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Laiškas RedaktoRiui

Aušra Vaišvilaitė

Gerbiamas Redaktoriau,

Rašau Jums iš Kauno, nors galėčiau ir iš Budejovicų, visvien e-laišką gausite 
beveik akimirksniu ir pašto antspaudo, patvirtinančio mano buvimo vietą, ant 
jo nebus. Internetas užtikrina operatyvumą ir anonimiškumą bei galimybę ne-
prisirišti prie vietos. 

Kaune lyja, o aš visai nepykstu, kad sausio pabaigoje po mano langu sode 
sod riai žydi primulės. Panašu, nepavyks šią žiemą palaimingai prasnausti. 
Kur jau man, jei net meškos Kauno zoologijos sode negali užmigti. Todėl ne-
sunkiai „įsipilietinau“ per tą Internetinio balsavimo koncepciją. Sako, bent 
tiek iš jos naudos, kad žadina pilietiškumą, kurį daugelis jau realizuoja tame 
pačiame internete. Į ten ir keiksmažodžiai nuo tvorų baigia persikelti. Galėtų 
persikelti ir tie pseudografiti, nuo kurių bėgdami jų autoriai užaugę emigruos į 
švaresnius kraštus, nes Kaune, kaip ir Budejovicuose, kuriuose iš sentimentų 
šauniajam kareiviui Šveikui lankėmės prieš keletą metų, visi namai kreivai 
šleivai aprašinėti. 

Elektroninėje erdvėje dėl internetinio balsavimo koncepcijos kilo šioks toks 
šurmulys. Skaitydama e-komentarus jaučiu, kaip sunku diskutuoti su tokio 
dydžio valstybinio užsakymo finansiniu suinteresuotumu (gerai, jei vienos 
valstybės, o jei dviejų?). O ką reiškia diskutuoti su populistais, supratau, kai 
per Lietuvos radijo I programą Petras Auštrevičius internetinio balsavimo 
skeptikus apibūdino kaip neišmanėlius, nežinančius, kas yra tas kompiuteris. 
Ir tai tuo metu, kai pagrindinė diskusija šiuo klausimu vyksta internete! Kitoje 
laidoje taip pat neeilinis i-balsavimo šalininkas, manau, netyčia atskleidė visiš-
ką dabartinės rinkimų tvarkos neišmanymą. Iš to pasidariau išvadą, kad daug 
pasirašiusiųjų peticiją už internetinį balsavimą paskubėjo ir gerai neįsigilino į 
reikalo esmę.

 Dabar rinkimų komisijas sudaro įvairių partijų atstovai, o jų darbą stebi 
taip pat įvairių partijų ir visuomeninių politinių sąjūdžių paskirti stebėtojai, 
taip pat žiniasklaidos priemonių atstovai. Ir taip nuo balsavimo pradžios iki 
biuletenių suskaičiavimo, supakavimo ir išsiuntimo bei protokolų pasirašymo. 
Kiekvieną biuletenį seka ne viena pora akių. Klausimas: kas suseks tuos tūks-
tančius e-erdvėje keliausiančių balsų? Kas, kurios partijos stebėtojai galės ra-
mia sąžine pasirašyti po tokio balsavimo protokolais?

Pamenu, kaip buvau stebėtoja per pirmuosiuos LR prezidento rinkimus. 
Buvo šalta. Primulės nežydėjo. Rinkėjai nešė savo užpildytus biuletenius kol-
chozo pirmininkui, kuris buvo ir komisijos narys, parodyti. Gudresni bent ap-
simesdavo tenorintys paklausti, ar teisingai „padėjo kryžiuką“. Smulkutė, vos 
paeinanti beveik akla senučiukė, dar prieš 6 val. laukusi prie uždarų balsavi-
mo apylinkės durų, neklausė. Jai buvo viskas aišku… O man teko atsistoti už 
pirmininko nugaros. Tuo nesvietiškai papiktinau šį regiono „carą“. „Dar niekas 
niekada nestovėjo man už nugaros!“ – širdo jis. „O dabar stovės“, – atšoviau. 
Buvau bjauri. Ir teisi. Nors, rodos, neilgam. Nūnai buvęs kolchozo pirminin-
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kas – kokios nors bendrovės arba agrofirmos vadas – įvedus elektroninį balsavimą, 
pats stebės pro petį, ar jo avelės teisingai balsuoja. Nežinantiems – patars. Tokie va-
džių iš rankų nepaleidžia.

Apie techninę i-balsavimo pusę internete noriai diskutuoja „e-apsėstieji“. Tie, ku-
rie internetinio balsavimo koncepcijoje mato vien tik technologinius iššūkius. Bet ka-
žin ar balsavimo viešumas, slaptumas ir patikimumas jiems reiškia ką nors daugiau 
nei techninę užduotį. Kad tik netektų IT aistruoliams labai nustebti, jog tarp kolegų 
„technarikų“ gali būti ir labai stipriai politiškai angažuotų, ir labai stipriai pilietiškai 
bei morališkai indiferentiškų.

Seniai seniai, kai personaliniai kompiuteriai dar buvo retenybė, o aukštosiose mo-
kyklose veikė skaičiavimo centrai su spintos dydžio mašinomis, pas mus į tokį centrą 
užėjo dėstytojas, nešinas užduotimi skaičiavimams. Jam buvo neramu, ar kompiu-
teris supras, kas parašyta žaliu tušinuku. Juokinga? Kaip pažiūrėsi: jeigu žmonės 
nebūtų tarpininkavę, tuomet tas geležies gabalas nieko nebūtų supratęs. Taip ir su 
internetinio balsavimo skaidrumu. Jo neužtikrins skaidrūs kompiuterių korpusai ir 
balsus be stebėtojų pagalbos šaltakraujai procesoriai skaičiuos taip, kaip juos tai dary-
ti išmokys kokio nors „Rubic-ono“ ar „NVS“ koncerno asocijuotos įmonės darbuotojai, 
o ne vieši, visiems žinomi asmenys, kaip antai politikai ar Konstitucinio teismo teisė-
jai. (Tai mano atsakymas vienam iš e-komentatorių, pasak kurio, nieko nevalia įtari-
nėti, nes tuomet turėtume įtarinėti ir LRS, ir Konstitucinį teismą). Man patiko kitas 
komentaras, kad Šveicarijoje ligi šiol kai kur balsuojama rankos pakėlimu. Susirenka 
visi į aikštę ir pakelia rankas. Genialu tai, kas paprasta. Tai tinka ir rinkimams. Bet 
mums – Baltijos pietiečiams – tai per prasta. Mums reikia ko nors Super. Mūsų maši-
nos „tiuninguotos“, mūsų namų stogai vis su skirtingais nuolydžiais, mūsų gražiosios 
merginos net žiemą su plikais pilvais. Kodėl technikos pažangą statau į vieną gretą su 
plikais pilvais? Nes technikos naudojimas be atžvalgos kelia šiurpą, kaip ir pastarųjų 
vaizdas žiemą. Deja, mada (atseit pažanga) valdo!

Nesu medikė, apie pašiurpusius pilvus nebešnekėsiu, bet iš kompiuterijos valgau 
duoną kasdieninę, todėl panižo parašyti. „Nuleistas iš viršaus“ nurodymas – per atei-
nančius Seimo rinkimus organizuoti balsavimą internetu – iš pirmo žvilgsnio atrodo 
ir šiuolaikiškas, ir patrauklus. Tai tiems, kurie kompiuteriu naudojasi kaip rašomąja 
mašinėle ar biblioteka. Man – ne. Nes nepasitikiu aš ponu Internetu. Nes jis, nors ir 
nepartinis, man pernelyg liberalus ir per rinkimus gali būti paprasčiausiai nupirktas, 
o bet kuris kompiuteris, kuris turi ryšį su ponu Internetu – ne rašomoji mašinėlė, o 
plačiai atverti vartai. Aišku, iš viršaus nuleis nurodymą, kad vartai turi būti saugūs, 
bet tai tas pats, kaip įsakyti Lietuvos keliuose pereiti prie elektromobilių, ne lėtesnių 
už benzininius. Karalaitė treptelėjo koja!? 

Pageidautina, kad būtų sudarytos sąlygos balsuoti kiekvienam Lietuvos piliečiui. 
Bet ar tik balsuoti, ar ir pabalsuoti? Argi noras dalyvauti rinkimuose nesusijęs su 
rinkėjo noru pareikšti valią? Taip kvailai klausiu, nes balsuodamas internetu rinkė-
jas negalės būti tikras, kad jo valia nepakeista pasieks Vyriausiąją rinkimų komisiją. 
Nors ir liūdna, bet mes gyvename dar paaugliškoje demokratijoje, kai nuo neprogno-
zuojamų rinkėjų nuotaikų, jų meilių vis kitiems „ereliams“ gali neprognozuojamai 
keistis ir Valstybės rytdiena. Pasakyčiau dar drąsiau – likimas. Tai senų demokra-
tijų valstybėse nelabai svarbu, kuri partija laimės. Neturi jos šalia Didžiųjų brolių, 
kuriems nepasirodytų brangu nupirkti tuos kelis techninius darbuotojus, kurie vieni 
supras, kaip veikia rinkimų serveriai, programos ir ponas Internetas. Ir jokie rinkimų 
stebėtojai nepadės. Patikėkite manimi, buvusia stebėtoja ne vienuose rinkimuose ir 
daug metų dirbančia su dar mažiau patikimais, nei konkuruojančios partijos komi-
sijos nariai, kompiuteriais ir ponu Internetu. Pavyzdžiui, dingus elektrai, ko gero, 
tikėtiniau, kad atsijungs visi rinkimų komisijų kompiuteriai, nei tai, kad „atsijungs“ 
visi rinkimų apylinkių komisijų nariai bei stebėtojai. Apie virusus net nešneku. Pa-
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gal rinkimų įstatymą dabar rinkimų apylinkės negali būti didesnės nei 4000 rinkėjų. 
Galime tik spėti, kokio dydžio būtų i-balsavimo apylinkė, jei internetu balsuotų dau-
guma emigrantų ir visas žaliasis jaunimėlis, tingintis į parduotuvę nueiti, kur jau ten 
į rinkimų būstinę?

Užsienyje gyvenančių ar per rinkimus ten atsidūrusiųjų lietuvių politinės simpati-
jos, manau, neturėtų pastebimai skirtis nuo Lietuvoje likusiųjų, taigi jų balsai neturė-
tų pakeisti rinkimų rezultatų. Kitas klausimas, kad pasiekti Lietuvos ambasadas bei 
konsulatus ir juose balsuoti išvykėliams iš tiesų sudėtingiau nei mums. Bet niekas ir 
nesakė, kad palikus Lietuvą tėvynę bus lengva ja rūpintis  (atsiprašau už piešinu-
ką – internetas neigiamai veikia mano stilių).

 Lietuvoje internetinio balsavimo simpatikai ir skeptikai nepasidaliję pagal partinę 
priklausomybę. Klysta tie, kurie sako – mūsų elektorato tarp i-balsuotojų nėra. Inter-
netas taip greitai plinta, jog jo vartotojus vis sunkiau priskirti kokiai nors apibrėžtai 
socialinei grupei. Todėl esminis klausimas diskutuojant i-balsavimo tema lieka, anot 
Stalino, „...ne kas balsuoja, o kas balsus skaičiuoja“.

Įvedus i-balsavimą, rinkimai taptų panašesni į loteriją. Nemėgstu gauti dovanų lo-
terijos bilietų. Jie sukelia nereikalingas viltis ir rūpesčius. Esu iš tų, kurie niekada 
nelaimi loterijose. Meluoju – vieną kartą laimėjau. Kalėdinėje labdaros loterijoje bene 
geriausią ten buvusį daiktą – Osvaldo Jablonskio akvarelę. Ligi šiol tai laikau dovana 
iš Dangaus Kristaus gimtadienio proga. Kad pralinksmėčiau. Tuomet labai sunkiai 
išgyvenau prieššventinę depresiją.

Dauguma lietuvaičių (abiejų lyčių) manęs nesuprastų. Lietuvaičiai tikri loterijų 
fanai ir per rinkimus balsuoja taip, tarsi laimės šuliny žvejotų. Net bankai, regis, 
nuo loterijos nesusilaikys. Ne, ne patys ją organizuos, o „pastatys ant kortos“ savo 
reputaciją kartu su mūsų indėliais, dalyvaudami realizuojant i-balsavimą. Jeigu bal-
savimo internetu metu būtų bandoma klastoti rezultatus (tai visada buvo bandoma 
daryti – tokios realijos), net jei bandymai būtų už bankų tinklų ribų, vis tiek suversti 
kaltę bankams būtų vieni niekai. Juk norint mus (Lietuvą) nubausti, galima kartu 
su nupirktais rinkimais ir bankų pamatus paplauti. Toks precedentas buvo (kaip ir 
Vyriausiosios rinkimų komisijos kompiuterių gedimas). Pamenate paksistų užpirkto 
laikraščio numeryje straipsnį apie banką, sukėlusį pastarajam daug nemalonumų? 
Ar nereikės tik man savo kuklių santaupų patikėti kojinei, jei bankai pabandys poli-
tinių kovų lauke išlošti sau populiarumo. Čia vėlgi galimas lošimas mėgstantiems – 
lažybos: ar bankai už rinkimų vykdymą ką nors išloštų (valstybinio užsakymo pinigai, 
reklama, etc.), ar praloštų (kilus klastojimo įtarimams nuostoliai dėl nepasitikėjimo 
elektronine bankininkyste, banko darbuotojais, etc.)? Aš nesilažinu. Pasiūlymo ne-
siųskite.

Angliškai BET – lažybos, lietuviškai „bet“ verčia suklusti. Seniau dar buvo toks po-
sakis: „sėdo į betą“, reiškė – liko be nieko, bankrutavo. 

Su geriausiais linkėjimais
    
Kaunas, 2007 01 22
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dienoRaštis

Julita Kraińska

dienoraštis

Vilnius, 2006 m. gruodžio 31 d. Per Naujuosius 
Me tus švęsime mūsų personalinės unijos jubiliejų. 
Šalia manęs fotelyje sėdi lietuvių tautos atstovas 
sulaužyta ranka, o mūsų sūnelis priešais jį puikuojasi 
dainelėmis, traukdamas jas pakaitomis tai lenkiškai, 
tai lietuviškai.

Kadaise jis mane kerėdavo kasdien iš AGAD’o – 
Varšuvos Senųjų aktų archyvo – išsinešamais seno-
sios Lenkijos kultūros pėdsakais. Kadaise kupina en-
tuziazmo atradau jo kraštą, su kuriuo niekad nebuvau 
susidūrusi. Tuomet dar negalėjau suprasti, kodėl taip 
stebinu tokią savo pažįstamą iš Suvalkų.
Kitaip negu lenkų turistai, niekada nemačiau, o ir 
šiandien nematau jokio skirtumo tarp gyvenimo Li-
etuvoje ir Lenkijoje. Vaikščiojau po Vilnių, šiuolaikinį, 
kupiną gyvybės miestą. Troškau, kad visi regėtų 
Vilnių ir Lietuvą mano akimis. Su anuo lietuvių at-
stovu kvietėmės ir išlydėjome dešimtis artimesnių 
ar tolimesnių bičiulių iš Lenkijos, Didžiosios Britani-
jos, Ispanijos, Amerikos ir Prancūzijos. Darėm tai su 
kažin kokiu nepaaiškinamu skautišku užsidegimu, 
bešlovindami vietos gėrybes, pamiršdavome ir savo 
reikalus. Tarsi norėdami įrodyti pasauliui, kad čia, 
Lietuvoje, galima gyventi, kad čia gražu, kad čia gali 
būti įdomu. Lankėme net tokias egzotiškas vietas kaip 
kiaulių galvų paroda mėsos halėje arba tokias neįdomias 
fototuristui kaip archeologinių kasinėjimų vietos. Kar-
tais, vėliau, dažniausiai atsitiktinai sužinodavome, 
jog nuo tų kiaulės galvų vaizdo juos supykindavo, kiti 
Vilnių lygindavo su Kosciežynu – provincijos mies-
teliu Lenkijos vakaruose, dar kažkas buvo panoręs 
iškart išvažiuoti, vos pavaikščiojęs stoties apylinkėse – 
taip atstumiamai veikdavo vietinės publikos vaiz-
das. Daž niausiai taip blogai nebūdavo, mums pavyk-
davo visus užkrėsti Vilniaus architektūros žavesiu. 
Nesunkiai  lai mėdavome pripažinimą kavinių kultūrai, 
nieko nereikėjo įtikinėti, kad dėmesio verta lietuviška 
duona, alus, virtuvė.
Šiandien halėje nebėra kiaulių galvų, kasinėjimų vie-
toje išaugo rūmai. Lietuva lygiai, o kartais net aukš-
čiau negu Lenkija, reitinguojama europietiškuose  
žur naluose, bet Lenkijoje ir toliau apie Lietuvą mąsto -

ma kaip apie „Rytus“ – toli gražu ne geografine prasme.

Šiemet per Šv. Silvestrą būsime vieni, nieko nepasi-
kvietėme.

Vilnius, 2007 m. sausio 1 d. Nesu šampano gerbėja. 
Būčiau mielai išvengusi to paties tosto du kartus. 
Prisipažinsiu, tik per jėgą ištempiau iki valandos, 
kai Lenkijoje muša Naujuosius – mat nujaučiau, kad 
paskambins mama.
Absurdiškas tas valandos laiko skirtumas tarp mūsų 
šalių. Regis, visoje Europoje, išskyrus Britų salas, 
laikas  vieningas. Lietuvoje laikas viena valanda arčiau 
Maskvos – kažin kaip patikimai skamba mano de-
klaracija apie tai, kad nėra skirtumų tarp Lenkijos ir 
Lietuvos?
Naujametę naktį įprastai praleidome prie televizo riaus. 
LTV tą vakarą surinko žmones prie eglutės, o šie – tai 
bent! – vidurnaktį užgiedojo valstybės himną. Matyt, 
jis turi kažką, ko aš nesuprantu. Mačiau lietuvių, 
giedančių himną net per gimtadienį.
Fejerverkus stebėjome patogiai sėdėdami foteliuose. 
Paskui pagal liaudies paprotį atlapojome visus langus, 
idant išleistume senas ir įleistume naujas dvasias.

Gdynė, sausio 5 d. Pagaliau nusigavome. Jei ne dar-
bas ir ta sulaužyta ranka, pas mano mamą būtume 
buvę nuo Kūčių.
Čia vis dar seniai prabėgusios šventės, o mūsų dova-
nos neliestos stovi po eglute. Visi mūsų laukė. Seserys 
padarė gal šimtą koldūnų su kopūstais ir grybais, mama 
išvirė gal dešimt litrų barščių, žuvys drebučiuose... Gie-
dojome kalėdines giesmes... Per Kalėdas Lietuvių tau-
tos atstovas, matyt, jautė didelį sąžinės graužimą, kad 
negalėjome laiku išvykti, tad ne tik iškepė karpį, bet 
ir išgėrė visą bokalą raudonųjų barščių, kurių tikrai 
nemėgsta. Tiesa, koldūnams daryti jėgų pristigome. 
Laimei, mieloji mama mums dvi dešimtis didžiųjų 
užšaldė, kasdien valgysime po tris. Rytoj visą dieną 
ruošimės. Nuo 18.00 val. vaikščios Kalėda.

Gdynė, sausio 9 d. Kunigas ir du patarnautojai įžengė 
į namus maršu, kaip kariai. Tyloje, be giesmių. Vaiko 
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ryto trypinėjančius savanorius su aukų dėžutėmis. Kas 
kartą ten ką įmesdavau, paimdavau keletą širdelių, bus 
staigmena mūsų neįvykusio vilniškio štabo nariams. 
Šiemet Orkestras turėjo groti ir Vilniuje – pirmąkart. 
O juk jau yra štabai ir Vokietijoje, ir Didžiojoje Britani-
joje, Amerikoje. Net Ukrainoje. Ko čia stebėtis – reikalas 
neeilinis. Neeilinė energija, o to, kas daroma vaikams – 
neįmanoma pervertinti. Iš Orkestro rinkliavų vaikų 
ligoninės aprūpinamos medicinos įranga. Pavyzdžiui, 
Lenkija yra tarp pirmaujančių šalių, kur vaikams 
profilaktiškai tikrinama klausa. Tai Orkestro dėka. 
Tyrimas leidžia labai anksti aptikti ydas, o tai reiškia 
daug sėkmingesnį gydymą. Veltui tiriamas kiekvienas 
naujagimis, ne vėliau kaip trečią dieną po gimimo. O 
Lietuvoje yra tik vienas toks centras Kaune ir vienas 
aparatas Santariškėse. Ir, žinoma, tam reikia special-
aus gydytojo siuntimo. Norėdama tą tyrimą Lie tuvoje 
atlikti savo sūneliui, turėjau išdiskutuoti jo pagrįstumą 
su anuo nesąmoningu lietuvių tautos atstovu, o paskui 
išjudinti rusenančius santykius su vie na iš tų ligoninių. 
Laimei, tyrimas baigėsi labai gerai. Jau seniai mūsų, 
atvykusių iš Lenkjos, pulkelis nori Vilniuje įkurti Orke-
stro štabą. Šiais metais nedaug betrūko. Nepavyko 
dėl priežasčių, nepriklausančių nuo mūsų. Vėliau 
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galvutės neglostė, poterių sukalbėti neprašė. Kadangi 
gyvename Vilniuje, pradžiai buvome kvalifikuoti kaip 
neparapijiečiai. Paskui buvo tik sausas kreipimasis ir 
nepasitenkinimas, kad nėra likusių namiškių, priekaištai 
dėl anų metų, kad jų taip pat nebuvo. Mama bandė teis-
inti seseris, dirbančias iki vėlumos, kunigas atsikirtinėjo, 
jog tikįs, bet norįs jas pamatyti bažnyčioje – pakartojo 
tai bent tris kartus. Tarpduryje paklausė, ar neturime 
aptartinų dvasinių klausimų. Akivaizdu, neturėjome. 
Viskas truko gal septynias minutes. Kunigui išėjus, 
visą vakarą tylėjome. Po dviejų dienų žiniasklaida ūžė 
apie Stanisławo Wiel guso atsistatydinimą iš Varšuvos 
metropolito pos to. Įsiplieskė diskusijos apie Lenkijos 
Bažnyčios, atsidūrusios kryžkelėje, ateitį.

Gdynė, sausio 14 d. Šiandien baisiai šalta ir siaučia 
vėjas. Gaila, kad oras nepalankus Didžiajam Šventinės 
Pagalbos Orkestrui. Kasmet surenkama vis daugiau 
pinigų, įdomu, kiek visoje Lenkijoje surinks ūžaujant 
šitam vėjui. Suplanuota daugybė koncertų lauke. 
Šiais metais kaip ir pernai pinigai bus skirti vaikams, 
nukentėjusiems nuo nelaimingų atsitikimų ir moky-
mui teikti pirmąją pagalbą. Nesinori iš namų nė nosies 
kišti, o stotyje ir autobusų stotelėje jau sutikau iš pat 

Gintautas trimakas. tavo bažnyčios. 1988. Fotografija
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sužinojome, kad vietinių lenkų grupė tą pačią diena jau 
kelintą kartą organizuoja savo labdaros renginį.

Vilnius, sausio 19 d. Paskambino Ania. Jos lenkiškos-
lietuviškos sąjungos istorija dar romantiškesnė negu 
manoji, nes šeima jos nepriima. Pabėgo. Prieš dvi 
savaites susilaukė dukrelės Marijos, teiravosi, kaip 
išrūpinti savo vabalėliui pilietybę. Situacija kaip 
mūsų – mama iš Lenkijos, tėtis iš Lietuvos, mergaitė 
gimė Vilniuje. Užjaučiu ją. Kai Konstitucinis Teismas 
priėmė sprendimą, kad dviguba pilietybė nesuderina-
ma su Konstitucija, teks rinktis, ar nori vaiko lenko, 
ar lietuvio. Esu beveik tikra, jog pasirinks pastarąjį 
variantą. Ne tik dėl to, kad įsimylėjusi iki ausų. Galiau-
siai vaikas gimė Lietuvoje, čia gyvens, kam vaikui tas 
lenkų pasas. Pažįstama giesmė. Galima paklausti ir 
taip: o kuriam galui lietuviškas? Juk iki aštuoniolikos 
metų vaikas ir taip neis balsuoti. Ką gi, jei ir toliau 
galios tas absurdiškas įstatymas, tų metų sulaukęs, 
vaikas pilietybę galės pasirinkti ir pats. Kokia laimė, 
kad mums taip pavyko! Kad viskuo pasirūpinome lai-
ku, nedelsdami! Mūsų atžala šiandien turi ir lenkų, 
ir lietuvių pilietybes. Nesuprantu, kodėl lietuvių 
įstatymų leidėjams atrodo gėdinga ar žalinga būti ly-
giomis dalimis lenku ir lietuviu. Tokia tapatybė – tai 
lobis, o gyvenamoji vieta neturi jokio ryšio su pilietybe. 
Į mišrių šeimų vaikus Lenkijoje žiūrima paprastai – jei 
vienas iš tėvų yra Lenkijos Respublikos pilietis, toks 
vaikas automatiškai įgyja teisę į lenkų pilietybę. Li-
etuvos pozicija nedemokratiška. Gaila, kad nėra kaip 
suskaičiuoti, kiek porų tai bus dingstis skyryboms, 
kiek porų ilgai nesiryš susilaukti vaiko.
Lekiu į kvalifikacinį pokalbį. Jei tuoj neišeisiu, pavė-
luosiu. O darbo man tikrai reikia.

Vilnius, sausio 22 d. Žurnalistas iš Kurier Wileńsky – 
lenkiško Lietuvos dienraščio – man pranešė, kad ry-
toj laikraštyje bus paskelbtas straipsnis vaikų darželio 
„Šypsena“ tema. Tegu man kas nors įrodo, kad straipsnis 
priešrinkiminiu laikotarpiu pasirodo atsitiktinai. 
Reikalas įsisiūbavo rudenį, Prancūzijos ambasadorius 
įsiskaudino savaitę prieš šventes, o jie tai aprašo dabar. 

Brangiai sumokėjau prisidėjusi prie vilniečių lenkų 
tėvų. Tai buvo paprastas protestas miesto savivaldy-
bei, planavusiai lenkų darželį Rasose perorganizuoti į 
grupę lietuviškame darželyje. Lenkų darželyje įsikurti 
pretendavo privati Prancūzų mokykla. Sužinojau, kad 
ambasadorius mano buvimą lenkų pusėje supran-
ta kaip „kenkimą Prancūzijos interesams“, maža to, 
„nedera, kad Prancūzų kultūros centro mokytoju liktų 
toks žmogus“. Štai ką reiškia liberté, egalité, fraternité 
à la française. Iš savo viršininkės attaché linguistique 
patyriau, kad kolei neįsivėliau į darželio reikalą, viskas 
judėjo prancūziško happy end’o link – jis turėjo vaini-
kuoti Prancūzų mokyklos pustrečių metų dėtas pastan-
gas įsikurti tame pastate. Prancūzai mane pavertė 
atpirkimo ožiu, o savivaldybė susitelkusiems lenkų 
tėvams neprisipažįsta, kad sėdo į balą ir per greitai 
palaidojo lenkų darželį.

Vilnius, sausio 23 d. Štai ir prašom – nenorom paau-
kojau darbą gindama lenkų mažumos interesus, o jie 
mane verčia Metų Lenku. Gaila, kad niekas laikraščio 
forume neklausia, ar teikiu korepeticijas.

Vilnius, sausio 28 d. Šventovėje Dominikonų gatvėje 
šiandien buvo sesuo Ezachiela su kunigu. Žmonių kaip 
visada reta, nors, regis, į lietuviškas mišias prisirenka 
pilni suolai. O gaila. Tai magiška vieta. Iš karto ten su-
tikau Šventąją Dvasią, kitose vietose nebuvo taip leng-
va. Gal tai dėl stebuklingojo atvaizdo. Šiame mieste tai 
viena iš mano mėgstamiausių vietų. Laukiu, kol paaugs 
mano vaikis, kad galėtų suprasti, apie ką kalbu. O anas 
lietuvių tautos atstovas malonės nepalytėtas. Tai, beje, 
tarp mudviejų ne vienintelis skirtumas. Bet užtat esa-
me šauni šeima. Kokį didelį iššūkį prisiėmėme prieš 
dešimt metų ir kaip sėkmingai į jį atsiliepiame, įvertinti 
gali turbūt tik tas, kas pats gyvena mišrioje šeimoje. 
Persikėlusi čia aiškiai pajutau, iš kur esu kilusi ir kas 
esu, taip pat karštai trokštu nieko nekeisti, kad taip ir 
liktų. Pažįstu dvi merginas iš Lenkijos, čia apsigyvenu-
sias ir tapusias lietuvaitėmis. Tačiau jos suinteresuotos 
konkrečia karjera, tarnybine arba politine. Linkiu joms 
sėkmės.

dienoRaštis
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Moki žodį – žinai kelią

KęSTUTIS K. GIRNIUS

Sausio mėnesį Davose vėl vyko Pasau-
lio ekonomikos forumas, ypač daug 
dėmėsio sulaukiantis politikų, versli-
ninkų ir kitų įžymybių suvažiavimas, 
kuriame svarstomos pagrindinės pa-
saulio problemos. Lietuvos atstovai 
dalyvauti nebuvo pakviesti. Preziden-
tas Valdas Adamkus paskutinį kartą 
lankėsi Davoso forume 2001 m. Nors 
nereikia perdėm sureikšminti Davo-
so susibūrimo, tačiau Lietuvos neda-
lyvavimas šį tą pasako apie jos įvaizdį 
pasaulyje, būtent kad Lietuva neat-
lieka ypatingesnio vaidmens tarptau-
tinėje arenoje ir kad jos vadovai nei-
tin ką turi pasakyti svarbiais dienos 
klausimais.

 Kuklus Lietuvos vaidmuo nestebi-
na. Lietuva yra maža, gana neturtin-
ga šalis, tad net ir palankiausiomis 
aplinkybėmis jai nelengva sulauk-
ti pasaulio dėmesio. Atrodo, kad Lie-
tuvos politikos vadovai susitaikė su 
šia padėtimi. Pastaruoju metu Lietu-
vos užsienio politika yra visiškai be 
polėkio, jos leitmotyvas – mes esame 
solidūs, patikimi partneriai – tinka 
bankams ir sveikatos draudimo bend-
rovėms. Ne visada taip buvo. Atgavus 
Nepriklausomybę, rasdavo si įvairiau-
sių pasiūlymų. Vieni būdavo kuklūs – 
pavyzdžiui, skatinti itin glaudų Bal-
tijos šalių bendradarbiavimą pagal 
Beneliukso šalių modelį. Kiti gana 
grandioziniai – antai tapti tiltu tarp 
Rytų ir Vakarų. Laikas ir tik rovė tai 
pataisydavo vienus pasiūlymus, tai 
sužlugdydavo kitus. Baltijos valstybių 
santykius ne mažiau ženk lino konku-
rencija negu santarvė, o glaudesnių 
ryšių puoselėjimas neteko reikšmės 
gana greitai paaiškėjus, kad visos trys 
taps ES narėmis. Valstybės, ypač di-
desniosios, neieško tarpininkų spręs-

damos svarbias problemas, jos veikiau 
nepaiso – tegul ir nepažeidžia – ma-
žesnių šalių interesų. Lietuva ir kitos 
Baltijos šalys tai patyrė ne kartą. Aki-
vaizdus pavyzdys – Vokietijos ir Rusi-
jos susitarimas dėl dujotiekio Baltijos 
jūros dugnu, nė neatsiklausus Lietu-
vos. 

Pagrindines Lietuvos užsienio po-
litikos gaires didele dalimi lemia jos 
narystė ES ir NATO. Priklausymas 
šioms įtakingoms organizacijoms ribo-
ja Lietuvos veikimo laisvę. Ji privalo 
laikytis bendrų nutarimų, atsižvelgti 
į savo partnerių pageidavimus, dažnai 
nusileisti galingesniųjų narių valiai. 
Tai menka kaina palyginti su narystės 
privalumais ir nauda Lietuvai. Kita 
vertus, abi organizacijos nėra monoli-
tinės, ypač ES, neturinti aiškios užsie-
nio politikos ir tebeieškanti savo vaid-
mens tarptautinėje bendruomenėje. 
Narių tarpusavio ginčai kartais būna 
aštrūs ir vieši, ypač tarp galingesniųjų 
senbuvių. Netgi vetuojami bendri nu-
tarimai, ką neseniai padarė Lenkija, 
nepritardama ES planams pradėti de-
rybas su Rusija dėl naujos bendradar-
biavimo sutarties. Bet dažniausiai dėl 
bendros pozicijos susitariama.

Lietuva nerodo ypatingų iniciatyvų, 
iš jos jų ir nelaukiama. Per pastarą-
jį penkmetį ryškesni buvo gal du mo-
mentai – Vilniaus dešimtuko pareiš-
kimas dėl Irako ir tarpininkavimas 
per Ukrainos oranžinę revoliuciją. De-
šimtuko pareiškimas nebuvo diplo-
matinės išminties viršūnė: pareikšta 
nedviprasmiška parama JAV abejo-
tino teisėtumo ketinimui pulti Iraką, 
kartu atsiribojant nuo daugelio „se-
nosios“ Europos šalių gerokai kritiš-
kesnių nuostatų. Buvusio vadinamojo 
socialistinio bloko šalių palankumas 

Vašingtonui yra suprantamas, kaip ir 
jų noras priminti didžiosioms Europos 
valstybėms, kad jos turi savo nuosta-
tas ir savo balsą. Deja, netrukus pa-
aiškėjo, kad pagrindinis pareiškimo 
autorius buvo amerikietis lobistas 
Bruce‘as Jacksonas, ir kad bent šį kar-
tą tariamai nepriklausoma ir savaran-
kiška politika turėjo suflerių. Užtat 
teigiamo atgarsio su-
laukė Lenkijos prezi-
dento Kwaśniewskio 
ir prezidento Adam-
kaus pastangos ras-
ti išeitį per Ukrainos 
krizę 2004 m. pabai-
goje. Adamkaus tar-
pininkavimas paro-
dė Lietuvos politinę 
brandą bei demokratinius kredenci-
alus. Bet Lietuva neišnaudojo progos 
užmegzti glaudesnius, ypač ūkio, ry-
šius su Ukraina. Nežinau, ar todėl, 
kad ji nepakankamai vikriai ir agre-
syviai veikė, ar todėl, kad ukrainiečiai 
ne itin domėjosi tokia maža šalimi. 

 Lietuva neturi savitos ir reikšmin-
gos užsienio politikos, bet dėl to ne-
reikia itin sielotis. Čia ji nėra unikali. 
Kokia, pavyzdžiui, yra Liuksembur-
go užsienio politika? Airijos? Portu-
galijos? Kuo jos skiriasi? Specialistai, 
be abejo, žino, bet vargu ar net gerai 
apsiskaitęs žmogus galėtų nurodyti 
esminius skirtumus, išskyrus gal tai, 
kad Airija nėra NATO narė.

 Didžiojoje politikoje Lietuva ne-
dalyvaus kaip nepriklausoma vei-
kėja. Bet yra ir mažoji politika. Čia 
neturiu omenyje kasdienio diploma-
tinės tarnybos darbo, vizų išdavinėji-
mo, amžino grūmimosi su smulkiomis 
problemomis, nesibaigiančio konfe-
rencijų, susitikimų, „patirties pasida-

ŽVILGSNIS
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lijimo“ pratybų rato, kuris ES yra pa-
siekęs stulbinamą apimtį. Mažosios 
politikos, kai kuriais atžvilgiais pri-
menančios viešuosius ryšius, paskir-
tis yra atkreipti dėmesį į Lietuvą ir 
jos laimėjimus, kurti teigiamą Lietu-
vos įvaizdį pasaulyje, palaikyti ir stip-
rinti neoficialius ryšius su kitų šalių 
vadovais ir t. t. Štai čia Lietuvos už-
sienio politikos vadovai neturi kuo di-
džiuotis. Ir tikrai ne todėl, kad Lietu-
va maža ir sąlygiškai neturtinga šalis. 
Juk šioje srityje Lietuvą aplenkia ma-
žesni jos kaimynai – Estija ir Latvija. 
Priežastys įvairios, bet viena iš svar-
biausių – iškilių ir iškalbių politikų 
stoka. Tiesiog trūksta žmonių, kurie 
pajėgtų rišliai ir nuosekliai aiškinti 
Lietuvos laimėjimus, siekius ir viltis, 
kurie šviežiu žvilgsniu ar naujomis 
mintimis galėtų įsijungti į tarptautinį 
politinį dialogą.

 Per pastaruosius 15 metų Lietuvos 
valstybės vadovas Vytautas Lands-
bergis, Latvijos prezidentė Vaira Vīķe-
Freiberga, Estijos užsienio reikalų mi-
nistrai, vėliau prezidentai Lennartas 
Meris ir Toomas Ilvesas buvo keturi 
įtakingiausi Baltijos politikai Vaka-
ruose, kartu ir veiksmingiausi savo 
šalių atstovai pasaulyje. Landsbergis 
yra ypatingas atvejis. 1990–1992 m. 
jis buvo Baltijos šalių pasipriešinimo 
ir nepriklausomybės troškimo simbo-
lis, jo kovinga retorika ir nekompro-
misinės nuostatos buvo „pats tas“. 
Sąlygoms pakitus, retorika nebesu-
laukdavo atgarsio, o nuostatos tapo 
prognozuojamomis. Vīķe-Freiberga, 
Meris ir Ilvesas yra skirtingos asme-
nybės, bet visų jų pasiekimus tarptau-
tinėje arenoje lemia jų iškalba – ge-
bėjimas sklandžiai, rišliai ir įtaigiai 
dėstyti savo mintis tarptautine, taigi 
anglų kalba. Būta ir įdomesnių idėjų, 
bet jų pateikimo būdas ir jas gaubianti 
retorika turi didesnį poveikį negu tu-
rinys. Savo kalbomis jie pritraukė ko-
legų ir žurnalistų dėmesį, išsiskyrė iš 
pilkos politinių vadovų masės, sukūrė 
įvaizdį rimtų valstybininkų ir žmonių, 
su kuriais verta pasikalbėti. Ir ne itin 
domimasi, kokia jų vidaus politika, ar 
jie yra veiksmingi administratoriai, 

oratoriai jie buvo vidutiniokai, neišrė-
žę nė vienos įkvepiančios kalbos, ne-
nukalę nė vienos įsimintinos frazės. 
Jų kalbos sukeldavo žiovulį, – ir nesi-
domėjimą Lietuva. 

Anglų kalbos mokėjimas yra būti-
nas, bet jo negana. Priešingu atveju 
kalbininkai, vertėjai bei gimnazijos 
mokytojai galėtų pretenduoti į užsie-
nio reikalų ministrus. Reikia turėti ką 
pasakyti ir mokėti tai pasakyti išraiš-
kingai. Ne kiekvienas gali tai daryti, 
bet šių gebėjimų nereikia pervertin-
ti. Pavyzdžiui, Ilvesas buvo Laisvo-
sios Europos radijo analitikas ir žur-
nalistas, kuris parengdavo gerus ir 
įdomius, bet anaiptol neišskirtinius 
straipsnius. Be to, ministras nedirba 
vienas. Ministerijos tarnautojai gali 
jam patarti, siūlyti analizes, mintis. 
Anglų kalbos specialistai gali peržiū-
rėti tekstą, pasiūlyti įtaigių frazių, 
elegantiškų posakių.

Susidaro įspūdis, kad Lietuvos poli-
tikai tiesiog nekreipia dėmesio į šiuos 
gebėjimus. Gal todėl, kad patys neiš-
siskiria iškalba ir ne itin gerai moka 
užsienio kalbas. Gal jie tebesilaiko 
egzaltuoto užsienio reikalų ministro 
ar prezidento įsivaizdavimo – esą tai 
žmogus, kuris kuria užsienio politikos 
koncepcijas ir jas įgyvendina, veda 
svarbias valstybines derybas, derina 
Lietuvos ir kitų šalių politiką. Taip 
buvo prieš 15 metų, bet ne dabar. Pra-
ėjo didžiosios politikos dienos, ir jos 
greitai nesugrįš. Reikėtų tai įsisąmo-
ninti ir deramai prisitaikyti prie nau-
jų sąlygų. 

Mažoji politika nėra koks nors ant-
rarūšis pakaitalas didžiajai, juolab 
kad didžiosios nebėra. Ją gerai vykdyti 
nėra lengva užduotis. Kol kas Lietuva 
neturėjo nė vieno šios politikos meist-
ro, gal net pameistrio. Ne tik URM tu-
rėtų pergalvoti, ko tikimasi iš minist-
ro, bet ir politinės partijos, kurios turi 
lemiamą žodį, skiriant ministrus ir nu-
statant jų veiklos gaires. Bet kol nebus 
kreipiama dėmesio į užsienio reika-
lų ministrų iškalbingumą, tol Lietuva 
liks nepastebėta užsienio forumuose ir 
bus dažnai vaizduojama, tegul ir ne-
teisingai, Baltijos našlaite.

ar jie sugeba bendrauti su savo parla-
mentais ir vyriausybėmis.

Jų pasisekimas – akivaizdus. Vīķe-
Freiberga yra vienintelė Baltijos ša-
lių prezidentė, šiemet pakviesta į Da-
voso forumą. Prieš kelerius metus jai 
buvo suteikta ypatinga garbė pasaky-
ti kalbą bendrai abiejų JAV Kongreso 
rūmų sesijai, o kurį laiką ji buvo lai-
koma potencialia kandidate į JTO ge-
neralinio sekretoriaus postą. Ilveso iš-
rinkimą Estijos prezidentu sveikino 
ne vienas žurnalistas, negailėdamas 
gerų žodžių aštraliežuviui, kuriam 
niekada nepritrūksta žodžių kišenė-
je. Savaitraštis Economist jį pavadino 
„ateities žvaigžde“, politiniu sunkia-
svoriu, kuris įrašys savo mažytę šalį 
į politinį žemėlapį, bus jos geriausias 
atstovas. Neįsivaizduotina, kad kas 
nors taip parašytų apie Brazauską ar 
Adamkų. 

Lietuvos prezidentai, kitaip negu 
Estijos ir Latvijos, yra renkami tie-
siogiai. Nelauktina, kad Lietuvos rin-
kėjai savęs klaustų, kuris kandidatas 
tinkamiausiai atstovautų Lietuvai už-
sienyje. Suprantama, kad jiems labiau 
rūpi kandidatų vidaus politikos nuos-
tatos, partiniai ryšiai, dorovinės sa-
vybės. Užsienio reikalų ministras yra 
skiriamas, tad didesnė galimybė ras-
ti tinkamą žmogų. Tiesa, Užsienio rei-
kalų ministerijos portfelis dažnai yra 
politinių derybų objektas, kuris per-
leidžiamas silpnesniam koalicijos par-
tneriui. Bet Lietuvoje, kitaip negu kai 
kurių kitų šalių praktikoje, partijos va-
dovas to posto sau nereikaulaja. Todėl 
reikia įtvirtinti nuostatą, kad kiekvie-
nas užsienio reikalų ministras turi pa-
jėgti veiksmingai atstovauti Lietuvą 
tarptautinuose forumuose. Tai neįma-
noma, jei jis nesugeba rišliai ir įtaigiai 
kalbėti angliškai, ir ne tik studentišku 
lygiu. Jis turi kalbėti neprasčiau nei 
skandinavų šalių politikai ar juolab 
diplomatai. Ligi šiol Lietuvoje nebuvo 
kreipiama dėmesio į kalbų mokėjimą 
ir gebėjimą aiškiai reikšti savo mintis. 
Buvę Lietuvos užsienio reikalų minis-
trai gal ir buvo gabūs administrato-
riai, kupini gerų minčių, subtilūs vi-
daus politikoje. Bet kaip tarptautiniai 
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Deja, mes Lietuvoje beveik visur esame linkę laiky  tis 
„spragų užkamšymo“ taktikos. Programos 
pa   pras tai taikomos ten, kur yra krizinės situacijos.

Arkiv. Sigitas Tamkevičius1

α. Pernai pirmoji žinia, kurią Trys Karaliai elektroni-
niu paštu atnešė katalikiškų naujienų grupės koinonia 
prenumeratoriams, kvietė žiūrėti Eurovizijos atrankos 
transliaciją. Mat joje (nesėkmingai) varžėsi sunkiojo 
roko grupė „Ashtrey“, kuri nuo 2003 m. dalyvauja šiuo-
laikinės krikščioniškos muzikos festivaliuose ir palaiko 
ryšius su Vilniaus evangelikų liuteronų parapija. Reko-
lekcijų skelbimų ir pranešimų apie Atsinaujinimo die-
nas sraute toks paraginimas vertė gūžtelti pečiais. Ir 
tuoj pat susimąstyti – o gal nepajėgiu priimti postmo-
dernaus būvio vinegreto kaip mūsų dienų sielovados ir 
evangelizacijos conditio sine qua non? Dar labiau teko 
suklusti perskaičius Šiauliuose vasarį vykusios stu-
dentų ateitininkų žiemos akademijos antraštę: „Tiesa 
viena, bet ne vienintelė“. Du kartus patikrinau, ar čia 
nepamestas koks nors skyrybos ženklas (pavyzdžiui, 
klaustukas).

Retrospektyviai žvelgiant, paminėti dalykai tėra 
leng vi simptomai postmoderniojo kultūrinio slogučio, 
kurio pernykštes apraiškas krikščionių bendruome-
nėms teko priimti kaip nenumaldomai įsigalinčią ti-
krovę. Alų reklamuojantis Rūpintojėlis ir 40° Sobieskio 
uogų atrakcionai Vilniaus Katedros aikštėje; į „Pramo-
gų banką“ ar MTV „atrakcijas“ kviečianti Kristaus figū-
ra; Lygių galimybių kontrolierės įspėjimai, kad rašinė-
lio tema apie Vėlinių ir Kūčių papročius diskriminuoja 
kitamanius moksleivius, o tėvų pastangos neįsileisti į 
mokyklą homoseksualų propagandos pažeidžia pasta-
rųjų teises, – tai pavieniai, tačiau iškalbingi vertybinės 
de(kon)strukcijos požymiai. Plačiosios visuomenės ir 
pareigūnų abejingumas prigimtinių ribų nutrynimui, 
žongliravimui religine simbolika dar ryškiau liudijo re-
liatyvizmo diktatūrą, apie kurios grėsmę pastarosios 
konklavos įžanginiame pamoksle konfratrus perspėjo 
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kard. Josephas Ratzingeris. Pernai kalbėdamas Balti-
jos šalių ganytojams per jų apsilankymą ad limina, Be-
nediktas XVI pavartojo dar rūstesnį istorizmą: „Šiuo-
laikiškumas, nepagrįstas tikrosiomis žmogiškosiomis 
vertybėmis, yra pasmerktas nestabilumo ir sumaišties 
tironijai“2. Dauguma lietuvių stoviniuoja ant „minima-
laus tikėjimo“ slenksčio. Pažvelkime, ar išoriškų įvykių 
gausūs metai atnešė bent minimalių vidinių permainų, 
kurios leistų stabilizuoti išderintos kultūros ir „neįga-
lių krikščionių“ būklę. Ryškindami pasiryžimų ir su-
abejojimų ribas, matome prasmę paliesti verčiau ma-
žiau, bet paradigminių temų.

i. kas (ne) su MuMis...

Prieš „pãžanga“ bei „modernumu“ tituluojamus vie-
šosios nuomonės stabus pernai rimta atspara tapo eku-
meninis bendradarbiavimas ir bendrumas, pasiekęs 
naują kokybę. Nieko nuostabaus, kad tradicinės reli-
ginės bendruomenės vieningai pasmerkė ir privertė at-
šaukti valdžios sumanymus apmokestinti jų nekilno-
jamąjį turtą ir patarnautojų algeles. Tokie mokesčiai 
būtų pražudę visas bažnytines socialines bei karitaty-
vines programas, kurios finansiniu atžvilgiu ir taip vos 
kruta. Tačiau vieningu vadinamųjų „institucinių inte-
resų“ gynimu neapsiribota. Lietuvos evangelikų liute-
ronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis kartu su 
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku arkiv. Si-
gitu Tamkevičiumi kovo viduryje pasirašė kreipimąsi į 
valstybės vadovus „Dėl eksperimentų su embrionų ka-
mieninėmis ląstelėmis“.

Protestantų paramos susilaukė visos katalikų inici-
atyvos dėl gyvybės apsaugos ir tradicinės šeimos sam-
pratos gynimo. Dalis tų pastangų išsiteko Seimo kori-
doriuose, kuriuose paslaptingai klaidžiojo vis taisomi ir 
nutaisomi „Dirbtinio apvaisinimo įstatymo“ projektai. 
Dalis sumanymų, pavyzdžiui, šeimų manifestacija, ne-
buvo realizuoti dėl praktinių ar organizacinių priežas-
čių. Tačiau viešumoje nestigo paliudijimų, kad Lietu-

ReLIGINIS GyVeNImaS LIetuVoje 2006

1 arkiv. sigitas tamkevičius, „Vienybės išgyvenimas“, [atsakymai į 
„Bažnyčios žinių“ klausimus apie Lietuvos vyskupų vizitą ad limina 
Apostolorum], in: Bažnyčios žinios, 2006, nr. 13–14, p. 11.

2 Benediktas XVi, „kalba Baltijos šalių vyskupams apsilankymo ad 
limina Apostolorum proga“, in: Bažnyčios žinios, 2006, nr. 12, p. 3 
[kursyvas mano – P. S.].
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vos krikščionys netylės dėl pavojų šeimos institucijai. 
Religines bendruomenes siejančias ir skiriančias ribas 
simboliškai perbraižė pavasarį visų trijų Baltijos vals-
tybių evangelikų liuteronų Bažnyčių vadovų paskelb-
tas bendras kreipimasis į Pasaulio liuteronų sąjungos 
vadovus bei Švedijos evangelikų liuteronų arkivyskupą 
Karlą Gustavą Hammarą. Dokumente apgailestauta, 
kad Švedijos Bažnyčios generalinis sinodas pritarė ga-
limybei laiminti tos pačios lyties asmenų „registruotą 
partnerystę“.

Lietuvos krikščionių tarpusavio supratimas dar la-
biau išaugo kilus viešoms diskusijoms dėl religiniais 
simboliais manipuliuojančių reklamų ir Popiežių už-
gauliojančios animacijos. Vysk. Sabutis ne kartą ir ne 
du žurnalistams aiškino, kad įžeidus katalikų religi-
nius jausmus nukenčia ir visuomenės santarvė bei visų 
tikinčiųjų orumas, menkinama religija apskritai. Per 
sausio ekumenines pamaldas kardinolas Audrys Juo-
zas Bačkis Vilniuje, o liuteronų ganytojas – Klaipė-
doje tarsi susitarę liudijo, kad į autentiškos vienybės 
patyrimą veda savõsios tradicijos gilesnio pažinimo, 
savo tapatybės išgryninimo kelias. Gana gausūs Mal-
dų už krikščionių vienybę savaitės renginiai vyko pa-
gal įprastinį scenarijų. O štai sostinėje prieš Atvelykį 
pirmą kartą surengta Gailestingumo savaitė ir ypač ją 
pradėjusi Šviesos procesija buvo ypatingas ir netikėtas 
tradicinių krikščionių bendruomenių suartėjimo ženk-
las. Nuo Aušros Vartų iki Dievo Gailestingumo švento-

vės su žvakelėmis ir vėliavomis ėjusius tikinčiuosius, 
daugiausia jaunimą, drauge vedė katalikų ir liuteronų 
vyskupai. Iš septynių stotelių, kuriose skaitytos Evan-
gelijos ištraukos, viena buvo prie Bazilijonų vienuoly-
no vartų, kita – evangelikų liuteronų bažnyčioje, dar 
viena – prie Šventosios Dvasios bažnyčios. Galima tik 
pasvajoti, kad kada nors ši procesija stabtels ir prie 
stačiatikių Šventosios Dvasios vienuolyno, dar pilniau 
įkūnydama konfesijų, ritų ir tautų sandorą.

Pradėję ekumeninę temą, paminėkime keletą broliš-
kų Bažnyčių gyvenimo įvykių. Rugsėjo pabaigoje sos-
tinėje surengtas Pasaulio liuteronų sąjungos Bažnyčių 
regioninis susitikimas, kuriame dalyvavo didelis būrys 
vyskupų bei kitų atstovų iš Baltijos šalių ir Rusijos, 
taip pat iš bendruomenių partnerių Europoje bei JAV. 
Į vieną iš posėdžių buvo kviečiami ir tradicinių Lietu-
vos krikščionių Bažnyčių atstovai. Nors katalikus ir 
evangelikus labiau sieja aktualūs rūpesčiai, konfesinės 
istorinės atminties gaivinimas, kaip liudijo pernykštė 
patirtis, irgi gali išvengti susipriešinimo atšešėlio. An-
dai Mažvydo ar Rapolionio minėjimus bei įpaminklini-
mus organizavę kultūrininkai vis mesteldavo pretekstą 
„lenkinusių katalikų“ ir „patriotų reformatų“ kaktomu-
šai. Kitaip, grynai religinėje plotmėje, švęsta Šilalės 
liuteronų parapijos pirmosios bažnyčios 200 metų su-
kaktis. Bene todėl šia proga dabartinei, 1991 m. atsta-
tytai, bažnyčiai suteiktas XVI a. pradžioje evangelikų 
pamokslininku tapusio kunigo Jono Tartilavičiaus Ba-

Lietuvos vyskupų vizitas pas šv. tėvą ad limina. 2005 09 28. nuotrauka iš asmeninio kard. Bačkio archyvo

PauLius suBačius
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takiečio vardas jo „gimtosios konfesijos“ išpažinėjams 
nesukėlė neigiamų emocijų.

Kuklesnę, tačiau gana egzotišką sukaktį Žemait-
kiemyje šventė baptistai. Prieš 150 metų dvi gretimo 
kaimo moterys nukeliavo penkiasdešimt kilometrų iki 
Klaipėdos ir pasikrikštijo Baltijos jūroje, tuo pradėda-
mos baptistų sąjūdį šiose apylinkėse. Sovietmečiu kuk-
li bendruomenės bažnytėlė pabuvo ir sandėliu, ir kino 
sale. Pasiklausyti ją atstačiusio pastoriaus iš Kelno 
Herberto Jakštaičio skelbiamo Dievo žodžio per iškil-
mes gausiai rinkosi ir evangelikai, ir katalikai.

Indėliu į senąją raštiją teisėtai besididžiuojantys pro-
testantai ir šiandien puoselėja kuklios apimties, tačiau 
tvarkingai bei reguliariai rengiamus leidinius. Sausį iš-
ėjęs 75-asis „Liuteronų balso“ numeris – nemažas laimė-
jimas kas antrą mėnesį pasirodančiam visuomeniniam 
teologiniam žurnalui. Kėdainių liuteronų parapijos ku-
nigas Arvydas Malinauskas pradėjo nuolat rašyti ese-
istines pastabas į internetinę žiniasklaidą, pirmiau-
sia – Delfi.lt. Neafišuodamas luominės ir konfesinės 
priklausomybės, jis krikščioniškai gvildeno įvairias ak-
tualias temas.

Tokį pat nesimetrinį atsaką į laicistines visuomenės 
ir kultūros gyvenimo apžvalgas anksčiau yra prakti-
kavęs kitas jaunesniosios kartos protestantų dvasinin-
kas – evangelikų reformatų bendruomenės, pasivadi-
nusios Unitas Lithuaniae, superintendentas Rimas 
Mikalauskas. Pastaruoju metu jo rašinių nebuvo ma-
tyti – gal todėl, kad vėl suaktyvėjo teisinis ir teisminis 
dialogas tarp dviejų suskilusios evangelikų reformatų 
Bažnyčios atšakų. Porą kartų Teisingumo ministeri-
joje vykusiuose susitikimuose būrys įvairių institu-
cijų pareigūnų, dalyvaujant pačiam ministrui Petrui 
Baguškai, veltui mėgino prikalbinti buvusios vienti-
sos bendruomenės atskalų vadovus užmegzti raciona-
lų dia logą. Ministerijos susirūpinimas grįstas ne vien 
gera valia – dera priminti, kad ne kas kitas, o anks-
čiau religijų reikalus tvarkęs Registrų departamen-
tas išdavė tolygios juridinės galios dokumentus išsyk 
dviems konkuruojantiems bendruomenės lyderiams, 
taigi bent dalinai užvirė visą košę. Žvelgiant iš šalies, 
panašu, kad jokie teismai ir valdininkai neprivers sua-
bejoti savo teisumu tų, kurie Nepriklausomybės aušro-
je iš valdžios be galo sunkiai atgavo bažnytinį turtą ir 
po to tapo savotiškais jo įkaitais. O tai reiškia – abipu-
siai kaltinimai plūs toliau. Nebent Apvaizda nuspręs-
tų ryžtingai įsikišti.

