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Laiškas RedaktoRiui

Guoda Azguridienė

Gerb. Redaktoriau,

Šiemet neparašiau „Naujajam Židiniui-Aidams“ metų ekonominės apžval-
gos. Jei tokią būčiau rašiusi, ji vadintųsi „Duonos ar žaidimų“. Neparašiau, nes 
kasdien nebeseku įvykių, kuriuos praleidus per laiko testą, daugelio jų prasmė 
tiesiog ištirpsta. Taigi susidėjusi šūsnį paprastų ar virtualių dienraščių, tikrąjį 
įvykių turinį gali laisvai praleisti – pėdsakai ne visada lieka įskaitomi. Kita 
vertus, žvelgiant iš atstumo, toliau nuo skubos ir šurmulio lengviau pastebėti 
pačius svarbiausius Lietuvos ekonomikos vyksmo dalykus. Kai kuriuos iš jų 
noriu aptarti šiame laiške, juolab kad nauji metai tik prasideda.

Pirmas dalykas, kuris krenta į akį kartkartėmis užmetant ją į ekonomikos 
(kartu tenka užkabinti ir politikos) upės tėkmę mūsų visuomenėje, yra inercija. 
Jau tiek šunų lojo ir loja, o karavanas eina savais takais lyg niekur nieko. Kons-
tatuojamos tos pačios diagnozės: neefektyvus viešasis administravimas ir dėl 
to tarpstanti korupcija, atgyvenusios švietimo ir sveikatos sistemos, chaotiška 
socialinė politika ir t. t. Iš reformų tik vienas kitas projektas pasvarstomas dėl 
kvapo. Pasiryžimo realiai šias sritis sužmoginti (t. y. pritaikyti jomis besinau-
dojantiems žmonėms) niekaip nematyti. Bet palikime reformas ateities poli-
tikams – iš esamų juk jų niekas ir nesitikėjo (nepaisant ir premjero priesaikų 
sutramdyti korupciją). Dabartinių valdančiųjų tiesiog veiduose parašyta, kad 
jie nedarys jokio rimto darbo: juk daryti reformas – reiškia kažką palikti nepa-
tenkintą. O tai yra taip politiškai nekorektiška... Ims matai dabar ir uždirbs 
geresnis dėstytojas daugiau nei tiesiog nedirbantis – juk socialinė nelygybė! 
Negalime skųstis, kad Vyriausybė nesilaiko savo ideologinių įsitikinimų.

Karavanas keliavo savo taku ir kitose amžinai aktualiose srityse – biudžeto, 
mokesčių ir šiemet ypač suaktualėjusios infliacijos. Apie jos grėsmę ir priemo-
nes jai pasitikti bent jau jos nekurstant, jau mažiausiai prieš metus kalbėjo 
vietos ir užsienio ekspertai. Europos Komisija ragino, o mūsų valdžia vis grasi-
nosi parengti tokią puikią programą, kuri atsakys visiems nuogąstaujantiems. 
Ir finansų ministras neseniai viešai patikino, kad situacija valdoma. (Skamba 
keistokai. Gal ir pasaulines naftos kainas valdo mūsų ministras?)

Negalima sakyti, kad antiinfliacinės programos nebuvo parengtos ir priemo-
nių nesiimta. Tik lyg tyčia visos esminės priemonės praslydo tarsi nepaste-
bėtos, nors jas vardijo visi, bent kiek išmanantys apie ekonomiką. O įvairios 
viešųjų ryšių bei politinės manipuliacijos tapo pagrindiniais kovos su infliacija 
įrankiais. Kokios gi tos esminės priemonės, skirtos paveikti reiškinio priežas-
tis, ir kokios tos manipuliacijos, skirtos mulkinti žmones?

Pagrindinė priemonė, kuria disponuoja valstybė, norėdama paveikti kainų 
lygį, yra jos pačios išlaidos. Valstybės atveju jo, atrodytų, yra kaip niekieno kito 
nespontaniškos – planas beveik metus rengiamas pagal patvirtintas metodi-
kas (kuriose, beje, esama labai gerų ir protingų principų: programiškumo, pa-
grįstumo ir pan.), svarstomas Seime, visuomenėje, tvirtinamas įstatymu, per-
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žiūrimas prezidento... Tačiau iš tikrųjų valstybės pinigai skirstomi taip lengvai, 
kaip sau leisti negali ne tik joks privatus asmuo, bet ir jokia bendruomenė ar šiaip 
„kontora“ (na, nebent koks užsilikęs valstybinis monopolininkas). Principas toks: 
mes neprieštaraujam jūsų aktualiems išlaidų padidinimams, jūs neprieštaraujat 
mūsų. Visų pakraipų Seimo nariai tomis dienomis dirba itin vieningai – tiesiog de-
mokratijos triumfas. Paprastai siūlomi išlaidų padidinimai yra susiję su kokiomis 
nors statybomis, ypač socialinių objektų. Viskas puiku – tikslas visuomeninis (mo-
kykla, ligoninė), o jį įgyvendinant pamaitinami tie, kuriems viena ar kita partija 
ar politikas yra skolingi. Arba balsuojama už biudžetą vien todėl, kad nepasikeistų 
palankus politinių jėgų išsidėstymas, arba kad grąžinus projektą rengėjams neat-
sirastų papildomo darbo per šventes... Banalu ir žmogiška.

O kas atstovauja bendram valstybės interesui? Kas vertina, ar tokia išlaidų naš-
ta mokesčius mokantiems žmonėms pakeliama, o išlaidos – tikrai pagrįstos? Ver-
tina tik tie, kurie šiame savitarpio pagalbos žaidime nedalyvauja, o tokių niekas 
ir neklausia. Čia ir yra valstybininkų silpnoji vieta – valstybės interesas ginamas 
tik tiek, kiek jį gina konkretūs žmonės. Ir jeigu jie negina – nes demokratija tokius 
išrenka, – tai iš didingo tikslo lieka vienas didelis pššš.

O kaip prezidentas? Ar ne jis jau kelerius metus grasina vetuoti biudžetą, jei 
jame nebus laikomasi programiškumo principo ir jei jis bus deficitinis? Sako, „šie-
met dar ne, bet jau kitais metais – būtinai“. Taip praėjo jau ne vieneri metai. Tie-
siog politinis sutarimas: premjeras pamiršta atsistatydinti net neįkandęs korupci-
jai, prezidentas pamiršta žadėtąjį veto dėl biudžeto.

Vis dėlto metai buvo išskirtiniai. Pernai ne šiaip kalbėjome apie potencialias eko-
nomikos sulėtėjimo ir kainų augimo spartėjimo grėsmes. Tai jau ne galimybė, tai 
tikrovė, kurią žmonės puikiai jaučia, visų pirma – per išaugusias kainas ir pasko-
lų palūkanas. Kadangi jokia šiuolaikinė ekonomika neišsiverčia be skolintų lėšų, 
padidėjusios palūkanos yra itin aiškus blogėjančios ekonomikos ženklas. Ir ne tik 
verslui – daugybė žmonių yra paėmę būsto paskolas, kurios pastaruoju metu visiš-
kai akivaizdžiai ir juntamai pabrango. O netikintiems, kad paskolų palūkanos turi 
tiesioginį ryšį su biudžeto deficitu, pakanka priminti, kad Lietuvos kredito reitin-
gas buvo sumažintas (t. y. skolinimosi sąlygos pablogintos dėl didesnės rizikos) vos 
tik buvo patvirtintas deficitinis biudžetas. Numatomas biudžeto deficitas 2008 m. 
yra 3,4% arba vienas milijardas litų! Šaltakraujiški vis dėlto mūsų viešųjų finansų 
tvarkytojai – susiplanuoji išleisti visu milijardu daugiau, nei žadi turėti, ir toliau 
rimtu veidu aiškini, kad kitais metais tai jau tikrai deficito nebus... (tik lyg netyčia 
nutylima, kad kitais metais biudžetą priiminės jau kitas Seimas). Beje, latviai ir 
estai, nepaisant sunkesnės situacijos dėl infliacijos, sugeba tramdyti savo valdžios 
apetitus. Estijos biudžetas yra su pertekliumi jau nuo 2002 m. (!).

Bet gal tikrai smagu tai, kad lietuviai turi daugiau žaidimų? Vienas jų vadinasi 
„aplenk konkurentą mažindamas kainas“ ir kuo raiškiau tai pareikšk visai tautai 
per TV. Tokių pareiškimų prisiklausiusi beauganti verslininkų karta dar ims ma-
nyti, kad verslo sėkmė yra pardavinėti viską kuo pigiau ir sumažinti tą nelemtą 
infliacijos rodiklį. Siaubas! Tikėkimės, kad daug tokių nebus, nes gaila vartoto-
jų, kurie vėl turės prisiminti, kas yra eilės ir deficitas. Šis verslo modelis – paro-
dyk, kad parduodi prekę kuo pigiau – galioja tik išskirtiniams verslams, kurie yra 
tapę valdžios patikėtiniais didžiosios kovos su infliacija, už savą atominę elektrinę 
(ar dar ką nors) fronte. Dėl skaidrumo, manau, reikėtų įvesti franšizę ar surengti 
 aukcioną: norintys verslai galėtų viešai nusipirkti privilegiją būti „geriečiais“ var-
totojų akyse ir reprezentuoti didžiai socialiai atsakingą verslą, kuris rūpinasi ne 
savo kapitalo grąža, o valstybės makrorodikliais ar politikų norais užsiimti valdo-
vų verta ekonomika (laiku davė liūto vardą – yra šansas pridengti Kinija dvelkian-
čio slibino simbolį).
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Kitas infliacijos metu itin gundantis, bet toks pat kenksmingas ėjimas, apie 
kurį perspėja visi ekonomistai, yra socialinių išmokų didinimas. Prisidengiant ar-
gumentu, kad iš socialinių išmokų gyvenantys žmonės labiausiai nukenčia dėl 
augančių kainų, tam tikroms socialinėms grupėms padidinamos išmokos. Tačiau 
būtent socialinių išmokų didinimas tiesiogiai spartina infliaciją! Maža to, sociali-
nės išmokos nemažina skurdo. Tik tam tikros socialinės grupės arba tam tikros 
jų išlaidų kategorijos (pvz., kompensuojami vaistai, būsto išlaidos) „apsaugomos“ 
visų kitų sąskaita. O tarp tų „visų kitų“ yra ir gyvenantys iš socialinių išmokų 
(kurių įvairovė ir nesistemiškumas Lietuvoje tiesiog akis bado), ir gyvenantys iš 
biudžetinio atlyginimo (kuris ir be infliacijos dažnai buvo mažas, pvz., mokytojo), 
ir savininkai ar samdiniai privačių įmonių, susiduriančių su verslo sunkumais dėl 
tos pačios infliacijos... Taigi žaidžiame žaidimus: pataikyk į „politinį krepšelį“ – 
pabėk iš „visų kitų“ ir atsidurk tarp tų, kurie bus pamaloninti pirmųjų sąskaita. 
Pagalvojus apie tai rimčiau, nekyla jokių klausimų, kodėl Lietuvoje korupcijai pa-
lankios sistemos taip puikiai laikosi – juk logika ta pati: tegu grupelei bus daug 
geriau visada, nei visiems kurį laiką truputį blogiau.

Tarkime, tokios yra žaidimo taisyklės ir, norint geresnio gyvenimo, reikia pa-
gal jas žaisti. Deja, nėra taip lengva į tokį „krepšelį“ papulti, pavyzdžiui, susirgti 
ta liga, kuriai gydyti vaistams priemokos buvo sumažintos, o ne ta, kuriai gydyti 
vaistai apskritai iš kompensuojamųjų sąrašo prapuolė, nes juos pardavinėti „su-
derėtomis“ kainomis gamintojui neapsimoka. Reikia labai apdairiai apsigyventi 
tame rajone, kur į vaikų darželius bei mokyklas nėra eilės, kur paskutinis aneste-
ziologas neemigravo į Europą, o mokytojai neatsisakė auklėjamųjų klasių. O dar 
geriau apskritai nepraktikuoti tų profesijų, kurių veiklą valdžia mėgsta reguliuo-
ti. Aišku, daugeliui šiandien jau dirbančių šaukštai po pietų. Bet ir dabar besiren-
kantiems veiklą nėra lengva – valdžios apetitas įtraukti žmones į savo žaidimus 
tik didėja, negali būti tikras, kad šiandieniai manipuliaciniai žaidimai su verslu 
(dažniausiai užsiklijavus kokią socialiai atsakingo verslo ar politiškai korektiško 
elgesio etiketę) netaps kasdienybe. Juolab kad ES šioje srityje yra pasiekusi di-
džiulių „laimėjimų“.

Turtingoje visuomenėje į visa tai galima būtų numoti ranka sakant, kad dau-
guma žmonių šiais laikais labiau nori žaidimų nei duonos, todėl dalį duonos gali 
paaukoti žaidimams, kad nebūtų taip nuobodu gyventi (kaip senosiose ES demo-
kratijose). Galime norėti manyti, kad kontroliuojame kainų dinamiką, kad esame 
labai dosnūs skurstantiems, galime turėti savo, bet brangią elektrą gaminančią 
atominę elektrinę. Tačiau Lietuvoje daugumai žmonių duona už žaidimus vis dar 
rūpi labiau. Vieniems todėl, kad turi jos nepakankamai, kitiems todėl, kad rūpi jos 
uždirbti savo vaikams bei kitaip neiššvaistyti ir nesuvartoti, nes dar norisi kurti. 
Pernai žaidimai prieš duoną vėl laimėjo. O noras kurti, beje, yra praeinantis. 

Vilnius, 2008-01-16
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„incidentas“ Romos univeRsitete

Jonas Malinauskas

šiandiena

Sausio 17 d. popiežius Benediktas XVI turėjo dalyvauti Ro-
mos La Sapienza universiteto naujų mokslo metų atida-
ry mo iškilmėje, bet nedalyvavo. Likus keletui dienų iki 
numa tyto popiežiaus vizito prasidėjo televizijos laidose ir 
spaudoje neproporcingai pagarsinta triukšminga kampani-
ja, reikalaujanti, kad Bažnyčios vadovas nekeltų kojos į savo 
pasaulietiškumą ginančią instituciją. Konstatuodamas  pa-
vojingai įkaitintą atmosferą, popiežius vizitą atšaukė.

Kas iš tiesų įvyko? Susikirto laicizmas ir krikščionybė? 
Popiežiui teko nusileisti mokslo autonomijai? Italija pasau-
liui parodė, kad ji anaiptol ne katalikiška? Ar tai buvo tik 
dar vienas šou, skirtas „televiziniam žmogui“?

Prisiminkime „incidento“ kontekstą. Romos La Sapien-
za universitetas šiemet mini 705-ąsias metines. Data ne 
itin „apvali“, bet kadangi universitetą 1303 m. įkūrė popie-
žius Bonifacas VIII, į sausio mėnesį rengiamą ceremoniją 
nuspręsta pakviesti steigėjo įpėdinį. Iškilmingo akademi-
nio akto tema turėjo būti Jungtinių Tautų paskelbta rezo-
liucija dėl mirties bausmės vykdymo moratoriumo. Žinant, 
kad prie moratoriumo paskelbimo nemažai savo magiste-
riumu prisidėjo Katalikų Bažnyčia (o savo subtiliu lobizmu 
ir Šv. Sosto nuolatinė atstovybė JTO Niujorke), buvo tar-
si savaime suprantama, kad Benedikto XVI dalyvavimas 
bus prasmingas ir savalaikis. Praeityje La Sapienza uni-
versitete jau lankėsi Paulius VI ir Jonas Paulius II; šiame 
universitete yra lankęsis ir kalbėjęs taip pat ir kardinolas 
Ratzingeris.

Pirmas protesto balsas pasigirdo vos paskelbus apie kvie-
timą. Praėjusių metų lapkričio viduryje atvirą laišką uni-
versiteto rektoriui parašė buvęs La Sapienza dėstytojas, fi-
zikas, 84 m. amžiaus profesorius Marcello Cini. Pasak jo, 
popiežių pakvietusi universiteto vadovybė turbūt užmiršta, 
kad nuo 1870 m. Romos miestas yra ne Popiežiaus valsty-
bės, bet Italijos sostinė. Nors teologija La Sapienza univer-
siteto veiklos pirmaisiais amžiais buvo dėstoma kartu su 
kitomis disciplinomis, šiandien niekas, išskyrus tik konfe-
sines valstybes, nelaiko jos mokslu, – tvirtino Cini. Tad re-
ligijos lyderio dalyvavimas pasaulietiško universiteto aka-
deminiame akte būtų ne kas kita kaip grįžimas bent tris 
šimtus metų į praeitį. Ir iš viso, ką gero davė krikščionybė 
pasauliui? Pasak profesoriaus, – tik Kryžiaus žygius, žydų 
pogromus, Amerikos indėnų žudynes, vergystę, Inkvizicijos 
laužus. Ir šiuolaikinė Katalikų Bažnyčia pretenduoja turėti 

išskirtines teises į tą kiekvienam žmogui būdingą „sakru-
mą“ ir moralumą, kuris yra įgavęs nesuskaitomas istorines 
ir geografines formas. Toliau savo laiške prof. Cini užsipuo-
la patį popiežių: buvęs inkvizitorius Ratzingeris sugalvojo 
naują strategiją. Negalėdamas nieko „pasiųsti ant laužo“, 
jis naudoja iliuministų „Proto deivės“ atvaizdą, kaip Trojos 
arklį, bandydamas įsibrauti į mokslo tvirtovę.

Tokie pensininko profesoriaus samprotavimai iš esmės 
nepasako nieko nauja, tik dar kartą primena, kad ir šian-
dien vis dar yra prieš-post-moderniaisiais laikais susifor-
mavusių mokslininkų, kurie galbūt kiek archajiškai, bet 
tik riausiai visiškai nuoširdžiai tiki mokslo galia, mano, kad 
XVIII a. įvykusi mokslo emancipacija buvo lemtingas žmo-
nijos šuolis ir kad bet kokių sąsajų su filosofija ar religi-
ja gaivinimas reikštų tik civilizacinį regresą. Pagaliau ne 
tik prof. Cini kartos mokslininkų gretose susiduriame su 
tokiais, kurie gyvena savo siauros specializacijos ribose, 
„mokslu“ pripažįsta tik gamtos mokslus, o mokslo tikslu – 
ne kažkokį filosofinį „pažinimą“ ar religija dvelkiančią „tie-
są“, o tik praktinį ir technologinį savo tyrimų pritaikymą. 
Būtent jaunesnei, aktyviai profesinėje srityje besireiškian-
čiai La Sapienza universiteto profesūros kartai priklauso 
ir 67 dėstytojai, kurie pavymui prof. Cini laiškui, po po-
ros savaičių, lapkričio pabaigoje, paskelbė kitą atvirą laiš-
ką. Jame buvo palaikomos vyresniojo kolegos tezės ir reiš-
kiamas pasipiktinimas, kad kard. Ratzingeris vienoje savo 
kalbų 1990 m. citavo Paulo Feyerabendo frazę, teigiančią, 
jog pasmerkdama Galilėjų, Bažnyčia parodė daugiau racio-
nalumo negu pats Galilėjus. Pasak 67 dėstytojų, žmogus, 
skelbiantis tokią nuomonę apie laisvo mokslo pradininką 
Galilėjų (įdomu, kad jie nusitaiko į Ratzingerį, o ne į jo ci-
tuotą Feyerabendą), neturi teisės kelti kojos į mokslo šven-
tovę universitetą.

Jei pensininkas profesorius pažėrė tik patetiškų antikle-
rikalinių lozungų, tai antro atviro laiško signatarai iškėlė 
konkretesnį kaltinimą. Vis dėlto, atidžiau pasižiūrėję į mi-
nėtos kard. Ratzingerio kalbos tekstą, matome, jog kalti-
nimas paremtas tik iš konteksto ištrauktu vienu sakiniu. 
O tai ir nekorektiška, ir, visų pirma, nemoksliška. Anoje 
kalboje, 1990 m. sakytoje, beje, tame pačiame La Sapienza 
universitete, kard. Ratzingeris kintančio požiūrio į Galilė-
jaus bylą pavyzdžiu bandė iliustruoti šiais laikais vykstantį 
senojo mokslinio laicizmo reliatyvizavimą. Iki XVIII a. Ga-
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Sapienza lanko net 140 tūkstančių studentų. Televizijos 
laidos ir pirmieji laikraščių puslapiai garsiai skelbė: uni-
versitetas popiežiaus nelaukia; Bažnyčia tenesikiša į pa-
saulietinės visuomenės gyvenimą. Ne tik italų žiniasklai-
dos, bet ir didelių tarptautinių tinklų korespondentai jau 
buvo užėmę vietas prie universiteto. Žiniasklaidos profesi-
onalai laukė momento, kada pagaliau galės visam pasau-
liui parodyti laicistiškos Italijos protestą, popiežiaus vizito 
metu mitinguojančią studentiją, muštynes su policija, o gal 
ir ką nors dar pikantiškiau.

Konstatuodamas nesveiką atmosferą ir ypač disproporci-
ją tarp protesto realaus svorio ir jo vaizdavimo žiniasklai-
doje, popiežius paprasčiausiai nusprendė nedalyvauti šita-
me televizijos spektaklyje. Lakonišku trumpu komunikatu 
buvo pranešta, kad dėl susidariusios padėties vizitas atšau-
kiamas. Tačiau universitetui buvo perduotas šiai progai 
paruoštos kalbos tekstas. 

Toks sprendimas sužlugdė planus parodyti pasauliui 
studentų nušvilptą popiežių. Tačiau televizija nė kiek ne-
sutriko ir savo kameras atsuko į protestuotojus. „Žinią“ 
apie religijos ir mokslo nesuderinamumą pakeitė „žinia“ 
apie netolerantišką Italiją. „Šventasis Tėvas priverstas ty-
lėti“, „Roma nepakantesnė už Stambulą“, – skelbė antraš-

„incidentas“ Romos univeRsitete

lilėjaus bylos argumentas iš viso nebuvęs naudojamas. Jis 
atsiradęs tik Apšvietos epochoje. Galilėjus tapęs vadavimo-
si iš obskurantizmo simboliu, modernybės žvaigžde, švie-
čiančia Viduramžių sutemose. Tačiau šiandien tas „mokslo 
šviesos“ ir „religinių prietarų“ supriešinimas jau nefunkcio-
nuojąs. Tokio supriešinimo nepalaikantys ir tie, kurių tik-
rai neįmanoma įtarti simpatijomis Bažnyčiai. Ratzingeris 
minėjo marksistą Ernstą Blochą, pasak kurio, Galilėjaus 
bylos argumentas neteko vertės jau tada, kai ir geocentriz-
mą, ir Galilėjaus heliocentrizmą kaip atgyvenusius mode-
lius falsifikavo pirmiausia teorijos apie neribotą kosminę 
erdvę, o vėliau – ir pastarąsias paneigusi reliatyvumo teo-
rija. Tą patį sako ir anoje kard. Ratzingerio kalboje cituoja-
mas Feyerabendas, tvirtindamas, kad Galilėjų pasmerkęs 
nuosprendis savajame istoriniame kontekste buvo teisin-
gas ir kad tokiais atvejais privalomos hermeneutinės pers-
pektyvos neturėjimas yra lygus „politiniam“ oportunizmui. 
Toje pačioje kardinolo kalboje cituojamas ir fizikas Carlas 
Friedrichas von Weizsaeckeris, pasak kurio, nuo Galilėjaus 
veda tiesus kelias prie atominės bombos. Šiais, anaiptol su 
krikščionybe nesietinų autorių pasisakymų pavyzdžiais pa-
iliustravęs sumenkusią Galilėjaus bylos ideologinę vertę, 
kard. Ratzingeris aiškiai pridūrė, kad vis dėlto būtų absur-
diška, jei remdamasi tokiais tvirti-
nimais Bažnyčia skubėtų konstruo-
ti naują apologetiką. Deja, minėtieji 
67 universiteto La Sapienza dėsty-
tojai šitos neapologetinės kardinolo 
intencijos nepastebėjo arba nenorė-
jo pastebėti.

Šie du atviri laiškai buvo vienin-
teliai protesto prieš popiežiaus vi-
zitą balsai praėjusiais metais, kol 
dar vyko tik formalūs pasirengi-
mai sausio 17-osios iškilmei. Padė-
tis ėmė radikaliai keistis šių metų 
pradžioje. Iki planuojamo vizito li-
kus keliolikai dienų, prieš pusan-
tro mėnesio paskelbtais atvirais 
laiškais susidomėjo grupelė kai-
ruojančių studentų. Prasidėjo pro-
testo akcijos, laikinai net buvo oku-
puotas universiteto rektoratas, ant 
sienų, pirmiausia Fizikos fakul-
tete, atsirado popiežiaus karika-
tūros. Žiniasklaidai visai nebuvo 
įdomu, kad anų protesto laiškų si-
gnatarai nėra reprezentatyvi gru-
pė, lyginant su keturiais tūkstan-
čiais visame universitete dirbančių 
dėstytojų ir kad dar mažesnę teisę 
kalbėti akademinės bendruomenės 
vardu turi tos kelios dešimtys ra-
dikalių jaunuolių, žinant, kad La 

Plakatas, kabėjęs Romos universitete, kviečiantis į „garso boikotą“. 2007. 
nuotrauka iš autoriaus archyvo
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tės. Prireikė net Italijos prezidento viešų „apgailestavimų“, 
kad dėl negausios grupelės protesto po pasaulį pasklido iš-
kreiptas Italijos vaizdinys. Politikai, kultūros veikėjai vie-
nas po kito „dievažijosi“, kad Italija tikrai nėra tokia, kokią 
ją pavaizdavo televizija ir spauda.

Tad kas gi iš tiesų įvyko? Kur sensacija? XIX a. „užsili-
kęs“ profesorius pareiškė savo nuomonę. Taip pat manan-
tys gali jai pritarti, kitaip galvojantys tuos samprotavimus 
ramiai laikys tik to konkretaus žmogaus viešai deklaruo-
tu antiklerikalizmu. Ypatingo dėmesio nevertas ir kardi-
nolo Ratzingerio kalbą neatidžiai perskaičiusių 67 dėstyto-
jų laiškas. Nėra ko stebėtis ir dėl kelių dešimčių studentų 
grupelės: normalu, kad kiekvienoje didesnėje akademinėje 
bendruomenėje gyvuoja tam tikra radikali ir nesukalbama 
subkultūra su jai būdingais lozungais ir simboliais. Lygi-
nant su milžiniško seno universiteto kasdienybe – tai iš es-
mės tik marginalūs epizodai. Vis dėlto iš šitų marginalijų 

buvo sukurta „žinia“ šiuolaikinės žiniasklaidos vartotojui. 
Amerikiečių politikas ir diplomatas Adlai Ewingas Steven-
sonas, dar tais laikais, kai televizija nebuvo tokia „visaga-
lė“, yra pasakęs, kad žurnalistas – tai toks žmogus, kuris 
atskiria grūdus nuo pelų, o paskui skelbia pelus. Dar la-
biau šis aforizmas tinka šiandien. Turbūt čia ir glūdi atsa-
kymas į klausimą: kas iš tiesų įvyko Romoje? Minėto afo-
rizmo taiklumą patvirtina ir italų žiniasklaidos skelbtos 
informacijos apie be popiežiaus universitete sausio 17 d. 
įvykusį akademinį aktą bei pagrindiniu jo įvykiu tapusį po-
piežiaus kalbos teksto skaitymą. Iš televizijos ekranų visi 
turėjo ką pasakyti apie tą faktą, bet apie popiežiaus kalbos 
turinį neištarta nė žodžio.

N. B. Popiežiaus kalbos tekstas paskelbtas Vatikano in-
terneto portale www.vatican.va; lietuviška santrauka – 
Vatikano radijo interneto puslapiuose: www.radiovatica-
na.org/lit/Articolo.asp?c=180715.

jonas maLinauskas

senojo išminties (La Sapienza) uni v ersiteto bažnyčia, dedikuota teisininkų globėjui 
šv. ivonui – s. ivo alla sapienza. 2004. tomo vyšniausko fotografija
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kančios dėl kalbos

TOMAS DAuGIRDAS

Prieš kurį laiką vėl atgijo diskusija 
apie tai, kokia turėtų būti ir bus lie-
tuvių kalba, iš už geležinės uždangos 
ištrūkusi į atvirą globalų pasaulį. Su 
dalimi globalizacijos šalininkų argu-
mentų neįmanoma nesutikti. Iš tiesų 
naujos technologijos ir daiktai, sukurti 
ir atrasti ne Lietuvoje, veržiasi į mūsų 
gyvenimą ir prašosi įvardijimo. Lietu-
viškų vardų paieška neretai vėluoja, 
nesamų žodžių vietą greit užima sve-
timžodžiai, kuriuos nauji dalykai tar-
si atsineša su savimi. O jau įsitvirti-
nę kasdieniame vartojime jie sunkiai 
traukiasi pagaliau atsiradus lietuviš-
kiems naujadarams. Todėl apie da-
bartinę lietuvių kalbos situaciją, apie 
naujus iššūkius diskutuoti yra būtina. 
Tačiau nesama pagrindo manyti, kad 
diskusija bus produktyvi, nes prie es-
minių dabartinės lietuvių kalbos prob-
lemų joje taip ir nepriartėta. 

Diskusiją išprovokavo Vinco urbu-
čio knyga „Lietuvių kalbos išdavys-
tė“, jos pristatymas ir vėliau vykusi 
diskusija apie svetimų kalbų agresi-
ją bei neva dalies Lietuvos kalbininkų 
savanoriškai vykdomą kalbos, drauge 
ir tautos išdavystę. Tokiuose pareiški-
muose labiausiai stebina, kad neįžvel-
giamas skirtumas tarp svetimžodžių 
keitimo lietuviškais žodžiais proble-
mos ir svetimvardžių rašybos. Šią pai-
niavą sąmoningai ar atsitiktinai su-
kėlė patys diskusijos dalyviai. Joje 
nebuvo apsiribota iš anksto skelbta 
retoriškai įvardyta tema: „Atsisaky-
mas lietuviškai rašyti kitų tautų var-
dažodžius – europėjimas ar lietuvių 
kalbos išdavystė?“ ir kalbėta apskritai 
apie svetimžodžius.

Šios painiavos neįveikė ir vėles-
ni komentatoriai. Jonas Vaiškūnas 
straipsnyje „Piktnaudžiavimas sve-

timžodžiais žlugdo gimtąją kalbą“ ar-
gumentuotai įvardija ne vieną lietuvių 
kalbos negalią: „Svetimžodžių narkoti-
kai aptemdė mūsų protus tiek, kad jau 
net ir ko nors gyvybiškai svarbaus pri-
stigę, šaukdamiesi pagalbos bei užuo-
jautos, nebeprisipažįstam – „neturiu 
(to ir to)“, o sakome – „turiu proble-
mų...““ Vis dėlto pasiduodamas ben-
dram tonui, asmenvardžių rašymą 
originalia forma pateikia kaip vieną 
svetimžodžių problemos atvejį. 

Nėra abejonių, kad dabartinio kal-
bėjimo apie kalbą paskata yra ne prieš 
dešimt metų Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos priimtos nutarimo 
„Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyry-
bos“ (Žin., 1997, 63-1490) 5 punktas, o 
sunkumai susiję su svetimžodžių kei-
timu lietuviškais atitik menimis. Be 
to, nenoras ar negebėjimas skirti sve-
timvardžių rašybos ir svetimžodžių 
keitimo lietuviškaisiais liudija tam ti-
krą kalbos filosofiją ar pasaulėžiūrą, 
kurią propaguoja kai kurie kalbinin-
kai ir inteligentai.

Pirmiausia čia galima užčiuopti po-
linkį suvokti kalbą kaip savaiminį ar 
net „geresnį“ už gyvenamąjį pasaulį. 
Į žodžius žvelgiama ne kaip į pavadi-
nimus ir įvardijimus, tam tikras ben-
drybes, o kaip į realybes, per kurias 
gali atsiskleisti „tikroji“ dalykų reikš-
mė ir prasmė. Taip galvojantis žmo-
gus ar kalbininkas prieis 
prie išvados, kad juo dau-
giau kurioje nors kalboje 
yra svetimžodžių, juo la-
biau ardomas tos kalbos 
prasminis kodas, juo ma-
žiau ji pasakanti apie ti-
krovę. Laikydamiesi šio 
suvokimo, konstatuotu-
me, kad kalbininkų siū-

lytas „vielbraukys“ daug daugiau pa-
sakytų apie taip nusakomą dalyką nei 
„troleibusas“. Tad ir susidūrus su sve-
timvardžiu būtų nebepakeliama, jei jo 
nebūtų galima ne tik suprasti, bet ir 
ištarti. Tokiai filologinei akiai „nelie-
tuviškai“ užrašytas žmogaus vardas 
būtų tarsi „tuščias“, aiškiai neapčiuo-
piamas, todėl bemaž neegzistuojantis.

Galima ir veikiausiai reikėtų eiti 
dar toliau. Idealus atvejis būtų ne tik 
privaloma svetimvardžių adaptacija, 
bet ir visiškas jų sulietuvinimas. An-
tai šitokioje idealioje kalbinėje erdvėje 
gyvenančiam žmogui būtų visai aišku, 
kad pavardė Daugirdas reiškia daug 
girdintį žmogų. Tad susidūręs su vo-
kiška pavarde Wolf jis neabejotinai 
ne tik panorėtų, kad ji būtų perrašy-
ta lietuviškai Volfas, bet ir – veikiau-
siai – kad netgi būtų išversta į Vilkas, 
o jo žmona vadinama Vilkiene. Galbūt 
tokie vardų perdarytojai nebūtų tokie 
radikalūs, kad reikalautų, jog vardai, 
kurių daiktinės prasmės yra pranyku-
sios ar pamirštos, būtų pakeistos ką 
nors reiškiančiomis: antai kad Nicolas 
Sarkozy būtų vadinamas Mikalojumi 
Sarkazminiu. Tačiau aptartasis filo-
loginis galvojimas krypsta būtent šia 
kryptimi. 

