos dantų technikas: Mustafa Emalis.
Keleivių grumtynės stotyje: bilietinis karas.
Prastos reputacijos turizmo agentūra: kiaulionių biuras.
Melžėjų meno paroda: pienalė.
Antikinis muzikos instrumentas su klavišais iš arklio dantų: trojalis.

Indijoje gyvenančių teatralų kasta: dharmaturgai.
Tautinio kultūros rūmo statytojas: plytuanistas.
Plaukuočiausias Bažnyčios tėvas: Gaurelijus Augustinas.
Kilminga austrų storulių giminė: Habspurgų dinastija.
Erotinis lietuvių liaudies šokis: „Markizė de Sadutė“.
XIX a. poemos apie degtukus autorius: Sierakomlė.
Rainerio Marijos Rilke’s eilėraščių ciklas apie Kinijos revoliuciją: „Mao Cze Duino elegijos“.
Boriso Pasternako romanas apie klastingą AIDS platintoją: „Daktaras ŽIVago“.
Petro Cvirkos romanas apie sunkią laidojimo biuro darbuotojų kasdienybę: „Žemė maitintoja“.
Michailo Bulgakovo konditerijos vadovas: „Meisteris ir
margarinas“.
Tomo Akviniečio veikalas apie japonų imtynes: „Summo“.
Williamo Shakespeare’o drama apie paauglės aistrą prabangiems automobiliams: „ALFA-Romeo ir Džiuljeta“.
Ispanų poetas, apdainavęs sanitariją ir higieną: Federico Garcia Chlorca.
Algirdo Mykolo Brazausko statybas aprašiusio poeto slapyvardis: Kauno Hesse.
Johanno Strausso dvarui priklausantys kaimiečiai:
valsiečiai.

Senoji Lietuvos mėsininkų sostinė: Skersnavė.
Smulkių vagišių centras Moldovoje: Kišeniovas.
Atkampiausia Europos bažnyčia: Gibraltorius.
Išblėsusių poetų bausmės vieta: Gedos stulpas.
Svaiginimasis XIX a. rusų literatūra: algogolizmas.
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Rajausia lietuvių etninė grupė: šaukštaičiai.
Lietuvos pajūryje aptinkami džino butelių likučiai:
gin-tara.
1939 m. veikęs pieno baras su naktine programa:
„Molokovo-Stripentropo aktas“.
Didžiausias pasaulyje tvartas: Kiauliningrado sritis.
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