Nesusipratimai dėl tradicinių religinių bendruome-
nių nėra tinkamas kontekstas suteikti valstybės pri-
pažinimą jaunesnėms, mažesnėms, tegu ir jokių kon-
troversijų nekeliančioms bei senokai visus reikiamus 
dokumentus pateikusioms krikščionių grupėms. Turiu 
galvoje Jungtinę metodistų Bažnyčią, kuri pernai vasa-
rą, pirmą kartą nuo atsikūrimo Lietuvoje 1994-aisiais, 

„išėjo į gatves“. Didžiuosiuose miestuose metodistai iš-
dalijo apie 65 tūkstančius lankstukų, kviečiančių pri-
sijungti prie jų tikėjimo. JAV metodistų organizacija 
Igniting ministry finansavo keliolika ilgokų bendruo-
menės pristatymų per didžiuosius TV kanalus.

Idant skyrelį baigčiau ekumenišku motyvu, dar kar-
tą grįšiu prie liuteronų. Bažnyčia, į kurios periodiškai 
posėdžiaujančią aukščiausią vadovybę – Konsistoriją – 
įeina trečdalis pasauliečių, kovą surengė atskirą kuni-
gų konferenciją. Žinoma, dvasininkai tarpusavyje be 
liudytojų pasikalbėdavo ir anksčiau, tačiau ne vienas 
jau kurį laiką reiškė norą ramiai uždarai pabendrauti 
ir pasitarti. Oficialus dvi dienas trukęs kunigų susitiki-
mas buvo skirtas ne einamiesiems ar praktiniams rei-
kalams, o apmąstymams bei diskusijoms apie misijos ir 
evangelizacijos problemas. Jis bent išoriškai labai primi-
nė katalikų vyskupijos kunigų susirinkimą ir atskleidė  
paradigminius bendrumus tarp tų veiklos ir organizavi-
mosi formų, kurias, matyt, neišvengiamai subrandina 
kiekviena atsakinga krikščionių bendruomenė.

ii. kuR du stos...

Atsakingos ir gyvos krikščionių bendruomenės pag-
rindas – tvirta, darni, tikėjimą puoselėjanti šeima. Šis 
akivaizdus teiginys įgijo radikalų turinį, kai abejonė 
dėl šeimos prasmės ir pastovumo nusileido ant Lietu-
vos tarsi įprastinio pasaulio kontūrus ištirpdantis rū-
kas. Jo tirštėjimo tendenciją liudijo ne tik ideologinės 
reliatyvistų atakos, kaip antai Seimo narės Marijos 
Aušrinės Pavilionienės kassavaitinė „autorinė“ radijo 
laida. Įvairi statistika – pavyzdžiui, Eurostato duome-
nys, pasak kurių pagal skyrybų nuošimtį pirmavome 
Europos Sąjungoje, – bylojo apie tą pačią grėsmę. Pa-
sidavus žiniasklaidos kerams, galėjo atrodyti, kad tik 
gėjų ir lesbiečių poros vertina šeimos instituciją, nes ra-
dikaliausiais būdais siekia jos teisių. Dauguma kitų vi-
suomenės narių užėmė atlaidžių stebėtojų poziciją net 
tuomet, kai santuoką buvo mėginama paversti visišku 
farsu. Juk vargu ar nekaltu pramoginiu spektakliu ga-
lima laikyti „Akropolyje“ per šv. Valentino dieną su-
rengtas „tuoktuves“. Butaforinio altoriaus, kunigais ir 
vienuoliais persirengusių aktorių ir klūpomis meilę bei 
ištikimybę prisiekusių net 550 įvairaus amžiaus porų 
dėka santuokos ceremonija buvo nureikšminta iki vai-
kų pasikeitimo lipdukais-širdutėmis lygmens.

Iš pradžių apskritai ignoravusi ar smerkusi Vasa-
rio 14-osios šventimą, katalikų bendruomenė pagaliau 
ėmė ieškoti alternatyvių „Meilės dienos“ minėjimo for-
mų. Antai Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje buvo surengtas 
per 15 metų nuo šventovės atšventinimo čia susituo-
kusių šeimų vakaras. Šiauliuose veiklaus evangelizaci-
jos centro vadovo Juozo Dapšausko dėka šv. Valentiną 
mėginta paversti donorystės kaip kilniausios meilės iš-
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raiškos diena. O svarbiausias Bažnyčios atsakas į san-
tuokos nupiginimą – po bemaž trejus metus trukusių 
svarstybų, konsultacijų ir ekspertizių Vyskupų Kon-
ferencijai pagaliau pateikta ir šios patvirtinta naujoji 
Sužadėtinių rengimo programa. Pirmojo Šeimos cent-
rų veiklos dešimtmečio patirtis atskleidė, kad jaunuo-
liai ypač pasigenda gilaus, esmingo paaiškinimo bei 
pagrindimo, kodėl tikėjimo požiūriu Santuokos sakra-
mentas yra vienkartinis ir neatšaukiamas aktas. Tarp 
pokalbio su kunigu ir pasauliečių paskaitų žiojėjo tam 
tikras plyšys. Todėl iki aštuonių susitikimų išplėsta-
me cikle labiau integruotos psichologinės, socialinės, 
medicininės žinios ir Bažnyčios mokymas; išsamiuose 
metodiniuose nurodymuose vadovams ir medžiagoje 
sužadėtiniams gausiai pateikiama gyvenimiškų pavyz-
džių ir saviana lizės pratimų. Iš Šeimos centrų ir dvasi-
ninkų dar daugiau jėgų bei kompetencijos pareikalau-
siantys seminarai bus įvedami su deramu atsargumu, 
vengiant skubos. Planuojama, kad prie naujosios pro-
gramos, pagludintos eksperimentinių kursų metu, visi 
dekanatai pereis per dvejus metus – po intensyvių mo-
kymų vadovams.

Greta programos paminėjus kunigams skirtą naują 
LVK „Instrukciją dėl pasirengimo Santuokos sakra-
mentui programos įgyvendinimo“, tampa akivaizdu, 
kad iki šiol su tokia atodaira nebuvo rengiamos nė tos 
bažnytinės rekomendacijos, kurias privalu derinti Va-
tikane. Manding, šiuo atveju daroma viskas, kad būtų 
kuo labiau sumažintas skirtumas tarp dvasininkų ir 
pasauliečių požiūrio į veiklos metodus, atstumas tarp 
vyskupų nutarimų ir praktinio jų įgyvendinimo lyg-
mens. Toks įpareigojimas su tėvišku griežtumu nu-
skambėjo Šventojo Tėvo kalboje Baltijos šalių vysku-
pams apsilankymo ad limina Apostolorum (birželio 
19–23 d.) proga. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pir-
mininkas savo sveikinimo žodyje suminėjo daugiau nei 
penkiolika Bažnyčios Lietuvoje gyvenimo sričių ir pro-
blemų, o Benediktas XVI išskyrė tik dvi temas – dva-
sininkų brolystę bei šeimų sielovadą. Kaip taikliai pa-
stebėjo komentuodamas ad limina atgarsius Tomas 
Viluckas, „Šeima yra ‘vienas kūnas’, o mūsų pastora-
cija labiau sutelkta į atskirus jos elementus: vaikų ka-
techizaciją, sutuoktinius, pagyvenusius žmones“3. Rei-
kėtų rimtai svarstyti, ar Popiežiaus pasirinkti akcentai 
reiškia, kad tradicinė šeima yra jau paskutinis apka-
sas, kurį apleidus bus pralaimėtos grumtynės už krikš-
čionišką postkomunistinių šalių visuomenės sanklodą. 
O gal santuokos būklė yra greičiau lakmuso popierėlis, 
liudijantis katalikybės marginalizacijos laipsnį skirtin-
guose kraštuose?

Ir dėl ad limina postūmio, ir dėl Valencijoje vyku-
sio pasaulinio šeimų susitikimo su Šventuoju Tėvu, 
ir, matyt, dėl vidujai pribrendusio bei viešųjų įvykių 
paskatinto nusiteikimo šeima pernai tapo beveik visų 
didžiųjų bažnytinių švenčių ir renginių leitmotyvu. 
Pagrindinė Šilinių intencija buvo prašyti užtarimo 
Lietuvos šeimoms. Aušros Vartų atlaiduose visą savai-
tę melstasi už pašauktuosius šeimai. Žemaičių Kalva-
rijoje kelias katechezes buvo pavesta rengti pasaulie-
čiams iš įvairių vyskupijų Šeimos centrų. Miestuose ir 
net mažesniuose miesteliuose (pvz., Raudondvaryje) 
vyko VDU Santuokos ir šeimos studijų centro, Aka-
deminės sielovados centro ar vyskupijos bei dekanato 
pajėgomis organizuotos tradicinėmis tampančios šei-
mų šventės ir konferencijos apie šeimą. Kai kurios jų 
buvo „keliaujančios“: „Šiuolaikinio jaunimo rengimas 
šeimai: patirtis ir uždaviniai“, „Krikščioniškoji šeima 
ir jos katechezė postmodernioje visuomenėje“, „Šian-
dienos iššūkiai santuokai ir šeimai: problemos ir pers-
pektyvos“. Nors šie skirtingi konferencijų pavadinimai 
dažnai slėpė tuos pačius pranešėjus ir nedaug modifi-
kuotus pranešimus, ką ir kalbėti apie nepagrįstą atri-
butą „mokslinės“, tačiau švietėjiška jų misija abejoti 
netenka. Iš gausių kasmet balandį švenčiamos Gyvy-
bės dienos ir rudenį minimos Negimusio kūdikio die-
nos renginių verta pavardyti studentiškas iniciatyvas 
Šiauliuose, gyvybės išsaugojimui dedikuotą festivalio 
Kaunas Jazz koncertą, tradicija tampančias apeigas 
Domeikavoje, kur varpais skelbiama abortų įteisinimo 
„sukaktis“.

Šeimai kiek daugiau, tačiau ne visuomet pozity-
vaus dėmesio pernai skyrė ir politikai bei valdžios 
instituci jos. Tėvynės Sąjungos „Proveržio darbų pro-
gramos“ do kumentų rinkinyje buvo pateiktas „Para-
mos šeimai  pagrindų įstatymo projektas“. Ši apžvalga 
nėra tinkama  proga aptarti konkrečius ekonominius, 
socialinius ir moralinius šeimai siūlomos taikyti „pozi-
tyviosios diskri minacijos“ aspektus. Tačiau vieną pro-
jekto 2-ojo straipsnio atkarpą pacituosime: „Valstybė 
pripažįsta (alt[ernatyva] – įsipareigoja ginti) tik vyro ir 
moters santuoka sudarytos šeimos teises“4. Ši „alter-
natyva“ liudija, kad net tradicinei šeimai viešai įsipa-
reigoję politikai jaučia pareigą palikti landą „netradici-
nėms šeimoms“.

Matyt, toks pats apsidraudimas nulėmė Lygių gali-
mybių kontrolierės Aušrinės Burneikienės sprendimą 
įspėti Juodkrantės parodų salės kuratorę Kristiną Da-
nilevičienę, nes ji sukliudė homoseksualių porų foto-
grafijų parodą paversti vaikus tvirkinančiu propagan-
diniu spektakliu5. Nedelsiant priimtame parlamentui 

PauLius suBačius

3 tomas Viluckas, „ties kokiu slenksčiu stovi Lietuvos Bažnyčia?“, 
in: www.bernardinai.lt, 2006 06 27.

4 http://www.tsajunga.lt/index.php?-1266673465.

5 Plačiau žr. Giedrė jankevičiūtė, „Laiškas redaktoriui“, in: Naujasis 
Židinys-Aidai, 2006, nr. 3, p. 73–74; Paulius subačius, „žinios iš lygy-
bių fronto“, in: Ibid., 2006, nr. 6–7, p. 271–273.
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adresuotame LVK pareiškime hierarchai atkreipė dė-
mesį, kad „visuomenės dorovė ir piliečių pasitikėjimas 
valstybe patirtų didžiulį smūgį, jei naudojantis Seimo 
suteiktas įgaliojimais būtų persekiojamas asmuo, kuris 
liko ištikimas aukštiems moraliniams įsitikinimams ir 
užėmė principingą poziciją gindamas santuokos ir šei-
mos, o drauge ir valstybės, kurios pagrindas yra šei-
ma, orumą“6. Seimo Šeimos 
ir vaiko reikalų komisija nu-
sprendė, kad Danilevičienė 
„principingai gynė tradicines 
šeimos vertybes ir nepažeidė 
Lygių galimybių įstatymo“7, 
tačiau nepajėgė išreikalauti 
Burneikienės atsistatydinimo 
ar bent atsiprašymo. Tuo tar-
pu Juodkrantės konflikto ins-
piruota paroda-akcija „Mano 
šeima“ keliavo po Lietuvą įtai-
giai liudydama santuokos gro-
žį ir prasmę. Pirmą kartą ba-
landį „Lietuvos aido“ galerijoje 
pristatyta profesionalių ir šei-
myninių albumų nuotraukų 
kolekcija nuolat pasipildė vis 
didesniu žmonių suneštų savo 
šeimų fotografijų rinkiniu.

Gegužę LVK Šeimos rei-
kalų tarybos pirmininkas 
kard. Bačkis paskelbė teo-
loginiais ir psichologiniais argumentais sodrų „Laiš-
ką šeimoms“, kuriame siekiama atremti požiūrį, esą 
reikalavimas išlaikyti santuoką visą gyvenimą yra 
anachronizmas. Ganytojas aiškino, kodėl tikėjimas 
įgalina atsispirti šeimos irimui: „Kristus elgiasi ra-
dikaliai naujai: jis panaikina tą gimtosios nuodėmės 
sukeltą širdžių kietumą, kuris neleidžia vienas ki-
tam atleisti ir užsimezgusį konfliktą stumia santuo-
kos subyrėjimo link. Kristus dovanoja sutuoktiniams 
laisvę – laisvę nuo pykčio ir pagiežos, nuo nuoskaudų 
nešiojimo širdyje, nuo nevilties, griaunančios bendrą 
gyvenimą. Neatšaukiamas taip vienas kitam atveria 
erdvę kūrybiškam sutuoktinių asmenybės išsiskleidi-
mui. Ant stabilaus santuokos pamato stovintis žmo-
gus natūraliai spinduliuoja gėrį visuomenei, kadangi 
jo širdies nesilpnina ir nedrasko skaudūs išgyvenimai, 
atimdami laiką ir jėgas, kurių reikia prasmingiems gy-
venimo žygiams atlikti“8.

Dėmesį šeimų sielovadai ganytojai patvirtino ir akty-
viai dalyvaudami metiniame Šeimos centrų bendradar-

bių susitikime Kaišiadoryse. Rašydamas „aktyviai“, tu-
riu galvoje, kad kard. Bačkis, arkiv. Tamkevičius, vysk. 
Eugenijus Bartulis, vysk. Juozapas Matulaitis liudijo 
asmeninę vaikystėje ir vėliau išgyventą patirtį bei susi-
laukė klausimų audros. Maža to, auditorija galėjo ste-
bėti gana akivaizdų ganytojų nuomonių išsiskyrimą, 
kai jie gerokai idealizuodami arba priešingai – su rūs-

čiu atvirumu gyvenimo tikrovei – komentavo šeimos 
planavimo, sutuoktinių santykių krizių, išsiskyrusiųjų 
sielovados reikalus. Pastaroji sritis „prisijaukinta“ Vil-
niuje, kur penkerius metus susitikimus rengia išsisky-
rusiųjų sielovados centras Bendrakeleiviai. Jo patir-
tį panoro perimti Vilkaviškio vyskupijos neformalaus 
kunigų ugdymo instituto Aqua nariai. O Panevėžyje 
išsiskyrusiųjų sielovados programą ėmėsi finansuoti 
savivaldybė. Keli šeimos krizėms skirti krikščioniški 
forumai, pavyzdžiui, Jaukių namų seminarai Kaišia-
doryse, sutraukė gausių klausytojų. Bene todėl, kad 
nagrinėjo anksčiau mažai plėtotas temas – kaip padė-
ti nuo priklausomybių kenčiančioms, tačiau orumo ne-
praradusioms poroms, kokie vyrų pasirinkimai yrant 
santuokai. Gal tokie svarstymai būtų mažiau aktua-
lūs, jei plačiau sklistų Sutuoktinių susitikimų idėja. Šis 
tarptautinis rekolekcinis judėjimas, stiprinantis šeimų 
darną, Lietuvoje jau suleido šaknis, ir pernai rugsėjį 
Kaune surengta konferencija sutraukė per 90 susitiki-
mų vedėjų iš aštuonių aplinkinių šalių.

Popiežius Benediktas XVi ir kard. audrys juozas Bačkis vizito ad limina metu. 2005. 
nuotrauka iš asmeninio kard. Bačkio archyvo

ReLiatyViZMo diktatŪRos šaLtukas

6 „Lietuvos Vyskupų konferencijos pareiškimas. 2006 03 29“, in: 
Bažnyčios žinios, 2006, nr. 7, p. 7.

7 „seimo šeimos ir vaiko reikalų komisijos atsakymas Lietuvos Vysku-

pų konferencijai. 2006 04 07“, in: Bažnyčios žinios, 2006, nr. 7, p. 7.
8 kard. audrys juozas Bačkis, „Laiškas šeimoms“, in: Bažnyčios ži-

nios, 2006, nr. 9, p. 4.
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iii. iš dideLio Rašto...

Liaudies išmintis mums porina apie užantyje už-
siaugintą gyvatę. Ne kur kitur, o vienintelėje Katali-
kų teologijos fakultetą turinčioje aukštojoje mokykloje 
buvusio rektoriaus, Vatikano Šv. Silvestro ordino Ko-
mandoro kryžiaus kavalieriaus Vytauto Kaminsko įsa-
kymu įkurtas Kultūros tyrimų centras suskubo rengti 
dirvą Lietuvoje šiemet planuojamai tarptautinės Gėjų 
ir lesbiečių asociacijos konferencijai. Rudenį šio cent-
ro surengtas „akademinis“ forumas „Subkultūros ir 
gyvenimo stiliai“ siekė visuomenę supažindinti su ho-
moseksualų, pankų, skustagalvių, rokerių „kultūrinių 
judėjimų“ bei marginalių religinių grupių – krišnaitų, 
Visariono, Anastasijos, vaišnavų – pažiūromis bei veik-
la. Laikantis šiuolaikinės „mokslinės“ terminologijos, 
bet kurio visuomenės sluoksnelio stilistinį ir idėjinį pro-
filį galima pavadinti „kultūra“. Tačiau toks įvardijimas 
yra Trojos arklys, pasmerkiantis pražūčiai klasikinę 
etiką ir pedagogiką. Mat XX a. susiklostęs egalitarinis 

santykis su kultūromis reikalauja vienodai gerbti, ver-
tinti bei puoselėti net pačias keisčiausias, destrukty-
viausias ir pavojingiausias iš jų. Kitaip tariant, visiškai 
atsisakyti krikščioniškos civilizacinės perspektyvos.

Tokių „kultūros“ tyrimų ir queer studies mados ne-
sustabdysi, o su ja bus diegiama nuostata, kad nevalia 
daryti kliūčių gėjų ar skustagalvių pastangoms skleisti 
savo gyvenimo būdą. Didžiausia bėda ta, kad išskyrus 
internetinius komentarus, nebuvo šioms užmačioms al-
ternatyvių solidžių balsų. Krikščioniškos akademinės 
struktūros, pirmiausia Katalikų teologijos fakultetas, 

tūnojo užsisklendęs savo pasaulėlyje, stachanovietiš-
kais tempais gamino niekieno neskaitomą „produkciją“ 
ir nė nebandė reaguoti į čia pat tarpstančią moksline 
retorika pridengtą moralinę destrukciją. Kokio amžiaus 
doktrinas puoselėjo VDU teologai, jei pati filosofiškiau-
sia Benedikto XVI kalba buvo kur kas labiau nukreip-
ta į dabarties problemas, nei aktualiausia Soter publi-
kacija? Ilgamečio vadovo prel. Vytauto Vaičiūno realijų 
suvokimas ir ryžtas išryškėjo visai kitoje situacijoje. 
Ne per didžiausią autoritetą tarp Lietuvos humanita-
rų turėjęs fakultetas labai rizikavo gero vardo likučiais 
pernai mūru stodamas už Kaminską ir jo bendrus, kai 
aikštėn iškilo rektorato feodalinės savivalės faktai.

Gerai bent tiek, kad apie šiuos dalykus galima kal-
bėti būtuoju laiku. Drauge su rektoriaus pasikeitimu 
naujų mokslo metų išvakarėse visateisiu Katalikų teo-
logijos fakulteto dekanu tapo jaunesnės kartos kanonų 
teisės daktaras kun. Petras Smilgys, į šią vietą LVK 
numatytas jau daugiau kaip prieš metus. Jis ryžtingai 
ėmėsi skaudžiausių problemų sprendimo, pradėjo bur-

ti rimtas disertacijas para-
šiusių mokslininkų koman-
dą. Penkiolikos metų tikrai 
pakako įsitikinti – per klai-
dą nostrifikuotų licenciatų 
kompetencijos akivaizdžiai 
nepakanka, idant fakultetas 
gyvuotų deramo lygio tyrimų 
ir prasmingų studijų, o ne no-
menklatūrinio protekcioniz-
mo dėka.

Vyskupams svarbu palai-
kyti gerus ryšius su politiš-
kai ir visuomeniškai įtakinga 
universitetų vadovybe, ta-
čiau vėlgi ne ji užtikrins Baž-
nyčiai aktualių disciplinų bei 
studijų programų klestėjimą 
ir akademinės sielovados sė-
kmę. Vasarį surengtą LVK 
ir Rektorių susitikimą bei po 
jo pasirašytą memorandumą 
universitetai  efektyviai  iš-

naudojo viešųjų ryšių tikslais. Tačiau migloti įsiparei-
gojimai, kad aukštosiose mokyklose bus įsteigti kape-
lionų asistentų etatai, suteiktos patalpos katalikiškai 
veiklai, manding, daugeliu atvejų taip ir liks pažadais. 
Galima amžinai laukti geresnių sąlygų, bet tik inten-
syvus apaštalavimas nuo šiandien, tikėkimės, kada 
nors suformuos universitetuose „kritinę aktyvių kata-
likų masę“, kurios nuomonės turės paisyti rektoratai. 
Tokiomis mintimis neformaliuose pokalbiuose dalijosi 
akademinės sielovados vadovai ir aktyvistai gruodžio 
konferencijos Kaune metu.

naujojo Vilniaus arkikatedros altoriaus šventinimo apeigos. 2006 12 24. 
nuotrauka iš asmeninio kard. Bačkio archyvo

PauLius suBačius
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Mokslingų teologų ir diplomuotų pasauliečių – sie-
lovados talkininkų poreikis dėl bėdinos vyskupijų ir 
parapijų finansinės būklės nėra didelis. O štai tikybos 
mokytojų, katechetų įdarbinama dešimtimis. Tačiau 
juos rengiančių įstaigų ir globojančių Katechetikos 
centrų problemos – nemenkesnės. Dėl aukštojo moks-
lo infliacijos norinčių studijuoti tikybą taip sumažėjo, 
kad teko arba priimti visus, t. y. bet kokius atėjusius, 
arba atsisakyti dalies valstybės finansuojamų vietų. 
Vyskupai per plenarinius posėdžius svarstė, kaip opti-
mizuoti katechetų rengimą, tačiau sprendimai atidėti. 
Ne pirmą kartą kvestionuota Religijos studijų kolegi-
jos paskirtis – ar tebėra reikalinga neuniversitetines 
neakivaizdines studijas siūlanti įstaiga, jei dėl studen-
tų stokos Vilniaus pedagoginiame ir Klaipėdos univer-
sitete Tikybos katedroms teko pereiti prie sudvejintų 
(tikyba – istorija, tikyba – socialinis darbas etc.) speci-
alybių? Gruodį kolegijoje surengtos didelės konferen-
cijos „Dorinis ugdymas: iššūkiai ir problemos“ pavadi-
nimas žadėjo, kad bus svarstomos abi dorinio ugdymo 
disciplinos – tikyba ir etika. Tačiau pastarajai dėme-
sio bemaž neskirta. Iniciatyvą rengti etikos mokytojus 
katalikai galėjo rodyti prieš 15 metų, bet tuomet dau-
guma sprendžiančiųjų buvo linkę manyti, kad „ateis-
tų pasirinkimas“ numirs sava mirtimi. Priešingai, šias 
disciplinas lankančiųjų proporcija jau pasiekė santykį 
1:1 – ir neapsiverčia etikos naudai tik Vilkaviškio bei 
Panevėžio vyskupijų, kur ~4/5 moksleivių vis dar ren-
kasi tikybą, dėka.

Paritetą turėtų išgelbėti pagaliau įvesta ilgai tobulin-
ta naujoji, šiuolaikiškesnė tikybos mokymo programa. 
Tačiau neaišku, kaip ją perpras ir taikys mokytojai, 
kviesti į tobulinimosi seminarus grėsmingais pavadi-
nimais: „Žmogaus asmuo krikščioniškojoje antropologi-
joje“. Būtų įdomu patirti, ar pamokos pasikeis, pavyz-
džiui, Gaižiūnų pradinėje mokykloje, kurioje rugsėjo 
pirmomis dienomis kanoninis siuntimas toliau mokyti 
tikybos įteiktas garbingą aštuoniasdešimtmetį šventu-
siam pedagogui.

Tikybos pamokų perspektyva tebelieka miglota ir to-
dėl, kad vis nerandama praktinio rakto išspręsti jų ir 
parapinės katechezės suderinimo, pasidalijimo vaid-
menimis problemą. Kaišiadorių ordinaro Matulaičio 
balandį paskelbtas laiškas savo vyskupijai „Dėl tiky-
bos pamokų ir pasirengimo įkrikščioninimo Sakramen-
tams“, birželį išplatintas Vilniaus arkivyskupijos Kate-
chetikos centro raštas „Dėl katalikų tikybos mokytojų 
ir parapijų bendruomenių bendradarbiavimo“ bei dar 
keli panašūs dokumentai bylojo, kad arba bendri vys-
kupų veiksmai šioje srityje nepakankami, arba tiesiog 
stinga susikalbėjimo. Iš tiesų kai kurios vyskupijos pa-
rengė savo atskiras metodines priemones, nors buvo 
nuolat pabrėžiama, jog leidžiant katechetinę literatūrą 
reikia siekti konsensuso.

iV. o BuVo taiP...

Konsensuso ir šviežių idėjų stoka buvo jaučiama per 
Pijaus XI apaštališkosios konstitucijos Lituanorum 
gente, kuria įsteigtos penkios dabartinės vyskupijos, 
80-mečio bei vysk. Justino Staugaičio 140-mečio mi-
nėjimus, prel. Mykolo Krupavičiaus perlaidojimo iškil-
mes. Prieš kelerius metus atrodė, kad Bažnyčia Lietu-
voje jau įveikė gręžiojimosi į prieškario „aukso amžių“ 
sindromą. Tačiau vis labiau išsibarsčiusi, reliatyvizmu 
persunkta tikrovė, matyt, skatina sukti žvilgsnį į pra-
eitį, griebtis išmėgintų, vaikystės nostalgija alsuojan-
čių religinės veiklos orientyrų ir formų. Lapkritį Kaune 
minint prieškario veikėjos Onos Gaigalaitės-Beleckie-
nės gimimo šimtmetį Eglė Laumenskaitė drįso viešai 
iškelti abejonę, ar memorialiniai, istoriniu patosu per-
smelkti renginiai gali paskatinti šiandienos žmogų ap-
mąstyti savo katalikišką ir tautinę tapatybę. Didesnė 
auditorijos dalis tiesiog nustėro.

Gal ir gražu, kad per Devintines Laikinosios sostinės 
gatvėse tarsi „senais gerais laikais“ vėl puošti altorė-
liai. Tačiau ar įmanu išvengti, kad senovinio stiliaus 
procesija daugumai miestiečių nebūtų vien archajiška 
egzotika? Gal ir prasminga, kad Lentvario katalikai, 
švęsdami parapijos įsteigimo šimtmetį, surengė misijų 
dienas ir pastatė „misijų kryžių“. Tačiau ar naujèsnės 
rekolekcinio veikimo formos nebūtų patraukusios dau-
giau jaunimo, kuriam žodis „misijos“ asocijuojasi tik su 
šnipų serialais. Gal ir negaila, kad šaunus būrelis Že-
maitijos dvasininkų įsitaisė „sagas“ ir „juostas“, tačiau 
Koleginės kanauninkų kapitulos įsteigimas prie Že-
maičių Kalvarijos bazilikos verčia klausti, ar jie tikrai 
kas vakarą susirinks į šventovę melstis, kaip būta to-
kių kapitulų atsiradimo laikais. Gal ir buvo už dauge-
lį šventųjų šventesnis kun. Alfonsas Lipniūnas, tačiau 
Panevėžyje pradėtas jo beatifikacijos procesas skatina 
suskaičiuoti, kiek šiuo metu Lietuvoje tokių procesų 
yra de facto įstrigę mirties taške.

Užsiminus apie šventuosius kankinius, galima pami-
nėti, kad žiniasklaida ir pernelyg ištikimi gerbėjai to-
kiais mėgino paskelbti du gyvus dvasininkus – garsų 
pamokslininką t. Antaną Saulaitį ir prabangių senelių 
prieglaudų steigėją kun. Petrą Linkevičių. Pirmąjį jė-
zuitų provincijos vadovai nusprendė pasiųsti sielovados 
darbui į JAV, o antrąjį vysk. Jonas Boruta iškėlė iš Kal-
tinėnų, kur jis klebonavo 18 metų, į kitą parapiją. Gali 
tik trūktelėti pečiais, kai vėl pasirodo recidyvai sociali-
nės ligos, kuri atrodė beišnykstanti su įžymiųjų XX a. 
pabaigos kunigų „kultūrininkų“ mirtimi. Arba pamąs-
tyti, koks gajus polinkis suprojektuoti pluoštą svarbių 
socialinių, kultūrinių, tautinių idėjų į konkretų žmogų. 
Kovo mėnesį mons. Józefui Obrembskiui Maišiagaloje 
švenčiant šimto metų sukaktį atvyko net devyni vys-
kupai, daugiausia iš Lenkijos. Jubiliatas – tikrai di-
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džiai garbingas ir nusipelnęs dvasininkas, tačiau net ir 
šiuo atveju pagarba jam buvo rodoma pirmiausia kaip 
lenkiškosios Vilnijos patriarchui, atmenančiam Aušros 
Vartuose besimeldžiantį Józefą Piłsudskį.

Atgaivinti senovei kartais pakanka vien tik „balso“. 
Turiu galvoje Pažaislyje ir Vilniaus Šv. Jonų bažnyčio-
je surengtą grigališkojo choralo stovyklą bei pamokas 
(jau anksčiau panašios buvo Kražiuose bei Vilniaus 
Katedroje). O štai naujųjų tradicijų kūrimas paprastai 
sutapo su stambiais infrastruktūros projektais. Vyriau-
sybė priėmė vyskupų siūlymą įrengti Jono Pauliaus II 
vardu vadinamą Piligrimų kelią, jungiantį Popiežiaus 
aplankytas ir kitas vyskupijoms svarbias šventoves. 
Tai leistų plėtoti religinį turizmą, kurio išskirtiniu 
objektu norima paversti stebuklingo apsireiškimo ju-
biliejų 2008 m. minėsiančią Šiluvą. Pirmasis sėkmin-
gas žingsnis – išleistas „Šiluvos piligrimo vadovas“, ku-
rio koncepcijai, parengimui ir estetinei išvaizdai tikrai 
nėra ko prikišti. Tuo tarpu užmojai pertvarkyti tankiai 
užstatyto miestelio aikštę kur kas sunkiau stūmėsi į 
priekį, nei pirmųjų penkių Rožinio slėpinių kelio koply-
tėlių rentimas Guronių – kard. Vincento Sladkevičiaus 
gimtojo kaimo – laukuose.

Tokių naujų šventovių aurą dar reikia sukurti, o se-
nųjų patrauklumas labai priklauso nuo jose esančių at-
vaizdų bei relikvijų. Pernai į altorius po restauracijos 
grįžo garsūs Švč. Mergelės Marijos paveikslai iš Tytu-
vėnų ir Marijampolės bazilikos; Trakų Dievo Motina 
atgavo prieš dešimtmetį pavogtus, pagaliau surastus ir 
sutvarkytus aptaisus; Šiluvoje ir Žemaičių Kalvarijoje 
gerbiami stebuklingi atvaizdai buvo karūnuoti ad limi-
na metu Šventojo Tėvo palaimintomis karūnomis. Vil-
niaus Katedra kovo pradžioje atgavo dalį savo lobyno – 
tas brangenybes, kurias sovietmečiu išlupo iš požemio 
slėptuvės ir sukrovė į valdišką muziejų. Ilgai vilkintas 

grąžinimo aktas buvo simbolinis įvykis; kard. Bačkis 
per šv. Kazimiero šventės pamaldas po daugelio metų 
pertraukos virš altoriaus kėlė liturginę taurę su Lie-
tuvos Globėjo atvaizdu, kurią Katedrai padovanojo ku-
nigaikštis Kazimieras Leonas Sapiega. Tačiau drauge 
paaiškėjo, kad kitų bažnytinių vertybių susigrąžinimo 
kelias bus netrumpas ir labai komplikuotas – Dailės 
muziejaus vadovai nė neslėpė ciniškos nuostatos visais 
įmanomais būdais trukdyti šį procesą.

ω. „Šventų Kalėdų nebus. Po 20 metų.“ Tokia reliaty-
vizmo padarinių prognoze skaitytojus suglumino „Lie-
tuvos ryto“ pirmadieninė skiltis. Rimvydas Valatka 
svarstė galimybę, kad Lietuva kada nors paseks pavyz-
džiu vienos Ispanijos mokyklos, kuri politinio korektiš-
kumo sumetimais uždraudė prakartėlę ir atšaukė Kalė-
dų atostogas9. Apžvalgininkui rūpėjo Turkijos narystės 
ES perspektyvos ir krikščionių bei musulmonų kultūri-
nio pariteto problema. Jis klausė, ar vėl ateis laikai, kai 
per Kūčias teks sėsti prie stalo aklinai užtraukus sun-
kias užuolaidas. Žinia, kad British Airways nušalino 
darbuotoją, nešiojusią grandinėlę su Nukryžiuotuoju, 
pažadino prisiminimus, kaip andai uolioms pionierių 
vadovėms dingojosi po drabužiais slepiami kryželiai. 
Tačiau ne islamas ir kovingieji ateistai šiandien labiau-
sia gresia Kalėdoms. Prekybininkai ir politikai kur kas 
įnirtingiau niokoja tradicinį kalendorių. Jau pirmąją 
Advento savaitę prie Vilniaus Katedros gerasis meras 
surentė „kuklią būdelę“, iš kurios buvo galima siųsti 
elektroninius vaizdo ir garso sveikinimus artimiesiems 
arba visai Lietuvai. Kun. Ričardas Doveika bene pirma-
sis į skaitmeninę kamerą ištarė: „Sveiki sulaukę šventų 
Kalėdų!“10... Tai buvo gruodžio septintąją, o pirmoji ka-
lėdinių nuolaidų reklama pernykštėje Lietuvos spaudo-
je pasirodė vos pražydus rudeniams astrams...

PauLius suBačius

9 Rimvydas Valatka, „šventų kalėdų nebus. Po 20 metų“, in: www.
lrytas.lt, 2006 12 11.

10 audrė domeikaitė, „kalėdų paštas apvalys internetą ir sielas“, in: 
www.alfa.lt, 2006 12 07.

!
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Kiekvienų metų išvakarėse linkime ir tikimės per-
mainų, ir tik į gera. Nesvarbu, kad pokyčiai savaime 
anaiptol nėra gėris, o pokyčių tik į vieną pusę apskritai 
būti negali. Tačiau mums taip įprasta mąstyti. Todėl 
apžvelgdami 2006-uosius, pabandykime įvertinti mini-
mus pokyčius (kurie įvyko ir kurių tik buvo laukiama) 
bei užčiuopti būsimus naujus lūkesčius ir virsmus.

Paskutinė 2006-ųjų naujiena –  
PaRduota „Mažeikių naFta“

Svarbiausia išvada – pagaliau. Šį kartą pirkėjui PKN 
Orlen atiteko 84% koncerno akcijų, nors antai Williams 
International 1999 m. jų buvo parduota tik 33%. Vy-
riausybei liko 10% akcijų, kurias ji gali parduoti PKN 
Orlen per 5 metus. Pagaliau „Mažeikių nafta“ vėl įgijo 
savininką ir vėl turime vilties, kad ji pranyks iš poli-
tinių žinučių žanro ir įsitvirtins ekonominio gyvenimo 
prozoje. Tokių vilčių turėjome ir tada, kai įmonės val-
dymą iš Williams perėmė Jukos. Tiesa, tuomet viltis 
temdė rusiško stiliaus grėsmė. Nors ir smagu pastebė-
ti, kad ji nepasitvirtino ta paprasčiausia forma, kaip 
nuogąstauta, – jog savininkams politiniai interesai Lie-
tuvoje būsią svarbesni už ekonominius, – bet rezultatas 
buvo toks pat. Būtent dėl politinių interesų, nors ir ne 
Lietuvoje, Mažeikių įmonė nukentėjo. Jukos buvo svari 
žaidėja didžiajame politiniame fronte, tad ji tapo tie-
siog sunaikinta. Pastebėtina, kad mažojo fronto veikėja 
„Mažeikių nafta“ ir mes visi, suinteresuotieji jos veikla, 
išlipome gana sausi iš vandens. Ir tai nėra tik laimin-
gas atsitiktinumas. Tai, kad bankrutuojanti Jukos ga-
lėjo parduoti savo turtą palyginti normaliomis komer-
cinėmis sąlygomis, liudija, jog požiūris į nuosavybę ir 
jos apsaugos instrumentai pasaulyje veikia, nepaisant 
rusiškų teisėtvarkos ypatumų. 

2006-ųjų naftos sandoris turėtų patenkinti besilai-
kančiuosius pačių įvairiausių požiūrių į privatizaciją. 
Įmonė parduota, parduota ES valstybei, į Lietuvos iždą 
įplaukė apvali suma pinigų (2,2 milijardo litų). Tiesa, 
tenka apgailestauti, kad naujasis savininkas nėra vi-
siškai privati bendrovė: Lenkijos valstybės iždas valdo 
apie 10%, specializuota valstybinė įmonė Nafta Pols-
ka – apie 17% koncerno akcijų. Taigi lieka gana dide-

lė rizika, kad naftos reikaluose politikos ir toliau bus 
daugiau nei reikia. Kita vertus, nemažai žmonių dėl 
šio sandorio yra nepatenkinti, nes tebemano, kad savos 
valstybės valdoma įmonė esanti „mūsų“, o štai priva-
taus savininko, juo labiau užsieniečių valdoma – pra-
rasta. Žvelgiant grynai ekonomiškai, savininko pa-
keitimas reiškia pelno (jei toks yra) gavėjo bei įmonės 
valdymo pakeitimą. Visa kita – darbo vietos, šalyje su-
kuriama pridėtinė vertė, visi verslo grandinės elemen-
tai (tiekėjai, logistika, kiti susiję verslai) dažniausiai 
lieka nepakitę, ypač tokios specializuotos veiklos kaip 
naftos perdirbimas atveju. Pelnas yra būtina ekonomi-
nės veik los ir investicijų į ją sąlyga. PKN Orlen gaus 
uždirbtą Lietuvoje pelną (sumokėjusi pelno mokestį bei 
iki jo visus kitus – akcizų, PVM, Sodros, pajamų mo-
kesčius, iš kurių šioje srityje susidaro itin didelės su-
mos) ir tai bus akstinas jai tą pelną uždirbti. Galime, 
žinoma, „pataupyti“ pelną saviems, bet nėra jokių prie-
laidų tikėtis, kad valstybės įgaliotų asmenų valdoma 
(paprastai tai būna Ūkio ministerijos tarnautojai) įmo-
nė to pelno uždirbtų – ir šiandien, ir iš ilgalaikės pers-
pektyvos. Gamykla nėra višta, dedanti auksinius kiau-
šinius. Bent jau ta prasme, kad minta ji tokiu lesalu, 
kurio išbėgęs į kiemą nepasirinksi. 

Nuo savininko taip pat priklauso įmonės valdymas 
– juk užsienio tiesioginių investicijų norime ne tik dėl 
investuotų eurų ar dolerių, bet ir dėl naujos valdymo 
kultūros, vadinamojo know-how („žinok kaip“ – angl.). 
Jau prisimiršo laikais prieš Williams kasdienybe ta-
pusios laikraščių žinutės apie masines vagystes naf-
tos gamyk loje. Tai vienas paprasčiausių ir neprasčiau-
sių pavyzdžių, ką reiškia valstybė kaip savininkas. Jis 
reiškia „valdišką tvarką“, kurios esmė aiški visiems su 
ja susidūrusiems. Jukos laikais žymesnių nesklandu-
mų dėl įmonės valdymo nebūta, manau, nėra pagrindo 
bijoti, kad jų atsiras dabar.

Tiesa, tai, kad įmonė parduota lenkų bendrovei, vi-
siškai negarantuoja, kad ji pati netaps Kazachstano, 
Vokietijos ar Rusijos arba neparduos „Mažeikių naftos“ 
akcijų kitų šalių bendrovėms. Juk būtent taip atsiti-
ko Williams atveju, o The Economist prognozuoja, kad 
PKN Orlen parduos „Mažeikių naftą“ Rusijos įmonei 
jau šiais metais. 

PeRMainų Metas

Guoda Steponavičienė

LIetuVoS ekoNomIka 2006
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Nesiruošiu vėl pradėti diskusijų, ar verta mėginti ne-
parduoti vadinamųjų strateginių objektų Rusijos ūkio 
subjektams. Aišku viena – jei nuo to ramiau, mėginti 
galima (nors gali būti ekonomiškai nuostolinga), bet tai 
dar nieko negarantuoja. Pardavėm lenkams – puiku, bet 
tikėkimės, kad kapitalo tautybė tuo ir bus užmiršta.

PRiVatiZacijos Lėšų daLyBos

Pinigų trūksta – blogai, pinigų atsiranda – nauja 
problema: kaip juos padalyti. Teisingų dalybų dilema– 
sena kaip pasaulis, puikiausiai išnagrinėta pasakose ir 
įvairių tautų folklore. Tarsi ir nebebūtų ko pridurti, bet 
pasakas skaitome vaikystėje (jei skaitome) ir po to pa-
mirštame, kad jose glūdi gyvenimo išmintis. Tai, kad 
dalijant teisingai (po lygiai) didžiausią kąsnį gaus da-
lytojas (pasaka apie du godžius meškiukus ir lapę), tai, 
kad įsipareigodamas ateičiai, gali prarasti brangiausią 
(„pažadėk, ko namie nepalikęs“), tai, kad tik laikui pra-
ėjus paaiškėja, kokią vertę turėjo dalijamas turtas (vi-
sos pasakos apie trečią brolį, pvz., apie batuotą katiną), 
yra visiems kaip ir žinoma, bet atėjus kiekvienų naujų 
dalybų metui to žinojimo nebūna matyti nė pėdsako. 

Lietuvoje taip pat daugeliui atrodo, kad privatiza-
vus objektus gautos pajamos dalijamos neteisingai. Ta-
čiau pasigilinus paaiškėja, kad „teisinga“ čia dažniau-
siai suprantama kaip „naudinga man“. Panašiai yra ir 
su „socialiniu teisingumu“: jis reiškia pridėti man tiek, 
kiek aš turiu mažiau už turtingesnius, bet jokiu būdu 
ne atimti iš manęs duodant tiems, kurie už mane la-
biau nuskurdę. 

Esant tokiai teisingumo sampratai (kuri socialisti-
nėje vertybių sistemoje atrodo visai įtikinama) priva-
tizavimo lėšas derėtų dalyti pagal kuo formaliausius 
kriterijus. Tai reiškia, kad tos lėšos turėtų tekti kuo 
platesniam žmonių ratui, neišskiriant atskirų grupių; 
jos turėtų mažinti valstybės įsipareigojimų naštą (nes 
šią naštą neša esami ir būsimi mokesčių mokėtojai); 
jas reikėtų panaudoti reformoms, kurias labai sunku 
finansuoti iš einamųjų pajamų, bet kurias įvykdžius tų 
einamųjų pajamų reikėtų mažiau. 

Remiantis šiais kriterijais, tarp privatizavimo lėšų 
panaudojimo alternatyvų akivaizdžiai pirmauja pensi-
jų reforma. Ją atlikti būtina, nes demografinė padėtis 
Lietuvoje blogėja ir blogės, ir tai lems pensijų finansinį 
nestabilumą (lėšų pensijoms mokėti trūkumą ateityje). 
Reformai būtinos papildomos lėšos, nes reikia kompen-
suoti šiandienos pensininkams tą dabartinių mokesčių 
mokėtojų Sodros įmokų dalį, kurią jie perveda į savo 
kaupiamąsias sąskaitas pensijų fonduose. Įmokos da-
lies antrosios pakopos pensijų fondams didinimas pro-
porcingai mažina valstybės pensijų sistemos būsimus 
įsipareigojimus. Pensijų reforma apima labai platų 
žmonių ratą, taip pat ir ateinančias kartas. Dažnai sa-

koma, kad ji atima pinigus iš dabartinių pensininkų. Iš 
tikrųjų taip nėra. Pensijų dabartiniams pensininkams 
negalima didinti tiek, kiek maksimaliai leidžia dabar-
tinis biudžetas, nes tai yra įsipareigojimas ateičiai. Jei 
pensijos padidinamos „gero biudžeto“ metais, tai ne 
mažesnes jas reikės mokėti ir „lieso biudžeto“ metais. 
Todėl dabartinių pensijų didinimas turėtų neviršyti 
formulėje užprogramuotų tempų, kurie Lietuvoje pri-
klauso nuo vidutinio darbo užmokesčio, taigi šiuo metu 
yra ir taip spartūs. Išdalyti dabartinėms pensijoms pri-
vatizacijos pinigus, reikštų sužlugdyti visų Lietuvos 
žmonių pensijas, bijau, ir ne tik jas. 

Greta pensijų Lietuvoje yra ir kitų reformuotinų sis-
temų, kaip antai švietimo, sveikatos apsaugos, viešojo 

administravimo. Tačiau šioms reformoms kol kas pini-
gų nereikia – dar reikia sukurti jų modelius, leisti vi-
suomenei prie jų priprasti bei įtvirtinti reformos nuos-
tatas teisės aktais. Taigi šiandien tik pensijų reforma 
yra parengta tolesniam vykdymui.

Antrasis geras būdas privatizacijos lėšoms panaudoti 
yra panaikinti ar bent sumažinti valstybės skolą. Visų 
pirma vidinę, o jei liktų pinigų – ir išorinę. Vidinė skola 

Guoda stePonaVičienė

šnipiškės pro savivaldybės langą. Vilnius. 2004. 
agnės juškaitės nuotrauka



19naujasis židinys-aidai   2007 /  1–2

yra nesumokėtos valstybės kompensacijos už žemę ir 
nekilnojamąjį turtą bei žymieji gyventojų indėliai. Ga-
lime daug ir karštai apgailestauti, kad premjeras Ge-
diminas Vagnorius kadaise pažadėjo grąžinti indėlius, 
ir šis pažadas velkasi kaip negraži skola iš vienos vy-
riausybės į kitą, didindamas žmonių nusivylimą val-
džia (nesvarbu, kad buvo sukelti neteisingi lūkesčiai, 
bet jie buvo sukelti), grasindamas didesne infliacija ir 
„suvalgydamas“ visų uždirbtus pinigus. Skola ne rona, 
ji neužgyja, taigi grąžinti indėlius reikia, ir – kaip ir 
visas kitas skolas – kuo greičiau. Užsienio skolą suma-
žinti taip pat būtų labai pravartu. Tiesa, Lietuvos už-
sienio skola yra gerokai mažesnė nei ES senbuvių, bet 
ir kaupėme mes ją gerokai trumpiau. Tuo tarpu Esti-
ja ir Latvija, sprendusios tas pačias problemas iš tokių 
pat startinių pozicijų kaip ir mes, kažkodėl sugebėjo už-
gyventi keletą kartų mažesnių skolų: 2005 m. valsty-
bės skola Lietuvoje sudarė 18,7% BVP, Latvijoje 12,1%, 
Estijoje 4,5%. Automatiškai mažiau mūsų kaimynams 
kainuoja šių skolų palūkanos, o ir biudžeto balansą iš-
laikyti lengviau, – Lietuvai kasmet prireikia virš 600 
mln. litų skolos palūkanoms padengti... Kompensacijos 
už indėlius, žemę ir nekilnojamą turtą, nors ir tenkan-
čios ne visiems gyventojams, o tik jų grupėms, mažina 
valstybės ateities įsipareigojimus, todėl tinka būti mo-
kamos iš privatizacijos lėšų.

Kiti privatizacijos lėšų panaudojimo būdai, tegul iš 
pirmo žvilgsnio ir galintys atrodyti protingi, yra arba 
neįgyvendinami, arba labai rizikingi. Pavyzdžiui, da-
bar labai madinga siūlyti investuoti į žinių ekonomiką 
arba dar siauriau – į aukštąsias technologijas. Tiesa, 
žinių ekonomika ir aukštosios technologijos yra gerai, 
tačiau norint į tai sėkmingai investuoti, reikia žinoti, į 
ką ir kaip. Geriausia investicija į žinių ekonomiką būtų 
aukštojo mokslo reforma, kurios metmenys praėjusiais 
metais jau buvo diskutuojami. Tačiau minėti madingi 
pasiūlymai būna ne apie tai: čia siūloma valstybei in-
vestuoti į aukštųjų technologijų įmones, nors net nėra 
aišku, ar tai daryti jas perkant, ar subsidijuojant, ar 
pritraukiant (perkant mokesčių lengvatomis) iš užsie-
nio. Kitas variantas, kurį numato ir vyriausybė, yra in-
vestuoti dalį pinigų ir uždirbti palūkanų. Bet jei inves-
ticija yra su maža rizika (o ji šiuo atveju tik tokia tegali 
būti), tai ir palūkanos bus kuklios. O infliacija Lietu-
voje jau anaiptol nebėra kukli. Taigi ir biznis nelabai 
koks išeina. Tokie investavimai būtų valstybinis vers-
las, kuris yra gerokai mažiau efektyvus, nei vykstantis 
rinkoje. Todėl privatizacijos pinigai turi ne likti vals-
tybės kišenėje, o kuo greičiau tapti jos kreditorių arba 
gyventojų pinigais.

didžiausias neįVykęs įVykis –  
euRo įVediMas

Kaip teigia premjeras Gediminas Kirkilas, didžiau-
sia praėjusių metų nesėkmė Lietuvai buvo likti už euro 
zonos ribų. Jau daug prikalbėta, kas dėl to kaltas: ar 
vyriausybė, nesuvaldžiusi infliacijos, ar Lietuvos ban-
kas, kuris žmonėms neišaiškino euro svarbos, ar ES, 
kuri mus paliko už borto. Taigi 2007-uosius pasitin-
kame ramiai, be greitų nacionalinės valiutos keitimo 
perspektyvų1. 

Neįtikėtinai populiaria euro tema man kyla tik du 
klausimai: ką ekonominės politikos priemonėmis gali-
ma nuveikti, norint įsivesti eurą (vadinamieji „namų 
darbai“ Lietuvai) ir ar nepatekimą į euro zoną šiais me-
tais reikėtų laikyti nesėkme.

Tačiau iš pradžių apibendrindami svarstybas, kas 
kaltas, kad neįvedėme euro, manau, turime sutikti, 
kad be ES politinio nenoro čia nebuvo apsieita. Kadan-
gi infliacijos kriterijus nėra labai tiksliai apibrėžtas 
(primenu, kad kitus euro įsivedimo kriterijus – skolos 
dydis, biudžeto deficitas, vidutinė paskolų palūkanų 
norma – Lietuva atitiko be abejonių), tai buvo galima 
Lietuvą priimti taip, kaip buvo priimta Slovėnija – jos 
infliacija vėliau taip pat išaugo, palyginti su atskaitai 
imtu dydžiu. Kita vertus, Lietuvos infliacijos rodiklis 
formaliai viršijo nustatytąjį, tad savo nepasitenkinimą 
ES sprendimais nelabai galime pagrįsti. 

Daug rimtesnis klausimas: ar mes šitaip patyrėme ne-
sėkmę? Politiškai žiūrint  – taip. Jau vien todėl, kad pa-
tekimas į euro zoną buvo viešai išreikštas bent kelių vy-
riausybių tikslas. Be to, pas mus buvo tikimasi (įstojus 
anksčiau už kitas naująsias ES nares) pritraukti į Lie-
tuvą daugiau pozityvaus dėmesio, kartu ir investicijų. 

Tačiau, žvelgiant grynai ekonomiškai, viskas nėra 
taip aišku. Bendra valiuta yra naudinga, nes išsiplečia 
jos cirkuliavimo rinka. O didesnė rinka padeda pasiekti 
efektyvumo bet kuriai prekei – pinigams taip pat. Euro 
turėjimas vietoj lito atpigins transakcijas su euro zonos 
verslo partneriais bei pirkėjais, nes nebereikės keisti 
valiutos. Tai būtų neabejotinas privalumas. 

Šiuo metu Lietuvoje veikiantis valiutų tarybos pinigų 
politikos modelis reiškia, jog sprendimai dėl pinigų kie-
kio bei palūkanų normų nėra priimami valstybės insti-
tucijų, bet nusistovi rinkoje. Kitaip sakant, pinigai yra 
laisvi nuo Lietuvos valstybinio reguliavimo. Europos 
centrinis bankas euro zonoje vykdo aktyvią pinigų po-
litiką (kaip ir Federaliniai rezervai JAV), kai siekiant 
ekonominių tikslų valingu sprendimu reguliuojamos 
paskolų palūkanos, keičiamas cirkuliuojančių pinigų 

1 akimirką pamėginau įsivaizduoti, kaip atrodytų priešnaujametinė 
sumaištis prekybos centruose ir miestuose, jei šalia jau įprastos šventi-

nio pirkimo bangos būtų prisidėjusi ir euro įvedimo perspektyva. Pri-
mena cunamį. Prekybininkai būtų turėję išrasti bent jau kasininkes-
automatus. 
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kiekis ir pan. Šiuos pinigų politikos sprendimus centri-
niai bankai priima atsižvelgdami į ekonomines aktua-
lijas, kurios, kalbant apie euro zoną, skirtingose šaly-
se gali smarkiai skirtis. Kadangi litas yra susietas su 
euru, tai Europos centrinio banko politiką mes ir da-
bar jaučiame. Valiutų tarybos modelis leidžia išveng-
ti vietos valdžios intervencijų į pinigų rinką, tačiau iš-
lieka bazinės valiutos šalies intervencijos poveikis. Ar 
tai gerai, ar ne, priklauso nuo požiūrio. Tie, kurie tiki, 
kad aktyvūs centriniai bankai savo manipuliacijomis 
pagelbsti ekonomikai, sakys, kad tai yra privalumas ir 
sustiprina stabilumą. Tie, kurie nemano, kad valdžia 
gerai tvarkosi su mūsų pinigais, čia įžvelgs grėsmę va-
liutos stabilumui2. 

Tačiau daugiausia abejonių dėl mūsų įsijungimo į 
euro zoną ilgalaikės naudos kelia paties euro perspek-
tyvos. Didžiosios ES valstybės yra sukaupusios didžiu-
les užsienio skolas bei įsipareigojimus savo piliečiams 
dėl pensijų ir sveikatos paslaugų. Pavyzdžiui, 2005 m. 
Italijos ir Graikijos turimos skolos viršijo net jų suku-
riamą BVP, Belgijos skola sudarė 93%, Vokietijos – 68% 
BVP; Italijos biudžeto deficitas siekė 4,1%, o Portugali-
jos net 6% BVP. Šių šalių demografinė padėtis ir toliau 
tik prastės, o reformų, mažinančių būsimus įsipareigo-
jimus, jos įvykdyti net ir mėgindamos (pvz., daugiadie-
nė automobilių deginimo fiesta Prancūzijoje dėl vieno 
nedidelio pakeitimo darbo įstatymuose) nepajėgia. Tai-
gi didžiosios dalies ES valstybių finansinės perspek-
tyvos nėra įkvepiančios. Nelabai įtikina ir ES užmojis 
tapti konkurencingiausia žinių ekonomika, juolab kad 
ir to užmojo įgyvendinimas, kaip konstatuoja jau kelin-
ta tarpinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo ataskai-
ta, vis dar tebėra planuose. 