Tokios nuostatos filosofinis ydingu-
mas yra akivaizdus. Juk žmogus, ne-
žinantis, kaip tikrovėje atrodo vienas 

ar kitas dalykas, vargu 
ar vien iš kalbos dešif-
ruos jo egzistavimą. Tai-
gi kalba ne įveda žmogų 
į pasaulį, o tėra priemonė 
jame susivokti. Ligtolinį 
gyvenimą izoliuotas nuo 
civilizacijos žmogus, iš-
mokytas lietuvių kalbos, 
sunkiai supras ir tikro-

akademybė
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vėje atpažins daiktus, kurie vadinami 
lietuviškais žodžiais „sunkvežimis“, 
„lėktuvas“ ar „skreitininkas“ (taip 
kal bininkai siūlo vadinti nešiojamąjį  
kompiuterį). Kad ir kiek jis medituotų 
šiuos žodžius, jam ilgainiui tik įsiskaus 
galva. Galiausiai jis turbūt susidarys 
tam tikrus tų daiktų vaizdinius, bet jie 
geriausiu atveju teprimins aklojo su-
vokimą apie spalvas. 

Panašus kalbos ribotumas ryškėja ir 
žmonių vardų atveju. Pirmiausia žmo-
nes pažįstame kaip konkrečius indivi-
dus, ir tik vėliau, pasitelkdami jų nela-
bai individualizuojamus vardus, patys 
sau ar bendraudami juos išskiriame iš 
kitų. Neretai tai sunkiai pavyksta. Jei 
norime paklausti, kaip sekasi Marytei, 
tai mums tenka patikslinti, kad kalba-
ma apie tą Marytę, kurios rudos akys 
ir kuri augina baltą pudelį. Žinoma, 
būtų daug paprasčiau, jei visi žmonės 
turėtų individualiai reikšmingus var-
dus, antai Marytė Stirnakojė Gilioji 
Mintis. Tuomet vien ištarę tokį vardą 
žinotume ne tik apie ką kalbame, bet 
ir kokios to asmens savybės. 

Tiesa, šiandien skaičių kombinaci-
ja išreikšti asmens kodai galėtų būti 
laikomi individualiais vardais. Tačiau 
įstatymai gina jų kaip asmens duome-
nų slaptumą, be to, jie labai mažai pa-
sako apie konkretų individą. Kita ver-
tus, sunku įsivaizduoti, kaip būtume 
pajėgūs įsiminti individualius kodus, 
jais keisti nelabai individualius ir kar-
tais klaidinančius vardus. 

Kalbos nieku gyvu nedera laikyti 
aukštesne tikrove už pasaulį. Ji nėra 
savaime gyvuojantis universumas, į 
kurį gilindamiesi žmonės galėtų at-
rasti giliąsias pasaulio prasmes. Kal-
ba tiesiog yra būdas, kuriuo žmonės 
bendrauja, atpažįsta vienas kitą, ap-
tinka ryšį su pasauliu. Patirtis, gy-
venimas šiame pasaulyje, mėginimas 
suvokti, kas vyksta aplink, skatina 
ieškoti pavadinimų ir prasmių. Šia 
prasme pasaulis yra daug turtinges-
nis už bet kurią konkrečią kalbą, te-
pateikiančią ribotų išraiškų tinklą, 
kuriomis mėginame „pagauti“ pras-
mes. Suvokdami kalbą kaip neišsen-
kamą prasmių šaltinį, mes rizikuoja-

me atitrūkti nuo pasaulio ir prarasti 
gebėjimą jame susigaudyti.

Šiandien vis labiau išsiskiriant spe-
cifinėms kalbinėms plotmėms, dar 
ryškesnis tampa kai kurių žodžių 
ženk liškumas. Internetas, informaci-
niai tinklai, kuriuose ieškoma žinių, 
būtų neįveikiami, jei žodžiai negebėtų 
tapti vien jas nurodančiais ženklais, 
o ne bylojančiomis prasmėmis. Šiuo-
laikiniame pasaulyje vis labiau atsi-
skleidžia anksčiau ne toks svarbus 
„ženkliškasis“ žodžių turtas. Todėl to-
kia svarbi tampa autentiška svetim-
vardžių rašyba. Pasaulyje sunkiai 
aptiksime žmogų, jei pagal tarimą ar 
kokius kitus kriterijus iškraipysime 
jo pavardę. Ši problema nebuvo tokia 
aktuali Vinco Kudirkos ar net Jono 
Jablonskio laikais. Vieni žmonės gy-
veno čia pat, o kiti buvo labai toli, „ki-
tuose pasauliuose“, todėl nebuvo di-
delio skirtumo, kaip rašyti jų vardus. 
Šiandien dėl naujų technologijos gali-
mybių visi atsidūrėme tame pačiame 
pasaulyje, kuriame vienas kitam esa-
me (ir turime būti) ranka pasiekiami, 
nors ir nesutinkami akivaizdžiai.

Idant kalba būtų tinkama ir paran-
ki priemonė, ji turi turėti vidinį pras-
mingumą, ar tai, kas anksčiau buvo 
pavadinta „filosofija“. Neabejotina, 
kad svetimžodžius būtina keisti lietu-
viškais atitikmenimis. Tačiau iš pra-
džių reikia aiškiai sutarti, kaip tai 
daryti, kokio pobūdžio galvojimu ar 
vaizduote turėtume remtis, ieškodami 
pavadinimų naujiems dalykams.

Pastebėtina, kad šiandien linksta-
ma  tokius pavadinimus parinkti  
pa gal regimąją daikto funkciją, ją 
„įspraudžiant“ į lietuvių kalbos gra-
matinę logiką. Pavyzdžiui, „rinkme-
na“ (file) nurodo į vietą ar erdvę, ku-
rioje „surenkami“ duomenys ar kalbos 
ženklai. Tai nėra blogybė, tačiau da-
lyko regimoji funkcija nebūtinai yra 
vienintelis ir geriausias kelias aptikti 
pavadinimus, pagal kuriuos mes galė-
tume atpažinti daiktus. 

Jei kalbame apie „atpažinimą“ ir 
sutariame, kad kalba atspindi arba 
reflektuoja pasaulį, tai „naujus“ daik-
tus galime įvardyti pagal panašumo į 

žinomus daiktus principą. Antai kom-
piuterinė „pelė“ negraužia laidų ir 
nėra jokia kenkėja, o priešingai, yra 
labai naudinga. Tačiau klasikinės 
konstrukcijos kompiuterio priedas 
turi pailgos formos korpusą, nuo kurio 
nusidriekęs į uodegą panašus laidas. 
Vien išoriškai jis primena gamtoje 
aptinkamą gyvūną – pelę. Jei galvo-
tume vien apie šio daikto funkciją, jį 
būtinai pavadintume kitaip – „rodme-
niu“ ar net „sprukliu“ (kaip yra siūlo-
ma). Kompiuterio ekraną esame ska-
tinami vadinti „vaizduokliu“ pagal jo 
funkciją. Tačiau remdamiesi asocia-
tyviuoju mąstymu, kompiuterio ekra-
ną veikiau vadintume „akimi“ ar „lan-
gu“. Folder’į mes taip pat veikiausiai 
vadintume ne, kaip rekomenduojama, 
„laikmena“, o kokia „kišene“, „lizdu“ 
ar, kaip siūlyta anksčiau, „aplanku“. 

Klausimas kaip pavadinti, įvardy-
ti yra giliąja prasme filosofinis klau-
simas, nes skatina atsakyti, ar šiuo-
laikinės technologijos atneša į mūsų 
gyvenimus kažką visai nauja, iki šiol 
neregėtus reiškinius ir esybes (vaiz-
duoklius, spruklius). Jei tai būtų vi-
siškai naujo, net svetimo pasaulio įsi-
veržimas, tai tiems dalykams reikėtų 
atrasti ypatingus, visiškai naujus var-
dus. Tačiau juk naujas technines ga-
limybes galima suvokti tiesiog kaip 
būdą praplėsti mūsų pasaulį, pateik-
ti šį tą panašaus į tai, ką jau turime. 
Tokiu atveju nebūtų būtina išradinė-
ti gausybės naujų terminų, pakanka, 
pasitelkus vaizduotę, užčiuopti gam-
tos ar gyvūnų pasaulio analogijas (pa-
vyzdžiui, procesoriaus dėžę pavadi-
nant „rąstu“).

Tačiau diskusija, kokia kalbos filoso-
fija galėtų remtis lietuvių kalba šiuo-
laikiniame pasaulyje, kol kas neuž-
simezgė. Todėl filologų pastangos ką 
nors sukurti atsimuša į naujų dalykų 
vartotojų abejingumą. Tokios diskusi-
jos ypač reikia, jei sutinkame, kad kal-
ba glaudžiai susijusi su mąstymu apie 
pasaulį. Jei galvotume, kad kalba ir 
yra pasaulis, tai mums teliktų žūtbū-
tinė, galbūt net kankiniška, bet, deja, 
pralaimėjimui pasmerkta kova su ne-
išvengiamais pasaulio pokyčiais.

akademybė
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...juo labiau gilinuosi į ryškėjančias tendencijas, 
juo stiprėja mintis, 

kad ši civilizacijos forma neturi teisės egzistuoti. 
Ji tampa pavojinga 

tautoms ir apskritai žmonių giminės išlikimui. 
[...] Katalikai, be abejo, 

saugome viltį, kad krikščioniškasis tikėjimas dar 
įstengs harmonizuoti 

instinktų chaosą. Turime daryti, kas nuo mūsų 
priklauso, kad 

stabdytume riedėjimą akivaizdaus susinaikinimo 
link.

Kun. Robertas Grigas,
iš plačiai paskleisto elektroninio laiško

α. Vokietijoje Šeimos ministerija rekomenduoja bukle-
tus ,,Meilė, kūnas ir žaidžiantis daktaras“, kurie drąsi-
na tėvus pradėti pokalbius apie lytiškumą su 1–3 metų 
atžalomis, skatinti vaikus liesti visas suaugusiųjų kūno 
dalis ir atvirkščiai. Maža to, siūloma 4–6 metų vaikus iš-
mokyti kopuliacijos judesių bei leisti mažiesiems užsi imti 
„neribota masturbacija“, išskyrus, kai fizinis sužeidimas 
tampa aiškiai matomas. Tokio turinio žinutė, išversta iš 
LifeSiteNews.com, buvo gal pats drastiškiausias signa-
las iš daugelio nerimastingų pranešimų, per elektroni-
nes konferencijas pernai pasiekusių aktyvias krikščio-
nių šeimas. Apokaliptinės prognozės ir ant slenksčio 
tykantis fundamentalizmas – tai tas kontekstas, ku-
riame nuosaikūs santuokos ir gyvybės gynėjai mėgino 
skleisti šviesią žinią apie šeimą kaip Lietuvos ateities 
laidą. Šeimos klausimas, jau kelerius metus buvęs pa-
saulėžiūrinių pasirinkimų lakmusu, tapo svarbiausiu 
vertybinės laikysenos kriterijumi, religinių bendruome-
nių ir Bažnyčios hierarchų viešo aktyvumo lauku.

Kita pusė siuntė aiškius ženklus, kad karo kirvis iš-
kastas ir dialogo nebus. Antai Žmogaus teisių stebėjimo 
institutas, sudarydamas 2007 m. „Žmogaus teisių ne-
šlovės lygą“1, pirmiausia nusitaikė į tuos, kurie palaikė 
tradicines šeimos vertybes, taip esą diskriminuodami 

viGiLija, kai Rytas daR toLi
krikščionių gyvenimas Lietuvoje 2007 m.

Paulius Subačius

seksualines mažumas ir „modernius gyvenimo būdus“. 
Su „lygybių“ propagandistais suartėjusiems žmogaus 
teisių gynėjams neįtiko net liberalizmo bastio nas – Lie-
tuvos laisvosios rinkos institutas. Jo vadovas Remigijus 
Šimašius buvo pasmerktas už komentarą per Lietuvos 
radiją, kuriame įrodinėjo Lygių galimybių įstatymo iš-
imčių, taikomų religinėms bendruomenėms, pagrįstu-
mą. Pasak analitiko, konstitucinis asmenų ly gybės prin-
cipas pirmiausia adresuotas valstybės ins ti tucijoms ir 
pareigūnams: „Tai nejaugi privatūs as menys ir organi-
zacijos turi teisę diskriminuoti, paklau site. Žinoma! Jei 
žmogus turi teisę rinktis, reiškia jis turi teisę rinktis pa-
gal tam tikrus kriterijus, kitaip tariant – diskriminuoti 
pagal šiuos kriterijus. Kriterijai gali būti ir tikėjimas, 
rasė, lytis, kalba bei kiti dalykai. Įtvirtinkime visuoti-
nį nediskriminavimą ir sulauksime daugybės egzotiškų 
ieškinių. Pavyzdžiui dėl to, kad [...] kunigų seminarija 
atsisakė priimti studijuoti lesbietę ateistę“2.

Šio komentaro atvejis simptomiškas, nes pasižvalgęs 
po visuomeninį kraštovaizdį gerokai nustembi, kokios 
skirtingos grupės ima grumtis prieš reliatyvizmo tero-
rą ir žmogaus prigimties neigimą. Tai neformali koali-
cija, kurią suvienija tikėjimas sveiku protu ir kritiškas 
požiūris į seksualines, ekologines bei panašias madas. 
Šaunu, tačiau sąmoningiems krikščionims nepakan-
ka angažuotis pasaulėžiūriniams mūšiams. Priešingai, 
viešos batalijos, kaip ir visas išorinis aktyvizmas, stu-
mia iš dėmesio lauko vidinio gyvenimo reikalus. O juos 
apleidus gali nė nepastebėti, kad jau sustingai banalia 
teisuolio poza, kuri labiau už visas akivaizdžias nuodė-
mes ir charakterio ydas kliudo liudyti Gerąją Naujie-
ną. Tokią pozą taikliai demaskavo Tomas Viluckas, kai 
kilo gausūs tikinčiųjų protestai prieš Eurovizijos lai-
mėtojų Lordi koncertą Krikščioniškojo fondo kolegijoje: 
„Gaila, kad kovai su karnavalais, klounada eikvojama 
tiek energijos... Tuo tarpu mūsų krašte ir toliau daromi 
abortai, klesti astrologai, ekstrasensai, bioenergetikai 
ir kitokie šarlatanai, tarpsta religinis neraštingumas, 
merdi krikščionių bendruomenės, parapijos“3.

ReLiGiJa 2007

1 http://www.hrmi.lt/news.php?strid=1010&id=4920.
2 Remigijus šimašius, „Liepto galas artėja lygybės pavidalu“, in: 

http://www.lrinka.lt.

3 tomas viluckas, „‘Lordi’ koncertai Lietuvoje: ar toks baisus bau-
bas?“, in: http://www.bernardinai.lt, 2007 02 21.
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i. GyvyBĖs LoPšys

Pradėjus šeimos tema, dera paaiškinti, kaip nelengva 
hierarchams, aktyviems pasauliečiams, publicistams ir 
politikams pereiti nuo šiandienės situacijos smerkimo 
ir pagraudenimų prie realių pagalbos projektų ir opti-
mistiško diskurso. O jis vienintelis tegali nuteikti jau-
nus žmones tvariai santuokai. Todėl paskutinį balan-
džio sekmadienį Vilniuje surengta eisena bei koncertas 
„Šeima – gyvybės lopšys“ buvo reikšminga ne tik kaip 
priešnuodis gėjų paradams, spaudimo Seimui būdas, 
įvairių denominacijų krikščionių ir kitų prošeimiškų 
jėgų santalka. Svarbiausia, kad parinkta ir paskleista 
derama žinia: šeimos gynimas yra plačiosios visuome-
nės, o ne siauras bažnytinis reikalas, šeimos gyveni-
mas yra niekuo nepakeičiamas laimės bei džiaugsmo 
šaltinis. Jau prieš kelerius metus įsteigta, tačiau vos 
vegetavusi Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija su šiuo 
renginiu įgijo antrą kvėpavimą, prasiveržė į įtakingų 
visuomeninių organizacijų, kurių paiso politikai ir ži-
niasklaidos ratą.

Kai beveik drauge su šeimų eisenos anonsais įsiplies-
kė diskusijos dėl „Lygių galimybių metų“ programos 
dosniai finansuojamų „vaivorykštės“ akcijų, buvo gali-
ma su pasitenkinimu konstatuoti, jog aiškiai išsiskyrė 
kelios atsako kryptys. Rolandas Paksas išdėjo į šuns 
dienas, Juozas Imbrasas uždraudė gėjų demonstraciją, 
negausios organizacijos ir „Respublika“ pasisvaidė „iš-
krypėlių“ etiketėmis. Naujoji kairė bei tam tikrų Vaka-
rų fondų maitinami „žmogaus teisių“ gynėjai radikaliai 
pasmerkė pirmuosius kaip fašistuojančius radikalus4. 
O štai šeimų organizacijos ir dvasininkai šiame kraštu-
tinumų fone galėjo pozityviu tonu pakviesti ne „prieš“, 
bet „už“ – už santuoką, už jaunimo rengimą šeimyni-
niam gyvenimui, už tėvų teisę spręsti, kas tinka, o kas 
kenkia jų vaikams. Vyskupai palinkėjo, kad „būtų ap-
saugotas kiekvieno žmogaus orumas“, tačiau valstybė 
neaukotų lėšų „homoseksualų kultūros propagavimui, 
užuot juos skyrus šeimų stiprinimui bei doriniam jau-
nimo auklėjimui“5. Ne barančia, o drąsinančia, žvalia 
intonacija, taikliais psichologiniais bei dvasiniais pata-
rimais bylojo ir „Vyskupų laiškas šeimoms Gyvybės die-
nos proga“.

Nors Šeimos centrų vadovai dažnai pabėdoja, kad jų 
įstaigų veikla aprėpia tik nedidelę dalį sutuoktinių, rei-
kėtų specialaus etato vien suskaičiuoti, kiek per me-
tus šeimų švenčių, stovyklų, savaitgalių, rekolekcijų, 
kursų surengta įvairiu, tiek vyskupijų, tiek parapijų 
ar bendruomenėlių lygmeniu. Pavyzdžiui, Šiauliuose 
vyskupijos Šeimos šventė vyko jau septintą, o Alytu-

je – ketvirtą kartą. Vilniuje vasarį, o Kaune balandį su-
rengti Maldos pusryčiai, į kuriuos ordinarai pakvietė 
šeimų bendruomenių, šeima besirūpinančių judėjimų 
bei organizacijų atstovus. Būtent šeimos stiprinimo 
reikalams buvo skirtas ekumeninis susitikimas Kauno 
Prisikėlimo bažnyčioje, organizuotas kaip Krikščionių 
vienybės savaitės renginių tąsa. Atsisakius niurnėjimo 
dėl besikeičiančių tradicijų, Kauno arkivyskupijos sa-
lėje džiugiai krikščioniškai švęsta Šv. Valentino diena. 
Šeimų sielovadai, šeimą ginantiems įstatymams dedi-
kuota po vieną kasmėnesinį kunigų susirinkimą Kaišia-
doryse ir Marijampolėje, apie tai kalbėta visų vyskupi-
jų dvasininkų nuolatinio ugdymo kursuose. Panevėžio 
vyskupijos Caritas metų pabaigoje surengė konferenci-
ją „Šeimos skurdas šiandienėje Lietuvoje“. Patraukliõs, 
sveikaprotiškos ir jaunimo pamėgtos Ričardo Pagojaus 
knygos „Meilės pamokos“ antrasis masinis tiražas, iš-
spausdintas su Bažnyčios parama, beveik išparduotas 
per pusmetį. Ne mažiau sėkmingai platinti sutuokti-
niams skirti Gintauto Vaitoškos krikščioniškos psicho-
logijos etiudai „Lengvas gyvenimas“. Kaišiadorių Šei-
mos centro vadovė gydytoja Marija Bagdonienė pirmoji 
vyskupijoje buvo apdovanota popiežiaus garbės kryžiu-
mi Pro Ecclesia et Pontifice. Šį gana atsitiktinį išvar-
dijimą baigsime paminėdami, kad Pabradėje pastatyta 
nauja bažnyčia buvo konsekruota Švč. M. Marijos Šei-
mų Karalienės titulu.

Rudenį Seimas priėmė svarstyti Valstybinės šeimos 
politikos koncepcijos projektą. Skirtingų frakcijų parla-
mentarų, daugiausia moterų, ilgai ir kantriai drauge su 
visuomenininkais bei ekspertais tobulintas dokumen-
tas privertė oponentus šiek tiek pasimesti. Nežinia, ar 
koncepcija bus priimta; dar mažiau šansų įsiteisėti turi 
Tėvynės Sąjungos teikiamas Paramos šeimai pagrindų 
įstatymo projektas. Tačiau jau aiškūs du dalykai. Vie-
na, viešoji diskusija, prasibrovusi pro kalnus „atvejų“, 
susitelkė prie reikalo esmės – rengiant koncepciją pa-
galiau išgryninta šeimos samprata. Antra, šie klausi-
mai nebeatšaukiamai įtraukti į priešrinkiminę politinę 
darbotvarkę. Vyskupų Konferencija net atsargiai pagy-
rė Seimą, kad bent paskutiniaisiais darbo metais imasi 
teisės aktų, kurie leistų įtvirtinti „išskirtinę ir univer-
salią šeimos vertę“6.

Įrodinėjantys, kad santuoka yra ãtgyvena, paprastai 
operavo sociologijos mokslo duomenimis ir nepamiršda-
vo prie savo pavardės pridėti „dr.“, nors mokslo laipsnius 
įgijo iš visai kitos srities, pavyzdžiui, fizikos ar pedago-
gikos, kaip premjero patarėja Giedrė Purvaneckienė. Ar 
„mokslinis“ šeimos neigimas yra objektyvus, ypač ver-
tė susimąstyti VDu docento Arno Zdanevičiaus, kuris 

PauLius suBaČius 

4 „naujosios kairės 95 laiškas Lietuvos gėjų lygai, politikams ir visuo-
menei“, in: http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/62726, 
2007 05 23.

5 „Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis“, in: Bažny-
čios žinios, 2007, nr. 10, p. 3.

6 „Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis“, in: Bažny-
čios žinios, 2007, nr. 18, p. 12.

7 žr. arnas Zdanevičius, „santuoka dar nelygu šeimai“, in: Atgimi-
mas, 2007 01 23.
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evaldas mikalauskis. autorinė knyga „Buhalterinis traktatas – musė“. 1991. tušas, popierius, ofortas

neslepia savo netradicinės orientacijos, publikacijos7 bei 
akcijos. Būtent jis įteikė policijai pareiškimą, kuriame 
apkaltino tarptautinės organizacijos „Apsaugok šeimą“ 
prezidentą Scottą Lively, skaičiusį Mykolo Romerio uni-
versiteto Kauno fakultete viešą paskaitą apie homosek-
sualizmą, neapykantos kurstymu. Prokuratūra atmetė 
šiuos įtarimus ir atsisakė kelti bylą lektoriui ar jį pa-
kvietusiai visuomeninei organizacijai „už pilietinę vi-
suomenę“. Lively, savo ruožtu, išplatino atvirą laišką 
lietuvių tautai, kuriame įspėjo apie netradicinį gyveni-
mo būdą propaguojančio judėjimo pavojų ir, be kita ko, 
teigė: „Atsakas homoseksualų iššūkiui yra ne cenzūruo-
ti homoseksualus taip, kaip jie nori nutildyti mus, o or-
ganizuoti atvirą ir sąžiningą viešą diskusiją tema „Šei-
mos vertybės vs gėjų kultūra“ bei pakalbėti apie tikrąją 
tokių žodžių kaip tolerancija reikšmę“8.

ii. iLGai iešmĄ dRožiant...

Apžvelgdami pernykščius įvykius dažnai minime 
įvairias pradžias, tačiau ne visuomet pavyksta susek-
ti, kaip andai užsimezgę dalykai rutuliojosi ir pasibai-
gė. Per penkerius metus galėjo lengvai pasimiršti, kad 
2003 m. sausio 4 d. arkiv. Sigitas Tamkevičius dekretu 
paskelbė šaukiąs Kauno arkivyskupijos antrąjį sino-
dą ir įsakė pradėti paruošiamuosius darbus. Netrukus 
buvo sudaryta dešimt skirtingų sričių komisijų, turin-
čių parengti Sinodo dokumentų projektus. Daugiau 
kaip šešiasdešimt Sinodo grupių įsisteigė parapijose, 

bent du trečdaliai jų buvo aktyvios, t. y. realiai svarstė 
Sinodo medžiagą ir teikė siūlymų. Būtent pasauliečių 
įtraukimas ir skyrė antrąjį Sinodą nuo pirmojo, vyku-
sio 1934 m., kuriame dalyvavo tik dvasininkai.

Pirmuosius pusantrų metų darbas vyko gana inten-
syviai. Grupės posėdžiavo ir kvietėsi į pagalbą žinovų 
iš šalies. Arkivyskupas ir jo augziliaras aplankė dau-
gelį didesnių parapijų inicijuodami tikinčiųjų diskusi-
jas svarbiausiomis Sinodo temomis – kokie šiandienio 
sielovados darbo prioritetai, kaip atnaujinti arkivysku-
pijos gyvenimą kuriant aktyvias tikinčiųjų bendruome-
nes. 2005–2006 m. iš šalies žvelgiant atrodė, kad Sinodą 
visi pamiršo. Nežinia, ar lėčiausiai dirbusios komisijos 
pagaliau tylomis atliko „namų darbus“, ar susivokta, 
kad dėl 2008 m. numatyto Šiluvos jubiliejaus Sinodas 
nusikeltų į neužmatomą ateitį, bet pernai birželį Kau-
no ordinaras paskelbė oficialius dalyvius ir baigiamųjų 
plenarinių posėdžių datą.

Spalio 20–21 d. 118 delegatų, iš kurių net 85 buvo pa-
sauliečiai, aptarė ir balsavimu patvirtino Sinodo nuta-
rimus. Palikime nuošalyje pastebėjimus apie organiza-
cinius ir iškilminguosius šio įvykio momentus. Jie nėra 
reikšmingi palyginus su bažnytinio susirinkimo tiks-
lu – bendravimo ir pasiuntinybės dvasioje patarti savo 
Ganytojui svarbiausiais vyskupijos gyvenimo reikalais. 
Šie patarimai arba apčiuopiamas Sinodo rezultatas – 
priimtasis dokumentas, kurio turinį ir pamėginkime 

viGiLija, kai Rytas daR toLi

8 žr. http://www.vaateismas.lt/index.php/lt/37722/.
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bent trumpai apžvelgti. Tiesa, galutinę teisinę formą 
jis įgis ir įsigalios tik pasirašytas bei paskelbtas ordi-
naro, tačiau Sinodo metu aštresnių kontroversijų ne-
iškilo, todėl nėra pagrindo manyti, kad vienintelis vys-
kupijos įstatymų leidėjas atmes kuriuos nors esminius 
punktus.

Pusantro šimto puslapių dokumente jų yra net 1100, 
tad pirmasis klausimas, ar Sinodas siekė gilintis į ke-
lias apibrėžtas problemas ir sielovados sritis, o gal jo 
nutarimai tiesiog aprėpia vyskupijos gyvenimo visu-
mą? Viena, dokumentas iš esmės atspindi ir aprašo 
dabar realiai egzistuojančią vyskupijos, jos centrinių ir 
smulkesniųjų institucijų (centrų, skyrių, komisijų, ta-
rybų) tinklą, struktūrą bei funkcijas, yra tarsi jų sta-
tutų santrauka, ir numato tik vieną kitą smulkią op-
timizavimo gairę. Antra, kartojamos esminės Kanonų 
teisės kodekso bei įvairių Magisteriumo dokumentų 
nuorodos dėl aktualių pastoracinės veiklos sričių, dva-
sininkų pareigų, administracinio tvarkymosi normų. 
Atrodo, kad išskleidžiamos būtent tos normos, kurių 
kunigai nelabai tesilaiko. Trečias, pats įdomiausias, 
tačiau „ploniausias“ nutarimų sluoksnis – priemonės, 
kaip siekti parapijų aktyvumo ir pasauliečių bendra-
darbiavimo, t. y. bažnytinės veiklos idealo. Pavyzdžiui, 
akcentuojama suaugusiųjų katechezė, iškelta net pir-
miau už vaikų rengimą sakramentams (348–352), aps-
tu nuorodų, kaip dvasininkai turi saugoti parapijos ir 
dekanato dokumentus, tvarkyti elektroninę raštvedy-
bą. Sekant Motiejaus Valančiaus pavyzdžiu, smulkiai 
aptarta minimali parapijos raštinės bibliotekėlė (140). 
Rekomenduojama turėti pasauliečių referentų, pabrė-
žiama, kad parapija yra atsakinga už teisingą sielova-
dos bendradarbių darbo apmokėjimą (128).

Kiek netikėtos kai kurios liturginės nuorodos, ar, grei-
čiau, dėmesio proporcijos. Labai detaliai aptarta Gavė-
nia ir Velykos (587–635), tačiau vos vienas neilgas punk-
tas tenka Sekminėms (639), labai taupiai rašoma apie 
Adventą ir Kalėdas (640–647). Gal rūpintasi dar toli gra-
žu ne visur prigijusiu Velykų Tridienio liturgijos univer-
saliu sutvarkymu atitolstant nuo liaudiško pamaldumo 
elementų? Gal tai, jog Kalėdų šventimas bemaž neįvai-
ruoja, o Sekminių – nenusistovėjęs, paskatino apsiribo-
ti bendriausiomis nuorodomis? Skyrelyje Tikinčiųjų lai-
kysenos trys iš penkių punktų (814–816) skirti ramybės 
palinkėjimui ir reikalauja ypatingo šios apeigos santū-
rumo – jokių celebranto ar maldininkų vaikščiojimų ir 
apsikabinimų. Panašu, kad siekiant užbėgti už akių kai 
kuriose bendruomenėse pasitaikančiai emociškai so-
draus, kitas pamaldų dalis nustelbiančio ramybės palin-
kėjimo praktikai, pasirinktos griežčiausios iš Magiste-
riumo rekomendacijose esančių formuluočių. Tuštokas 
ekumenizmo skyrius – greičiau apribojimų bei išlygų, 
nei paraginimų ir sektinų modelių įvardijimas.

Vargu ar dokumente dera ieškoti naujų idėjų bei da-

lykų, kurie būtų paslaptis dvasininkams, o ir sąmonin-
gesniems pasauliečiams. Jei kas Bažnyčioje praktiškai 
nevyksta ar nevykdoma, tai tik retais atvejais – dėl do-
kumentų stokos. (Aplaidumas, tinginystė, gobšumas ir 
kitos ydos – kur kas didesni trukdžiai.) Tiesiog visuo-
met naudingas apibendrinantis žvilgsnis, ypač jei rasis 
kantrybės viską perskaityti. Iš tiesų dokumentą pasi-
stengta surašyti sistemingai, bet vos užmetus akį maty-
ti, kad už atskiras dalis atsakingi komisijų vadovai tu-
rėjo labai jau nevienodus teksto rengimo įgūdžius. Vis 
dar nėra lietuviško Kanonų teisės kodekso leidimo, o ir 
pasirodęs jis bus sunkiai įveikiamas eiliniam katalikui. 
Tad tam tikru mastu Sinodo nutarimai gali pasitar-
nauti kaip bažnytinio teisyno pakaitalas pasauliečiams 
svarbesniais – parapijų pastoracinių, ekonominių tary-
bų sudarymo, bendruomenės įsitraukimo į liturgiją – 
klausimais. Dokumentas vertingas ir tuo požiūriu, kad 
aprašo po Atgimimo natūraliai, dažniau paskirų dva-
sininkų ir pasauliečių išmanymo bei rūpesčio dėka, o 
ne pagal teorinę schemą susiklosčiusią vyskupijos ben-
drųjų tarnybų būklę. Drauge ją įteisina ir pristato kaip 
svarstytiną pavyzdį kitoms vyskupijoms.

Kauno arkivyskupija naujausiais laikais surengti Si-
nodą pabandė pirmoji, tad nėra su kuo lyginti; užsimojo 
be galo plačiai, tad ne viską tesėjo, o ilga ruoša šiek tiek 
disonavo su sparčiu šiuolaikinio gyvenimo tempu. Ta-
čiau juk Bažnyčia matuoja laiką amžiais...

iii. svaRBiausia aR svaRBiausios?