Įsijungę į euro zoną, mes tiesiogiai patirsime ES fi-
nansinių problemų nulemto euro nestabilumo pase-
kmes. Turėdami su euru susietą litą, išlaikytume tam 
tikrą manevro laisvę, pvz., persieti litą prie kitos bazinės 
valiutos arba apskritai pakeisti pinigų politikos modelį. 
Skamba gana drastiškai, bet krizės grėsmė taip pat yra 
drastiškas scenarijus, apie kurį nemažai kas kalba. Tie-
sa, kol kas tai atrodo toli, todėl kalbama visai ramiai. 

Žmonėms euras asocijuojasi su augančia infliacija. 
Tačiau euro įvedimas tiesiogiai nesudaro prielaidų inf-
liacijai didėti – jų ir taip pakanka3. Kita vertus, žmonių 
nuogąstavimų taip pat negalima atmesti – jei žmonės, 
nepaisydami racionalių argumentų, masiškai tikėsis 
kainų augimo įvedus eurą, tai taip ir atsitiks, nes susi-
kurs lūkesčių infliacija4. 

nesuGaunaMoji inFLiacija

Baigiant euro temą, belieka atsakyti, ar galėjo ir ar 
turėjo vyriausybė ir Lietuvos bankas suvaldyti mums 
koją pakišusią infliaciją. 

Pasiekti, kad infliacija neviršytų reikiamos ribos rei-
kiamu momentu, teoriškai buvo galima, tačiau ar ver-
tėjo? Norėdami išsiaiškinti infliacijos „valdymo“ gali-
mybes ir pasekmes, turime bent trumpai aptarti patį 
infliacijos reiškinį. Pagal apibrėžimą infliacija reiškia 
piniginio vieneto perkamosios galios kritimą ir bendro-
jo kainų lygio didėjimą5. Tačiau bendras kainų lygis 
yra abstrakti sąvoka, o ne pamatuojamas rodiklis. To-
dėl jis matuojamas pagal vartotojų kainų indekso poky-
čius. Tai yra infliacijos rodiklio problema, nes indeksas 
rodo tik pasirinkto prekių ir paslaugų rinkinio kainų 
kitimo faktą, bet labai mažai ką pasako apie priežastis. 
O kainos kinta dėl daugybės priežasčių. 

Dažniausiai kainų augimo priežastis būna valstybės 
vykdoma pinigų emisija. Lietuvoje ji nuo valiutų valdy-
bos modelio įdiegimo nevyksta, išskyrus iš ES „impor-
tuotą“ euro emisijos infliaciją. Infliacija Lietuvoje ne-
kyla iš žalingiausio ekonomikai šaltinio – valstybinės 
pinigų emisijos, todėl ir šiandien Lietuvoje nereto natū-
ralaus kainų kitimo nederėtų tapatinti su kitas valsty-
bes kamuojančia dirbtinai sukurta infliacija. 

Kita infliacijos priežastis – papildomai į rinką paten-
kančios lėšos. Šiandien Lietuvoje tai vyksta dėl vals-
tybės biudžeto deficito, t. y. augančio skolinimosi, ES 
paramos ir per privačius finansavimo šaltinius (pvz., 
emigrantų siunčiami pinigai artimiesiems Lietuvoje). 
Bendrą kainų augimą taip pat gali nulemti atskirų pre-
kių ar gamybos veiksnių kainų augimas. Šiandien Lie-
tuvoje paminėtini dėl pasaulinių pokyčių brangstantys 
energijos ištekliai, dėl emigracijos ir produktyvumo au-
gimo sparčiai didėjantis darbo užmokestis, dėl ilgalai-
kio pasiūlos trūkumo ir prieinamų paskolų itin aukštos 
nekilnojamo turto kainos. Kainų augimą šiandien Lie-
tuvoje taip pat skatina didinami mokesčiai (pvz., ak-
cizai), konkurencijos suvaržymas (pvz., energetikoje), 
valstybinis vartojimo skatinimas (pvz., lengvatos būs-
to paskoloms, šildymo kompensacijos gyventojams). 
Esant dideliam kainų lygių skirtumui tarp Lietuvos 
ir ES senbuvių, kainų vienodėjimo tendencija yra dės-
ninga. Tačiau tokio kainų, taip pat darbo užmokesčio, 
augimo negalima laikyti žalingu ar juo labiau stabdyti 
politinėmis priemonėmis.

Rinkos ekonomikoje (kurioje, sakoma, gyvename) kai-

2 tik prieš porą mėnesių miręs žymus ekonomistas Miltonas Fried-
manas (žr. NŽ-A, nr. 12, p. 572–573) ilgą laiką įrodinėjo, kad didžiąją 
depresiją jaV sukėlė būtent centrinio banko intervencijos į rinką, ką 
per Friedmano 90 metų jubiliejų oficialiai pripažino šiandienis Federa-
linių rezervų vadovas Benas Bernanke‘as.

3 Plačiau žr. Guoda steponavičienė, „dalybos briedžių girioje“, in: 

Naujasis Židinys-Aidai, 2005, nr. 1–2, p. 18.
4 kai daug žmonių tikisi, jog nustatytą datą kainos išaugs, tai jie ima 

daugiau pirkti, padidėjusi paklausa yra signalas rinkai kelti kainas, tai-
gi infliacija išauga. 

5 Rūta Vainienė, Ekonomikos terminų žodynas, Vilnius: tyto alba, 2005.
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nos yra svarbiausias ekonominis šaltinis, iš kurio rinkos 
subjektai semiasi žinių, reikalingų priimti sprendimus 
apie įvairių išteklių (įskaitant darbo jėgą) kainas. Jeigu 
kainos pradedamos reguliuoti, tai informacija iškraipo-
ma ir priimami anaiptol nebe optimaliausi sprendimai, 
ekonominės veiklos efektyvumas mažėja. Juo didesnį 
mastą įgauna kainų reguliavimas, juo didesni tampa 
iškraipymai ir juo daugiau nuostolių visi patiriame ne-
priklausomai nuo verslo sprendimų. Ir svarbiausia, ši 
priežastis nei matoma, nei viešai įvardijama. 

Kadangi nemaža dalis kainų ir šiandien dėl sociali-
nių tikslų yra reguliuojamos: transporto, centrinio šil-
dymo, elektros, pašto ir pan., tai šio reguliavimo sustip-
rinimas siekiant euro būtų tikrai per brangus būdas. 
Šitoks infliacijos ribojimas, nors ir gali atnešti mums 
trokštamą infliacijos rodiklį, neišvengiamai turėtų vi-
sai netrokštamų išteklių švaistymo ir ekonomikos sta-
barėjimo pasekmių. Mūsų Vyriausybė čia buvo nuo-
saiki ir nesiėmė specialiai reguliuoti kainų, siekdama 
sumažinti infliaciją. Negaliu pasakyti, ar tai buvo pa-
daryta suprantant tokio veiksmo žalą, ar iš politinio 
neryžtingumo, bet pasirinkimas buvo teisingas. Tiesa, 
dauguma ekonomistų, politikų bei diplomatų labai už 
tai vyriausybę barė ir tebebara...

Kitas klasikinis būdas sumažinti infliaciją yra nu-
kreiptas į pačios infliacijos esmę, o ne į rodiklio skaiti-
nę vertę. Tai subalansuotas valstybės biudžetas, užsie-
nio skolos mažinimas ir valstybės išlaidų nedidinimas. 
Nesant biudžeto deficito, nereikėtų jo finansuoti iš sko-
lintų lėšų ir tai nedidintų pinigų kiekio šalyje, o tai tie-
siogiai lemtų žemesnį infliacijos lygį. Netgi nėra būtina 
mažinti valstybės išlaidas – pakanka jų nedidinti (pas-
taraisiais metais jos augo greičiau nei BVP). Vyriausy-
bė ir čia liko nuosaiki, tik šį kartą – deja. Ji subalansuo-
tą biudžetą suplanavo tik 2009-aisiais, o šiais metais 
numatė 1,6% BVP centrinės valdžios ir 1,2 % BVP viso 
valdžios sektoriaus deficitą6. 

Biudžeto deficito Lietuvoje, esant tokiam ekonomi-
kos augimui, pagerėjusiam biudžeto surinkimui ir ne-
darant jokių struktūrinių reformų, jau bent porą metų 
turėjo nebūti nė kvapo. Tačiau 2005 m. Lietuvoje biu-
džeto deficitas siekė 0,5%, kai tuo tarpu Latvijoje biu-
džetas turėjo 0,1%, o Estijoje – net 2,3% BVP perteklių. 
Estijos biudžetas yra perteklinis jau nuo 2001 m. Nuo 
1999 m. biudžetai turi perteklių Danijoje, Suomijoje, 
nuo kiek vėliau – ir Švedijoje. 

Viena pagrindinių infliacijos priežasčių yra dirbtinis 
(valstybės intervencijomis) tam tikrų produktų paklau-
sos skatinimas ir/arba pasiūlos ribojimas (pvz., nekil-
nojamo turto). Sudarius sąlygas sparčiai plėsti pagrin-

dinių vartojimo produktų ir prekių gamybą ir išaugus 
jų pasiūlai, mažės spaudimas šių produktų kainoms 
augti. Tam reikalingos rinką vidaus ir užsienio konku-
rencijai atveriančios, liberalizuojančios ir biurokratiją 
mažinančios priemonės, kurios sudarytų sąlygas grei-
čiau plėsti gamybą ir atsirasti naujoms įmonėms, o esa-
moms plėsti savo veiklą.

Iš infliacijos rodiklio matyti, kad didžiausią įtaką jam 
turi augančios energetikos ir kuro kainos. Tai tarsi nuo 
mūsų nepriklauso. Tačiau pasaulinis energijos išteklių 
kainų augimas Lietuvai daro didesnę įtaką nei kitoms 
šalims dėl itin neefektyvaus energijos, ypač šilumos, 
vartojimo. Dabartinės kompensacijos gyventojams už 
šildymą skatina ir toliau nesiimti energijos taupymo, o 
daugiabučių namų bendrijų ir daugiabučių namų prie-
žiūros netinkamas reglamentavimas apsunkina gali-
mybę priimti sprendimus dėl šių priemonių. Subsidijas 
už šildymą ir karštą vandenį integravus į bendrą socia-
linę pašalpą, socialiai remtini asmenys gautų didesnę 
pašalpą, kurią galėtų panaudoti savo būtiniausioms 
reikmėms ir taptų, kaip ir visi vartotojai, suinteresuoti 
taupyti energiją. 

Taigi infliaciją esant rinkos ekonomikai galima val-
dyti tiek, kiek galima valdyti visus rinkos procesus – 
netiesiogiai, sukuriant palankias sąlygas rinkos da-
lyviams priimti efektyviausius sprendimus ir niekaip 
neskatinant neefektyvių veiklų bei padidinto vartoji-
mo. Ir visa tai daroma ne dėl nustatyto infliacijos rodik-
lio – jis toks susiklosto savaime, jei siekiama didesnio 
šalies konkurencingumo, ekonominio stabilumo ir ilga-
laikio augimo. 

ReFoRMų aPšiLiMai

Jau kurį laiką, matydami svarstant naujų valdančių-
jų programą, metų valstybės biudžetą ar rašant metinę 
ekonomikos apžvalgą, galime vis konstatuoti apgailėti-
ną faktą, kad struktūrinių reformų Lietuvoje nesiima-
ma ir net nenumatoma. Tokiomis progomis tenka vis 
priminti ir dar nemalonesnį faktą, kad tų reformų po-
reikis subrendo ir perbrendo, ir kai kur jau justi rim-
tas puvėsio kvapas. Labiausiai tas kvapas juntamas 
skaičiuojant ekonominius emigrantus, dėstytojų bei 
gydytojų atlyginimus ir korupcijos indeksus. Paskuti-
nė struktūrinė reforma Lietuvoje buvo pradėta įgyven-
dinti 2003 m., kuri leido nuo 2004 m. pradėti žmonėms 
dalį savo socialinio draudimo įmokos pensijai kaupti 
privačiai. Per tą laiką kaupimui skirta įmokos dalis pa-
augo nuo 2,5% (2004) iki 5,5% (2007), o kitos reformos 
nė nekrustelėjo.

6 toks planas neįtikina realiu noru sumažinti biudžeto deficitą – juk 
2009 m. ekonominis augimas jau bus gerokai lėtesnis, o numatytoji 
data grėsmingai arti prie rinkimų datos. Labai reikėtų įdėti pastangų 

neįtarti, kad bus bandoma subalansuoto biudžeto uždavinį permesti 
naujai vyriausybei.
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Nors pernai ir nebuvo vykdomos jokios reformos, po-
kyčiai kai kuriose reformuotinose srityse matyti. Bet 
pradėkime nuo ten, kur kol kas tylu.

Viešasis adMinistRaViMas

Nepaisant daugkartinių ir pabrėžtinų pastabų, kad 
žemės rinkos suvaržymai bei procedūros statyboms 
pradėti yra didžiulis kliuvinys bet kokį verslą, ypač 
smulkųjį pradėti; trukdis ateiti užsienio investicijoms; 
didžiulis korupcijos židinys; viena pagrindinių nekil-
nojamo turto aukštų kainų priežasčių ir pan., – vis 
dėlto šioje ekonominės politikos srityje nėra jokių per-
mainų traškesių. Ši politika išsklaidyta tarp Žemės 
ūkio, Ūkio ir Aplinkos ministerijų, taip pat apskričių 
bei savivaldybių. Devynios auklės – devyni aukštai re-
guliavimų ką nors statančiam ant galvos. Tai, kad čia 
Žemės ūkio ministerijai nėra ką veikti, seniai visiems 
aišku, tik ne pačiai ministerijai, kuri žemę tebevertina 
pagal jos tinkamumą arba netinkamumą žemės ūkio 
veiklai. Kad ir kiek ūkio plėtros strategijų su priorite-
tinėmis sritimis Lietuvoje būtų sukurta, iš praktinės 
politikos akivaizdu, kad Lietuva buvo, yra ir bus že-
mės ūkio kraštas. Ir ne to žemės ūkio, kuriame sau-
gomas natūralus kraštovaizdis ir tradicinis gyvenimo 
būdas, o to, kuriame skaičiuojamas produkcijos paga-
minimas „iš hektaro“. 

Praėjusiais metais skambėję siūlymai naikinti va-
dinamąją žemės paskirtį pagaliau tapo girdimi, pa-
siekė netgi premjero (Brazausko) ausį, bet išgirsti, 
matyt, nebuvo, nes visos paskirtys liko kur buvusios. 
Maža to, atsirado iniciatyvų Seime panaikinti Žemės 
įstatymo išlygą, leidžiančią žemės ūkio paskirties že-
mėje statytis sodybą žmonėms, turintiems ūkinin-
ko pažymėjimą. Mat nedorėliai miestiečiai, išklau-
sę kursus arba kitaip išlaikę egzaminus, perka žemę 
kaimuose, miškuose bei laukuose ir joje kuriasi, taip 
tiesiogiai kenkdami Lietuvos žemės naudojimo Di-
džiajam Planui.

Viešojo administravimo reforma, be kurios visos 
šnekos apie biurokratijos mažinimą, korupcijos išgy-
vendinimą ir modernų viešąjį sektorių yra tik oro vir-
pinimas, popierinę (strategijos) formą įgavo jau 2004 
m. pavasarį. Fiziniame pasaulyje pokyčių nepastebėta 
nei 2004, nei 2005, nei 2006-aisiais. Tiesa, pernai apie 
viešojo administravimo bėdas viešai kalbėti pradėjo 
daugiau žmonių bei institucijų. Pasirodė Teisės insti-
tuto studija, kuri suskaičiavo verslą kontroliuojančias 
institucijas ir skaičių paskelbė. Tik, deja, kitaip negu 
skaičiuoti mokėjusiam veršeliui iš animacinio filmo, 

jų buvo ne 10, o 152, ir, skaičių paskelbus, joks laivas 
leng viau neatsitiesė. Tų 152 institucijų net funkcijas 
sunku kaip nors prasmingai ir aiškiai sugrupuoti – 
Teisės institutas jas tik iš eilės surašė. Ir visos šios 
kontrolės institucijos, vykdydamos savo funkcijas, pa-
keliui dar jas praplečia bei interpretuoja. Maža to, jų 
veiklos (patik rinimų, reidų) neriboja joks teisės aktas 
ir rinkos dalyviai gali bet kuriuo metu būti jų aplan-
kyti, ypač kam nors (pvz., konkurentui) paskundus. 
Negali atsistebėti verslininkų kantrybe ir ištverme. Ir 
tampa visiškai aišku, kodėl savo verslą kurti tesiryžta 
nedaugelis arba daro tai kitose šalyse. Iliustracijai pa-
kaks vieno pavyzdžio: kalbinamas apie verslo sąlygas 
Didžiojoje Britanijoje lietuvis parduotuvės savininkas 
pastebi, kad ten atėjusi inspekcija ir radusi prekes be 
reikalaujamų etikečių įspėja verslininką tas etiketes 
užklijuoti. Lietuvoje toks pažeidimas baigiasi mažų 
mažiausia bauda, o, priklausomai nuo prekių rūšies 
ir tikrintojo, gali baigtis ir licencijos praradimu. Tie-
sa, būna ir išimčių. Pavyzdžiui, mokesčių inspekcija 
teigia, kad perėjus prie elektroninių informacijos rin-
kimo būdų ir informacijos analizės jai per 3 metus pa-
vyko 5 kartus sumažinti fizinių apsilankymų įmonėse 
skaičių. 

Ūkio ministerija žadėjo, jog kontrolės institucijų naš-
ta verslui bus išmatuota ir sumažinta. Bala nematė to 
matavimo – ir taip aišku, kad našta didelė, svarbu, kad 
būtų sumažinta. Aišku, kad sugrupuoti, suklasifikuo-
ti, juo labiau bent kiek optimizuoti kontrolės institu-
cijų funkcijas yra didžiulis darbas. Manau, sunkesnis, 
nei „įžvelgti“ Lietuvos proveržio kryptis, kuo užsiima 
kiti tyrėjai pagal Ūkio ministerijos užsakymą7. Tačiau 
būtent viešojo administravimo pokyčius galima pada-
ryti tik viešojo administravimo sprendimu – reformos 
„iš apačios“ čia įvykti negali, nes nėra jokių rinkos sub-
jektų8. Taigi sistema turi pasikeisti pati savo vidinėmis 
išgalėmis – it koks Miunchauzenas išsitraukti save iš 
pelkės. Tik bijau, kad – kitaip negu garbusis baronas – 
nei premjeras, nei vidaus reikalų ministras šio „žygdar-
bio“ į savo kasdienę dienotvarkę neįtraukia. Matyt, tai 
ir yra pagrindinė priežastis, kodėl viešojo administravi-
mo reforma niekaip nepajuda. 

Gedimino Kirkilo vyriausybė atnaujino anksčiau 
veikusią Saulėlydžio komisiją piliečių rūpesčiams dėl 
valdiškų namų mažinti. Intencijos tikrai geros ir sup-
ratimas, ką daryti, yra, tačiau paaiškėja, kad nėra 
kam daryti – juk visi viešojo administravimo aparato 
dalyviai turi daryti tai, kas jiems prirašyta ir nebelie-
ka laiko pastangoms ir triūsui stengiantis suprasti bei 
įvertinti tai, kas yra daroma. Valdininkų vis daugėja, 

7 Proveržio kryptys – tai tokios ekonominės veiklos sritys, investici-
jos į kurias tiesiog atsiperka. tai kažkas panašaus į besipurtantį auk-
su avinėlį. 

8 kitose, tegul ir labiausiai valstybės reguliuojamose srityse kaip 

sveikatos apsauga ar švietimas, laipsniškai atsiranda privatūs subjektai 
ir rinkos santykių užuomazgos, kurios pradeda klibinti esamos siste-
mos pamatus. o tada jau lašas po lašo...

Guoda stePonaVičienė
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o dirbti pačius reikalingiausius darbus vis labiau nėra 
kam – tai tik dar vienas reformos viešajame adminis-
travime pernokimo įrodymas. 

sVeikatos aPsauGa

Po 2005 m. medikų streikų, pasibaigus pirmajam ir 
prasidėjus antrajam gydymo įstaigų restruktūrizacijos 
etapui, eilėms prie gydytojų kabinetų tapus norma, o 
mokėjimams už paslaugas – vieša paslaptimi, laimėjus 
vienos blogiausių sveikatos sistemų ES „prizą“ ir vie-
šai diagnozavus daugybę Lietuvos žmones kamuojan-
čių kūno bei proto ligų, panašu, kad sveikatos politikos 
formuotojai galų gale nutarė ne tik atsimušinėti nuo 
priekaištų, bet ir patys imtis keisti sistemą. 

Pirmas pokytis buvo medikams prižadėtas atlygini-
mų didinimas. Tai, žinoma, pliusas juolab sveikatos ap-
saugoje, kur ne kartą jau buvo žadėta ir užmiršta. 

Tačiau kodėl beveik visi tebėra nepatenkinti? Pir-
ma, todėl, kad medikų oficialūs atlyginimai yra perne-
lyg ženkliai atsilikę nuo šiam darbui žmonių suteikia-
mos vertės, nuo kitų profesijų 
Lietuvoje ir užsienio kolegų 
atlyginimų, idant būtų gali-
ma per metus situaciją iš es-
mės pakeisti. Antra, atlygini-
mų didinimas yra fiksuotas 
vidutiniškai pagal kategori-
jas. Kiek konkrečiai padidėjo 
atlyginimai kiekvienam ge-
rai ir prastai dirbančiam me-
dikui, iš vidurkių nematyti. 
Šie sprendimai, kaip ir dera, 
priklauso ne Ligonių kasų ar 
ministerijos, bet atskirų gydy-
mo įstaigų kompetencijai. Tuo 
tarpu kompetencijos persona-
lo valdymo srityje ne visur yra 
pakankamos, juolab kad dau-
guma gydymo įstaigų yra vie-
šosios, o sveikatos paslaugų 
reglamentavimo ypatybės ap-
saugo ne pačius geriausius gy-
dytojus nuo jų darbo kokybės 
įvertinimo rinkoje. Trečia, ne tik atlyginimais medikai 
yra nepatenkinti, juos žlugdo pati sistemos struktūra.

Antras pokytis – pradėtas naujas gydymo įstaigų res-
truktūrizacijos etapas, kurio tikslas – padidinti viešųjų 
asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) darbo efek-
tyvumą ir pritaikyti jų tinklą esamiems ir prognozuoja-
miems pacientų srautams. Šis pratimas yra klasikinis 
centrinio planavimo pavyzdys, su visais iš to kylančiais 
atributais: didelėmis išlaidomis, žmonių pasipriešini-
mu, kukliais pasiekimais, daugybe šalutinių reiškinių, 

tarp jų ir korupcijos. Tikslas – padidinti efektyvumą ir 
reaguoti į paklausą, – be abejo, yra aktualus. Bet vals-
tybei nebūtina nuolat skaldyti ar jungti įstaigas (dar 
galima sukeisti vietomis, ką nereta apskritis ir siūlo). 
Valstybė disponuoja kitais, finansiniais svertais šiam 
tikslui pasiekti. Tam reikia įgalioti Ligonių kasas vyk-
dyti konkurencinius pirkimus pagal paslaugų kokybės 
kriterijų ir taip priversti pačias įstaigas rasti efektyvu-
mo didinimo šaltinius, kurie dažnai bus susiję su vie-
nokiais ar kitokiais restruktūrizacijos (valdymo nuo-
mos, privatizacijos ir pan.) veiksmais. Tikimybė, kad 
konkrečios įstaigos pertvarkos, nulemtos konkurenci-
nio paslaugų pirkimo, sutaps su tomis, kurios bus su-
planuotos įstaigas restruktūrizuojant, praktiškai lygi 
nuliui (kiti restruktūrizacijos motyvai, skirtingi spren-
dėjai ir pan.). Tai reiškia, kad netolimoje ateityje pradė-
jus diegti konkurencinius pirkimus (o tai neišvengiama 
siekiant paslaugų kokybės) didelė dalis, o veikiausiai 
visos Lietuvos viešosios ASPĮ turės pereiti dar vieną 
restruktūrizaciją ir kartu panaikinti ministerijos or-
ganizuotos restruktūrizacijos numatytus sutaupymus. 

Tai yra visiškai netikslingas, ekonomiškai nuostolingas 
ir ypač žmonėms (įstaigų vadovams, darbuotojams, pa-
cientams) nepalankus procesas. Diskusijose tarp pačių 
restruktūrizacijos planuotojų matyti, kad dalis jų su-
pranta šio proceso netikslingumą, bet – paradoksas – 
nemano, kad jie turėtų tai stabdyti. Ir, deja, niekas iš 
galinčiųjų keisti to nemano, tik piktinasi neprotingais 
sprendimais, kurių, panašu, niekas, turintis žmogišką 
pavidalą, nepriima. 

Trečias pokytis – viešajame sveikatos finansavime 

PeRMainų Metas
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yra ir gerų žinių. Ligonių kasos, nors ir nežada diegti 
kokybinių rodiklių ASPĮ darbui vertinti, jau pažadėjo 
du svarbius dalykus. Pirma, panaikinti kvotas ambu-
latorinėms paslaugoms (sąskaita lėšų, sutaupytų sta-
cionare9) ir, antra, apmokėti už paslaugas bazinėmis 
kainomis, nepriklausomai nuo gydymo įstaigos nuosa-
vybės formos. Tai bus rimtas žingsnis Lietuvos sveika-
tos sistemoje – pagaliau bus realizuota paciento teisė 
rinktis, o privačios ASPĮ įtrauktos į bendrą sistemą10. 
Dėl to turėtų sumažėti kainos privačiose gydymo įstai-
gose ir padidėti privačios praktikos patrauklumas, ko 
seniai reikia ir pacientams, ir gydytojams. 

Privačios medicinos patrauklumas turėtų padidėti ir 
dėl kitų priežasčių. Seime įregistruotos dviejų įstatymų 
pataisos, siekiančios panaikinti savivaldybių teisę ne-
leisti privačioms ASPĮ steigtis bei panaikinti joms tai-
komą nekilnojamo turto mokestį (viešosios jo nemoka). 
Jeigu Seimas šias pataisas priims, galima bus tikėtis, 
kad ilgus mokslus baigę medikai turės galimybių savo 
veiklai ne tik užsienyje ar keliose gerai žinomose „šilto-
se“ vietelėse Kauno ir Vilniaus ligoninėse, bet ir naujo-
se ar atsinaujinusiose gydymo įstaigose.

Tačiau rimčiausius pokyčius sveikatos sistemoje sie-
čiau su papildomo sveikatos draudimo nauja kokybe. 
Dažnai sakoma, kad šis draudimas „bus įvestas“. Įvesti 
jo negalima, nes tai yra rinkoje teikiama (arba netei-
kiama) paslauga. Šiandien tokias paslaugas teikia dvi 
bendrovės, o jų rinka labai maža. Papildomu sveikatos 
draudimu šiandien įmonės gali apdrausti savo darbuo-
tojus, kurie ligos atveju gali gauti geresnes paslaugas, 
tas paslaugas gauti greičiau, nemokėti iš kišenės už 
mokamas paslaugas ir pan. 

Papildomas savanoriškas sveikatos draudimas egzis-
tuoja praktiškai visose išsivysčiusiose valstybėse. Šian-
dien Lietuvoje beveik visas legalus sveikatos paslaugų 
finansavimas yra iš viešųjų šaltinių. Tai lemia nuo-
lat didėjantį atotrūkį tarp paslaugų paklausos ir gali-
mybių jas finansuoti, t. y. sveikatos paslaugų deficitą. 
Siekiant subalansuoti viešuosius finansus, yra įvestos 
kvotos bei kiti administraciniai ribojimo mechanizmai, 
dėl kurių nukenčia pacientai. Svarbu tai, kad pacientai 
šios rizikos (tilpimo į kvotas, kompensuojamų vaistų 
sąrašus ir pan.) negali valdyti, o labiausiai nukenčia tie 
pacientai, kurie neturi išskirtinio statuso visuomenėje 
ir negali ar nenori naudotis „skambučio teise“. Nesant 
legalių būdų pacientui dalyvauti savo finansais, svei-
katos paslaugų poreikį žmonės stengiasi patenkinti 
mokėdami už jas nelegaliai. Todėl šešėlinių mokėjimų 
išplitimas šiandienėje sistemoje yra visiškai dėsningas. 

Tai galima išgyvendinti tik sudarius palankias sąlygas 
žmonėms trūkstamas paslaugas bei kokybę nusipirk-
ti legaliai. Kadangi išlaidos, gyventojų mokamos „iš ki-
šenės“, už sveikatos paslaugas auga11 ir augs ateityje, 
žmonėms būtų naudinga, jei atsirastų rinkoje kuo įvai-
resnės papildomo draudimo paslaugos. 

Oficialiai pripažįstama, kad žmogaus sveikatos būk-
lei didžiausią įtaką daro jo gyvensena. Dabartinė svei-
katos politika, tegul ir deklaruodama poreikį didinti 
paciento atsakomybę už jo sveikatą, šio siekio neįgy-
vendina praktiškai. Papildomas sveikatos draudimas 
yra nors anaiptol ne vienintelė, bet tinkama priemonė 
padidinti paciento motyvaciją gyventi sveikai ir rūpin-
tis savo sveikata dar nesusirgus.

Pernai Sveikatos apsaugos ministerijoje buvo sufor-
muota darbo grupė, kuri iki 2007 m. sausio pabaigos 
turi parengti koncepciją, kaip papildomą savanorišką 
draudimą paversti visaverčiu sveikatos apsaugos sis-
temos komponentu. Tai reiškia, kad turi būti įvardy-
tos sveikatos paslaugos, už kurias gydymo įstaigos gali 
imti mokestį ar priemoką ir kurios būtų papildomo 
draudimo objektas. Be to, darbo grupė turi pasiūlyti 
priemones, kaip palengvinti šią naštą mažas pajamas 
turintiems bei padengti jų neturintiems gyventojams. 
Kaip ir reikėjo tikėtis, grupės pasiūlymai dėl moka-
mų paslaugų yra nuosaikūs, o kompensavimo sistema 
žada būti brangi. Tačiau tai yra tikrai geriau negu nie-
ko. Svarbu, kad prasidėtų šis priemokų legalizavimo(si) 
procesas, gydymo įstaigos įgytų motyvacijos įtikti pa-
cientui ir gautų papildomų legalių pinigų gydytojų at-
lyginimams didinti ar kitoms konkrečiai jiems aktua-
lioms reikmėms. O pacientas pagaliau pradėtų jaustis 
klientu, o ne malonės prašytoju. Ar parengta koncepci-
ja bus priimtina politiškai ir kiek užtruks tos koncepci-
jos įgyvendinimas, sunku pasakyti, bet tikėkimės, kad 
dar vieno dešimtmečio neprireiks. 

aukštasis MoksLas

Galiausiai apie reformą, kuri jau turi ir dalykinį kūną, 
ir politinę kepurę. Koncepciją aukštojo mokslo reformai 
sukūrė gana marga iniciatyvinė grupė: skirtingų uni-
versitetų dėstytojai, studentų organizacijų atstovai, 
skirtingų partijų politikai, ekspertai. (Beje, ši grupė pa-
demonstravo, kad nekonstruktyviu individualizmu kal-
tinami lietuviai gali labai vaisingai dirbti neformalio-
se bendruomenėse.) Politinį stogą reformai garantavo 
konservatoriai, savo dalyvavimo mažumos koalicijoje 
sąlyga iškėlę aukštojo mokslo reformos palaikymą. 

9 taupymas turėtų vykti gana lanksčiai ir „savanoriškai“, nes už į li-
goninę guldomus pacientus ligoninės gautų tik tiek pinigų, kiek sutarta 
su tLk, o ne pagal paguldytų ligonių skaičių. taigi stacionarui finansa-
vimo pavidalo kvotos liktų galioti.

Guoda stePonaVičienė

10 Labai tikiuosi, kad čia neslypi jokia apgavystė, kaip būdavo iki šiol 
su sveikatos ministerijos ir Ligonių kasų naujienomis.

11 statistikos departamento duomenimis, namų ūkių išlaidos sveika-
tos priežiūrai nuo 1999 iki 2005 m. išaugo beveik 90%.
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Visų pirma, reforma siekiama pakelti studijų koky-
bę, padidinti studentų atsakomybę ir studijų sistemos 
„jautrumą“ rinkos poreikiams. Reformos turinys yra 
aukštojo mokslo administravimo pertvarka, įgyvendi-
nant atviros ir atskaitingos aukštosios mokyklos prin-
cipus (ir prieš savo bendruomenę, ir prieš visuome-
nę), bei finansavimo pertvarka, įgyvendinant studento 
krepšelio ir konkurencijos tarp aukštųjų mokyklų prin-
cipus. Pagal siūlomą modelį studijos būtų finansuoja-
mos iš keturių šaltinių: 1) valstybės parama studijų 
krepšelio forma, 2) studijuojančiojo lėšos, 3) studijų pa-
skolos, 4) aukštųjų mokyklų, įmonių ar fondų stipen-
dijos ar parama. Valstybė galėtų remti ypač gabius ar 
nepasiturinčius, subsidijuodama paskolų palūkanas ar 
pan. Studijų krepšelis būtų suteiktas studentui vieną 
kartą kaip fiksuota studijų subsidija. Šiuo metu mi-
nima suma – 8000 litų už bakalauro studijas. Studi-
jų krepšelis turėtų būti vienodas, išskyrus atskirus itin 
brangių studijų atvejus (siejama su didesniu kreditų 
skaičiumi). Labai svarbi reformos nuostata yra ta, kad 
valstybė, skirdama studijų krepšelį, vertina tik bendrą-
jį aukštosios mokyklos darbo efektyvumą, bet į pinigų 
skirstymą institucijoje nesikiša. Taigi reforma siekia 
suderinti akademinę laisvę su atskaitomybe už viešų-
jų finansų panaudojimą, konkurenciją tarp studentų 
bei aukštųjų mokyklų su jų teise pasinaudoti valstybės 
parama lygiomis sąlygomis, aukštą studijų kokybę su 
studentų atsakomybe. 

Kaip teigia premjeras, reformos gairės turi būti baig-
tos rengti iki kovo. Reikalingus teisės aktus planuoja-
ma priimti iki 2007 m. rugsėjo 1 d., kad 2008-ieji moks-
lo metai jau prasidėtų pagal naują tvarką. 

Kad aukštojo mokslo reforma būtina, būtina kvadra-
tu ir kubu, manau, išsamių argumentų dėstyti nebever-
ta. Ji būtina ir dėl ekonominių, ir dėl socialinių, ir dėl 
kultūrinių priežasčių. Be jos modernėjančioje Lietuvos 
ekonomikoje tiesiog nebus kam dirbti. Matyt, nebever-
ta abejoti ir tuo, kad reforma bus, nepaisant banalaus 
fakto, kad didelė dalis rektorių ir šiandienės profesūros 
jos nenori. Belieka klausimas, kokia ji bus. Tiksliau ta-
riant, ar tai, kas liks iš jos turinio po politinio „derini-
mo“, bus pakankama naujai kokybei atsirasti per tiek 
laiko, per kiek neprarasime savo gyvybingumo kaip 
ekonomika ir apskritai kaip visuomenė.

Pokyčiai PoLitinėje VaLdžioje  
ir saugumas

Pernai krito Viktoras Uspaskichas, kartu su juo ir 
darbiečiai. Konservatoriams bežaidžiant politinius žai-
dimus, tarytum visai netyčia krito Artūras Paulaus-
kas, o su juo ir socialliberalai. Rolandas Paksas dar ne-
atsikėlė – kartu ir jo vadinamieji liberaldemokratai. Ar 
tai jau populizmo žlugimas? Vargu. Tiesiog įvyko per-

sigrupavimas. Seimo pirmininko postą užėmė partiją 
pakeitęs Viktoras Muntianas, kiti „nukritusieji“ pakei-
tė partijas, frakcijas ir simpatijas, bet iš Seimo niekur 
nedingo. Apie Paksą, turiu negerą įtarimą, dar teks 
prisiminti, o ir kiti, dar neišrinkti „tautos gelbėtojai“ 
laukia savo eilės. Tuo netenka abejoti. Iš aktyvios po-
litikos pasitraukė Algirdas Brazauskas – atsivėrė vy-
riausybės durys žurnalistams ir kitiems, turintiems ką 
pasakyti. Kitaip negu bend rapartietis pirmtakas, Kir-
kilas moka ir kalbėti, ir klausyti. Panašu, kad moka ir 
suprasti. Klausimas kitiems metams lieka vienas – ko-
kie bus sprendimai. 

O tuo metu teatre (Seime ir Vyriausybėje) visi užsi-
ėmę saugumo reikalais. Kas Saugumo departamento, 
kas energetinio saugumo. Energetinis saugumas, pana-
šu, jau tampa nauja vėliava, kuri ir konsoliduoja, ir ski-
ria, ir kuria galima pridengti pačius keisčiausius spren-
dimus.

Tai, kad industrinės visuomenės (nepriklausomai 
nuo jų noro bei pastangų atrodyti žinių visuomenė-
mis) yra stipriai priklausomos nuo energetinių resur-
sų, yra faktas. Tai, kad didžiosios šio ištekliaus turė-
tojos mūsų regione nėra stabilios demokratijos, taip 
pat žinomas faktas. Gal kiek naujai į šiuos faktus mus 
priverčia pažvelg ti metų pabaigos įvykiai, parodę, kad 
ne tik mes, bet ir Baltarusija nėra laisva nuo rizikos 
patirti Rusijos prisuktų kranelių sankcijas, – ir mums 
tai visiškai ne vis vien. Kaip, beje, ir didžiajai daliai 
 Europos. 

Tačiau kodėl mes manome, kad mūsų trokštamas 
saugumas egzistuoja? Tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, 
kad jei yra vamzdis, tai juo būtinai turi kažkas tekėti. 
Net ir ne kiekvienas kūdikis turi garantijas, kad pienas 
atitekės į burną iš ten, iš kur turėtų – nutinka ir taip, 
kad jo nebūna. Atsitinka, kad upių vagomis neatiteka 
vanduo ir derlius pražūsta, kad kas nors ko nors laiku 
nepagamina ar neatveža, ir kas nors kitas bankrutuo-
ja. Nutinka ir taip, kad kiti neperka už tiek, kiek tu 
tikiesi ir tu atsiduri finansinėje krizėje, arba daug žmo-
nių neperka už tiek, kiek kiti tikisi, neperka ilgai ir kri-
zės ištinka ištisas rinkas bei šalis. Ekonominė veik la, 
kaip ir bet kuri kita žmogiška veikla, visada yra susiju-
si su rizikomis. Šios rizikos negali būti eliminuojamos, 
o tik valdomos (t. y. apie jas žinoma iš anksto ir joms 
pasiruošiama). Lygiai tas pats galioja ir kalbant apie 
energetinį saugumą. Mes negalime būti visiškai sau-
gūs ta prasme, kad būtume tikri, jog visada turėsime 
tų išteklių, kurių mums reikia ir ypač už tą kainą, prie 
kurios esame pripratę.

Natūralu, kad siekiant valdyti rizikas, stengiama-
si energijos išteklių šaltinius diversifikuoti, t. y. turė-
ti jų pasirinkimą ir būti pasirengus jais pasinaudoti. 
Todėl prasminga nagrinėti ir tobulinti alternatyvių 
bei atsinaujinančių šaltinių panaudojimo technologi-
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jas. Tačiau realiai naudoti juos prasminga tik tada, kai 
jie ekonomiškai atsiperka. Pastangos dirbtinai suma-
žinti rusiškos naftos ar dujų vartojimą (idant būtume 
mažiau priklausomi) ir kuo greičiau pereiti prie bran-
gesnių alternatyvų, reiškia tiesiog iš didelio rašto išeiti 
iš krašto. Pagal tokią logiką turėtume kasdien laipioti 
gaisrinėmis kopėčiomis ir nekvėpuoti grynu oru kaime, 
bet naudotis dujokauke – idant atgal į miestą grįžę, bū-
tume mažiau priklausomi nuo gryno oro...

Visai tikėtina, kad po kurio laiko alternatyviosios 
energijos rūšys pasidarys konkurentabilios, kai vande-
niliu varomas automobilis bei pats kuras kainuos pa-
našiai kaip šiandienis važinėjimas naudojant benziną, 
dyzeliną ar dujas. Tuomet galėsime ramiai, it Jemelia 
ant savaime važiuojančios krosnies jų carui špygą pa-
rodyti ir be lydekos paliepimo.

O iki tol turėtume naudoti pigiausią kurą ir technolo-
gijas, žinoma, turėdami atsargoje bent vieną variantą 
(neišvengiamai blogesnį), jeigu kartais pigioji alterna-
tyva prapultų. Tačiau šiandieniai svarstymai ir netgi 
vyksmai dėl energetikos ateities horizontų yra kiek ki-
tokie. Alternatyvūs šaltiniai bei technologijos yra trak-
tuojamos kaip vertybės savaime, nesvarbu kiek kai-
nuotų. Pernai buvo daug samprotaujama apie būsimos 
atominės elektrinės statybą. Diskutuojama, kas ją val-
dys ir kokiomis proporcijomis, kas ją statys ir pan., bet 
informacija, kiek kainuos naujosios atominės pagamin-
ta energija, čia apskritai nefunkcionuoja. Viename šal-
tinyje lyg tarp kitko buvo užsiminta, kad ji bus, švel-
niai tariant, brangoka... Bet panašu, kad tai šiandien 
niekam neįdomu. Deja, kai elektrinė bus pastatyta ir 
pradės tą brangią energiją tiekti, bus per vėlu imti do-
mėtis. Tada turėsime šią energiją vartoti, net ir esant 
pigesnėms alternatyvoms. Abejoju, ar dėl to nors kiek 
būsime saugesni.

 tVaRi VaRtotojo GaLia 

Yra toks populiarus angliškas terminas sustainable 
development, kurio pirmojo žodžio vertimas į lietuvių 
kalbą buvo keistas bent tris kartus, o antrojo – bent 
du. Nežinau, ar pataikau į paskutines vertimų naujie-
nas, bet vartosiu apytikslį lietuvišką atitikmenį „tvari 
plėtra“. Nors jis mažai ką pasako apie sąvokos turinį. 
„Tvari plėtra“ turėtų žymėti tokį ekonominį vyksmą, 
kuriame nėra nepageidaujamo išorinio poveikio efekto. 
Tarkime, asmuo A perka iš asmens B prekę H, sumo-
kėdamas sumą X, kuri kompensuoja visas išlaidas, rei-
kalingas prekei H pagaminti. Tai būtų tvari plėtra. Da-
bar (netvarioje plėtroje) sumokama suma X paprastai 
padengia tik B patirtas išlaidas, bet dažnai nepadengia 
kitų išlaidų, reikalingų prekei pagaminti, ją vartojant 
arba jai utilizuoti. Pavyzdžiui, gaminant prekę buvo 
užterštas vanduo, o valymo kaštai neįtraukti (nes ga-

mykla jo nevalė), arba buvo naudojama mediena, kuri 
pirkta iš tokių miško savininkų, kurie atsodinimo kaš-
tų į kainą neįtraukė ir net nesirengia to miško atso-
dinti. Gali būti, kad pats prekės naudojimas sukelia 
žalą atmosferai (pvz., aerozoliai) arba jos utilizavimas 
po panaudojimo sukuria papildomų išlaidų, kurių nie-
kas neapmoka (pvz., alaus skardinės). Dalį šių proble-
mų bandoma spręsti apmokestinant šį žalingą poveikį 
aplinkai. Tačiau tai nėra nei efektyvu, nei labai taiklu, 
nes mokesčio mokėjimas ne visada proporcingai susi-
jęs su tarša (ar kitokiu kenkimu), o reguliavimai yra 
labai brangūs. Pavyzdžiui, oro tarša labai priklauso ir 
nuo automobilio, ir nuo kuro, ir nuo važiavimo greičio. 
Visų šių ir dar kitų parametrų sureguliuoti adminis-
traciškai neįmanoma. Juolab kad pačios taršos rūšys 
skiriasi, pavyzdžiui, važiuojant šaltu varikliu išsiskiria 
vienos kenksmingos medžiagos, stovint, kol įšils vari-
klis – kitos. Be to, visada kyla klausimas, kaip tie su-
rinkti pinigai žalą kompensuoja. Teigiama, kad antai 
cigarečių akcizas skiriamas žmonių sveikatai atstatyti, 
bet iš tikrųjų surinkti pinigai patenka į bendrą biudže-
tą ir gali būti taip pat sėkmingai skirti Seimo automo-
biliams pirkti. Todėl nenuostabu, jog daugybė ekono-
mistų laužo galvas, kaip tas išorines pasekmes įtraukti 
į paslaugų ir prekių kainą ir taip išvaduoti dalį visuo-
menės nuo priverstinės pareigos rinkti kitų primėtytas 
šiukšles (plačiąja prasme).

Beje, tokių eksternalitetų pavyzdys yra klasikinis, 
kurį pateikia intervencionizmo ir centrinio planavimo 
šalininkai prieš rinkos ekonomiką, teigdami, kad rin-
kos ekonomika negali su tuo susitvarkyti ir kad tai yra 
jos prigimtinė yda. Ir todėl mėgstamas rinkos ekono-
mikos šūkis „klientas visada teisus“ taip pat negalioja 
(mat klientas nori visų tų daiktų, kurie nėra labai geri 
jam pačiam, aplinkiniams ar gamtai).

Taigi dėl prigimtinės ydos. Jos čia nėra, nes rinkos 
ekonomika suponuoja privačią nuosavybę. Turėtume 
pastebėti, kad eksternalitetai atsiranda ten, kur nuo-
savybė yra bendra arba, kitaip sakant, niekieno. Juos 
ypač lengva pamatyti šiukšlių pavidalu viešose pamiš-
kėse, ežerų pakrantėse, tarpuose tarp privačių valdų. 
Ir čia rinkos ekonomika niekuo dėta – žmogui būdinga 
šiukšles nešti iš savo kiemo, ir jei už jo tvoros yra „nie-
kieno“ kiemas (kas beveik automatiškai reiškia, kad 
nėra kontrolės), tai į jį šiukšlės ir sumetamos. Jei tai 
būtų privati valda, už šiukšlių išvežimą tektų mokė-
ti. Tačiau nuosavybės tema šį kartą plačiau nesiplė-
siu – labai daug yra žmonių, kurie alergiški privačios 
nuosavybės institutui ir kuriems, matyt, vis dar gaila 
tų kolchozų, kurie dar nepastatyti (žinau, sugriautų-
jų jiems negaila, nes juose negyveno). Geriau pakal-
bėsiu apie klientą, kuris vis dėlto tebėra visada teisus, 
ir kuris mūsų šiukšlinančią ekonomiką ir padarys t(š)
varia.

Guoda stePonaVičienė
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Elgesio mados į Lietuvą ateina pavėluotai – kaip ir 
dera normaliam Europos centrui. Vakaruose jau kas-
dienybe yra tapę visokie vartotojų sąjūdžiai. Kai kurie 
jų labai ekstravagantiški, pavyzdžiui, protestuodamos 
prieš kailinių žvėrelių naikinimą po miestų gatves pro-
testuoja nuogos kino žvaigždės arba kokie Green Peace 
aktyvistai nupjauna elektros laidus naftos kompanijos 
boso nameliui. Tačiau esama ir visai kultūringų judė-
jimų. Pavyzdžiui, Skandinavijoje veikia parduotuvių 
tink lai, kuriuose prekiaujama tradiciniais Afrikos ar 
kitų trečiojo pasaulio šalių dirbiniais, ant kurių pažy-
mima, kad prekės pagamintos nenaudojant vaikų dar-
bo jėgos. Jau ir Vilniuje galima nusipirkti rūbų, ant ku-
rių etikečių labai pastebimai užrašyta, kad prekė – nuo 
žaliavos iki paskutinės sagos prisiuvimo – pagaminta 
Italijoje, o ne Kinijoje. Aš asmeniškai labai abejoju, ar 
tam vaikui Afrikoje gerai, kad jis neteko darbo vietos 
gamykloje – labai tikėtina, kad jo dalia nuo to tik pa-
blogėjo. O tai, kad viskas buvo pagaminta Italijoje, suf-
leruoja, kad prekė galėjo būti 
gerokai pigesnė, nei yra da-
bar. Tačiau tiems pirkėjams, 
kuriems atrodo, kad šios pre-
kės pagamintos teisingai, yra 
galimybė pademonstruoti 
savo požiūrį į patį verslo pro-
cesą, ne tik į prekę.

Žmonės nori rinktis ir che-
mikalų nepripurkštus obuo-
lius, ir dienos šviesą mačiusių 
vištų kiaušinius. Nors vadi-
namieji ekologiniai produk-
tai, kuriais prekiaujama pre-
kybos centruose, kol kas nei 
yra pelningi tiekėjams (bent 
jau Lietuvoje), nei sukelia pa-
sitikėjimą pirkėjams, manau, 
kad tik laiko klausimas, kada 
jie tokie taps. Geriau gyven-
dami žmonės vis daugiau lai-
ko skirs savo sveikatai ir vis 
labiau rūpinsis, ką jie valgo, 
ką dėvi, kokiu šampūnu plau-
na galvą ir kokiais plovikliais švarina savo indus. Infor-
macijos patikimumą didina atsirandantys įvairūs tar-
pininkai – konsultantai, draugijos ar tiesiog vartotojų 
nuomone pasidalyti skirti tinklapiai (kaip antai Lietu-
voje veikiantis www.supermama.lt). Todėl ši tendencija 
tik plėsis ir pirkėjai vis labiau kontroliuos patį verslą. 
Kadangi ir vartotojams, ir gamintojams tai yra nauji 
santykiai, tai kurio zų ir abipusių kaltinimų, kol susifor-

muos įgūdžiai ir bendravimo tradicijos, neišvengsime, 
bet to ir būtų naivu tikėtis.

Tad nebuvo Karlas Marxas teisus nei prieš šimtą 
metų, nei dabar – kapitalizmas nesusinaikina ir nepe-
rauga į socializmą. O klientas tebėra teisus, netgi tei-
sesnis negu anksčiau.

Vietoje PaLinkėjiMų

Nors datomis užfiksuoti pernai įvykusių stambių 
ekonominių virsmų negalime, vis dėlto sakyčiau, kad 
2006-ieji buvo permainų metai. Daugelis iš jų neįvy-
ko per vienus metus, bet 2006 m. „išlindo“ tam tikrais 
ženk lais į paviršių ir buvo pastebėtos. 

Juk tikrosios permainos vyksta žmonių galvose, o iš-
oriškai mes tai galime pamatyti tik po kurio laiko, kai 
jos ima lemti rinkos dalyvių sprendimus. Kadangi eko-
nomika sukasi apie žmonių elgesį jiems siekiant ekono-
minių gėrybių, tai natūralu, kad ji nuo žmonių nuomo-

nių bei pasirinkimų labiausiai ir priklauso. Priklauso 
daug daugiau nei skaičiuojantieji ekonomistai gali pa-
grįsti skaičiais, o vyriausybė suplanuoti ir įpareigoti. 

Taigi jei daug žmonių tikrai norės, kad valstybės tar-
nautojai neimtų kyšių, o geri gydytojai bei mokytojai 
uždirbtų daugiau nei prasti, ir kad valstybė nebūtų 
dosni būsimų kartų sąskaita, tai taip ir atsitiks. Tik jo-
kie modeliai nei ekspertai nepasakys kada. !

PeRMainų Metas

šnipiškės pro savivaldybės langą. Vilnius. 2004. agnės juškaitės nuotrauka
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Senas politinis anekdotas byloja, kad politologai yra 
tie, kurie pasako kaip bus, o po to ramiais veidais aiški-
na, kodėl atsitiko kitaip.

Pasaulis praėjusiais metais vystėsi kaip tik pagal šio 
anekdoto scenarijų – politikos žinovams ir teoretikams 
teko besiteisinančiais veidais aiškinti, kodėl viskas ne 
taip, kaip turėjo būti: kodėl kai kurių šalių žmonės ne-
nori racionalios taikos ir demokratijos, kodėl šen bei 
ten pasaulis nemyli amerikiečių taip, kaip pastarie-
siems norėtųsi, kodėl prezidentas Putinas elgiasi kaip 
teroristas... Kodėl?

Gal iš tiesų politologija yra jau seniai paniekos vertas 
pseudomokslas, kaip kadaise eterio ir flogistono teori-
jos bei kokia nors sovietologija. Pastarosios atgimimo 
žymių, beje, esama. Juk lengviau aiškinti, kodėl yra 
blogai, nei su blogiu kovoti.

Globaliosios politikos leksikone bene dažniausiai 
kartojama frazė „civilizacijų konfliktas“. Politologų tei-
gimu, civilizacijų konfliktas teoriškai esąs įmanomas ir 
net tikėtinas, tačiau protingame pasaulyje jo neturėtų 
būti. Nepaisant to, konfliktą besistengiančios primesti 
vadinamosios blogosios jėgos. Žiniasklaidai ir informa-
cinėms agentūroms reikia žinių, konfliktas tikėtinas ir 
jį galima išrasti, o bloga žinia politikams ir apie politi-
kus – tai gera žinia iš esmės. 

Patys žmonės šiaip mano, kad konfliktas vyksta, ir 
jau seniai. Vyksta su permaininga sėkme. Nuo pat isto-
rijos pradžios žmonija deklaruoja norą gyventi santai-
koje, tačiau nuo tos pačios istorijos pradžios nesutari-
mus sprendžia kariaudama. 

Atrodytų, kad europietiškai sutvarkytas pasaulis ga-
lėtų gyventi visai ramiai ir saugiai. Pasaulio tvarka pa-
gal Europos ir JAV politologus logiška ir visiems pri-
imtina. Trukdo tik islamo ekstremizmas, vienas kitas 
konfliktas Afrikoje, na, dar kokia nors Rusija. Vadina-
si, pasaulis blogas ir neprotingas...

i

Vidurio Rytų konfliktų sprendimo nebuvimas buvo 
šioks toks bent jau ne pats blogiausias sprendimas po-
litologams ir taikdariams. Tačiau praėjusiais metais 
tokiomis sąlygomis problemų tik padaugėjo, nepaisant 

PoLitoLoGijos iR PoLitikos nesutaRiMai

Egidijus Vareikis

PoLItIka 2006

protingų ir racionalių pasiūlymų. Libaną nusiaubė ka-
ras, ant karo slenksčio atsidūrė Palestinos savivalda, 
regis, būtent čia ir prasideda civilizacijų konfliktas – 
nenorimas, bet neišvengiamas.

Šventoji Žemė – karo žemė, bent jau tokia buvo be-
veik visą pastarąjį šimtmetį. Ar kas prisimena bent 
savaitę ramybės ir taikos šiame regione? Atsakymas 
į klausimą, kas bus toliau, beje, aiškus. Nieko nebus. 
Jei ir kas pasikeis, tai labai negreit. Sprendimas tikrai 
nėra dabartinių politikų ar diplomatų rankose. Pasta-
rieji siūlo politologiškus ir net dar logiškesnius spren-
dimus, paremtus ekonominės, socialinės arba kokios 
kitos naudos primatu. O šiame regione juk joks raci-
onalus sprendimas neįmanomas, nes noras nugalėti 
daug stipresnis už norą spręsti ir išspręsti. Bandymas 
susitaikyti buvo palaimintas Nobelio taikos premi-
ja, tačiau jis truko labai trumpai. Po taikos architekto 
žūties dauguma regiono politikų užuot ryžusis tęsti jo 
žygį, tyliai pripažinto, kad tai buvo neįmanoma misi-
ja – susitaikyti pasiūlyta per anksti ir ne tiems, kurie 
tikrai nori susitaikyti.

Arabai negali laimėti, nes savo pergalę tapatina su 
utopine žydų valstybės sunaikinimo idėja. Sunaikinimo 
galima tik norėti, nes pergalei pasiekti trūksta resursų, 
jėgos ir logikos. Dėl tokio tikslo galima tik kariauti. Ka-
riaujantieji arabai taip pat neišnyksta, o kartu su jais 
tarpsta ir regiono arabų identiteto dalis – neapykanta 
žydų valstybei.

Žydai, kad ir kaip jiems sektųsi ar nesisektų, netu-
ri teisės pralaimėti, nes jie žydai – Antrasis pasaulinis 
karas baigėsi dar ne taip seniai, kad pasaulis galėtų 
leisti žydams pralaimėti. Jei arabai mano, kad galėtų, 
skaudžiai klysta: visas karines žydų pergales tarptau-
tinė bendrija tyliai visada sveikina, tad arabams Izrae-
lio valstybė neįkandama.

Vidurio Rytų konfliktas buvo ir tebėra didžiausių 
glo balinių priešpriešų bandymų laukas – civilizacijų 
konflikto modelis. Techninį karą galima laimėti, tačiau 
civilizacijų konflikte pergalė reiškia ne karinio prana-
šumo įrodymą, o visos civilizacijos (kultūros, papročių, 
vertybių) sunaikinimą. Prieš dvidešimt metų Libano 
pilietinis karas baigėsi, nes siekiančių revanšo beveik 
nebeliko. Dabar tokių karta vėl užaugo, tad karas at-
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sinaujino. Ir ilgam. Izraelio technologinis pranašumas 
leidžia fiziškai laimėti ir šį karą. Tačiau XIX a. mąsty-
tojas Karlas von Clausewitzas tikriausiai buvo teisus, 
mokydamas, kad pergalė mūšio lauke neatneša laimės 
ir tik sukelia norą siekti revanšo.

Europiečiai po Antrojo pasaulinio karo sau įrodė, kad 
galima tvarkytis racionaliai. Europos integracija tapo 
šios tvarkos simboliu. Politologiškai žvelgiant, visas 
pasaulis turėjo sekti Europos pėdomis. Tačiau nepase-
kė... Belieka pasakyti – protu nesuvokiama. Galbūt tie-
siog visas likęs neeuroamerikietiškas pasaulis – nera-
cionalus, ir nėra ko tikėtis.

Su tam tikru nerimu lauktas didžiųjų pasaulio vals-
tybių vadovų susitikimas, populiariai vadinamas G-8, 
įvyko ir baigėsi patvirtinimu, kad racionalūs sprendi-
mai visiškai nereikšmingi. Didžiųjų valstybių vado-
vai, ne vienam atrodantys esą pasaulio valdžia, pabuvo 
kartu ir... išvažiavo vykdyti savos politikos. Ne vienas 
mąsto, kad didieji valdo pasaulį, tačiau ar gali kas nors 
pasakyti, pagal kurios šalies scenarijų praėjo, pavyz-
džiui, XX amžius. Ar JAV norėjo Rugsėjo 11-osios ir 
Irako, ar britai su prancūzais norėjo prarasti Aziją bei 
Afriką, ar vokiečiai norėjo pralaimėti abu pasaulinius 
karus, ar Rusija norėjo netekti užkariautos Europos?

Didžiosios šalys atsako už daug ką, tačiau neturi ga-
lios valdyti pasaulį. Dinozaurai buvo didžiausi, bet iš-
mirė greičiausiai...

ii

Vienas Vakarų politologams protu sunkiausiai suvo-
kiamų reiškinių vadinasi Rusija. Tiek daug kartų mė-
ginta suprasti ir europietiškai prijaukinti, tiek daug 
kartų apdovanota pasitikėjimu ir indulgencijomis, Ru-
sija telieka tokia pati, kokia buvo prieš keletą šimtme-
čių, kai Europa ją pažino pirmą kartą. 

Praėjusius metus Rusija pradėjo ir baigė tuo pačiu – 
energetiniu Europos šantažu.

Vladimiro Putino politinis atradimas labai papras-
tas – užuot traukęsis į Rytus, Gazprom tegu suka į Va-
karus. Jis jau šeimininkauja ne tik ES naujokių, bet ir 
Italijos, Prancūzijos energetinių žaliavų rinkoje. Jung-
tinė Karalystė Gazprom invaziją atrėmė, bet neaišku, 
ar ilgam. Rusija mano, kad visi gudrūs ES plėtros pla-
nai, svarstymai apie acquis communautaire taps be-
prasmiai be energijos resursų. Naftą ir dujas, beje, jau 
reikėtų atskirti. Dujų tiekėjai iki šiol neturi ko nors pa-
našaus į OPEC ar kito tarptautinio forumo, reguliuo-
jančio šios žaliavos gavybą ir tiekimą. Tad Rusija gali 
piktnaudžiauti, ir jei tokiu atveju jokios protingos gal-
vos nebenorės mokyti Rusijos kaip reikia gyventi, nie-
kam nekils noro domėtis, kokia ten demokratija, kad 
nužudė Politkovskąją, Litvinenką, čečėnų vadus ir disi-
dentus... Imperija elgiasi tarytum mūsų jau pamirštas 

treninginis biznierius: šiandien pinigai, šiandien pre-
kė. Ir tiek. Jums reikia žaliavos, mums – pinigų. Viskas 
veikia, ir jokios ideologijos nereikia. Nereikia moralės 
ir žmogaus teisių. Reikia naftos ir dujų. 

Imperija grasina vulgariai ir tiesiai šviesiai, neman-
dagiai. Tarptautinis terorizmas, europiečių klaidos 
sprendžiant Balkanų ar Kaukazo problemas, antiame-
rikietiškos nuotaikos – viskas Rusijos naudai... Ir gal-
būt dar kartą paaiškėja, kad viltis, jog Rusija virs ne-
kenksminga Europai Maskvos kunigaikštyste, tenka 
atidėti tolimai ateičiai.

Maža to, ne vienam politologui atrodo, kad tai suma-
ni ir veiksminga strategija. Atsiranda daugybė tekstų 
apie tai, kaip Rusijos energetinių žaliavų potencialas 
padarys pasaulį jos įkaitu. Rusija, o ne JAV taps svar-
biausia pasaulio valstybe, Rusija diktuos politines ten-
dencijas, o ir mums, amžinai Rusijai trukdantiems, lai-
kas surimtėti.

Tačiau tokia politologinė logika, kad ir kokia geležinė 
ji atrodytų, kaip paiškėja, neveikia. Europiečiai – re-
gis, išlepę, aptingę ir nutukę – ima galvoti ne taip, kaip 
reikėtų Maskvos politologams. Užuot lankstęsi priešais 
Rusiją, jie pradeda ieškoti būdų išgyventi be jos. Balti-
jos valstybių įrodinėjimai, kad Rusija pasitikėti negali-
ma, tampa vyraujančia nuomone ES institucijose. Poli-
tologija ir politika prasilenkia.

Putino Rusijai, kaip matyti, nepavyko dar labiau. 
Laikantis savo diktato logikos, teko aukoti Baltarusi-
ją, kuri visiškai nepanoro būti paaukota. Rusijos plėt-
ra Baltarusijos sąskaita gali tapti dar vienu praradi-
mu. Praradimu reiktų laikyti ir netikėtą Turkmėnijos 
diktatoriaus mirtį. Prezidentas visiems laikas – Sapar-
muradas Nijazovas – paliko ne laimingą Turkmėniją, 
o veikiau geopolitinę regiono problemą, kurios ateities 
niekas nedrįsta logiškai prognozuoti. Ateitis bus ne-
logiška ir... politinė. Brzeżińskio aprašytoji šachmatų 
partija dėl dujų telkinio, kuris gali virsti ir visai bever-
te dykuma.

Putino Rusija praėjusiais metais nuosekliai blogi-
no santykius su visais savo kaimynais. Per dvidešimt 
metų pasitraukusi nuo Vokietijos, praradusi Baltijos 
valstybes ir buvusias respublikas, Rusija vis dar įti-
kinėja save, kad nedaro strateginių klaidų, o visa, kas 
vyksta, tėra lengvai atitaisomi nelaimingi atsitikimai.

Pavyzdžiui, Rusijos ir Gruzijos santykiai niekada 
dar nebuvo tokie blogi. Gruzija – didžiausia žinoma 
Rusijos sąjungininkė XIX a., „penktoji kolona“ turkų 
valdose, Bagrationų dinastija, padėjusi Rusijai prisi-
jungti Užkaukazę ir laimėti karą prieš Napoleoną. Iš 
Gruzijos kilęs Stalinas, kitaip negu kai kurie bolševi-
kų lyderiai, neslėpė savo etninės kilmės... Gruzija ge-
rai tarnavo sovietinės ideologijos spalvinimui. Stalino 
(o gal ir Gruzijos garbei) vėliavą virš Reichstago Berly-
ne kėlė rusas ir gruzinas (o ne koks nors ukrainietis), 
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Rusija ir Gruzija buvo gražus skirtingų civilizacijų 
bendravimo pavyzdys, socrealizmo klišė. Paskutiniais 
sovietinio režimo metais gruzinas gavo imperijos už-
sienio reikalų ministro postą, o gruzinus stengtasi 
vaizduoti kaip nuoširdžius jausmingus geraširdžius 
patriotus. O štai neseniai vienas žymus Rusijos televi-
zijos komentatorius apibūdino Gruziją kaip skaudantį 
dantį – gal ir ne mirtį keliantis negalavimas, tačiau 
toks nemalonus...

Ukrainą tas pats komentatorius pavadino Rusijos 
nelaiminga meile. Atrodytų, kad Rusijai čia nepapras-
tai pavyko – į valdžią atėjo prorusiškos jėgos, tačiau ir 
šito Maskvai nepavyko išnaudoti, netgi Vakarams be-
jėgiškai nuleidus rankas. Nepavyko bent jau praėju-
siais metais.

Sovietų Sąjunga, kadaise šantažavusi pasaulį bran-
duoliniu ginklu ir turėjusi supervalstybės statusą, virto 
Rusija, kuri dabar gina tik Abchaziją ir kitas netikras 
bei kriminalines valstybėles, tapusias nemokšiškos po-
litikos įkaitėmis. Rusijos sąjungininkai, jei tokių atsi-
randa, yra nelaimingi ar politiškai paliegę – merdinčio-
je NVS autoritariniai režimai ir griūvančios valstybės 
seniai nustelbė demokratijas.

Panašu, kad racionalieji politologai, pranašavę, jog 
Europos saugumas yra neįmanomas be Rusijos, turės 
pasisukti 180˚ kampu: jei jau mūsų saugumas įmano-
mas, tai tik ne su Rusija. Net ir terorizmo akivaizdoje. 
Tiek kartų peiktos ir pajuoktos JAV vėl tampa didžiąja 
Europos viltimi. Gal neatsitiktinai NATO vadovai su-
sirinko būtent Rygoje. Latvija – nebe Rusija, ir tai ne 
šiaip sau atsitiktinumas.

iii

Politologai dedasi žinantys, kaip reikia spręsti 
konfliktus. Politikams kur kas sunkiau: kiekvienas 
konkretus konfliktas kiekvieną kartą pasirodo nea-
titinkąs teo rijos, o ir jo sprendimas – politologiškai ne-
įmanomas. 

„Užšaldytų konfliktų“ terminas skamba nekaip. Tai 
vis įvardijamas diplomatinio darbo brokas ar sugebėji-
mų stoka. Kosovas, Padnestrė, Pietų Osetija, Abchazija 
ir t. t. Sąrašas ilgas. Tačiau nesugebėjimas ir klaidos 
nuo atsakomybės neapsaugo. Tarptautinės tvarkos ir 
teisės apologetai turi prisipažinti, kad konfliktai savai-
me neišsisprendžia.

ES Kosovo atžvilgiu praėjusiais metais, regis, nusi-
teikė rimtai. Supratusi, kad vietos gyventojams ir po-
litikos planuotojams pabodo neapibrėžtumas ir nežino-
mybė, ES nutarė artimiausiu laiku Kosovo problemą 
paversti Kosovo sprendimu.

Pasirinkimas nedidelis: tarp dviejų galimybių. Vie-
na – grąžinti regioną serbams, išsireikalavus, kad 
demokratiška Serbija demokratiškai traktuotų ir al-

baniškąjį Kosovą, kita – skelbti Kosove albanišką 
valstybę.

Nė vienas iš variantų neveda susitaikymo ir bent jau 
laikinos taikos link. Serbams Kosovas tarytum lietu-
viams Vilniaus kraštas – istorija, be kurios serbai ne-
bus nei tikri serbai, nei tikri europiečiai... Tokie Eu-
ropai tik problema, tačiau serbai su piktais Kosovo 
albanais – ne ką mažesnė problema. Kita vertus, ant-
ra albanų valstybė Europoje nėra labai pageidautinas 
reiškinys, su viena rūpesčių nestinga. Ar tikrai Koso-
vo albanų neapykantą serbams reikia premijuoti vals-
tybingumu? Galbūt taip buvo galima gąsdinti Miloše-
vičiaus laikų Serbiją, tačiau ne demokratinę Serbijos 
vadovybę. Ji nuoširdžiai supranta, kad Kosovo nepri-
klausomybė akimirksniu laidoja visas europines serbų 
tautos iliuzijas. Pasaulis baudžia ne šį pasaulį palikusį 
serbų diktatorių, bet visą tautą, kuriai istorija, kad ir 
kaip politologams būtų keista, brangesnė už Europos 
Komisijos dotacijas. Šiaip ar taip, kiekvienas sprendi-
mas veda nesantaikos įteisinimo, o ne santykių švel-
ninimo link. Prieš dešimt metų įteisinome nesantaiką 
Bosnijoje. Ji taip ir liko... Kosovo albanai praėjusiais 
metais neteko Ibrahimo Rugovos, atrodo, to vieninte-
lio, su kuriuo buvo galima tartis ir susitarti... Vadinasi, 
taip ir liks nesusitarta.

Labiau už serbų skausmą europiečius kausto pre-
cedento baimė. Jei Kosovas taps nepriklausomas, tai 
kodėl nepripažinti nepriklausomomis Abchazijos, Pa-
dnestrės, Pietų Osetijos... O gal Kalnų Karabacho, 
Daugpilio ir Korsikos?

Rusija tik ir laukia Kosovo nepriklausomybės, laukia 
dienos, kai galės paskelbti, kad atsiradus nepriklauso-
mam Kosovui, galima skelbti keletą naujų valstybių, 
ateityje, beje, norinčių susijungti su Rusija. Laukia ne-
sudėdama rankų. Padnestrėje, Pietų Osetijoje, Abcha-
zijoje galima be vargo gauti rusišką pasą, Padnestrės 
valdžia neseniai nutarė abiturientams įteikinėti rusiš-
ko pavyzdžio atestatus, o teisę „harmonizuoti“ su Rusi-
jos teisine sistema. Prezidentas Putinas dviejų Oseti-
jų susivienijimą prilygino Vokietijų susivienijimui, tik 
„pamiršdamas“, kad Vokietijų suvienijimas reiškė at-
siskyrimą nuo Rusijos, o čia yra priešingai...

Kas atspės, kur šiame kontekste dėti Kalnų Kara-
bacho klausimą? Europiečiai simpatizuoja armėnams, 
kurie pastaruoju metu tampa vis didesniais Rusijos są-
jungininkais regione, tuo tarpu verslas ragina nepa-
miršti Kaspijos naftos, vis dar esančios azerų rankose.

Politikos užkulisiuose kalbama, kad Kosovui reikia 
sugalvoti ką nors nauja ir neįprasta, kartu nepritai-
koma niekur kitur. Tai vadinama „mažiau nei nepri-
klausomybė, daugiau nei autonomija“. Kol kas nieko 
„įdomaus“ nesugalvota, antros Bosnijos irgi nebesinori. 
Kiek buvo kalbėta apie greitą susitaikymą po Beitono 
taikos sutarties, bet susitaikymas taip ir neįvyko, – Bos-
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nija tebėra teritorija, administruojama keisčiausio poli-
tologinio monstro: šalis turi 3 prezidentus, 13 ministrų 
pirmininkų, 180 ministrų ir 760 parlamentarų. Bosni-
joje oficialiai kalbama trimis kalbomis, rašoma dviem 
raidynais, portretai ant banknotų pritaikyti įvairiems 
politiniams ir religiniams skoniams, ir visa tai „suval-
go“ daugiau kaip pusę šalies 
bendrojo vidaus produkto. 
Logika paprasta – visi turi 
būti lygūs, o lygybę pasiek-
ti galima tik išskirsčius mu-
sulmonus, stačiatikius ir 
katalikus po atskirus admi-
nistracinius „kambariukus“. 
Taip ir pridygo ministrų ir 
parlamentarų, atstovaujan-
čių įvairioms etnopolitinėms 
konfigūracijoms. Šalyje nėra 
normalių piliečių, normalių 
šalies pat riotų, yra tik etni-
nių grupių atstovai.

Belieka laukti ir apsidraus-
ti. Kitados JAV dip lomatai, 
ištikimi savo vals tybės po-
litikai, visose sutartyse su 
SSRS prirašydavo išlygą – 
susitarimas su SSSR nekei-
čia JAV nuostatos laikyti 
Baltijos valstybių aneksiją 
neteisėta ir nepripažįstama. 
Matyt, ir mums teks sakyti, kad katutės Kosovo valsty-
bės atsiradimui nereiškia, jog mes pripažįstame nepri-
klausomus abchazus ir panašius į juos.

Europos viltys, kad po Šaltojo karo viskas turi spręstis 
savaime, nesipildo. Reikia spręsti, o ne laukti, kol kas 
nors išsispręs. Belaukiant klausimus sprendžia Rusija 
ar dar kokia kita civilizacija. Pats laikas atsipeikėti.

iV

Europos problemos nesibaigia Europa ir Vidurio Ry-
tais. Kad ir būtų kalbama, jog Lotynų Amerika – dar 
ne problema, o kiti kontinentai – toli, tai netiesa. Pa-
saulis globalus ir jo problemos – mūsų problemos, ne 
vien politologų.

Augusto Pinochetas mirė. Mirė, sulaukęs senyvo am-
žiaus, iš visų pusių kritikuojamas ir kompromituoja-
mas. Daug prirašyta apie tai, ką jis darė gerai, ką blo-
gai, tačiau reiktų pažymėti, kad su fiziniu Pinocheto 
pasitraukimu iš regiono politikos nesustabdomai trau-
kiasi klasikiniai antikomunistai, dešinieji liberalai, rin-
kos ekonomikos kūrėjai ir žmogaus teisių gynėjai.

2006-ieji Lotynų Amerikos istorijoje bus tikriausiai 
įrašyti kaip politinių nuotaikų pokyčio metai. Daugu-

ma rinkimų, vykusių į Pietus nuo Teksaso, baigėsi kai-
riųjų, tiksliau – populistinių jėgų pergale.

Štai faktai. Venesuela turi Hugo Chavesą, neseniai 
pasiekusį naują įtikinamą pergalę. Anksčiau panašią 
pergalę pakartojo Brazilijos populistas Lula Da Silva, į 
Peru prezidento kėdę vėl sėdo kairysis Alanas Garcia, 

Kosta Rikoje – kairuoliš-
kas Oscaras Arias, o metų 
pradžioje Čilės prezidento 
rinkimus laimėjo socialistų 
kandidatė Michelle Bache-
let. Tai jau žinomi kairie-
ji politikai. „Naujiems vei-
dams“ priskirtinas Bolivijos 
kokos augintojų stabas Evo 
Moralesas, Ekvadoro Cha-
vesu pravardžiuojamas Ra-
faelis Correa. Haitį valdys 
populistas Rene Prevalis. 
Bene kurioziškiausias po-
litinis feniksas – Danielis 
Ortega, dar sovietų rem-
tas Nikaragvos diktatorius. 
Visi minėtieji laimėjo rinki-
mus šiais metais. Rinkimai, 
jei ir suklastoti, tai ne tiek, 
kad reiktų iš esmės abejoti 
jų rezultatais. Kairiųjų ar 
centro kairiųjų valdomos iš-
lieka Panama, Dominikos 

Respub lika, Gajana, Argentina, Urugvajus. 
Nė viena iš minėtų personų neslepia polinkio į popu-

listinę diktatūrą ir sulaukti legendinio markesiško „pa-
triarcho rudens“, JAV prezidentą vadina velniu, o visas 
Jungtines Valstijas – blogio imperija. Fidelis Cast ro iš 
išimties jau beveik tampa taisykle. Demokratija vėl 
gimdo tironus. Tokio reiškinio atsitiktinumu niekaip 
nepavadinsi. Tad kas gi atsitiko? Kur politologai, kal-
bėję apie „istorijos pabaigą“ ir demokratijos negrįžta-
mumą? Tenka grįžti prie politikos realijų ir suvokti, 
kad istorija nesibaigia ir naivu galvoti, kad kokia nors 
pergalė, net ir taikos bei gerovės labui, neamžina.

Lotynų Amerikos bendruomenėms trūksta vadina-
mosios pereinamojo laikotarpio kantrybės – reformos 
neatliktos iki galo, iki tos stadijos, kai demokratija, 
rinka ir decentralizacija tampa ne problema, o gerovę 
kuriančia aplinka. Grįžtama prie paprastesnės ekono-
mikos – prekybos žaliavomis ir resursais. Tokią eko-
nomiką labai norisi nacionalizuoti, padaryti „liaudies“ 
nuosavybe, ir tai populiaru. Populiarumas baigiasi blo-
gai, bet šiandien tai... populiaru. Šiandien populiariau 
būti neturtingam ir neatsakingam, nei kuriančiam ir 
kaupiančiam. Mes tai jau girdėjome ir pajutome, juto ir 
Lotynų Amerikos tautos, tik gal ten atmintis trumpes-

Buvusio čilės diktatoriaus šalininkė laiko žvakę su 
užrašu: „ačiū, Pinochetai“. ePa-eLta nuotr.
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nė ir kiekvienai kartai norisi savų demokratų ir savų 
diktatorių. O visa tai kartu reiškia dar vieną įspėjimą 
ar dar vieną patvirtinimą, kad anuometinė demokrati-
jos pergalė Vidurio Europoje buvo veikiau išimtis nei 
taisyklė, o komunizmo ir autoritarinių režimų laidotu-
vės aiškiai priešlaikinės.

Juk net ir Kuba dar tokia pati, kokia buvo primirš-
tais sovietinės diktatūros laikais. Fidelio Castro liga ir 

formalus valdžios perleidimas broliui Rauliui sukėlė 
komentarų bangą apie tai, kas laukia Kubos. Gamtos 
dėsniai veikia negailestingai... Kad ir kuo sirgtų ir kaip 
lengvai „sveiktų“ Fidelis, neišvengiamai artėja ta va-
landa, kai teks pranešti ir tą liūdną žinią.

Prieš beveik du dešimtmečius politologiškai naiviai 
tikėtasi, kad Kuba, kaip ir kitos SSRS „partnerės“, im-
sis reformų. JAV ir Vakarų Europa troško, jog Kubos 
lyderis pradėtų pertvarką ir nereikėtų imtis šalies at-
žvilgiu naujų drastiškų priemonių. Tuomet būtų buvę 
galima ramiai sveikinti dar vieną „naująją demokrati-
ją“ ir logiškai pradėti dar vieną bičiulystės akciją. Ne 
paslaptis, kad ES jau ne vieną kartą bandė „praverti 
duris“ naujiems santykiams su Kuba, tačiau pro jas 
taip niekas ir neatėjo.

Kubos lyderis, kaip ir naujieji Castro sekėjai, turi savo 
politologus. Jis pasinaudojo tuo, kad jo niekas nespau-
dė ir... nieko nepakeitė. Fidelis savo ideologijai pajungė 
visą Kubos istoriją, nacionalinius simbolius ir tautinį 
identitetą. Nepaisant kalbų apie permainas, valsty-
bės mašina tebeveikia. Žinia, kai diktatorius senas ir 
virsta savo paties iškamša, tai valdo nebe jis, o grupė, 
sauganti ir realizuojanti diktatoriaus politiką. Kol kas 
grupė suinteresuota iškamšos buvimu, tačiau ir jai rei-

kės spręsti, ką daryti toliau: mumifikuoti diktatorių ir 
paskelbti jį amžinai gyvu, ar žvelgti į pasaulio realijas, 
kurios sako, kad Kuba yra Karibuose, Amerikoje, o So-
vietų Sąjunga dingo prieš penkiolika metų.

Europos politologija tvirtina, kad permainos bus, Eu-
ropos politika – „palauksime ir pažiūrėsime“. Istorikai 
sako, kad tokia politika visada baigdavosi blogai lau-
kiantiems ir žiūrintiems. Afrikoje greitai bus galima 

minėti laukimo ir žiūrė-
jimo penkiasdešimtmetį, 
tačiau... žinios iš Afrikos 
praėjusias metais buvo 
trejopos: žudymai, rinki-
mai ir AIDS. 

Rinkimai Afrikoje visa-
da yra įvykis, juo labiau 
demokratiniai. Iš daugiau 
kaip  penkiasdešimties 
kontinento valstybių ra-
sime tik keliolika, kurio-
se demokratiniai rinkimai 
vyko du kartus iš eilės, ir 
tik kelias, kur taip nutiko 
net tris kartus.

Rinkimai, ypač pasibaigę 
be kraujo praliejimo, nutei-
kia viltingai. Gal šį kartą 
kas nors pasikeis, kada gi 
pagaliau Afrika nors iš tolo 
taps panaši į šiuolaikišką ir 

laimingą kontinentą kaip Europa ar Šiaurės Amerika?
Svarbiausi praėjusių metų rinkimai vyko Konge, gal 

kiek mažiau svar būs – Zambijoje. Bet tęsėsi ir karai... 
Pasaulyje, kaip žinia, tebevyrauja du iš esmės skir-

tingi požiūriai į Afrikos klausimą. Abu sukurti politolo-
gų, gyvenančių toli nuo Afrikos.

Pirmąjį galima drąsiai vadinti rasistiniu ir jis, nors 
tai ir labai keista, tebevyrauja. Modernūs rasistai sako, 
kad demokratija, laisvoji rinka, europietiško tipo vals-
tybė yra svetima savitai Afrikos kultūrai ir gyvense-
nai. Antrąjį galima vadinti liberalistiniu, pasak kurio 
demokratija į Afriką anksčiau ar vėliau ateis, nes de-
mokratija yra tiesiog neatskiriama nuo žmogaus pri-
gimties.

Abi politologinės versijos neteisingos. Keturi nepri-
klausomybės dešimtmečiai parodė, kad Afrikoje yra 
kur kas didesnių vertybių nei racionalios demokrati-
nės pliuralistinės bendruomenės produkuojama gero-
vė. Bandydami išmokyti afrikiečius kaip elgtis neva 
demokratiškame pasaulyje, europiečiai pavertė juos 
„amžinais studentais“, o patys tapo dogmas jiems į gal-
vas kalančiais profesoriais. Studentai gi tapo ciniškais 
savo teisių, bet ne pareigų žinovais, užkrovė profeso-
riams pareigą atgailauti dėl „kolonializmo traumos“ ir 

eGidijus VaReikis

Libano pabėgėliai. 2006. ePa-eLta nuotrauka



33naujasis židinys-aidai   2007 /  1–2

padaryti taip, kad gyvenimo minimumą Afrikai būtų 
lengviau gauti nei užsidirbti. Beje, Rusijos prezidentas 
galėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip skaudžiai pasimokė 
visi, tikėję, kad Afrikos gamtos turtai padarys juos lai-
mingus be didesnių fizinių ir proto pastangų. Manan-
tys, kad reikia tiesiog laukti ir tikėtis, šiandien turi pri-
pažinti, jog afrikietiškieji mozės savo tautas po dykumą 
vedžioja jau ilgiau nei tikrasis žydus, tačiau taip nieko 
jų ir neišmokė.

Rinkimai taip ir liko būdas išsiaiškinti, kuris kuni-
gaikštukas turi daugiau lojalių valdinių, o rinkimų 
klaidoms ištaisyti griebiamasi žudynių. Afrikoje dau-
giau kaip penkiasdešimt valstybių. Tik kokią dešimtį 
jų politikos ekspertai drįstų pavadinti iš dalies stabilio-
mis, o daugiau nei pusę jų laiko žlungančiomis ar visai 
sužlugusiomis valstybėmis. Valstybių pavadinimai šia-
me sąraše kasmet šiek tiek keičiasi, o tai tik patvirtina 
liūdną faktą, kad ir „pabėgusios“ iš blogojo sąrašo vals-
tybės nenubėga toli, po kelių metų vėl į jį sugrįžta.

Pastarųjų metų Afrikos politikos aptarti neįmanoma 
nepaminėjus AIDS faktoriaus. Milijonai mirusių, kelio-
lika milijonų mirsiančių – tokia realybė ir prognozės. 
Tokio mirtingumo neįsivaizdavo jokia kolonijinė admi-
nistracija, prarastų gyvybių skaičius net fiziškai neį-
manomas jokiame afrikietiškame kare.

Racionalus politologinis pasiūlymas lyg ir paprastas: 
gydyti ligonius, imtis prevencinių priemonių saugant 
sveikuosius. Afrikiečiai pakliuvo į savitus laiko spąs-
tus: liga kol kas nepagydoma, tad vienintelė viltis – 
nesusirgti. Tačiau tam reikia iš esmės keisti tradicinį 
gyvenimo būdą, o tai ne vienam Afrikos politikui visai 
ne prie širdies. Tokiu atveju reikia rasti kaltuosius kur 
nors kitur, ypač ten, kur tikri ir netikri kaltininkai no-
riai atgailauja. Daugiausia tokių – Europoje... 

V

Tęsiant kaltės temą, belieka paklausti: kas kaltas, 
kad nepaprastai išlavėjusio proto, informacijos ir žinių 
prikaupęs žmogus daro tiek daug politinių beprotybių?

2006-ieji išryškino ir Europos ar, plačiau sakant, eu-
roatlantinės civilizacijos pasimetimo mastą.

Euroatlantinė bendrija, kitados sukūrusi pasaulį 
tokį, koks jis yra, apgynusi save ir visus kitus nuo ko-
munizmo ekspansijos, įgyvendinusi taiką ir gerovę ku-
riančią Europos integraciją, manė esanti ne tik galin-
ga, bet ir pavyzdinga sistema. Kas gi pasaulyje nenori 
gyventi taip ramiai ir patogiai, kaip suvienyta Europa. 
O jei tikrai nori – prašome, sekite geru pavyzdžiu. Ta-
čiau ta pati euroatlantinė civilizacija nejučiomis pasi-
juto atsakinga už pasaulio problemas... Maža to, ji tapo 
kalta dėl jų.

Jau minėta Afrika kaltina mūsiškę civilizaciją, kad 
kažkada ją administravo, po to skolino pinigus ir dabar 

prašo skolas grąžinti. Prieš Lotynų Ameriką JAV kal-
tos, kad investavo ir skolino, kad rėmė vienas ar kitas 
valdžias, kurios dabartiniams nepatinka ar neįtinka. 
Rytų kraštai reikalauja, kad europiečiai nepieštų tam 
tikrų piešinių, leistų ekstremistams nesilaikyti įsta-
tymų ir griauti dangoraižius. Rusija ir vėl teigia, kad 
NATO ir kitokie euroatlantistai siekia pavergti pasau-
lį, kinai su kitais azijiečiais taip pat turi keistų ir ne-
draugiškų pastabų.

Euroatlantinė bendrija visus kaltinimus priima ne 
tik domėn, bet ir giliai į širdį. Jau ne pirmus metus 
puoselėjama politinio korektiškumo dogma europiečius 
ir JAV gyventojus (bent jau kai kuriuos) daro tikrais 
korektiškumo įkaitais. Jau seniai žinoma, kad Europo-
je nevalia kritikuoti socialinių, religinių, seksualinių ir 
kitokių mažumų, dabar gi tapo kaip ir nebepriimtina 
kritikuoti neeuropietišką politiką: jau, pasirodo, reikia 
gerbti Sadamo Huseino apsisprendimą būti diktato-
riumi, tarpgentinius karus Afrikoje, etninius valymus 
Balkanuose, gerbti Rusijos teisę žudyti čečėnus ir Korė-
jos diktatoriaus teisę gaminti branduolinį ginklą. Kita 
vertus, kai jau nebėra ko negerbti, tai belieka tyčiotis iš 
JAV prezidento, Europos Komisijos ir kurti „multikus“ 
apie popiežių.

Geroje senoje Europoje pasaulis daug kam atrodo vis 
dar nepavojingas, kaip anuo metu nepavojingi rodėsi 
barbarai, besitelkiantys Romos prieigose. Rodės, už-
teks resursų linksmybėms ir patyčioms iš savos impe-
rijos, užteks ir gynybai, jei to reikės. Pagal Europos ir 
Amerikos politologines teorijas Sovietų Sąjunga turėjo 
būti paskutinė blogo imperija. Praktika rodo, kad ir čia 
politologai klydo.

Teisus buvo Zbigniewas Brzeżińskis prieš daugiau 
kaip dešimtmetį pranašavęs, kad politinės problemos 
kils iš politikos demoralizacijos. Euroatlantinė civiliza-
cija – technologijos civilizacija. Šiandien manoma, kad 
technologija ir kūniška gerovė palengvina išganymą. 
Manoma klaidingai. Išdalyti vargšams visą turtą (eu-
ropiečiai mano, kad pakaks ir dalies) reikia ne todėl, 
kad ir jiems būtų palengvintas išganymas, o veikiau 
idant patys europiečiai suprastų, kad nėra lengvo ir pi-
gaus išganymo. Turtą galima paveldėti, tačiau išgany-
mo malonės – ne. Galima paveldėti politikos laimėji-
mus, tačiau jie ne ilgaamžiai.

Europietis labai nustemba sužinojęs, kad gruodžio 
25 d. švenčia Jėzaus gimtadienį, o Kalėdų Senis – tai 
visai ne Išganytojas. Dar labiau nustemba, kad ES vė-
liavoje yra pavaizduotas Marijos Vainikas, o sausio 
1-oji, ne šiaip sau poilsio diena, o tos pačios Mergelės 
Marijos šventė.

Europietis nustemba, bet jau pradeda suprasti, kad 
visada, kiek tik siekia istorijos analai, buvo populiaru 
manyti, jog gyvenimo pasirinkimą lemia turtas ir sau-
gaus gyvenimo perspektyva. Tačiau atidžiau pažvelgus 
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į tą pačią istoriją, matyti, kad viskas, ką šiandien mi-
nime geru žodžiu, kilo iš idėjos ir aukos. Gyvenimas ne 
buhalterija, niekada tikėjimas tuo, kad politiką galima 
daryti marinant kaimynus ar maloninant gardžiu val-
giu nedavė rezultatų. Tad klaidinga manyti, kad dujos 
ar kreditai sukurs pasaulį, – jei jis būtų taip sutvertas, 
tai atrodytų visai kitaip... Gal todėl istorija linkusi įam-
žinti karvedžius, o ne biznierius.

Nemanykime, kad esame šiame kontekste visai be-
jėgiai. Eskaluodami karikatūrų skandalą, karingieji 
musulmonai gerokai apsiskaičiavo. Manyta, kad Eu-
ropa su savo perversiška tolerancija ir paniška baime 
ką nors įžeisti, pasielgti nekorektiškai, puls ant kelių 
atgailauti, o geriausiu atveju raudos ir atsiprašinės. 
Maža to, pasmerks JAV, suteiks islamui naujų privile-
gijų. Beliks pareikalauti, kad europiečiai neįžeidinėtų 
musulmonų, laikytųsi šariato, – ir kova bus laimėta.

Kova laimėta nebuvo. Europiečiai atsilaikė. Tiesa, 
motyvavo daugiausia spaudos ir asmens laisve piešti 
ir pasisakyti, o ne idealų gynimu, bet atsilaikė. Net pa-
rodė stebėtiną Europai solidarumą. Tuo tarpu islamo 
pasaulis ne tik netapo vieningas, bet ir dar labiau susi-
priešino. Kaip jau minėta, Palestina, užuot pasinaudo-
jusi laisvės galimybe, grimzta į pilietinį karą, Libanas 
nepasiduoda sektantiškam terorui, turtingos islamo ša-
lys visai nenori solidarizuotis su skurstančiomis. Afri-
koje islamo išpažinėjų daugėja – gerokai lėčiau nei visų 
gyventojų, islamistai pralaimi strategines pozicijas So-
malyje. Galiausiai Huseinas, kai kurių karo strategų 
planuose turėjęs tapti kovos prieš „supuvusį pasaulį“ 
simboliu, pačių arabų sprendimu atsidūrė kartuvėse. 
Tai irgi realybė.

Vi

Metų apžvalgą norisi baigti optimistiškai.
Po Antrojo pasaulinio karo taip pat ne vienas tikėjo, 

kad Stalino pergalė Europoje trumpalaikė. Politologas 
George’as Kenanas sugalvojo, kad iš pradžių sovietų 
ekspansiją reikia sustabdyti, o po to galvoti apie ilga-
laikę jų naikinimo strategiją. Galvojama buvo beveik 
pusę šimtmečio, galvota ir Stalinui valdant Kremlių, ir 
po jo. Politologai net prognozavo, kad niekas nesikeis 
keletą amžių, nes pokyčiams trūko ir resursų, ir racio-
nalaus pagrindo. Strategiją galiausiai sukūrė ne poli-
tologai, o Vidurio Europos sąjūdžiai – žmogaus teisių ir 
viešosios nuomonės argumentais išardę sovietinį tota-
litarizmą. Tai nebuvo lengvas darbas, tačiau jo rezul-
tatai dar dabar stebina savo „netilpimu“ į politologinių 
dogmų rėmus. 

Į ES įstojo Rumunija ir Bulgarija, Slovėnija (deja, ne 
Lietuva) pakviesta jungtis į euro zoną, didelės grupės 
šalių laukia Šengeno erdvė. Diskutuojama apie Turki-
ją ir ne tik. Kad ir ką šnekėtume apie krizes ir sąs-
tingį, Europos vienijimosi procesas tęsiasi. Nėra net 
svarbiausia, keliais greičiais ir kokia jo geometrija. 
Svarbiau, kad Europa tebevertina save.

Ir kaip nepaminėti, kad šiame „politinio korektišku-
mo“ kontekste visai ne politologas ir ne politikas popie-
žius Benediktas XVI prisiėmė rimtą asmeninę atsako-
mybę. Savo autoritetu atlikęs islamo ir krikščionybės 
testą – pasakęs keletą tiesos žodžių apie islamą ir apsi-
lankęs Konstantinopolyje, sudarė galimybę dialogui, o 
ne konfrontacijai. Korektiškai, tačiau ne bejėgiškai.

Gal taip ir reikia? 	

eGidijus VaReikis
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švenčių našta ir šešėliai

TOMAS DAUGIRDAS

Lietuviai šiandien švenčia išradingiau 
ir smagiau nei sovietmečiu. Atsiranda 
naujų švenčių ir naujų įpročių. Greta 
kitų gerų dalykų, kuriuos atnešė Lie-
tuvos valstybės nepriklausomybė, yra 
ir dvi išskirtinės šventės: „Helouvy-
nas“ ir šv. Valentino diena. Šios šven-
tės įneša daugiau linksmumo ir nerū-
pestingumo, net vaidybos ir imitacijos 
į mūsų gyvenimą, kuris kartais rodosi 
pernelyg paskendęs nuolatinėje kan-
čioje ir rimtume. Kita vertus, jos para-
doksaliai išryškina papildomus mūsų 
liūdesio klodus.

Naujosios šventės yra „geri“ daly-
kai, nes jose iš tiesų nėra nieko blo-
gesnio nei jau turime. Dauguma mūsų 
tradicinių švenčių nukreiptos į rimtį, 
susikaupimą ir mirusiųjų bei žuvusių-
jų atminimą. Jos pirmiausia primena 
apie tragiškus įvykius tautos gyveni-
me ir rodo, kad negalime atsipalaiduo-
ti ir mes, nes niekada nežinai, kada 
užgrius pasaulio pabaigos masto nelai-
mės. Tad užuot džiaugęsi laimėjimais 
ir triumfu, mes linkę koncentruotis į 
skaudžius išgyvenimus ir aukas, ku-
rios atvedė į neabejotiną pergalę. Net 
per Šv. Velykas daugelį labiau džiugi-
na ne skelbiama Kristaus prisikėlimo 
žinia, o tai, ką galima pavadinti „kiau-
šinio garbinimu“. Mums daug svar-
biau ir prasmingiau atrodo tai, kad jis 
prieš prisikeldamas daug kentėjo, nei 
tai, kad Jis vis dėlto prisikėlė. Jei ne 
kiaušinių dažymas, ridenimas, įvai-
riopas kiaušinio savybių aptarimas ži-
niasklaidoje, veikiausiai visai negalė-
tume pajusti Šv. Velykų.

Kol kas sunku paaiškinti, kodėl į 
Lietuvą atėjęs Helouvynas iki šiol ne-
užgožė Visų Šventųjų dieną lydinčių 
Vėlinių paminėjimo. Žinoma, Bažny-
čios šventųjų prisiminimą Lietuvoje 

jau seniai yra nustelbęs savų protė-
vių kultas. Tokiomis sąlygomis bai-
sių, iš anapus atėjusių būtybių šėlio-
jimas negali padaryti didelio įspūdžio. 
Žiniasklaida ir populiarūs leidiniai 
mums liudija, kad protėvių vėlės ir 
taip nuolat sklando aplink mus, o Mi-
rusiųjų dieną jos ypač suaktyvėja. To-
dėl kaip tik tą dieną būtina skubė-
ti prie savo protėvių kapų, idant šios 
vėlės neįsiskaudintų ir, neduok Die-
ve, neimtų kerštauti ar kitaip kenkti. 
Veikiausiai joms nuneštume ir mais-
to, gėrimo bei kitų gėrybių, jei nebūtų 
gėda prieš kapų kaimynus. Užtat ne-
šame glėbius gėlių, stengdamiesi, kad 
jos būtų tikrai gražios ir patiktų nu-
mirėliams. Šio paslaptingo protėvių 
vėlių kulto akivaizdoje žvėreliais ar 
kaukais apsirengę vaikai, dailūs raga-
nų kostiumai ir kitos teatrinės deko-
racijos tegali kelti juoką. 

Būčiau klaidingai suprastas, jei 
skaitytojui pasirodytų, kad esu prieš 
savo tėvų, senelių ir net prosenelių 
gerbimą ir atminimą. Manau priešin-
gai: užuot bijoję jų vėlių keršto ir nešę 
joms dovanas, idant nusiramintų, dėl 
savo protėvių, kuriuos mylime, galime 
ir net turime šį tą nuveikti. Mes turi-
me už juos pasimelsti, taip pat ir (jei 
taip liepia mūsų tradicija) su visa ti-
kinčiųjų bendruomene kreipdamiesi 
į šventuosius. Tačiau net ir ši šven-
tė, kuri kitose kultūrose 
yra lydima linksmybių ir 
karnavalo, pas mus lydi-
ma rimtumo, pirmykštės 
baimės ir nelaimės nuo-
jautos šešėlio. Apskritai 
mūsų populiarus galvo-
jimas mirties nesieja su 
galimu išganymu ar pra-
žūtimi. Tai esąs įsijungi-

mas į aplink gyvuosius besklandančių 
ir pasaulį stebinčių vėlių pasaulį. To-
dėl ir įvykus nelaimei ar žuvus žmo-
gui kokia nors žurnalistė klausia mi-
rusiojo artimųjų: ar jie nepajutę kokių 
įspėjančių ženklų. Ir šie iš tiesų prisi-
mena, kad sapnavę tam tikrus sap-
nus... Ar galėtų būti kitaip, ar galėtų 
protėvių vėlės būti tokios aplaidžios, 
kad iš anksto nepraneštų, kas įvyks? 
O jei nepranešė, tai gal rūstauja...

Greta vadinamosios mirties šventės 
mes švenčiame ir „meilę“. Valentino 
diena Lietuvoje prigijo daug stipriau 
ir greičiau nei kitos naujosios šventės. 
Žinoma, galime sakyti, kad šv. Valen-
tino gerbimas Lietuvoje neturėjo jokių 
šaknų ir telaikytinas pavykusiu ko-
merciniu projektu. Skaitine išraiška 
jis gal nėra toks sėkmingas kaip Ka-
lėdos, nes prieš vasario 14-ąją dovanos 
taip masiškai neperkamos. Tačiau Šv. 
Kalėdos Lietuvoje vis dėlto išlaikiusios 
gyvas tradicijas ir riboja realizuotinų 
komercinių idėjų spektrą. Tuo tarpu 
vasario 14-oji išaugo tarsi ant plyno 
lauko, todėl ją galima aprūpinti ir šir-
dies formos pagalvėlėmis, kepimo for-
momis, širdelėmis papuoštais virtuvės 
rakandais bei kaklaraiščiais, jos proga 
galima siūlyti turistines „meilės“ ke-
liones, įvairius meilės renginius, nuo-
tykius, gėrimus, patiekalus ir pan. 

Tai, kad ši šventė esanti „kitokia“, 
kad ne visos jos galimy-
bės išnaudojamos, yra 
pastebėję ir rimti žmo-
nės. Ankstesniais metais 
ir ypač pernai buvo mė-
ginama šią šventę tarsi 
pratęsti ir dalį jos links-
mybių it šešėlį „užmes-
ti“ ant Vasario 16-osios. 
Meilę kitam žmogui bei 

akademybė
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žmogišką įsimylėjimą buvo mėginama 
pakreipti link meilės tėvynei ir patrio-
tizmo kaip jos išraiškos. Sunku tikė-
tis, kad šis Valentino ir Vasario 16-o-
sios kentauras kada nors atgis, nors 
pabandyti ir buvo verta. Problema vei-
kiausiai yra ta, kad nors vasario 14-oji 
ir atrodo „nauja“ šventė, ji labai grei-
tai prigijo. Tai veikiau reiškia, kad ji, 
kaip tas velykinis kiaušinis, turi savo 
„šešėlinę“ vietą mūsų tradicinių rim-
tųjų švenčių sekoje.

Lietuvoje būdama „meilės“ švente 
vasario 14-oji nustelbia slogius prisi-
minimus vis dar keliančią ir vis dar 
švenčiamą Kovo 8-ąją, vadinamąją 
Moters dieną. Pagal sumanymą tai 
veikiausiai taip pat turėjo būti meilės 
diena. Tačiau sovietinėje Lietuvoje tai 
iš tiesų buvo ne meilės ar moterų tei-
sių, o moters beteisiškumo demonstra-
vimo diena. Ji reiškė, kad tarybinė mo-
teris, kuri dirba visus metus, tvarko 
namus, rūpinasi vyru ir vaikais, turi 
teisę kartą per metus būti pastebėta ir 
pagerbta. Geriausias šios šventės vaiz-
dinys yra į namus paryčiui grįžtantis 
girtas, su kitais draugais Moters die-
ną „šventęs“ vyras, nešinas trimis su-
lūžusiomis tulpėmis. Tegul ir būdama 
pirmųjų feminisčių iškovojimas, Mo-
ters diena čia neabejotinai įgavo gro-
teskiškas ir graudžias formas. Sunku 
ir įsivaizduoti, ką sovietiniame pa-
saulyje būtų reiškusi „vyrų“ diena. Ko 
gero, būtų „leidusi“ vyrui neiti į darbą 
ir visą dieną gerti, už tai nesulaukiant 
jokių žmonos priekaištų. 

Iš sovietmečio perimtos iškreiptos 
šeimyninės meilės ar vyro ir moters 
santykių formos iki šiol lydi po nepri-
klausomybės atkūrimo prigesusią, o 
dabar vėl atsigaunančią Kovo 8-ąją. 
Ji netiesiogiai simbolizuoja kančią ir 
sunkumus. Jos turinys yra santykiai 
tarp pagarbos nesulaukiančios vargs-
tančios moters ir nejautraus vyro, ken-
čiančio nuo į neviltį puolančios žmonos 
priekaištų. Kovo 8-oji reiškia, kad šei-
myninėje skaistykloje ar net pragare 
vieną dieną per metus sudaroma tai-
kos sutartis ar pakylama į aukštesnę 
santykių pakopą. Jei ji ir šiandienėje 
Lietuvoje taptų valstybine švente, tai 

vienos dienos pagarba ir dėmesys ki-
tam taptų tarsi privalomas. 

Vasario 14-ąją lydinčios pramogos 
ir raginimai neįpareigojančiai meilei 
tarsi pridengia Kovo 8-osios teikiamą 
šeimyninės „laimės“ slogutį. Kita ver-
tus, Valentino diena nugali jos numa-
nomą konkurentę – Jonines. Veikiau-
siai akivaizdus lietuvių kultūros lygio 
ir civilizuotumo požymis yra tai, kad 
lietuviškos meilės diena siejama su 
įsimylėjėlių dovanomis vienas kitam, 
šokoladinėmis ir pliušinėmis širdimis 
ir pasimatymais, o ne su besaikiu gir-
tavimu ir atsitiktiniu seksu po papar-
čiais birželio pabaigoje. 

Visokeriopos meilės pasiūlos aki-
vaizdoje vasario 14-osios proga būtų 
labai nuobodu moralizuoti, kad mei-
lę kitam žmogui reikėtų rodyti nuolat, 
o ne kurią nors specialiai tam skirtą 
dieną. Tokių liaudinėmis sparčiai ta-
pusių švenčių akivaizdoje veikiausiai 
reikėtų priimti Gilberto K. Chesterto-
no pasiūlymą džiaugtis banaliais bei 
paprastais dalykais ir progomis, ku-
rios žmogui gali suteikti bent trupu-
tį laimės. Nėra blogai ir tai, kad tokių 
švenčių metu kažkas uždirba daugiau 
pinigų. Tai yra savaime suprantama 
ir žmogiška. Vis dėlto mėgindami iš-
siaiškinti šios šventės ištakas, aptiksi-
me, kad vasario 14-oji mūsų pasauly-
je veikiausiai mažai ką turi bendra su 
šv. Valentino misija. 

Taip pat neteisinga tarti, kad visais 
laikais meilė buvusi „ta pati“ ir labai 
rūpėjusi žmonėms. Ankstesniais lai-
kais, ypač pirmaisiais krikščionybės 
šimtmečiais, teisė į meilę buvo suvo-
kiama kitaip nei šiandien. Žmonių vi-
suomeninių ir šeimos ryšių pagrindas 
Romos imperijoje daug labiau buvo 
ekonominiai ir socialiniai sumetimai 
nei žmonių sielų artumas. Išlikusi le-
genda leidžia spręsti, kad vyskupas 
Valentinas vis dar pagoniškoje Romo-
je nuosekliai gynė meilės teisę valdy-
ti žmonių pasaulį. Tai yra ne vien įsi-
mylėjėlių meilė, bet ir meilė artimui, 
peržengianti išankstines nuostatas, 
ekonominius ir visuomeninius sąlygo-
tumus, savo asmenines silpnybes. 

Mūsų pasaulis yra visai kitoks, bet 

drauge ir panašus. Mes esame tar-
si apsėsti meilės ir meilės poreikio. 
Populiarūs žurnalai ir televizijos lai-
dos mirgėte mirga pasakojimais apie 
meilės istorijas, ryšius, nuotykius ir 
nesėk mes. Mes esame užsikrėtę mei-
lės poreikiu ir galvojimu, kad turime 
teisę į meilę. Šioje stichijoje esame 
skatinami meilės reikalauti iš kitų, 
jos nenutrūkstamai ieškoti ir grauž-
tis, kai jos nėra pakankamai. Susitel-
kę į „meilę“, mes esame pasmerkti be-
veik nuolatiniam rūpesčiui ir kančiai 
dėl meilės stokos. Mat meilės nieka-
da nebuvo ir nebus gana, kaip ir kitų 
gerų dalykų, kurių žmogus trokšta. 

Meilės stichija yra malonės ir do-
vanos, o ne teisės ar privalomumo. 
Todėl mūsų komercinių paslaugų ir 
žmogaus teisių pasaulyje meilės vei-
kiausiai yra ne daugiau nei šv. Va-
lentino laikais. Todėl „oficiali“ mei-
lės diena vasario 14-oji gali būti tiek 
pat džiaugsminga, kiek ir liūdna. Įsi-
mylėjėliai gali džiaugtis savo meilės 
sėkmės istorija, dėkoti Apvaizdai ir 
vienas kitam už šią dovaną, kiti gali 
graužtis dėl meilės nesėkmių, tretie-
ji – reikšti kitam savo įsivaizduojamą 
teisę į meilę, ketvirtieji – apsimetinė-
ti mylinčiais, idant savo ir kitų akyse 
neatrodytų nevykėliai. 

Mūsų šventės yra labai paradoksa-
lios. Net nukreiptos į linksmumą jos 
linksta išvirsti į liūdesį ir graužatį. 
Tai yra dėl jų didelio suasmeninimo. 
Jos siejamos vien su „savais“ protė-
viais, „savais“ mylimaisiais, asmeniš-
kai išgyvenamu valstybingumu. Lie-
tuvoje trūksta švenčių, kurios galėtų 
tapti visuotiniu karnavalu, kuriuo-
se dalyvaujama ar šėlstama ne todėl, 
kad turima asmeninių motyvų ką nors 
švęsti. Deja, kol kas atrodo, kad dau-
giausia galimybių tapti tokiais kar-
navalais turi ne vasario 14-oji ir net 
ne Visų Šventųjų išvakarės, o Liepos 
6-oji. Tai diena, kai buvo karūnuotas 
karalius, kurio asmeniškai šiandien 
niekas nepažįsta. Jis tapo valdovu 
krikščioniškojo pasaulio pakraščio 
valstybės, kuri šiandienos lietuviams 
yra tiek pat emociškai artima kaip da-
bartinė Madagaskaro karalystė.

akademybė
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Metų pradžia buvo paženklinta naujais (senais) rai-
buliais neišbrendamoje liustracijos baloje. Visų pirma, 
netikėtas Varšuvos arkivyskupijos ordinaru paskirto 
arkivysk. Stanisławo Wielguso prisipažinimas bendra-
darbiavus su komunistinės Lenkijos slaptosiomis tar-
nybomis ir jo atsistatydinimas paskatino – Bažnyčiai 
įkąsti visuomet pasirengusią – pasaulietinę žiniasklai-
dą pamėginti Lenkijoje kilusį skandalą perkelti į Lietu-
vą. Skambios kai kurių publikacijų antraštės1 nežinan-
tiesiems platesnio konteksto galėjo sudaryti įspūdį, kad 
dvasininkai ir Lietuvoje yra grupė, į kurią pirmiausia 
turėtų nukrypti atidesnis liustracijos vykdytojų žvilgs-
nis. Laimei, pas mus tokia plati kampanija kaip kaimy-
ninėje Lenkijoje neįsisiūbavo.

Vis dėlto šis, nors ir ne itin didelis ažiotažas dėl dva-
sininkų bendradarbiavimo su KGB akivaizdžiai di-
sonavo su daug ramesne žiniasklaidos reakcija į kitą 
mūsiškės liustracijos grimasą. 2007 m. sausio 29 d. Vil-
niaus apygardos administracinis teismas antrą kartą 
panaikino Liustracijos komisijos sprendimą paskelbti 
„Valstybės žiniose“ apie premjero patarėjo Viliaus Ka-
valiausko bendradarbiavimą su slaptosiomis sovietų 
tarnybomis. „Karalius“ neslėpė pasitenkinimo tokiu 
teismo sprendimu ir netgi neatmetė galimybės toliau 
bylinėtis su Liustracijos komisija dėl jam neva padary-
tos moralinės žalos atlyginimo. Toks viešosios reakcijos 
į kunigų santykio su KGB ir Kavaliausko „bylas“ ne-
adekvatumas skatina pamėginti dar kartą pažvelgti į 
minėtus siužetus platesniame kontekste.

RežiMo PRiešai

Viešai eksplotuotas kunigų bendradarbiavimo su so-
vietų slaptosiomis tarnybomis vaizdinys faktų atžvil-
giu nėra neteisingas, tačiau dėl tam tikra seka sudė-

liotų akcentų ar nutylėtų dalykų vis dėlto klaidina. 
Visų pirma pabrėžtina, kad Bažnyčios kaip instituci-
jos santykis su sovietų režimu iš esmės buvo kitoks nei 
daugumos socialinių ar profesinių grupių. Nuslopinus 
ginkluotą pasipriešinimą, Katalikų Bažnyčia Lietuvo-
je sovietų režimui tapo svarbiausiu priešu, kuriam su-
naikinti ar bent susilpninti naudotos visos įmanomos 
priemonės. Su sovietinės sistemos priešais, kaip žinia, 
pirmiausia turėjo kovoti komunistų partijos sarginis 
šuo – KGB, o viena mėgstamiausių jos priemonių buvo 
verbuoti agentus priešininko stovykloje.

Pokario metais agentų verbavimo ir jų infiltravimo 
metodą sovietų slaptosios tarnybos pakankamai sėk-
mingai taikė kovodamos su partizanais ar neginkluo-
to pasipriešinimo organizacijomis. Priversti buvusius 
partizanus išdavinėti savo kovos draugus dažniausiai 
pavykdavo šantažuojant jų pačių ir artimiausių šeimos 
narių laisvės ar gyvybės atėmimu. Panašioje padėtyje 
atsidūrė ir dvasininkai, kuriuos sovietų režimas laikė 
ne mažiau pavojingais politiniais priešais, kita vertus, 
tikėjosi pasinaudoti jų autoritetu visuomenės priešiš-
kumui sovietų valdžiai sumažinti. Todėl praktiškai visi 
kunigai buvo mėginami užverbuoti. 