Štai jau keturi šimtmečiai praėjo nuo vienos iš datų, 
kurias istorikai sieja su Švč. M. Marijos apsireiškimu 
Šiluvoje. Vėlgi akcentuodama pasirengimą būsimam 
jubiliejui, Kauno kurija dar metų pradžioje inicijavo 
šiluviškio Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopijos 
kelionę po vyskupijos parapijas. Kita kopija netrukus 
buvo padovanota Šiauliams ir ėmė lankyti tenykštes 
bažnyčias. Viena vertus, šiais laikais nesunku nuvyk-
ti iki pačios Šiluvos, pasimelsti prie originalo, ir tokių 
piligrimysčių – tiek individualių, tiek masinių, įtrau-
kiančių visus aktyvius parapijiečius – smarkiai pagau-
sėjo. Kita vertus, daugelyje vietų išties prašmãtnios at-
vaizdo faksimilės sutiktuvės tapdavo pretekstu, realiu 
ženklu, kurį pasitelkus buvo lengviau sužadinti žmo-
nių domėjimąsi istoriniu apsireiškimu, paskatinti pili-
grimystes. Trečia vertus, ten, kur surengtos paskaitos 
apie Šiluvą ir stebuklais garsėjantį paveikslą, jo kopi-
ja buvo gera pavaizdumo priemonė. Pagaliau tai gal 
jau paskutinė galimybė išnaudoti emocinį ir socialinį 
krūvį senųjų pamaldumo praktikų, kurios dar XX a. 
Europoje tapo anachronizmu, buvo nureligintos ir 
adaptuotos tautiniais tikslais. Pavyzdžiui, 1930 m. po 
Lietuvą iškil mingai vežiotas didžiojo kunigaikščio Vy-
tauto portretas. 

PauLius suBaČius 
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Paveikslo itinerarijus nusidriekė pirmiausia per kai-
mo parapijas. Kai kur gili senovė derinta su ypatingu 
modernumu – Ariogaloje apie atvaizdo sutiktuvių pro-
gramą aštuoniems šimtams parapijos šeimų pranešta 
SMS žinutėmis. Tikintieji buvo skatinami ne tik pa-
gerbti atkeliavusią didžiąją faksimilę, bet ir mažesnes 
kopijas nešti iš namų į namus – organizuoti Dievo Mo-
tinai mažąją kelionę po savo gyvenvietę. Drauge imti 
skleisti piligrimų lankstukai ir jubiliejinis 24 puslapių 
laikraštis „Šiluvos žinia“, kurio per metus pasirodė trys 
numeriai. JAV kaip „Draugo“ įdėklas ėmė rodytis „Ši-
luvos žinia išeivijoje“.

Tuo tarpu didžiosiose miesto parapijose laukiant ap-
sireiškimo sukakties, nuo kovo iki spalio rengtos „Eu-
charistijos šventės“. Tai intensyvi savaitgalio religinių 
susitikimų programa, panaši į atsinaujinimo dienas – 
dvasinės konferencijos, koncertai, paskaitos, liudijimai, 
agapės, grupelių prisistatymai ir vyskupo vadovauja-
ma sekmadienio šv. Mišių koncelebracija. Pašaliniam 
stebėtojui galėjo kilti tik vienas naivus klausimas – 
dėl šių renginių pavadinimo. Argi „paprastos“ ir eili-
nio sek madienio šv. Mišios nėra Eucharistijos šventė? 
Tiek  paveikslo apsilankymo iškilmės, tiek „Eucharis-
tijos šventės“ buvo tarsi tradicinius atlaidus keičiančio 
naujõs parapijinės iškilmės modelio užuomazga, kai 
nureikšminamas tradicinis kalendorius, šventųjų die-
nos, o dešimtmečiais nekintantį ir rutina tapusį ciklą 
nurun gia įsimenantys vienkartiniai įvykiai.

Ta pačia proga vyko mariologiniai kongresai Pa-
žaislyje ir Šiluvoje. Pirmasis palydėtas iškilia koncer-
tine programa – tiek per pamaldas, tiek po jų giedojo 
Kauno valstybinis choras ir Virgilijus Noreika. Gal bū-
tent menininkų įtraukimo motyvas paskatino apie Šilu-
vos apsireiškimą ir atvaizdą kalbėti ne mažiau garsaus 
Pažaislio Maloningosios Motinos paveikslo akivaizdo-
je. Parašiau: „ne mažiau garsaus“, – ir pats suklusau. 
Katalikiškai bendruomenei apskritai nepriimtinas at-
vaizdų lyginimo ir stebuklingų vietų konkurencijos as-
pektas norom nenorom prasismelkė į jubiliejaus priei-
gas. Šiluvos mylėtojus, matyt, nuvylė, kad į europinį 
Marijos šventovių tinklą, vienijantį dvidešimties žemy-
no šalių garsiausias šventoves, iš Lietuvos buvo įtrauk-
ti Aušros Vartai. Ir todėl pernykštis penktasis tinklo 
susitikimas – šventovių globėjų suvažiavimas – rugsė-
jo vidury vyko Vilniuje. Krikščioniškos internetinės ži-
niasklaidos komentarų puslapiai paplūdo piktais atsi-
liepimais, esą Gailestingumo Motina – tai polski obraz, 
todėl jis negali atstovauti Lietuvai. Žinoma, šios nuo-
monės – tik paviršinės putos, į kurias galima numoti 
ranka. Arba įsikibti į tokį išskirtinį vietinį stebuklą, 
kurio nesigvieštų jokia kita tauta. Tik nežinia ar tada 

jis būtų katalikiškas, t. y. visuotinis.
Simbolinio pirmumo klausimas kur kas aštriau išky-

la, kai reikia spręsti praktinius klausimus, pavyzdžiui, 
dalytis paminklinių šventovių restauracijai ar jubilie-
jinėms programoms skiriamus valstybės pinigus. Šilu-
voje ateinančiam rugsėjui ketinama išplėsti ir išgrįs-
ti aikštę nuo bazilikos iki pat Apsireiškimo koplyčios. 
Šiai epochinei statybai, kuri suris daugumą jubilieji-
nių išteklių, kliudo viena sodybėlė. Jos savininkai, gy-
venantys užsienyje, už nugriauti pasmerktus pastatus 
užsiprašė solidžios sumos. Net šventai privačią nuosa-
vybę ginantis, o Bažnyčią kiekviena proga pašiepiantis 
liberalinis dienraštis paantrino arkiv. Tamkevičiui ir 
pasmerkė tautiečių norą pasipelnyti grandiozinio re-
konstrukcijos projekto sąskaita9.

Šiluva – „Jono Pauliaus II piligrimų kelio“ dalis. Vie-
na vertus, ją dera išpuošti apsireiškimo jubiliejui, kita 
vertus, remonto šaukte šaukiasi ir kitos reikšmingos į 
programą įtrauktos bažnyčios. Nei vyskupams tarpusa-
vyje, nei derybose su valdžia nėra lengva nuspręsti, ku-
rioms šventovėms teiktinas prioritetas. Apie įtampas, 
užprogramuotas tokiuose valstybiškai bažnytiniuose 
projektuose, jau signalizuoja konfliktas Tytuvėnuose. 
Buvusio bernardinų vienuolyno ansamblis – bene la-
biausiai apleistas „Piligrimų kelio“ objektas, jam atkur-
ti ir pritaikyti nūdienos reikmėms reikėtų per 60 mln. 
litų. Nujausdama potencialias investicijas, Kelmės 
savivaldybė be Šiaulių kurijos ir parapijos žinios nu-
sprendė kurti VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ ir per 
ją administruoti vyriausybės bei fondų skiriamas lė-
šas. Ypatingą vietos klebono Vytauto Butkaus ir tikin-
čiųjų rūstybę sukėlė tai, kad savivaldybės atstovu į vie-
šąją įstaigą buvo deleguotas Zenonas Mačernius, buvęs 
rajono kompartijos sekretorius, dabar socdemų lyderis, 
o žmonių žodžiais tiesiog – „didžiausias dievamušys“10. 
Dvasininkai protestavo, nors jiems buvo supratingai 
pamerkta – esą Mačerniaus ryšiai Vilniuje atriš vy-
riausybės pinigų maišą. Problema ne vien personali-
jos. Vyskupija numato vienuolyne įkurdinti piligrimų 
ir rekolekcijų namus, o savivaldybė tikisi, kad po pla-
čiu stogu sukiš dar ir visas miestelio kultūros įstaigas, 
t. y. vėl subtiliai perims bažnytinį turtą.

iv. 10 / 1000

Šiaulių vyskupija pernai galėjo tikėtis konfratrų ir 
valdžios dėmesio, nes šventė įkūrimo dešimtmetį. Vysk. 
Eugenijus Bartulis, savo ruožtu minėjęs konsekracijos 
bei ingreso sukaktis, paskelbtas miesto garbės piliečiu. 
Visi paeinantys vyskupijos dvasininkai šią progą liepos 
viduryje pasitiko pamaldomis, skirtomis tiek padėkai, 

viGiLija, kai Rytas daR toLi

9 sigitas Gudžiūnas, „ar šiluvoje bus paminklas žmogaus godumui“, 
in: Ūkininko patarėjas, pakartota http://www.lrytas.lt, 2007 08 27.

10 nijolė Petrošiūtė, „milijonai pjudo vietos valdžią su bažnyčia“, in: 
Valstiečių laikraštis, 2007 07 08.
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tiek atsiprašymui už klaidas bei nuodėmes, ir bendra 
piligrimyste į Kryžių kalną. Šiauliuose nestigo subti-
lių kultūrinių pirmojo bažnytinio jubiliejaus akcentų. 
Pats vyskupas, anksčiau parengęs autorinį Kryžių kal-
no fotografijų albumą, šį sykį išleido kalendorių „Šven-
tovės kalnuose“, kuriame – jo paties, beje, aistringo 
žygeivio, ir bendrakeleivio fotomenininko Evaldo Darš-
kaus nuotraukos. Šiaulių dramos rūmuose teatralizuo-
tame vakare „Dangiškųjų ženklų skaitymas“ albumą 
„Liturginiai rūbai“ pristatė ir vyskupijos dešimtmečiui 
dedikavo Loreta Bartkevičiūtė-Valienė, sukūrusi bene 
daugiausia meniškų liturginių apdarų Lietuvoje.

Šiaulių katedros konsekravimo dešimtmečiui skirta 
šventovės istorijos paroda surengta „Aušros“ muziejui 
priklausančioje Chaimo Frenkelio viloje. Joje ne tik 
eksponuota įspūdinga medžiaga, suskolinta iš kelio-
likos užsienio bei Lietuvos institucijų, bet ir parodyta 
stebinanti koncertinė programa. Specialiai šia proga 
susibūrę miesto muzikantai atliko šiauliečio kompozi-
toriaus Vaidoto Juozo Lyguto kūrinį „Brangus paukštis 
feniksas“, sukurtą pagal kun. Petro Tarvainio panegiri-
ką, sueiliuotą 1634 m. Šiaulių bažnyčios pašventinimo 
proga. O aktorius Vladas Baranauskas skaitė XVII a. 
čia sakytus pamokslus, kurie, vyskupo teigimu, ne-
prarado aktualumo. Pridėkime, kad buvo išleistos trys 
kompaktinės plokštelės su muzikos kolektyvų, kurių 
susikūrimą paskatino vyskupijos steigimas, įrašais, ir 
Šiauliai atrodys visai rimtas pretendentas į krikščio-
niškos kultūros sostinės titulą. Padangę temdė tik vis 

kylantys paminklosaugininkų protestai dėl vyskupo 
sumanymo prie Kryžių kalno statyti bažnyčią. Šis pla-
nas transformavosi – laikinoji, popiežiaus lankymuisi 
suręsta koplyčia po rekonstrukcijos turėtų virsti nuola-
tiniu 500 m2 pastatu.

Pavardykime kitus unikalius Lietuvos masto religi-
nius kultūrinius įvykius. Dievo Gailestingumo savaitės 
metu Vilniuje įvyko Algirdo Martinaičio oratorijos „Gai-
lestingumo altorius“ (pagal šv. Faustinos dienoraščius) 
premjera. To paties kompozitoriaus oratorija „Giesmės 
šv. Pranciškui“, kurios atskiros dalys jau ankstesniais 
metais skambėjo festivalio „Pax et bonum“ renginiuose, 
pirmą kartą visa atlikta spalį Bernardinų bažnyčioje. 
Nors Bernardas Brazdžionis Atgimimo dienomis buvo 
pakylėtas į žymiausio gyvo tautos dainiaus ir pranašo 
rangą, mokyklinių vadovėlių inercija šią šlovę netru-
ko sugrąžinti „liaudies poetams“. Jei ne ateitininkai, 
savo sendraugio atminimui surengę iškilmingą vaka-
rą Vilniaus rotušėje, Brazdžionio šimtmetis būtų likęs 
paminėtas vien Kaune, kur Prisikėlimo bažnyčioje ir 
VDu „Procesijos į Kristų“ autoriui parodyta derama 
pagarba. 

Peršokę nuo kultūros prie materijos, greta solidžių 
sukakčių brūkštelėkime apie mažesnes. Kauno metro-
politas pernai dešimtąjį kartą pateikė viešumai arki-
vyskupijos statistikos apžvalgą ir finansų ataskaitą. 
Bene didžiausias nuolatinėmis spaudos konferencijo-
mis pasiektas rezultatas – žurnalistai šį kartą beveik 
nesidomėjo pinigais, tačiau entuziastingai aiškinosi, ką 

PauLius suBaČius 

evaldas mikalauskis. autorinė knyga „Buhalterinis traktatas – musė“. 1991. tušas, popierius, ofortas
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reiškia suteiktų sakramentų skaičiai. Vienas iš jų išties 
įdomus – per metus pakrikštyta 500 suaugusiųjų, ku-
rie specialiai rengėsi įkrikščioninimo sakramentui ir, 
manytina, tapo sąmoningais Bažnyčios nariais. 

Suaugusiųjų krikštas primena valstybės Krikšto lai-
kus. Lietuvių katalikų mokslo akademija istorinių pra-
nešimų ir atsiminimų vakaru pabandė rekonstruoti, 
kaip prieš du dešimtmečius Lietuva dar priespaudos 
sąlygomis šventė Lietuvos Krikšto 600 metų jubilie-
jų. Žemaičiai pakrikštyti vėliau. Numanydama, kad 
sukaktuvių proga lengviausia sulaukti valstybės pa-
ramos, Telšių vyskupija iš anksto inicijavo būsimam 
žemaičių Krikšto 600 metų sukakties paminėjimui 
2013–2017 m. skirtos valstybinės programos rengimą. 
Joje – daug restauracijos darbų, knygų, ekspozicijų, 
konferencijų, kurių pirmosios jau surengtos Telšiuose 
bei Gargžduose.

Vysk. Jonas Boruta pernai ėmėsi ir dar vieno labai 
reikšmingo Lietuvos krikščionėjimo istorijos įamžinimo 
akto. Sausio 7 d. Klaipėdoje jis įkūrė naują Šv. Bruno-
no Kverfurtiečio parapiją ir patikėjo ją pranciškonams 
konventualams – ordinui, bene aktyviausiai skleidu-
siam Išganymo žinią pagonių krašte. Šv. Brunono ti-
tulo bažnyčia, o ne koks kitas statinys, turėtų pirmumo 
teisę iškilti iki 2009-ųjų, nes būtent jis aiškiausiai by-
lotų visuomenės suvokimą, kas ir kodėl Lietuvos vardą 
įvesdino į lotyniškosios civilizacijos analus.

v. užtaRĖjai iR minia

Šv. Brunonas net pamaldžiausiems lietuviams tebėra 
visiškai svetimas. Tačiau ir savas palaimintasis Jurgis 
prisibeldžia į nedažno širdį. Arkiv. Matulaičio mirties 
aštuoniasdešimtmetis ir beatifikacijos dvidešimtmetis 
tapo nauja viltimi, kad išsiplės pamaldumas ir sulauk-
sime kanonizacijos proceso pabaigos. Būta gerų ženk-
lų – sausį Marijampolėje per iškilmingas šv. Mišias 
žmonės vos susispraudė į baziliką, o po pamaldų per 
konferenciją – netilpo į Marijonų gimnazijos salę. Metų 
pabaigoje rekolekcijų Vilniaus Šv. Kryžiaus namuose 
metu aiškesnius kontūrus įgijo besikurianti Pal. Jurgio 
Matulaičio draugija. Tai daugiausia Vargdienių sese-
lių nuopelnas. Jos jau anksčiau paskyrė vieną iš saviš-
kių – jauną ir energingą Viktoriją Plečkaitytę – beveik 
išimtinai pal. Jurgio kultui skleisti.

Pasirodė naujas, trečiasis Stasio Ylos biografinio pa-
sakojimo „Jurgis Matulaitis“ leidimas. Viena, nieko ge-
resnio lietuviškai apie palaimintąjį nė neturime. Antra, 
šia knyga paminėtos ne tik jos herojaus sukaktys, bet 
ir autoriaus šimtmetis. Ses. Viktorija su leidinio prista-
tymais aplankė bene pusę Lietuvos. Prieš kelerius me-
tus taip jau važinėjo ses. Ignė su Gintarės Adomaitytės 
apybraiža „Kelio dulkės baltos rožės“. Apie pal. Jurgio 
gyvenimo kelią, dvasinių užrašų mintis rašė vyskupai 

beatifikacijos sukakčiai skirtame pastoraciniame laiš-
ke. Gal tik per tankiai laiškai apie šventuosius rodė-
si – vos mėnesiu ankstesnis kvietė deramai pagerbti 
šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijas.

Nuo gegužės septynioliktos iki liepos pirmos truku-
si šv. Teresėlės kelionė – nebūtas įvykis ir tikras iššū-
kis tikėjimo brandai – surengta asmeninėmis jos mylė-
tojų pastangomis. Ta pakili nuotaika, džiaugsmas, su 
kuriuo Lukiškėse sutiktas ir transliuojant televizijai 
Gedimino prospektu į Arkikatedrą atlydėtas nedidelis 
skaidrus relikvijorius, turėjo labai sukrėsti nuolat min-
tančius niūriais žiniasklaidos vaizdiniais apie kataliky-
bę. Nors laikantis įprastinių prielaidų, laicistams žur-
nalistams tai buvo gera proga ironiškoms pastaboms, 
pašaipų nebuvo. Matyt, tikrumas ir nuoširdumas, su-
pęs šventąją, sustabdė net didžiausius cinikus. Relikvi-
jorius lankė tiek bažnyčias, tiek kalėjimus ir ligonines, 
jo kelias kartais driekėsi toli nuo pagrindinių auto-
stradų. Ne tik Tiberiados brolių Baltriškės, karmeličių 
Paštuva, Betliejaus seserų Paparčiai, kur šv. Teresėlė 
buvo ypatingai laukiama, bet ir keli maži miesteliai ar 
bažnytkaimiai bent dienai jos dėka tapo ypatingais re-
liginiais centrais.

Relikvijų pagerbimas buvo suderintas su visų vys-
kupijų svarbiausių to laikotarpio renginių tvarkaraš-
čiu. Tad Bažnyčios Mokytoja savo artumu palaimino 
Vilkaviškio sielovadininkų suvažiavimą, arkivyskupi-
jos dieną – šv. Jono Krikštytojo šventę – Kaune, jau-
nimo, šeimų susitikimus Panevėžio vyskupijoje. Jos 
kelionė baigėsi Klaipėdoje, kur tuo metu vyko Lietu-
vos jaunimo dienos Drąsos! Tai aš. Šie Jėzaus žodžiai 
iš Mato evangelijos, pasak Antano Rubšio komentarų, 
yra artimi Dievo apsireiškimo formulei iš Senojo Tes-
tamento. Viešpats padrąsina mokinius, kad šie jį pa-
matę neišsigąstų. Nors iš pirmo žvilgsnio dinamiškas 
renginio šūkis labai tiko jaunuoliams, jis atskleidžia 
fundamentalų mentalinės paradigmos poslinkį. Argi 
mūsų dienomis dãžna, kad žmogus gąsdintųsi Dievo? 
Nebent mirties akivaizdoje. Veikiau dievobaimingumo 
stoka sukelia tikėjimo krizę. Jaunimas bijo vienatvės, 
egzistencinės tuštumos, pašaipių bendraamžių, spuo-
gų ir sustorėti. Todėl tikintys paaugliai viliasi su Die-
vo pagalba įgyti ryžto minėtoms problemoms įveikti, 
bet šiukštu ne drąsos pokalbiui su Aukščiausiuoju. O 
kam? Juk visa šiuolaikinė jaunimo sielovada nukreip-
ta įtikinti, kad Jėzus – tai toks artimas bičiulis, beveik 
sėbras, į kurį tereikia atsigręžti, ir jis tuoj prisės šalia. 
Gal net su džinsais ir ausinuku.

Gerai sustyguotoms dienoms šį kartą rengtasi labai 
iš anksto. Daugelis dalyvių jų išvakarėse leidosi į pi-
ligrimines keliones. Eisena Klaipėdos gatvėmis buvo 
įspūdinga, krikščioniškas rokas techniškai prilygo ko-
merciniams koncertams, o užsiėmimai trisdešimt dvie-
jose teminėse grupėse – pavyko. Per Verbų sekmadienį, 

viGiLija, kai Rytas daR toLi
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kuris minimas dar ir kaip Jaunimo diena, prasidėjusi 
laiškų Šventajam Tėvui akcija baigta įteikiant Nunci-
jui apibendrintas lietuvių jaunuolių mintis. Šeši tūks-
tančiai dalyvių, nuvarginti gausių renginių bei pra-
mogų, neišsilakstė, visi sulaukė iškilmingų pamaldų. 
Taigi dienos įkvėpė vilties. Pavyzdžiui tuo, kad jauni-
mas buvo labai pakantus ilgokoms ir neenergingoms 
hierarchų kalboms.

Pernelyg optimistiška, norite paradoksų? Prašom! 
Vis dėlto pats masiškiausias metų religinis renginys 
buvo... pagoniškas. Turiu galvoje Dainų šventę „Būties 
ratu“. Pasak Liudviko Jakimavičiaus atsiliepimo, „Iš 
viso, ką šventės metu teko matyti ir girdėti, man kilo 
įspūdis, kad jos idėjas generavo mūsų Krivių Krivaičio 
pagoniška aplinka, kuriai ir būdingos a-la mitologinės 
profanacijos ir pseudokultūrinis kičas su nuolatinėmis 
užuominomis į mūsų pagonišką savastį“11. Nekeis-
ta, kad antikrikščioniškumas prasismelkia tais 
kultūros kanalais, kurie atsirado arba buvo performu-
oti sovietmečiu. Nuostabiau, su kokiu entuziazmu į šį 
renginį plūdo, kaip pozityviai jį vertino išeiviai, kurie 
lyg ir nepatyrė nureliginto ir nuvalstybinto tautiškumo 
indoktrinacijos.

Kita vertus, pernykščiai įvykiai labai ryškiai atskleidė, 
kokia savotiška JAV lietuvių katalikiškoji tapatybė, 
kokia problemiška gynybiško tautiškumo ir tikybinio 
nuolankumo dermė. Gelbėdami nuo uždarymo Niujor - 
ko Aušros Vartų bažnyčią jie leidosi į atvirą konfronta-
ciją su vietos arkivyskupu ir nevengė kovos priemonių 
bei stiliaus, kurį prisimename iš XIX a. pabaigos – 
XX a. pradžios tautinių konfliktų istorijos. Prašymais ir 
protestais atakuojama Lietuvos Vyskupų Konferencija 
buvo pastatyta į labai nepatogią padėtį, nes kanoniškai 
negalėjo kištis į vietos ordinaro reikalus, o tylėdama 
rizikavo susilaukti aštrios išeivių kritikos. Žvelgiant 
pragmatiškai, Lietuvos vyskupų rūpestis naujaisiais 
išeiviais, delegato užsienio lietuvių sielovadai prel. Ed-
mundo Putrimo veiklos sąlygos verčia palaikyti kuo 
geresnius santykius su JAV hierarchais. Maža to, net 
iš šios Atlanto pusės akivaizdu, kad ir minėtoji, ir Šv. 
Jur gio Pensilvanijoje bažnyčios uždaromos dėl nunyku-
sios vietos bendruomenės, kuri apleido religines apei-
gas ir priedermes, o į parapiją žvelgia vien per tautinių 
sentimentų prizmę.

„Savaime suprantama, kad parapijos gali egzistuo-
ti tik ten, kur yra žmonių. [...] mūsų protėviai statė 
ne kokias nors uždaras sueigų vietas, o norėjo, kad 
tai būtų katalikų bažnyčios, kad jose dirbtų katalikų 
kunigai“12, – nevyniodamas teisybės į vatą viešame 
laiške išeiviams rašė Vyskupų Konferencijos Pirmi-

ninkas. Įdomu, kad uždaromoje Niujorko bažnyčioje 
buvusių religinės dailės kūrinių pargabenimu į Lietuvą 
susirūpino ne kas kitas, o Vilius Kavaliauskas. Jis ir 
anuomet „prasisukdavo“, kai sveiką protą bei aiškius 
principus išeivių bendruomenėje užtemdydavo laikinos 
ambicijos.

vi. kateGoRiškos ištaRmĖs

Dinamiškai klostėsi kitų religinių bendruomenių 
gyvenimas, ypač jų santykių su valstybe reikalai. Teis-
ingumo ministras Petras Baguška kreipėsi į Konstitucinį 
Teismą, idant šis paaiškintų, ar konstituciškas spe-
cialus tradicinių religijų statusas. Mat Seimas grąži-
no ministerijai tobulinti Bažnyčių aštriai kritikuotą 
nau ją Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 
variantą, o valdžios institucijose įstrigę net keli pro-
cesai, kuriais  netradicinės konfesijos siekia tapti 
valstybės pripažintomis. Plačiau komentuodamas 
anks tesnius nutarimus šiuo klausimu Konstitucinis 
Teismas patvirtino, jog tik tos religinės organizacijos, 
kurios yra tradicinės Lietuvoje, gali turėti „papildomas“ 
teises. Pasak sprendimo, „iš pačios Konstitucijos kyla ir 
galimybė, o tam tikrais atvejais – ir būtinybė nustatyti 
diferencijuotą teisinį atitinkamų santykių reguliavimą 
tradicinių Lietuvoje bažnyčių bei religinių organizacijų 
ir kitų, taip pat ir valstybės pripažintų, bažnyčių bei 
religinių organizacijų, kaip kolektyvinių teisės subjek-
tų, atžvilgiu. Tokio diferencijuoto teisinio reguliavimo 
nu statymas [...] savaime nereiškia, kad vieni tikintieji 
yra diskriminuojami, o kitiems teikiamos privilegijos“. 
Maža to, „konstatavęs ir įstatyme įtvirtinęs, kokios  
bažnyčios bei religinės organizacijos Lietuvoje yra 
tradicinės, įstatymų leidėjas šio sąrašo negali plėsti, 
nebent nuo tokio konstatavimo praeitų labai daug lai-
ko ir toks šio sąrašo išplėtimas atspindėtų pasikeitusią 
Lietuvos visuomenės religinės kultūros raidą ir būk-
lę“13. Trumpai tariant, metodistų, adventistų, naujųjų 
apaštalų ar Jehovos liudytojų pastangos įgyti valstybės 
pripažinimą neturi didelės prasmės, nes tai neišplėstų 
jų teisių. Gūdžiausią chtonišką prakeiksmą Konsti-
tucinis Teismas užsitraukė iš Romuvos vaidilos Jono 
Vaiškūno, nes baltų tikėjimo pretenzijos įgyti tradicinės 
religijos statusą dabar palaidotos ilgam.

Vis dėlto vienašališkai priimamais aktais rodomas 
prielankumas tradicinėms religijoms – tai ne toks vals-
tybės požiūris į Bažnyčias, kokio pastarosios lauktų. 
Mat šiuo atveju vis vien klostosi administravimo, o ne 
bendradarbiavimo santykiai. Apie tai rugsėjį kalbėta 
per apskrito stalo diskusiją prezidentūroje „Valstybė ir 

PauLius suBaČius 

11 Liudvikas jakimavičius, „celofaninių lietpalčių šventė“, in: http://
www.verslozinios.lt, 2007 07 13.

12 Bažnyčios žinios, 2003, nr. 3, p. 3–4.

13 Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas, „Bylos nr. 10/95, 23/98 
sprendimas“, 2007 12 06, in: http://www.lrkt.lt /dokumentai/2007/ 
s071206.doc.
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tradicinės religijos“, kurioje dalyvavo Vatikano sekre-
torius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Domi-
nique Mamberti. Vyraujanti diskusijos mintis, kurią 
tiesiausiai perteikė Lietuvos liuteronų vyskupas Min-
daugas Sabutis – priekaištai valstybės institucijoms, 
jog šios skiria daugiau dėmesio naujosioms religinėms 
organizacijoms ir vengia aiškiau įtvirtinti santykius su 
kitomis tradicinėmis bendruomenėmis taip, kaip yra 
padariusi sutartimis su Katalikų Bažnyčia. Po poros 
mėnesių Prezidentas inicijavo antrąjį pokalbį „Vals-
tybė ir tradicinės religijos: sutarčių galimybės“. Tei-
singumo ir kitos ministerijos vėl ragintos suvokti, kad 
didžiausią naudą visuomenei atneštų paritetinis gera-
noriškas valdžios bendradarbiavimas su tradicinėmis 
religinėmis organizacijomis.

Ypač reikšmingas abiem atvejais buvo konstitucinės 
teisės žinovo prof. Gedimino Mesonio pranešimų indė-
lis. Atmesdamas formalios konfesijų lygiavos doktriną, 
kuria prisidengus de facto ignoruojamos visos religijos, 
jis įtikinamai atskleidė, kaip skirtingų šalių konstituci-
nės normos suteikia aiškų prioritetą toms Bažnyčioms, 
kurių įsišaknijimo dėka visuomenėje palaikomi mo-
raliniai standartai bei papročiai. Dar nežinia, ar Lie-
tuvoje bus einama valstybės sutarčių su liuteronais, 
reformatais, judėjais keliu, tačiau ir dabar kitos tradi-
cinės bendruomenės noriai seka katalikų formuojamu 
susitarimų su valdiškomis įstaigomis pavyzdžiu. An-
tai perimamas kapelionato kariuomenėje, ligoninėse, 
kalėjimuose modelis. Velykų laiku Vilniaus 2-uosiuo-
se pataisos namuose, kur jau vienuolika metų veikia 
katalikų koplyčia, pirmą kartą surengtos stačiatikių 
šv. Mišios. O liuteronai, įkandin katalikų, išgavo Švie-
timo ir mokslo ministerijos patvirtinimą atnaujintai 
tikybos programai, ėmė pagal ją rengti vadovėlius bei 
pratybų sąsiuvinius.

Nelengvai susivokiantis valstybės santykių su Baž-
nyčia srityje, tačiau parodęs tam tikro aktyvumo ir ge-
ranoriškumo, ministras Baguška galėjo pasigirti, kad 
pagaliau išsprendė bent vieną problemą, prie kurios 
atsiradimo ministerijos registrų skyriaus valdininkai 
kadaise nemažai prisidėjo. Rugsėjį po dvylika metų 
trukusių teisminių ginčų ir šventoriaus muštynių abi-
pusių pretenzijų atsisakė suskilusių sentikių grupės. 
Lietuvos sentikių Bažnyčios Aukščiausioji Taryba bei 
į Lietuvos sentikių tradicinės Bažnyčios sudėtį neįei-
nanti „Rytų sentikių Cerkvės, neturinčios dvasinės 
hie rarchijos, Vilniaus sentikių religinė bendruomenė“ 
susitarė geranoriškai bendradarbiauti. Priminsime, 
kad sentikių dauguma po 1990 m. buvo linkusi turė-
ti savarankišką tik Lietuvos ribose veikiančią bažny-
tinę organizaciją, tačiau paskutinis su sovietų tarnybų 
žinia paskirtas vadovas Vasilijus Vasiljevas bandė iš-
laikyti transnacionalinį sentikių Aukščiausiosios Tary-
bos statusą. Net nušalintas nuo pareigų, o galiausiai 

užsitraukęs ypatingojo Soboro ekskomuniką, jis neigė 
naujai sudarytos Aukščiausiosios Tarybos teisėtumą, 
kūrė alternatyvias bendruomenes Vilniuje, Trakuose 
bei kitur ir siekė jų valstybinio pripažinimo. Dabarti-
nis susitarimas praktiškai reiškia, kad valstybės aky-
se nebebus kvestionuojamas Aukščiausiosios Tarybos 
kaip svarbiausios sentikių institucijos statusas, tačiau 
atskilusios Vasiljevo bendruomenėlės veiks ir išlaikys 
teisinę registraciją.

Vieniems taikantis, kiti toliau skaidėsi. Teberuse-
nant kontroversiškai pripažintos žydų religinės bend-
ruomenės „Chassidie Chabad Lubavitch“ ir Lietuvos 
žydų religinės bendrijos santykių aistroms, registruo-
tis panūdo dar kitoniška – „Kauno judėjų religinė 
bend ruomenė“. Dėl to bylinėtis įniko ir Teisingumo mi-
nisteriją įtraukė Kauno žydų religinė bendruomenė. 
Baguška bei kiti ministerijos vadovai drauge su žino-
vais, Lietuvos žydų religinės bendrijos vadovais aiški-
nosi, ar naujoji grupė yra tradicinė. Nors tokiai išvadai 
pritarta, o naujas prašymas registrui pateiktas kiek 
kitokiu – „Kauno krašto judėjų religinės bendruome-
nės“ – vardu, teismai tęsėsi.