Verbavimo priemonės taip pat mažai skyrėsi nuo tų, ku-
rios buvo taikomos suimtiems pasipriešinimo dalyviams 
palaužti, nes iš esmės kiekvienam dvasininkui galima 
buvo pritaikyti sovietinio baudžiamojo kodekso straipsnį, 
numačiusį bausmes už politinio pobūdžio nusikaltimus2. 
Be to, kunigų atveju gal net baisesnė buvo moralinio nei 
fizinio sunaikinimo grėsmė. Totalios viešojo diskurso 
kontrolės sąlygomis, kai Bažnyčia neturėjo nė menkiau-
sios galimybės paneigti prieš ją nukreiptos „informacijos“, 
grasinimas paskelbti kunigą kompromituojančius faktus, 
kurie dažniausiai neturėdavo jokio realaus pagrindo, taip 
pat buvo gana efektyvi spaudimo priemonė.

daR kaRtą aPie kGB BendRadaRBių 
GRuPes iR skiRtinGą jų PožiŪRį  
į saVo PRaeitį

Arūnas Streikus

1 ieva urbonaitė, „Lietuvoje kGB dirbo vienas iš 10 kunigų“, in: 
http://www.delfi.lt/ archive/article.php?id=11748814; dalia jazukevi-
čiūtė, Giedrė Petkevičiūtė, „dvi kartybių taurės – kunigai šventieji ir 

kunigai išdavikai“, in: Veidas, 2007, nr. 3, p. 16–21.
2 daugiau apie tai žr. arūnas streikus, „Lietuvos dvasininkai raudo naja-

me voratinklyje“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2001, nr. 4, p. 155–160.
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Turint tai galvoje, reikia stebėtis, kad tik vienas iš 
dešimties tokiam brutaliam spaudimui pasiduodavo 
ir sutikdavo bendradarbiauti. Be to, santykis 1:10 nu-
statytas remiantis išlikusiuose sovietų saugumo doku-
mentuose pateiktais skaičiais. Kad šie skaičiai slepia 
toli gražu nevienareikšmius bendradarbiavimo laips-
nius, liudija ne vienas atvejis, kai užverbuoti kuni-
gai vėliau būdavo nuteisiami už savo įsipareigojimų 
nevykdymą. Vienas geriausių žinomų tokio pobūdžio 
pavyzdžių – 1947–1949 m. Telšių vyskupiją laikinai 
administravęs kanauninkas Justinas Juodaitis, vėliau 
nuteistas 25 metams lagerio. Jo darbo byloje esančiose 
slaptose MGB pažymose kanauninkas apibūdinamas 
kaip „dviveidis, nepateikiantis jokios medžiagos, nors 
jis turi ryšį su nacionalistiniu pogrindžiu“; per penke-
rius metus nuo užverbavimo iki suėmimo „jis para-
šė 8 visiškai neturinčius jokios operatyvinės reikšmės 
pranešimus“3.

Panašių pavyzdžių galima pateikti ir daugiau. Antai 
kun. Juozas Baltramonaitis buvo užverbuotas 1944 m. 
rugsėjį, tačiau nenorėdamas vykdyti savo įsipareigo-
jimų slapstėsi, kol galiausiai 1949 m. buvo suimtas ir 
nuteistas 10 metų lagerio. 1945 m. birželį užverbuotas 
Kauno arkivyskupijos kancleris kun. Vincentas Mie-
leška suimtas ir nuteistas 1946 m. pabaigoje. Sovietų 
saugumo lūkesčių nepateisino ir kun. Vladas Mironas, 
kuris 1945 m. vasarą buvo užverbuotas ir paleistas iš 
lagerio, tačiau greitai grąžintas atgal. Nepaisant minė-
tų faktų, visi keturi sovietų saugumo statistikoje, aišku, 
taip pat figūravo kaip agentai.

Žinoma, negalima nutylėti ir priešingų pavyzdžių, 
kai užverbuoti kunigai pernelyg uoliai stengdavosi tal-
kinti sovietų saugumui, taip pat ir kovojant prieš parti-
zanus. Tarp tokių minėtini kun. Stasys Martušis OFM 
(slapyvardis „Kardas“)4, kun. Trakinskas („Pučini“), 
kun. Antanas Valantinas („Tupėnas“)5. Beje, du pir-
mieji savo gyvenimą baigė tragiškai: Martušis nusišovė 
pats ar buvo likviduotas pačių emgėbistų, o Trakins-
kui buvo įvykdytas partizanų karo lauko teismo mirties 
nuosprendis. Tokie atvejai, be abejo, taip pat vertė jau 
užverbuotus kunigus būti atsargiais ir stengtis nepa-
kenkti režimo persekiotiems asmenims. 

Todėl sovietų saugumui labai retai pavykdavo pa-
naudoti užverbuotus kunigus pasauliečių sekimui ir 
dažniausiai tekdavo tenkintis agentų pateikiama infor-
macija apie Bažnyčios vidaus gyvenimo peripetijas. Šio 
gyvenimo taisyklių neišmanymas dažnai sutrukdydavo 
deramai pasinaudoti netgi tokia informacija, o tai ne-
leido efektyviai kontroliuoti ir Bažnyčios viduje vykusių 

procesų. Tokia padėtis kėlė nuolatinį galvos skausmą 
KGB vadams. 1961 m. vasario pabaigoje vykusiame 
LSSR KGB vadovų pasitarime, kuriame dalyvavo ir 
LKP CK pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus, tuo-
metinis šios institucijos pirmininkas Alfonsas Randa-
kevičius reiškė nepasitenkinimą žemu darbo su dvasi-
ninkais lygiu, kaip pagrindinę priežastį nurodydamas 
tai, kad daugelyje skyrių trūksta agentų iš pačių kuni-
gų gretų. Jo teigimu, svarbiausia kliūtis, trukdanti sėk-
mingiau verbuoti kunigus, yra nepakankamas kunigų 
psichologijos bei specifinių veikimo sąlygų pažinimas6. 

Savo patirtimi, kaip reikia verbuoti kunigus, šiame 
pasitarime dalijosi majoras Kolgovas, kuris tuo metu 
vadovavo LSSR KGB poskyriui, atsakingam už religi-
nes organizacijas. Anot jo, prieš verbuojant kunigą rei-
kia: 1) nuodugniai išanalizuoti asmenines kunigo sa-
vybes; 2) išsiaiškinti, ar verbuojamasis nėra „religinis 
fanatikas“ (mat su jais, pranešėjo nuomone, neverta 
prasidėti, nes jiems paprastai būdingas kuklus gyveni-
mo būdas, jie negeria, mažai bendrauja su moterimis, 
griežtai laikosi religinių normų); 3) kruopščiai parengti 
kompromituojamąją medžiagą. Kolgovo teigimu, kuni-
gai morališkai sunkiai reaguoja į verbavimą, ypač patį 
rašytinio pasižadėjimo bendradarbiauti faktą, todėl 
kunigo verbavimo negalima apibrėžti konkrečiu laiko-
tarpiu, prasidedančiu apklausa ir pasibaigiančiu rašy-
tiniu pasižadėjimu7. 

Nepaisant šių pamokymų, KGB ir toliau sunkiai se-
kėsi pasiekti reikšmingesnių rezultatų verbuojant kuni-
gus. Agentūros trūkumas tarp kunigų ypač akivaizdus 
tapo aštuntame dešimtmetyje, prasidėjus aktyvesnei 
tikinčiųjų kovai už savo teises. Nors tikslių duomenų, 
kiek šiuo laikotarpiu buvo užverbuota dvasininkų, ras-
ti nepavyko, išlikuosiuose KGB dokumentuose galima 
aptikti užuominų, kad dėl vertingos agentūrinės infor-
macijos trūkumo saugumui tapo vis sunkiau kontro-
liuoti Bažnyčios veiklą ir sustabdyti „negatyvius“ reiš-
kinius jos aplinkoje. Didėjantį susirūpinimą atspindi ir 
1984 m. spalio 1 d. patvirtintas LSSR KGB kolegijos 
potvarkis „Dėl agentūrinio darbo tarp katalikų dvasi-
ninkų, vienuolių, taip vadinamų eucharistiečių ir baž-
nytinio aktyvo tobulinimo“. Juo reikalauta, kad penk-
tosios valdybos (ideologinė kontržvalgyba) ir miestų 
bei rajonų KGB skyrių vadovai daug intensyviau dirb-
tų, „plėsdami agentūrines pozicijas katalikų dvasinin-
kų tarpe“. Ypatingą dėmesį nurodyta skirti „Vatikano 
ir užsienio centrų ardomųjų planų išaiškinimui ir jų 
neut ralizavimui“8. 

Gavę šį potvarkį, KGB padaliniai per įtartinai trum-

3 cit. iš: kazys Misius, „kanauninko justino juodaičio byla“, in: Že-
maičių praeitis, Vilnius, 1998, t. 8, p. 110.

4 Gintautas Rudzinskas, „agento „kardas“ veikla“, in: LKMA Metraš-
tis, Vilnius, 2003, t. 22, p. 213–237.

5 nijolė žemaitienė, „MGB-kGB agentūra okupuotoje Lietuvoje“, in: 

Genocidas ir rezistencija, 1997, nr. 2, p. 101.
6 Pasitarimo stenograma, in: Lietuvos ypatingasis archyvas, (toliau – 

Lya), f. k-1, ap. 10, b. 301, l. 51.
7 Ibid., l. 141.
8 Lya, f. k-1, ap. 46, b. 222, l. 29.

aRŪnas stReikus



39naujasis židinys-aidai   2007 /  1–2

pą laiką „pasiekė gerų rezultatų“. Siekdami parodyti, 
kad potvarkis vykdomas, jie pranešdavo apie vis naujus 
kunigų verbavimo atvejus, tačiau abejotina, ar šie pra-
nešimai atitiko tikrovę. Pavyzdžiui, LSSR KGB Kauno 
miesto skyrius per 1985 m. neva užverbavo tris kuni-
gus, iš kurių du laikyti itin vertingais (vienas priklausė 
Lietuvos krikšto jubiliejaus komisijai, kitas buvo Kau-
no kunigų seminarijos dėstytojas)9. Kita vertus, KGB 
agentūrinio įsiskverbimo galimybes mažino dar devin-
tą dešimtmetį, daugiausia Šv. Sosto iniciatyva, pradėta 
savita tuometinės Lietuvos Katalikų Bažnyčios vado-
vybės liustracija. Spaudžiant Vatikanui, 1979 m. buvo 
priverstas atsistatydinti Vilniaus arkivyskupijos val-
dytojas kanauninkas Česlovas Krivaitis. 1982 m. į Kai-
šiadoris grįžo vysk. Vincentas Sladkevičius, Panevėžio 
vyskupiją nuo 1983 m. vietoj vysk. Romualdo Krikščiū-
no administravo buvęs politinis kalinys, prel. Kazimie-
ras Dulksnys. Pagaliau 1988 m. pavasarį atsistatydino 
ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Kau-
no arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis 
administratorius, arkivyskupas Liudvikas Povilonis.

Taigi dar sovietų režimo žlugimo išvakarėse Lietuvo-
je buvo pradėti traukyti saitai, sieję Katalikų Bažnyčią, 

visų pirma, jos vadovybę su KGB. Pakankamai ramiai 
išspręsti šią problemą padėjo ir tai, kad visi sovietme-
čiu pašventinti vyskupai jiems pavestas diecezijas val-
dė tik apaštalinių administratorių teisėmis. Tokia pa-
dėtis praktiškai iki minimumo sumažino galimybę, kad 
Lietuvoje galėtų pasikartoti arkivysk. Stanisławo Wiel-
guso atvejis.

RežiMo taLkininkai

Tuo tarpu žurnalisto Viliaus Kavaliausko-„Karaliaus“ 
istorija liudija, kad kitoms visuomenės dvasinį gyveni-
mą stipriai veikusioms socialinėms grupėms gerokai 
sunkiau sekasi nutraukti saitus su sovietine praeiti-
mi. Turime galvoje žurnalistus, rašytojus ir mokytojus. 
Jeigu dvasininkus sovietų režimas laikė pagrindiniais 
konkurentais kovoje dėl žmonių sielų, tai žurnalistai, 
rašytojai ir mokytojai buvo suvokiami kaip svarbiausi 
valdžios talkininkai, apibūdinant juos atitinkamomis 
metaforomis – partijos parankiniai, sielų inžinieriai. 
Jau vien tai reiškė kokybiškai skirtingą jų santykį su 
sovietų režimu. Ir nebūdami KGB bendradarbiai žur-
nalistai, rašytojai ir mokytojai galėjo pasitarnauti reži-
mo labui, ir dažnai pasitarnaudavo.

Nežiūrint to, KGB vis stengdavosi pasitelkti šių ka-
tegorijų asmenis savo specifinėms užduotims vykdyti. 

Laikraščio „tiesa“ 60 metų minėjimas Menininkų rūmuose. Redakcijos darbuotojai ir svečiai. Vilnius. 1977. nuotrauka iš LnM archyvo 

daR kaRtą aPie kGB BendRadaRBių GRuPes iR skiRtinGą jų PožiŪRį į saVo PRaeitį

9 LssR kGB kauno miesto skyriaus pažyma apie agentūrinį-operaty-
vinį darbą 1985 m., in: Lya, f. k-1, ap. 14, b. 205, l. 50.
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Dėl fragmentiškai išlikusių KGB archyvų pateikti tiks-
lių skaičių, kiek buvo užverbuota žurnalistų, rašytojų 
ar mokytojų, kol kas negalima. Tačiau remiantis kai 
kurių KGB rajonų ar miestų skyrių dokumentais, ku-
riuose nurodomas agentų užsiėmimas, galima pakan-
kamai tvirtai tarti, kad tarp šių profesijų atstovų už-
verbuotųjų nuošimtis tikrai nebuvo mažesnis nei tarp 
dvasininkų. Kita vertus, labai svarbu nepamiršti, kad 
tik nedidelę dalį žurnalistų, rašytojų ar mokytojų KGB 
apskritai mėgindavo verbuoti. 

KGB užverbuotų mokytojų svarbiausia užduotis, ži-
noma, buvo sekti mokinių nuotaikas ir informuoti apie 
tarp jų pastebėtus negatyvius reiškinius. Beje, KGB iš 
mokytojų agentų ypač laukė informacijos apie moks-
leivių religinius įsitikinimus, jų ryšius su kunigais. 
Pavyzdžiui, KGB Švenčionių rajono skyrius, 1980 m. 
gavęs centro potvarkį „Dėl agentūrinio-operatyvinio 
darbo sustiprinimo tarp asmenų, ketinančių stoti į ku-
nigų seminariją“, ne tik surengė pokalbius su rajono vi-

durinių mokyklų vadovais, švietimo skyriaus darbuo-
tojais, bet ir davė atitinkamas instrukcijas agentams 
bei patikimiems asmenims iš pedagogų gretų10. KGB 
rajonų skyrių agentūros tinkle mokytojų, ypač nuo sep-
tinto dešimtmečio, paprastai būdavo daugiausia.

Tuo tarpu svarbiausi uždaviniai, kuriuos turėjo vyk-
dyti užverbuotieji literatai ir jų plunksnos broliai, buvo 
užsakytų publikacijų rengimas, panaudojant KGB pa-
teiktą informaciją, ir informavimas apie kolegų nuotai-
kas. Kiek vėliau atsirado dar viena svarbi veiklos sritis, 
t. y. „darbas su išeiviais“. Septintą dešimtmetį prasi-
dėjus vadinamajai kultūrinių ryšių su išeivija kampa-
nijai, KGB teko pagrindinis vaidmuo neutralizuojant 
galimus neigiamus šios akcijos padarinius bei užtikri-
nant, kad ji duotų kuo daugiau naudos režimui11. Sie-
kiant šio tikslo, svarbiausia buvo kontroliuoti infor-
macijos srautus: viena vertus, reikėjo prižiūrėti, kad 
besiplečiant išeivių ryšiams su Lietuva, jos kultūri-
nio elito nepasiektų ideologiškai žalinga literatūra ar 

aRŪnas stReikus

10 LssR kGB švenčionių raj. skyriaus pažyma LssR kGB penktosios 
valdybos viršininkui e. Baltinui „apie nuveiktą darbą išaiškinant kandi-
datus į kunigų seminariją“, in: Lya, f. k-1, ap. 15, b. 4380, l. 12.

11 Plačiau apie tai žr. arūnas streikus, „sovietų valdžios darbas su 
išeivija: manipuliavimas kultūriniais ryšiais“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 
2006, nr. 4–5, p. 166–169.

Laikraščio „tiesa“ 60 metų minėjimas Menininkų rūmuose. Vilnius. 1977. 
nuotrauka iš LnM archyvo 
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spauda, kita vertus, stengtis, kad išeiviai kuo mažiau 
sužinotų apie tikrą padėtį Lietuvoje ir gautų kuo dau-
giau sovietų valdžiai palankios informacijos.

Čia KGB, be abejo, negalėjo išsiversti be žodžio meist-
rų pagalbos, nes dauguma šios sistemos darbuotojų 
negalėjo pasigirti itin aukštu intelektu ir iškalba, o ir 
šiaip slaptosios tarnybos visuomet mėgsta prisideng-
ti visuomenei gerai žinomais vardais. Į „darbą su išei-
viais“ žurnalistai ir rašytojai buvo įtraukti vos tik jis 
labiau įsibėgėjo. KGB padalinių vadovai nuo septinto 
dešimtmečio pradžios buvo skatinami aktyviau panau-
doti agentūros tinkle esančius literatus ir žurnalistus 
darbui su išeiviais ir užsieniečiais. Antai KGB Pane-
vėžio miesto skyrius 1961 m. susilaukė kritikos, kad 
turėdamas kvalifikuotą agentą žurnalistą „Širvaitį“, 
visiškai neišnaudoja jo galimybių darbui su užsienie-
čiais12. KGB Šiaulių miesto skyrius, 1961 m. pavasarį 
užverbavęs Kuršėnuose gyvenusį literatą (slapyvardis 
„Kark las“), pirmiausia planavo jį panaudoti susirašinė-
jimui su Čikagoje gyvenusiu poetu Bernardu Brazdžio-
niu, su kuriuo agentas buvo gerai pažįstamas nuo Ne-
priklausomybės laikų13.

Nuo pat pradžių vienu stipriausių KGB atraminių 
punktų tapo dienraščio „Tiesa“ redakcijos kolektyvas, 
vadovaujamas Genriko Zimano, vėliau Alberto Laurin-
čiuko. Pirmą stambų užsakymą šio laikraščio darbuo-
tojai gavo 1960 m., kai jiems pagal KGB pateiktą me-
džiagą buvo patikėta parašyti garsiąją dokumentinę 
apybraižą „Vanagai iš anapus“. Pagrindinis jos autorius 
buvo tuo metu „Tiesos“ korespondentu Zarasuose dirbęs 
Edvardas Uldukis, kuris savo atsiminimuose, didžiuo-
damasis šiuo kūriniu, net neslepia, kad KGB ne tik davė 
medžiagą, bet ir akylai prižiūrėjo rašymo procesą14. 

KGB ypač naudinga buvo tai, kad „Tiesa“ nuo sep-
tinto dešimtmečio pabaigos galėjo turėti savo korespon-
dentą Niujorke (oficialiai jie būdavo akredituoti kaip 
Moscow news korespondentai). Viena vieta lietuviui 
kiek anksčiau buvo rezervuota ir Sovietų Sąjungos at-
stovybėje Vašingtone. Į šiuos postus skiriami asmenys, 
kaip ir absoliuti dauguma kitų sovietų žiniasklaidos 
bei diplomatinės tarnybos atstovų JAV, turėjo vykdyti 
ir KGB užduotis, konkrečiu atveju, vietoje koordinuoti 
„darbą su išeiviais“. Antai 1974 m. parengtame plane 
priemonių, vykdytinų brolių Brazinskų atžvilgiu, buvo 
numatyta panaudoti agentus:

– „Aras“ (laikraščio „Moscow News“ koresponden-
tas Niujorke, užverbuotas 1968 m., gerai išsilavinęs, 

patikrintas agentas, žinantis vietos sąlygas ir turin-
tis operatyvinio dėmesio vertus ryšius tarp lietuvių 
emigrantų ir kapitalistinių šalių piliečių). Orientuoti 
Niujorko rezidentūrą dėl konkrečios užduoties „Pira-
tų“ atžvilgiu.

– „Močiulis“ (SSSR pasiuntinybės Vašingtone kon-
sulinio skyriaus darbuotojas, užverbuotas 1973 me-
tais, istorijos mokslų kandidatas, patikrintas prak-
tiškai, turi naudingų ryšių tarp lietuvių emigrantų 
ir pažangių emigrantų laikraščių redaktorių). Orien-
tuoti Vašingtoną dėl konkrečios užduoties.15

Todėl neabejotina, kad ir 1984 m. į Niujorką atvykęs 
Vilius Kavaliauskas vykdė KGB užduotis, nors Vil-
niaus apygardos administracinis teismas nesugebėjo 
to įžvelgti. Tai patvirtina ne vienas KGB dokumen-
tas, tarp jų ir 1986 m. birželio 9 d. SSRS KGB pasie-
nio kariuomenės vyriausiosios valdybos štabui išsiųs-
ta LSSR KGB pirmininko Juozo Petkevičiaus šifruota 
telegrama. Joje pranešama, kad 1986 m. birželio 20 d. 
į Odesą laivu „Gruzija“ atplauks Moscow news kores-
pondentas Niujorke Kavaliauskas, kuris „mūsų prašy-
mu atveža lietuvių emigrantų nacionalistinių centrų 
dokumentus, jų spaudos leidinius ir videokasetes su 
reakcingosios emigracijos dalies susirinkimų, jų vyk-
domų priemonių įrašais, kurie bus panaudoti operaty-
viniame darbe“16.

Kaip jau buvo minėta kita proga, Kavaliauskas ak-
tyviai talkino KGB kompromituojant išeivijos veikė-
jus, taip pat ir dvasininkus, kurie stengėsi Vakaruose 
skelbti informaciją apie religinio gyvenimo suvaržymus 
Lietuvoje17. Panašias užduotis vykdė Vytautas Kazake-
vičius, Vytautas Žeimantas ir kiti iki šiol aktyviai besi-
reiškiantys žurnalistai. KGB dokumentai taip pat pa-
tvirtina, kad į šį darbą buvo įtrauktas nemažas būrys 
žurnalistų ir literatų. Antai 1979 m. tarp pagrindinių 
LSSR KGB operatyvinių-agentūrinių priemonių įrašy-
tos ir tokios užduotys:

– baigti rengti knygą sąlyginiu pavadinimu „Kan-
kinys ar kankintojas?“ (autorius – agentas „Beržas“), 
kurioje faktinės medžiagos pagrindu demaskuojamos 
įvairios lietuvių klerikalinės srovės atstovų emigraci-
joje machinacijos, moralinis ir politinis nešvarumas, 
o taip pat agento „Orestas“ knygą „Amerika, Ameri-
ka, tu puiki“ [Vytautas Alseika, Amerika: tikrovė ir 
mitas, Vilnius, 1983], atskleidžiančią žmogaus teisių 
pažeidimus JAV; 

daR kaRtą aPie kGB BendRadaRBių GRuPes iR skiRtinGą jų PožiŪRį į saVo PRaeitį

12 Pažyma apie LssR kGB Panevėžio miesto skyriaus darbo patikri-
nimą, 1961 07 05, in: Lya, f. k-1, ap. 10, b. 300, l. 282.

13 LssR kGB šiaulių miesto skyriaus pažyma apie agentą „karklas“, 
1961 06 10, in: Ibid., l. 303.

14 edvardas uldukis, Ketvirtis amžiaus po Genriko Zimano sparnu: 
Gyvenimo spaudoje krislai ir pabiros, Vilnius: a. Malinausko iį, 2002.

15 LssR kGB pirmojo skyriaus priemonių planas kaip lokalizuoti an-
titarybinių emigrantų organizacijų veiksmus, kuriais gali būti siekiama 
panaudoti „Piratus“ antitarybinei propagandai, in: Lya, f. k-1, ap. 49, 
b. 46, l. 9.

16 Lya, f. k-1, ap. 49, b. 323, l. 51.
17 arūnas streikus, op. cit., p. 169.
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– panaudojant esamas galimybes išplatinti lietuvių 
kolonijose užsienyje keletą leidinių, demaskuojančių 
buržuazinių nacionalistų skleidžiamą šmeižtą apie 
Tarybų Lietuvą, tarp jų knygą „Ta pati ir visai kita“ 
kurią parengė agentas „Kraštotyrininkas“ interviu su 
autoritetingais lietuvių emigracijos atstovais, aplan-
kiusiais respubliką per paskutinius metus, pagrindu 
[Vilius Baltrėnas, Ta pati ir visai kita: susitikimai su 
Tarybų Lietuva, Vilnius, 1979], o taip pat skaityto-
jams emigracijoje skirtas knygas, kurias vykdydami 
mūsų užduotį parašė agentai „Aras“ ir „Jotvingis“.18

Žiniasklaidą KGB pasitelkdavo ne tik išeivijos vei-
kėjams kompromituoti, bet ir siekdamas formuoti ne-
palankų visuomenės požiūrį į aktyvius pasipriešinimo 
dalyvius Lietuvoje. Ypač dažnai toks metodas buvo tai-
komas nonkonformistiškai nusiteikusių kunigų autori-
tetui griauti19. Pavyzdžiui, kai 1983 m. buvo suimti ku-
nigai Alfonsas Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius, KGB 
užsakymu respublikiniuose ir rajoniniuose laikraščiuo-
se buvo išspausdinta apie 20 straipsnių, kuriuose neva 
„atskleista teisiamųjų nusikalstama veikla“20. Panašių 
akcijų metu žiniasklaidoje pateikiami faktai dažnai bū-
davo ne tik tendencingai pateikiami ir interpretuojami, 

bet ir grubiai iškreipiami. Nepaisant to, iki šiol vengia-
ma svarstyti žurnalistų, skelbusių KGB pateiktą ir re-
daguotą informaciją, bent jau moralinės atsakomybės 
klausimus.

Tai, kad sovietmečiu KGB naudingu būdu aktyviai 
pasireiškusiems žurnalistams ir rašytojams sunku su-
vesti sąskaitas su savo praeitimi, patvirtina ne tik at-
kaklus Kavaliausko nenoras pripažinti savo glaudžias 
sąsajas su sovietų slaptąja tarnyba, bet ir kai kurių 
viešai KGB bendradarbiais įvardytų rašytojų (Mykolo 
Karčiausko, Vytauto Girdzijausko) skausminga reakci-
ja. KGB spaudimui neatsispyrę kunigai po Nepriklau-
somybės atkūrimo patys pasitraukė arba buvo išstumti 
iš reikšmingesnių pozicijų, o štai žurnalistai, rašytojai 
ir pedagogai, dažnai savo noru anuomet sutikę vykdy-
ti KGB užduotis, neskuba trauktis iš aktyvaus viešojo 
gyvenimo. Vieni patarinėja dabar aukštas pareigas už-
imantiems buvusiems sovietinės nomenklatūros atsto-
vams, kiti mėgina reabilituoti savo didįjį „šeimininką“ 
ar nenuilstamai kartoja apie savo nuopelnus Lietuvos 
kultūrai. Na, ir, aišku, trina rankas, kai žiniasklaida 
kelia triukšmą dėl kunigų bendradarbiavimo su KGB 
(taip savitai pratęsdama jų pradėtą darbą), o juos pa-
čius palieka ramybėje. 	

aRŪnas stReikus

18 LssR kGB pagrindinių agentūrinių-operatyvinių priemonių planas 
1979 metams, in: Lya, f. k-1, ap. 3, b. 758, l. 29.

19 kristina Burinskaitė, „kompromitavimas – vienas kGB metodų for-
muojant viešąją nuomonę“, in: Genocidas ir rezistencija, 2006, nr. 2 
(20), p. 67–69.

20 „tobulinti čekistinių priemonių, nukreiptų prieš religinių ekstre-
mistų priešišką veiklą, propagandinį aprūpinimą“, in: LssR kGB ope-
ratyvinės informacijos apžvalga, 1984, nr. 1 (2), in: Lya, f. k-1, ap. 46, 
b. 222, l. 10.
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Antrą dešimtmetį besitęsianti LR švietimo sistemos re-
forma šiandien tegali iššaukti graudžią šypseną. Kas-
met nugriaudėja didesni ar mažesni skandalai. Plačio-
sios visuomenės nepasitenkinimas itin paaštrėja per 
kiekvienų metų valstybinius baigiamuosius egzaminus. 
Todėl visai nestebina dabartinių mokinių tėvų, krimtu-
sių mokslus sovietinėse vidurinėse, atodūsiai apie „se-
nus gerus laikus, kai tvarkos ir aiškumo buvę daugiau“. 
Kiek tos tvarkos ir kokia ji buvusi – atskira tema. Šian-
dien mes turime akivaizdų nepasitenkinimą ir pelnytas 
pastabas dėl „amžinosios pertvarkos“1.

Vertėtų atkreipti dėmesį, jog „amžinosios pertvar-
kos“ sindromas nėra naujiena, kuri nepadoriai užsitęsė 
jau antrą nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį. Ilges-
nį pedagoginio darbo stažą turintys mokytojai vis dar 
prisimena mokyklų restruktūrizacijas 1958 ar 1977 m. 
Smulkesnės pertvarkos vyko beveik nuolat, atsižvel-
giant į „partinės linijos“ svyravimus ar tiesiog grumty-
nių dėl valdžios padarinius imperijos centre. Per ilgus 
dešimtmečius susiformavę įgūdžiai akimirksniu neiš-
nyko, tiesiog šiandien įgijo truputį kitas formas. Prisi-
minkime „politiškai teisingus“ sprendimus privaloma 
tvarka iškabinti kryžius vidurinėse mokyklose, o po to 
tais pat metodais juos pašalinti.

Sovietinis paveldas (ar/ir kolektyvinys elgesys) pasi-
rodė labiau gajus, nei buvo galima tikėtis. Gaila, bet kai 
kurie gana netolimos praeities fragmentai buvo skubo-
tai pamiršti. Savalaikė ir savikritiška reakcija būtų 
efektyvesnė nei tylus „išstūmimas“ ar „užmarštis“. 

Siekis kurti „tautinę“, o šiuo metu „europinio sti-
liaus“ mokyklą yra teisingas ir suprantamas. Kita ver-
tus, sovietinis mokyklos laikotarpis buvo nustumtas į 
užmaršties šėšėlį. Nors tai kaip tik yra patrauklus ty-
rimų objektas, juo labiau kad kelios kartos formavosi 
veikiamos sovietinės pedagogikos.

Atrodytų, jog totalitariniai režimai susilaukė už-
tektinai viso pasaulio mokslininkų bei publicistų dė-
mesio. Sovietinė sistema tyrinėta įvairiais aspektais: 
pradedant kasdienio gyvenimo studijomis2, baigiant 
propagandos (su)kūrimu bei poveikiu masinei savivo-
kai3. Daugelis klasikinių autorių, kaip antai Hannah 
Arendt, teisingai atkreipė dėmesį į ideologinį indoktri-
naciją – terorą derinant su propaganda. Vis dėlto kai 
kurie aspektai tarytum pasiliko studijų nuošaly. Tai 
pasakytina apie sovietinę pedagogiką, kuri buvo vie-
nas svarbiausių sovietinės inkultūracijos ir kontrolės 
mechanizmo elementų.

Sovietinės mokyklos gimimo data laikytini 1918 m., 
kai Sovietų Rusijoje buvo oficialiai priimti pirmieji do-
kumentai, pavyzdžiui, „Pagrindiniai vieningos dar-
bo mokyklos nuostatai“. Nuo pat pradžių kuriamai, o 
vėliau reguliariai reformuojamai sovietinei mokyklai 
buvo keliamas svarbiausias reikalavimas – aktyviai 
dalyvauti kuriant „naująjį žmogų“. Antai teigta, jog 
„švietimas Sovietų valstybės rankose yra ginklas ko-
vai už komunizmą. Sovietinė mokykla auklėja socialis-
tinės visuomenės statytojus, ištikimus Lenino–Stalino 
partijai, vedančiais mūsų liaudį į komunizmą“4. Šalies 
vadovų vardai bei partijos suvažiavimų numeracija 
keitėsi, tačiau reikalavimai išliko tie patys: „Vienas iš 
svarbiausių mokyklos uždavinių – ugdyti meilę mūsų 
šalies komunistų partijai, ištikimybę jos idealams, pa-
siryžimą kovoti už komunizmo idėjas“5.

Tačiau sovietinė pedagogika tik iš pirmo žvilgsnio 
gali pasirodyti statiška. Per septyniadešimt režimo eg-
zistavimo metų auklėjimo ir mokymo proceso samprata 
kito. Keičiantis valdančioms grupuotėms aukščiausiuo-
se valdžios ešalonuose, keitėsi ne tik oficiali retorika, 
bet ir reikalavimai sovietinei pedagogikai. Antai arche-
tipinėmis sovietinės pedagogikos asmenybėmis laikyti-

„naujojo žMoGaus“ kŪRiMas:  
soVietinės PedaGoGikos atVejis

Adelė Trimakienė

4 Начальная школа: Настольная книга учителя, Москва: УЧПЕГДИЗ, 
1950,  p. 17.

5 Vasilijus suchomlinskis, Pedagoginiai raštai, kaunas: šviesa 1988, 
p. 219.
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1 http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/58116.
2 Шейла Фицпатрик, Повседневный сталинизм: социальная история 

советской России в 30-е годы, Москва: РОССПЭН, 2001, p. 335.
3 Martin ebon, The Soviet propaganda machine, new york: McGraw-

Hill Book co., 1987, p. 471.
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ni Antonas Makarenka (trečias ketvirtas dešimtmetis) 
ir Vasilijus Suchomlinskis (šeštas septintas dešim-
tmetis). Anot oficialios sovietinės doktrinos, Makaren-
ka neva sugebėjo pakeisti pasaulinę auklėjimo patirtį, 
pateikdamas iki tol nežinotą ir nepraktikuotą metodo-
logiją. Jos pagrindą sudarė „komunistinis auklėjimas 
darbu“. Žvelgiant iš dabartinių pozicijų, Makarenka at-
rodo kaip vienas iš Stalino epochoje sukurtų „herojų“ 
(tokių kaip Stachanovas). Makarenkos pastangos ir pa-
siekimai davė tam tikrų rezultatų, nors ir gana trum-
palaikių. Jis tapo įžymus trečio dešimtmečio pradžio-
je, kai ėmėsi spręsti beglobių vaikų (rus. besprizorniki) 
problemą. Kaip bolševikinio teroro pasekmė atsirado 
milžiniškos minios vaikų, likusių be tėvų. Šią problemą 
bolševikai sprendė jiems įprastu būdu: ČK buvo įpa-
reigota įvykdyti „galutinį sprendimą“. Vaikai naikinti 
ir fiziškai, pavyzdžiui, specialiai tam skirtose koncen-
tracijos stovyklose, kurios vadintos „vaikų kolonijo-
mis“. Makarenka savo ruožtu ėmėsi kurti ir vadovauti 
vadinamosioms „darbo kolonijoms“, kurios kiek vėliau 
buvo pavadintos „vaikų komunomis“ (ironiška, bet jis 
1927–1935 m. vadovavo F. Dzeržinskio vardu pavadin-
tai vaikų komunai). „Globojamas“ NKVD, Makarenka 
tęsė savo darbą iki pat mirties (1939). 

Tuo tarpu Suchomlinskis tapo chruščiovinio „atly-
džio“ epochos simboliu. Tuo metu bandyta ieškoti „hu-
manistinių“ alternatyvų tiesmukam stalininės peda-
gogikos modeliui. Suchomlinskis propagandos buvo 
paverstas simboliu, ženklinančiu naują „auklėjimo gro-
žiu“ etapą. Buvo pabrėžiamas ne vien „auklėjimas dar-
bu“, kolektyviškumas ar grupinė atsakomybė, bet ir 
asmeninės pozicijos turėjimas. Kita vertus, toji „asme-
ninė pozicija“ privalėjo būti grindžiama visiems priva-
lomomis ir nesvarstytinomis „naujojo žmogaus“ etikos 
normomis. Siekta auklėti remiantis etinių ir estetinių 
kriterijų kompleksu (pvz., „neatskiriami tarybinio žmo-
gaus bruožai yra teisingumas ir sąžiningumas“6), sąly-
ginai švelninant disciplinos griežtumą, bet kartu palai-
kant nuolatinę kontrolę. 

Pastebėtina, kad vėlyvuoju sovietmečiu, vadinamai-
siais „stagnacijos metais“ švietimo sistemoje akivaiz-
džiai išryškėjo savitas „vaikščiojimas ratu“. Viena ver-
tus, nuolatos buvo juntamas „iš viršaus nuleidžiamų“ 
reformų bruzdesys. Arba, – kaip apibūdindami šian-
dienes Lietuvos realijas rašo dabartiniai publicistai, – 
buvo „vykdomas reformų imitavimas“. Įdomu, kad 
anuometinės nuolatinių reformų deklaracijos ne itin 
skiriasi nuo šiandienių, pakeisti tik ideologiniai/propa-
gandiniai akcentai (plg.: „patobulinti mokymo planus 

ir programas, vadovėlius ir mokymo priemones, moky-
mo ir auklėjimo metodus, kad moksleiviai nebūtų per-
kraunami, kad mokomoji medžiaga nebūtų pernelyg 
sudėtinga“7). Kita vertus, sovietų valdžia devintame 
dešimt metyje nebepajėgė (ar tiesiog nematė reikalo) 
imtis ar bent imituoti „revoliucinės pertvarkos“ peda-
gogikos srityje. Buvo kartojamos ankstesnių laikų fra-
zės, antai apie tinkamus jaunosios kartos moralinius 
idealus, nepamirštant papriekaištauti „dėl vis dar pasi-
taikančių negerovių“, pavyzdžiui: „Daugelis tėvų kom-
jaunimo darbo nelaiko asmenybės ugdymo veiksniu, 
paauglių idėjinio ir dorovinio formavimo, aktyvios pa-
žinimo ir darbinės veiklos plėtojimo veiksniu“.

Čia atkreiptinas dėmesys į tai, kaip apskritai sovie-
tų valdžia vertino šeimą. Iš karto po Spalio perversmo 
1917 m. buvo propaguojamas šeimos institucijos panai-
kinimas „[s]antuokos ir lytinių santykių srityje, – kal-
bėjo jis [Leninas] Klarai Cetkin, – artėja revoliucija, 
panaši į proletarinę revoliuciją“8. Šeima laikyta senojo 
režimo blogiu, kurio būtina atsikratyti, vykdant radi-
kalias permainas. Antai pažymima, kad Lenino „ištiki-
mos bendražygės“ Nadeždos Krupskajos pastangų dėka 
„atsisakyta buržuazinio požiūrio į vaikų auklėjimą kaip 
vien tėvų reikalą. Socialistinei visuomenei ne visvien, 
kokią jaunąją kartą auklėja šeima; ji negali likti abe-
jinga, kad šeima formuoja vaiko požiūrį, nesutampan-
tį su visuomenės normomis. Taigi ir šioje visuomeni-
nės psichologijos srityje buvo realizuotas socialistinės 
visuomenės principas: visuomenė rūpinasi kiekvienu, 
kiekvienas rūpinasi visais kitais visuomenės nariais“9. 
(Kaip parodė gyvenimo patirtis, toks prievartinis „visų 
rūpinimasis visais“ sąlygojo neįtikėtino masto susve-
timėjimą ir galiausiai padėjo pamatus šiandieniam 
„visų karui prieš visus“). Griaunant senąją tradiciją ir 
įtvirtinant totalitarinį režimą, buvo griebiamasi įvai-
rių veiksmų, pradedant pastangomis pakeisti moters 
vaidmenį, baigiant absoliučios seksualinės laisvės pro-
pagavimu. „Revoliucinė romantika“ netruko išgaruoti, 
stalininio tipo „valstybininkai“ XX a. trečio dešimtme-
čio viduryje suskubo pažaboti „seksualinę betvarkę“10. 
Šeimai buvo grąžintas „svarbiausios visuomenės ląste-
lės“ statusas.

Kartu nepamirština, jog pasikeitė oficiali šeimos 
samprata. Paprastai tariant, šeimas siekta paversti 
mažytėmis „GULAG’o archipelago“ salelėmis. Teroro ir 
propagandos „dėka“ šeima tapo „klasių kovos“ lauku, 
o dažnos šeimos narys – potencialiu sistemos šnipeliu 
ar net savo artimųjų budeliu. Ko gero, ryškiausiu pa-
vyzdžiu laikytinas Pavliko Morozovo arba „pionieriaus 

6 Apie auklėjimą mokyklose-internatuose ir vaikų namuose, kaunas: 
Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1960, p. 75.

7 Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų reformos pagrindinės 
kryptys, kaunas: šviesa, 1984, p. 14.

8 Воспоминания о В. И. Ленине, т. 5, Москва, 1970, p. 37–59.

9 N. Krupskajos pedagoginės idėjos: Straipsnių rinkinys N. Krups-
kajos šimtosioms gimimo metinėms paminėti, kaunas: šviesa, 1969, 
p. 66–67.

10 Эдуард Макаревич, Интимные тайны советского союза, Москва: 
Алгоритм, 2007, p. 7–44.

adeLė tRiMakienė
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„naujojo žMoGaus“ kŪRiMas: soVietinės PedaGoGikos atVejis

001“ atvejis. Ilgus dešimtmečius sovietiniai ideologai 
aktyviai palaikė ir plėtojo jo mitą (net garsusis režisie-
rius Sergejus Eizenšteinas sukūrė filmą pagal valdžios 
nurodymus). Nors Morozovo byla išlieka griežtai įslap-
tinta, dabar pamažu aiškėja, kad tikrovė nieko bend-
ra neturi su keletą dešimtmečių skleistu melu: aiškė-
ja, kad kartu su tėvu buvo nužudytas ir devynmetis 
brolis, greičiausiai juos abu sadistiškai nužudė NKVD 
agentai, giminėms prie to neprisidėjus; be to, jie nebuvo 
„buožės“ ir t. t. Atrodo, jog įvykdę kruviną piktadarybę, 
vietiniai „atsakingi veikėjai“ ne tik nusprendė suversti 
kaltę ant nieko dėtų artimųjų, bet ir sugebėjo iš to iš-
pūsti vieną efektyviausių propagandinių burbulų11.

Nors visą sovietmetį buvo deklaruojama, kad „[š]
eima komunizmo sąlygomis nebebus ūkiniu narveliu, 
tačiau išlaikys savo funkcijas, susijusias su lyčių savi-
tarpio santykių reguliavimu, palikuonių reprodukcija, 
o iš dalies ir vaikų auklėjimu. Šeimos santykiai neteks 
savo klasinės prigimties ir bus reguliuojami komunis-
tinės dorovės normų“12, požiūris į šeimą ir toliau kito. 
Nikitos Chruščiovo metais buvo atsisakyta brutalaus 
šeimos spaudimo, – ypač per mokyklą, pasitelkus ma-
žuosius šeimos narius. Dezintegraciją ilgainiui pakeitė 
nebylus toleravimas. Vėlyvuoju sovietmečiu buvo atvi-
rai abejojama šeimos likvidavimo būtinybe ar neišven-
giamumu: „egzistavo nuomonė, kad šeima atmirs kar-
tu su privatinės nuosavybės ir valstybės panaikinimu. 
[...] visuotinė meilė, brolybė, bendradarbiavimas, viso 
to, kas žmones išskyrė į priešiškas klases, grupes, kla-
nus, išnykimas – didingiausias visos žmonijos raidos 
tikslas. Bet ar šis tikslas reikalauja išardyti moleku-
lę, kad būtų sukurtas monolitas? Ar taip įmanoma? Ar 
gali žmogus, nejausdamas stipraus prieraišumo tiems, 
kurie jį pagimdė, ne žodžiais, o iš tikrųjų pamilti visą 
žmoniją?“13 Nepamirština, jog oficialaus požiūrio kaitai 
įtakos turėjo konkrečios materialios aplinkybės. Pavyz-
džiui, pasibaigus milžiniškų nuostolių atnešusiam Ant-
rajam pasauliniam karui, pakito oficiali retorika: im-
tos propaguoti gausios šeimos, skatintas kuo didesnis 
gimstamumas, moteris propagandininkų imtos vaiz-
duoti nebe kaip visuomeninės aktyvistės, o kaip rūpes-
tingos mamos bei namų židinio sergėtojos ir t. t.

Taip ilgainiui šeima buvo „reabilituota“, grąžinant 
tėvams teisę aktyviau dalyvauti vaikų auklėjimo pro-
cese. Žinoma, požiūris išliko dvilypis: pirma, šeima ver-
tinta kaip bent jau laikinai pakęstinas bendruomeninis 
vienetas, be kurio režimui vargiai pavyktų išlikti; ant-
ra, šeima laikyta potencialiu grėsmės šaltiniu, kadan-

gi nebuvo įmanoma užtikrinti jos ištikimybės sistemai, 
todėl buvo būtina akyla kontrolė. Buvo kontroliuojama 
įvairiais būdais, vienas jų buvo švietimo sistema („for-
muodama naują žmogų – taurų komunizmo kūrėją, – 
mokykla padeda mokiniams kaupti teigiamą socialinę 
patirtį, ugdo ir kuria visuomeninį aktyvumą, formuoja 
jų komunistinę dorovę“14). 

Sovietinės pedagogikos veikėjai ypatingą dėmesį tei-
kė, pasak jų pačių, nuolatiniam auklėjamajam darbui: 
„partija pabrėžia, kokią didžiulę reikšmę turi darbo 
žmonių komunistinio auklėjimo darbas, kova su buržu-
azine ideologija ir jos liekanomis darbo žmonių samo-
nėje. [...] Jo tikslas yra išauklėti sąmoningus, aktyvius 
ir atsidavusius komunizmo statytojus“15. Buvo pabrė-
žiamas kompleksinis poveikis jaunai, ypač besiformuo-
jančiai asmenybei, siekiant „visiško užimtumo“: „[t]
arybinė mokykla ugdo vaikų ir jaunimo sąmoningumą, 
ištikimybę vyresniųjų kartų tradicijoms, ryžtą ginti Tė-
vynę ir stropiai dirbti, formuoja idėjinį įsitikinimą, ku-
rio apraiška – mokinių gebėjimas atsispirti priešiškai 
buržuazinės ideologijos įtakai, aktyviai šalinti bet ko-
kius nukrypimus nuo komunistinės moralės normų“16. 
Neabejotinai visiško užimtumo politika turėjo teigiamų 
pusių: taip vykdyta antikriminalinė prevencija vaikų 
ir paauglių atžvilgiu, dalį laisvalaikio išlaidų perėmė 
valstybė ir t. t. Tačiau tokia veikla visų pirma turėjo 
indoktrinacinę paskirtį. O nuolatinis „auklėjimas dar-
bu“ atrodo buvęs ne itin pavykęs bandymas išnaudoti 
nemokamą vaikų ir paauglių darbą, – ypač turint ome-
nyje mažą darbo našumą.

Apibendrinant galima teigti, jog sovietų laikais peda-
goginio poveikio kryptis buvo dvejopa. Pirma, pasitel-
kus mokymo ir auklėjimo procesą, socialinius ritualus 
buvo siekiama išugdyti „naujų žmonių“ kartą. Antra, 
savito nuolatinio ideologinio puolimo ir kontrolės objek-
tas buvo šeima. Ji laikyta ne tik svarbiausia „komu-
nistinės visuomenės ląstele“, bet ir potencialia grėsme 
egzistavusiam režimui, tam tikru „antitarybinių ele-
mentų“ inkubatoriumi. Abiem aspektais požiūris į šei-
mą buvo instrumentinis – stabili sovietinė šeima gana 
tiesmukai traktuota kaip gyventojų prieaugio garan-
tas, būsimų darbo jėgos ir kareivių šaltinis.

Sovietų Sąjungoje buvo nuolat reformuojama švieti-
mo sistema kaip vienas svarbiausių kontrolės ir indok-
trinavimo segmentų. Šie procesai buvo sąlygojami ne 
tik siekio užtikrinti nubrėžtos veiklos gairių efektyvu-
mą, bet ir kovos dėl galios bei išteklių kontrolės, taip 
pat valdančiųjų grupuočių kaitos.

11 Юрий Дружников, „Доносчик 001, или Вознесение Павлика 
Морозова“, in: Русский Путь, 2006, in: http://www.druzhnikov.com/
text/rass/donos.

12 Viktoras afanasjevas, Filosofijos žinių pagrindai: Marksizmo-leni-
nizmo pagrindų mokyklų klausytojams, Vilnius: Mintis, 1970, p. 262.

13 tamara afanasjeva, Šeima: Knyga aukšteniųjų klasių mokslei-

viams, kaunas: šviesa, 1986, p. 207.
14 Markas Potašnikas, Borisas Vulfovas, Pedagoginės situacijos, kau-

nas: šviesa, 1987, p. 5. 
15 Marksistinės filosofijos pagrindai, Vilnius: Valstybinė politinės ir 

mokslinės literatūros leidykla, 1960, p. 538–539.
16 Paauglys, kaunas: šviesa, 1984, p. 125.
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tikslą reikia pasiekti. Mažai žiūriu į 
praeitį. Manau, kad susikrovė žmogiš-
koji patirtis: tiek daug žmonių sutik-
ta, tiek daug kraštų pamatyta, tad lie-
ka kas nors iš to, ir aš esu dėkingas. 
Bet svarbiausia yra toji nuolatinė kai-
ta mano gyvenime: vis iš vienos vietos 
į kitą, susipažįstant su nauja kultūra, 
įgyjant naujos kalbos pažinimą, susi-
pažįstant su naujais žmonėmis. Visa 
tai sukosi kaip ratas: eini, susipažįsti, 
įsigilini, ir vėl siunčia kitur. Tai aš ti-
krai neprisirišau, nežiūriu į praeitį: tai 
kaip lobis, kraitis, kurį susikrovei, gal 
jis vertingas, bet aš pats niekada ne-
galvojau apie tai. Užtat apie nuovargį, 
susitaikymą su viskuo, kaip Jūs minė-
jot – žinoma, esama tam tikro fizinio 
nuovargio. Žmogus nebesi toks jaunas, 
energingas, jauti, kad jėgų šiek tiek 
mažėja, bet aš tai priimu labai ramiai. 
Manau, kad kol Dievas duos sveika-
tos, aš dirbsiu, atlikdamas, ką galiu 
padaryti. Laikas negailestingai tirps-
ta – visi tą priima, ir aš tą priimu – 
ir gal tai mane verčia daugiau grįžti... 
dabar dažniau susimąstau apie mal-
dą, ir sakau: Viešpatie, kiek aš tau ati-
daviau savo laiko, ir laikas pasitaisyti, 
labiau Tau tarnauti, labiau tarnau-
ti tai Bažnyčiai, kuriai esu paskirtas 
šiandien. Bet tikrai be jokios baimės, 
be jokio ypatingo nuovargio eisiu pir-
myn, kol Dievas duos man jėgų.

Per tuos prabėgusius metus, kurie 
buvo, kaip sakote, nuolatinė vietų, tar-
nysčių, kultūrų kaita, kas ypač įsimi-

nė, kas buvo labai gražu, ko negalima 
būtų užmiršti? 

Vis tiek pirmiausia tai tėvų atsimi-
nimas, – kiek esu gavęs iš tėvų. Ypač 
aš tai pajutau paskutinėmis jų gyveni-
mo dienomis, kai turėjau laimės juos 
turėti prie savęs Vilniuje. Tada aš la-
biau įvertinau ir supratau, ką reiškia 
vyresnio amžiaus žmogui, kai juos ap-
lankai, pabūni kartu su jais. Paskui, 
kai tėvelis mirė, mamą pasiėmiau pas 
save. Tad tikrai pajutau, ką reiškia ir 
sūniška meilė, ir prisirišimas, ir kaip 
tie žmonės mane mylėjo, ir kaip jiems 
reikia dėmesio ir pagalbos dabar, kai 
jau eina senatvės keliu. Antras daly-
kas mano patyrimų – Jono Pauliaus II 
asmenybė. Man vis tik teko bendrauti 
su juo iš arčiau ir dažnai susitikti. Tai 
žmogus, kuris man paliko ne tik didelį 
įspūdį, bet ir pamokymą: ir maldos gy-
venimu, ir tikėjimu, tvirtu kaip titna-
gas. Malda, kuri lydėjo visur, ir kartu 
žmogiškumas, nuoširdumas, sugebė-
jimas prieiti prie kiekvieno žmogaus 
buvo mano gyvenimo pavyzdžiu. Iš 
jo daug išmokau, ir taip pat išmokau 
dirbdamas Vatikane 14 metų iš savo 
tiesioginių viršininkų – kardinolų Ca-
saroli, Silvestrini. Tai žmonės, kurie 
tikrai tarnavo Bažnyčiai ir popiežiui. 
Tai buvo man gera mokykla – kaip 
tarnauti Bažnyčiai. Ne ieškoti, kaip 
pramušti savo planus, savo idėjas, iš-
sakyti, ką aš galvoju, bet visuomet eiti 
vienybėje su Šv. Tėvu. Žmonės kartais 
mano, kad kurijos darbuotojai yra to-
kie valdininkėliai, o aš ten radau labai 
gražią dvasią, tai buvo nuolanki tar-
nystė – kai popiežius ko nors nori, mes 
tai darome. Jis yra mūsų vadas, aukš-
čiausias Bažnyčios ganytojas, ir mes 
turime jam padėti atlikti jo tarnystę. 

Esu dėkingas visiems savo dvasios 
tėvams, kuriuos turėjau (beveik visi 
buvo vienuoliai). Kai žmogus abejoja 
ar turi sunkumų, tai turi su kuo nors 
išsikalbėti, pasitarti. Aš esu jiems dė-
kingas, bet tai nereiškia, kad jie būtų 

apžvalga

„Mano gyvenimas – tai Kristus“

JE kardinolą AUDrį JUozą BAčKį kalbina  
kun. JULIUS SASNAUSKAS oFM

Jūsų Eminencija, bėgantys metai ir 
dešimtmečiai – kas tai Jums? Augan-
ti gyvenimo patirtis ir išmintis, nuveik-
tų darbų sąrašas, įgyvendinti sumany-
mai, gal naujos pamokos ir nuolatiniai 
atradimai arba kaita, arba priešingai, 
šiek tiek daugiau nuovargio, susitaiky-
mo su viskuo, ramybės? O gal liūdna 
nuoroda į tai, jog esame laikini, jog 
mūsų laikas negailestingai tirpsta?

Gal per daug bažnytiškai galvoju, 
bet atrodo, kad kiekvienam žmogui, 
kuris ateina į pasaulį, Dievas duo-
da pašaukimą, kad ir koks jis būtų. 
Nori panaudoti mus tam tikram dar-
bui, Šv. Dvasia dalija savo dovanas, – 
kaip sako apaštalas Paulius, kiekvie-
nas turi savo tarnystę, – ir iš viso to 
mano gyvenime ligi šiol, kiek žiūriu, 
man tikrai svarbiausia buvo tarnys-
tė, tarnauti kam nors. Ėjau ten, kur 
mane siuntė, nuo tos dienos, kai pasi-
rinkau eiti kunigystės keliu. Visa kita, 
ką jūs minėjote – ir auganti patirtis, ir 
išmintis, – duok Dieve, kad būtų už-
augusi, – nuveiktų darbų sąrašas – aš 
į tai per daug nežiūriu. Manau, kad 
bandžiau kasdien atlikti savo tarnys-
tę; ir šiandien žiūriu: ką aš šiandien 
galiu padaryti, ką užsibrėžiu, kokį 

2007 m. vasario 1 d. vilniaus arkivys-
kupui metropolitui audriui juozui Bač-
kiui sukako 70 metų. jubiliejaus išvaka-
rėse per Katalikų radijo „Mažąją studiją“ 
buvo transliuojamas pokalbis su jo Emi-
nencija kardinolu.  
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mane vienu ar kitu būdu „užantspau-
davę“.

Palyginus su kitais mūsų Bažnyčios 
ganytojais, kuriems anais laikais teko 
patirti įvairiausių vargų ir išmėgini-
mų, Jūsų gyvenimas atrodo buvęs ra-
mus, pastovus, be didelių sukrėtimų, 
tiesiog nuosekli, sklandi bažnytinė 
karjera. Gal taip tik iš šalies atrodo? 
Gal ir ten, Vatikane reikėjo grumtis, 
patirti nesėkmių, sunkumų?

Drįsčiau sakyti, kad tuo laikotarpiu, 
kai dirbau Šv. Sosto tarnyboje, ypač 
su Šv. Tėvu Jonu Pauliumi II, mes 
jautėmės esantys tarsi gaisrininkai: 
visur pasaulyje nuolat kas nors atsi-
tinka, reikia tuojau reaguoti, derėtis, 
padaryti, nuveikti. Todėl ta įtampa ar 
kaip žmonės šiandien sako „stresas“ 
Šv. Sosto tarnyboje buvo didelis, ypač 
atsakingose pareigose. Ypač kai kur 
nors vykdavo karas, – atsimenu, kai 
vienoje palestiniečių stovykloje per 
naktį buvo nužudyta keli šimtai žmo-
nių, tai pats popiežius man paskam-
bino iš ryto ir sako: „reikia dvyliktą 
valandą pasisakyti, pasakyti ką nors 
pasauliui, negalima nutylėti“. Tokia 
tarnystė reikalaudavo daug pastangų 
ir tekdavo susidurti su tokiomis prob
lemomis, kurių nežinodavai kaip iš-
spręsti. o Šv. Tėvas labai jautriai rea-
guodavo. Kartą vasarą kai Burundyje 
vyko nuolatiniai tutsių ir hutų genčių 
karai, tiesiog skerdynės, popiežius pa-
sišaukė vyskupus iš to krašto į Kastel 
Gandolfo, aš irgi dalyvavau, ir gana 
griežtai pasakė: „Jūs, vyskupai, ne-
galite vienas vieną gentį palaikyti, ki-
tas – kitą, turite nebijoti dėl savo gy-
vybės“. Taigi būdavo tokių įvykių, kai 
reikėdavo reaguoti greitai, ką nors su-
organizuoti, padaryti. 

Žinoma, atvažiavus į Lietuvą, tek-
davo įveikti kitokius sunkumus. Di-
džiausias dalykas – tai, kas gyvenime 
ir yra sunkiausia – santykiai su žmo-
nėmis. Mokėti prieiti prie žmogaus, 
įgauti pasitikėjimą, galėti atvirai kal-
bėtis. Ir tai man Lietuvoje buvo gana 
sunku, – atvažiavus, nepažįstant visų 
tų žmonių, prieiti prie jų, suprasti 
juos. Nors kitur irgi, pavyzdžiui, kai 

buvau pasiųstas nuncijumi į olandiją, 
ten buvo kilusi didžiulė krizė tarp Šv. 
Sosto ir olandijos bažnyčios, sušauk-
tas specialus Sinodas. Man reikėjo 
įdėti daug pastangų, kol pralaužiau tą 
užtvarą tarp Šv. Sosto ir vietinės Baž-
nyčios. Užtat stengiausi tada ir kal-
bą išmokti, labai sunkų nežmonišką 
olandišką tarimą, idant galėčiau priei-
ti prie žmonių, kad jie pas mane atei-
tų. Užtruko kokių pusantrų metų, kol 
vėl tą tiltą atstatai... Žinoma, tai nėra 
tas pat, kaip sėdėti kalėjime ar bijoti 
sovietų valdžios. Bet yra atsakomybės 
jausmas pasitarnauti, kuris reikalau-
ja pastangų ir atkaklumo.

Jūs padarėte didžiulę įtaką ir Vil-
niaus arkivyskupijos raidai, ir visos 
mūsų Bažnyčios raidai, negalima tuo 
abejoti. Įdomu, ar pats Jūsų gyveni-

mas Lietuvoje, buvojimas čia Vilniuje, 
susidūrimas su žmonėmis, jų situacija 
Jus patį kuo nors keitė, ar Jūs paste-
bit, kad būtumėt kokių nors savybių 
čia įgijęs. Bent jau kiti žmonės, atva-
žiavę iš Vakarų, sako, kad Lietuvoje iš-
moksta kantrybės, pirmiausia turi jos 
mokytis. Ar gilinotės į savo pirmtakų 
Vilniaus vyskupų biografijas, ar turit 
kokį nors pavyzdį, kuris Jus įkvėptų?

Dėl kantrybės tai Jūs esate teisus. 
Aš čia atvažiavęs tikrai išmokau turė-

ti daug daug kantrybės. Buvau įpra-
tęs, kad darbas turi būti atliktas ir ge-
rai atliktas, kad ir derybomis galima 
gana greitai pasiekti kokį rezultatą, 
o čia, kaip sakoma, tempiama guma, 
trūksta atvirumo susitarimuose ar po-
kalbiuose. Tai išties išmokau čia kant
resnis būti, dėkoju Dievui, ir tikrai 
tai buvo sunki mokykla. o nuosaiku-
mo šiek tiek irgi, nes būdavau linkęs 
į kraštutinumą, – jei ko nors nori, tai 
taip turi būti ir gana, – vis prisimenu, 
kaip mano mama man sakydavo, kad 
viskam reikia turėti ir vietą, ir laiką, 
ir saiką. Tad susidūręs su konkrečio-
mis problemomis, vis turėdavau atsi-
žvelgti į šiuos tris dalykus, ir išmokau 
šiokio tokio nuosaikumo. 

Kalbant apie buvusius mano pirm-
takus, šiek tiek skaičiau jų biografijas, 
labai spalvingas, skirtingas: kas Sibire 

buvęs, kas pakartas, kas kaip arkivys-
kupas Steponavičius 28 metus išbuvęs 
Žagarėje, negaliu ir lygintis. Bet dar 
kai buvau klierikas, man labai dide-
lį įspūdį padarė arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis. Jo požiūris į Bažnyčios gy-
venimą, kad žmonės, prieš imdamiesi 
kokio darbo, turi būti pasiruošę, žino-
tų tą reikalą – „geriau neikit į tą lauką, 
kur jūs nemokate dirbti“, – tas intelek-
tualumas mane ir žavėjo. Senoji mari-
jonų karta, kurią aš pažinojau romoje: 

a p ž v a l g a

Bačkių šeima: tėvai su sūnumis Ričardu (iš kairės) ir audriu (6 m.). 
paryžius, 1943 m. nuotrauka iš asmeninio kard. Bačkio archyvo
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istorikas tėvas Matulis, tėvas Vaišno-
ra, vyskupas Brazys, – aš stebėjausi tų 
žmonių meile Bažnyčiai, jie gyveno tik 
dėl jos, visą savo laiką tam atiduoda-
mi, neprarasdami nė minutės. Ar stu-
dijuodami, ar straipsnius rašydami, ar 
rekolekcijas vesdami, – aš manau, kad 
taip buvo tęsiama vyskupo Matulaičio 
linija. Man irgi reikia išmokti iš jo my-
lėti visas tautybes, nedarant skirtumo 
tarp vienų ir kitų. Šia prasme aš daug 
mąstydavau, skaitydamas jo užrašus, 
dienoraštį, – man tai yra pavyzdys 
ganytojo, nors padėtis šiandien daug  
lengvesnė, negu jo laikais...

Neseniai, kai Vilniaus kunigų semi-
narijoje vyko diakonų šventimai, Jūs 
užsiminėte kelis kartus, kad tarsi iš 
naujo ėmėte skaityti Šventąjį Raštą, –  
jau nebe tam, kad paruoštumėte kokį 
nors pamokslą, bet tiesiog sau, savo 
sielai, savo širdžiai. Ar čia nebus vėlgi 
Lietuvos, Vilniaus įtaka, ir įdomu, ką 
naujo Jūs surandate tame, regis, tiek 
kartų jau girdėtame tekste?

čia gal ne naujas dalykas. Aš tikrai 
mylėjau Šventąjį raštą būdamas klie-
riku, kaip tik Antanas rubšys kolegi-
joje gyveno kartu su mumis, ir maty-
davom žmogų, tikrai įsimylėjusį Šv. 
raštą. o vėliau, man jau būnant  ku-
nigu Vatikane, su kun. rubšiu daž-
nai lankydavome senovės paminklus, 
etruskų kapus, visa ta istorija... Man 
Šventasis raštas visuomet buvo bran-
gi knyga. Aš seminarijoje pirmaisiais 
metais visą esu perskaitęs, bet po to 
gyvenimo tempas buvo toks dide-
lis, kad daugiau gyvenau su jau susi-
krautu Dievo Žodžio lobiu, sėmiausi 
iš jo jėgų ir gal dažniau tik rekolekci-
jų metu giliau panirdavau į Šventą-
jį raštą. o dabar aš jaučiu tokį norą 
daugiau prisiliesti prie Dievo Žodžio, 
labai ramiai pasiskaityti. Kaip tik šio-
mis dienomis skaitoma per Mišias iš-
trauka iš Laiško žydams, tai aš visą 
pasiskaičiau, su komentarais, pamąs-
čiau, – ir randu tokių dalykų, kuriais 
Laiškas man buvo neprieinamas, sve-
timas savo mentalitetu. Bet svarbiau-
sia, kad čia daug gražių dalykų, pata-
rimų, kurių randu ypač pas apaštalą 

Paulių, apie jo gyvenimo įsimylėjimą – 
„mano gyvenimas – tai Kristus“, o ir 
dvasiniu požiūriu, tokios numestos 
šakelės, kad svarbiausia mūsų gyve-
nime yra Kristus, o visa kita yra sąš-
lavos. Einant prie gyvenimo galo, jei 
taip galima pasakyti, matau, kad man 
labiau rūpi išgirsti, suprasti, ko Vieš-
pats iš manęs laukia šiandien. Kartais 
žiūrint į praeitį argi nereikėtų sakyti, 
kaip vienas šventasis atėjus mirties 
valandai sakė savo broliams: tiek ma-
žai padarėme, laikas pradėti dirbti. o 
šiaip man Šventasis raštas yra bran-
gus, ir priverčia susimąstyti, ką darai. 
Man šventi Kristaus žodžiai „Be ma-
nęs nieko negalite daryti“, „esate vyn-
medžio šakelės“, kita vertus, Pauliaus 
„Aš viską galiu tame, kuris mane sti-
prina“, čia du kraštutinumai, ir mūsų 
gyvenimas vyksta tarp jų. Iš vienos 
pusės, nieko negali be Kristaus, už-
tat reikia jo ieškoti, prie jo prisiglaus-
ti, – taip, per sakramentus, bet, ma-
nau, per Dievo Žodį būtų arčiau. Kita 
vertus,  reikia žinoti, kad su juo nerei-
kia bijoti eiti pirmyn, viską galima nu-
galėti, „mūsų tikėjimas nugali pasau-
lį“, ar ne?

Tiems, kurie Jus mato tik per Mi-
šių transliacijas iš Katedros, atrodote 
griežtas ir kietas, net rūstus žmogus. 
Tačiau esu sutikęs Jūsų pažįstamų, 
kurie tebeprisimena labai nuotaikin-
gai ir linksmai su Jumis praleistas 
valandas. Taip pat nuotraukose Jūs 
dažnai kuo plačiausiai šypsotės. Tad 
kas ypač džiugina ir sušildo Jo emi-
nenciją kardinolą?

Matote, oficialiai pasirodau eidamas 
savo kaip arkivyskupo pareigas Kate-
droje, kai reikia pasirašyti visą pamoks-
lą, kuris bus atspausdintas ir komen-
tuojamas, tai, prisipažįstu, jaučiuosi 
truputį sukaustytas, nesu toks laisvas. 
o dėl mano rūstumo, tai nuo jaunų die-
nų, kai turėdavau pamokslauti, vis bū-
davau šiek tiek įsitempęs, ir mano geri 
draugai sakydavo: „šypsokis daugiau 
kai kalbi, nebūk toks...“ Ką padary-
si, neperžengiau per tą trūkumą. At-
siprašau tų žmonių, kuriems atrodau 
toks piktas, toks rūstus... o kita ver-

tus, man maloniausias laikas, praleis-
tas greta įvairių gražių šeimų, kurių aš 
pažįstu ir Prancūzijoje, ir Italijoje. Tai 
žmonės, kuriuos aš pažinojau būda-
mas studentas, kurių santuokas palai-
minau, pažįstu vaikus ir jau anūkėlius. 
Nuėjęs pas juos aš jaučiuosi kaip savo 
šeimoje – ir visiškai laisvas, ir visiškai 
priimamas su nuoširdumu ir meile. Tai 
mane tikrai atgaivina. Lietuvoje, galiu 
sakyti, irgi daug tokių žmonių, ir iš in-
teligentijos, su kuriais daugiau paben-
dravus visiškai pasikeičia santykiai: 
čia rūstus arkivyskupas, o čia žmogus, 
kuris ir nuoširdus, ir turi širdį...

Sugrįšiu prie Jūsų jubiliejaus, prie 
šventės. Ar tiesa, kad prašėte Jums 
nenešti jokių dovanų, o verčiau duoti 
auką stokojantiems? Jums nepatinka 
tradicija paskandinti sukaktuvinin-
kus gėlių ir dovanų jūroje?

Matot, aš turiu blogą įprotį jau nuo 
senų laikų. Kai kokia šventė ar jubi-
liejus ateidavo, tai verčiau išvažiuoda-
vau penkioms dienoms rekolekcijų į 
kokį vienuolyną, idant pabėgčiau nuo 
žmonių, pabūčiau su Dievu ir su savi-
mi. o čia Lietuvoje tie dalykai labai su-
reikšminami, ypač jubiliejai, metinės. 
reikia pasakyti, kad man apsispręsti 
padėjo vyskupas Tunaitis. Mums iš-
girdus, kad kunigai jau ruošiasi do-
vanas pirkti, aš vyskupui Juozui pa-
sakiau, kad nenoriu tokių dovanų, 
verčiau pasimelskime kartu, o jei no-
rim, atlikim gerą darbą, padėkim „Pil-
nų namų“ bendruomenei, kuri priima 
narkomanus ir kitas priklausomybes 
turinčius žmones ir kurią aš gerai pa-
žįstu. Kam čia žmogų užpilti gėlėmis 
ar gražiais žodžiais, kai galima kon-
krečiai pagelbėti kitiems? Vyskupas 
Tunaitis kreipėsi į kunigus perduoda-
mas šį mano pageidavimą. Aš nenoriu 
skandinti šios tradicijos, priimu ir gė-
lytę kaip nuoširdumo ženklą, bet kaip 
sakau žmonėms per laidotuves – ge-
riau pasimelskime už tą amžiną atil-
sį jūsų giminę, negu prineškite gėlių ir 
užmeskite ant kapo. Aš neatmetu ju-
biliejų ir šventinės nuotaikos, bet ma-
nau, kad jei galime padaryti gerą dar-
bą, tai ta proga jį ir padarykime.

a p ž v a l g a
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dar kartą apie neįvykusį  
ark. Wielguso ingresą

KATArzYNA KorzENIEwSKA

Pagaliau... 

Pasibaigė ir galima užmiršti. Eili-
niams katalikams, net ir tiems, ku-
rie palaikė nominatą ir įtarė sąmoks-
lą prieš jį – palengvėjimas. Dabar jau 
viskas aišku, Šventajam Tėvui reikia 
vis dėlto paklusti, o vargšas arkivys-
kupas galiausiai paliktas ramybėje. 
Palengvėjimas dar didesnis manan-
tiems, kad prisipažinimas (tegul ir 
pavėluotas) bei atgaila – vertingas ir 
Bažnyčios sveikinamas dalykas, bet 
nebūtinai įgalinantis būti sostinės 
metropolitu.

Tad gal galime ironiškai nusišypso-
ti – lenkai juk geri katalikai: bažny-
čios pilnos, kunigų netrūksta, turėjo 
„savo“ popiežių, ir štai – vos negavo 
vyskupo agento. Iš tiesų... juokinga, 
bet ir kiek neramu: iš Lietuvos žiū-
rint reikalas vertas daugiau negu tik 
ironiškos šypsenos. Banalu ir įtikinė-
ti, kad ši sudėtinga Lenkijos Bažny-
čiai patirtis aktuali lietuviams ne vi-
sai dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių 
Prancūzijos, Argentinos ar JAV ži-
niasklaida padarė iš jos pirmųjų pus-
lapių naujieną. 

Iš pradžių reikėtų dviejų pastabų, 
kurios suprantamos ir atvirai išsako-
mos Lenkijoje, bet nebūtinai – pasau-
liniame žinių apie Varšuvos arkivys-
kupu paskirtojo Stanisławo wielguso 
staigų atšaukimą sraute. Pirma, no-
minuotasis arkivyskupas daugiau pa-
kenkė sau ir Bažnyčiai trumpai prieš 
savo ingresą meluodamas ar nutylė-
damas dalį tiesos apie bendradarbia-
vimą su komunistinės Lenkijos žval-
gyba, negu bendradarbiaudamas su 

ja (bent taip galima spręsti iš to bend
radarbiavimo raštiškų pėdsakų). Ant
ra, gal ir nebūtų buvę didelės trage-
dijos Bažnyčiai, jeigu wielgusas būtų 
tapęs Varšuvos metropolitu. Pagaliau 
jo – neabejotinai skaudi ir sudėtinga, 
o kartu ir nuodėminga – praeitis nėra 
išimtinė lenkų dvasininkijoje. Jei jis 
pats būtų aiškiai ir savarankiškai pa-
rodęs prisipažinimo drąsos ir atgailos 
nuolankumo pavyzdį, tai būtų galė-
jęs patraukti bei padrąsinti kitus ku-
nigus pažvelgti nuodėmės paženklin-
toms savo biografijoms į akis ir taip 
išsilaisvinti nuo jos. Deja, prireikė vi-
suomenės spaudimo bei popiežiaus 
įsikišimo, idant būtų ryžtasi prisipa-
žinti ir viešai paskelbti atgailą. o tai 
jau ne stiprios valios ir drąsos, bet ele-
mentaraus paklusnumo autoritetui 
pavyzdys. 

Vaizdas wielguso skandalo fone, 
net ir žiūrint iš tokio nedidelio, kaip 
Lietuva, atstumo, lieka neryškus, 
sun kiai beįskaitomas ir blyškus. No-
rint jį padaryti matomesnį, būtina iš-
skirstyti jo spalvas ir kontūrus, paryš-
kinant bent kai kuriuos kontekstus, 
dėl kurių arkivyskupo klausimas at-
rodė taip dramatiškai ir įspūdingai. 

Bažnytinis kontekstas

Vėliausiai nuo 2005 m. gegužės 
Bažnyčia Lenkijoje turi problemų su 
kunigų liustracija. wielguso atvejis – 
mažiausiai ketvirtas, kai plačioji vi-
suomenė sužino iš žiniasklaidos, jog 
autoritetingas ir gerai žinomas vie-
šuomenei dvasininkas yra buvęs vad. 
Liaudies Lenkijos spectarnybų slap-

tas ir sąmoningas bendradarbis. Ar-
kivyskupo wielguso liustracija – tik 
kritinis ilgesnio proceso taškas. Kodėl 
kritinis?

reikėtų grįžti prie lūžinių 1989–
1990 m. Bažnyčia Lenkijoje įžengė į 
jaunos demokratijos tikrovę turėda-
ma rimtų privalumų: visuomenės pa-
sitikėjimą ir politikų pripažinimą. Ji 
buvo visuotinai laikoma ta instituci-
ja ir vienijančia bendruomene, kuri 
sugebėjo per visą komunizmo laiko-
tarpį išlaikyti aktyvų savarankišku-
mą totalitarinės valstybės atžvilgiu 
ir – savo kadrų dėka – įvairiai tarpi-
ninkauti tarp visuomenės ir valdžios 
krizių atvejais (pokario Lenkijos is-
torijoje jų būta net kelių). Taip buvo 
ir lemtingaisiais 1989aisiais. Bažny-
čia per pirmus kelis laisvės metus – 
ne be sunkumų – atrado savo vietą 
demokratijos sąlygomis, jos ganyto-
jai pasistengė užmegzti dialogą su ži-
niasklaida bei rasti tvirtus atspirties 
taškus bendraujant su įvairių orienta-
cijų politikais. Bažnyčia atkūrė ir kiek 
apsilpusį pasitikėjimą visuomenėje. 
Teigiamas Bažnyčios ir jos vaidmens 
pokario istorijoje įvaizdis buvo įtvir-
tintas. Praėjusio amžiaus paskutinio 
dešimtmečio antroje pusėje Bažnyčia 
atrodė kaip stabilų autoritetą turin-
ti institucija. Netgi tie, kurie pirmai-
siais laisvės metais buvo linkę ją įtarti 
bandymu įvesti ir įteisinti savo ideo-
loginę monopoliją bei palinkimu riboti 
piliečių sąžinės laisvę, pripažino, kad 
Bažnyčia komunizmo laikais, drąsiai 
ir nevengdama aukų, gynė ir apgynė 
savo nepriklausomumą nuo valsty-
bės, o taip įgauta laisve dalijosi ir su 
kitais, tarp jų  ir netikinčiais. 

Kalbame apie plačiai pripažintas, 
paprastai savarankiškomis laikomas 
mąstymo schemas, o per jas Bažnyčia 
matoma pirmiausia kaip institucija 
ir beveik sutapatinama su dvasinin-
kija. Bažnyčios pozicijos stabilumą ir 
jos vietą demokratijos tikrovėje ženk
lino ir iš toli matomi teigiami reiški-
niai. Per pastaruosius 10 metų kai 
kurie kunigai bei vienuoliai (rečiau – 
vienuolės) sėkmingai ėmė reikštis vie-
šose erdvėse kaip žurnalistai ar ne-
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priklausomi publicistai, įvairių sričių 
(labdaros, krikščionių ir žydų dialogo, 
ugdymo) veikėjai ir pan. Kai kuriuos 
jų (taip pat ir vyskupus) televizija, ra-
dijas ir spauda ėmė dažnai kviestis 
pasisakyti įvairiausiais klausimais 
(pradedant kontraceptikais, baigiant 
Irako karu) ir taip susiformavo savita 
dvasininkų – mass media numylėti-
nių kategorija. Atrodė, kad santykiuo-
se su žiniasklaidos priemonėmis Baž-
nyčia gali jaustis santykinai saugi. 

Tarp populiariųjų dvasininkų buvo 
ir tokių, kuriuos žiniasklaida vėliau – 
skandalo atmosferoje – paskelbė pra-
eityje bendradarbiavus su komunis-
tinės Lenkijos spectarnybomis: tėvas 

dominikonas Konradas Hejmo, kun. 
Michałas Czajkowskis, kun. Mieczys
ławas Malińskis. Dėl keistų, iki šiol 
sunkiai paaiškinamų priežasčių visi 
jie elgėsi pagal panašią schemą: iš 
pradžių visko išsigindavo, po to su-
tikdavo, kad „yra turėję kontaktų“ 
su saugumu bet nieko nenuskriaudė, 
galiausiai (labiau tiesiogiai negu ne-
tiesiogiai) pripažindavo bendradar-
biavimo faktą ir viešai atsiprašyda-
vo. į visus tuos atvejus galima buvo 
žvelgti kaip į išimtis, pavienių (tegul 
ir įžymių) kunigų paklydimus, kurių 
nevalia priskirti visai Bažnyčiai – pa-
siaukojusiai bei nukentėjusiai, o ga-
liausiai laimėjusiai laisvės kovotojai. 

Šis gražus Bažnyčios kaip laisvės 
gynėjos bei kentėtojos mitas (neutra-
liąja šio žodžio prasme), tegul ir iš es-
mės teisingas kaip Bažnyčios ir šalies 
pokario istorijos visuotinai priimta 
santrauka, pasirodė nepakankamas 
Bažnyčiai svarstant ir sprendžiant 
dabarties klausimus. čia iš dalies ir 
slypi ark. wielguso skandalo šaknys: 
tikėjimas mitu skaudžiai atsitrenkė į 
archyvinių dokumentų tikrovę. Nors 
visi sutiko, kad kunigų verbavimas 
buvo viena iš Bažnyčios persekioji-
mo formų, tačiau wielguso nebegali-
ma buvo jau įtikinamai ir rimtai ginti 
teigiant, kad jis – veikiau pats sau-
gumo auka negu represinių struktū-
rų kenksmingas bendradarbis. Tokie 
argumentai buvo keliami diskutuo-
jant apie ankstesnius panašius kuni-
gų Czajkowskio ar Malińskio atvejus: 
jeigu jie ir buvę ne aukos, tai vis tiek 
nelemtos, tragiškos išimtys, savita pa-
raštė, dėl kurios esmė nesikeičia. Ta-
čiau sostinės metropolitą sunku stum-
ti į paraštę arba įrodinėti, kad: taip, 
kadaise gyvenime jis buvęs suklydęs 
ar palaužtas, bet dabar darąs daug 
gera, yra Bažnyčiai nusipelnęs ir tai 
svarbiau už praeities nuodėmes. At-
rodo, kad prisirišimas prie Bažny-
čioskentėtojos įvaizdžio galėjo tap-
ti mąstymo spąstais ir apkaltintam 
wielgusui. Jis pats savo pareiškimuo-
se ir interviu keliskart pabrėžė, kad 
„nieko nėra nuskriaudęs“1, tuo tarpu 
prieš jį patį represinės struktūros esą 
ėmėsi psichinio smurto (gąsdinimo, 
įžeidinėjimo, grasinimo neišduoti paso 
išvykai studijoms į Vokietiją)2. Tokia 
gynybos strategija labai sustiprino ar-
gumentus tų, kurie (kaip zbigniewas 

1 ark. stanisławo Wielguso inter viu  jacekui 
Kowalskiui: „abp. Wielgus: nie donosiłem“, 
in: Gazeta wyborcza, 2007 01 02.

2 ark. Wielguso pareiškimas 2007 m. sau-
sio 5 d.: „arcybiskup Wielgus: nigdy nie 
zdradziłem Chrystusa“, in: Gazeta wyborcza, 
2007 01 06–07. 

3 nosowskis, kuris pats tyrė Wielguso by-
los turinį, pabrėžė, kad arkivyskupas „pradė-
damas žaidimą su spectarnybomis peržengė 
[leistino] kompromiso ribas ir bandė ištrinti 
takoskyrą tarp gėrio ir blogio“ bei daro išva-
dą, jog „sostinės metropolito funkcijai atlikti 
[...] būtinas pasitikėjimas, ne tik kylantis iš no-žurnalo Forum (2007, nr. 2) puslapis



51naujasis židinys-aidai   2007 /  1–2

a p ž v a l g a

Nosowskis3 iš katalikiško mėnraščio 
Więź arba žinomas kunigų liustraci-
jos šalininkas kun. Tadeuszas Isako-
wicziuszalewskis4) norėjo visos tiesos 
apie wielguso bylą, ir kaip pasekmės 
– jo pasitraukimo iš posto. Nominuo-
to hierarcho pozicijai jie priešprieši-
no pavyzdžius dvasininkų, kurie su-
gebėjo sėkmingai siekti bažnytinės ar 
mokslinės karjeros nesiveldami į ry-
šius su Bažnyčios priešais. Nomina-
to atsistatydinimo šalininkams buvo 
netiesiogiai prirašytas bandymas ko-
reguoti nusistovėjusį „Bažnyčios prie 
komunizmo“ pamink linį savivaizdį, 
pristatant wielgusą kone kaip kan-
kinį ir tipišką „anų laikų“ represijų 
organų aukądvasininką5. Nežiūrint 
atsistatydinimo šalininkų intencijų 
praeities vaizdavimo atžvilgiu, šokas 
daug ką ištiko todėl, kad ant pripa-
žinto ir visuotinai priimto Bažnyčios 
įvaizdžio atsirado dėmių ir jis tapo 
tarsi jau nebetinkamu, o kito kol kas 
dar neturima. 

Baigiant aptarinėti bažnytinį klau-
simo kontekstą pastebėtina, kad prob
lemos su kunigų liustracija Lenkijoje 
neatsitiktinai prasidėjo po Jono Pau-
liaus II mirties6. Lenkijos katalikai 
neteko superautoriteto, o Lenkijos 
episkopatas – superinstancijos, pajė-
gios spręsti krizines situacijas nebūti-
nai naudojantis institucinėmis ar tei-
sinėmis priemonėmis. wielguso byla 
atskleidė vietinių bažnytinių autori-
tetų silpnumą ir nesavarankiškumą 
rimtų iššūkių akivaizdoje; Benedik-

tui XVI galiausiai teko įsikišti. Sunku 
įsivaizduoti, kad kandidatas į Varšu-
vos metropolitus sakytų netiesą ar ne 
visą tiesą popiežiui lenkui, kuris gerai 
žinojo „anuos laikus“ Lenkijoje. Kaip 
paaiškėjo, ir popiežiuivokiečiui nuty-
lėti tiesos nevertėjo...

Politikos kontekstas

Jeigu atmesime sąmokslo prieš Baž-
nyčią koncepciją, tai teks pripažinti, 
kad – priešingai negu reikalą vaizdavo 
kai kurie Lenkijos vyskupai – niekas 
iš esmės nesiekė ir nesiekia griauti 
Bažnyčios praeities teigiamo vaizdi-
nio, atimti iš jos didvyriškos laisvės 
gynėjos titulo, neigti jos nuopelnus ko-
munizmo ir kritiniu 1989–1990 m. lai-
kotarpiu. Tačiau pati liustracijos idėja 
dabar stipriai ir visapusiškai persmel-
kia Lenkijos viešąjį gyvenimą, paveik-
dama ir Bažnyčią. Ši, savo ruožtu, 
tebeužima svarbią vietą viešajame gy-
venime ir tie, kuriems rūpi jo kokybė, 
Bažnyčios autoritetui negali būti abe-
jingi. Šitaip galima vertinti Lenkijos 
prezidentūros ypač subtilų (palyginti 
su kitais, jos politiniais veiksmais už-
sienio subjektų atžvilgiu) aktyvumą 
wielguso paskyrimo klausimu7.

Neteisinga būtų manyti, kad tai 
tiesiog trumpalaikis rinkimų efektas 
ir juos laimėjusios partijos idee fix. 
Po pusantro dešimtmečio nutylėjimų 
apie komunistinių represinių organų 
veiklą bei jos darbuotojų „nejudinimo“ 
iš principo, iš buvusio „Solidarumo“ 

kilę politikai ir politikos bei visuome-
nės stebėtojai ėmė suvokti, kad tiks-
lingas neveiklumas šiuo klausimu ne-
lieka be pasekmių valstybei8. Atleistų 
iš tarnybos ir aktyvių saugumiečių 
tinklas asmeninių ir pusiau formalių 
ryšių tinklu apipina valstybės institu-
cijas, verslo bei stambios žiniasklaidos 
pasaulį, politiką ir dabartinės valsty-
bės saugumo struktūras. Tai trukdo 
valstybei normaliai veikti, skatina ko-
rupciją bei nelegalų verslą ir jo nefor-
malią įtaką politikai, pagaliau paleng
vina galimybes kitoms valstybėms 
užsitikrinti savo interesus Lenkijoje. 
Šiam patologiniam tinklui suardyti 
ir siūlomas sudėtingas teisinis proce-
sas – liustracija, apimanti ne vien po-
litikus. reikalaujama teisininkų, žur-
nalistų, valstybės tarnautojų, mokslo 
darbuotojų liustracijos. 

Pastebėtina, kad kai kurios profe-
sinės grupės bei terpės pačios – gana 
spontaniškai ir tiek, kiek leidžia įsta-
tymai (visų pirma dokumentų priei-
namumas) – ryžosi peržiūrėti savo 
gretas praeities ir ryšių su komunis-
tinių spectarnybų atžvilgiu. Kunigija 
buvo tarp tų, kurie čia ir įdėjo santyki-
nai daug pastangų. Šitaip reikia ver-
tinti, pavyzdžiui, kun. Isakowicziaus
zaleskio tyrimus ir jo ruošiamą leisti 
knygą9 arba Tarnovo vyskupo wikto-
ro Skworco pavyzdį10. Liustracija dau-
gumai politikų, žurnalistų, stebėtojų, 
pagaliau ir dvasininkų reiškia atmeti-
mą iki šiol pripažinto principo „nelies-
ti“ praeities ir nuo jos „atsiskirti“. Šis 

minacijos, bet ir laimėtas tarp žmonių“ („no-
sowski: Wielgus zacierał granice między do-
brem a złem“, in: PAP, 2007 01 04).

4 interviu: „Ks. isakowicz-Zalewski dla Wp: 
nie wierzę abp. Wielgusowi“, in: www.wia-
domosci.wp.pl, 2007 01 05.

5 Kard. józefo glempo homilijos, pasaky-
tos neįvykusio ark. Wielguso ingreso mišiose, 
ištraukos: „ucieczka od teczek“, in: Dzien-
nik, 2007 01 08.

6 paweł Milcarek, „Metai po ano balan-
džio“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2006, nr. 
4–5, p. 204–206.

7 dienraštis Dziennik rašo apie prezidento 
„konfidencialius pokalbius su vatikanu“ sau-
sio 7 d. numatyto ingreso išvakarėse. jų buvi-
mą ir lemiamą reikšmę vėlesniam metropolito 
atsistatydinimui patvirtino laikraščiui aukštas 
prezidentūros pareigūnas, bet „jokių tiksles-

nių informacijų nenorėjo pateikti“ („Metro-
lopolita Warszawy zmuszony do dymisji“, 
in: Dziennik, 2007 01 08). interneto svetai-
nės pateikia neoficialią versiją ir rašo apie 
prezidento Kaczyńskio pokalbį telefonu su 
Benediktu Xvi bei nuncijaus iškvietimą ir at-
vykimą į prezidentūrą ingreso išvakarėse. po-
kalbių tarp lenkijos prezidentūros ir vatikano 
faktą patvirtino prezidento atstovas spaudai, 
bet klausinėjamas dėl detalių ir prašomas ko-
mentarų pabrėžė, kad Wielguso atšaukimo, 
kaip ir kitus sprendimus Bažnyčia priima „vi-
siškai nepriklausomai“ nuo valstybės ir atsisa-
kė daugiau kalbėti šia tema („prezydent roz-
miawiał o Wielgusie z papieżem“, in: www.
Onet.pl_wiadomosci, 2007 01 08).

8 apie tai žr., pvz.: Rafał Matyja, „Za kuli-
sami rewolucji moralnej: polityczne cele ja-
rosława Kaczyńskiego“, in: Dziennik, 2006 

06 28; Zbigniewo Romaszewskio, dabar se-
natoriaus, interviu: „dzieje antylustracyjnej 
histerii“, in: Dziennik, 2007 01 15.

9 Księża wobec bezpieki. Knyga, leidžiama 
Znak leidyklos Krokuvoje, turi pasirodyti šių 
metų vasario 28 d.

10 Kun. Wiktoras skworcas, po paskyrimo į 
Tarnowo vyskupo postą, pats paprašė autori-
tetingų ir Bažnyčios pasitikėjimą turinčių isto-
rikų ištirti jo bylą, saugomą Tautos atminties 
instituto archyvuose ir parengti ataskaitą apie 
likusius dokumentus bei jo veiklos ir kontaktų 
su spectarnybomis įvertinimą. ataskaita buvo 
paskelbta moksliniame leidinyje Śląskie Stu-
dia Teologiczo-Historyczne, o trumpesnis jo 
variantas plačiai publikai: andrzej grajews-
ki, ks. jerzy Myszor, „W zwierciadle sB“, in: 
Gość niedzielny, 2006 11 02.



52 naujasis židinys-aidai   2007 /  1–2

pasikeitimas – tai veikiau mąstymo 
(būdo ir pirminių prielaidų) apie šalies 
gyvenimą performavimas, negu šaltas 
ir apskaičiuotas racionalus sprendi-
mas, pakeičiantis ankstesnį racionalų 
sprendimą. Mąstysena visuomet kin-

ta lėčiausiai ir sunkiausiai, todėl gali 
susidaryti įspūdis, kad antai kunigai 
tikslingai ir sąmoningai „nenorintys“ 
liustracijos ir siekiantys ją atitolinti. 

Nepamirština, kad minėtas senų 
saugumiečių neformalus tinklas ap-
raizgė ir kai kuriuos Bažnyčios reika-
lus. Dar kartą pažvelkime į praeitį: po 
1990 m. kunigams ir vyskupams, kaip 
ir visai visuomenei, rinkos ekonomi-
ka, jos taisyklės ir spąstai buvo nau-
jiena, kelianti pasimetimą. Vadybos 
bei buhalterijos pagrindų kapitaliz-
mo sąlygomis niekas seminarijoje ne-
dėstė, tuo tarpu jų labai prireikė kas-
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dieniam darbui parapijose, ypač jeigu 
klebonas norėjo paremontuoti ar per-
statyti bažnyčią, sutvarkyti parapi-
jos namus, išnuomoti parapijos patal-
pas, įsigyti mašiną ir pan. Ligtoliniai 
įgūdžiai, kai viską reikėdavo „suveik-

ti“, o to kaina neretai būdavo kontak-
tai su saugumiečiais, pasirodė bever-
čiai. Tokiais atvejais nutikdavo taip, 
kad iš tarnybos pašalinti buvę „glo-
bėjai“, ypač tie, kurie naujomis sąly-
gomis ėmėsi verslo, vėl pasisiūlyda-
vo padėti, ir paprastai ne už „ačiū“... 
Tai įpainiojo kai kuriuos dvasininkus 
į teisiškai bei etiškai dviprasmiškas 
situacijas, kai – turbūt labiau iš nai-
vumo ir nesupratingumo negu piktos 
valios – parapijų ar Bažnyčios organi-
zacijų ekonominė veikla buvo siejama 
su neaiškaus, kartais tiesiog nusikal-
tėliško, verslo sritimi. 

Didžiausias toks skandalas kilo 
Gdanske 2003–2004 m., kai iki bank
roto prasiskolinusi vyskupijos lei-
dykla Stella Maris pasirodė buvusi 
įvelta į dokumentų klastojimą „bend
radarbiaujant“ su mafijos struktūro-
mis. Viskas vyko leidyklos įkūrėjui 
ir direktoriui kunigui veikiant išvien 
su „verslininku“, kuris prieš tai buvo 
saugumietis ir jam, kaip agentui, va-
dovavo11. Šitą ir panašius atvejus uo-
liai paviešindavo žiniasklaida, o tai 
papildomai komplikuodavo Bažnyčios 
požiūrį į ją. Apskritai Bažnyčios su ži-
niasklaida santykiai tapo vienu svar-
biausių wielguso bylos ir visos kunigų 
liustracijos kontekstu. 

Žiniasklaidos kontekstas

Prisiminkime: viskas prasidėjo nuo 
Gazeta Polska dar prieš Kalėdas pa-
skelbtų žinių apie arkivyskupo Sta-
nisławo wielguso bendradarbiavi-
mą su Liaudies Lenkijos Saugumo 
tarnyba, publikacijos momentu ne-
pateikiant jokių įrodymų. Kai kas 
tai suprato kaip bandymą nominuo-
tą į Varšuvos metropolitus hierarchą 
komp romituoti ir tiesiog eliminuoti iš 
viešojo gyvenimo. Galima diskutuoti, 
ar laikraščio redakcija paisė profesi-
nės etikos; net ir liustracijos šalininkai 
negyrė būdo, kurį ji pasirinko siekda-
ma peršviesti wielguso bylą12. Vis dėl-
to kai kurie ordinarai, su primu Józe-
fu Glempu priešakyje, apkaltino visą 
žiniasklaidą siekimu gauti pigios, sen-
sacingos informacijos, nepaisant žmo-
giškosios kainos ir komunizmo laikų 
specifikos13. Staiga užsipultas kaltina-
masis – buvo argumentuojama – ne-
turi galimybės gintis, žurnalistai savo 

patavo savotiškas žiniasklaidos teroras, kova 
už naujieną, už skaitomumo reitingą“ („abp. 
Wielgus: nie donosiłem“). Taip pat dalyką 
vertina apaštalinis nuncijus kun. józefas Ko-
walczykas: „prašau prisiminti, kad – simbo-
liais kalbant – žmogų galima vienu sakiniu 
nužudyti ir to jau nebeištaisysi. arkivyskupas 
Wielgusas nepriėmė nominacijos, nes buvo 
apšmeižtas“ (Katarzyna Wiśniewska, „nun-
cjusz: niejestem sędzią spraw ludzkich“, in: 
Dziennik, 2007 01 11).

žurnalo Wprost (2007, nr. 2) puslapio iliustracija

11 Marek Wąs, Wojciech Cieśla, „pod osłoną  
gwiazdy“, in: Gazeta wyborcza, 2003 01 25.

12 Zbigniewas nosowskis, nuoseklus arki-
vyskupo Wielguso atsistatydinimo šalininkas, 
vis dėlto pabrėžė, kad „gerus dalykus – netgi 
ginant tiesą  [...] – reikia daryti gerai. Gaze-
ta Polska publikacija rėmėsi daugiau gandais 
negu dokumentais. jeigu ji būtų parašyta ki-
taip, gal būtų pavykę išvengti dalies kaltinimų 
ir įžeidimų, kurie sekė po jos“ (nosowskio in-
terviu Katarzynai Wiśniewskai: „Ks. Wielgus 
przekroczył granice kompromisu“, in: Gaze-

ta wyborcza, 2007 01 06–07). panašią nuo-
monę interviu išsako jarosławas gowinas, 
ilgametis mėnraščio Znak vyriausiasis redak-
torius, dabar senatorius („lustracja służy Koś-
cioławi“, in: Gazetai wyborcza, 2007 01 04).

13 Kard. józefo glempo interviu lenki-
jos viešosios televizijos pirmai programai 
2007 m. sausio 9 d.: „Kardynał glemp: bro-
nię abp. Wielgusa“, in: Gazeta wyborcza, 
2007 01 10. panašiai mano pats ark. Wiel-
gusas. atsakinėdamas į jaceko Kowalskio 
klausimus jis pabrėžė: „deja, dabar įsivieš-
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mintis formuluoja taip, kad kaltini-
mas iš karto taptų ir nuosprendžiu, 
tuo tarpu tikrieji kaltininkai – buvu-
sio saugumo darbuotojai, lieka saugūs 
šešėlyje. Išvada: dėl labai neaiškių, 
tamsių priežasčių žiniasklaida siekia 
kompromituoti Bažnyčią. 

Tokia galėtų būti kai kurių žiniask
laidos atžvilgiu įtaresnių Bažnyčios 
atstovų pasisakymų prasmė, tačiau 
diagnozė „pažengusi persekiojimo ma-
nija“ čia būtų pernelyg supaprastinta. 
Vėlgi reikia atsigręžti į praeitį: mat iš 
karto po 1990 m. Bažnyčia tikrai išgy-
veno žiniasklaidos puolimą, buvo nuo-
lat kaltinama noru užvaldyti valstybę, 
siekiu varžyti piliečių sąžines bei ban-
dymu teisiškai primesti savo ideologi-
ją ir vertybių sistemą įvairių pakraipų 
katalikams ir netgi nekatalikams. čia 
chrestomatiniais pavyzdžiais laiko-
mas ginčas dėl įstatymiško abortų už-
draudimo (čia aktyviai reiškėsi ne tik 
Bažnyčios hierarchai, bet ir politiškai 
aktyvūs pasauliečiai) bei tikybos kaip 
fakultatyvinio dalyko įvedimas pra-
džios ir vidurinėse mokyklose, kiek 
vėliau, 1993–1995 m., sudėtingos de-
rybos dėl konkordato ir sunkumai jį 
ratifikuojant. Kunigai anuo metu kar-
tais atvirai buvo vadinami „tamsybi-
ninkais“ ir panašiais žodžiais, žino-
mais iš kovingojo ateizmo žodynėlio. 
Dalis katalikų tuomet ėmė beveik iš 
principo visa žiniasklaida nepasitikėti 
ir įtarti nusistatymu prieš Bažnyčią. 
Dabar laikai jau seniai pasikeitė, bet 
įtarumas iš dalies liko. 

Nepamirština ir tai, kad prieš 10–
15 metų bemaž vienintelė „žiniasklai-
da“ buvo superliberalioji ir ultraeuro-
pietiška Gazeta wyborcza. Kaip tik tuo 
metu ji dinamiškai augo struktūriniu 
ir finansiniu požiūriu, bet dar svar-
biau, kad augo jos kaip medijų auto-

riteto ir „vienintelės teisingos nuomo-
nės“ skleidėjos įtaka. Kitos medijos, 
jeigu jai formaliai ir nepriklausė, tai 
priklausė nuo jos skelbiamo nuomonių 
standarto. Buvo susiklosčiusi padėtis, 
kai Bažnyčia Lenkijoje mokėsi ben-
drauti su žiniasklaida, susidurdama su 
sau labai nepalankiu monopolininku. 

Dabar Gazeta wyborcza ideologinė 
monopolija jau seniai perlaužta, jos 
redakcijos nuostatos Bažnyčios atžvil-
giu pasikeitė, juolab kad žinių rinko-
je atsirado ir kitų centrų. Jų vadovai 
suvokė galintys laimėti tik ryškiai be-
siskirdami nuo Gazeta wyborcza (taip 
pat ir požiūriu į Bažnyčią): taip žinia
sklaidoje atsirado Bažnyčios sąjungi-
ninkų (tegul ir iš išskaičiavimo, o ne 
iš meilės). Be to, susikūrė ir rinkoje 
išsilaikė (žinoma, siauras) žiniasklai-
dos segmentas su iškaba „katalikiška“ 
arba be jos, bet kaip tokios faktiškai 
veikiančios ir publikos atpažįstamos. 

Augant pasiūlai, atsirado ir žinia
sklaidos profesionalizacija, kuri atnešė 
du dalykus. Pirma, jeigu ne dėl etikos, 
tai dėl konkurentų budrumo pasida-
rė nebeverta primityviai meluoti ir 
manipuliuoti. Kita vertus, noras pri-
traukti masinį skaitytoją ar žiūrovą 
skatino informacijos supaprastinimą, 
trumpinimo bei patrauklaus pateiki-
mo tendenciją. Jai negalėjo atsispirti 
netgi tos redakcijos, kurios norėjo ir 
tebenori save laikyti „ambicingomis“ 
bei nesitapatina su bulvarine spauda 
(pvz., ta pati Gazeta wyborcza ir jos di-
delis konkurentas Dziennik). Spaudos 
laisvės pradžiai būdingos Rzeczpospo-
lita ar Gazeta wyborcza spausdinamos 
„paklodės“ – jau praeitis. 

Tokios žiniasklaidos dinamikos kai 
kurie Bažnyčios instituciniai atstovai, 
atrodo, „nebepaveja“. Kartais sunkiai 
beatskiriami sąjungininkai nuo priešų 

ar neutralių stebėtojų ir jie visi apiben-
drintai laikomi „priešais“. o su priešu, 
kaip žinia, ne diskutuojama, o kovoja-
ma. Geriausiai šį mąstymo būdą paro-
do vyskupo wielguso išreikšta kraštu-
tinė, tačiau ne marginalinė nuomonė, 
kad aršiausi tarp priešų – būtent pa-
sauliečiai katalikai, kurie pasisako ži-
niasklaidoje už kunigų liustraciją14. o 
jeigu taip, tai wielguso atšaukimas – 
žiniasklaidos sąmokslo pasekmė. Mat, 
kaip bandoma įteigti, kandidatas at-
skleidė savo praeitį Šventajam Tėvui, 
o šis juo pasitikėjo. Tik štai žurnalis-
tai piktybiškai sukėlę triukšmą, su-
manipuliavę informaciją, išvilkdami 
ir sureikšmindami šiaip nereikšmin-
gus duomenis, paimtus iš „trečiąkart 
šviestų popiergalių“15, ir šitaip pakir-
tę tikinčiųjų pasitikėjimą paskirtuoju 
ganytoju. To nepasitikėjimo spaudžia-
mas popiežius neva nusprendęs jį at-
šaukti. 

Kokie laikai? 

reikalas tarytum jau išspręstas, 
vys kupai – nežiūrint, kokią poziciją 
užėmė ark. wielguso atstatydinimo 
klausimu – dabar bendrai nusprendė 
liustruotis16. Tai, be abejo, gera žinia. 
Tačiau eilinio kataliko susirūpinimą 
kalia viso skandalo panašumas į Poz-
nanės vyskupo Petzo (pašalinto už 
klierikų tvirkinimą) pašalinimo aplin-
kybes bei į kunigų pedofilų skandalus 
JAV. Ir anais atvejais buvo tikimasi, 
kad reikalai neiškils į paviršių ir ga-
lima bus juos spręsti tyliai. Tas tikė-
jimas, kaip ir iliuzija, kad archyvus 
galima sunaikinti, užrakinti, o su-
sidarius kritinei padėčiai – nureikš-
minti, pasirodė klaidingas. Ir Lenki-
joje, ir Lietuvoje, ir už Atlanto... jau 
ne tie laikai. 

14 „abp. Wielgus: nie donosiłem“.
15 Šitaip Wielguso bylos dokumentus įver-

tino kard. glempas homilijoje per neįvyku-
sio ingreso mišias: „ucieczka od teczek“, in: 
Dziennik, 2007 01 08.

16 Kardinolų, arkivyskupų ir vyskupų ga-

nytojiškas laiškas tikintiesiems, duotas var-
šuvoje 2007 m. sausio 12 d., perspausdintas: 
„Kościół nie boi się prawdy“, in: Gazeta wy-
borcza, 2007 01 13–14. Tame pačiame nu-
meryje pateikta informacija apie ordinarų 
susitikimo liustracijos klausimu eigą, kur vien-

balsiai nutarta, kad atitinkama istorinė bažny-
tinė komisija ištirs ir pateiks išvadas dėl visų 
vyskupų ryšių su komunistinės lenkijos sau-
gumu bei kitomis spectarnybomis (Katarzyna 
Wiśniewska, „autolustracja biskupów“).

!
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Įžeidus turkiškumas  
ir kiti demonai

MANFrEDAS ŽVIrGŽDAS

Aktyvios turkų išeivių bendruome-
nės įvairiose šalyse išpopuliarino savo 
kulinarines tradicijas, o Antalijos re-
giono kurortuose pasilepinti renkasi 
minios europiečių, niekada nė negir-
dėjusių apie orientalizmą ar civilizaci-
jų konfliktus. Tačiau dėl Turkijos pre-
tenzijų į europietiškumą verda aršūs 
ginčai. Dar ir šiandien Stambule bu-
vusių sultonų rūmų Topkapi sienas 
puošia seniau krikščionių kraštams 
šiurpą kėlusios osmanų imperijos, 
pleištu įsirėžusios į Europos gilumą ir 
apjuosusios Viduržemio jūrą, žemėla-
pis. Imperijos (užkariautoms tautoms 
kadaise primetusios islamą) ilgesys 
neišreikštas oficialiuose moderniosios 
Turkijos įstatymuose ar konstitucijo-
se, nuo jo stengiasi atsiriboti nūdienos 
politikai, kurių ideologinė atrama – 
„modernizaciją“ ir „vesternizaciją“ 
skatinusi Mustafos Kemalio Atatiur-
ko programa. „Visų turkų tėvas“ ir 
šiandien budriai žvelgia iš visose įs-
taigose privalomų portretų. Pasaulie-
tiškos politinės demokratijos privalu-
mais pastaraisiais metais gavo progą 
pasidžiaugti net ir islamistai, anks-
čiau buvę disidentinė mažuma, o at-
leidus cenzūros varžtus prabylantys 
su vis didesniu pasitikėjimu. Turkija 
sumaniai naudojasi savo įtaka Arti-
muosiuose rytuose, nuosaikėja ir jos 
vidaus politika, kuri anksčiau buvo 
grindžiama konfrontacija su kaimy-
nais ir tautinėmis mažumomis: tur-
kai, mitologizavę ir romantizavę savo 
istoriją, norėjo būti tuo pat metu ir 
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„naujieji graikai“, ir šumerų įpėdiniai. 
Naujuoju Nobelio premijos laureatu 

orhanu Pamuku gimtinėje mažai kas 
džiaugiasi ir didžiuojasi; jis laikomas 
jei ne tautos orumo „juodintoju“, tai 
bent jau arogantišku išsišokėliu, savo 
lizdą teršiančiu paukščiu, gal net ne-
sėkmių derybose dėl narystės ES kal-
tininku. Vakaruose jo balsas girdimas 
vis aiškiau, jo žodžius cituoja pasaulio 
lyderiai, o žiniasklaida, apibendrin-
dama Turkijos europėjimo problemą, 
nuolat baksnoja pirštu į Pamuką – 
štai jums įrodymas, kad Turkijai dar 
per anksti svajoti apie ES (arba prie-
šingai: štai europietiškoms vertybėms 
ištikimos Turkijos atstovas!). Susipa-
žindami su nuoširdžiai Vakarų kultū-
rą įsimylėjusiu talentingiausiu šiuo-
laikinio Stambulo „metraštininku“, 
mes tarsi turėtume išsivaduoti iš tra-
dicinio įtarumo, kausčiusio vakariečių 
sąmonę nuo mūšio prie Vienos laikų. 
Tačiau nepanašu, kad rašytojas siek-
tų mus nuraminti. Savo išgarsėju-
siame interviu su šveicarų žurnalis-
tu Peeru Teuwsenu (Tages Anzeiger, 
2005 m. vasaris) Pamukas apgailes-
tauja, kad „žmonės nesupranta, kaip 
nuostabu artėti Europos link“ ir pri-
stato save kaip „labiausiai nekenčia-
mą turką“, sarkastiškai juokdamasis 
iš šios „keistos šalies“, kur akis bado 
socialinis skurdas, o žmonės, save lai-
kantys intelektualais, rašo penkių 
šimtų puslapių knygas apie „paslap-
tingus žydus“. Konstatuojami iden-
titeto krizės ženklai: „Turkai neno-

ri, kad svetimiems būtų pasakojama 
teisybė apie juos“. Galų gale interviu 
pabaigoje ištariamas lemtingas pri-
pažinimas, vos neatvedęs rašytojo į 
kalėjimo kamerą: „Šioje šalyje buvo 
nužudyta 30 000 kurdų. Ir milijonas 
armėnų. Beveik niekas nedrįsta apie 
tai užsiminti. Aš tai darau. Dėl to jie 
manęs nekenčia“1.

Iš šių trumpų bruožų ryškėja konf-
rontacijos bedugnė, žiojinti tarp rašy-
tojo ir tautos, kurios kalba jis naudo-
jasi ir kurios likimu jis susirūpinęs. 
Viena vertus, Pamukas naiviai tiki, 
kad dar ryžtingesnis atsigręžimas į 
Europą gali pakeisti tėvynainių būdą: 
būtent Europa jam asocijuojasi su 
kultūra ir civilizacija, kurios sėkmės 
šaknys – tolerancija kitaminčiams ir 
kitatikiams. Turkai seniai viltingai 
žvelgia į Vakarus, tačiau negali per-
silaužti, įveikti šimtamečio imperi-
nio dominavimo nuo Bagdado iki Bu-
dapešto tradicijos. Jiems labai sunku 
priimti į akis drebiamą tiesą, juolab 
skelbiamą visam pasauliui per Va-
karų žiniasklaidą. Kita vertus, toks 
tautiečių susierzinimas ar net nea-
pykanta rodo jautrumą, būdingą įta-
ką praradusioms, istorijos į „pakraštį“ 
nustumtoms ar tiesiog nuklydusioms 
tautoms. Tapatybės krizę lėmė tas 
pats XX a. pradžioje Atatiurko įvykdy-
tas brutalus „atgręžimas“ į Vakarus, 
galbūt padėjęs absorbuoti Bizantijos ir 
Antikos kultūrinę tradiciją (ir pavers-
ti „savu“ Turkijai tik per ste buklą ati-
tekusį Stambulą), tačiau sukėlęs visos 
tautos papročių lūžį. Tradicinį fesą iš-
keitusi į elegantišką dendžio katiliuką 
(neretai ir į kaubojišką skrybėlę), Tur-
kija pakilo ekonomiškai ir sustiprėjo 
politiškai, patogiai įsitaisiusi NATo 
gynybinio skėčio pavėsyje, tačiau se-
nosios nuoskaudos liko neišgydytos. 
Diskusijos Europarlamente dėl Tur-
kijos „europietiškumo“ ar popiežiaus 
Benedikto XVI pažiūrų šiuo klausimu 
raiška – pavieniai aspektai, liudijan-
tys, kad Europa vis dar ieško savo na-
muose vietos Turkijai.

http://tages-anzeiger.ch/dyn/news/print/kul-
tur/560264.html). 