Nebuvo sėkmingos ir pastangos taikyti suskilusius 
evangelikus reformatus. Nei vysk. Sabučio sutikimas 
imtis moderatoriaus vaidmens, nei šeši Teisingumo mi-
nisterijos rengti posėdžiai neišvedė iš aklavietės. Juolab 
kad „archivyskupu“ pasivadinęs (o gal dienraščio lrytas.
lt pavadintas?14) vienos iš konfliktuojančių pusių vado-
vas kun. Algimantas Kvedaravičius visai atsisakė da-
lyvauti pastaruosiuose susitikimuose. Evangelikai re-
formatai pernai minėjo pirmojo Sinodo LDK 450 metų 
jubiliejų. Viena grupė jį šventė rugsėjį Biržuose, kita – 
gruodį Seime. Pastarojoje konferencijoje vėl neišveng-
ta advokatų prakalbų bei pikto santykių aiškinimosi. 
Sukaktį – oficialios registracijos 80-metį – paminėjo ir 
Septintosios dienos adventistų Bažnyčia. Tiesa, jos išta-
kų Lietuvoje reikėtų ieškoti šiek tiek seniau, nes pirmoji 
bendruomenė Klaipėdos krašte įsikūrė apie 1900 m.

vii. steBĖtinai PanašŪs

Išoriškai gal nepastebimų, tačiau vidiniam tvarky-
muisi svarbių postūmių būta evangelikų liuteronų gy-
venime. Gegužę JAV Oak Lawn mieste susirinkę Ame-
rikos, Kanados ir Vokietijos bendruomenių delegatai 
nutarė uždaryti 61 metus veikusį Išeivijos Sinodą ir 
toliau tęsti savo misiją vienybėje su Lietuvos evange-
likų liuteronų Bažnyčia. Pertvarkos procesas užtruks 
apie metus, nes būdama autonomiška kiekviena išeivi-
jos parapija bei dvasininkas savarankiškai tariasi dėl 
priimtinų būdų jungtis prie LELB.

viGiLija, kai Rytas daR toLi

14 „evangelikai reformatai švenčia jubiliejų“, in: http://www.lrytas.lt, 
2007 12 13.
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Birželį susirinkusi liuteronų Konsistorija galutinai 
nusprendė sugrąžinti į liturgiją tradicinius dvasininkų 
rūbus. Ji rekomendavo kunigams apeigų metu dėvėti 
albą, stulą ir cingulį (albos raištį), suteikė leidimą dė-
vėti arnotą. Kamžos formos sutana (talaras) tapo ne-
beprivaloma, bet ją rekomenduojama vilkėti per laido-
tuvių apeigas. Senojoje Vakarų Bažnyčios tradicijoje 
susiklosčiusios apeiginės dėvėsenos Lietuvos liuteronai 
iš dalies per prievartą atsisakė po XIX a. Prūsijoje įvy-
kusios unijos su reformatais ir tuo pačiu racionalizmo 
keliu pasukusių Rusijos imperijoje veikusios bažny-
tinės vyresnybės sprendimų. Dar 1976 m., kai Lietu-
vos  bendruomenė susigrąžino liuteronų vyskupo titu-
lą, bandyta atkurti ir senųjų liturginių rūbų dėvėseną. 
1995 m. Konsistorija patvirtino, kad vyskupo liturgi-
niai rūbai yra alba, mantija (kapa) ir mitra. Kadangi 
kunigo liturginiai rūbai, išskyrus mitrą, yra tie patys, 
pastaraisiais metais dalis liuteronų kunigų liturgijos 
metu jau vilkėdavo albą bei stulą15.

Liepos 10-ąją pasirodžius Vatikano dokumentui „At-
sakymai į klausimus dėl kai kurių mokymo apie Baž-
nyčią aspektų“, pasaulio žiniasklaida netruko rasti 
protestantų, kurie pasmerkė Benediktą XVI esą atsi-
sakantį ekumenizmo. Mat dokumente teigiama, kad 
reformacijos laikais atsiradusios krikščionių bendruo-
menės „negali būti vadinamos „Bažnyčiomis“, tikrąja 
šio žodžio prasme“16. Lietuvos liuteronų vyskupas Sa-
butis dar sykį parodė geros valios ir išminties pavyzdį. 
Nors ir kaip „Lietuvos rytas“ stengėsi iš jo išpešti kokį 
kritišką žodį, tepatyrė, kad tai vidinis katalikų reika-
las, popiežius nusipelno pagarbos už atvirumą bei nuo-
seklumą, o liuteronų ir katalikų santykiai Lietuvoje – 
geriausi per pastaruosius 450 metų17.

Metų pabaigoje pristatyti Teisingumo ministerijos 
užsakymu atlikto viešosios nuomonės tyrimo rezulta-
tai. Palyginus su ankstesnėmis apklausomis ir gyven-
tojų surašymu Romos katalikų (80%), kitų tradicinių 
bendruomenių (4,5%) bei neišpažįstančiųjų (11%) pro-
porcija, ypač turint galvoje leistiną paklaidą, neatrodo 
pakitusi. Svarbiausias apklausos tikslas buvo išsiaiš-
kinti, kaip vertinamos skirtingos bendruomenės. Tik 
kas penktas gyventojas mano, kad visos religijos trak-
tuotinos vienodai, tuo tarpu ketvirtadalis žmonių įsiti-
kinę, kad naujuosius judėjimus reikia uždrausti. Dar 
trečdalis mano, kad juos būtina griežtai stebėti.

Šiuos rezultatus rezonuoja kiti tyrimai. Nors ne-
sunku atspėti, kokioms grupėms teko daugiausia dė-
mesio konferencijoje „2007 – Europos lygių galimybių 
visiems metų palikimas“, netikėtai aktualūs joje buvo 

pranešimai apie religines bendruomenes. Pristatyti 
duomenys, liudijantys spaudimą, kurį dėl išpažįsta-
mos tikybos Lietuvoje pastaraisiais metais yra patyrę 
tiek naujųjų religinių judėjimų, tiek tradicinių bend-
ruomenių  atstovai, taip pat ir katalikai. Dažniausiai 
dėl religijos diskriminavo darbdaviai, kiek rečiau – ži-
niasklaida ir mokslo įstaigos. Įsidėmėtina, kad beveik 
dešimtadalis visuomenės jokiam religingam asmeniui, 
taigi ir krikščioniui, nenori pripažinti elementarių 
žmogaus teisių – dirbti mokytojais, įsivaikinti, reikš-
tis žiniasklaidoje, eiti pareigas valstybės tarnyboje etc. 
Ateizmo ir karingo sekuliarizmo sukurstytas nepasiti-
kėjimas tikinčiuoju, religija apskritai tebėra labai di-
delis. Beje, prie to reikšmingai prisidėję asmenys yra 
ne tik toleruojami, bet ir aukštinami. Šiaulių univer-
sitetas už viso gyvenimo nuopelnus pedagogikai gar-
bės daktaro regalijas įteikė Bronislovui Bitinui, andai 
parašiusiam net tris ateistines knygas metodinių re-
komendacijų, kaip perauklėti religingus mokinius, o 
po Atgimimo prisidėjusiam prie Muno idėjų skleidimo 
Lietuvoje. Tiesa, naujausių Bitino veikalų svarbus mo-
tyvas – dvasingumas18.

viii. iR vĖL – dvasinGumas

Pradėjome mintimi apie „plačią koaliciją“ prieš agre-
syvias „lygybes“ ir „teises“. Šiek tiek panašų įvairias-
palvį frontą su Bažnyčios žmonių pagalba jau ne kartą 
mėginta burti ir žygyje „už dvasingumą“. Dvasingu-
mas pagal sovietinę tradiciją dažniausiai suprantamas 
kaip muzika ir poezija. Jei pridėtum kokią istorinę ar 
menotyros paskaitą – renginys bus intelektualus bei 
šviečiamasis, o jei pamaldas ar rūpintojėlį – krikščio-
niškas. Kad ir nelengvai, Pažaislio festivalis daugiau-
sia profesionalių muzikų rūpesčiu vis dar išlieka gana 
solidžiu meninių pasirodymų ciklu. Žinoma, vienuoly-
nas čia svarbus tik kaip jauki vieta koncertams. O štai 
Kražiuose rugpjūtį surengto festivalio organizatoriai 
pasinaudojo garsiu miestelio vardu, grigališkojo cho-
ralo stovyklų įdirbiu, klebono veiklumu ir ieškodami 
lėšų akiplėšiškai manipuliavo krikščioniškojo bei LDK 
paveldo akcentais. Ar numanė gausūs rėmėjai, tarp 
jų trys ministerijos, kad anonsuotos viešos profesorių 
paskaitos į programą įtrauktos tik dėl akių, o svarbiau-
si festivalio įvykiai bus realybės šou dalyvių Merūno, 
Agnės ir Radži koncertai bei fejerverkas?

Dar neaišku, kas – dvasingumas ar didybės mani-
ja – įsikūnys „Jono Pauliaus II Santarvės Rūmų“ Pa-
nevėžyje pavidalu. Visų Lietuvos religijų šventovių, 

PauLius suBaČius 

15 žr. darius Petkūnas, „Gražinti tradiciniai kunigų liturginiai rūbai“, 
in: http://www.liuteronai.lt.

16 žr. http://www.oecumene.radiovaticana.org/lit/articolo.asp?c= 
144050.

17 „Liuteronų vyskupas m. sabutis: ‘Gerbiu Benediktą Xvi už atviru-

mą’“, in: Lietuvos rytas, 2007 07 30.
18 žr. vanda aramavičiūtė, „Profesoriaus B. Bitino knygos ‘edukolo-

ginis tyrimas: sistema ir procesas’ aktualumas“, in: Acta paedagogica 
Vilnensia, 2006, nr. 17.
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holokausto atminimo, rūpintojėlių muziejaus ir kelių 
kitų ekspozicijų, kino salės, kavinės bei kompiuterių 
klasės po vienu stogu – toks kentauras esą bus pasta-
tytas už ES struktūrinių fondų milijonus ir pasieks 
Kryžių kalno populiarumą19. Taip aiškina idėjos auto-
rius kun. Robertas Pukenis. Jo svaigiam polėkiui pasi-
davusi savivaldybė jau paskyrė rūmams 2 ha sklypą. 
Kitų religinių bendruomenių vadovai viešumoje polit-
korektiškai linksi galvomis. Viena iš dviejų, arba religi-
jų „komunalka“ ir visi muziejai – puiki dūmų uždanga 
valdiškais pinigais finansuoti daugiabučių mikrorajo-
ne naują katalikų bažnyčią su papildoma socialine inf-
rastruktūra. Arba krikščionybė atsitrauks dar vieną 
žingsnį užleisdama pozicijas neįsipareigojusiam abs-
trakčiam humanizmui.

Naują vagą dvasingumo srityje verčia įmantria kalbos 
ekvilibristika bei nešvankiomis dviprasmybėmis savo 
poeziją grindžiantis, ypatingos skubos tvarka pernai į 
Rašytojų sąjungą priimtas kun. Skaidrius Kandratavi-
čius. Jo pirmtakas Paberžėje t. Stanislovas dvasingu-
mą skleidė petys petin su ekskomunistine nomenklatū-
ra ir naujarusiu magnatu. Kandratavičius pirmuosius 
poezijos vakarus irgi rengė padedamas fondo iškalbin-

gu pavadinimu „Viltis-Vikonda“. Tačiau pastaruoju 
metu nesumeluotas dvasingumas jį įtraukė į jaunųjų 
raudonųjų terpę. Greta poetų Paberžėje ėmė lankytis 
klebono bičiuliai iš Naujosios kairės 95 sambūrio – pa-
vyzdžiui, aršia katalikybės ir tradicinių pažiūrų kritika 
delfi.lt išgarsėję Nida Vasiliauskaitė bei Ervinas Kor-
šunovas20. Dar viena dvasininko ir „pažangiausių“ vi-
suomenės veikėjų suartėjimo apraiška buvo Fluxus ke-
turnedėlis. Prie šios gruodžio pradžioje vykusios akcijos 
„už avangardinį meną“ prisidėjusio Kandratavičiaus 
nesutrikdė nė tai, kad ji buvo sumanyta kaip gedulinių 
pamaldų parodija. Gal kas vaizduotųsi, kad tai – po-
zityvūs atvirumo pasauliui, vidinės diskusijos ženklai?

ω. Ieškantys tikros drąsos kalbėtis su šiuolaikine kul-
tūra, nesimaivant prabilti apie Bažnyčios bėdas ir sun-
kybes, ypač su giliu įsipareigojimu Dievo tautai, verčiau 
teįsijungia „Mažąją studiją“. Beje, pernai susirinkusią 
visus įmanomus prizus nacionaliniame kultūros laidų 
konkurse „Pragiedruliai“. Bemaž vienu laiku rudeniop 
Demokratinės politikos institutas pradėjo pokalbių cik-
lą apie septynias didžiąsias nuodėmes Lietuvos visuo-
menėje ir politikoje, o per katalikų radiją nuskambėjo 
Giedrės Kazlauskaitės esė „Septynios didžiosios Baž-
nyčios nuodėmės“. Internetinių komentarų pliūpsnis 
liudijo – skauda ir gydo. Kaip druska ant žaizdos, kai 
reikia budint neužsnūsti. 

viGiLija, kai Rytas daR toLi

evaldas mikalauskis. autorinė knyga „Buhalterinis traktatas – musė“. 1991. tušas, popierius, ofortas

19 žr. Birutė kronienė, „santarvės rūmai Panevėžyje vienys tikin-
čiuosius“, in: Sekundė.lt, 2007 03 30.

20 žr. http://www.nk95.org/nuotraukos.htm. 	
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Paskutiniame praėjusių metų National Geographic nu-
meryje radau įdomią suvestinę apie Žemės gyventojų 
tikėjimą. Pasirodo, 85,7% žmonių laiko save tikinčiai-
siais. Žurnalas nurodo, kad dvi pasaulio valstybės gali 
pasigirti šimtaprocentiniu tikėjimu. Tai Vatikanas ir 
Afganistanas, o mažiausiai tikinčiųjų, pasak oficialios 
statistikos (sic!) – Šiaurės Korėjoje, – tik 28,7%. Tikin-
čiaisiais save laiko beveik visi Afrikos, Lotynų Ameri-
kos bei pietų Azijos šalių gyventojai; Europos, Kinijos ir 
buvusios SSRS rodikliai – kur kas prastesni.

Tiek statistikos. Visa ji būtų šiaip sau smalsumą ten-
kinantis pasiskaitymas, jei ne to paties žurnalo siūly-
mas pamąstyti, kaip tikėjimas koreliuoja su politiniais 
įvykiais, su tuo, ko politikoje tikimės, gauname ar kuo 
nusiviliame.

Ar kadaise entuziastingai atskyrusi Bažnyčią nuo 
valstybės ir tikėjimo autoritetus nuo politinių autorite-
tų, Europa su Amerika nesigaili? Ar tikėjimas politikai 
yra kliūtis ar stimuliatorius? Praėjusių metų įvykių 
apžvalga siūlo apie tai pagalvoti.

I

ES biurokratai pasakytų – viskas gerai. Bulgarija su 
Rumunija, kaip ir planuota, įstojo į Sąjungą, išsiplėtė 
Šengeno erdvė, Malta ir Kipras prisijungė prie eurozo-
nos, o svarbiausia – pavyko pasirašyti vadinamąją Li-
sabonos sutartį.

Šengenas ar eurozona – rutininiai dalykai. Kas kita 
„Lisabonos sutartimi“ vadinamas Konstitucijos suroga-
tas. Išties surogatas. Lisabonos dokumentas atsirado 
vietoj tos didingos Konstitucinės sutarties ar Europos 
Konstitucijos, kuri turėjo jei ne baigti Europos vieniji-
mo projektą, tai bent sukurti jo racionalų struktūrinį 
vaizdą, savitai apibendrinti visus Europos integracijos 
pasiekimus.

Konstitucijos nesėkmė nebuvo tai, ką be perstojo kar-
tojo prancūzų, olandų ir likusios Europos politikai. Neva 
konstitucija buvusi gera, tik prancūzai balsavę ne taip, 
veikiami savų vidaus problemų, pykdami ant vietinės 
valdžios, o olandai iš viso nežinoję, ką darantys. Taip 
bandyta pateisinti Konstituciją, tačiau bandyta neil-
gai – kol pasibaigė tikėjimas, kad galima ją išgelbėti.

Šiandien visiškai aišku, kad prancūzų ir olandų pa-
sirinkimas buvo ne toks ir kvailas. Rinkėjai pasakė ke-
letą karčių tiesų. Pirma – Konstitucija, turėjusi tikti po 
truputį visiems, netiko niekam; antra – Konstitucija, 
padariusi didžiausių nuolaidų vertybinėje dalyje, tapo 
bedvasiu ir formaliu dokumentu; trečia – svarbiausiu 
dalyku tapo netikėjimas ne tik ja, bet ir netikėjimas vi-
sais konstitucijų rašytojais.

Europietis, įtikinėjamas, kad reikia pamiršti heroiz-
mą ir tautiškumą, kad didžiausias pilietiškumas yra 
gyventi kaip Maximoje – individualiai ir tuo pat mo-
mentu minioje, turint laisvą pasirinkimą ir žinant pi-
niginės galimybes, ima sakyti, kad čia kažkas ne taip. 
Didžiausia laimė – ne vartojimas, kova už kažkelinto 
laipsnio švarumo vandenį iš krano, ne subsidijos ir pen-
sijos. Didžiausia laimė – troškimas grįžti į moralius ir 
herojiškus laikus, imtis asmeninės atsakomybės ir gy-
venti vertybių, o ne pragmatiniu pagrindu.

Taigi reikia elgtis kitaip, kitaip tikint, kitaip ir pasi-
rinkti.

II

Demokratija – tai rinkimai. Rinkimų ir pasirinkimų 
esmė – tai daugiau širdies balso, o ne racionalių kal-
kuliacijų išraiška. Keletas rinkimų praėjusiais metais 
išties buvo reikšmingi. Matyt, reikšmingi pirmiausia 
todėl, kad jų rezultatai laužė politinio mąstymo stereo-
tipus.

Pažymėčiau visų pirma Turkiją, kurios dabartinė bū-
sena ir ateities raida vis dar netelpa į Europos politinių 
dogmų rėmus. Eilinio europiečio įsitikinimuose Turki-
ja – vis dar toji beveik prieš šimtmetį sumušta Osmanų 
imperija, pralaimėjusio islamo simbolis, atsilikusi ša-
lis, produkuojanti imigrantus. Šalis, kurią reikia laiky-
ti toliau nuo savų europietiškų vertybių.

Tačiau per tą šimtmetį Turkija gerokai pasikeitė, – 
pakankamai, kad atsirastų pagrindo tikėti, jog osma-
niškos monarchijos diktatūra, užvaldžiusi kadaise 
klestėjusią Bizantijos imperiją, nebūtinai yra amžina.

Per pirmalaikius parlamento rinkimus Turkijos va-
dovai pademonstravo neblogą politinį pilotažą. Rinki-
mus laimėjo, kad ir kaip keistai tai skambėtų, proeuro-
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pietiška islamo partija. Sakyčiau, mandagaus islamo. 
Laimėjusi Teisingumo ir plėtros partija save laiko kon-
servatyvia politine jėga ir Europos institucijose ben-
drauja su dešininės politinės orientacijos aljansais. 
Europos Taryboje savo atstovus deleguoja į tą pačią 
Europos Liaudies Partijos grupę, kuriai priklauso lie-
tuviškoji Tėvynės Sąjunga. AKP partija į rinkimus ėjo 
su Europos integracijos vėliava, nepabūgusi neva neiš-
silavinusiai ir islamizuotai Turkijos publikai parodyti 
prieraišumą Europai, o ne Azijai.

Rinkimai vyko palyginti korektiškai ir demokratiš-
kai. Pastarieji rinkimai priskirtini prie ramiausių per 
visą turkiškos demokratijos istoriją, nors formaliai 
ir vyko krizės sąlygomis. Tai įrodymas, kad ir islamo 
kraštuose galima turėti daugiapartinę sistemą ir pasi-
tikėti tautos pasirinkimu. Jei tai įmanoma Turkijoje, 
tai kodėl neįmanoma Irake ar dar kur kitur. Galiausiai 
galima islamui atstovauti ir neskelbiant šventųjų karų 
bei negrasinant sudeginti karikatūristų. Teoriškai tai 
reikštų solidarumą su tomis vertybėmis, kurios pradėjo 
Europos vienijimąsį ir dėl kurių ES šiandien yra tokia.

Kartais manęs klausia, ar žinau, kada Turkija vis 
dėlto taps Europa? Tada, kai dar labiau pasikeis. Bet 
tada ir tik tada, kai pasikeis mūsų mąstymas, ir pa-
tikėsime, kad Europa yra nebaigtas projektas ne vien 
deklaracijose, bet ir mūsų sąmonėje.

Iš stereotipų vaduotis sunku. Tą parodė ir Prancū-
zijos prezidento rinkimai, per kuriuos buvo galima 
rinktis tarp to, kas įprasta prancūzams, ir to, kas nau-
ja (ar bent jau pamiršta sena). Tradiciškai Prancūzi-
jos politiką ir prancūzų pažiūras į pasaulį apibrėžti 
nesunku: požiūris į Ameriką tarp pavydo ir paniekos, 
požiūris į Vidurio Europą, kaip į tai, kam geriausia pa-
tylėti, požiūris į Prancūziją, kuriai žūtbūt reikia vaidin-
ti savarankišką ir nepriklausomą nuo netyčia pasau-
lį užvaldžiusių ang losaksų… XX a. jos, kaip didžiosios 
valstybės, statusas veikiau tirpo nei stiprėjo, bandy-
mai būti dominuojančia jėga Europai vienijantis ne-
retai virsdavo tik „prancūziškais kaprizais“, flirtai su 
SSRS bei Rusija Vidurio Europos šalių akimis atrodė 
veikiau išdavystė nei koks nors protingas strateginis 
konceptas. Antiamerikietiški pasisakymai didžiąja da-
limi tapdavo antieuropietiškais. Jais netrukdavo pasi-
naudoti Rusija, išnaudojanti kiekvieną progą supjudyti 
amerikiečius su Europa. Tokios politikos tęsinys XXI a. 
veda tik į Prancūzijos silp nėjimą iki visiškos ES viduti-
niokės. Nicolas Sarkozy pasiūlė ką kita – patikėti, kad 
Prancūzijai reikia remti JAV, nesipūsti prieš likusią 
Europą ir tiesiog įtikėti, kad Europos solidarumas yra 
Europos solidarumas, o ne, kaip buvo mėgiama sakyti, 
protingas prancūzų raitelis ant stipraus (bet neprotin-
go) vokiško žirgo.

Lenkijoje, didžiausioje ir, be abejonės, svarbiausioje 
Vidurio Europos šalyje įvyko dar vienas politikos kurio-

zas. Šalis, kurioje sunyko kairiosios partijos, visai neį-
gijo politinio stabilumo, o pagimdė gal ir nuoširdų, bet 
politiškai luošą brolių dvynių politinį klaną. Kaczyńs-
kių Lenkija sugebėjo gerokai sugadinti santykius su 
artimais kaimynais ir visa Europa, nesukūrė žymesnio 
politikos produkto šalies viduje, o Lenkija per kelerius 
metus iš geidžiamos naujos ES narės virto nuolatine 
atskalūne, vis reikalaujančia to, kas kitiems nepri-
imtina, vis grasinančia vetuoti ar boikotuoti. De facto 
Lenkijai Europoje atstovavo mąstymas, kad šalis turi 
naudotis proga siurbti pinigus ir „stumti“ populistinius 
projektus. Būdama didžiausia iš naujų Sąjungos šalių, 
Lenkija galėjo tikėtis, kad Europai teks paisyti populis-
tų reikalavimų. Juk Lenkija – tai beveik kultinis vadi-
namosios naujosios Europos simbolis. 

Euroegoizmas išaugo iš labai nekalto ir labai naudin-
go poreikio reikšti savus teisėtus interesus, tačiau išsigi-
mė, valdžią paėmus populistams. Atidžiau patyrinėjus 
matyti, kad būtent populistinės partijos, vaidinančios 
konservatorius, liberalus ar socialistus, sukėlė daugiau-
siai nesutarimų ir diskusijose dėl finansinės perspekty-
vos ar Lisabonos strategijos, ir dėl visos mūsų ateities. 
Atstovavimas interesams – tai bendrų idėjų formavi-
mas, o egoizmas – tai asmeninis kaprizas. Europa su-
kurta siekiant konsensuso, o ne realizuojant galimybes 
nugvelbti iš bendros kasos ko nors daugiau sau.

Šiandien Europos politikos vaizdelis nėra džiugi-
nantis. Latvijoje deda antrankius populiariam miesto 
merui, Lenkijoje parlamento vicepirmininkas kaltina-
mas seksualinėmis nuodėmėmis, Vengrijoje premjerą, 
sakantį šventinę kalbą, apsauginiai skėčiais gina nuo 
nešviežių daržovių krušos. Premjerai meluoja, parla-
mentarai ištvirkauja, vykdomoji valdžia sukčiauja. Di-
agnozė – vis ta pati. Demoralizacija pagal visus požy-
mius. Jau prieš gerą dešimtmetį politikai įtikino save 
ir visuomenę, kad moralios politikos iš tikrųjų nėra: 
Europos integracijai reikia administracinių gebėjimų 
ir techninio pasirengimo, aukšta moralė fondų valgy-
tojams nebūtina. Blogiausia, kad taip mano visi – ir 
dalijantieji, ir gaunantieji. Kadangi moralės stoka – ne 
nusikaltimas, tai elgtis nemoraliai, neetiškai ir netgi 
nekultūringai nėra jokia blogybė.

Praėjusių metų rinkimus Lenkijoje laimėjo klasiki-
nė dešinioji partija – Piliečių platforma. Klasikinė to-
dėl, kad tarptautiniame lygmenyje priklauso Europos 
Liaudies Partijos grupei, vis dar skrupulingai saugan-
čiai tradicines centro dešinės vertybes. Tikėkime, kad 
Europos integracijai tai išties gera žinia.

III

Irakas, Afganistanas, Palestina. Nereikia didelio pro-
to konstatuoti, kad šiame fronte formaliai nieko nauja. 
Tyčia pasakiau – formaliai, nes tikėjimo plotmėje, kaip 
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paaiškinsiu vėliau, šis bei tas keičiasi.
Mažiausiai tikinti pasirodo žiniasklaida ir paviršuti-

niška politologija, bandanti visus pasaulio įvykius su-
dėlioti į tam tikras stereotipų „dėžutes“. Štai neva ame-
rikietiškasis imperializmas vėl grobia pasaulį... tik jam 
ne visada sekasi (kai kas teigia – tai gerai). JAV lyg ir 
nesikeičia. Jų mesianistinė ideologija tebėra stipri. Jie 
mano darantys gera visiems, tačiau tie visi ne visada 
tuo tiki.

Iš Irako visus metus buvo girdėti žinios apie sprogdi-
nimus ir aukas. Atrodė, jog kalbantys apie „Amerikos 
okupaciją“ beveik teisūs. Tačiau tikėjimą atnešė patys 
irakiečiai, ėmę masiškai grįžti į šalį. Matyt, ne žuvusių-
jų statistika ar sprogimų skaičius per savaitę yra rodi-
klis, o jausmas. Taigi ar galima sukurti demokratišką 
Iraką, taip pat ir demokratišką Afriką? Galima, jei ti-
kėsime naujų idėjų galimybe. 

2007-ieji baigėsi šiurpia politine žmogžudyste. Iš gy-
venimo pasitraukė daugeliu epitetų apdovanota politi-
kė. Žavioji Pakistano politikė, islamo madona, Pakista-
no dukra, islamiškoji Joana D’Ark, demokratijos viltis. 
Politinio teroro aktu dar kartą įrodyta, kad pašalinti 
politiką fiziškai yra lengviau nei sužlugdyti jį demo-
kratinio proceso keliu. Per 60 metų šalis taip ir nerado 
savo „vietos po saule“. Besiblaškydamas tarp islamo ir 
demokratijos, Vakarų ir Talibano, autoritarinių lyderių 
ir Korano viršenybės Pakistanas šiandien priskiriamas 
menkai išsivysčiusių ir stipriai korumpuotų valstybių 
grupei. Jos svarbiausiomis nacionalinio saugumo pro-
blemomis išlieka kur kas sėkmingiau progresuojanti In-
dijos Respublika, radikalusis islamas ir padalytas Kaš-
myras.

Islamo pasaulio džihadistai tebežaidžia partiją, pra-
dėtą prieš kelerius metus, tikėdami, kad jų strategija 
nugali. Kur tik pakliūva griauti euroatlantinės civi-
lizacijos prestižą, grasinti terorizmu, smurtu, kur tik 
įmanoma „įsižeisti“, „verkti“ ir mobilizuoti „tikrąjį tikė-
jimą“ prieš neva demoralizuotą krikščionybę. Kadaise 
išsakyti grasinimai Salmanui Rushdie atrodo tik kuk-
lūs paburnojimai prieš reakcijas į popiežiaus sampro-
tavimus, imigrantų nusikaltėlių tramdymą ar karika-
tūrų piešėjus. 

Tačiau tikėjimo lygmenyje, regis, vyksta pokyčiai. 
užuot išsigandę ir puolę atgailauti, europiečiai vis daž-
niau imasi ginti savo teises, o tarp jų ir laisvę reikšti ir 
propaguoti savo pažiūras, tegu ir ne pačias universa-
liausias. Europiečiai, būdami dažnai pernelyg savikri-
tiški savo tikėjimo atžvilgiu, tampa neįveikiami. Kad ir 
kiek mes bijotume islamo, jis nėra politiškai stipri re-
ligija. Islamo bendruomenė yra ne tiek stipriai konso-
liduota, kiek veikiau stipriai kontroliuojama, veikiama 
cenzūros ir autocenzūros. Jos neva gilus tikėjimas daž-
niausiai tėra nepilnavertiškumo terapija, o konsolida-
cijos instrumentas – masinis pyktis. Tai ne tikėjimas, 

tai – pyktis. Vargu ar tai pozityvus religijos bruožas, 
kai atsiradus galimybei kurti Palestinos savivaldą kyla 
pilietinis karas, kai Darfiūro savivalda virsta kruvina 
netvarka, o prezidentai bei „prezidentai“ glorifikuoja 
„blogio ašies“ valstybes.

Pasaulis tikrai ne toks, kokio sukūrimu tikėjome. 
Pokyčiai vadinamajame Trečiajame pasaulyje (ar toks 
egzistuoja?) galimi, pakeitus politinių įsitikinimų dog-
mas. Įsitikinimus reikia keisti ir mums, ir minėtajam 
pasauliui. Mes privalome suprasti, kad mesianistinės 
idėjos, net ir labai teisingos bei humaniškos, tame pa-
saulyje nebūtinai bus priimamos kaip humaniškos ir 
teisingos. O Trečiajam pasauliui pats laikas taip pat 
mokytis kuklumo. Tegul ir labai gerbtina jo civilizacija 
ir kultūra, bet elementarių žmogaus teisių, toleranci-
jos, galiausiai kultūros bendrauti su kitais jau taip pat 
reikia. Trečiasis pasaulis nebėra tokia geidžiama pre-
kė, kaip kartais jam atrodo. 

Europai, tiesa, reikia pigių kiniškų prekių, ta-
čiau at sitokėjusi ji ima suprasti, kokiais klystkeliais 
veda vien tik merkantiliniai interesai. Kinija vykdo 
politiką, nukreiptą prieš Pasaulio tvarką: palaiko kru-
vinąją netvarką Darfiūre ir ginkluoja jos vykdytojus, 
tylomis solidarizuojasi su „blogio ašies“ valstybėmis, 
nepaiso žmogaus teisių savo šalyje, pradedant indivi-
dualiomis teisėmis, baigiant visa tibetiečių tauta, Ki-
nija prekiauja žmonėmis ir kūno organais... Žmogaus 
teisių organizacijos, kaip antai Amnesty International, 
pateikia įspūdingo ilgio blogybių sąrašą. O Kinija ruo-
šiasi olimpiadai, visiškai pamindama olimpinės char-
tijos principus.

Žinoma, mums reikia ne olimpiados boikoto, o kito-
kios Kinijos. Laimingas Tibetas ir laisva Kinija olimpia-
dą tik pagražintų. Tačiau Kinija kol kas mąsto labai 
panašiai, kaip kadaise mąstė Maskva – olimpiada vis 
vien įvyks ir nedalyvaujantieji tiesiog nuskriaus save. 
Ypač tie, kurie galėtų pretenduoti į medalius. Nors ne-
svarbu laimėti, svarbu dalyvauti, tačiau dalyvavimas 
būtinas norint nors ką laimėti.

Seniai skriaudžiami, bet nepalaužto tikėjimo tibetie-
čiai neblogai moko mus tikėti. Moko ne nugalėti Kiniją, 
o patikėti, kad ji gali pasikeisti...

iv

Posovietinis pasaulis po Rugsėjo 11-osios globaliu po-
žiūriu gal pasitraukė į antrą planą, tačiau mums jis te-
bėra aktualija. Jo raida – tarytum lakmuso popierėlis 
testui, kas galėjo nutikti Lietuvai, jei ne Europos integ-
racija.

Svarbiausio regiono šalys išliko tos pačios – Rusija 
ir ukraina. ukrainos „sprendimas“ yra esminis geopo-
litinis veiksnys, lemsiantis Europos integracijos ateitį. 
Pasak Zbigniewo Brzezińskio, stipri ukraina šiandien 
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reiškia galimybę priversti pasikeisti ir Rusijos geopoli-
tinį mąstymą, kuris remiasi deržavos amžinumu ir ne-
pakeičiamumu.