1 „labiausiai nekenčiamas turkas“, peero 
Teuwseno pokalbis su Orhanu pamuku, ver-

tė dangė Čebatariūnaitė, in: Literatūra ir me-
nas, 2005 04 22 (originalas vokiečių kalba: 
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Pamuko žodžiai kai kada padvel-
kia arogancija ir visažinyste: aš vie-
nas primenu jums, kiek dar toli esate 
iki Europos – ją pasiekti sunkiau nei 
persikelti per Bosforą. Kolektyvinę 
Turkijos sąžinę (jei tikėsime, kad to-
kia egzistuoja) turėtų graužti kraupūs 
prisiminimai. Problemą dar pagilina 
tai, kad armėnų genocidas ir nusikal-
timai žmoniškumui kurdų atžvil-
giu siejami ne su tamsuoliais is-
lamo ekstremistais, senojo režimo 
pakalikais, o būtent su jėga, kuri 
sakėsi vedanti tautą Vakarų civi-
lizacijos link – pasaulietiškaisiais 
„kemalistais“, kuriems ir pats Pa-
mukas save priskiria. Jis tvirtina: 
„Matote, mūsų praeitis keičiasi tik 
per dabartį. Tai, kas vyksta šian-
dien, keičia vakardieną“2. Pati vi-
suomenė turi pasikeisti, praregėti 
lyg po stipraus elektrošoko, idant 
keistųsi istorijos suvokimas. Po-
kyčiai kol kas vyksta spaudžiant 
iš viršaus ir šalies: sujudus pasau-
linėms žmogaus teisių gynimo or-
ganizacijoms, Turkijos ministras 
pirmininkas recepas Tayyipas 
Erdoğanas (Vakaruose laikomas 
nuosaikiu islamistu) pareikalavo, 
kad Stambulo teismas nutrauktų 
rašytojui iškeltą baudžiamąją bylą dėl 
„turkiškumo įžeidimo“. Patys teisė-
jai pasijuto bejėgiai, nes parlamentas 
atšaukė kaltinimus grindžiantį įsta-
tymą. Vis dėlto neskubama džiaug-
tis staigia demokratijos pergale: anot 
„susitaikymo balandžiu“ laikyto ar-
mėnų kalba leidžiamo savaitraščio 
Agos vyriausiojo redaktoriaus Hran-
to Dinko, kuriam pačiam buvo iškel-
tos aštuonios baudžiamosios bylos, už 
„tautos įžeidimą“ Turkijoje šiuo metu 
kali daugiau nei 100 žurnalistų3, ir jų 
likimo Pamuko „išteisinimas“ niekaip 
nepaveiks. Nepakantumui įgyjant vis 
didesnį pagreitį, Dinkas 2007 m. sau-
sio 19 d. buvo nužudytas Stambule. 

Per jo laidotuves šimtatūkstantinė 
minia žygiavo gatvėmis, nešina plaka-
tais: „Visi mes armėnai!“

Pamukas ir toliau yra „nekenčia-
miausias turkas“, žmogus, kurio 
port retus „labiausiai vakarietiškoje 
musulmonų šalyje“ degina įniršusi 
minia. Šios šalies žiniasklaida į rašy-
toją žvelgia su smalsumu. Stengian-

tis parodyti, kad žodžio laisvei šalyje 
neliko kliūčių, net ir tokiam „tėvynės 
išdavikui“ gali būti pasiūlyta vieną 
dieną pabūti oficialiu laikraščio re-
daktoriumi. Ir štai – pasinaudojęs li-
beralų informacijos ruporo Radikal 
tribūna, Pamukas atveria dar vie-
ną seną ir daugelio užmirštą žaizdą, 
primindamas, kaip 1951 m. Turkijo-
je buvo nesiskaitant su žodžiais nieki-
namas komunistinių  pažiūrų poetas 
Nazimas Hikmetas (vė liau pasprukęs 
į SSrS), pavyzdžiui, greta jo portreto 
iliustruotame žurna le išspausdinant 
tūžmingą paragini mą „kiek tik nori 
spjauti jam į veidą“4.

Tuo tarpu šiandien „spjūviai“ pasi-

darė subtilesni, juos kartais galima 
palaikyti net pagarbos gestais. ofi-
cialių kultūros valdininkų nemalonę 
rašytojas užsitraukė dar 1998 m. at-
sisakydamas pasiūlyto „valstybės me-
nininko“ titulo, suvokdamas jį kaip 
švelnų konformistinį apynasrį, ku-
riuo valdančiosios partijos pažaboja 
neklusnius intelektualus. „Jis pasakė, 

kad jei būtų priėmęs [titulą], ne-
galėtų pažiūrėti į akis žmonėms, 
kuriais rūpinasi“5, t. y. nepriklau-
somybės siekiantiems kurdams. 
rašytojas nuolat teisinasi nesąs 
politinė figūra, nors jo autoritetu 
dažnai naudojamasi kalbant apie 
rytų ir Vakarų dialogo galimybes. 
Nuo seno politikai, susvyravus jų 
pozicijoms, atsigręžia į intelektua-
lus ieškodami paramos. Tada taip 
pat reikia valios grąžinant pirmi-
nę prasmę žodžiams, kurie, pate-
kę į makiaveliškos retorikos dis-
kursą, iškraipomi, pritempiami, 
apverčiami. Kai George’as Bushas 
per NATo viršūnių susitikimą 
Stambule pacitavo Pamuko, „be-
sistengiančio įveikti rytų ir Vaka-
rų atskirtį“, žodžius apie viso pa-
saulio žmonių bendrumą, čia pat 
eilinį kartą kartodamas „prigim-

tinės teisės į laisvę“ lozungą, rašyto-
jas New York Times duotame interviu 
tiesiai atkirto, kad JAV prezidentas 
savo karo veiksmais tik pagilino šią 
atskirtį ir padidino niekam nenaudin-
gą įtampą6.

Savo pažiūromis į rugsėjo 11o-
sios padarinius ir Irako karą Pamu-
kas sutaria su dauguma nuosaikiųjų 
išsilavinusių musulmonų, besibaimi-
nančių, kad ši konfrontacija tik stipri-
na fundamentalistų, kartais teisėtai 
nepatenkintų Vakarų veidmainys-
te, gretas. Civilizacinis rytų ir Va-
karų susidūrimas, rašytojo nuomone, 
– tai tik idiotiškas supaprastinimas, 
nes skirtumai tarp žmonių nėra to-

2 Ibid.
3 Радио Свобода, http://www.svobodanews.

ru/article/2006/10/12/20061012181035520.
html.

4 „nobelio literatūros premijos laureatas 

kovą pratęsė laikraščio vedamajame“, in: 
http://www.balsas.lt/naujienos/kultura/litera-
tura/straipsnis6752 [paskelbta: 2007 01 07].

5 stephen Kinzer, „a novelist sees dis-
honor in an Honor From a state“, in: http://
www.orhanpamuk.net/articles/stephenkin-

zer.htm [paskelbta: The New York Times, 
1998 12 10].

6 alexander star, „Orhan pamuk: ‚i Was 
not a political person‘“, in: http://www.or-
hanpamuk.net/articles/alexanderstar.htm [pa-
skelbta: The New York Times, 2004 08 15].

Orhanas pamukas
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kie visuotiniai, kad negalima būtų 
sutarti. Fundamentalizmui plisti pa-
deda „bejėgiškumo jausmas, kylantis 
dėl pažeminimo, bevaisės pastangos 
būti suprastam ir nesugebėjimas už-

tikrinti, kad šių žmonių balsai būtų 
girdimi“7. Už abipusę pagarbą ir pa-
kantumą agituoja rašytojas, kasdien 
pats sulaukiantis islamistų grasinimų 
dėl paramos Irano ajatolų įniršį užsi-
traukusiam Salmanui rushdie, taip 
pat dėl to, kad romane „Sniegas“ (Kar) 
pavaizda vo pamaldų musulmoną, ne-
sibodintį dviprasmiškų erotinių avan-
tiūrų, o „Juodojoje knygoje“ (Kara Ki-
tap) XIII a. sufijų išminčiui Maulanai 
vieno iš veikėjų lūpomis priskyrė slap-
tą homoseksualumą, net apkaltinda-
mas jį žmogžudyste. Pamukas visai 
smagiai jaustųsi įsitraukęs į turkų 
„pasauliečių“ ir islamistų polemiką, 
šioje kūrybiškai įkvepiančioje būseno-
je „tarp kūjo ir priekalo“, jei diskusi-
jos vyktų vien intelektualiniame, lite-

ratūrinių idėjų lygmenyje. Jo knygose 
grumiasi skirtingos ideologijos, ir šis 
ginčas tampa stimulu kūrybai. Neiš-
sižadėdamas įsitikinimų, jis savo ro-
manuose leidžia prabilti priešingiems 

balsams: „Geras ro-
manas yra šokis apie 
skirtingas pozicijas“8.

Pamuko pilietinė 
laikysena ir esteti-
nės pažiūros forma-
vosi bendraujant su 
išsilavinusiais šei-
mos nariais, besimo-
kant prestižinėje an-
glakalbėje Stambulo 
roberto kolegijoje, o 
labiausiai – skaitant 
tėvo bibliotekoje su-
kauptas knygas. Tie-
sa, joje galima buvo 
patirti rytų ir Vaka-
rų takoskyrą: euro-
piečių knygos origi-
nalo kalba ir turkų 
literatūros klasi-
ka užėmė skirtingas 
lentynas. Biblioteko-
je smalsus jaunuolis 
įsitikindavo, kad gy-
vena kultūrinėje pe-
riferijoje ir visą laiką 

turi orientuotis į tolimą, galbūt net ne-
pasiekiamą centrą. Būsimojo rašytojo 
giminaičiai gyveno susitelkę daugia-
butyje, įsigytame už orhano senelio 
pinigus (pastarasis praturtėjo anksty-
vuoju Turkijos „ėjimo į Europą“ laiko-
tarpiu projektuodamas geležinkelius). 
rašytojo tėvas pats turėjo literatūri-
nių gabumų, jaunystėje buvo pasiekęs 
Paryžių, vertė į turkų kalbą Paulio 
Valéry poeziją, tačiau vėliau rinkosi 
inžinieriaus karjerą, aktyvią visuome-
ninę veiklą ir itin norėjo, kad jo vaikai 
nešvaistytų laiko, nenusiristų į bohe-
mišką skurdą, būdingą to meto inte-
lektualams. orhano brolis pateisino 
šias viltis ir tapo respektabiliu ekono-
mikos dėstytoju, o pats orhanas, ka-
dangi jautė silpnybę menui (ypač dai-

lei), iš pradžių studijavo architektūrą, 
o vėliau, siekdamas išvengti karinės 
tarnybos, – žurnalistiką. Anksti pra-
dėjęs rašyti stambiąją prozą, Pamu-
kas pirmąjį romaną „Ponas Dževdetas 
ir jo sūnūs“ (Cevdet Bey ye Ogullari) 
išleido 1982 m. Tai buvo klasikinė epi-
nė istorija apie vienos šeimos likimo 
vingius. Sakydamas kalbą Stokhol-
me Nobelio premijos įteikimo proga, 
Pamukas mintimis persikėlė į laikus, 
kai sulaukė pripažinimo iš pirmo ir iš-
tikimiausio savo skaitytojo. Atidžiai 
peržvelgęs jo pirmąjį rankraštį tėvas 
be žodžių apkabino, o tada pratrūko 
pranašingomis tiradomis, kad jo sū-
nus kada nors gaus Nobelio premiją. 
Taip tardamas jis vargu ar susimąstė 
apie šio paskatinimo reikšmę, o neti-
kėto palaikymo apstulbintas jaunasis 
orhanas prisiminė daug kartų iš tėvo 
lūpų girdėtą tradicinį turkų linkėji-
mą: „Vieną dieną tu tapsi paša!“

Vėlesni romanai (kai kurie plačiau 
aptarti Vakaruose nei tėvynėje) pa-
sižymėjo temų ir chronologinių ribų 
įvairove, neretai juose atvirai perimti 
Vakarų literatūroje įprasti, tačiau tur-
kams egzotiški modernistinio siuže-
to modeliai: polifoniškas pasakojimas 
keliais balsais romane „Tylūs namai“ 
(Sessiz Ev, 1983), antrininko motyvo 
sklaida „Baltojoje pilyje“ (Beyaz Kale, 
1985), postmoderni Viduramžių me-
nininko pasaulėjautos traktuotė, es-
tetiniai eksperimentai knygoje „Mano 
vardas raudona“ (Benim Adim Kir-
mizi, 2002). Jaunystėje laikęsis kai-
riųjų pažiūrų ir morališkai palaikęs 
„1968 m. revoliucinės kartos“ studen-
tijos maištus, Pamukas vėliau gana 
skeptiškai įvertino vadovėliuose įtei-
sintą „valstietišką“, kairuolišką turkų 
prozos tradiciją, nuo kurios dvelkė so-
cialiniu realizmu: „ji buvo plebėjiška – 
ta prasme, kad rašytojai savo roma-
nuose dažniausiai domėjosi Anatolijos 
valstiečiais, skurdu“9, o urbanistinė te-
matika buvo itin apleista, Stambulo 
daugiasluoksnis kultūrinis palikimas 
ignoruojamas. Turkai nedrįso viešai 
tapatinti savęs su osmanų imperija, 
kuri, kaip žinia, buvo įvairiatautė. Dė-
mesys miesto temai Pamukui reiškė 
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7 Robert Cottrell, „To Have and Have not“, 
in: http://www.orhanpamuk.net/articles/ro-
bertcottrell.htm [paskelbta: The Financial Ti-

mes Magazine, 2003].
8 „labiausiai nekenčiamas turkas“.

stambulo gatvė. 2004. Ritos pauliukevičiūtės nuotrauka
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ir primityvaus nacionalizmo įveikimą, 
objektyvesnio santykio su turtinga ša-
lies istorija paieškas. rašytojas išgar-
sėjo retroaktyviomis pastangomis keis-
ti tradiciją – sugrįžtant prie užmirštų 
formų ir siužetų, prie istorijų, kurios 
tokios senos, kad dabarties skaitytojui 
ima skambėti netikėtai ir neįprastai. 
Šiomis pastangomis galima paaiškin-
ti Pamuko, „trečios kartos pozityvisto“, 
susidomėjimą sufijų mokymais.

Lekcijoje Stokholme, pasakytoje at-
siimant Nobelio premiją, Pamukas tei-
gė, kad savo darbui atsidavusio rašy-
tojo nuolatinis palydovas – vienat vė, į 
savo vidinį pasaulį nukreiptas žvilgs-
nis ir kad romanisto būdingiausi bruo-
žai – atkaklumas ir kantrybė. „Puikus 
turkų priežodis – iškasti šulinį su ada-
ta – man rodos, buvo pasakytas turint 
omenyje rašytojus“10. rašytojas atsiri-
boja nuo visuomenės, nustoja mėgau-
tis asmeninio gyvenimo malonumais 
ir „apsigyvena“ susikurtame fikcinia-
me pasaulyje (Pamuką tėvas kadaise 
įtikinėjo, kad tokio rašytojo idealas – 
eseistikos žanro pradininkas Michelis 
Montaigne‘is). Tuomet nesvarbu, kur 
jis leidžia savo kasdienybę, jo nebe-
kamuoja provincialo kompleksai: su-
kurtasis pasaulis visada yra centre, 
jis atrodo unikalus, jo nebereikia slėp-
ti palaidojant rankraščius stalčiuje ar 
sename kelioniniame lagamine (Pa-
mukas su liūdesiu ir apmaudu kalbė-
jo apie tai, kaip jo tėvas tik prieš mir-
tį ryžosi jam patikėti ilgai užmarštyje 
dūlėjusią Paryžiaus laikotarpio kūry-
bą: apmaudu, kad jis tiek metų slėpė 
savo užrašytas mintis, „tarsi rašymas 
būtų veikla, kurią būtina atlikti slap-

ta, pasislėpus nuo visuomenės akių, 
nuo valstybės ir žmonių“11).

Nepaisant tvyrančio nepakantu-
mo, Pamuko knygos tėvynėje leidžia-
mos rekordiniais tiražais: įžvalgesni 
kritikai pastebi, kad jis mieliau per-
kamas nei skaitomas. Skandalai gar-
sina jo vardą, o kai esi pakankamai 
žinomas (ar net liūdnai pagarsėjęs), 
gali sau leisti įžūlią prabangą rašy-
ti kaip Proustas ar Borgesas. rašyto-
jas seniai perprato rinkodaros dėsnius 
ir moka juos išnaudoti savo naudai. 
Kiek vieną jo knygą lydi efektinga re-
klaminė kampanija, jis nesidrovėda-
mas atsakinėja į pačius įvairiausius 
žurnalistų klausimus ir nepasižy-
mi kuklumu, vertindamas savo vietą 
turkų literatūroje. Galima prisiminti, 
kad 1994 m. visas Stambulas mirgėjo 
plakatais „Vieną dieną aš perskaičiau 
knygą, ir pasikeitė visas mano gyveni-
mas“, o praeivių smalsumas buvo pa-
tenkintas paaiškėjus, kad tai pirmoji 
Pamuko romano „Naujas gyvenimas“ 
(Yeni Hayat) eilutė12 (kiek pompastiš-
kas pavadinimas – aliuzija į Dantės 
La Vita Nuova). Naujasis Nobelio pre-
mijos laureatas namuose senokai nėra 
gavęs reikšmingesnio apdovanojimo, o 
pavydūs kritikai apskritai liovėsi apta-
rinėti jo knygas, bet su nepasitikėjimu 
atsiliepia apie jo reklamines akcijas ar 
dirbtinai išpūstus tiražus. Kita vertus, 
Pamukas – pasauliui atviras ir karš-
tai savo tiesas ginantis pilietisorato-
rius ir Pamukas – rašytojas smarkiai 
skiriasi: jo literatūriniai tekstai gana 
hermetiški, „sunkūs“ net ir patiems 
turkams, kuriems, regis, jo sukurtasis 
erdvėlaikis turėtų būti geografiškai ir 

dvasiškai artimesnis. „Turkų intelek-
tualai, liaupsindami Pamuko techninį 
virtuoziškumą, dažnai pažymi, kad jo 
romanai „knyginiai“. Vertėjas Yurda-
nuras Salmanas skundžiasi, kad Pa-
muko proza „sausa, racionali, tai nėra 
sultingas, organiškas tekstas“. Turkų 
literatūros kritikė Jale Parla pastebi: 
„Jo įkvėpimo šaltinis buvo veikiau li-
teratūra, o ne gyvenimas“13.

Knygų puslapiuose apeidamas pai-
nų didmiesčio gatvelių labirintą, Pa-
mukas jame randa giliausią kultū-
ros podirvį, o jo tekstus galima laikyti 
savotiška „vaizduotės archeologija“. 
Juolab kad daugelyje jo romanų apra-
šomas miestas neeilinis – tai Europos 
ir Azijos riboženklis, buvusi „keturių 
imperijų sostinė“ Stambulas (Antro-
ji roma, Bizantija, Konstantinopo-
lis). Švedijos Akademijos pareiškime 
pažymima, kad Pamukas, „ieškoda-
mas savo gimtojo miesto (Stambulo) 
melancholiškos sielos, atrado naujus 
kultūrų susidūrimo ir persiklojimo 
simbolius“14. Ypač smagu, kad šįkart 
Nobelio premija paskirta ne grąži-
nant kelių dešimtmečių senumo „sko-
las“, o įvertinant kone literatūrinės 
„mados“ šviežieną – jo naujausi stam-
biosios prozos kūriniai – „Sniegas“ ir 
„Stambulas: Prisiminimai ir miestas“ 
(Istanbul – Hatiralar ve Sehir) išleisti 
jau šiame tūkstantmetyje, tebėra gy-
vai aptariami skaitytojų, verčiami į 
vis naujas kalbas. Parodytas dėmesys 
gausiai ir įvairiopai turkų literatūrai, 
kuri vakariečiams, savųjų miestų emi-
grantų kvartaluose kone kasdien erzi-
namiems kebabų ir kaljano aromato, 
vis dar mažai pažįstama.
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9 Глеб Шульпяков, Орхан Памук, „Хождение 
Памуком“, in: Новая Юность, 2001, nr. 4 (49), 
in: http://magazines.russ.ru/nov_yun/2001/4/
shulp.html.

10 Orhan pamuk, „My Father‘s suitcase. 
nobel lecture. december 7, 2006“, in: http://
nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laure-

ates/2006/pamuk-lecture_en.html.
11 Ibid.
12 nicholas Wroe, „Occidental Hero“, in: 

The Guardian, 2004 05 08, in: http://books.
guardian.co.uk/departments/generalfiction/
story/0,,1211858,00.html.

13 Fernanda Eberstadt, „The Best seller of 

Byzantium“, in: http://www.orhanpamuk.net/
articles/frenendaeberstadt.htm [paskelbta: The 
New York Times Magazine, 1997 05 04].

14 „nobelio literatūros premiją laimė-
jo turkų rašytojas Orhanas pamukas“, in: 
h t t p : / / w w w. b e r n a r d i n a i . l t / i n d e x .
php?url=articles/54124.
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Multikultūralizmas amerikoje

rūTA BINKYTĖ

Jei anksčiau pasaulį buvo galima pa-
lyginti su sodu, kurį tarsi įvairiaspal-
viai žiedai puošia skirtingos kultūros, 
tai dabar jis darosi vis panašesnis į 
mišrainę. Kinai apsigyvena šalia išei-
vių iš Sudano, tada dar atsikraus-
to keletas lotynų amerikiečių ir pora 
rusų, ir štai tau šis multikultūrinis 
kvartalas turi susitarti, kaip atrodys 
jų gatvė. Galvojate, lengva? Kosmopo-
litiškumo kritikai pateikia tokį pavyz-
dį: įsivaizduokite, kad esate šiaurietis, 
pasiilgęs saulutės, o jūsų kaimynas – 
šviesią odą egzotišku grožiu laikan-
tis pietietis. Tai ko jūsų miesto par-
ke bus daugiau: ar saulės, ar pavėsio? 
Tai paprasčiausia problema, galin-
ti kilti dėl skirtingų įvairių kultūrų 
pomėgių ir įpročių, tačiau JAV so-
ciologai vis garsiau ima šnekėti apie 
multikultūra lizmo pavojus žmonių pi-
lietiškumui ir netgi realiam kultūrų 
lygiateisiškumui. 

Jungtinės Amerikos Valstijos nuo 
seno laikomos dosniais namais įvai-
riausių tautybių ir rasių žmonėms. 
Tai valstybė, kurią įkūrė imigrantai 
iš skirtingų pasaulio šalių, tačiau ga-
liausiai jų bendrabūvis sukūrė kai ką, 
ką galima vadinti „amerikietiškumu“. 
Vis dėlto pastaraisiais metais viskas 
pradėjo verstis aukštyn kojom, nes 
atvykėliai nebepasiduoda asimiliaci-
jai. Vis dažniau kyla klausimų, ko mo-
kyti mokyklose, ar korektiškas anglų 
kalbos dominavimas gatvių iškabose? 
Tai, kad JAV gyventojas jau nebūtinai 
yra „amerikietis“, puikiai iliustruoja ir 
1994 m. demonstracijos Los Andžele. 
Tuomet 70 000 protestuotojų išžygia-
vo su Meksikos vėliavomis, priešin-
damiesi įstatymo pataisai, nukreiptai 
prieš nelegalius imigrantus. Tai, kad 

atvykėliai nebeasimiliuojami, gali są-
lygoti ir mažumų identitetui palanki 
politika. Per pastaruosius dvidešimt 
metų JAV multikultūralizmas tapo 
dominuojančia ideologija. Pasak jos, 
visos Amerikoje egzistuojančios kul-
tūros ir subkultūros yra lygiavertės, ir 
nei viena neturi tapti dominuojančia. 
Kvestionuoti tokį požiūrį sunku tiek 
dėl jo gražių demokratiškų idėjų, tiek 
bijant (ir ne be pagrindo) išprovokuoti 
rasistinius išpuolius. Vis dėlto stiprė-
jant multikultūralizmui, daugėja ir jo 
priešų. Amerika pradeda bijoti, kad 
bus suskaldyta iš vidaus. 

Ką diskriminuoja?

Vienas iš priekaištų, adresuojamų 
multikultūralistams, yra kultūrų ly-
gybės siekio paradoksalumas. Juo-
kingiausia, kad sociologai vis dažniau 
pastebi, kad kovojantieji prieš kultū-
rų diskriminavimą iš tikrųjų diskri-
minuoja tradicinę Amerikos kultū-
rą – vakarietiškąją. Tiksliau, lygybės 
šalininkai teigia, kad vakariečių kul-
tūra iš tikrųjų nėra vakariečių. Ame-
rikoje esą gyvena daugybė etninių 
grupių, ir jos visos lygiom teisėm turi 
įnešti savo indėlius į bendrą „ameri-
kietiškumą“. Tačiau, jei sutiksime, 
kad istoriškai Amerikos kultūra yra 
anglosaksiška, tada teks pripažin-
ti ir argumentus apie jos diskrimina-
ciją. Jei jau šis „amerikietiškumas“ 
yra tradicinis, tai jis taip pat vertas 
išsaugojimo. Pastebėtina, kad šiame 
bendrame puode nebebus matyti ir 
ispanų ar kinų ingredientų – tai bus 
naujas viralas, kurio dar niekas nera-
gavo, ir niekas nežino, ar bus jis valgo-
mas. Taigi multikultūralistai iš esmės 

nepadeda nei tradicinei daugumai, nei 
etninėms mažumoms. Daugumos dis-
kriminacijos fenomenui priskiriamas 
ir multikultūralizmo efektas viduri-
niosios klasės baltosios rasės ameri-
kiečiams. Anot amerikiečių tradicio-
nalisto Lawrence’o Austerio, juos yra 
taip apėmusi rasizmo baimė, kad net 
kalbėjimą apie „baltuosius“ kaip kate-
goriją jie supranta kaip prieštaraujan-
tį politkorektiškumo normai. Iš tiesų 
vienos komedijos herojus į bėdą pate-
kusiam bičiuliui sako: „Tu baltasis he-
teroseksualus vyras – tu neturi jokių 
teisių“. Jei nebūtų perlenkta lazda, 
tai nebūtų ir juokinga, tačiau panašu, 
kad Amerikos visuomenė, trokšdama 
tobulos demokratijos, užbėgo nuo vil-
ko ant meškos. Vis dažniau skamba 
priekaištai, kad universalias žmogaus 
teises keičia siauros etninės teisės, ir 
gali būti, kad Amerikai gresia susis-
kaldymas pagal jos pačios puoselėtus 
demokratijos principus. 

Kas kaltas: multikultūralizmas  
ar meksikiečiai?

Harvardo universiteto profesorius 
robertas D. Putnamas skirtingų kul-
tūrų atstovų kaimynystę tyrinėjo so-
cialinio bendradarbiavimo ir pasitikė-
jimo požiūriu. Tyrimo mastas tikrai 
nemenkas: apklausta 26 200 žmonių 
iš 40 JAV bendruomenių. rezultatai 
sugriovė daugiatautės idilės įvaizdį. 
Paaiškėjo, kad juo daugiau skirtingos 
etninės ir kultūrinės kilmės žmonių 
gyvena bendruomenėje, juo mažes-
nis yra socialinis pasitikėjimas. Są-
rašo viršūnėje, žinoma, atsidūrė Los 
Andželas – miestas, kurio populiaci-
ja bene spalvingiausia (ir tiesiogine, 
ir perkeltine prasme) žemėje. Žmonės 
nepasitiki vietine valdžia, žiniasklai-
da, nepasitiki vieni kitais. Praktiš-
kai tai pasireiškia nesugebėjimu ko-
operuotis ir veikti išvien. Pavyzdžiui, 
daug sunkiau surinkti pinigų kad ir 
kelių taisymui ar suorganizuoti talką, 
jei kaimynai kalba skirtingomis kal-
bomis. Putnamas šio reiškinio prie-
žasčių plačiau nekomentuoja, tačiau ir 
nereikia: pakankamai žmogiška nepa-
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sitikėti tuo, kuris kalba, valgo, rengia-
si kitaip nei tu. Kita vertus, publicisto 
Steve‘o Sailerio nuomone, nepasitikė-
jimas gali būti ne kultūrinių skirtu-
mų pasekmė, o tiesiog kitos kultūros 
požymis. Šitaip žiūrint kalti pasirodo 
esą meksikiečiai, masiškai plūstantys 
į Jungtines Amerikos Valstijas. Saile-
ris pabrėžia Lotynų Amerikos tautų 
polinkį bendradarbiauti tik savo šei-
mos rate. Nenuostabu, kad meksikie-
čiai garsėja stipriais šeimyniniais sai-
tais – jie tiesiog nemano, kad galima 
pasitikėti tais, su kuriais jų nesieja 
kraujo ryšiai. Iš Putnamo anketas pil-
džiusių Los Andželo gyventojų labiau-
siai nelinkę pasitikėti savo kaimynais 
pasirodė lotynų amerikiečiai. Net 37% 
jų pareiškė, jog nepasitiki baltaisiais. 
Nepaisant to, baltoji rasė jų akimis 
atrodė patikimiausia, nes 40% nepa-
tikimais laikė azijiečius, 43% – kitus 
lotynų amerikiečius, o 54% procentai 
įtarinėjo afroamerikiečius. Kita ver-
tus, gal meksikiečiai tiesiog ne tokie 
politiškai korektiški?

Kad ir kas būtų kaltas, tačiau bend
ruomeniškumo stoka turi ardomąjį 
poveikį visuomenei. Juk dar prieš 170 
metų prancūzų mąstytojas Alexis de 
Tocqueville’is didžiąją dalį nuopelnų 
už JAV iškilimą priskyrė visuomenės 
sugebėjimui jungtis į komercines, reli-
gines, intelektines ir kitokias asociaci-
jas. Amerikiečiai visuomet buvo linkę 
visu būriu pulti kokią nors neteisy-
bę, tad neteisybei likdavo mažai šan-
sų įsišaknyti. Taigi Putnamas aptiko 
rimtą problemą. Tiesa, jo darbą la-
biausiai įvertino rasistai ir nacionalis-
tai, apskritai nusiteikę prieš imigran-
tus ir atsiuntę profesoriui daugybę 
sveikinimų pagaliau suradus „kirmi-
ną, graužiantį valstybės šaknį“. Aki-
vaizdu, kad kalbėjimas apie neigia-
mus daugiakultūriškumo aspektus 
gali dar labiau suskaldyti visuomenę. 
Jei tik kas nors nepasiūlys iš tokios si-
tuacijos išvedančio sprendimo.

O kaip Lietuvoje?

Prabilus apie nepasitikėjimą ir mul-
tikultūralizmą, iš karto kyla minčių 

apie Lietuvą. o kaipgi čia? Nors mūsų 
visuomenė tautiniu atžvilgiu pakan-
kamai homogeniška, tačiau žmonės 
vis tiek netrykšta meile nei valdžiai, 
nei kaimynui. Prasta padėtis ir su 
mūsų sugebėjimu vienytis kovojant 
už savo teises. Aišku, tai pirmiausia 
sovietinis paveldas. Tai pailiustruoti 
galiu nesenu nutikimu Halės turgu-
je, per kurį visu grožiu atsiskleidė (ne 
tik ten) tebegyvuojanti sovietinė par-
davėjų tironija. Kiaulienos šonkau-
liukų atėjusi nusipirkti bobulytė bai-
siausiai suerzino pardavėją, mat per 
ilgai užtruko krapštydama smulkius 
pinigėlius. Kažkam pasipiktinus seno 

žmogaus savigarbą žeidžiančiais pa-
reiškimais, „kiaulienos magnatė“ išsi-
šokėlį nubaudė iš viso atsisakydama jį 
aptarnauti. Na, o likusieji tiesiog ku-
kliai atstovėjo eilę, tarytum tikėda-
miesi, kad jiems bus suteikta malonė 
įsigyti dešrelių… Manau, Amerikoje 
pirkėjai tokiu atveju būtų išsiskirstę 
per 2 minutes, o pardavėja galėtų lieti 
pyktį nebent kiaulės galvai. 

Taigi pilietiškumo ir pasitikėjimo 
stokai atsirasti Lietuvoje nė nereikėjo 
laukti, kol viename daugiabutyje ap-
sigyvens 5 skirtingomis kalbomis kal-

bantys kaimynai. Tačiau sovietiniai 
(a)socialiniai įpročiai – kita tema. Vis 
dėlto klausimus, kaip išsaugoti tra-
dicinę kultūrą nepažeidžiant mažu-
mų teisių, ir mums gali tekti spręsti 
jau greitai. Lietuviai jau pradėjo ne-
rimauti dėl atvykstančių dirbti balta-
rusių, vis dažniau gatvėse sutinkamų 
azijiečių. Kol kas nerimo priežastys 
daugiau ekonominės, tačiau atvykė-
liai atsineš ir savo kultūrą, kuriai rei-
kės surasti vietą, užtikrinti jų kaip 
mažumų teises. Juk esame ES šalis, 
o Europa jau dabar tiek išsigandu-
si dėl savo „europietiškumo“, kad net 
bijo įsileisti Turkiją, laikydama ją mu-

sulmonų „Trojos arkliu“. Nežinia kaip 
bus su musulmonais, tačiau panašu, 
kad afrikiečių invazija Lietuvai tikrai 
negresia. Neseniai LNK žinios prane-
šė, kad vos kelias dienas Lietuvoje pa-
buvę pabėgėliai iš Afrikos raudona-
jam Kryžiui apskundė tiek gyvenimo 
sąlygas, tiek… atšiaurų klimatą. 

Kas išgelbės Ameriką?

Samuelis P. Huntingtonas laukia, 
kol savo tvarką įves arabai ir savuo-
ju laukiniu autoritarizmu nulygins 

viktoras Binkis. iš ciklo „laukimo salės“. vilnius. 2004. Fotografija
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tą liberalų multikultūrinį knibždė-
lyną. Bent jau taip kai kurie kritikai 
interpretuoja jo studiją „Civilizaci-
jų susidūrimas“ (The Clash of Civili-
zations, 1993)1. o gal Ameriką išgel-
bės Dievas? JAV sociologai pastebėjo, 
kad bendra krikščioniška tapatybė 
padeda skirtingų rasių atstovams už-
megzti glaudesnius kolegiškus ryšius. 
Taigi nieko nebestebina, kai kolegijų 
beisbolo komandų treniruotės prade-
damos bendra malda. Bet kaip tada 
su musulmonais? Kiti kviečia telktis 
apie pilietinius idealus. Tik kodėl ma-
noma, kad kosmopolitiškoje visuome-
nėje, kurioje sunku susitarti dėl namų 
spalvos, bus galima sutarti dėl bendro 
idealo? Nacionalistai kaip visada tie-

a p ž v a l g a

1 jacob Heilbrunn, „The clash of the samu-
el Huntingtons“, in: http://www.prospect.org/
print/v9/39/heilbrunn-j.html.

sūs ir negailestingi: jų manymu, tie-
siog reikia griežtai riboti imigraciją. 
Tačiau šiandieniame pasaulyje var-
gu ar pavyktų sėkmingai apsitver-
ti „kinų siena“. Be to, kažkaip ir ne-
gražu... Tad gal tereikia palaukti, kol 
visos rasės ir kultūros visiškai susi-
maišys? Žmonių išvaizdą nulemtų 
atitinkamomis proporcijomis sumai-
šyti visų rasių genai, o kalba tikriau-
siai skambėtų kaip ang lų ir kinų kal-
bų mišinys. Visi būtų vienodi, taikūs 
ir laimingi. Tokia idilė (ar košmaras), 
tiesą pasakius, gali būti ateities rea-
lybe, ir sociologams bei socialinės po-
litikos formuotojams teks gerokai pa-
sukti galvas, kol sugalvos kokią nors 
išeitį. Aišku tik viena – viskas gerai, 
kol diskutuoja mokslininkai, blogiau – 
kai radikalios mintys užvaldo galvas 
piliečių su beisbolo lazdomis. Antai 
Putnamas taip bijojo pakurstyti ski-

nus, kad apskritai nepublikavo savo 
tyrimų tol, kol nesuformulavo teorijos, 
turėjusios pasiūlyti sprendimo būdą. 
Šis formulavimas užtruko net 5 me-
tus, deja, kantrusis profesorius nepa-
siūlė nieko gudresnio už „neverskime 
savo kaimynų būti tokiais kaip mes – 
geriau stenkimės būti tokie, kaip jie“. 
Saileris šią mintį palygino su Bertoldo 
Brechto komedija, kurioje parodijuo-
jama Sovietų vyriausybei priskiriama 
frazė „Ar nebūtų paprasčiau, jei val-
džia nuverstų tautą ir išrinktų nau-
ją?“ Baiminamasi, kad, nesant aiškių 
sprendimų, pasisakymai prieš multi-
kultūralizmą kaip ideologiją gali būti 
suprasti kaip išpuoliai prieš mažumas 
ir jų teises. Kita vertus, vengiant atvi-
ros diskusijos problema neišnyksta. Ir 
iš tikrųjų, jei jau reikia gelbėti Ameri-
ką, tai neilgai trukus tas pats gresia 
ir Europai.

viktoras Binkis. iš ciklo „laukimo salės“. vilnius. 2004. Fotografija

!
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Imuosi rizikingos temos – intelektu-
aliems katalikams skirtame žurna-
le kalbėti apie karus. Ir ne šiaip ka-
rus, bet apie tuos iš jų, kurie vadinami 
šventaisiais karais, džihadais, tėvy-
nės karais. Tačiau žinau, kad tokie 
karai buvo ir yra civilizacijos realy-
bė, o XXI a. žada peraugti civilizacijų 
konfliktu.

Dar labiau rizikuoju rašinių ciklą 
pradėdamas tekstu apie Balkanus – 
regioną, kuriame vykstančių procesų 
iki šiol niekam nepavyko paaiškinti. 
Iki galo paaiškinti gal niekam ir nepa-
vyks – Balkanų tiesa sudėtingesnė už 
mūsų aiškinimosi galimybes, tačiau 
kiekviename aiškinime rasime bent 
dalį tiesos.

Balkanuose daug kariaujama. Sa-
koma, kad problemos esmė ta, jog is-
torijos čia „sukuriama“ daugiau negu 
„suvartojama“. regioną galima laikyti 
savitu Šventosios Žemės antrininku – 
čia tiek kultūrinių sintezių ir civiliza-
cijų sankirtų, tiek daug garbinamų 
vietų ir jas saugančių, prarandančių 
bei atgaunančių.

Karai šventose vietose kyla ne dėl 
naftos laukų ar strateginio geležinke-
lio. Jie vyksta dėl šventų vietų. Tad ir 
karai – šventieji. Teoretikų teigimu, 
karų esama dviejų rūšių. Pirmieji – 
techniniai karai, kuriuos laimi tech-
ninės priemonės ir kurių pasekmė yra 
ekonominių, ūkinių bei teisinių prob
lemų sureguliavimas. Tai nežūtbū-
tiniai karai, veikiau varžybos, kurių 
rezultatus gali priimti ir pralaimė-
jęs. Kas kita – civilizacijų karai. Tech-
niniai laimėjimai juose tėra regimy-
bė, civilizacijų karo negalima laimėti 
techniškai, negalima visiškai sunai-

Šventieji karai
serbų romantiškosios tragedijos

EGIDIJUS VArEIKIS

kinti bendrijos, nesunaikinus viso kul-
tūrinio jos paveldo, taigi išties negali-
ma laimėti. Šventajam karui būdinga 
tai, kad jam niekaip negalima pralai-
mėti. Kariaujama su visais, ir pabaiga 
nedaug ką pakeičia.

 Serbija pastaruosius dešimtmečius 
gyveno daugiausia pralaimėjimais. Iš 
didelės Jugoslavijos serbams liko tik 
viena respublika, ir tai dar gal ne pa-
baiga. Serbas – anglų kalbos mokyto-
jas iš Vranės – sakė, kad Jugoslavi-
joje turėję viską: ir kalnus, ir jūrą, ir 
savo tiesą, ir savo istoriją. Teisingu-
mas baigėsi prieš penkiolika metų, 
jau pusmetį nebėra jūros. Kosovo ne-
tektis serbus paliks ir be istorinės at-
minties.

Jei serbai būtų kokie nors slovėnai, 
tai ramiai sugalvotų, kaip ramiai išgy-
venti naujomis sąlygomis, tačiau jie – 
ne slovėnai. Serbijos problema gali 
būti prilyginta Vokietijos problemai 
po Antrojo pasaulinio karo. Sutikti su 
pralaimėjimu ar ne? Vokiečiai įtikino 
save, kad šalis tebūnie geriau mažes-
nė, saugesnė ir mylima, nei didesnė ir 
įtartina. Sutiko... ir gerai. rusija gera-
noriškai nepriėmė būtinybės sumažė-
ti... ir iki šiol jaučiasi nelaiminga, nie-
kaip negalinti paaiškinti sau, kad yra 
taip, kaip yra, o ne kaip rusijai reik-
tų. Jei rusija sutiktų su tuo, kad ji 
nėra didžioji valstybė, tai sutiktų, kad 
nėra rusijos esmės. Tik 
Maskvos kunigaikštystė.

Serbai pasimetę pana-
šiai, tačiau jiems sunkiau, 
jie santykinai maži, nors 
regione didžiausi, tad jiems 
tarsi priklauso būti centre, 
jie turi būti regiono lyde-

riai. Tačiau dėl savo istorijos jie yra ly-
deriai be draugų, kaimynai stengiasi 
savo gyvenimą organizuoti be serbų, 
niekaip nesusiformuojančių į stabilią 
tautą su stabiliomis sienomis. 

Serbų mesianistinę idėją sukūrė 
turkai. Pralaimėjimas Kosovo poljė 
mūšyje, kai serbų kariuomenė buvo 
ne tik sumušta, bet ir išžudyta, tapo 
atskaitos tašku šventajam karui. Ka-
rui, kuriame niekada nebus susitai-
kyta, niekada nebus atleista. rusai 
irgi pradėjo formuotis mongolų nelais-
vėje, bet jų laimei – mongolai greitai 
pasitraukė. Turkai nepasitraukė 500 
metų. Slavai užsidarė vidinėje emi-
gracijoje su savo tikėjimu. Taip gali-
ma gyventi ilgai, vis iš naujo mokantis 
kerštauti ir neapkęsti. Turkai laimė-
jo techniškai, tačiau nesunaikino ser-
bų ir galiausiai sulaukė atpildo. Ne be 
nuostolių. Kaip pasakytų patys serbai, 
šventosios serbų misijos kai kurie ne-
palaikė ar neatlaikė. o gal tiesiog sa-
vaip pasirinko, tapo kroatais ar vėliau 
bosniais, atskiru keliu nuėjo bulgarai, 
o jų nesutarimai su serbais suformavo 
naujuosius slavus makedonus.

Šiandien Serbija jaučiasi pralai-
minti šventajame kare. Pralaimėji-
mas griauna visą serbų raison d’être. 
Sunkiausias klausimas – kaip turė-
tų atrodyti pasaulis ir Balkanai, kad 
serbai nesijaustų pralaimėję. čia nuo-
monės skiriasi. Graži svajonė atimti 
iš Maskvos trečiosios romos vardą ir 
serbizmą sutapatinti su jugoslavizmu. 
Tai Jugoslavijos idėja. Bosnijos ir Kro-
atijos serbai, Jugoslavijai byrant, sie-
kė sukurti valstybę nuo Bulgarijos iki 
ribos, ties kuria Habsburgai pagaliau 
sustabdė turkus. Taip atsirado ser-
bų Kraina Kroatijoje ir Bosnija, kurių 
egzistavimas rodė serbiškosios idė-
jos pergalę regione. Nesvarbu, kad tai 
ekonominės ir politinės išgamos. Jos 

tiko nacionalistų lozungui: 
„Serbija turi būti ten, kur 
gyvena serbai“ arba „Visi 
serbai turi gyventi vienoje 
valstybėje“. 

Geriausias serbas – tai 
svajingas, visada mylin-
tis ir visada skriaudžiamas 
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didelės širdies slavas. Bosnijos serbų 
stabas radovanas Karadžičius kadai-
se maždaug taip kalbėjo per CNN te-
leviziją: „Mes, serbai, visus mylime, 
esame pasiryžę atleisti ir pasitraukti, 
kad vietos užtektų visiems. Mes norė-
jome gyventi Jugoslavijoje, bet mažu-
mos nusprendė kitaip, mums teko nu-
ryti kartėlį, bet priėmėme tokią lemtį. 
Mes – Bosnijos serbai – norėjome gy-
venti Serbijoje, bet jūs neleidote mums 
realizuoti savo apsisprendimo teisės, 
nes musulmonai norėjo kitaip. Ir šį 
kartą nusileidome. Tačiau net Bosni-
joje neleidžia mums turėti vientisos 
teritorijos, siūlydami kažkokius ser-
biškus bantustanus. Mes – didi tau-
ta, tačiau sakykite man, kur yra ribos, 
kas iš jūsų sutiktų su tokiu jūsų tau-
tos niekinimu...“ Šiame Karadžičiaus 
monologe daug serbiškos dvasios: ko-
voti, jaučiantis didžiam, bet nesupras-
tam ir paniekintam.

Serbai kariauja dvasingai ir... sa-
vaip teisingai. Jie mano, kad jie yra 
svarbiausi, labiausiai pasiaukoję ir 
mažiausiai gavę, jie gryniausi, nieka-
da nesugadinti Vakarų kaip kroatai. 
Pietuose jų kaimynai graikai, o kito-
mis kryptimis – serbiškos galimybės 
leidžia, kad visi serbai gyventų vieno-
je šalyje. Albanai – svečiai serbų že-
mėje, kurie jau elgiasi visai nebe kaip 
svečiai. Nemėgti albano – tiesiog gar-
bės reikalas.

Per Pirmąjį pasaulinį karą jie nuo-
širdžiai gynė savo nedidelę teritoriją 
ir nusipelnė tarptautinio pripažinimo. 
Pripažinimas savaip susuko galvas 
jiems ir panslavizmo šventąja idėja – 
laimėti karą sukuriant nepakartoja-
mą Jugoslaviją. Ir tokios Jugoslavijos 
buvo net keli variantai: prieškarinė, 
kurią sugraužė monarchija, pokari-
nė, kurią silpnino komunizmas, ir ta 
skausmingai mirštanti, atrodo, ser-
bams pati svarbiausia. Jugoslavija 
serbams atrodo buvęs geras sprendi-
mas – darė Serbiją didelę ir dominuo-
jančią, nereikalavo užkariavimo, atro-
dė, kad tautos pačios atėjo pas juos.

Serbams labai gaila Jugoslavijos. 

Slovėnams negaila, jie ja tiesiog nau-
dojosi, kai jautė nesaugumą iš kitur. 
Kroatai prisipažino, kad savo idėjos 
per Jugoslaviją nerealizavo. Kroatai 
turėjo valdyti tai, kas Jugoslavijoje 
buvo į Vakarus nuo romos padaliji-
mo sienos, tačiau jiems trukdė ne tik 
serbai, bet ir bosniai – tauta, formali-
zuota aštuntame dešimtmetyje ir rei-
kalaujanti savo teritorijos. Albanai 
kėlė savus reikalavimus, nes jų da-
rėsi vis daugiau, makedonai savus, 
nors jiems Jugoslavijoje nebuvo taip 
blogai. Suderinti tautines ambicijas 
ir etninius statusus nebuvo lengva – 
reikėjo tą klausimą išspręsti kažkaip 
techniškai. Kone kas dešimtmetį Ju-
goslavijoje pasirodydavo nauja kons-
titucija, savaip graduodama kartu su 
serbais gyvenančias tautas. Tačiau to-
kie techniniai sprendimai pietinių sla-
vų dvasios nepatenkindavo...

Šiandien Serbija paskutinė laukian-
čiųjų į Europos Sąjungą eilėje. Praei-
ties apraudojimas tęsiasi. Serbai čia 
pasidalijo į dvi apylyges grupes.

Vieni pripažįsta, kad Jugoslavi-
jos skilimas buvo neišvengiamas, ta-
čiau šalies centrinė vadovybė ir ser-
bų radikalai kalti dėl to, kad skilimas 
buvo paženklintas serbų kalte ir ser-
bų krauju. Tačiau šie žmonės suvokia, 
kad už politikų klaidas nereikėtų mo-
kėti istorinės atminties praradimu. 
Turi tokią valdžią, kokios nusipelnai. 
Tačiau ar tikrai serbai nusipelnė jau 
tokios blogos?

Kita dalis – visi visų radikalų rė-
mėjai – mano, kad kova nesibaigia, 
o nekovojantys yra bailiai bei išdavi-
kai. Serbija pralaimėjo, tačiau turi lik-
ti aukštai iškėlusi galvą ir nesėsti prie 
turtingos, bet pragmatiškai beširdės 
Europos stalo. Kosovo klausimas – 
vienas svarbiausių, kurio sprendimo 
nauja valdžia jau niekaip negalės ati-
dėti. Panašu, kad sprendimas bręsta 
ir, regis, jis patenkins serbus ir alba-
nus, jei šiems niekas neprimes radi-
kalių siekių. Tarptautinė bendrija, 
anot politikų Belgrade, greičiau rastų 
sprendimą, jei mąstytų kaip sudaryti 

albanams palankias sąlygas Serbijoje, 
o ne kaip serbus dar ir šiandien bausti 
už Miloševičiaus klaidas.

Pragmatikai suvokia, kad Serbijos 
ateitis – šventojo karo pabaiga. Tie-
siog reikia mesti šalin tą liūdną ser-
bišką dvasią, tapti normalia, nedidele, 
bet europietiškai laiminga valstybe. 
Galima dominuoti Balkanuose ku-
riant stiprią ekonomiką ir pažangias 
technologijas... bet visi taip galvoja, 
net ir lietuviai. Daug reiškinių rodo, 
kad pragmatikai laimi. Paveldėję ser-
bųkroatų kalbą, serbai vis dažniau 
renkasi lotyniškus, o ne kiriliškus raš-
menis, nes taip patogiau Europoje. 
Mažėja Bažnyčios kaip politinio au-
toriteto reikšmė – savos stačiatikybės 
saugojimas ar užsisklendimas joje, 
gelbėjęs serbus penkis šimtmečius, 
nebeatrodo svarbus. Silpnėja rusija, 
šiandien ji negali padėti taip, kaip pa-
dėjo Balkanų tautoms spręsti osma-
nų problemą XIX a. Galbūt tada rusi-
jos įsikišimas ir padarė tai, ko nebūtų 
įvykę natūraliai – paskatino serbus 
kilti į šventąjį karą prieš visus. rusų 
paramos nebėra, o serbai savo šventą-
jį karą tebekariauja.

Per šių metų pradžioje vykusius 
rinkimus nacionalistai ir pragmatikai 
galiausiai vėl pasiekė lygiąsias. Tai 
reiškia, kad serbai dar neapsisprendė 
galutinai, nors ir tęsia tai, ką pradėjo, 
nuvertę Miloševičių. Tačiau tai reiš-
kia, kad taškas Balkanuose dar nepa-
dėtas. Serbai vis dar nežino, kada ir 
kaip karą galima laimėti, nežino, kaip 
susitaikyti su kaimynais, – kaip anuo-
met susitaikė prancūzai su vokiečiais. 
Jie nežino ir toliau kariauja.

Nežinia, kodėl apskritai reikėjo tų 
karų. Balkanų žmonės moka savaip 
neapkęsti, bet ir savaip mylėti vieni 
kitus. Ir šiandien retransliuoja vieni 
kitų televizijos programas, vieni ki-
tus palaiko Eurovizijoje... Bent jau 
muzikiniai skoniai tikrai sutampa. 
Belgrado centrinėje gatvėje knygynų 
daugiau nei batų parduotuvių. Mano 
kolega pasakė – kaip rusijoje. Verta 
atkreipti dėmesį.

a p ž v a l g a
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Sausio 24 dieną mirė lenkų rašyto-
jas ir žurnalistas ryszardas Kapuś-
cińskis – visame pasaulyje pripažin-
tas reportažo meistras. rašydamas 
pratarmę jo knygos „Dar viena gyve-
nimo diena“ angliškam leidimui, Sal-
manas rushdie’s pastebėjo: „Vienas 
Kapuścińskis vertas daugiau negu 
tūkstantis inkščiančių ir fantazuojan-
čių plunksnagraužių“. Jo knygos žavi 
puikiu literatūriniu stiliumi, stebėti-
nu dėmesingumu gyvenimo smulk
menoms, antropologiniu įžvalgumu, 
jautrumu įvairioms žmonių gyveni-
mo formoms. Kapuścińskio žurnalisti-
nė proza pelnytai garsėja ir drąsiais, 
taik liais pastebėjimais apie civilizaci-
jos perspektyvas, apie Vakarų civili-
zacijos ir „Trečiojo pasaulio“ akistatą 
bei tikru moraliniu rūpesčiu. 

Kapuścińskio biografai dažnai pa-
sakoja istoriją, nuo kurios prasidėjo 
tarptautinė jo knygų karjera. Didelės 
britų leidyklos vyriausiasis redakto-
rius, gavęs pasiūlymą leisti lenkų žur-
nalisto neištariama pavarde knygą 
apie prieš dešimtį metų Etiopijoje įvy-
kusį perversmą, pasišaukė sekretorę 
ir ėmė diktuoti mandagų atsisakymo 
laišką. Netyčia peržvelgęs vieną kny-
gos puslapį, redaktorius suabejojo ir 
paprašė sekretorės atidėti keletą susi-
tikimų. Po dviejų valandų jis pasirodė 
leidyklos redaktorių posėdyje ir balsu 
perskaitė susirinkusiesiems pirmuo-
sius penkiolika knygos puslapių.

Klasikinė Kapuścińskio knygų 
tema – postkolonijinių režimų žlugi-
mo anatomija, tačiau politinių įvykių 
priežastis Kapuścińskis aiškina įti-
kinamai, „iš apačios“ analizuodamas 
šalies gyvenimo būdą, panirdamas į 
kasdienio „paprastų žmonių“ gyve-

nimo detales, stebėdamas senųjų ko-
lonijinių valdžios struktūrų likimą 
ir virsmus naujoje realybėje. Jo kny-
gos – fundamentalūs egzotiškų šalių 
gyvenimo skerspjūviai, tačiau jo Afri-
ka ar Lotynų Amerika gali daug pa-
sakyti ir apie Europą su jos skurdo 
salelėmis – savitu vidiniu Trečiuoju 
pasauliu. Viename interviu rašyto-
jas pastebėjo, jog Kongo kaimelių, ku-
riuos jis išvydo šeštame dešimtmetyje, 
gyvenimo būdas akivaizdžiai priminė 
jo vaikystės Pinską.

Kapuścińskis gimė Pinske, dabar-
tinėje Baltarusijoje. Karo metais at-
sidūrė Varšuvoje, vos baigęs mokyklą 
ėmė dirbti žurnalisto darbą, tuo pat 
metu Varšuvos universitete studijuo-
damas istoriją. Nuo 1957 iki 1981 m. 
dirbo Lenkijos spaudos agentūros už-
sienio korespondentu, aplankė dau-
giau kaip šimtą pasaulio šalių, buvo 
gausybės perversmų, revoliucijų ir 
transformacijų liudytojas. Visuomet 
veržęsis į patį įvykių sūkurį, jis ke-
turis kartus paskutiniu momentu iš-
vengė egzekucijos. Išleido devyniolika 
reportažų knygų (iš viso apie 120 ver-
timų į įvairias pasaulio kalbas). Žy-
miausios jų – „Imperatorius“ (Cesarz, 
1978, išverstas į 21 kalbą, 4 leidimai 
anglų ir 3 vokiečių kalbomis) – repor-
tažų knyga apie Etiopijos imperato-

riaus Hailės Selasijės paskutiniąsias 
dienas; „Futbolo karas“ (Wojna fut-
bolowa, 1978, 14 kalbų) – apybraižų 
rinkinys apie aštunto dešimtmečio 
kataklizmus Lotynų Amerikoje ir Af-
rikoje, „Šachinšachas“ (Szachinszach, 
1982, 12 kalbų, 4 leidimai anglų ir 3 
vokiečių kalbomis) – apie Irano šacho 
rezos Pechlevio režimo agoniją; „Im-
perija“ (Imperium, 1993, 19 kalbų) – 
apie SSrS žlugimą, taip pat trumpų 
aforistiškų keliautojo patirties api-
bendrinimų ciklas „Lapidariumai“ 
(Lapidarium, 1990; Lapidarium II, 
1995; Lapidarium III, 1997; Lapida-
rium IV, 2000; Lapidarium V, 2002) 
bei paralelių įžvalga žaižaruojanti ke-
lionių prisiminimų knyga „Kelionės 
su Herodotu“ (Podróże z Herodotem, 
2004), kurioje pastabas apie XX a. pa-
saulį papildo anaiptol nepraradusios 
aktualumo Antikos „reporterio“ He
rodoto eilutės – jo „Istoriją“ Kapuś-
cinskis vežiojosi į visas savo gyveni-
mo keliones.