Politikai ir politikos strategai nenuilsdami klausia, 
kodėl ukrainai taip sunku, kodėl, atrodytų, visai su-
prantamam siekiui būti tikra Europos valstybe atsi-
randa tiek daug kliūčių. ukraina – pakraščio žemė, – 
teritorija, kurioje lietėsi, maišėsi ir kariavo skirtingos 
civilizacijos, ukraina padalyta tarp Vakarų ir Rytų 
krikščioniškųjų įtakų, dujų vamzdžių, tarp Rusijos 
didžiavalstybinių rudimentų ir europinės integraci-
jos perspektyvų, tarp noro sukurti savo ukrainietiš-
ką valstybę ir civilizacinės impotencijos. Povytautinė  
Lietuva, pigiai iškeitusi ukrainos teritoriją į savo po-
litinį stabilumą, Lenkija, pralaimėjusi maskoliams, o 
gal visa Europa, tuomet abejingai žiūrėjusi į pakraš-
čio žemės likimą, pralaimėjo nesibaigiančiam ukrai-
nos chaosui.

Šalia esanti Moldova beveik sąmoningai pamirštama, 
nes taip pat netelpa į Europos mąstymo dogmas. Buvu-
si sovietinė respublika, prijungta prie SSRS to paties 
Molotovo–Ribbentropo pakto dėka, šiandien laikoma 
viena labiausiai atsilikusių valstybių Europoje, vienin-
telė, kuriai vadovauja Komunistų partija, net nepakei-
tusi pavadinimo. Moldova tebeserga visomis posovieti-
nių respublikų „ligomis“. Ji ekonomiškai ir energetiškai 
priklausoma nuo Rusijos, privatizacija paversta „prich-
vatizacija“, ekonomikos reforma juda sunkiai, korupci-
jos lygis aukštas, žiniasklaida ir teisėsauga nelaisva. 

Išlieka posovietinei erdvei būdingas „užšaldytas“ konf-
liktas – Padniestrė, taip pat neleidžianti šaliai išeiti iš 
Rusijos įtakos sferos.

Vakarų pasaulyje šia prasme ir vėl svarbiausiu klau-
simu tampa tikėjimo klausimas. Formuojama nuomo-
nė, kad net nereikia stengtis, juk vis tiek niekas netiki, 
kad Moldova, Gruzija ar kokia Armėnija galės prilygti 
demokratijos lygiu Vakarų Europos valstybėms. Tai-
gi reikia užbaigti dabartinį Europos projektą ir palikti 
minėtas šalis Rusijos „vidaus reikalui“. Rusijos intere-
sas čia labai aiškus – jai tikrai nereikia, kad bent viena 
„artimojo užsienio“ šalis pakiltų aukščiau pačios Rusi-
jos, juo labiau išeitų iš jos įtakos zonos.

Pavykusių ar nepavykusių spalvotųjų revoliucijų ša-
lims reikia laikyti savus brandos egzaminus. O jie ne-
lengvi. Štai Gruzijoje prezidentas Saakašvilis pirmomis 
šių metų sausio dienomis vos pora procentų peržengė 
50% barjerą, ukrainoje „oranžinė“ dauguma parlamen-
te laikosi vos su vieno balso ir griežtos partinės kontro-
lės pagalba, Kirgizijoje demokratiniai rinkimai neįvy-
ko. Matyt, greitai ir neįvyks. Revoliucijų viltys kitose 
šalyse nukeliamos neapibrėžtam laikui. 

Optimistai pasakys, kad demokratijos egzaminą re-
voliucijos vis dėlto išlaikė. ukraina, nepaisant sunkiai 
įsivaizduojamo Rusijos spaudimo ir politinių manipu-
liacijų, išsaugojo veikiau provakarietišką nei proru-
sišką kursą. Gruzija ne tik perrinko Saakašvilį, bet ir 
tvirtai pasisakė už galima narystę NATO aljanse. Var-
gu ar tokiu nevienareikšmiškai traktuojamu klausimu 
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kaip NATO galima tikėtis didesnės paramos. Nors ša-
lis daugeliu aspektų ir nepasirengusi tapti NATO nare, 
rinkėjų valia – įpareigojanti.

Tačiau spalvotųjų revoliucijų raidos analizė atveria 
ir ne itin geras tendencijas. Jos netapo būdingu visos 
politikos reiškiniu, o liko veikiau atskiras atvejis bu-
vusios SSRS teritorijose. Galima sakyti, kad ukrainoje 
ir Gruzijoje pavyko „atrasti“ charizmines asmenybes, 
galinčias ir pasiūlyti naujų idėjų, ir net kai ką išspręs-
ti. Juščenka – nuodijimo auka ir naujo šviesaus vado-
vo simbolis, Saakašvilis – tas, kuris tapęs prezidentu 
radikaliai išlaisvino Adžariją. Deja, Abhazijos ir Pietų 
Osetijos „imti“ nesiryžo. Kirgizai nebuvo tokie chariz-
matiški, veikiau gal autokratai, tad greitai tapo ne-
įdomūs tarptautinei bendrijai. Jų laikas ir galimybės 
praktiškai baigėsi. Vidurinės Azijos respublikose auto-
ritarinis valdymas vis stipresnis, tad ten galimi veikiau 
sąmokslai nei masinės revoliucijos, veikiau rūmų per-
versmai nei rožės ar tulpės. Azerbaidžano lyderiai regi-
mą visuomenės ramybę palaiko mitu apie naftą, greit 
atnešančią laimę kiekvienam azerui. Taigi laukia mi-
ražinė Persų įlankos šeichanato ateitis. Armėnija, isla-
mo ir visų savo tiesioginių kaimynų bijanti labiau nei 
Rusijos, revoliucijos nuotaikas slopina grėsmės nacio-
naliniam saugumui baubu. Kodėl revoliucija neįvyks 
Baltarusijoje, teorijų daug, o Moldovai revoliucijos gal 
visai neprireiks. Rusija vis dar pakankamai didelė ir 
įtakinga valstybė. Rusijos veiksnį derėtų traktuoti ne-
vienareikšmiškai. Buvusios SSRS respublikose, neiš-

skiriant ukrainos ir Moldovos, politikai, žadantys su 
Rusija sutarti, o ne jai prieštarauti, laimės daugiau už 
žadančius susitarti su kokiu nors Briuseliu. 

Pačioje Rusijoje už griežtą ranką, papuoštą didžia-
valstybiniu šovinizmu, pasisako nemaža visuomenės 
dalis. Nesakykime, kad rusas nekaltas, o kaltas Puti-
nas. Putinas yra Rusijos produktas, o ne atvirkščiai. 
Rusijos publikai reikia Rusijos, reikia stabilumo, rei-
kia didelės ir galingos šalies, net jeigu toje šalyje eilinis 
žmogus tėra mažas ir nieko nereiškia. Keli Rusijos im-
perijos šimtmečiai rodo, kad priimtiniausias šios šalies 
valdžiai yra autoritarizmas, sėkmingai remiamas eko-
nominės oligarchijos. Tai suteikia jėgos. Rusijai reikia 
specifikos, reikia, kad ji būtų unikali. Tai irgi pavyks-
ta – kai svarbiausi žodžiai, firmų ženklai, pasaulyje pa-
plitusios reklamos užrašomos kirilica, jos ir skaitomos 
specifiškai... Pasaulis be Rusijos niekur nedings, nes 
Rusija, regis, čia buvo visą laiką ir visą laiką bus, kad 
ir kiek kas nors verktų Strasbūre dėl paminamų žmo-
gaus teisių. Didysis Rusijos mitas konsoliduoja visuo-
menę geriau nei kasdienio gyvenimo gerinimas.

Jau du šimtus metų ir Rusija, ir pasaulis žino, kad ji 
yra turtingiausia resursais šalis ir kad iš tų resursų ji 
anksčiau ar vėliau praturtės. Nepraturtėjo. Eilinis ru-
sas buvo ir liko vienu vargingiausių europiečių. Puti-
nas dar kartą žaidžia resursų korta ir įtikina žmones. 
Ne vien Rusijoje. Mes – Vakarai – rusams ir šį kartą 
nepasiūlėme nieko geriau – tą patį Putiną. Juk negalė-
jome siūlyti komunistų ar Žirinovskio, o Javlinskis su 
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savo keliais procentais mums neva ne lygis.
Revoliucijos gimsta iš tikėjimo, o štai ukrainoje per 

daug pragmatizmo, Moldovoje per daug nevilties, Gru-
zijoje kovos daugiau nei viso kito. Tad sunku ir revo-
liucionieriams, ir pragmatiškiems politikams. Sunku 
Europos strategams – jie pernelyg atsargūs ir atsa-
kingi, linkę nerizikuoti savo piliečių gerovės sąskaita, 
nesiryžtantys kaip nors įrodyti, kad svarbu Europą 
šiandien ginti Afganistane, Irake, Čečėnijoje, kvestio-
nuojant kinų rengiamą olimpiadą. Gal ir drąsu priimti 
Dalai Lama ir su juo papietauti, tačiau tai aiškiai per 
maža tam, kad būtų pakeisti globalūs įsitikinimai, ku-
rie medžiaginę gerovę vis dar tapatina su žmonijos pa-
žanga. Vėl ta pati išvada – gyventi turtingai ir ramiai – 
reiškia gyventi gerai...

Bet ar iš tiesų?

v

Kosovo parlamento ir savivaldybių rinkimai turėjo 
tapti finaliniu Kosovo problemos sprendimo akordu. 
Laisvi piliečiai – naują centrinę ir vietos valdžią išsi-
rinkę albanai ir serbai – turėjo pasižadėti gyventi ilgai 
ir draugiškai, paklusti daugumos valiai ir toleruoti ma-
žumų istorinius bei religinius sentimentus. Žodžiu, tu-
rėjo būti sukurta pavyzdinė Europos valstybė.

Tikrovė, paaiškėjo, visai ne tokia. Čia veikiau kaip 
Afrikoje – kiekvieni rinkimai provokuoja daugiau konf-
liktų nei sutarimo. Pasiūlymų spręsti šią problemą taip 
pat nestinga, tačiau jie arba netenkina kurios nors pu-
sės, arba prieštarauja vadinamosioms tarptautinės tei-
sės normoms. Formulė Kosovui – mažiau nei valstybė, 
daugiau nei autonomija – iš esmės teisinga, tačiau nie-
kas nežino, kaip tai atrodys praktiškai.

Bosnijos pavyzdys rodo, kad taika jei ir pasiekiama, 
tai tik per prievartą. Makedonijos atveju daugiau ma-
nančių, kad slavų ir albanų santykių krizė ne spren-
džiama, o vis labiau gilėja. Jei Kosovo nepriklauso-
mybė bus paskelbta vienašališkai, visa tarptautinė 
bendrija pasijus lyg po dar vieno Miuncheno sandėrio, 
kadaise paniekinusio Čekoslovakijos valstybingumą. 
Vienašališka nepriklausomybė – tai karo tęsinys. Ko-
sovo dalybos, gal ir priimtinos vietos gyventojams, re-
gis, prieštaraus visam didžiam mokymui apie teritori-
nį vientisumą ir integralumą. Kosovas būtų jau antra 
albanų valstybė Europoje. Iš principo tai nėra neįma-
noma, jei jau egzistuoja vokiška Austrija. Hitleris tei-
gė, kad tauta turi būti politiškai apjungta, bet pasaulis 
anuomet su tuo nesutiko.

Vadinamoji Serbijos europinė perspektyva mainais į 
Kosovo nepriklausomybę yra melas naivuoliams. Eu-
ropinės perspektyvos terminas, neparemtas niekuo 
daugiau nei šypsena, tampa pavojinga politine pagun-
da. Jei jau pažadėjome ją serbams be Kosovo, kodėl 
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nepažadėti moldavams be Padniestrės, gruzinams be 
Osetijos, ukrainai be Krymo, Turkijai be kurdų. Juk 
kažkuo reikės mokėti už nuolaidas ir rusams, ir mu-
sulmonams. Tai turgaus perspektyva. Gerai, kad len-
kai su Silezija, čekai su Sudetais, o Lietuva su Vilniumi 
jau tikroje Europoje, o ne jos perspektyvoje, gerai, kad 
esama garantijos, jog prekiavimo pagunda nepasieks 
ir mūsų. Ketvirtą XX a. dešimtmetį pradėti žemėlapių 
perbraižymai atvedė į didelį karą. Ar dabar atves į am-
žiną taiką – nežinia.

Nūdienos strategijos planuotojus saisto bent keli poli-
tinio mąstymo stereotipai: įsitikinimas, kad visada eg-
zistavo pasaulio ekonominis ir politinis centras ir kad 
jis turi visada būti europinis ar bent euroatlantinis; įsi-
tikinimas, kad dabartinė demokratija, rinkos ekonomi-
ka, žmogaus teisių principai pritaikytini visam Žemės 
rutuliui; įsivaizdavimas, kad didžioji istorija vyko kaž-
kada ir kažkur, gal Romoje, gal Didžiosios prancūzų 
revoliucijos metu. Dabar tęsianti istorijos kasdienybė, 
kartkartėmis paįvairinama tokių įvykių kaip Rugsėjo 
11-osios.

Kol JAV su savo sąjungininkais bando taisyti vis dar 
pasitaikančias demokratinės raidos klaidas, kai ku-
riuose pasaulio regionuose ima formuotis visai kitoks 
požiūris į tai, kas pasaulyje tvarkinga, o kas ne. Vienas 
aktyviausių naujų pažiūrų skleidėjų yra Venesuelos 
prezidentas Hugo Chavezas, žinia, randantis sąjungi-
ninkų ir Europoje.

Pasak jo, nauja Pasaulio tvarka – tai asmenybės au-
toritetu paremta valdžia, centralizuota ekonomika, dis-
ciplinuota (suprask, kontroliuojama) visuomenė, kuriai 
didžiausias gėris yra pigi gamyba, o svarbiausia žmo-
gaus teisė – pagyventi sočiai ir maloniai kūnui, nekves-
tionuojant valdžios teisės į sprendimų monopolį. Aišku, 
kad tai ir Castro likučių, ir Venesuelos lyderio svajo-
nė. Šių šalių pėdomis seka kitos Chavezo naftos remia-
mos šalys – Bolivija, Ekvadoras, Nikaragva. Plintant 
antiamerikietiškoms nuotaikoms, tokių šalių sąrašas 
Lotynų Amerikoje tik ilgės. Azija, ypač Kinija, Indone-
zija, Vietnamas, taip pat mieliau sutinka su gamybos 
rodiklių garbinimu, o ne žmogaus teisių gerbimu. Jei 
naujos tvarkos kūrėjus parems Rusija, teks pripažinti, 
kad XXI a. darosi visai nepanašus į europietiškų ste-
reotipų sukaustytų strategų prognozes. Mums belieka 
nuspręsti, kas tai yra – dar vienas nelaimingas atsiti-
kimas laimingame euroatlantiniame pasaulyje, laikina 
liga ar nauja politikos tikrovė.

vi

Prieš daugiau nei pusšimtį metų po didelio karo svar-
biausias žmogaus saugumo klausimas buvo: kaip išlik-
ti nenušautam priešo. Tad kilo į dangų raketos, dygo 
sienos ir žėlė spygliuotos vielos užtvaros. Prieš gerą de-
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šimtmetį imta suvokti, kad visiems mums, nepriklau-
somai nuo piniginės storio ar narystės respektabilių 
valstybių klube didelė grėsmė yra vidutinės metinės 
temperatūros kilimas. Tegul ir vienu kitu laipsniu.

Klimatas kol kas nepripažįsta valstybių sienų ir Šen-
geno erdvių. Tad jo turi paisyti ir demokratai, ir autori-
tarai. Visų pirma čia reikia tartis daug gaminantiems 
ir daug vartojantiems.

Klimato klausimas sprendžiamas dviem būdais. Vie-
nas jų – kiekvienas už save ir išgyvens tie, kuriems 
pasisekė ar kurie vis dar tikisi nusipirkti geriausią 
žmonijos pabaigą. Juk klimato kaita – tai mūsų vadi-
namosios ūkinės veiklos rezultatas.

Kitas kelias – imti įtikinti save, kad ne BVP kiekis 
yra civilizacijos tikslas.

Tai pasirodo ne taip lengva. Lengva mažiau gaminti, 
mažiau valgyti ir mesti rūkyti. Sunkiau įtikinti save, 
kad tai ne kankinimasis, o gėris.

Taigi beveik devyni iš dešimties planetos gyventojų 
mano, kad jie tiki kai kuo, ko neišaiškina mokslas ir 
kas neperkama už BVP rodiklius. Tesiginčija eksper-
tai, koks gilus tas tikėjimas – kuris teisingas, kuris tru-
putį „nuklydęs“, kuris visai netikęs. Tačiau pats tikėji-
mo faktas savaime yra pozityvus reiškinys.

Ar kadaise entuziastingai atskyrusi Bažnyčią nuo 
valstybės ir tikėjimo autoritetus nuo politinių autorite-
tų Europa ir Amerika nesigaili?

PoSt ScriPtum.  
kaiP mes atRodome PasauLyje?

Besibaigiant 2007-iesiems, kaip ir tikėtasi, netrūko 
svarstymų ir vertinimų, kokie tai buvo metai Lietuvai. 
Žiniasklaida ir internetiniai dienraščiai leido patir-
ti įvairių nuomonių – nuo prezidento iki interneto ko-
mentatorių. Tačiau dažniausiai tai būdavo mūsų pačių 
nuomonė apie save. Šios teksto dalies tikslas kitoks – 
apžvelgti, kaip mus vertina esantys toliau nuo mūsų.

Nūnai madinga politikos, ekonomikos ar net kultū-
ros reiškinius vertinti kiekybiškai. Šalys rikiuojamos 
į sąrašus ir lenteles pagal ekonominės laisvės lygį, ko-
rupciją, pajamas ir dar kitų veiksnių. Nors visi tokie 
vertinimai turi trūkumų, jie vis dėlto leidžia susidaryti 
vaizdą apie viso pasaulio, atskirų regionų ir atskirų ša-
lių būklę. Galime bent jau nuvokti, ar esame turtingi 
ar vargšai, laisvi ar nelaisvi, dideli ar maži.

Tiesa, iš karto darau išlygą, kad kai kuriuose 2007 m. 
vertinimuose vyrauja ankstesnių metų duomenys. Ta-
čiau tai esmingai neiškreipia vaizdo. Kita vertus, tai, 
kad daugelį vertinimų ir „matavimų“ atlieka solidžios 
tarptautinės organizacijos, ypatingai nesimpatizuojan-
čios vienai ar kai kurioms šalims, leidžia tikėtis verti-
nimo objektyvumo.

Pradėkime nuo bendriausiųjų.

Jungtinių Tautų plėtros programa (uNDP) kasmet 
skelbia vadinamąjį žmogaus socialinės raidos indek-
są HDI. Indeksas – pagal sudėtingą formulę apskai-
čiuojamas dydis, apimantis atskirų šalių piliečių paja-
mas, gyvenimo trukmę, sveikatingumą, išsilavinimą, 
galimybes gauti sveiką maistą, naudotis sanitarijos 
priemonėmis ir t. t. Daugelis apibendrintai tai vadina 
pragyvenimo lygio ar gyvenimo gerovės indeksu, jei su-
tarsime, kad toji gerovė – tai komfortas.

Mūsų socialinė raida buvo įvertinta 43-ia pozicija 
tarp 178 šalių.

Mūsų vieta iš tikrųjų solidi. Lietuvos indeksas – 
0,862, t. y. ji priskiriama aukšto išsivystymo lygio ša-
lims, kurių indeksas yra didesnis nei 0,8. Jei valsty-
bių indeksas yra tarp 0,5 ir 0,8, jos laikomos vidutinio 
išsivystymo šalimis, o jei mažesnis nei 0,5 – žemo iš-
sivystymo lygio. 2007–2008 m. raportas ir apskaičiuo-
tieji indeksai byloja, kad geriausia „gyvenimo kokybė“ 
esanti Islandijoje (0,968), o blogiausia – Siera Leonė-
je (0,336). Labiausiai išsivysčiusių šalių dešimtuke yra 
taip pat Norvegija, Australija, Kanada, Airija, Švedija, 
Šveicarija, Japonija, Nyderlandai, Prancūzija. Pažiū-
rėjus į antrąjį ir trečiąjį dešimtuką, nesunku suvokti, 
kad pasaulyje tikrai yra kelios dešimtys šalių, kurios 
Lietuvai tėra tolimos ateities svajonės. Dvi dešimtys 
ES narių, šveicarai su islandais, Šiaurės Amerika, Ja-
ponija su Korėja ir Honkongu, Australija... Prieš gerą 
dešimtį metų pirmąkart pasirodę sąraše buvome tik vi-
dutiniškai išsivystęs kraštas, o dabar matome, kad ne-
daug ką čia beaplenksi. Verta pažymėti, kad pastarai-
siais metais mūsų šalies indeksas nežymiai pagerėjo, 
Lietuva sugebėjo netgi pralenkti Estiją, tačiau abi jas 
savo ruožtu „pralenkė“ Slovakija. Per praėjusius metus 
mūsų indeksas pakilo 0,005 punkto, aplenktųjų estų – 
0,002, tačiau slovakų – 0,007, o latvių – 0,010. Svar-
biausi mūsų kaimynai ir „konkurentai“ lentelėje atro-
do taip: Lenkija yra 37 vietoje (0,870), Slovakija – 42 
(0,863), Estija – 44 (0,860),  Latvija – 45 (0,855), Balta-
rusija – 64 (0,804), Rusija – 67 (0,802). Po truputį pro-
gresuoja visi, štai Rusija pirmąkart pripažinta aukštai 
išsivysčiusia valstybe. 

Lietuvos HDI galima charakterizuoti ir kitu aspektu. 
Tarpusavyje palyginę ES šalis, pamatysime, kad esame 
sąrašo pabaigoje. (Jei kas padarys atradimą, jog šian-
dien esame geriausia iš visų „buvusių SSRS respubli-
kų“ ir okupuotų šalių, tai tepasilaiko jį sau kaip patrio-
tinį argumentą diskusijoms su „Rytais“.) Tarp ES šalių 
esame 23 iš 27 šalių (geresni už estus, latvius, bulgarus 
bei rumunus), nežymiai atsiliekame nuo slovakų, len-
kų bei vengrų. Pažvelgę detaliau į skaičius galime drą-
siai sakyti, kad skirtumai tėra fotofinišo lygio. Regione 
nuo Talino iki Budapešto šiandien nebeliko ženklesnių 
skirtumų. O tai dar viena gera žinia – Baltijos valsty-
bės „prisivijo“ tas šalis, kurios anksčiau mums atrodė 
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sunkiai pasiekiamas užsienis. O apskritai pabrėžtina, 
kad „gyvenimo kokybės indekso“ nereikia laikyti var-
žybomis, juolab kad statistiniai duomenys neretai būna 
skirtingų metų ir nebūtinai skaičiuojami pagal tą pačią 
metodiką.

Lietuva pasaulio akyse yra šalis, visiškai pasirengusi 
ne tik didžiuotis savo pasiekimais, bet ir remti atsilie-
kančias. Šalys, kurias Lietuva formaliai ir realiai re-
mia, priklauso vidutinio išsivystymo lygio valstybėms: 
ukraina – 76 (0,788), Gruzija – 96 (0,754), Moldova – 
111 (0,708). Skirtumai čia jau akivaizdūs.

Taigi, pasak JT, esame visai padori savo regiono vals-
tybė. Suprantama, kad turime kur augti, nors, kaip jau 
pabrėžiau, auga visi.

Kitas svarbus valstybės būsenos rodiklis yra jos sta-
bilumas. Žurnalas Foreign Policy ir Taikos palaikymo 
fondas (Fund For Peace) irgi  kasmet skelbia valsty-
bių stabilumo indeksus, praėjusiais metais į sąrašą 
įtraukęs 177 valstybes. Matuojant valstybių stabilu-
mą, naudojama net 12 ekonomikos, politikos, karo ir 
taikos būsenos, žmonių migracijos ir kitų indikatorių. 
Valstybės vertinamos pagal tai, ar jose vyksta kari-
niai ar pilietiniai konfliktai, kiek stabili yra ekono-
mikos raida, ar tvirtos valdžios ir tvarkos palaikymo 
struktūros, ar tolygiai paskirstomas sukuriamas vi-
daus produktas, ar valstybė valdoma pagal teisinės 
valstybės principus.

Šiame sąraše valstybės rikiuojamos nuo mažiausiai 
stabilios iki stabiliausios. Taigi praėjusiais metais la-

biausiai griūvančia valstybe pripažintas Sudanas, aiš-
kiai turint galvoje Darfiūro krizę ir numanomą šalies 
politinį pasidalijimą į Šiaurės ir Pietų regionus. Sta-
biliausia ir mažiausiai pažeidžiama šalimi pripažinta 
Norvegija. Visos Skandinavijos šalys laikomos stabi-
liomis ir nepažeidžiamomis. Lietuva šiame sąraše yra 
143. Kaip mano ekspertai, ji stabilesnė už savo kaimy-
nes – Latviją ir Estiją (atitinkamai 140 ir 135 pozici-
jos) ir šiek tiek blogiau atrodanti už Lenkiją (145). Ru-
sija šiame kontekste atrodo gerokai pažeidžiamesnė ir 
prasčiau tvarkoma. Jos vieta – 60.

Galima daryti išvadą, kad šiandien Lietuvai koks nors 
griuvimas iš vidaus negresia. Suprantama, kad valsty-
bių stabilumo indeksas iš principo teatspindi situaciją, 
kurią galime pavadinti taip: kas būtų, jei neatsitiktų 
nieko neįtikėtina. Istoriją dažnai „kuria“ atsitiktiniai 
ir mažai prognozuojami įvykiai. Kitais žodžiais, mūsų 
šalis priskiriama palyginti stabilioms valstybėms, ku-
rioms negresia pilietiniai konfliktai, pabėgėlių srautai 
ir jų sukeliamos humanitarinės krizės, taip pat valdan-
čiojo elito nesugebėjimas spręsti esminius valstybės 
tvarkos palaikymo uždavinius.

Stebint šio indekso raidą keletą pastarųjų metų, su-
sidaro vaizdas, kad jo teikėjai tvirtai tiki, kad šalys, ta-
pusios ES ir NATO narėmis, yra patikimos, stabilios ir 
prognozuojamos. Malonu būtų tuo tikėti ir tikėti labai 
tvirtai.

Savo ruožtu Pasaulio Bankas taip pat pateikė savo 
sąrašą, įvertindamas 178 šalių investicinį klimatą pa-
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gal 10 kriterijų, pradedant galimybe pradėti verslą, 
įveikiant biurokratinius barjerus, samdant darbuoto-
jus ir galiausiai verslą baigiant.

Bendriausiu PB vertinimu Lietuva pasaulyje užima 
26 vietą, lenkdama Bulgariją, Čekiją, Lenkiją, Rumu-
niją, Slovakiją, Slovėniją ir Vengriją. Tačiau Estija ir 
Latvija atsidūrė aukščiau. Suprantama, tai jokia tra-
gedija, nes pagal daugelį galimybių rodiklių Lietuva 
savo Baltijos kaimynes nesunkiai aplenktų. Lietuvo-
je gana lengva užregistruoti nuosavybę ir pasirašyti 
verslo sutartis, tačiau ne itin gera padėtis įdarbinant 
žmones ir mokant mokesčius. Vokelių skandalas, aiš-
ku, paveikė šalies vertinimus. Bet jis tikriausiai buvo 
reikalingas, idant ateityje būtų geriau. Gal ir neverta 
aiškinti, kodėl Lietuva visa klase skiriasi nuo Rusijos 
ir Baltarusijos, taip pat ir nuo minėtų šalių, kurioms 
stengiasi padėti. 

Kadangi ekonomika XXI a. pradžioje laikoma domi-
nuojančia politikos dalimi, verta atkreipti dėmesį į 
keletą kitų indikatorių. Ekonomikos laisvės indeksas 
įvertina prekybos politiką, mokesčių naštą, valstybės 
kišimosi į ekonomiką mastą, monetarinę politiką, ka-
pitalo judėjimą, uždarbį ir kainas, taip pat bankinin-
kystės lygį. 2007 m. indeksas dar nepaskelbtas, tačiau 
prieš metus Lietuva buvo įvardyta 23-iąja tarp 157 tir-
tų šalių. Mūsų šalis atsidūrė kiek žemiau Austrijos, 
Belgijos, Švedijos ir Vokietijos, tačiau pasirodė esanti 
laisvesnė nei Graikija, Ispanija, Italija, Portugalija bei 
Prancūzija. Iš ES naujokių mus lenkia tik Estija ir Kip-
ras. Galima teigti, kad kai kurių verslo pasaulio atsto-
vų graudenimai apie Lietuvą, kaip absoliučią įvairių 
draudimų lyderę, yra demagogija

Pastaruoju metu, augant infliacijai, kalbant apie kre-
ditavimo ir skolinimosi problemas, vis dažniau minimi 
finansų rinkos ir skolinimosi indikatoriai, reitingai, pa-
rodantys valstybių ir net atskirų įmonių finansinį pati-
kimumą ir skolinimosi galimybes. Štai praėjusių metų 
pabaigoje tarptautinė reitingų agentūra Fitch Ratings 
sumažino Lietuvos ilgalaikio skolinimo užsienio ir vie-
tos valiuta reitingo perspektyvą iš stabilios į neigiamą. 
Fitch Ratings taip pat patvirtino Lietuvos ilgalaikį už-
sienio valiutos įsipareigojimų reitingą „A“, ilgalaikį vie-
tos valiutos įsipareigojimų reitingą „A+“, trumpalaikį 
užsienio valiutos įsipareigojimų reitingą „F1“. 

Ką visa tai reiškia?
Finansų rinkos tyrimus šiandien atlieka ir savo išva-

das skelbia daugybė bendrovių. Autoritetingiausiomis 
ir patikimiausiomis laikomos Standard & Poor’s (S&P), 
Moody’s Corporation ir jau minėta Fitch Ratings.

Standard & Poor’s skelbia vadinamuosius investicijų 
bei kredito patikimumo reitingus, akcijų patikimumo 
tyrimus ir pan. Įmonės ir valstybės reitinguojamos nuo 
patikimiausių (AAA) iki visai nepatikimų (D), galimi 
įvairūs tarpiniai variantai: AA, A, BBB+, BBB–, kur 

matematiniai ženklai rodo galimą gerėjimo ar blogėji-
mo tendenciją. Reitingas byloja, ar toks partneris gali 
būti patikimas akcininkas ar jo akcijų rinka nėra dirb-
tinai reguliuojama. Standard & Poor’s skelbia ir trum-
palaikio skolinimosi reitingus nuo A-1 iki D, rodančius, 
kiek galima tikėtis, kad skolininkas vykdys įsipareigo-
jimus, t. y. ar verta skolinti. Moody’s Corporation vykdo 
daugiausiai finansų rinkos ir kreditavimo patikimumo 
tyrimus, nustato, ar firma, valstybė bei kitas subjektas 
gali laiku ir pilnai vykdyti savo kreditinius įsipareigo-
jimus. Ilgalaikiam skolinimui reitinguojama nuo Aaa – 
minimali kreditavimo rizika – iki C, su įvairiomis tar-
pinėmis formomis – Aa1, Aa2 ir t. t. Geriausiai skolinti 
tam, kurio reitingas Aaa, o skolinti subjektui C – la-
bai rizikinga, galima neatgauti skolos. Trumpalaikiam 
skolinimui naudojami indeksai nuo P-1 iki P-3. Jie taip 
pat informuoja, ar verta skolinti. Panašią informaciją 
teikia ir Fitch Ratings korporacija, kuri ilgalaikio in-
vestavimo riziką charakterizuoja indeksais nuo A iki D 
(su įvairiomis tarpinėmis reikšmėmis: AA+, AA, AA–, 
A+, A, A, BBB+, BBB, BBB– ir t. t.). Trumpalaikio kre-
ditavimo rizika žymima indeksais F1, F2, F3, B, C, D.

Lietuvos reitingai šiuo metu yra tokie: Stan dard & 
Poor’s ilgalaikio skolinimosi reitingas yra A su blogė-
jimo tendencija, trumpalaikėms – A-1. Moody’s Corpo-
ration indeksai attinkamai Aa2 ir P-1, Fitch Ratings, 
kaip jau minėta, A ir F1. Beje, analogiškas Estijos rei-
tingas yra A su neutralia tendencija, o Latvijos kiek že-
mesnis – BBB+. Buvusios SSRS respublikų reitingai 
gerokai žemesni.

Visi Lietuvos reitingai yra palyginti aukšti ir labai 
panašūs į kitų naujų ES narių rodiklius. Jie tolygiai 
gerėjo iki dabartinio momento, kai Fitch Ratings pa-
skelbė apie jų sumažinimą. Tad ir šioje vietoje galima 
kalbėti apie Lietuvos „normalumą“ regiono kontekste. 
Bent jau 2007-aisiais.

Tarptautinė organizacija Transparency Internatio-
nal, tirianti korupcijos suvokimo lygį įvairiose šaly-
se, Lietuvą laiko vidutiniškai korumpuota valstybe. 
Esame 51 vietoje iš 179 tirtos šalies, o mūsų korupci-
jos suvokimo indeksas – CPI – yra 4,8 (jis skaičiuoja-
mas atsižvelgiant į 9 skirtingų institucijų pateikiamus 
duomenis pagal 15 rodiklių). Geriausias indeksas 10,0 
reikštų, kad korupcijos apskritai nėra, o blogiausias 0,0 
absoliučią korupciją. Pastaraisiais metais sąrašo lyde-
rės yra Skandinavijos šalys. Pirmajam trejetukui – Da-
nijai, Suomijai ir kitoje pasaulio pusėje esančiai Nau-
jajai Zelandijai – priskirtas indeksas 9,4. Lentelės 
pabaigoje – Mianmaras ir Somalis, jų CPI yra 1,4.

Iš visų sovietinės imperijos valdytų ir kontroliuotų 
teritorijų Baltijos šalys yra mažiausiai korumpuotos. 
Lietuvą ir Latviją, kurių korupcijos indeksas vienodas 
(4,8), lenkia tik Estija. Jos indeksas 6,5 ir, užimdama 
28 vietą pasaulyje, ji priskiriama mažai korumpuotų 
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šalių kategorijai. Šia prasme estai tikrai gerokai mus 
lenkia. užtat Lenkija užima 61 (indeksas 4,2), Rusija – 
tik 143 (2,3), Baltarusija – 150 (2,1) vietas.

Turint galvoje nesibaigiančius korupcijos skandalus 
ir eilinių piliečių įsitikinimą, kad šalis serga nepagydo-
mai, tokie rezultatai turėtų labai stebinti.

Tarptautinės organizacijos nelaiko Lietuvos itin ko-
rumpuota šalimi, Lietuva ir šia prasme visai normali 
šalis Vidurio Europoje. Mūsų situacija geresnė nei ko-
kios Graikijos, Kroatijos, Rumunijos, Bulgarijos ar jau 
minėtos Lenkijos. Tai reiškia ne tik tai, kad esame pa-
lyginti „normalūs“, bet ir kad didžioji pasaulio dalis yra 
gerokai apgedusi. Peržvelgę Kinijos, Indijos, Indonezi-
jos valstybių, apskritai Azijos ir Lotynų Amerikos ro-
diklius, galime teigti, kad apie pusė žmonijos gyvena 
didelės ar vidutinės korupcijos sąlygomis.

Liūdna tendencija Lietuvoje yra ta, kad jau kelerius 
metus situacija negerėja, kai visi kaimynai, tegul ir lė-
tai, progresuoja. Svajonės supanašėti su Skandinavijos 
valstybėmis, regis, ne taip lengvai įgyvendinamos. 

Galiausiai – kiek mes globalūs? Kaip jaučiamės glo-
balėjančiame pasaulyje? Žinia, pats globalizacijos reiš-
kinys nėra apibrėžiamas vienareikšmiškai, tačiau esa-
ma sugebančių išmatuoti ir jos lygį. Kasmet skelbiamas 
vadinamasis A.T. Kearney/FOREIGN POLICY Globa-
lization Index. Jis atspindi tokius dalykus kaip prekyba 
ir investicijos, laisvas asmenų judėjimas, tarptautiniai 
telefono ryšiai, interneto naudojimas ir dalyvavimas 
tarptautinėse organizacijose. Jo kintamieji rodikliai 
apima ekonomikos integracijos lygį, žmogiškųjų kon-
taktų lygį ir jų galimybes, taip pat demokratinių lais-
vių ir politinių galimybių įvertinimą.

2007 m. pagal 13 kintamųjų rodiklių apskaičiuotas 
62 šalių, apimančių  85% pasaulio gyventojų, globali-
zacijos indeksas. Globaliausių šalių penketukas atro-
do taip: Singapūras, Šveicarija, JAV, Airija, Danija. Jei 
žinome, kaip tos šalys atrodo de facto, gal galėsime įsi-
vaizduoti, kas yra svarbiausi išoriškai matomi globali-
zacijos bruožai.

Lietuvos šiame tyrime nėra, tačiau – žinodami, kad 
pagal daugelį rodiklių esame panašūs į kaimynus – ga-
lime tikėtis, kad mūsų vieta yra kažkur tarp Slovakijos 
(26) ir Lenkijos (33), tad netoli vidurio.

Greitai būsime pragyvenę jau ir visą pirmąjį XXI a. 
dešimtmetį, amžiaus, kuris atrodė būsiąs arba fantas-
tiškai protingas ir tvarkingas, arba apimtas karų bei 
konfliktų. Kol kas jis atrodo visai normalus, o Lietuva, 
tapusi nepriklausoma valstybe – normali pasaulio da-
lelė. Daugeliu aspektų Europoje esame dvidešimt ke-
linti, o pasaulyje – keturiasdešimt kelinti. Tai pagal 
dydį, galimybes ir sugebėjimus.

O juk ne taip ir blogai.
Pabaigai – keletas naujienų. Klimato kaita, tiksliau jo 

atšilimas, tampa svarbiausia globalia problema, prob-
lema, veikiau gilėjančia, nei sprendžiama. Šveicarijos 
konfederacijos bendradarbiavimo ir vystymo agentūra 
prieš keliolika metų ėmėsi įdomaus projekto: paskai-
čiuoti, kokio sąlyginio žemės ploto reikia statistiniam 
tos ar kitos šalies piliečiui pragyventi. Kai kas tai va-
dina „gamtos išnaudojimo rodikliu“. Lietuvos atveju šis 
rodiklis nustatytas toks: 4,4 hektaro žmogui. Taigi jei 
lietuviai gyventų kaip gyvena dabar, tai 3,4 milijono gy-
ventojų biologiškai reikėtų dvigubai daugiau teritorijos, 
nei turime šiandien. Tai reiškia, kad esame imantys iš 
bendro katilo ir gyvenantys iš dalies neišsivysčiusių ša-
lių gamtos sąskaita. Esame prasiskolinę gamtai, nes pa-
saulio vidurkis – 2,2 hektaro žmogui. Ekologų paskaičia-
vimu, šiandienės gamtos galimybės yra 2,0, tad žmonija 
jau viršija gamtos regeneracijos galimybes. Tai ir skati-
na klimato kaitą bei kitas blogas tendencijas. Labiausiai 
gamtai imlus gyvenimas yra JAV – jos rodiklis apie 9,6, 
o štai Tadžikistano ar Haičio – žemesnis už 1,0.

Taigi globaliame kontekste esame gamtai skolingų 
valstybių sąraše. Estai atrodo dar blogiau (6,5), o lat-
viai – geriau (2,6). Tačiau ir visa ES „neblizga“. Sumi-
nis 27 šalių rodiklis – 4,8. Rusijos rodiklis toks kaip 
mūsų (4,4), o lenkų ir baltarusių – mažesnis (3,3). Tai, 
kad išnaudojame gamtą ne taip intensyviai kaip visa 
ES, yra gal ir optimistinis pabaigos akordas, tačiau pa-
guoda čia tikrai nedidelė – kiekvienas statistinis tau-
tietis ima iš gamtos daugiau nei dvigubai daugiau, nei 
gamta gali duoti.

Kas žino, gal ne BVP, o aplinkos būsenos rodikliai 
taps svarbiausi XXI a., ir gal 2008 m. apžvalgą teks 
pradėti nuo ekologinių permainų suvestinių.
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sovietika

Kokios priežastys lėmė, kad Jūsų istorinių tyrimų chro-
nologija tokia plati? Ji apima nuo XVI a. paskutinio 
ket virčio iki XX a. šešto septinto dešimtmečių...

Aš buvau linkęs tyrinėti LDK istorijos laikotarpį, ta-
čiau šios srities tyrinėti man neleido. Netgi buvo išsa-
kytas pageidavimas, jog rašyčiau apie 1940-uosius... 
Tiesa, remiant prof. Juozui Jurginiui, pavyko tokios 
užduoties išvengti. Nors ir vėl – eiti į tam tikrą komp-
romisą privalėjau: mano tyrimo tema tapo 1905 m. 
įvykiai kaime. Kai čia pasipylė kritika, tada susidarė 
palanki situacija pereiti prie XVI–XVII a. tyrimų: Li-
vonijos problemos ir LDK iždo klausimo, – susitelkiau 
prie pastarųjų temų.

Mano pirmieji darbai Istorijos institute buvo susiję 
su Lietuvos istorijos šaltinių antro tomo leidyba. Pas-
tarajame buvo skelbiami pobaudžiavinį laikotarpį at-
spindintys dokumentai. Kadangi kiti mano kolegos 
šiek tiek prisibijojo galimų įtampų, man teko dirbti su 
nacionalinį judėjimą ir Pirmąjį pasaulinį karą atspin-
dinčių šaltinių baze. Tai atvėrė puikią progą pasinerti į 
XIX a. antros pusės problematiką. Pobaudžiavinio lai-
kotarpio dokumentų minėtame šaltinių leidinyje red-
kolegija įdėjo nedaug. Tuo tarpu Centriniame istorijos 
archyve man teko perversti didžiulį jų masyvą. Taip 
pat teko padirbėti Maskvoje ir Peterburge. Daug laiko 
praleidau SSRS Centriniame istorijos archyve. Šio dar-
bo pasekmėje pavyko susikurti apibendrintą vaizdinį 
apie XIX a. antros pusės istorijos procesus, 1905 m. įvy-
kius ir Pirmąjį pasaulinį karą. Kai tyrinėjant šį laiko-
tarpį tapo „ankšta“, pasukau prie LDK problematikos. 
Kadangi nieko negaliu rašyti, nesusipažinęs su pirmi-
niais šaltiniais, tai teko ir šiuo atveju patyrinėti auten-
tišką medžiagą. Tokia darbo metodika leido man pa-

siekiau BŪti ištikimas

Antanas Tyla atsako į Aurimo Švedo klausimus 

justi vienos ar kitos istorinės epochos dvasią... Beje, čia 
pat reikėtų pridurti, jog XVI–XVII a. laikotarpis tyrinė-
tojui teikė visai kitas galimybes. Maža to, šio laikotar-
pio netgi negalima lyginti su XIX a. antra puse ar XX a. 
pradžia. Čia vos tik parašai kokį tekstelį – iš karto kam 
nors kas nors užkliūva, prasideda svarstymai, „korek-
cijos“. Kai parengiau pirmą savo straipsnį „Slaptas lie-
tuvių mokymas 1862–1904 m.“, jis tuoj pat susilaukė 
kritikos ir stalčiuje išgulėjo bene trisdešimt metų. Tik 
Atgimimo laikotarpiu pavyko jį paskelbti. Tuo tarpu 
tyrinėdamas XVI–XVII a., nejutau beveik jokio ideo-
loginio spaudimo. Sąlygos laisviau reikšti savo mintis 
buvo nepalyginti geresnės. Tiesa, jeigu buvo kalbama 
apie santykius su Rusija, tai reikėjo būti labai atsar-
giam renkantis vienokias ar kitokias formuluotes.

Kur istorikai buvo laisvesni: Maskvoje, Vilniuje ar 
Var šuvoje? Jeigu paprašyčiau palyginti Vilnių ir Mas-
kvą...

Žinoma, kad Lenkijoje susiklostė visai kita situacija. 
Nors šioje šalyje taip pat vyravo marksistinė ideologi-
ja. Tuo tarpu jeigu kalbėtume apie Vilnių ir Maskvą... 
Šiuo atveju galiu pasiremti savo patirtimi. Gavęs temą 
„1905 metai Lietuvos kaime“, aš pabandžiau savo bū-
simo tyrimo planą Maskvoje vykusio agrarinio simpo-
ziumo metu paderinti su Sergejumi Mitrofanovičiumi 
Dubrovskiu. Šis istorikas savo laiku buvo represuo-
tas, suimtas. Grįžęs iš tremties, jis sugebėjo įsijungti į 
mokslinį gyvenimą ir pakankamai aktyviai jame reiš-
kėsi. Dirbo Istorijos institute. Taigi aš pabandžiau jam 
parodyti savo būsimos kandidatinės disertacijos planą. 
Kai Dubrovskis man parašė savo pastabas, aš nuo to-
kio pobūdžio konsultacijų „atsižegnojau“ visiems lai-
kams. Jokių kontaktų daugiau su juo nebepalaikiau. 
Minėtas istorikas visų pirma pabrėžė socialinės istori-
jos klausimą, kai tuo tarpu Lietuvoje 1905-uosius derė-
tų vertinti kaip tautinį sukilimą. Taigi man tapo aišku, 
jog bendraudamas su Dubrovskiu aš būsiu priverstas 
likti iš anksto nubraižytų schemų nelaisvėje. Štai ir tu-
rime tam tikrą galimybę palyginti Vilnių ir Maskvą.

Tuo tarpu Vilniuje man pavyko parašyti savo moksli-
nį darbą, nenukrypstant į kraštutinumus. Tiesa, pami-

antanas tyLa (g. 1929) – istorikas, habil. dr., akademikas, 
visuomenės veikėjas. nuo 1958 m. dirba istorijos institute (nuo 
1989 m. – archeografijos skyriuje); 1992–1999 direktorius. žy-
mes nieji veikalai: „Lietuva ir Livonija Xvi a. pabaigoje – Xvii a. 
pradžioje“ (1986), „Garšvių knygnešių draugija“ (1991), šaltinių 
publikacija „Lietuvių spaudos draudimo panaikinimo byla“ (1972; 
22004). skelbiamas pokalbis yra iš dr. aurimo švedo parengto po-
kalbių ciklo su iškiliausiais sovietmečio Lietuvos humanitarais.
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nėtina, jog Leningrade situacija buvo kiek kitokia. Prieš 
gynimą aš savo disertacijos tezes nusiunčiau tokiai pro-
fesorei Lebedevai-Svirskajai. Ji tyrinėjo XIX–XX a. pra-
džios problematiką. Rusijoje įsigalėjusi 1905 m. įvykių 
traktuotė visiems puikiai žinoma: pabrėžiami socia-
liniai santykiai, proletariato veikla ir valstiečių kova su 
dvarininkais. Tuo tarpu aš, kaip jau minėjau, į pirmą 
planą iškėliau tautinės kultūros ir politinės kovos klau-
simą. Apie tai buvo rašoma pirmame mano darbo sky-
riuje. Maskvėnai šitokį poelgį būtų įvertinę kaip aki-
brokštą nusistovėjusiai istoriografinei tradi cijai. Tuo 
tarpu Svirskaja savo atsiliepime parašė, jog socialiniai 
santykiai ir prieštaravimai turėtų būti pirmame pla-
ne, tačiau mano disertacijos tezės pakankamai aiškiai 
parodo, jog kalbant apie Lietuvą pirmiausia reikia ak-
centuoti politinį lygmenį. Jos nuomonė buvo labai svar-
bi, – juk tai buvo profesorės iš Leningrado vertinimas. 
Per gynimą aš ja pasinaudojau atremdamas man išsa-
komus priekaištus.

Jeigu grįžtume prie Vilniaus ir Varšuvos palyginimo, 
tai mes pas juos galėjome skelbti tai, ko čia išspausdin-
ti nebūtų pavykę.

SSRS sostinėje gyvenę ir dirbę praeities tyrinėtojai bu-

vo labai ideologizuoti. Beje, pasitikėjimo jais neat gavau ir 
1990–1991 m. Su kai kuriais tuo metu mes dar pakan-
kamai intensyviai bendravome. Tiesa, dabartinė  jau noji 
karta, kiek man teko susidurti, jau yra visai kita.

Dėl teisybės derėtų padaryti vieną išlygą. Jaunasis 
Grekovas mano daktaro disertaciją, kur buvo gilinama-
si į Lietuvos dalyvavimą Livonijos kare, įvertino korek-
tiškai. Man su šiuo istoriku teko pabendrauti keliau-
jant į vieną simpoziumą, vykusį Lenkijoje. Jis įdėmiai 
klausėsi mano argumentų ir beatodairiškai negynė tuo 
metu įsigalėjusios nuostatos, jog Lietuva trukdė Rusi-
jai išeiti prie Baltijos jūros. Beje, jis VAK‘e, kur buvo 
tvirtinamos disertacijos, dirbo ekspertu. Būtent Greko-

vo dėka mano daktaro disertacija nesusidūrė su kliūti-
mis. Nors aš ją gyniausi jau 1988 m., tačiau nepaisant 
bendrų akademinės atmosferos laisvėjimo procesų, 
šioks toks šurmulys buvo kilęs. Vis dėlto didesnių truk-
džių nebuvo.

Ar kalbant apie visą sovietmečio epochą galima būtų 
išskirti tarpsnį, kuriuo tapo lengviau dirbti, buvo gali-
ma mažiau saugotis cenzūros ir daugiau pasakyti?

Turbūt ženklesnės permainos, atlaisvinusios istori-
kams rankas, įvyko tik Atgimimo laikotarpiu. Kitų ryš-
kesnių lūžių sovietmečiu aš neįžvelgiu. Tiesa, po „as-
mens kulto“ demaskavimo įvyko šiokių tokių permainų. 
Tačiau jos buvo labai greitai užgniaužtos. Žinoma, aš 
negalėčiau pasakyti, kas Lietuvoje dėjosi kokiais 1945-
aisiais. Vilniaus universitete studijavau nuo 1951 m., o 
į Institutą dirbti atėjau 1958 m. Studijų metais bent jau 
naujausiųjų laikų istorijos tyrimuose bei dėstyme vyra-
vo toks marazmas, jog šioje sferoje aš nieko pozityvaus 
nemačiau. Išskirti būtų galima nebent prof. Igną Jony-
ną. Man teko klausyti jo skaitomo SSRS istorijos kurso 
nuo seniausių laikų iki XVIII a. Šio kurso rėmuose Jo-
nyno dėka atsirado vietos kelioms paskaitoms apie Lie-
tuvos istoriją. Profesorius aptarė didžiųjų kunigaikš-
čių – Gedimino, Kęstučio, Algirdo – valdymo laikotarpį. 
Be jokios abejonės, įspūdį paliko prof. Broniaus Dundu-
lio paskaitos, skirtos senovės istorijai ir Viduramžiams, 
doc. Juozo Galvydžio Naujųjų laikų kursas, prof. Povi-
lo Pakarklio, prof. Konstantino Jablonskio speckursai, 
skirti Lietuvos istorijos problemoms.

Kurių disciplinų atstovai – filosofai, lituanistai, so-
ciologai ar istorikai – buvo laisvesni, ne taip prižiūrimi 
tuometinių valdžios organų ir turėjo daugiau galimy-
bių ką nors pasakyti savo tekstais?

Galbūt laisviausiai sovietmečiu jautėsi lingvistai. 
Tuo tarpu istorijos padėtis buvo visai kitokia. Ją jautė-
si išmanąs beveik kiekvienas prašalaitis. Tuoj pat pasi-
pildavo priekaištai bei pamokslai, kaip traktuoti vieną 
ar kitą įvykį. Nieko panašaus juk su kokiais nors mate-
matikais nevykdavo.

1955 m. Juozas Žiugžda, atsakydamas į Kosto Kor-
sako kritiką dėl LDK vaizdavimo LTSR istorijos kurse, 
pasakė: „Предмета для исторической гордости для 
нас в существовании великого княжества Литов
ского нет“. Ar toks požiūris buvo aktualus visą soviet
metį? Jeigu „švelnėjo“ – nuo kada?

Reikšmingas buvo Vladimiro Pašutos veikalas 
„Образование Литовского государства“. Jam pasiro-
džius, LDK iš karto įgijo vertę. Kadangi Pašuta buvo 

siekiau BŪti ištikimas

Bolšaja-tes kaime (sibiras, krasnojarsko kr., novosiolovo raj.) 
su tėveliais ir broliu jonu. 1955 09 04
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akademikas, be to, – maskvėnas, po jo studijos pasi-
rodymo buvo atverti keliai ir mums svarstyti apie 
LDK kaip istorinį subjektą. Beje, sovietmečiu būda-
vo organizuojami „Rytų Europos agrarinės istorijos“ 
simpoziumai. Juose LDK problematiką savo praneši-
muose svarstydavo lietuviai, baltarusai, ukrainiečiai. 
Ypač ukrainiečiai. Tai jokių įtampų nesukeldavo. Ar 
tai buvo juntama Lietuvoje? Manau, kad taip. Dabar 
apie santykinį vertinimą, kuri Lietuvos istorijos dalis 

yra svarbesnė: LDK istorija ar po „Spalio revoliucijos“ 
prasidėjęs istorijos etapas... 1986 m. pasirodė pirmasis 
„Lietuvos TSR istorijos“ tomas, redaguotas Broniaus 
Vaitkevičiaus. Manau, daug ką pasako vien jau ta de-
talė, jog tuometinis Istorijos instituto direktorius buvo 
siūlęs rašyti naują istorijos sintezę pradedant 1917 m. 
Šitam pasiūlymui pasipriešino Jurginis ir kiti istorikai. 
Susidūrus su tokia opozicija, imtasi rengti akademinės 
istorijos projektą, apimant visą istoriją nuo seniausių 
laikų iki šių dienų. Todėl galima pagrįstai teigti, jog 
nors LDK palengva ir atgavo prestižą po maskviečių 
istorikų darbų pasirodymo, tačiau šio istorinio subjek-
to sovietų Lietuvoje buvo prisibijoma. Tai konstatavus, 
galima aptarti kitą klausimą – kaip sovietmečiu buvo 
sprendžiama problema, ką lietuvių istorikams dera ty-
rinėti – visą LDK teritoriją ar etnografines Lietuvos ri-
bas? Vėl suveikdavo mano jau minėta baimė. Aš pa-
rašiau straipsnį apie Lietuvos valdymo ypatybes XX a. 
pradžioje. Turiu omenyje Rusijos režimo įvestą nepa-
prastąją padėtį bei privalomuosius potvarkius, kurie 
buvo pradėti leisti nuo 1902-ųjų... Vilniaus gubernijoje 
nepaprastoji padėtis buvo paskelbta Vilniuje ir Smur-

gainiuose. Savo straipsnyje aš ir paminėjau tuos Smur-
gainius. To pakako, kad mane išsikviestų Žiugžda ir 
imtų kamantinėti: „O kodėl tau parūpo Smurgainiai? 
Juk jie Baltarusijoje!“ Šį klausimą galima suprasti la-
bai paprastai: apie tuos dalykus, kurie dabar yra ne 
Lietuvoje, geriau nekalbėti. Tokia kolizija iškildavo 
nuolat.

1982 m. Instituto mokslinės tarybos posėdyje profeso-
rius Mečislovas Jučas paminėjo, jog apie iškilius istori-
kus nesiformuoja mokyklos... Ar iš tiesų sovietmečiu ne-
susiformavo istorikų mokyklos? Kodėl taip nutiko?

Manau, šiuo atveju reikėtų paminėti pozityvų Jur-
ginio vaidmenį. Kai atėjau dirbti į Istorijos institutą, 
man tapo akivaizdu, jog jis labai aktyviai bando for-
muoti ir įdiegti tam tikrus mokslinio darbo principus. 
Jurginis daug įdėjo pastangų, idant išguitų tuo metu 
vyravusius mokslinių tekstų rašymo įpročius. Tyrinė-
dami kokį nors klausimą, istorikai pradėdavo kone nuo 
Adomo ir Ievos. Tuo tarpu jis stengėsi įtvirtinti prin-
cipą, jog konkretaus klausimo nagrinėjimą reikia pra-
dėti atsižvelgiant į jau egzistuojančią istoriografiją. 
Toks atspirties taškas įgalintų aiškiai apsibrėžti, kas 
jau yra nuveikta vienoje ar kitoje tyrimų srityje, ir kar-
tu – tiksliai nusakyti, kokie klausimai bus svarstomi 
konkrečiame straipsnyje ar monografijoje. Taigi Jurgi-
nis pabrėžė būtinybę istoriografiškai nagrinėti proble-
mą. Jeigu kas nors mėgindavo nesilaikyti šio metodinio 
principo – straipsnis būdavo atmetamas. Tokią prieigą 
aš įvardyčiau kaip racionalią Jurginio mokyklos kryptį. 
Paminėtina, jog jis nebuvo despotas, varžęs jaunesnių-
jų kolegų iniciatyvą. Tiesiog jis nuosekliai bandė įdieg-
ti tam tikrus elementarius mokslinio darbo principus, 
būtinus korektiškam tyrimui.

Kalbėti apie Vilniaus universitetą man būtų sunku, 
nes nelabai žinau, kokia ten susiklostė situacija. Be to, 
Istorijos institutas niekada netikrino, ką veikia univer-
sitete susitelkę istorikai. Tuo tarpu žmonės iš universi-
teto ne kartą buvo atėję įvertinti instituto veiklos. Tik-
riausiai taip nutiko todėl, kad mes ir mūsų mokykla 
at rodėme ne labai patikimi. Jurginis dėl savo liberalizmo  
visą laiką užkliūdavo ir Instituto viduje, ir už jo ribų.

Kai teko vartyti Istorijos instituto ir Istorijos fakulteto 
dokumentus, iš tiesų susidarė toks įspūdis, jog univer-
siteto darbuotojai daug ramiau gyveno nei jų kolegos. 
Nuolatinių patikrinimų ir komisijų dėmesys iš tiesų 
Istorijos fakulteto darbuotojų nekamavo. Galbūt Insti-
tutui daugiau dėmesio kliūdavo todėl, kad jo mokslinė 
veikla buvo kur kas intensyvesnė?

Istorijos institutas buvo labiau matomas. Juk Insti-
tutas leido Lietuvos istoriją, periodinį leidinį „Lietuvos 

antanas tyLa atsako į auRimo švedo kLausimus

istorijos instituto istorikai vilniaus senamiesčio kiemelyje 
(antokolskio gt.). iš kairės į dešinę: antanas tyla, edvardas 
Gudavičius, Zigmantas kiaupa, ingė Lukšaitė, jūratė kuzmaitė, 
e. Grodeckas, mečislovas jučas, juozas jurginis
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istorijos metraštis“. Sintetiniai veikalai tapdavo savi-
tu veidrodžiu, į kurį pažvelgus, būdavo galima sakyti: 
„Štai kaip jūs dirbate, štai kaip jūs galvojate“. Labai 
dažnai žvelgiantys į tą „veidrodį“ nuspręsdavo, jog gal-
vojama ne taip, kaip sovietų režimui reikia. Atkreipkite 
dėmesį į Žiugždą, kaip jis rengė pirmąjį Lietuvos istori-
jos variantą. Juk iš pat pradžių buvo išleistas sintezės 
maketas. Jį svarstė istorikai, atvykę iš įvairių respubli-
kų. Beje, Žiugžda mėgo kartoti vieną posakį: „Niekas 
nemuš už tai, kas nebuvo išleista. O už tai, kas pasiro-
dė spaudoje, – galima nukentėti“.

Su pastaba, jog Istorijos institutas nusipelnyda-
vo įvairiausių komisijų dėmesio pirmiausia dėl savo 
mokslinės produkcijos, galima sutikti. Be to, nepamirš-
tina, jog istorija buvo ideologinis mokslas. Tai taip pat 
sąlygojo kompartijos Centro komiteto pastangas mus 
prižiūrėti. Pats universitetas juk neorganizuodavo ko-
misijų. Jame dirbantys istorikai tiesiog privalėdavo 
įgyvendinti iš aukščiau atsklindančius nurodymus...

Kokį istoriką Jūs laikote savo mokytoju ir kodėl?

Jurginį. Jis drąsiai kalbėdavo, suformuluodavo savo 
požiūrį ir jį reikšdavo. Jeigu ne Jurginis, aš savo diser-
tacijos apie 1905 m. įvykius nebūčiau apgynęs. Mat 
profesorius surado tokius oponentus, kurie mano idėjas 
įvertino palankiai. Beje, tik jo dėka pasirodė ir knygelė. 
Aš tikrai nebūčiau mėginęs publikuoti savo kandidato 
disertacijos. Nežinau, ką Jurginis įžvelgė tame tekste, 
tačiau jis labai mane skatino rengti jį spaudai. „Kny-
ga yra labai svarbi, tai – istoriko pasas“, – mėgdavo jis 
man kartoti. Tuo tarpu aš ypatingo entuziazmo nero-
džiau. Kadangi disertacijoje pasakiau ne viską, ką no-
rėjau, tai ir didelio ūpo ją publikuoti nebuvo... Tačiau ir 
tai, ką joje pasakiau, susilaukė ideologinių sargybinių 
kritikos: ji buvo išbraukta iš studentams rekomenduo-
jamos literatūros sąrašo.

Mūsų bendravimas su Jurginiu nenutrūko ir vėliau. 
Profesorius būdavo nuolat kupinas naujų idėjų, jomis 
dalydavosi, diskutuodavo. Galbūt tai bus šioks toks 
ekskursas į šalį, tačiau jis turėtų pakankamai gerai at-
skleisti Jurginio būdą. Kai jis rengė savo daktaro di-
sertaciją „Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje“, Istorijos 
institutas buvo įsikūręs Antakalnyje, Vileišių rūmuose. 
Aš ir, regis, dar septyni mano kolegos sėdėjome didelė-
je salėje. Tuo tarpu Jurginis kaip faktinis direktorius 
(nes Žiugžda ateidavo gana retai) buvo įsikūręs atski-
rame kabinete. Tačiau jis nemėgo sėdėti užsidaręs tarp 
keturių sienų. Jurginis bene kasdien ateidavo į mūsų 
darbo vietą ir imdavosi tikrinti savo teiginius: pradėda-
vo aiškinti, įrodinėti, polemizuoti. Vieną kartą kalbėda-
vo apie prievoles, kitą kartą apie kokį nors kitą svarbų 
savo darbo akcentą. Jis taip elgdavosi, norėdamas pasi-
tikrinti, ar jo teiginiai skamba įtikinamai. Žinoma, mes 

pakankamai retai įsitraukdavome į polemiką su Jur-
giniu – dažniausiai tiesiog sėdėdavome ir klausydavo-
mės. Tačiau tai tikrai nebūdavo abejingumo jo mintims 
išraiška. Man regis, tokiu būdu ir formuojama bendra-
minčių grupė, kai labiau patyręs mokslininkas dalijasi 
su kitais savo idėjomis, abejonėmis ir ieškojimais. Tuo 
tarpu Jurginio darbo konsultantas buvo prof. Jablons-
kis. Jis buvo tylenis. Kaip mėgdavo pasakoti Jurginis, 
jeigu išdėsčius vieną ar kitą idėją Jablonskis tik skės-
teldavo rankomis, tai reikšdavo, kad nieko doro nebus... 
Mes nelabai jutome tiesioginės Jablonskio įtakos. Jis 
buvo susitelkęs į savo darbus – paskutiniais metais su 
Rimantu Jasu rengė „Lietuvos valstiečių ir miestelėnų 
ginčus su dvarų valdytojais“. Tuo tarpu Jurginio povei-
kis buvo akivaizdus ir metodiniu požiūriu, ir apsaugant 
jaunesnius bendradarbius nuo įvairių pavojų. Jis nere-
tai sergėdavo, jei pamatydavo, jog kuris nors jo kolega 
gali pakliūti į partijos prievaizdų nemalonę. Stengdavosi 
padėti. Atrodo, 1973 m. jis taip pat užsiminė girdėjęs iš 
Romo Šarmaičio, jog „virš Antano Tylos galvos kaupia-
si juodi debesys“. Kas tie debesys, sužinojau tik dabar, 
pasirodžius dokumentų rinkiniui „Lietuvos kultūra so-
vietinės ideologijos nelaisvėje, 1945–1990“. Tais metais 
KGB operatyvinių darbuotojų pasitarime buvo aptaria-

mas mano leidyklai įteiktas rankraštis: „Garšvių kny-
gnešių draugija“. Leidinys buvo įvertintas kaip žalin-
gas sovietų režimui. Agentūrinė mano charakteristika 
taip pat buvo bloga. Taigi debesys iš tikrųjų buvo juodi.

siekiau BŪti ištikimas

su juozu jurginiu jurbarke, per Pabaltijo istorikų susitikimą. 1975
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LTSR Mokslų akademijos Istorijos instituto partinės 
organizacijos atvirame susirinkime 1972 m. gegužės 
31 d. partorganizacijos sekretorius G. Butkus paminė-
jo: „1971 metais mūsų institute buvo parengtas ir re-
komenduotas spaudai dokumentų rinkinys apie lietu-

viškos spaudos draudimo panaikinimą. Rinkinio įvade 
ir komentaruose, parengtuose drg. Tylos, buvo eilė me-
todologinių ir faktinių klaidų“. Kuo užkliuvo Jūsų pa-
rengtas įvadas ir komentarai?

Juk viskas turėjo būti aiškinama iš klasių kovos po-
zicijų. Esą tik ši kova priverčianti „engėjus“ imtis vienų 
ar kitų liberalių žingsnių. Tokia buvo oficiali schema, 
kuria aš turėjau remtis, parodydamas spaudos drau-
dimo panaikinimo peripetijas. Tačiau minėto rinkinio 
įvade aš sudėjau ištraukas iš lietuvių inteligentijos at-
siminimų, kaip buvo papirkinėjami carinės Rusijos vy-
riausybės darbuotojai. Šiuo atveju man geru pavyzdžiu 
tapo Vidaus reikalų ministerijos kanceliarijos vedėjo 
Strolmano personalija. Mat spaudos draudimo panai-
kinimo klausimą svarstė dvi ministerijos – Švietimo 
ir Vidaus reikalų. Jos caro pavedimu turėjo parengti 
bendrą išvadą minėtu klausimu: ar spaudos draudimą 
verta tęsti toliau, o gal šią priemonę tikslingiau būtų 
pakoreguoti ar visai panaikinti? Priimant sprendimą 
įtakos turėjo subjektyvūs veiksniai. Lietuvių inteligen-
tai savo atsiminimuose užsimena, kaip jie vaišindavo 
reikiamus asmenis bei kitaip juos „apdorodavo“. Šios 
detalės, kaip minėjau, rinkinio įvade buvo aptartos ir 
kartu – sugriovė sklandžią klasių kovos schemą... už 

tokį „akibrokštą“ mane labai stipriai kritikavo. Todėl 
teko rašyti antrą įvado redakciją. Beje, dar vienas šiokį 
tokį keblumą sukėlęs aspektas spaudos draudimo pa-
naikinimo byloje – Rusijos caro vaidmuo. Jis šiuo atve-
ju pasirodė kaip pakankamai įžvalgus imperijos poli-
tikas. Aš tai taip pat paminėjau... Turiu omenyje caro 
reakciją į aukšto Vidaus reikalų ministerijos pareigūno 
Sypiagino rašte suformuluotą teiginį, esą Rusijos val-
dovas nutarė spaudos draudimo įsaką palikti gyvuoti 
toliau. Perskaitęs tai, caras savo ranka užrašė: „Tai ne-
susipratimas. Tokio įsako aš nedaviau...“ Sunku tokią 
aplinkybę apeiti tylomis. Juolab jog caras galėjo iš kar-
to paremti reakcingesnę – Švietimo ministerijos – pusę 
ir neleisti diskusijai įsisiūbuoti. Tačiau visi šie faktai 
akivaizdžiai iškrito iš bendrų išankstinių istoriografi-
nių klišių. Dabar pažodžiui tikrai nebepakartosiu, kaip 
įvertinau caro poziciją, juk nuo tų įvykių praėjo dau-
giau nei trisdešimt metų, tačiau „pylos“ gavau ir už tai. 
Esą pažvelgiau į klausimą ne iš klasinių pozicijų.