Už savo knygas Kapuścińskis 
1994 m. buvo apdovanotas Leipci-
go mugės Europos santarvės premi-
ja, 1999 m. – Alfredo Toepferio fondo 
Hanzos Johanno wolfgango Goethe‘s 
premija ir tais pačiais metais išrink-
tas žymiausiu XX a. lenkų žurna-
listu, kelis kartus buvo nominuotas 
Nobelio premijai ir laikomas vienu 
rimčiausių kandidatų į ją. Tačiau yra 
ir dar viena, ne mažiau svarbi jo pa-
likimo dalis. Ištisas būrys puikių vi-
duriniosios kartos lenkų reporterių 
– wojciechas Jagielskis, Jacekas Hu-
goBaderis, Pawełas Smoleńskis, Ar-
turas Domosławskis, Mariuszas Szc-
zygielis ir kiti – vieningai pripažįsta 
Kapuścińskį savo mokytoju. Kapuś-
cińskis buvo ne tik atskira epocha 
lenkų „aukštosios“, literatūrinės žur-
nalistikos istorijoje, bet ir visos Eu-
ropos žurnalistika po jo knygų ne-
grįžtamai pasikeitė. Lietuva, kurioje 
dokumentinė literatūra – vis dar re-
tas paukštis, tebelaukia ryszardo 
Kapuścińskio pamokų. 

Vytautas Dekšnys

a p ž v a l g a

Ryszard Kapuściński
(1932–2007)
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Stebiu bėgantį laiką 
Saulės daromais burtais, 
daigo stiebimusi į ją,
protėvių reliktų netikėtu
spindesiu, ąžuolo senatvės
randų šešėliais ar vaiskiu
šaltinio švytėjimu.  
Visa tai amžina, o mano
paskirtis bent trumpai 
valandėlei tai sustabdyti
  Gražina

Sustabdytos akimirkos liko Gražinos 
miniatiūrose. Ją palydėjome amžiny-
bėn kartu su kryžiumi iš baltųjų Dzū-
kijos samanų, kiškio ašarėlėm ir švy-
lių kuokšteliais – pačiom tikriausiom 
puokštėm. Dar sausų kadagio šakų 
grafika galvūgaly.

 Nesu menų žinovas, todėl nenoriu 
ieškoti jos kūryboje filosofijos ar meni-
nės išraiškos formos įmantrybių. Ga-
liu tik praskleisti vieną jos gyvenimo 
ir kūrybos puslapį – žygeiviškąjį. Tai 
buvo dar iki galo neaprašytas sovieti-
nės Lietuvos dvasinio protesto reiški-
nys, o Gražina – jo dvasia. Tegu kalba 
ji pati…..

… Pamenu klampojimą po Latgalos 
molynę – anapus Dauguvos, rusų pa-
sienyje. Berods „Aušroje“ perskaitėm, 
kad ant aukšto Dauguvos kranto sto-
vi sena medinė Indricos bažnyčia, kur 
Kryžiaus keliai lietuviškai aprašyti. 
Tenai gyveno lietuvis knygnešys Var-
nas. Neišbrendama molynė. Einam 
lėtai, nes Gražina į savo bloknotėlį 
perkelia viską – tik ką suarto dirvono 
vagas, riekėmis sugulusias, vakarme-
čio apšviestą beržyną, net mūsų pė-
das, giliai įspaustas Latgalos moly-
je. Paskui vakaras senoj sodyboj tarp 
knygnešių laikmečio žurnalų ir mal-
daknygių, ugnies šiluma, knygnešio 

gražina didelytė
(1938–2007)

sūnaus prisiminimai apie Lietuvą ne 
Lietuvoj. Gražina iš rankų nepaleido 
pieštuko.

… Didysis šeštadienis zieteloje, toli-
miausioje Baltarusijos lietuvių saloje. 
Paskutiniai senukai dar kalba lietu-
viškai. o Marija Laurukevičienė dar 
tebedainuoja – „oi seniai seniai mo-
muteip buvau…“ Nesvarbu, kad Di-
dysis šeštadienis – daina juk liūdna 
ir pilna ilgesio, Dievas nesupyks, taip 
sako ir Filomena, kaimo davatka, kuri 
paskui nuveda mus prie paskutinio 
zietelos lietuvių kryžiaus, dievdirbio 
Stepono išdrožto Nukryžiuotojo, me-
džių šakose užsislėpusio. o vakare iš 
palovio ji ištraukė dar vieną, tik nuka-
potom rankom. Ankstyvą Velykų rytą 
visiškai tuščiame Slonimo autobu-

se su Gražina vežėm į Lietuvą bran-
gų krovinį, į bulvinį maišą suvyniotą 
Nukryžiuotąjį, paskutinių zietelos lie-
tuvių dovaną. Dabar jis, berods, glau-

džiasi Viduklės bažnyčioje. zietelos 
Kančią, moterų veidus Gražina sugrą-
žino Lietuvai.

... Labiausiai įsimintina pažintis su 
Seserimis. Taip vadindavom dvi sese-
ris, gyvenusias vienkiemyje prie Dau-
gų – Eleną ir Malviną. Iš pradžių ei-
davom klausytis tremties dainų. Tada 
jos buvo dar taip neišdainuotos ir 
skambėjo visai kitaip nei dabar. Gal 
dėl to, kad uždraustos, mums negir-
dėtos ir dainuojamos varganoje trobe-
lėje, kur dar asla molinė ir vienintelis 
išsigelbėjimas šaltoj žiemos nakty – 
pūkiniai seserų patalai, įvilkti į tik ką 
Elenos išaustas drobes. Kiekvieną au-
dimo raštą Seserys pavadina savaip: 
šis – Lanka, anas – Kalnelis, o tas – 
Bolero, mat audžiant Elenai įstrigo 
ravelio kūrinio motyvas, sklindantis 
iš radijo taško. 

Pribloškiantis buities paprastumas 
ir sunkiai suvokiama dvasios didy-
bė – štai kas traukė Gražiną pas Se-
seris. Daug metų vyko gražus bend
ravimas – iki paskutinių dienų jos 
buvo mūsų dvasios Seserys. o Graži-
nos ypatingai. Jai būdavo patikimos 
pačios didžiausios paslaptys. Gražina 
atsilygindavo ne tik miniatiūromis… 
Seserų kasdienybės štrichai vėliau 
persikėlė į poezijos knygas, į ofortus, 
keliavo per Lietuvą ir pasaulį. Sese-
rų laiškai Gražinai – jų dvasinio ryšio 
liudytojai.

… Ir, žinoma, nepamirštamasis 
„Dau kanto keliu“. Be Gražinos jis ne-
įsivaizduojamas. Nors ji retai ištar-
davo kokį žodį, visi žinojo – jei eina 
Gražina, žygis bus prasmingas, pama-
tysim kažką svarbaus. Ir iš tikro, savo 
buvimu ji mokė mus žiūrėti į pasau-
lį ne pakeleivio, o mylinčio žmogaus 
žvilgsniu. Kitaip pradėjome vertin-
ti viską, nes nueitą kelią matydavo-
me Gražinos piešiniuose – o ten vis-
kas sutaurinta, pakylėta – kiekvienas 
žiedas, medis, paukštis, net sukrypu-
si kaimo tvora ar miltuotos mergaitės 
rankos, imančios Daukanto „Būdą“ iš 
mūsų rankų. 

Viskas buvo sudėta į storą, berods, 
variu kaustytą Gražinos knygą – žy-
gio metraštį. Knyga primena vidu-
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ramžių kroniką, o ne kelionės įspū-
džių paveikslėlius. Ten labai daug 
Gražinos pasaulio.

... Dar norėtųsi tarti keletą žodžių 
apie jos santykį su poezija. Tai buvo 
ypatingas santykis ir aš tiesiog ne-
drįstu brautis į jį. Tik galiu pasakyti, 
kad jau piešdama štrichus savo blok
notėlyje, kažkur laukuose ar kaimo 
troboje, ji kiekvienam, net mažiau-
siam darbeliui, suteikdavo savitą po-
etinę aurą, kurią paskui labai lengvai 
pritaikydavo konkrečiam eilėraščiui. 

Nesvarbu, ar žymaus poeto, ar žygei-
vio. Svarbu, kad ji matytų tame eilė-
raštyje pasaulio pulsavimą.

Ir pabaigai – labai asmeniška. Man 
neįsivaizduojama Lietuva be Graži-
nos. Labai didinga, bet drįstu tarti, 
kad ji yra savotiškas dvasinis sim-
bolis – tylus, bet gilus, lengvai pažei-
džiamas, bet nuolat atgimstantis. Ži-
noma, yra ir daugiau tokių simbolių, 
tik aš gal būt nepažįstu. Be abejo, yra, 
kitaip ir būti negali. Iš jų matai, kad 
viskas pasaulyje turi prasmę, nes vis-

kas kažkam reikalinga – buities ra-
kandai, ledo raštai, rasos sidabras, 
žolių raizgalynė, arimų riekės. Tik la-
bai retai tą pastebim. Gražinos gyve-
nimas – ištisinis pasaulio stebėjimas 
ir stebėjimasis pasauliu. Kažkas labai 
pirmapradiška jos santykyje su pa-
sauliu. Nežinau, kaip tiksliau tai api-
būdinti, bet tokia žmogaus ir pasaulio 
darna yra labai arti Dieviškosios pa-
saulio vizijos.

Juozas Prapiestis

a p ž v a l g a

puslapis iš gražinos didelytės rinkinio „Kalėdiniai motyvai“. 1974 (savilaida)
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Sausio 22 d. Paryžiaus Val de Grace 
karo ligoninėje mirė 94erių kunigas, 
visuomenės veikėjas, tarptautinės 
„Emauso“ bendruomenės įkūrėjas 
Abbé Pierre. Palydėti Tėvo Pjero į 
amžinybę susirinko kone visas Pran-
cūzijos politikos ir visuomenės eli-
tas. „Tai buvo tikras milžinas, mūsų 
sąžinė, gerumo įsikūnijimas. Be jo 
„Emauso“ bičiuliai ir visa Prancūzija 
tapo našlaičiai“, – per laidotuves bylo-
jo šalies prezidentas Jacques’as Chi-
racas, gatvėse velionio gedėję papras-
ti žmonės sakė, jog jaučiasi taip, lyg 
būtų netekę savo senelio. Daug kam 

iki šiol tebėra mįslė, kodėl vienoje la-
biausiai sekuliarizuotų Europos ša-
lių populiariausiu žmogumi kasmet 
būdavo renkamas kunigas (šioje po-
puliarumo lentelėje jį pranokdavo tik 
garsusis futbolininkas zinédine’as 
zidane’as ir popdainininku virtęs te-
nisininkas Yannickas Noah): sukum-
pęs, valiūkiškų akių senukas su bere-

abbé pierre
(1912–2007)

a p ž v a l g a

te, kalbantis švelniu, tačiau ryžtingu 
balsu. Tas pats ryžtas skambėjo jo 
balse tą 1954ųjų žiemos rytą, kai jis 
per radiją pradėjo jau legenda virtusį 
„gerumo sukilimą“.

Tačiau legenda prasidėjo gerokai 
anksčiau. Gimęs 1912 m. rugpjūčio 
5 d. pasiturinčioje pamaldžių tėvų šei-
moje Lione, Henri Grouès dar vaikys-
tėje sakydavo, jog užaugęs bus „arba 
misionierius, arba banditas“. Tapo 
po truputį ir vienu, ir kitu. Pirmiau-
sia, sulaukęs aštuoniolikos, jis įstojo 
į kapucinų vienuolyną, tačiau po aš-
tuonerių išvargtų metų nusprendė, 

jog kontempliatyvusis gyvenimas – ne 
jam. Tada tapo kunigu. 1942 m. būda-
mas vikaru Grenoblyje pradėjo slėpti 
žydų vaikus, kurių tėvai buvo suimti 
vokiečių arba prancūzų policijos. Su-
kūręs ištisą gelbėjimo tinklą, padėda-
vo žydams pasiekti Šveicariją. Kai jo 
pradėjo ieškoti Vichy režimas, įstojo į 
Pasipriešinimo sąjūdį ir pasirinko sla-

pyvardį Abbé Pierre – Tėvas Pjeras, 
kurį pasiliko visam gyvenimui. Buvo 
suimtas, paspruko iš nelaisvės, galiau-
siai vėtytas ir mėtytas pasiekė Alžyrą 
ir prisidėjo prie generolo De Gaulle’io 
vadovaujamų „Laisvųjų prancūzų pa-
jėgų“. Iš karto po karo buvo išrinktas 
į Prancūzijos parlamentą, tačiau pats 
sakėsi buvęs „labai nenusisekęs jo na-
rys“. čia Tėvas Pjeras bus aiškiai pa-
sikuklinęs. radikalusis deputatas, 
atstovavęs skurdžiam šachtininkų 
MeurtheetMoselle miesteliui, atli-
ko lemiamą vaidmenį būsto politikos 
reformos vyksme. Iki šiol Prancūzijo-
je galioja jo pastangų dėka priimtas 
įstatymas, draudžiantis būsto savi-
ninkams išvaryti nuomininkus žie-
mos laikotarpiu. 1949 m. Tėvas Pjeras 
pradėjo statyti laikinus būstus poka-
rio benamiams ir taip įsteigė „Emau-
so“ bendruomenę, šiandien veikiančią 
41 šalyje. Vienu pirmųjų kunigo padė-
jėjų tapo buvęs kalinys, vis grasinda-
vęs, jog nusižudys. Tėvas Pjeras pasa-
kė: „Neturiu tau ko duoti. Tu daugiau 
nebevertini savo gyvenimo, tai gal 
verčiau panaudok jį kitiems padėti“. 
Bendruomenės tikslus jos įkūrėjas 
apibūdindavo gana prieštaringai – tai 
„karinga“ labdara, kurios kartais siek-
davo abejotino teisėtumo priemonė-
mis – vargšų reikmėms „nudorodami“ 
nereikalingą turtuolių „perteklių“. 

Tačiau tikra nacionaline garsenybe 
Tėvas Pjeras tapo po ano radijo krei-
pimosi. 1954 m. Prancūziją sukaustė 
šalčiausi per 70 metų speigai. Vieną 
rytą, radęs gatvėje mirtinai sušalusią 
jauną moterį, rankose suspaudusią 
pranešimą apie iškeldinimą iš buto, 
Tėvas Pjeras nieko nelaukdamas įsi-
veržė į Radio Luxembourg studiją 
Paryžiuje ir, išplėšęs iš apstulbusio 
žurnalisto rankų mikrofoną, sušuko 
garsiuosius žodžius: „Draugai, man 
reikia jūsų pagalbos! Paryžiaus gat
vėse miršta žmonės!“ Paskelbęs, jog 
po trijų valandų bus sukurti pirmieji 
pagalbos centrai benamiams, pradė-
jo vardyti reikalingą antklodžių, pa-
lapinių bei krosnelių kiekį. Per kelias 
valandas nurodytoje vietoje susirinko 
didžiulė minia, norinti padėti tūks-
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tančiams benamių, nors, ko gero, 
svarbiau buvo tai, kad po kelių dienų 
Prancūzijos parlamentas nusprendė 
skirti būsto reikalams 10 kartų dides-
nę sumą už tą, kurios vos prieš mėne-
sį buvo nutarta neskirti. 

Tėvo Pjero įkurta bendruomenė, 
 kurios narius visi vadino les chiffo-
niers d’Emmaus („Emauso skuduri-
ninkai“), ilgainiui taip pat įgavo pag
reitį. Perdirbdami, atnaujindami ir iš 
naujo paleisdami apyvarton kitų žmo-
nių išmestus daiktus, „Emauso“ gy-
ventojai sugebėjo prasimanyti pakan-
kamai lėšų pragyvenimui. Vis dėlto 
augantys veiklos mastai pareikalavo 
savo duoklės. Prislėgtas milžiniškos 
atsakomybės ir išvargintas užgriu-
vusios šlovės, Tėvas Pjeras nuspren-
dė pasitraukti iš viešojo gyvenimo. 
Vėl jame pasirodė tik po trisdešim-
ties metų. Negalėdamas susitaiky-
ti su faktu, kad 1984 m. Prancūzijoje 
buvo daugiau benamių negu prieš 30 
metų, jis vėl apeliavo į tautos sąžinę ir 
didžiai savo nuostabai patyrė, kad nei 
žiniasklaida, nei tūkstančiai paprastų 
žmonių nepamiršo jo 1954ųjų kreipi-
mosi. Ir tą pačią akimirką jis tapo jau-
nųjų prancūzų didvyriu, net ir tų, ku-
rie nebelaikė savęs Bažnyčios nariais.

Nors Tėvas Pjeras bodėjosi savuo-
ju žvaigždės statusu, tačiau puikiai 
mokėjo juo pasinaudoti, kaip ir pro-
vokacijomis, kurias, kaip pats sakė, 
kartkartėmis pasitelkdavo kaip takti-
nį ginklą kovai su skurdu. „Nesu ar-
šaus būdo, tačiau kai tenka pasmerkti 
ką nors, kas žlugdo žmogų, aš tiesiog 
pametu protą“, – sakė jis viename in-
terviu 1994 m., tais pačiais metais, 
kai jis, jau būdamas 82ejų, vadova-
vo būriui kovotojų už teisę į būstą ir 
įsilaužė į tuščią pastatą prabangia-
me Paryžiaus VI kvartale. „Benamis, 
matantis priešais save tuščią pastatą, 
turi absoliučią teisę į jį įžengti. „Skvo-
terystė“ yra moraliai pateisinama“, – 
tada sakė jis. Jei kas nors jį apkaltin-
davo nukrypus į kraštutinę kairę, jis 

atšaudavo: „Dešinė, kairė, nieko apie 
tai nežinau. Vienintelis kraštutinu-
mas, kurį palaikau, yra aukštyn (tas, 
kuris rodo į dangų)“.

Tačiau apie dar vieną kontroversiją, 
kuri nutiko dar po dvejų metų, dauge-
lis kalba pabrėždami garbų Tėvo Pje-
ro amžių. 1996 m. balandį kunigo bi-
čiulis filosofas roger Garaudy – irgi 
spalvinga asmenybė, buvęs katalikas, 
tapęs komunistu, vėliau išmestas iš 
kompartijos vadovybės ir atsivertęs į 
islamą, – parašė knygą „Steigiamieji 
Izraelio politikos mitai“ (Les Mythes 
fondateurs de la politique israélienne), 
kurioje iškėlė mintį, jog Izraelis išpūtė 
holokausto mastus ir, bet kuriuo atve-
ju, pasinaudojo Europos žydų kančio-
mis, idant pateisintų netinkamą el-
gesį su palestiniečiais. Tėvas Pjeras 
gynė knygą, nors pats jos neskaitė ir 
nežinojo, kad ją išleidusi leidykla spe-
cializuojasi holokausto neigimo lite-
ratūroje. Perskaitęs knygą, gynė ją 
jau tik iš dalies, sakydamas, kad ho-
lokaustas, net ir matematiniu atžvil-
giu mažesnis negu įprastai laikoma, 
yra „pasibaisėtinas dalykas“, tačiau 
jis negalįs pateisinti ir „savižudiškos“ 
Izraelio vyriausybės politikos. Kilus 
didžiuliam triukšmui, o vienai žydų 
organizacijai net atėmus iš Tėvo Pje-
ro garbės nario vardą, jis nuoširdžiai 
atsiprašė ir kuriam laikui užsidarė 
viename Italijos vienuolyne. Šis inci-
dentas daugelį iki šiol glumina, mat 
niekaip neįmanoma pavadinti Tėvo 
Pjero slaptu antisemitu, juolab kad 
Antrojo pasaulinio karo metais kuni-
gas išgelbėjo daugybę žydų. 

Tačiau tai dar nebuvo viskas, pas
kutinę bombą jis pasilaikė pačiai pa-
baigai, 2005 m. išleidęs knygą Mon 
Dieu... Pourquoi? („Mano Dieve... Ko-
dėl?“), kurią parengė kartu su Lio-
no arkivyskupu, kardinolu Philippe’u 
Barbarinu (aukojusiu jo laidotuvių 
Mišias). Knygoje Tėvas Pjeras prisi-
pažino sulaužęs celibato įžadus („Aš 
pažinau lytinį geismą ir labai retomis 

progomis jį patenkindavau, tačiau tas 
patenkinimas iš tiesų nebuvo paten-
kinamas, nes aš nesijaučiau ištikimas 
sau pačiam“), be to, pasisakė už mote-
rų kunigystę. Turbūt nieko keista, kad 
per kelias dienas buvo išpirktas visas 
20 000 egzempliorių tiražas. Vis dėl-
to pačioje Bažnyčioje jis buvo laikomas 
savotišku pranašu, tegu kiek padriku 
ir nepastoviu, progai pasitaikius pa-
burnodavusiu prieš oficialųjį mokymą 
apie kontracepciją, dirbtinį apvaisini-
mą ar homoseksualumą. Tėvas Pjeras 
bičiuliavosi su Angello roncalliu (būsi-
muoju popiežiumi Jonu XXIII), kitais 
įžymiais katalikais, pradedant Hen-
ri de Lubacu ir Pierre’u Teilhard’u de 
Chardinu ir baigiant tokiais garsiais 
filantropais kaip Albertas Schweitze-
ris. Kaip jam pavyko vienu metu pel-
nyti ir tradicinių katalikų, ir karingų 
nekatalikų meilę? Mėgindami įminti 
jo populiarumo mįslę, žurnalistai kal-
bėjo apie amžiną prancūzų meilę maiš-
tininkams. Nekatalikams jis suteikda-
vo progą įgelti Bažnyčios viršūnėms, 
tuo tarpu katalikų tikėjimui įkvėpda-
vo gyvybės ir pilnakraujiškumo.

Daugelis jį vadino šių dienų Pran-
ciškumi Asyžiečiu. Galima neabejoti, 
kad netrukus Prancūzijos Bažnyčio-
je rasis sąjūdžių, reikalausiančių Va-
tikaną kuo greičiau kanonizuoti Tėvą 
Pjerą taip, kaip jis jau seniai buvo ka-
nonizuotas žiniasklaidos ir viešosios 
nuomonės. Ir vis dėlto, palyginti ne-
gausiu eilučių kiekiu didžiuosiuose 
krikščioniškos žiniasklaidos agentū-
rose palydėta Tėvo Pjero mirtis leidžia 
sutelkti dėmesį į svarbiausią jo pali-
kimą, – cituojant popiežiaus žodžius, 
tiksliau, padėką už Tėvo Pjero „dar-
bus skurdžiausiųjų visuomenės atsto-
vų labui, darbus, kuriais jis liudijo iš 
Kristaus ateinančią artimo meilę“.

Prancūzijos lietuviai apie velionį 
pasakė dar trumpiau ir aiškiau: „Jis 
buvo kaip mūsų Tėvas Stanislovas“.

Rūta Tumėnaitė

a p ž v a l g a
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laiŠKai

maniška ir civiliams grėsmę keliančia 
kariavimo priemone – atsargas. Šiuo 
metu Lietuva savo patirtį perteikia 
kitoms valstybėms, joms teikia kon-
krečią pagalbą. Paminėsiu tik keletą 
svarbesnių faktų.

 2003 m. ratifikavusi Minų uždrau-
dimo (otavos) konvenciją, kuri sie-
kia globalaus ir visiško priešpėstinių 
minų, nuo kurių žūva arba būna suža-
lojama daugybė nekaltų civilių visa-
me pasaulyje, Lietuva aktyviai įsijun-
gė į vadinamąjį otavos procesą. 2004 
m. Vilniuje vyko otavos konvencijos 
įgyvendinimo regioninė konferencija, 
kurios metu buvo iškilmingai sunai-
kintos paskutinės Lietuvos priešpėsti-
nių minų atsargos. 

 Svarbu pažymėti, kad savo politi-
ką Lietuva įgyvendina ne vien diplo-
matinėmis priemonėmis. Suteikta 
finansinė parama ginkluotės naikini-
mo projektams Baltarusijoje, Gruzi-
joje, Ukrainoje, prieš minas kovojan-
čioms tarptautinėms organizacijoms. 
Lietuvos pagalbos dėka Baltarusi-
ja sunaikino paskutines pavojingas 
priešpėstines minas su trotilo užtai-
su, Ukrainoje likviduojamos sprogimo 
ginkluotės sandėlyje pasekmės, Gru-
zijoje rengiamasi naikinti pavojingas 
raketinių sviedinių atsargas.

 į Girniaus minimą skaudžią kase-
tinių sprogmenų problemą Lietuvos 
diplomatija atkreipė dėmesį kur kas 
anksčiau nei šis klausimas atsidūrė 
tarptautinės žiniasklaidos dėmesio 
centre dėl praėjusią vasarą Artimuo-
siuose rytuose kilusios krizės. 2005 
m. Lietuvos iniciatyva Kaune susi-
rinkęs gausus Baltijos ir rytų Euro-
pos regiono valstybių bei tarptautinių 
organizacijų atstovų būrys diskuta-
vo apie kasetinių ir likusių nuo karo 
sprogmenų keliamas problemas. Kau-
no renginio metu ypatingas dėmesys 
buvo skirtas humanitariniams šios 
problemos aspektams bei teisiniams 
ir politiniams instrumentams, skir-

tiems kovai su šia grėsme. 
 2006 m. Lietuva buvo išrinkta Jung-

tinių Tautų konvencijos dėl tam tikrų 
įprastinių ginklų, kurie gali būti laiko-
mi pernelyg žalojančiais arba veikia 
nesirinktinai, naudojimo uždraudimo 
arba apribojimo koordinatore, kuravu-
sia likusių nuo karo sprogmenų (tame 
tarpe ir kasetinių sprogmenų) proble-
matiką. Pagrindinės Lietuvos darbo 
kryptys buvo diplomatinėmis priemo-
nėmis skatinti kuo greitesnį Konven-
cijos protokolo (V Protokolo) dėl liku-
sių nuo karo sprogmenų įsigaliojimą 
bei koordinuoti valstybių diskusijas 
dėl tarptautinės humanitarinės teisės 
principų taikymo likusiems nuo karo 
sprogmenims. Vienas svarbiausių šio 
darbo rezultatų buvo V Protokolo įsi-
galiojimas praėjusių metų lapkričio 
12 d. Nemažiau svarbu ir tai, kad Lie-
tuvai atliekant koordinatoriaus funk-
cijas, buvo pradėtos aktyvios valstybių 
diskusijos dėl būtinybės imtis konkre-
čių priemonių, kurios įgalintų suma-
žinti kasetinių sprogmenų panaudoji-
mo sukeltą humanitarinę žalą.  

 Šios diskusijos buvo pratęstos Kon-
vencijos Trečiojoje peržiūros konfe-
rencijoje (beje, Lietuva buvo išrink-
ta Konferencijos Pirmojo pagrindinio 
komiteto pirmininke). Nepaisant pa-
čių pesimistiškiausių prognozių, buvo 
pasiektas visų Konvencijos šalių su-
sitarimas 2007 m. surengti specialią 
Vyriausybinių ekspertų grupės sesiją 
kasetinių sprogmenų humanitarinei 
grėsmei analizuoti. Norėčiau pastebė-
ti, kad mūsų netenkino šis pusinis re-
zultatas, todėl Lietuva, kartu su dar 
25 valstybėmis, Konferencijos metu 
paskelbė deklaraciją, kviesdama imtis 
neatidėliotinų veiksmų bei ragindama 
uždrausti kasetinių sprogmenų nau-
dojimą civilių gyvenamosiose teritori-
jose bei uždrausti visus nepatikimus 
ar netikslius kasetinius sprogmenis.

 Šia proga noriu pastebėti, kad Lie-
tuva tikrai dalyvaus Girniaus straips-

Gerbiamas Redaktoriau,
Susidomėjęs perskaičiau Kęstučio Gir-
niaus straipsnį „Pastabos apie užsie-
nio politiką“, paskelbtą Jūsų  redaguo-
jamo „Naujojo ŽidinioAidų“ lapkričio 
mėn. numeryje. Daugelis Girniaus 
pastabų bei įžvalgų apie šiandienos 
tarptautinės politikos dilemas bei Lie-
tuvos diplomatijai iškylančias pro-
blemas iš tiesų yra svarbios ir labai 
įdomios. Kadangi Jūsų žurnalo ko-
mentatoriaus keliami klausimai nusi-
pelno atskiros ir platesnės diskusijos, 
aš norėčiau atsiliepti tik į vieną šiame 
rašinyje paminėtą aspektą – tariamą 
Lietuvos diplomatijos abejingumą hu-
manitarinės teisės principams ir ne-
veiklumą siekiant šių principų įtvir-
tinimo tarptautinėje praktikoje, ypač 
kariavimo priemonių ribojimo srityje. 
Lietuvos diplomatų abejingumas vadi-
namajai kasetinių sprogmenų, kurių 
panaudojimas karinių konfliktų zono-
se dažnai pareikalauja nekaltų civi-
lių aukų arba yra sunkių suluošinimų 
priežastimis, problemai buvo pateik-
tas kaip akivaizdus pasyvios Lietuvos 
užsienio politikos pavyzdys.

 Aš drįstu nesutikti su šiuo vertini-
mu ir ypač su pastaruoju pavyzdžiu.

 Nehumaniškų ar ypatingą grėsmę 
taikiems civiliams gyventojams ke-
liančių ginklų ribojimas ar visiškas 
uždraudimas yra svarbi Lietuvos  di-
plomatinės veiklos sritis, kuri gal-
būt nesulaukia plataus visuomenės 
ir žiniasklaidos dėmesio. Tai pripažįs-
ta  Tarptautinio raudonojo Kryžiaus 
komiteto ir kitų tarptautinių nevy-
riausybinių  organizacijų ats tovai, 
kurie neretai Lietuvą vadina regio-
no lydere, aktyviai prisidedančia prie  
tarptautinių humanitarinės teisės 
normų įgyvendinimo bei propagavimo 
tarptautiniu mastu. Lietuva yra pri-
sijungusi prie visų svarbiausių tarp-
tautinės humanitarinės teisės ins-
trumentų, pirmoji regione sunaikino 
priešpėstinių minų – laikomų nehu-
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nyje minimoje Norvegijos vyriausybės 
organizuojamoje konferencijoje, skir-
toje aptarti galimybes riboti ar visiš-
kai uždrausti kasetinius sprogmenis.

 Baigdamas norėčiau padėkoti Jūsų 
bendradarbiui už jo pastangas at-
kreipti plačiosios visuomenės dėmesį į 
Lietuvos užsienio politikai iškylančius 
uždavinius bei į ypač aktualią huma-
nitarinės teisės principų bei nehuma-
niškų ginklų ar karo priemonių nau-
dojimo santykio problemą. Šiuo metu 
kasetiniai sprogmenys yra legali dau-
gelio valstybių karinių arsenalų dalis, 
o jų naudojimas iš principo tarptauti-
nės teisės nėra uždraustas. Lietuva, 
kartu su kitomis valstybėmis, siekia 
šią situaciją pakeisti. Tačiau tai rei-
kalauja nuoseklaus, sunkaus ir retai 
viešumoje matomo (ir dar rečiau įver-
tinamo) diplomatinio darbo. Diploma-
tai šį darbą dirba. 

D. Ž.

Gerbiama Redakcija,
Gavęs Naujojo ŽidinioAidų gruodžio 
numerį, nutariau sugrįžti į skaityto-
jų (ir prenumeratorių) eiles. Ypač kad, 
tikriausia, išeivijoj jos smarkiai retė-
ja. Daugelis mūsų jau sunkiai ir rai-
des beįžiūrime.

Grįžtu labiausiai todėl, kad išspaus-
dinote Aurimo Švedo pasikalbėjimą su 
Broniu Savukynu. Jį perskaičiau su 
pasigėrėjimu. Pasikalbėjimas gyvas ir 
įdomus, skaitosi kaip tikras pasikalbė-
jimas. Bet svarbiausia, pagaliau ir Lie-
tuvos spaudoj pasirodė straipsnis, išsi-
vertęs be „abėcėlės sriubos“: kiekviena 
straipsny minimo žmogaus pavar-
dė turi vardą. Tas, iš rusų nusižiūrė-
tas, visur prie pavardžių vardo inicia-
lų rašymo „stilius“ yra taip įgrisęs, kad 
skaitant verčia kaukti vilko balsu.

Juk niekas neskaito „Jot“ Basana-
vičius, „Vė“ Kudirka ar „Bė“ Brazdžio-
nis. Skaitant „akim“, o ne po nosim 
burbant lūpom, skaitome Basanavi-

l a i Š K a i

čius, Kudirka ar Brazdžionis (kaip 
kad rašo ir Švedas), o ypač istoriniuo-
se straipsniuose, pasitenkinant pir-
mąja vardo raide, kada nors niekas 
nebežinos, ar Basanavičius buvo Jo-
kūbas, Jurgis, Julius, ar Jonas.

Lietuvoj teisinamasi, jog „pirmą 
kartą“ ką nors minint, vardas, esą, 
privalomas parašyti. Pirmiausia, tas 
„pirmas kartas“ gali būti parašytas 
penkiasdešimt puslapių anksčiau, 
tad skaitydamas atsiversk ir surask, 
kas tas „Jot“ iš tikro buvo. Ir antra, 
kad toks rašymo „stilius“ yra „pri-
valomas“, yra visiška neteisybė. Tu-
riu aibes lietuviškų, net ir mokslinių 
knygų, kuriose ištisi žmonių sąrašai 
neturi jokių vardų. Neturi net ir tokio-
se „prestižinėse“ knygose kaip Tomo 
Venclovos apie Vilnių, kur, pvz., išvar-
dinti pirmosios nepriklausomybės si-
gnataraim, apdovanoti tik vardų inici-
alais. o mūsų  vaikams vis dėlto būtų 
naudinga sužinoti, kaip tie žmonės iš 
tikro vadinosi.

Gal per ilgai esu išeivijoj gyvenęs 
ir pripratęs prie vakarietiškos spau-
dos, kad dar rūpinuosi  tokiais „ne
reikš  min gais“ dalykais, bet tik no-
rėjau pasidžiaug ti, kad ir Naujasis 
ŽidinysAidai pradeda „vakarėti“. Ne
nustokite  tobulėti, o mes, kol galėsim, 
skaitysime. 

Su geriausiais linkėjimais 
     

 Arvydas Brazdukas

P. S. Pavadinimus irgi rašau vaka-
rietiškai, idant, be nereikalingų kabu-
čių, ne kontekste ir sakinio pradžioj, 
pvz., Naująjį Židinį būtų galima len-
gvai atskirti nuo namų sienoje įmūry-
to „Naujojo židinio“. Nemanau, kad, 
taip rašant, iš tikro kaip nors lietuvių 
kalbą „žalotume“. Jums tokios kalbos 
„taisyklės“ gal dar ir privalomos (nors 
nežinau, iš kur valdžia turi kažkokią 
teisę nurodyti, kaip reikia ką rašyti), 
bet mums tai tikrai ne. 

Gerb. Redakcija, 
Ivano Bunino eiles verčiu nuo 1981 m. 

Meilę šiam poetui man įskiepijo mano 
tėvas – tautosakininkas Ambraziejus 
Jonynas; praėjusią vasarą jis iškeliavo 
Anapus... Prie kapo duobės šeimos bi-
čiulė Vilija Jurėnienė, grafiko Eduar
do Jurėno našlė, prisiminė, kaip Bu-
nino eilėraštį Petuch na cerkovnom 
kres tie tėvas deklamavęs 1997 m. 
gruo džio mėn. eidamas per Antakal-
nio kapines į žymaus giminaičio dai-
lininko Vytauto Kazimiero Jonyno 
laidotuves. Šiame eilėraštyje išties 
atsiskleidžia buniniška filosofinė gel-
mė... Išverčiau jį, norėdama pagerbti 
savo tėvo atminimą (versta iš: Иван 
Бунин, Собрание сочинений, т. 1: 
Сти хотворения 1888–1952, пере во
ды, Москва: художевественная ли
те ратура, 1987).

Pagarbiai – 
Jolanta JonynaitėKairienė

20061218

Ivanas Buninas

Virš cerkvės kryžius su gaidžiu

Skristè virš Viešpaties namų
Su debesynais aukštumų!
Ir traukias atbulas dangus, 
Ir aidi balsas įtaigus.

Jis skelbia: ši diena trumpa,
Taip lekia metai neklumpą
Nebepaliaujamu srautu – 
Viršum kapų, viršum karstų...

Jis skelbia: niekas niekados
Gyvenimo neatkartos
Nei praeities, kur gyvenai,
Juk viskas šičia laikinai,

Juk amžina tiktai mirtis
Ir kryžiaus dieviška lemtis...
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Knygų Mugė

1991 metų Sausio 13oji Lietuvo-
je naujausiųjų mokslinių tyrimų kon-
tekste: Mokslinių straipsnių rinkinys / 
13 January 1991 in Lithuania in the 
Context of the newest scientific Rese-
arch: Selection of scientific articles, su-
darytojai Aivas Ragauskas, Liudas 
Truska, Vilnius: Vilniaus pedagogi-
nio universiteto leidykla / Vilniaus pe-
dagoginis universitetas Istorijos fa-
kultetas Lietuvos istorijos katedra, 
2006, 300 p., 300 egz.

Vidutiniško lygio proginės Sausio 
13ajai skirtos konferencijos medžia-
gą VPU IF Lietuvos istorijos katedra 
publikavo po metų. Pagal sumanymą 
tai, matyt, turėjo būti knyga, o išėjo – 
į neįtikėtinai bjaurų viršelį įklijuotų 
nenusakomo formato ir nepaskaito-
mai sumaketuotų lietuviškų ir angliš-
kų lapų krūva. Būtų apmaudu, jei 
tokia nykybė taptų „reprezentacine 
dovana“ VPU užsienio svečiams. Juo 
apmaudžiau, kad leidinyje galima 
rasti visai gerų tekstų (pvz., Dainiaus 
Žalimo „SSrS agresija prieš Lietu-
vos respubliką 1991 m. sausį“). P. S. 
Nors buvau dar LSSr „Jaunųjų kny-
gos bičiulių draugijos“ narys, dabar 
suprantu ir elektroninio publikavimo 
privalumus: jis įgalina neleisti knygų, 
kurių leisti neišgalima.

Antanas Meilūnas

Areška, Vitas, Kumelė vardu Emi-
lija: Prisiminimai ir apmąstymai, Vil-
nius: Lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dykla, 2007, 436 p.

Netikėtai sąžiningi ir, atrodo, be 
melo seno komunisto (literatūrologo 
vėliau) atsiminimai. Autorius nei gi-
riasi, nei teisinasi, nei įsitraukia į „ty-
liosios rezistencijos“ gretas, o tik atvi-
rai pasakoja savo gyvenimą. Gana 
smulkmeniškai ir jautriai aprašo ar-
timuosius, draugus, pažįstamus. Pa-
aiškėja kai kurie svarbūs sovietmečio 
kultūrinio gyvenimo įvykiai, pvz., kaip 

ir kodėl 1971 m. jis užėmė VU Lietu-
vių literatūros katedros vedėjo vietą ir 
kokie buvo viso to padariniai. Tik kar-
tais gerą skaitymą gadina „švelnūs“ 
nukrypimai į šoną – tai apie sėlių is-
toriją, tai apie ožiaragio totemą, tai 
kokie naivūs istorijos ar gyvenimo re-
alijų aiškinimai. Knyga nė iš tolo ne-
panaši į „Šepečio & Co“ veikalus.

Mikas Vaicekauskas

Čepaitis, Virgilijus, Su Sąjūdžiu už 
Lietuvą: Nuo 1988 06 03 iki 1990 03 11, 
Vilnius: Tvermė, 2006, 480 p., iliustr.

„Kultūros baruose“ nuo 2005 m. 
mažomis porcijomis skelbta, buvu-
sio Sąjūdžio ats. sekretoriaus apra-
šyta jo įsisiūbavimo istorija neatrodė 
nei pavaizdi, nei brandi. Tačiau da-
bar, skaitant viską nuosekliai, susi-
daro įspūdis, kad gera atmintimi, ne-
piktinančia faktų atranka, stipriomis 
(kartais vertingų) pirminių šaltinių 
porcijomis pagrįstas kruopštus triū-
sas atsipirko. Turime maksimaliai 
ne(viena)šališkai parašytą Sąjūdžio 
istoriją, pirmą tokią po Senno Lithu-
ania awakening. Autorius ne(nu/per)
vertina herojų, retai racionalizuoja at-
galine data, nuslepia mažiau nei iš po-
litikos nepasitraukę Sąjūdžio epochos 
„biografai“, dažnai keičia perspektyvą 
ir pasakojimo tempą. Tik viršelis abe-
jotino patrauklumo, o apie leidyklą te-
nurodyta jos p. d.

Nerijus Šepetys

Černiauskas, Mindaugas, Euro-
pos tau tų nacionaliniai himnai, Vil-
nius: Ver sus aureus, 2006, 216 p., 
iliustr., nat.

Dažnas iš mūsų gali pasakyti įvai-
rių Europos šalių sostinių pavadini-
mus, atspėti jų vėliavas, kartais – net 
ir herbus. Akis gali gėrėtis spalvomis, 
linijomis ir kompozicijomis. Tačiau 
be vėliavų ir herbų dar yra ir himnai, 
priklausantys kitai juslinei sferai – 

tai ausies pasaulis – rečiau patiria-
mas (kaip gerai, kad vyksta Europos 
ir pasaulio futbolo čempionatai!), bet 
teikiantis ne menkesnį pažinimą. Juk 
ir himnai turi savo gyvenimą, savo 
skambesį ir savo žodį. Turi savo isto-
riją – įdomią, keistą, dramatišką. Apie 
tai ši maloni knyga.

Pal. Drač.

Dėk žodį prie žodžio – turėsi žodyną: 
Atsiminimai apie kalbininką Juozą 
Balčikonį, sudarė Birutė Goberienė  
ir Aldonas Pupkis, Vilnius: Lietuvių  
kalbos instituto leidykla / Lietuvių kal
bos institutas / Lietuvių kalbos drau-
gija, 2006, 327 p., 2500 egz., iliustr.

Giminių, artimųjų, pažįstamųjų, 
buvusių mokinių, seminaristų, stu-
dentų, bendradarbių atsiminimuose 
užfiksuota nemažai vertingų (ypač so-
vietmečio) kasdienybės detalių, Balči-
konio mokslinio ir asmeninio gyveni-
mo akimirkų, iš kurių matyti gyvas 
žmogus (pvz., vietos apie „Volgą“, bi-
tes, knygas, pinigus, maistą, namus). 
Tačiau gausu ir eilinių pagraudeni-
mų apie „mylimą profesorių“, „didįjį 
kalbos mokytoją“, „gimtosios kalbos 
brangintoją“, „kalbos meilės ugdyto-
ją“ ar „lietuvių kalbos sąžinę“. Liko 
neatskleisti ir kai kurie svarbūs jo gy-
venimo momentai, pvz., santykiai su 
Korsaku. Nors knyga parengta itin 
kruopščiai, bet asmenų rodyklė buvo 
pražiūrėta.

Mikas Vaicekauskas

Derrida, Jacques, Apie gramatolo-
giją, iš prancūzų k.  vertė Nijolė Keršy-
tė, Vilnius: Baltos lankos, 2006, 416 p. 

Derridada, ar kaip jis ten rašomas 
de/re/konstruoja rašymą, išcentruo-
ja mąstymą ir radikaliai jį susiaurina 
iki nepakeliamo binarinių opozicijų 
suieškojimo, atkartojimo ir demas-
kuojančio išnarstymo. o jei rimtai – 
šią knygą verta paskaityti, net jei 
post(modernizmo) nesupranti arba jis 
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tau bjaurus ir kvailas. Vertimas aiš-
kus ir sklandus, o knygoje pilna viso-
kių įdomybių.

Vytautas Ali

Dieckmann, Christoph; Sužie-
dėlis, Saulius, Lietuvos žydų perse-
kiojimas ir masinės žudynės 1941 m. 
vasarą ir rudenį: Šaltiniai ir anali-
zė / The Persecution and Mass Mur-
der of Lithuanina Jews: Sources and 
Analysis, (Totalitarinių režimų nusi-
kaltimai Lietuvoje. Nacių okupacija, 
t. 2 = The Crimes of the Totalitarian 
regimes in Lithuania. The Nazi oc-
cupation, t. 2), Vilnius: Margi raštai / 
Tarptautinė komisija sovietų ir nacių 
nusikaltimams įvertinti, 2006, 280 p., 
1500 egz. 

Tarptautinio lygio analitinė studija, 
preciziška aprašomų įvykių, griežta – 
įvardijamų kaltininkų, atsargi – liu-
dytojų, pagarbi – aukų atžvilgiu. Pri-
valumai: nepaprastai platus pirminių 
dokumentinių šaltinių išmanymas ir 
pasitelkimas; iškalbingos ir gan ko-
kybiškos nuotraukos; solidi bibliogra-
fija; (šįkart netgi būtinas) angliškas 
tekstas. Trūkumai: nevertingi ir ten-
dencingi priedai – labiau tinkami „na-
cionalistų talkos hitlerininkams“ tipo 
rinkiniui; pozityvistinį autorių polinkį 
viską paaiškinti lydintis sąvokų var-
tojimo „skurdas“, šaltinių kritikos sto-
ka; politiškai korektiškos, todėl men-
kos istorinės vertės Komisijos išvados. 
Diskutuotinas ir autorių užmojis 
griežtų chronologijų, tipologijų ir ana-
logijų nustatymo keliu spręsti kaltės, 
atsakomybės ir pareigos klausimus. 

Nerijus Šepetys

Drėma, Vladas, LDK miestai ir 
mies teliai: Iš Vlado Drėmos archyvų, 
parengė Audronė Lėverienė, Arturas 
Mickevičius, rita Mosiejienė, Vilnius: 
Versus aureus, 2006, 856 p.

Nežmoniškai didelė ir brangi knyga. 
Nežmoniškai daug korektūros klai-
dų (iki kelių dešimčių viename pusla-
pyje) ir jokio parengimo. Nežinau, ar 
velionims tikrai svarbu jų atminimas 
ir geras vardas, bet jei taip – leidinio 

rengėjai ir leidėjai tesisaugo. Saugiau 
būtų šią knygą slapta sudeginti ir ap-
simesti, kad jos nė būt nebuvę.

Vytautas Ališauskas

Klajumienė, Dalia, Tapyti altoriai 
XVIII a. – XIX a. I p.: Nykstantys Lie-
tuvos bažnyčių dailės paminklai, Vil-
nius: Vilniaus dailės akademijos lei-
dykla, 2006, 272 p.

Jeigu iki šiol neatkreipėte dėme-
sio į bažnyčių interjeruose ant sienų 
tapytus altorių retabulus – nieko to-
kio. Baroko epochoje atsiradęs būtent 
toks puošybos reiškinys ir buvo skir-
tas „apgauti“ lankytoją, sukurti iliuzi-
ją, imitaciją. Autorė prieduose nurodo 
366 Lietuvos Didžiosios Kunigaikšti-
jos bažnyčias, kuriose būta tapytų al-
torių, o tai liudija anuomet visuotinai 
paplitusią tradiciją. Tuo tarpu auto-
rės nurodyti 1198 panaudoti rankraš-
tiniai šaltiniai liudija tiriamojo darbo 
platumą ir išsamumą.

Mindaugas Paknys

Lietuvių raštijos ištakos, sudaryto-
ja Agnė Iešmantaitė, (ser. Mokyklos 
biblioteka), Vilnius: Žaltvykslė, 2006, 
128 p., 1000 egz.

Mokyklai skirtas leidinėlis. „Šioje 
rinktinėje spausdinamas pluoštas lie-
tuvių raštijos ištakų nuo XIV a. Lietu-
vos metraščių iki Kristijono Donelaičio 
„Metų““ (p. 127). Be metraščių ir visų 
„Metų“ su žodynėliu (Ulvydo 1983 m. 
leidimas su trūkstama „Pavasario 
linksmybių“ 453 eilute), dar gabaliu-
kai iš Mykolo Lietuvio, Husoviano, 
Mažvydo, Daukšos, Bretkūno ir vie-
na Sarbievijaus odė (skelbti 1957 m. 
„Lietuvių literatūros istorijos chresto-
matijoje“). Beje, viskas jau buvo kar-
tą spausdinta prieš ketverius metus. 
Dabar irgi niekas nekeista – nei įva-
dų, nei normalių komentarų, nei ilius-
tracinės medžiagos, nei apskritai su-
darytojos kompetencijos ir padorumo. 
Mokytis iš tokios „rinktinės ištakų“, 
tas pat kaip analizuoti Pilies g. meist
ro atliktą rubenso kopiją.

Mikas Vaicekauskas

Simono Daukanto raštai: Istorija 
Jus tinaus, parengė, pratarmę, įvadinį 
straipsnį ir komentarus parašė Roma 
Bončkutė, Vilnius: Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas, 2006, 412 p.

Prieš gerą dešimtmetį leistų Dau-
kanto raštų serijos tęsinys, tiesa, pa-
keistu tomo formatu ir teksto maketu. 
Šiame tome publikuojamas iki šiol ne-
skelbtas, rankraštyje likęs Justino is-
torijos vertimo iš lotynų kalbos juod
raštis (apie 1838; švarraščio likę tik 
7 lapai) ir lotyniškas Justino istorijos 
tekstas. Diplomatinis teksto parengi-
mo būdas parodo originalo teksto ypa-
tybes, supažindina su XIX a. pirmos 
pusės vertėjo darbu. Šalia rengėjos 
darbo, pagyrimo šį kartą nusipelno ir 
knygos dailininko Alfonso Žviliaus su-
kurtas maketas.

Karolis Veževičius

Vilnius: Baroko miestas, sudarytoja 
ir teks to autorė Giedrė Mickūnaitė, 
fotografas Kęstutis Stoškus, Vilnius: 
E. Karpavičiaus leidykla, 2006, 144 
p., 1500 egz.

Kęstučio Stoškaus fotografijos kaip 
visada profesionalios, net geros. Bet, 
deja, nei Vilniaus, nei baroko nepa-
deda išvysti naujomis akimis. Atrodo, 
kad jos įkvėptos palydimųjų Giedrės 
Mickūnaitės tekstų – tokių pat profe-
sionalių ir, regis, jau kažkur skaitytų.

Vytautas Ališauskas

Werber, Bernard, Tanatonautai: 
romanas, iš prancūzų k. vertė Vita 
Malinauskienė,  Vilnius: Tyto alba, 
2006, 519 p.

Ezoteriniai klinikinę mirtį patyru-
siųjų įspūdžiai, iš gimnazijos užsiliku-
sios Dante’s trilogijos nuotrupos, poli-
tinės laikraštienos skiautės ir šūsnis 
chrestomatijos „Pasaulio tautų mitolo-
gija“ ištraukų. Iš to sudurstytas bevil-
tiškai prastas ir giliai antikrikščioniš-
kas skaitalas. Pastarasis vertinimas 
čia pridurtas tik todėl, kad bernar-
dinai.lt knygą karštai rekomendavo 
kaip teikiančią pasauliui prasmę.

Paulius Subačius
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iš tiesų... juokinga... 

ÉgaliTÉ

Giljotina buvo nuostabiausias pran 
cūzų išradimas. Ji įvedė visuoti-
nę lygybę. Po jos valstietis jau galėjo 
nesilenkti ponui, o kavalierius – nebu-
čiuoti damai rankos. Dama galėjo ne-
besimauti pirštinaičių, nes visų kūnai 
buvo virtę raudonais mėsos gabalais, 
o galvos prasilenkdamos viena kitai 
linksmai mirksėjo. Nesuprato prancū-
zai, kad jie nukirto galvą savo istori-
jai, todėl netrukus ėmė nekęsti tų ša-
lių ir tautų, kurioms istorija tapo jų 
įkvėpimo šaltiniu.

Todėl jie nekenčia Jungtinių Ameri-
kos Valstijų, nes jos užgimė tada, kai 
prancūzai viską nusikirto. Kadangi 
prancūzai nebeturi galvos, tai jie pra-
rado ir atmintį. Jie niekaip nesugeba 
atsiminti, kad XX a. pasaulio mūšiuose 
su amerikiečiais buvo sąjungininkais 
ir kad pastarieji, užuot išvadavę Pary
žių 1944 m., leido į atminties netekusią 
sostinę pirmiesiems įžengti generolo 
Charles’io de Gaulle’io kariūnams. 

Nors šiaip jie šimtą metų karia-
vo su Anglija, tačiau niekaip nesuge-
bėjo apsispręsti – ar kovoti dar šimtą 
metų, ar siūlyti lygiąsias. Idant pro-
tas prašviesėtų, nutarė sudeginti Jo-
aną Arkietę. Šviesiau netapo, bet toks 
storžieviškas prancūzų poelgis įkvėpė 
amerikiečius, ir jie sugalvojo patobu-
lintą laužo variantą – elektros kėdę. 

Nors vieną karalių ir vadino Saule, 
prancūzai tamsą labiau vertina. Jeanas  
François Marmontelis, nukirsdinus 
Liud viką XVI, rašė: „stojo tamsos kara-
lystė“. Prancūzai tamsą mėgo nuo žilos 
senovės. Kiekviena naktis juos įaudrin-
davo, pakeldavo meilės tiltus, įpūsda-

Bet Polonio at(si)radimas – ne vie-
nintelis prancūzų nuopelnas. Jie dar 
atrado egzistencializmą, Niekį, vam-
pyrizmą, nepaskaitomus Deridda su 
Foucault, enciklopediją ir koordinačių 
ašis, kuriomis ir po šiolei kankinami 
gimnazistai. 

įvairiems gyvenimo atvejams jie at-
rado spermą. Ir tai padarė markizas 
de Sade’as, išlaisvintas iš Bastilijos, 
kurią gynė 82 karo invalidai. Būdami 
nepajėgūs, tvirtovę prarado, o marki-
zo de Sade’o šmėkla XIX a. pabaigoje 
pagimdė Charles’is BrownSéquardas, 
kuris leisdavosi šunų sperminą, idant 
prailgintų savo gyvenimą (žr. Lietuvių 
enciklopedija).

Iš jo gimė prancūziškas buldogas, 
kuris klaikiai knarkia. Užtat prancū-
zai turėjo vienintelį katiną, bet ir šis, 
leisgyvis iš baimės, visam gyvenimui 
sulindo į batus. 

Net prancūziškas bulvytes išrado 
belgai. Tačiau prancūzai jų visiems 
šykštėjo. Ypač kentėjo menininkai. 
Jie buvo laikomi pusbadžiu, todėl 
jiems iš silp numo raibuliavo akyse, ir 
taip užgimė impresionizmas. Kad me-
nininkai dėl nuolatinio alkio nesvir-
duliuotų, jiems įsitverti buvo pasta-

tytas Eifelio bokštas. Guy de 
Maupassant’as jį išvydęs išpro-
tėjo, o Emile’is zola nusinuodi-
jo smalkėmis. Net žymiausias 
prancūzų futbolininkas bandė 
pasitraukti iš gyvenimo aikš-
tės, trenkdamas galvą į prieši-
ninko krūtinės lastą. 

liBERTÉ

o Laisvę prancūzai pavertė 
statula ir ištrėmė už Atlanto.

vo atodūsių liepsną. Ypač aistringa yra 
buvusi Šv. Baltramiejaus naktis. 

Tai žinodamas Stendhalis parašė ro-
maną „raudona ir juoda“. Nes raudo-
ną spalvą prancūzai irgi labai mėgsta. 
Taip jie išugdė raudonųjų khmerų va-
deivą Pol Potą, jo idėjinį pusbrolį Ho 
Chi Minhą, albanų kraugerį Enverą 
Hoxhą, o į vaikų sapnus įleido raudon-
kepuraitę. Net ir Sueco kanalą iškasė, 
kad pasiektų raudonąją jūrą. 

Šiaip prancūzai yra nuožmūs ka
sė jai.  Tai turbūt jų prigimtinė savy-
bė, nulemta po žeme besislapstančių 
triufelių. Jie ir Panamos kanalą ėmė 
kasti, bet kai įsisiautėjo „geltonasis 
drugys“, pražudęs tūkstančius darbi-
ninkų, kasybos bendrovė bankrutavo. 

FRaTERniTÉ

Iš tiesų prancūzai moterų nemyli. 
Jiems broliški santykiai artimesni. Iš 
jų gimė broliai Lumiere’ai, broliai de 
Montgolfierai, broliai de Goncourt’ai, 
menkesni broliai sankiulotai, vargdie-
niai, klošarai, gavrošai bei visų pus-
brolis Ponsas. o dar tėvas ir sūnus 
Dumas! Tik George Sand neturėjo 
nei tėvo, nei brolio, nei sūnaus, todėl  
nuolatos vilkėjo vyriškus drabužius.

Iš esmės prancūzų meilė yra 
radioaktyvi. Kai Pierre’as Curie 
vedė lenkaitę Mariją Skłodows-
ką, tai iš jų santuokos gimė Polo-
nis (Po) ir radis (ra). Tėvas taip 
švytėjo iš džiaugsmo, kad apa-
kino gatve riedantį sunkvežimį, 
kuris jį ir pervažiavo. o Polonis 
(Po), praėjus daugeliui metų, at-
sidūrė netikėtai Londone, ban-
dydamas įvairiais būdais pa-
kenkti britų monarchijai. 

Skiriama Artūrui V. ir Julitai K.