Rašydamas antrąją įvado redakciją, kai kuriuos teigi-
nius pakoregavau. Ir įvadą, ir patį leidinį išgelbėjo tai, 
jog pačioje pabaigoje parašiau sakinį, kuriame pabrė-
žiau, esą lietuviai, priešindamiesi spaudos draudimui, 
nebuvo priešiškai nusistatę visos rusų tautos atžvilgiu.

Beje, pasirodžius rinkiniui apie spaudos draudimo 
panaikinimą, keistoka buvo Žiugždos reakcija. Jis jau 
nebebuvo direktorius, turėjo konsultanto etatą ir kart-
kartėmis apsilankydavo institute. Taigi susitikome 
mes su juo ant Instituto laiptų, ir jis, pamatęs, jog nie-
ko aplinkui nėra, paspaudė man ranką ir sako: „Mala-
diec, gerą darbą išleidai!“ Tą maladiec bene tris kar-
tus pakartojo... Iki šiol man neaišku, už ką jis man tuo 
metu sugalvojo padėkoti. Vieną kartą šį epizodą papa-
sakojau Jurginiui. Jis nieko nekomentavo.

Kita vertus, sutikčiau su mintimi, jog Žiugžda buvo 
savitas LKP CK įkaitas. Galbūt šiokio tokio aiškumo ga-
lėtų suteikti dar viena detalė. Sėdėjome kartą su Žiugž-
da instituto vestibiulyje, ir jis staiga ėmė kalbėti apie 
lietuvių išeivių kritiką. Nuo pastarųjų Žiugždai nuolat 
kliūdavo už istorijos klastojimą. Aš į jo sakomą kritiką 
pasakiau: „Profesoriau, praeis trisdešimt metų, viskas 
susilygins, ir tapsime visi savi“. Žiugžda nepuolė ma-
nęs kritikuoti už tokį „neklasinį požiūrį“ ir tepaklausė: 
„O tu tikrai taip manai?..“ Visos šios aplinkybės leidžia 
man spėti, jog išėjęs iš direktoriaus pareigų, Žiugžda pa-
sijuto mažiau sukaustytas ir įsipareigojęs. Jurginis man 
yra pasakojęs, jog jį KGB vieną kartą pasikvietė „pokal-
biui“ ir klausinėjo apie Žiugždą. Buvo įvairių jo biogra-
fijos faktų, kurie jį darė pažeidžiamą. Pavyzdžiui, jog jis 
buvo Socialdemokratų internacionalo narys, važiavo į 
Briuselyje surengtą šios partijos kongresą. „Kagėbistai“ 
akivaizdžiai norėjo, kad Jurginis savo parodymais pa-
stūmėtų Žiugždos bylą ta kryptimi, kuri priverstų im-
tis prieš jį represijų. Tačiau Jurginis laikėsi solidžiai ir 

antanas tyLa atsako į auRimo švedo kLausimus

Lietuvos istorijos draugijos valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: 
vytautas merkys, ingė Lukšaitė, jūratė kiaupienė, 
Bronius dundulis, Rimutė Rimantienė, antanas tyla; antroje eilėje: 
eligijus morkūnas, algirdas visockas, vida Girininkienė, 
Regina žepkaitė, Rimantas Čepas, sigitas jegelevičius, alfredas 
Bumblauskas; trečioje eilėje: Zigmantas kiaupa, antanas šulga, 
antanas kulakauskas, egidijus aleksandravičius, Rimantas miknys, 
edmundas Rimša. 1992. st. žumbrio nuotr.
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nepasakė nieko tokio, kas KGB pareigūnams būtų tikę. 
Apie įvykusį pokalbį jis papasakojo Žiugždai. Tad Insti-
tuto direktorius nuolat jautė virš galvos pakibusį Damo-
klo kardą – suprato esąs stebimas ir laukė, kol prieš jį 
bus imtasi veiksmų. Štai kodėl jis sovietmetį pragyveno 
toks persigandęs ir darė tokius baisius darbus, kuriuos 
galima prilyginti genocidui. Juk jeigu sunaikinama isto-
rinė savimonė – tauta praranda vertybinį pagrindą, ska-
tinantį gyventi ir kurti. Žiugžda būtent tai ir darė.

Grįžtant prie jo vidinio susikaustymo mažėjimo, ga-
lima būtų prisiminti dar vieną detalę. Tiesa, aš pats 
nebuvau šio įvykio liudytojas, man tik pasakojo kole-
gos... Turiu omenyje labai aštrų Jurginio svarstymą Is-
torijos institute, kurį išprovokavo Motiejaus Šumausko 
prisiminimų knyga ir jo parašytas skundas. Kaip man 
pasakojo partinio susirinkimo dalyviai, Vaitkevičius, 
sėdėdamas prezidiume, Jurginį triuškino į šipulius – 
kaltinimai pačiais įvairiausiais dalykais žiro į visas pu-
ses. Atmosfera buvo įkaitusi iki maksimumo. Tuo tar-
pu Žiugžda sėdėjo pirmoje eilėje. Staiga jis atsistojo, 
įsipylė vandens iš grafino ir mostelėjo Vaitkevičiui tau-
re, lyg sakydamas: „Į sveikatą!“ Šis Žiugždos veiksmas 
iš karto pakeitė salėje tvyrojusias nuotaikas – partinis 
susirinkimas, kuriame buvo ruošiamasi kapoti galvas, 
staiga virto lyg kokia parodija...

Žinoma, kai prisimenu, koks Žiugžda buvo, kai aš 
tik buvau pradėjęs savo mokslinį kelią, tai visai kito-
kie dalykai prieš akis veriasi. 1960 m. parašęs pirmąjį 
savo straipsnį apie slaptą lietuvių mokymą, kurį ati-
daviau „LTSR Mokslų akademijos darbams“, netru-
kus gavau kvietimą užeiti pas Žiugždą. Kadangi jis tuo 
metu užėmė MA viceprezidento pareigas, teko keliauti 
į Gedimino 3 įsikūrusius Akademijos rūmus. Pokalbis 
buvo nemalonus. Žiugžda, pasidėjęs mano straipsnį, 
kibo praktiškai prie kiekvieno parašyto žodžio. Viskas 
jam netiko, viskas atrodė negerai. Ką jis man tuo metu 
sakė – nebepamenu. Atmintyje užsiliko tik viena deta-
lė. Savo straipsnyje aš pažymėjau, kokio dydžio baudas 
skirdavo tėvams, jeigu jų vaikus rasdavo besimokan-
čius slaptoje mokykloje. Nurodęs pinigų sumą rubliais, 
aš dar paaiškinau, koks baudos ekvivalentas būtų grū-
dų pūdais. Atlikus šį nesudėtingą skaičiavimą paaiškė-
jo, jog už rublį buvo galima nusipirkti nemažai grūdų. 
Žiugždai ši aplinkybė taip pat neprasprūdo pro akis: 
„Tu ką, nori parodyti, jog tarybinis rublis yra silpnas?!“ 
Taigi jis sugebėdavo įžvelgti net tokias paraleles... Po-
kalbis baigėsi nelabai kaip – Žiugžda ilgai ant manęs 
pyko, straipsnis, kaip minėjau, liko neišspausdintas iki 
Atgimimo, o jo akyse įgijau nepatikimo žmogaus repu-
taciją. Mat aš nebuvau linkęs besąlygiškai sutikti su 
man žeriamais priekaištais, ginčijausi ir tuo išvedžiau 
jį iš kantrybės. Žiugžda tada buvo rimtai įširdęs... Pra-
ėjus daugeliui metų esu linkęs galvoti, kad jis tai darė 
irgi kažkieno inspiruotas.

Norėčiau pasiteirauti ir apie kitą Jūsų kritikos bangą, 
kuri Instituto dokumentuose atsispindi šiek tiek aiškiau 
nei mūsų jau aptartoji. 1975 m. birželio 26 d. Mokslinės 
tarybos posėdyje Jums buvo pareikšta kritika dėl IX–XIV 
skyrių, parašytų „Lietuvos TSR istorijai“ (rusų kalba). Mi-
nimi „vieningosios srovės“ teorijos recidyvai, metodologi-
niai trūkumai, marksistinės metodologijos neįvaldymas.

užkliuvo tai, jog aš ir vėl į istorijos procesus pažvel-
giau ne iš klasinių pozicijų. Tiesa, mano tekstų Lietu-
vos TSR istorijoje rusų kalba nebuvo daug. Dauguma 
jų buvo rašomi kartu su Vaitkevičiumi ir turėjo apimti 
laikotarpį nuo 1907 iki 1915 m. O priekaištų recenzen-
tai tikrai nepagailėjo... Manau, kad padariau klaidą, 
įsivėlęs į pernelyg kietą polemiką su bendraautoriumi 
ir kartu – direktoriumi. Ta aplinkybė ypač paaštrino 
situaciją. Aš labai kritiškai įvertinau tai, jog Vaitkevi-
čius tekste panaudojo vieną Jono Basanavičiaus frazę. 
1916 m. jis keliavo iš Vilniaus į Suvalkiją ir vėliau savo 
atsiminimuose užrašė: „Visi laukia sugrįžtant rusų“. 
Pastarąją mintį Basanavičius paaiškina plačiau, ta-
čiau sintezės tekste Vaitkevičius panaudojo būtent šią 
frazę. Perskaitęs ją, aš paraštėje brūkštelėjau: „Tai 
konfūzas. Ko visi laukė sugrįžtant? Policijos, visos cari-
nės administracijos?“ Mano pastaba buvo teisinga. Juk 
iš Lietuvos pasitraukė būtent įvairias pareigas Rusijos 
imperijos režimo Lietuvoje administraciniame aparate 
užimantys rusai. Tuo tarpu kaimuose gyvenę žemdir-
biai niekur neišvažiavo. Tačiau toks mano gestas buvo 

palaikytas ypač nedraugiška kritika. Juo labiau jog 
mano užrašą paraštėje perskaitė ir kiti bendradarbiai. 
Tam tikra prasme aš iš tiesų pasielgiau ne visai tak-
tiškai. O šis veiksmas išprovokavo atoveiksmį. Mano 
tekste užkliuvo tuometinių lietuvių draugijų aprašy-
mas. Aš minėtas draugijas įvertinau kaip švietėjiškas. 
Tuo tarpu „teisingas“ požiūris turėjo pirmiausia pa-

siekiau BŪti ištikimas

istorijos instituto moksliniai bendradarbiai vytautas merkys, 
mečislovas jučas, Leonas mulevičius, antanas tyla. 1976 02 11
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brėžti „buržuazinį“ jų pobūdį, pastangas visomis prie-
monėmis įsitvirtinti visuomenėje ir t. t. Žinoma, tokie 
kaltinimai buvo visiškai lėkšti...

Tačiau pakankamai pavojingi, nes juos galima pava-
dinti „idėjiškais“ ir „politiškais“.

Jūs klausėte, kaip mes buvome slegiami tos ideolo-
gijos. Sveiku protu tai labai sunku suvokti. Rusiškame 

sintezės variante kalbant apie XX a. procesus buvo pa-
sinaudota LKP istorijos tomo medžiaga. Ištisi sakiniai 
nurašyti. Toks „darbo“ principas jau tiko įvairiems re-
cenzentams.

Koks sovietmečiu vyravo istorikų požiūris į apibendri-
nimus bei sintezes? Ar galima teigti, jog sintezės dau-
gumai istorikų asocijavosi su tam tikra iš viršaus atke-
liaujančia iniciatyva – prievarta?

Jūs dabar esate jaunas mokslininkas – atliekate tam 
tikrą tyrimą. Tačiau jeigu kada nors teks prisėsti prie 
sintezės, teks remtis jau visai kitais darbo principais. 
Man, pavyzdžiui, labai neįdomu yra kartotis ar operuo-
ti jau seniai žinomais faktais bei duomenimis. Esu pa-
rašęs Lietuvos valstiečių istorijos apybraižą, apimančią 
laikotarpį nuo prijungimo prie Rusijos iki baudžiavos 
panaikinimo. Man tai nebuvo sintezė, kadangi aš įsi-
vėliau į šaltinius ir bandžiau pajudinti visai neliestus 
klausimus... O jūs klausiate apie tam tikrą tyrinėto-
jo diskomfortą, rašant sintezę, visų pirma, turėdamas 
omenyje ideologinį spaudimą?

Taip. Man susidaro įspūdis, jog sintezių rašymas 
buvo tokia veiklos rūšis, kurią istorikai suvokė kaip tam 
tikrą prievartą...

Dalis tiesos šiame pastebėjime yra. Juk prisiminus 
tai, kaip man teko rašyti Lietuvos istorijos sintezei rusų 
kalba tekstus apie XX a. laikotarpį, tai tikrai buvo ne 
kas kita kaip savęs prievartavimas... Labai neįdomus 
ir neprasmingas darbas. Pavyzdžiui, mane patraukė 
lietuvių mentaliteto po 1905 m. kaitos problema: tam 
tikras pralaisvėjimas ir po to sekusi reakcija... Kaip 
mūsų visuomenė save išreiškė šiomis naujomis sąly-
gomis? Tokie mano bandymai iš karto užkliuvo. Buvo 
priminta, jog novacijų ieškoti visai nereikia – privalau 
naudotis seniai patikrintomis schemomis apie to laiko-
tarpio klasių kovą. Todėl galima drąsiai pasakyti, jog 
sintezės rengimas sovietmečiu labiausiai apšviesdavo 
šios epochos istoriografijos neracionalumus. Bendro po-
būdžio darbuose svarbiausią vaidmenį atliko ideologi-
niai postulatai, tuo tarpu racionaliems svarstymams 
vietos čia beveik nebelikdavo. Ypač jeigu mes kalbame 
apie XX a. Apskritai naujųjų laikų Lietuvos istorijos ty-
rimai sovietmečiu buvo ne kas kita kaip savęs ir moks-
lo žalojimas, mokslinės makulatūros kūrimas.

Ar istorijos moksle egzistavo tam tikri „plyšiai“, 
kuriuo se istorikui buvo galima santykinai saugiai jaus-
tis?

Pavyzdžiui, aš „emigravau“ į XVI–XVII a. Šis laiko-
tarpis buvo palyginti saugus. Taip pat egzistavo te-
mos, kurias buvo galima laisvai nagrinėti ir prasmin-
gai dirbti. Pavyzdžiui, 1863 m. sukilimas... Vilniaus, 
Mask vos ir Varšuvos istorikai sudarė bendrą šio isto-
rinio įvykio tyrimo programą. Beveik nereikėjo savęs 
prievartauti ir pasirinkus tokią temą kaip baudžiavos 
panaikinimas Lietuvoje. Apskritai ekonominių-sociali-
nių santykių analizės lauke įvairių ideologinių suvar-
žymų slėgis nebuvo toks ryškus. Tereikėdavo panau-
doti neišvengiamas „etiketes“, ir rankos darbui būdavo 
beveik laisvos. Tuo tarpu nacionalinio klausimo reikėjo 
vengti, nes jame glūdėjo daug įtampų – šiuo keliu ei-
nantis istorikas rizikavo nepasakyti nieko svarbaus.

Neatsitiktinai po Nepriklausomybės atgavimo visi 
iš senųjų laikų metėsi į politinės istorijos tyrinėjimus. 
Socialinių santykių specialistų beveik nebeliko... Tuo 
tarpu aš linkęs laikytis nuomonės, jog tas, kuris išma-
no ekonomikos istorijos vingrybes, gali drąsiai ir našiai 
tyrinėti bet kurią temą. Todėl toks disbalansas nėra 
geras. Mes nebeturime LDK socialinių santykių speci-
alistų. Dvaro ir kaimo santykių dinamika liko moksli-
nių interesų paribyje. Kaip reikės atgaivinti šią prob-
lematiką?

Gilindamasis į šaltinių medžiagą, susidariau įspūdį, 
jog aštriausia polemika istorikų bendrijoje įvairiais klausi-
mais, kartu ir jų kritika vyko iki 1956 m., o po to nusistovė-
jo santykinė ramybė. Ar šis įspūdis teisingas? Kodėl būtent 
1973 m. Antanui Sniečkui prisireikė apibarti istorikus?

antanas tyLa atsako į auRimo švedo kLausimus

istorijos instituto bendradarbiai v. Ragaišienė, antanas tyla, 
mečislovas jučas, sigita noreikienė ir Petronėlė žostautaitė 
prie ilgio ežero. 1970 m. spalis
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Vidurinėje mokykloje ir studijuodamas Vilniaus uni-
versitete neturėjau galimybių žinoti visų režimo kryp-
čių istorijos mokslui reglamentuoti. Negalėčiau tiksliai 
atsakyti ir į jūsų klausimą dėl 1973 m. kilusio sujudi-
mo priežasčių. Galbūt aiškumo galėtų suteikti Iljičio-
vo komisijos medžiaga – kokias išvadas ji suformulavo. 
Apie ją 1968 ar 1969 m. Lietuvoje buvo kalbama itin 
nedrąsiai... Neatmestina galimybė, jog jau tuo metu 
buvo sukurtos tam tikros prielaidos tolimesnei istori-
kų bendruomenės kritikai. Juk minėta komisija tikrino 
kaip dirba etnologai. O vėliau buvo užsipultas I. Butke-
vičius, mat savo knygą iliustravo „buožių“ ir dar trem-
tinių sodybų nuotraukomis. Irenos Kostkevičiūtės, 
Butkevičiaus ir mano atžvilgiu ideologinė kritika kilo 
1976 m. visuomeninių mokslų atstovų seminare, ku-
riame pranešimą skaitė Petras Griškevičius. Aš tuomet 
buvau iškviestas į CK. Mokslo skyriui vadovavo Jonas 
Aničas. Jis, nieko nuo savęs nepridurdamas, perskai-
tė bene devynių ar vienuolikos punktų raštą, kuriame 
buvo surašyti visi mūsų šeimos ir mano „juodi darbai“. 
Reziumė – esu tarybinei santvarkai netinkamas, nelo-
jalus elementas. Dabar bandžiau teirautis, kieno inici-
atyva buvo sudarytas šis raštas. Tačiau tikslaus atsa-
kymo negavau. Reikėtų paieškoti archyve.

Tyrinėdamas sovietinę lietuvių istoriografiją, susi-
dariau įspūdį, jog marksizmas dažniausiai buvo suvo-
kiamas kaip neišvengiamas blogis, nuo kurio galima 
„apsiginti“ tam tikromis citatomis. Būtų įdomu išgirsti 
Jūsų nuomonę, ar buvo bandymų kūrybiškai traktuoti 
šią  teoriją?

Manau, kad tai buvo daugiau filosofų prerogatyva. 
Tuo tarpu jeigu kalbėtume apie istorikus... Kas gi yra 
marksizmo esmė? Praeities tyrinėtojai visų pirma ak-
centuoja klasinius prieštaravimus ir klasių kovą, kurie 
verčia istoriją judėti į priekį. Todėl bandant atsakyti į 
jūsų klausimą, ar marksistinė teorija buvo panaudoja-
ma adekvačiai, tikriausiai reikėtų konstatuoti, jog tokių 
atvejų būta. Pavyzdžiui, Jablonskio „Lietuvos valstiečių 
ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais“, kur klasių ko-
vos akcentas sėkmingai pritaikytas, nes padėjo atskleis-
ti socialinių santykių dinamiką, valstybinių valstiečių ir 
miestiečių teisinę padėtį, taip pat dvarų valdytojų sie-
kius ir teises. Šiuo požiūriu gerų darbų buvo padaryta.

Gal ir užbaikime gerų darbų tema... Galbūt atsiradęs 
tam tikras laiko nuotolis nuo 1989 m. jau leidžia dary-
ti pirmuosius apibendrinimus. Kas, Jūsų nuomone, iš 
sovietmečio istorikų įdirbio atlaikė epochinių lūžių iš-
bandymus ir tapo neatsiejama dabartinio mūsų istori-
jos mokslo dalimi?

Šiuo atveju aš visų pirma žvelgiu į LDK laikotarpio 
tyrimus... Iš tiesų yra ką prisiminti ir paminėti. Pavyz-
džiui, Dundulio monografijos, kuriose buvo tyrinėjama 
savarankiška LDK politika, Jurginio ir Ingės Lukšaitės 
parašyta kultūros istorija, Jučo studija apie baudžia-
vos žlugimą. Teisės istorijos sferoje yra nuveikta tikrai 
daug. Vien ką reiškia fundamentalios Statutų studi-
jos. Taip pat galima paminėti ir iždo tyrinėjimus. Šio-
je sferoje istorikai sovietiniais metais žengė pirmuosius 
žingsnius. Negalima tylomis apeiti ir šaltinių publika-
cijų: mano jau keletą kartų minėtų: „Lietuvos valstiečių 
ir miestelėnų ginčų su dvarų valdytojais“ tritomio arba 
dvarų instrukcijų. Taip pat parašyta Vilniaus miesto 
istorija, Vilniaus universiteto istorija, gera monografija 
apie 1831 m. sukilimą Lietuvoje.

Savaime aišku, paminėjau tik nedidelę dalį sovietme-
čiu atlikto LDK istorijos įdirbio, kuris padėjo formuotis 
naujai mokslo tradicijai. Baigdamas turėčiau pasaky-
ti, kad sovietinės okupacijos metais istorikui teko ne 

tik atskleisti istorinius procesus, juos analizuoti, bet ir 
nuolatos saugoti šį mokslą ir save nuo sovietinės indok-
trinacijos. Mokslas yra pavydus, ir jis nepakenčia bet 
kokios neištikimybės. Kiek pavyko, siekiau būti jam 

siekiau BŪti ištikimas

	

antanas tyla su vytautu merkiu karaliaučiuje. 1970 05 30
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Tarp Lietuvos istorijos mylėtojų paskutiniu metu su-
aktyvėjo Česlovo Gedgaudo1 šalininkai. Tai lėmė, ma-
tyt, dvi priežastys. Pirmoji – nuobodybė, jei nepasaky-
ti nūda, įsivyravusi mūsų akademinėje istoriografijoje, 
pateikiančioje visuomenei disertacijas, bet ne naujas 
idėjas. Kita priežastis veikiau-
siai bus 2007 m. Lietuvoje išleis-
ta Jūratės Statkutės de Rosales 
knygelė2. Į šį gana agresyvų su-
aktyvėjimą nereaguoja oficialusis 
istorijos mokslas, užmiršdamas, 
kad akademinė kryptis turi ma-
žiausiai įtakos tautos istorinės 
savimonės formavimuisi (pakan-
ka prisiminti XIX a. priešpriešą 
Simonas Daukantas vs. Juzef Ja-
roszewski)

Kuo pavojingas šis reiškinys, iš 
pirmo žvilgsnio tarytum nekaltas 
ir niekuo dėtas? Juk palaidai, at-
siprašau, pliuralistiškai žiūrint, 
toks požiūris turi teisę buvoti ša-
lia kitų.

Tačiau iš pradžių tiesiog atsa-
kykime į klausimą: kodėl gotai nėra baltai? Atsakymas 
paprastas: todėl, kad gotai yra gotai, o baltai yra baltai. 

Prieš pradedant rimtą pokalbį, reikėtų trumpai prisi-
minti reiškinio istoriją. Gedgaudizmo ištakos slypi gady-
nėje po „Aušros“, kai Jono Basanavičiaus ir kitų aušri-
ninkų bei jų pranokėjo Simono Daukanto istoriografinių 
idėjų, gana profesionalių, iš esmės teisingų ir iki dabar 
beveik galiojančių, atėjo epigonų laikas. Tada ir pasigi-
mė „gotiškoji“ mūsų istorijos mylėtojų kryptis, kurios 

Gotai iR BaLtai
arba kodėl gotai nėra baltai ir kodėl pavojinga ieškoti ten, kur nepametei

Algirdas Patackas

„klasikai“ – žinomas numizmatas Aleksandras Račkus3, 
jau minėtieji Gedgaudas ir Statkutė de Rosales. 

Kokia pagrindinė yda ar klaida, kurią daro šios kryp-
ties fanatai? Dalykas paprastas – remiantis keletu 
paviršutinių krepštelėjimų skelbiama, kad gotai yra 

beveik baltai, tad viskas, ką nu-
veikė gotai – o nuveikė jie daug, 
paliko pėdsaką, ryškų iki šiol, – 
priskiriama baltams, o tada jau 
stabdžiams sudie: Berlynas tai 
Varlynas, o Lietuva baigiasi kone 
prie Havajų. Rimtesnioji iš šių 
autorių Statkutė de Rosales tei-
singai kaltina nacizmo ideologus, 
kad šie, pasitelkę istorijos moks-
lą, deformavo gotų istoriją tuo-
metinio režimo tikslams, tačiau 
gotų ir germanų genetines sąsa-
jas peržiūrinėti būtų juokinga. 

Kaip yra iš tiesų? Pradėti, kaip 
sakyta, reikėtų nuo teiginio, kad 
gotai nėra baltai. Maža to, sunku 
rasti kalbinę-kultūrinę indoeuro-

piečių (toliau ide.) šeimą, svetimesnę baltams. Gotai, 
buvę mūsų kaimynai, yra svetimesni mums, nei, pavyz-
džiui, lotynai, keltai arba arijai, su kuriais kaimynai 
nebuvome. Ieškome ko nepametę – vienas kitas asmen-
vardis, skambesiu primenantis baltišką, dar nerodo vi-
dinio ryšio.

Bet kalbėkime konkrečiai. Objektyvioji pusė būtų ta, 
kad gotų ir baltų santykį galima apibūdinti tokiomis 
dvinarėmis opozicijomis kaip nomadizmas – sėslumas, 

PRo et contRa

nykštukas andvaris. Raižytas akmuo iš altunos,  
upsala (švedija). Xi a.  
iliustracijos iš knygos claude Lecouteux „Germa-
nų mitologijos žodynas“ (vilnius: aidai, 2006)

1 jo pamatinis baltofilijos veikalas „mūsų praeities beieškant“ sovie-
tmečiu buvo tarp nele galiai dauginamos literatūros „topų“: Česlovas 
Gedgaudas, Mūsų praeities beieškant, [mexico]: „del toro“ sp., 1972; 
Česlovas Gedgaudas, Mūsų praeities beieškant, fotografuotinis leidi-
ma, kaunas: aušra, 1994.

2 jūratė statkutė de Rosales, Didžiosios apgavystės, vilnius: Balti-
jos kopija, 2007; jūratė statkutė de Rosales, Baltų kalbų bruožai Ibe-
rų pusiasalyje, chicago: [s. n.], 1985. svarbiausias šios autorės veika-
las publikuotas tik ispaniškai ir angliškai: juratė statkutė de Rosales, 
Los godos: Un eslabon perdido de la historia Europea, caracas: ed. 

Zeta, 1998; Barcelona: ariel, 2004; juratė statkutė de Rosales, Balts 
and Goths: The missing link in European history, Lemont (ill.): vydūnas 
youth Fund, 2004.

3 aleksandra m. Račkus, Gudonai (gotai) lietuvių tautos giminaičiai: 
Traktatas apie gudonų etnologiją, istoriją, gudonų viešpatavimą Itali-
joje ir Spanijoje, numizmatiką, kalbą, pavardes etc. / Guthones (the 
Goths) kinsmen of the Lithuanian people: A treatise on the Gothic et-
hnology history of the Gothic dominion in Italy and Spain, numisma-
tics, language, and proper names, chicago: spaustuvė draugas Publ. 
co., 1929.
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sūnus – motina, aržumas – romà ir kt. Jei norime, ga-
lime pasitelkti Arnoldo Josepho Toynbee’io terminą 
affi liated, t. y. „įsūnijimas“. Grynai lingvistinės gotų ir 
baltų kalbų panašybės – ne ryškesnės nei su kitomis ar-
chainėmis ide. pirmojo rato (pagal Wilhelmą Schmidtą) 
kalbomis – senąja graikų, lotynų, sanskrito. Tuo tarpu 
(neįveikiama) skirtybė visa jėga išryškėja, kai susitel-
kiama į mentaliteto tyrimą.

 Aržumas. „Karinė sfera nukonkuruoja visas kitas 
pasaulio modelyje, rekonstruojamame remiantis seno-
vės germanų dvinariais nom. pr. (tikrinių vardų) ele-
mentais. Jos rafinuotumas stebina precizišku apra-
šymu, padidintu dėmesiu smulkmenoms ir apskritai 
ši sritis atrodo nelygstamai „išpūsta“. Hipertrofišku-
mo įspūdis kyla iš daugybės vienos sąvokos pavadi-
nimų (plg. penkis mūšio pavadinimus – badwō, gun þ̄    - 
jō4, hadu, heldjō, weigaz; tris gynybos pavadinimus – 
bergo, mundu, fridu-); smulkaus ginkluotės aprašymo 
su išvešėjusiais sinonimais (ietis – gaiza-, uzda-; kar-
das – heru, branda, saksa-; skydas – randu, skeldu-), 
aukšto kiekvieno elemento produktyvumo onomastinė-
je sistemoje, maksimalaus komponentų valentiškumo 
[pasikartojimų skaičiaus dvinarėje vardų sistemoje, – 
A. P.] (harja (28), segez- (29), guþ̄     jo- (28), gaiza- (19),  
-harjaz (40), -gaizaz (34), -munduz (29), heldjō (25),  
-friduz (28)). Šios savybės tikriausiai išryškėjo heroji-
nei poezijai stipriai paveikiant į senovės germanų ono-
mastinį pasaulio modelį“5.

Ši ilga citata iš kapitalinio Tatjanos Toporovos vei-
kalo buvo būtina, norint atskleisti esminį gotiško „aš“, 
gotiško mentaliteto bruožą – karingumą, aržumą. Es-
tetinėje plotmėje šis bruožas ypač atsiskleidžia vadina-
majame „žvėriškajame stiliuje“ – gotų ir senovės ger-
manų heraldikos karūnuotų erelių snapai, liūtų nagai, 
drakonų liežuviai, plėšrūnų dantys, ragai ir iltys, kovo-
je susiviję kūnai – visa ši atžariojo plėšrūnų pasaulio 
fantasmagorija, iliustruojanti šiurpią žmogaus-plėšrū-
no estetiką, manisfestuoja aržumą, agresiją, o jos apo-
teozė – gyvatė ar koks nors panašus apokaliptinis siau-
būnas, ryjantis savo uodegą; blogio perviršis sunaikina 
blogį. Tas pats „žvėriškasis stilius“ būdingas ir skitų, 
šitų „stepinių gotų“ (plg. giria/jūra ir giria/stepė) es-
tetikai. Išėję ar išvaryti (išgoję ar išguiti) iš Aistijõs 
miškų, genami savo machistinio pasionariškumo, ap-
gyvendinę nederlingas ir nesvetingas Baltijos ir Šiau-
rės jūrų pakrantes, Skandinavijos uolynus ir fiordus jie 
buvo priversti išgyventi arba žūti (kaip pirmieji vikingų 
kolonistai Šiaurės Amerikoje, Vinlande), priešpriešin-
dami rūsčiai aplinkai savąją drąsą, narsą ir fizinę jėgą. 
Stiprus, jėgingas turi net šešis sinonimus: rīka, starka, 

festu, magne, þ̄     rūdjo-; įdomiausias yra šeštasis swen- 
þ̄           az (!). (Paimprovizuokime: „šventas – tai stiprus“, „stip - 
rus yra šventas“, „per stiprumą į šventumą“ ir t. t. 
Skamba labai jau baltiškai, ar ne?) Iš viso sacrum 
spektro pasirinktas – be abejo, būtinas – stip rybės, at-
sparumo sandas. Bet kaip tada su „nendrele vėjuje“? 
Ir palyginkime su baltiškąja esmine sacrum substan-
cija – roma.

Destrukcija. Palyginkime: drąsus – balda (Bal-
da – Waldaz – drąsiai valdantis). Tačiau lietuviškasis 
(pa)-balda yra tik: 1. nenuorama, 2. akiplėša (LKŽ). 
Sugretinkime su ta pačia recesija slavų kalbose: sme-
lyj – drąsus (liet. smilus – negatyviai drąsus) ir net drą-
sus (liet.) – trus (slav.) bailys. 

Esama ir panašybių: žvalus – wakra, išmintingas, 
protingas – frōda, didelis – stōra, naujas – newja, va-
lia – welja, bet tokių dalykų galima rasti bet kurioje 
ide. kalbų šeimoje. Minėtuoju karingumo aspektu šie 
žodžiai neutralūs. 

Tokia būtų trumpa sakralinės ir mentalinės sferų 
apžvalga. 

Laikas ir erdvė. Kaip su laiko ir erdvės kategori-
jomis? Čia įdomiausias būtų gotiškasis – germaniška-
sis jūros pavadinimas – saiwa. Vienintelis priebalsinio 
konstrukto s – v atitikmuo mūsų kalboje yra sava(s) 
(nebent dar latvių sieva – žmona, matyt irgi reiškianti 
„savąją“; tiesa, yra dar syv(ai)). Vėl paimprovizuokime: 
gotui jūra, marios – kažkas sava, esminiai substanciš-

Gotai iR BaLtai

4 þ̄      – maždaug tolygu t, th anglų kalboje.
5 Татьяна Владимировна Топорова, Культура в зеркале языка: Древ

не германские двучленные имена собственные, (ser. Studia philolo gica), 
Москва: Языки русской культуры, 1996, p. 131. Freisingo (Bavarija) katedros kriptos pilioriai. apie 1200
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aLGiRdas Patackas

8 Platonas, Kratilas, graikišką tekstą parengė, vertė, įvadą ir pa-
aiškinimus parašė mantas adomėnas, vilnius: aidai, 1996, p. 389: 
ονοματουρυος, dar onomastikos, lot. nomenclator.

9 algirdas Patackas, aleksandras žarskus, Virsmų knyga: Vestuvių 
virsmas, gimties virsmas, mirties virsmas, kaunas: kauno tautinės kul-
tūros centras, 2002, p. 159–160.

ka (syv-ai). Tuo tarpu mums marios (audrotu pavida-
lu – jūra (gaurai; jaura)) – kažkokia anapusybė, vos 
ne maros sinonimas. Toks ir santykis su ja – pažiūrėti, 
pamedituoti, pabraidyti ir tiek. Tuo tarpu gotui, skan-
dinavui jūra per šcheras, fiordus, sa-
lynus prisijaukinama, įeina į buitį, 
tampa sava. 

Toliau žemė – er(d)o. Aiškus noma-
dinis požiūrio taškas – žemė noma-
dui tik paviršius, erdvė, erčia. Dar 
įdomiau ir mįslingiau giria, medis – 
widuz (sen. islandų – vid, runų rašto 
paminkluose widu-). Giria – vidus? 
Kieno vidus? Žmogaus? Mano vidu-
je – giria, aš nešiojuosi ją savyje kaip 
įsčias, bet pats jau nebe jose, esu už 
girios, išorėje. Išėjęs ar išvarytas, bet 
giliai ją viduje išlaikęs? 

Tačiau tarp abstrakcijų vyrauja 
neatrakinami semantiniai labirin-
tai, mentalinės piramidės, slėpinin-
gi prasminiai sfinksai, liudijantys 
mums jau uždarą, svetimą omenį: 
laikas – aiwa; gyvenimas – alda-; 
protas – hugi; laimė – awja; baimė – 
agi-. Kas beįspės? 

Vardų kūrėjas. Subtilių niuan-
sų atskleidžia specifinė semantikos 
sritis – dvinarių vardų tyrinėjimas. 
Kaip žinia, gotų-germanų pasau-
lis pasižymi unikalia dvinarių var-
dų gausa bei įvairove, gal didžiausia 
tarp ide. kalbų. Juos turi daugelis ide. 
kalbinių atšakų (čia vieni įdomiau-
sių yra baltiškieji dvinariai vardai), 
o visiškai neturi, regis, tik lotynų ir 
armėnų kalbų šeimos. Jei lyginsime 
gotų (germanų) ir baltų dvinarius 
vardus, tai čia aptiksime tam tikrus 
nuosmukio požymius. Baltiškame 
vardyne abu sandai turi didelį prasminį krūvį ir jų su-
darymo principą galima pavadinti prasminiu. O kaip 
teigia Toporova, gotųgermanų onomatetikoje vyrauja 
poetinis principas – vardai sudaromi remiantis labiau 
aliteracijomis, sąskambiais nei prasme. Išties daugelis 
šiuo principu sudarytų gotiškų vardų prasminiu požiū-
riu neatlaiko kritikos, yra, galima sakyti, beprasmiai, 
nors ir gražiai skambantys. Tai aiškus nukrypimas 

nuo senovinio Indoeuropos (onomateto įvardijimo) dės-
nių. „Vardo suteikimas naujagimiui tampa jo esmišku-
mo atspėjimu ar galimybe suvokti pirmąjį elementą in-
doeuropietiškame žodyje, skirtame vardui n – men kaip 

„viduje, jame“6. Avestoje netgi teigia-
ma, kad vardą suteikia pats Dievas, 
Ahura Mazda: Ahurō Mazdāo nā-
mam dadās (Ahura Mazda vardą 
davė). Pitagoriečių aplinkos tekstuo-
se sakoma, kad „antroje vietoje pagal 
išmintį yra tas, kas nustato vardus“7. 
O pasak Platono „Kratilo“, „nustatyti 
vardus – ne kiek vienam įkandamas 
reikalas, o tik tam tikram vardų kū-
rėjui, onomatoirios“8. Tad senoji In-
doeuropa žinojo ne tik pribuvėjas, 
bet ir vardų kūrėjus, kurie, be abe-
jo, priklauso garbingam tiltininkų-
palydovų per virsmus luomui9. Taigi 
nusižengimą šiai archainei onomas-
tinei tradicijai, kai vardo prasmę už-
gožia, keičia poetizmai, galime laiky-
ti nuosmukiu. 

„Virsmų knygoje“ jau esame rašę, 
kad galbūt lietuviškoje tradicijoje 
po vardų invertiškumu (sandų su-
sikeitimu vietomis) slypi iniciaci-
jos ritualas (pirmuoju sandu įvar-
dijama prigimtis, antruoju – kuria 
kryptimi ta prigimtis turėtų būti ug-
doma). Po iniciacijos, jei ji pavyks-
ta – sandai sukeičiami vietomis, ir 
tai simbolizuoja jau suformuotą, pa-
gal tam tikrą vektorių apvaldytą pri-
gimtį. Šiai hipotezei pagrindą tei-
kia faktas, kad dauguma – galima 
sakyti, beveik visi lietuviški (baltiš-
ki) dvinariai vardai – yra invertabi-
lūs. Gotų-germanų tradicijoje var-
dai irgi turi savo invertus, nom. pr. 

A-B; B-A tipo (pvz., glostantis lietuvišką ausį Swen- 
þ̄       a – rīkaz ir Rīka – swenþ̄       az; tačiau reiškiantis, deja, tik 
stip rus – stiprus). Tačiau tokių pavyko priskaičiuoti ne 
daugiau dvidešimt dviejų, kai tuo tarpu gotų-germanų 
dvinarių vardų užrašyta šimtai (rytų-vakarų germanų 
185; skandinavų net 419). Šitai irgi neliudija senosios 
tradicijos tęstinumo. Nepavyko aptikti ir iniciacijos ri-
tualo požymių.

6 Владимир Николаевич Топоров, in: Мифы народов мира: Энцик ло
педия, t. 1, главный редактор С. А. Токарев, Москва: Советская энцик
лопедия, 1980, p. 510.

7 Вячеслав Всеволодович Иванов, „Древнеиндийский миф об устa
новителе имён и его паралель в греческой традиции“, in: Индия в древ
ности, Москва, 1964, p. 84–85.

vilkas Fenriras. Edda Snorra rankraščio 
fragmentas. apie 1680
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Taigi grįžkime į pradžią. Galbūt priešprieša „arba go-
tai, arba baltai“ yra per griežta, tačiau jos nutylėjimas 
yra klystkelis. Kodėl? Todėl, kad veda mus „nuo savęs“. 
Vietoj ieškoję „savęs savyje“, savo vidiniame, anot Im-
manuelio Kanto, kosmose, kuris ir yra baltiškojo etoso, 
baltiškosios savimonės protėvynė, mes nukrypstame į 
išorę ir ieškome ten, kur nepametę, ten, kur mūsų ne-
buvota, eikvodami tam energiją ir aptemdydami õmę. 
Tie, kas gyveno ir liko GIRIOJE – tie yra baltai, kas išė-
jo – nebe baltai. Tiesa, esama ir tarpinių variantų – nie-
kad nebūna vien juoda arba balta. Gedgaudo gerbėjų 
paguodai tokie buvo (ir yra) galindai. Kodėl ne tik buvo, 
bet ir yra? Todėl, kad kadaise Mozūrų ežeryno sengirės 
pakraščiuose gyvenę baltų galiniai – tebegyvena. Šitie 
galindai (paskutinės trobos kaime šeimininkas vadin-
davosi galinis), baltiškojo ovalo pa-kraščių (plg. ukrai-
na, lenk. kresy) sargybiniai, „markgrafai“, vieną dieną 
išvydę pro šalį traukiančius į vakarus barzdotų vyrų 
būrius – tai buvo gotai – pakilo ir patraukė iš paskos: 

juje – tos pačios saulutės, kaip ir ant mūsų verpsčių, 
tos pačios liūdnos tęsiamos dainos, jokių flamenkų ir 
kastanječių. Kalbant tyliai – taip, kad neišgirstų Ispa-
nijos politikai – Galicija yra arčiau Lietuvos nei Mad-
rido. Todėl siūlytume gedgaudininkams kaip pleistrą 
ant jų žaizdų susidomėti verčiau galindais, pasiskaityti 
kapitalinius Vladimiro Toporovo straipsnius apie juos, 
o gotai... Taip, gotai – įstabi tauta. Vien Burgos, kara-
lių miestas, ko vertas. Lotynų Amerikoje godos, gotų 
palikuonys yra laikomi tautos elitu. Gotų pasionari-
nis impulsas įgalino krikščioniškąją Ispaniją įvykdyti 
rekonkistą – per 800 metų išstumti maurus iš Pirėnų. 
Šito pasionarinio pliūpsnio vilnys nuvilnijo ir už Atlan-
to – konkistadorai, antrieji sūnūs, bedaliai, neturtingi 
hidalgai (dvarelį paveldėdavo vyriausias), šitie pasio-
narijai užkariavo Lotynų Ameriką, pasiekė net Filipi-
nus. Taip, bet baltų antrieji sūnūs yra bitininkai, bičiu-
liai, sklidini romõs kaip medaus, niekur nekeliavę. Ir 
todėl gotai nėra baltai, nes yra sūnūs (got. sunus – liet. 

Gotai iR BaLtai

 Raižytas Ramsundo akmuo siodermanlande (švedija)

10 apie galindus žr. Владимир Николаевич Топоров, „Балт. Galind 
в этнолингвистической и ареальной перспективе“, in: Проблемы этни

juostoje išraižytos runos reiškia:
„Si(g)rida, Alfriko motina, Ormo duktė, 

padarė šį tiltą savo vyro Holmgero, 
Sigrodo tėvo, dvasiai.“ 

a:  Reginas negyvas
B:  sigurdas nusidegina
c:  Zylių pranašystė
d:  Lobis, užkrautas ant Granio, sigurdo žirgo

Ramsundo uola
siodermanlandas (švedija)

dieną pagal saulę vakarop, 
naktį pagal Paukščių taką, 
kol po ilgų klajonių atsidūrė 
pasaulio pakraštyje – „Finis 
terrae“ (dabar Finistera), va-
kariausiame europietiškos oi-
kumenos kyšulyje10.

Toliau nebuvo kur eiti. Apsi-
dairę pamatė, kad čia, tuome-
tinio pasaulio pabaigoje, kur 
Atlanto vilnys dūžta į Costa 
Morte, Mirties krantą, taigi 
apsidairę jie pamatė, kad Kan-
tabrijos kalnų priekalnės visai 
panašios į jų protėvynę. Tie 
patys rūkai rytais, sengire ap-
žėlę kalvos, už žmogų aukštes-
ni papartynai. Kitais žodžiais, 
atrado įprastą ekologinę nišą 
ir ten apsigyveno, suteikė tam 
kraštui savo genties – Gali-

sūnus). Bet juk sūnus nėra motina! Jis turi savo atski-
rą gyvenimą, sūnus turi atsiskirti nuo motinos, idant 
galėtų jį gyventi, o mes leiskim mūsų õmeniui gyventi 
savo gyvenimą, vidinį ir esminį, kuriame daug ką rei-
kia suvokti ir su sivokti, sudėlioti ir sutvarkyti, permąs-
tyti ir nusiramini. Romõs!

cijos pavadinimą, o taip pat vardus upėms – Rio Isa, 
Rio Neira ir net Rio ula... Ten mūsų ne kartą buvota 
ir išvaikščiota pėsčiomis – į Santjago de Compostelą, 
todėl galime teigti, kad ten jautiesi savas kaip Lietuvoj, 
ir kartu, aišku, šiek tiek kitaip. Taigi gotai ėjo ir nuė-
jo kaip liepsna, o galindai liko. Etnografiniame muzie-

ческой истории балтов, Рига, 1977, p. 121–126; idem, „Галинды в За пад
ной Европе“, p. 127, 140.
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Gimęs 1915 m. gegužės 23 d., filosofiniais rašiniais 
Juozas Girnius pradėjo reikštis dar jaunas, sulaukęs 
vos 21 metų. 1936 m. filosofiniame žurnale „Logos“ jis 
paskelbė du rašinius apie Heideggerio egzistencialinę 
filosofiją, „Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos su-
važiavimo darbuose“ (t. 2, 1937) – nors suvažiavime 
pra nešimo neskaitė – trumpą rašinėlį „Pastaba apie 
egzistencializmą“, atliepiantį į Stasio Šalkauskio suva-
žiavime skaitytą paskaitą „Ideologiniai dabarties krizių 
pagrindai ir katalikiškoji pasaulėžiūra“. Du filosofiniai 
straipsniai pasirodė 1939 m. „Židinyje“, dar du 1940 m. 
ir penki 1941 ir 1942 m. dienraštyje „Į laisvę“. Jo anks-
tyviesiems raštams priklauso ir Vytauto Didžiojo uni-
versitetui įteiktas diplominis darbas „Heideggerio eg-
zistencialinės filosofijos pagrindai“ (1936)1. 

Taigi medžiagos jaunojo Girniaus filosofijos turiniui 
ir literatūriniam stiliui nustatyti pakanka. Kai kuriais 
atžvilgiais Girnius savo filosofinį balsą atrado iš pat 
pradžių ir jį išlaikė ligi gyvenimo pabaigos: jo svarsty-
mų centre stovėjo žmogaus baigtinybė. Minėtoji turinio 
bei stiliaus analizė reikalinga, norint kritiškai skaity-
ti ir vertinti keletą jo pasirašytų, nacionalsocialistinę 
 ideologiją dėstančių rašinių, paskelbtų 1941 m., taigi 
vo kiečių okupacijos pradžioje.

„Idėjiniai nacionalsocializmo pagrindai“ buvo skel-
biami per keletą „Į laisvę“ numerių2. Prie jo natūraliai 
jungiasi giminingos tematikos „Idealizmas – gyvybės 
versmė“3. Esama nuomonės, kad tai Girnių diskredi-
tuojantys rašiniai, nes juose tariamai išreikštas tegul 
ir ribotas, tačiau pakankamai aiškus pritarimas Hitle-
rio idėjoms. Kai kurios mintys apie tautą bei valstybę 
esą atspindinčios paties Girniaus galvoseną ir aptinka-
mos jo vėlesniuose raštuose kaip antai veikale „Tauta 
ir tautinė ištikimybė“4, skirtame patriotizmui išeivijo-
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je ugdyti. Be to, kritikų nuomone, ne vieno Girniaus 
rankos nešvarios. Minėti rašiniai tariamai diskredi-
tuoja ne vien jį patį, bet iš tiesų kompromituoja ir visą 
atei tininkų tradiciją, kuriai viena pagrindinių vertybių 
yra tauta. Nacių ideologijos akcentai, sakoma, lengvai 
įsiterpiantys į Stasio Šalkauskio bei Antano Maceinos 
vertybines sistemas, kuriose svarbi vieta tenka tautos 
kalbai, tautos istorijai, tautos kultūrai, tautos gerovei, 
tautiniam auklėjimui, tautinei valstybei. 

Vartydamas „Į laisvę“, tęstinę publikaciją „Idėjiniai 
nacionalsocializmo pagrindai“ pastebėjau prieš kelerius 
metus. Bet jos neaprašiau, tikėdamasis užtikti konkre-
čių faktų apie vokiečių cenzūrą bei „Į laisvę“ redagavi-
mą, nes neatsakinga okupacijos sąlygomis skelbtą me-
džiagą vertinti nežinant visų aplinkybių. Juo labiau kad 
esama įvairių ženklų, jog dėl „Į laisvę“ kontrolės varžy-
tasi ir tarp pačių lietuvių – labiau rezistencinių nuotai-
kų Lietuvių Aktyvistų Fronto (LAF) žmonių ir į kola-
boravimą linkusių voldemarininkų. Nereikia nė sakyti, 
kad vokiečiams pataikaujantis arba jų spaudžiamas 
redaktorius galėjo kai ką pridurti, kai ką išimti, taip 
pakeisdamas ir mintis, ir toną5. Kartu veikė ir vokie-
čių cenzūra, be kurios leidimo, galbūt ir perredagavimo, 
nebuvo galima spausdinti. Kad ir kaip būtų buvę, aiš-
ku, kad cenzūros sąlygomis priešiškai nusitei kęs auto-
rius negalėjo rašyti atvirai. Tokiais atvejais visada vei-
kia vidinė cenzūra, o autoriai verčiami savo tik rąsias 
pažiūras įterpti tarp eilučių, pasitikėdami skaitytojais, 
jų nuovokumu. Veikiant cenzūrai, išmokstame ne vien 
rašyti, bet ir skaityti. Pavyzdžiui, sovietų laikais daug 
skaitytojų pragudrėjo ir perkūnsargiais vadinamų, ti-
krų ar prasimanytų, Lenino citatų nelaikė autentiškais 
ideologinės orientacijos ženklais. Apsukrių skaitytojų 
turėjo rastis ir vokiečių okupacijos laikais.

mūsų pirmtakai

1 Girniaus „židinyje“ skelbti rašiniai – išskyrus „tragiškąją karo didy-
bę“ – įtraukti į: juozas Girnius, Raštai, t. 1, parengė ir redagavo Gied-
rė Bautrėnienė, (ser. Iš Lietuvos filosofijos palikimo), vilnius: mintis, 
1991. „į laisvę“ rašinių „idealizmas – gyvybės versmė“, „Poezija ir fi-
losofija“, „Rūpesčiai dėl literatūros tautiškumo“, „dabartinio mąsty-
mo heroinė nuotaika“, „dabarties nuotaika ir ateities mintis“ Girniaus 
„Raštuose“ nėra. 

2 Į laisvę, 1941-08-30, nr. 59; 09-04, nr. 63; 09-06, nr. 65; 09-11, 
nr. 69; 09-13, nr. 71; 09-20, nr. 77.

3 Į laisvę, 1941-08-16, nr. 47.
4 juozas Girnius, Tauta ir tautinė ištikimybė, chicago: į Laisvę fondas 

lietuviškai kultūrai ugdyti, 1961.
5 vytas urbonas (Lietuvių laikraštis: Nuo seniausių laikų iki mūsų 

dienų, mokomoji knyga, vinius: vilniaus universiteto leidykla, 1997, 
p. 126) teigia, jog „į laisvę“ buvo uždarytas, nes savo turiniu netenkino 
vokiečių. 1943 m. pradėta leisti „ateitis“, „privačiam asmeniui“ pasiža-
dėjus vykdyti visus vokiečių nurodymus.
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Deja, nieko konkretaus nesužinojau – nei apie laik-
raščio vidinius konfliktus, nei apie vokiečių cenzūrą. 
Bet rizikuoju, nes, kaip minėta, spaudoje jau pasirodė 
kelios Girnių tariamai diskredituojančios citatos. Ge-
riau kritiškai vertinti, net ir klaidingai, negu drėbstyti 
tendencingai atrinktas citatas.

Akivaizdu, kad mes negalime skaityti ir supras-
ti taip, kaip suprato pats Girnius ir jo bendraamžiai. 
Mūsų skaitymas atspindi istorinį pažinimą, galimą tik 
įvykiui pasibaigus. Mus formavo – ir formuoja – tūks-
tančiai liudytojų, įvairiausių pažiūrų istorikai, nesu-
skaičiuojama dokumentų, filmų, vaidinimų, apsaky-
mų gausa, – medžiaga, kurios jaunojo Girniaus laikais 
nebuvo ir negalėjo būti, nes daug kas dar nebuvo at-
sitikę. Girnius rašė pačioje didžiųjų Hitlerio nusikalti-
mų pradžioje. Dėl konkretumo prisimintina, kad nors 
Lietu voje žydų šaudymas prasidėjo 1941 m. liepos pra-
džioje ir nuo liepos pradžios pradėta įvesti žydų gyve-
nimą ribojančias taisykles, bet Vilniaus getas pradėjo 
veikti rugsėjo 6 d., taigi Girniaus straipsnių serijai jau 
įpusėjus, o Kauno Didžioji akcija vykdyta spalio gale, 
taigi serijai jau pasibaigus. Tą patį spalį pradėtos pag-
rindinės Aušvico statybos, o už žydų klausimo „galu-
tinį sprendimą“ apsispręsta 1941 m. pabaigoje ar net 
1942 m. pradžioje6. 

Dėmesio verta dar ir kitkas. Iki karo pradžios – 
1939 m. rugsėjo 1 d. – Hitleris nužudė gal keliolika 
tūkstančių, o Leninas ir Stalinas maždaug 10 milijo-
nų žmonių. Nuo 1941 m. rudens ligi maždaug 1944 m. 
pabaigos naciai žudė ir intensyviau, ir tikslingiau. Bet 
bendru aukų skaičiumi Hitleris Stalino nepasivijo.

Sunku šiandien susigaudyti, kiek anais laikais Lietu-
voje žinota. Spauda ne viską skelbė, nes cenzūra draudė 
didžiuosius kaimynus erzinančius rašinius. Prieš karą 
apie Staliną ir jo nusikaltimus rašyta, bet epizodiškai. 
Pilnesnio vaizdo, artėjančio prie istorinio pažinimo, 
spaudoje neradau. Bet kuriuo atveju vyravo visuotinio 
karo laukimo nuotaikos, daugiausia nukreiptos į Hitle-
rį ir Vokietijos agresyvią užsienio politiką. Lietuvoje iki 
1940 m. birželio 15 d. Hitleris nebuvo teigiamai vertina-
mas. Tiesa, ypač tarp tautininkų bei voldemarininkų, at-
sirasdavo vienas kitas jo gerbėjas, bet plačioji visuomenė 
buvo palankesnė Stalinui negu Hitleriui. Prieš Hitlerį 
buvo nusiteikusi ir Girniaus artimiausioji aplinka – ka-
talikiška akademinė visuomenė, ateitininkai. Tereikia 
pavartyti, pavyzdžiui, prieškario Maceinos tekstus.

Sovietų okupacijos metais nuotaikos neišvengiamai 
keitėsi. Komunistinis teroras, pasiekęs kulminaciją per 
1941 m. birželio trėmimus – likus vos savaitei ligi vo-
kiečių ir sovietų karo – negalėjo neugdyti Hitlerio au-
toriteto, nes lietuviai, kaip ir visi, reaguoja į tai, kas 
arti, ir remdamiesi sena taisykle savo priešo priešą 
laiko draugu. Buvo aišku, kad tik Hitleris pajėgus nu-
traukti komunistinį terorą. Juolab kad kraštas gyveno 
ne žiniomis, o gandais ir tuo, ką kiekvienas atsitiktinai 
pastebėdavo savo ribotoje aplinkoje. Nuotaikas kaiti-
no ne vien trėmimai, bet ir gandai – ne be pagrindo, – 
kad tai tik pati pradžia, kad kraštas stovįs ant visiško 
sunaikinimo ribos. Vokiečiams pergalingai žygiuojant, 
daugelyje turėjo maišytis sunkiai suderinamų jausmų 
įvairovė: iš prieškario užsilikęs nepasitikėjimas Hitle-
riu, įtūžis, nes besitraukianti sovietų kariuomenė žudė, 
palengvėjimas dėl pasibaigusių trėmimų, viltis, kad 
vokiečiai pasivys tremtinių traukinius, baimė, kad so-
vietai sugrįš ir keršys, rūpestis, kad vokiečių pergalės 
atveju teks su jais sugyventi.

Būtų geriau, jeigu žinotume, kaip reagavo pats Gir-
nius. Ar jis svyravo kažin kur viduryje, kaip ir trau-
muojančių įvykių blaškoma didžioji visuomenės dalis? 
Ar, momentui praradęs pusiausvyrą, metėsi į kraštuti-
numus? Reikiami duomenys man nėra žinomi. Tegali-
ma prielaida, kad jis, kaip ir daugelis, nežinojimo kupi-
ni, svyravo tarp baimės, džiaugsmo, nerimo, vilties.

Tik viena aišku, kad prieš karą jis nacionalsocializ-
mą laikė nesuderinamu su savo filosofinėmis pažiūro-
mis bei su katalikybe. Prieš karą Girnius nedvipras-
miškai pasisakė už katalikiškąją antropologiją: „Dvasia 
ir kūnas – du žmogiškosios esmės sandai“. Kūnu žmo-
gus priklauso gamtai, o dvasia iškyla virš jos „į laisvės 
rangą“7. Arba vėl: „žmogus stovi ant dviejų – laiko ir 
amžinybės – pasaulių ribos. Laiko pasaulis – gamtos 
tikrovė, amžinybės pasaulis – dvasios tikrovė“. O štai 
materialistinės (natūralistinės) žmogaus sampratos at-
meta savarankiškos dvasios sąvoką:

Dvasią materialistai laiko tik vieną kūninio gyve-
nimo apraišką: užslopintų vitalinių lytinių polinkių 
sublimacija (freudizmas), kraujo bendruomenės iš-
raiška (rasizmas), visuomeninių bei ūkinių santykių 
funkcija (marksizmas). Betgi tuo būdu neigti dvasios 
savarankiškumą faktiškai reiškia nematyti esminio 
skirtumo tarp žmogaus ir gyvulio [...].8

6 Filosofinė fenomenologija daug pasitarnautų, ryškindama skirtu-
mus tarp istorinio žinojimo, galimo tik įvykiui pasibaigus, nuo jo ati-
trūkus, dingus veikimo būtinybei, ir to, ką turi galvoje asmuo įvykio 
eigoje turintis veikti. žodį „žinoti“ rezervuojant pirmąjai būklei, an-
trąjai reikėtų kito, savito vardo, pabrėžiančio, kad įvykio sūkuryje net 
nežinome, ką ir kiek žinome.

7 juozas Girnius, „žmogiškosios kančios prasmė“ in: Židinys, 1940, 
nr. 2, p. 163; cit. iš: juozas Girnius, Raštai, t. 1, p. 228. kaip Girniui 
svarbus žmogaus ontologinis dvilypumas rodo ir tai, kad, jo nuomone, 

dvilypumą neigiantis Heideggeris neteisingai supranta mirtį (juozas Gir-
nius, Heideggerio egzistencialinės filosofijos pagrindai, parengė Leonas 
Gudaitis, kaunas: vytauto didžiojo universiteto leidykla, 2002, p. 101).

8 juozas Girnius, „krikščionybė ir pasaulis“, in: Židinys, 1940, nr. 
5–6, p. 533, 534; cit. iš: juozas Girnius, Raštai, t. 1, p. 242, 243. žodis 
„gyvulys“, taikomas žmogui, išreiškia panieką. Girnius galėjo vietoje 
„gyvulio“ pasirinkti neutralesnį „gyvūną“. todėl, manau, kad citatoje 
kalbama apie žmogaus nužmoginimą, nuvertinimą, o ne apie paprastą 
perkėlimą iš vienos būtybių kategorijos į kitą.
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Anot Girniaus, materialistiniu požiūriu žmogus yra 
sergantis gyvulys, „sergąs beviltiška amžinybės ilgesio 
iliuzija“9. Tad tai, kas katalikui švenčiausia, materialis-
tui tebuvo ligos simptomas. Katalikai ieško išganytojo, 
transcendencijos žemėn įsiveržimo, o štai materialistai 
šaukiasi gydytojo, taigi pasilieka gamtos plotmėje. Var-
tojant tuo metu paplitusią metaforą, katalikiška onto-
logija turi vertikalią dimensiją, kurios materialistinės 
ontologijos stokoja.

Katalikišku požiūriu žmogus yra įkūnyta dvasia. 
Dvasia šiuo atveju yra substancija, taigi savarankiška 
būtybė, o ne savotiška kūno veiklos forma. Katalikai 
nuo materialistų skiriasi savo ontologija. Todėl katali-
kiškos ir rasistinės sampratos priešiškumas nėra eili-
nis skirtingų antropologinių teorijų konfliktas, nes pir-
moji žmogui duoda ontologinį statusą, kurios antrosios 
požiūriu jis neturi. Katalikiškas žmogus yra dvilypis ir 
todėl kilnus, iškeltas virš gamtos. Girnius rašo:

Kūnas teikia dvasiai vitalines sąlygas jos reiškimui-
si mūsajame gamtos pasaulyje. Dvasia gi žmogiška-
jam kūnui teikia savos tobulybės, kuri jį iškelia virš 
gy vulinio kūno. Kūnas tėra dvasios priešininkas 
tik tada, kai atsisakydamas kilti dvasine kryptimi, 
stengia si dvasią sau pavergti ir nutraukti savo žemu-
mom.

Žodžiai „iškelti“ ir „nutraukti“ yra vertybiniai. Įsikū-
nydama dvasia transformuoja patį kūną, jį tobulina. 
Todėl net ir savo kūnu žmogus skiriasi nuo visų kitų 
gyvūnų.

Vertybinės ontologinio skirtumo pasekmės taip pat 
fundamentalios:

Tos pačios prasmės turi vitalistiniu žmogaus supra-
timu pagrįstų marksistinių bei rasistinių valstybių 
nepasitikėjimas intelektualais ir iš viso intelektuali-
ne kultūra. Teisingai nujaučiama, kad intelektualinė 
kultūra, kuri gyvenimą nori vertinti tiesos matu, vi-
sada bus vidinėje opozicijoje vitalistiniam gyvenimo, 
kaip kovos už būvį, supratimui, kuris težino vieną 
vertybę – jėgą.10

Šiais žodžiais Girnius nurodo, kaip dvasia tobulina 
kūną: ji atveria žmogui galimybę pažinti tiesą ir veikti 
objektyvių moralinių normų ribose. Vitalistai vertina 
vien jėgą ir kitaip negali, nes gamtoje nieko kito nėra. 
Gamtos moralė labai paprasta: stipresnis su silpnesniu 
daro ką nori. O dvasios tobulinamas, virš gamtos iškel-
tas žmogus sugeba ir privalo elgtis kitaip, nes jis pažįs-

ta gamtai svetimą gėrį ir blogį.
Pasak Girniaus, Friedrichas Nietzsche esąs „Trečiojo 

Reicho vitalinės filosofijos“ tėvas. Kodėl? Nes su Dievo 
mirtimi miršta ir moralines normas grindžiančios idea-
lios vertybės: viskas leista, jeigu Dievo nėra. „Kūno ins-
tinktinis gyvenimas yra vienintelė norma“11. Pasken-
dimas žemiškame buvime ir Martinui Heideggeriui 
neleidžia išvystyti tikros etikos. Girnius rašo: „Heideg-
gerio egzistencialinė etika ir yra filosofinis pagrindas 
[...] nūdienių prievartinių režimų amoralinei psicholo-
gijai. Konkrečiai nurodant, pavyzdžiui, Hitlerio reži-
mui Heideggerio egzistencialinė etika ne tik esmiškai 
nėra pavojinga, bet dargi naudinga“12.

Atsižvelgdami į tai, kad tuo metu paplitusi katali-
kiškoji modernybės kritika menamos žmonių degene-
racijos, jų ištvirkimo priežasčių ieškojo pasaulėžiūro-
je, galime būti tikri, kad Girnių skaičiusieji katalikai 
jį suprato kaip tik šia prasme, – kad „dabarties krizių“ 
šaknys esančios ontologinės. Kartu jie tikėjo, kad fun-
damentalios ontologinės klaidos visuomenę vedančios 
degeneracijos link. Tokia antai buvo vedamoji Šalkaus-
kio kalbos, kurią, kaip minėta, Girnius komentavo, 
mintis: žmogaus „gyvenimo krizė visados turi tam tikrą 
pagrindą idėjų srityje, būtent, ta prasme, kad šita krizė 
remiasi tam tikru klaidingu išvykstamuoju principu“13. 
Taigi Girniaus filosofinė nacionalsocialistinės Vokieti-
jos (ir komunistinės Sovietų Sąjungos) kritika negalėjo 
pasibaigti filosofijos ribose. Filosofinė kritika – tai nuo-
roda, kad visuomenė pernelyg blogai tvarkoma.

Tradicinės antropologijos požiūriu žmogus virš gam-
tos iškyla savo protu. Tradicijos neneigdamas, Girnius 
priduria iš egzistencializmo pasisavintąjį savo akcentą: 
šioje žemėje vien tik žmogus yra laisvas. Gamtą valdan-
tis priežastingumas nesaisto dvasios keliamo žmogaus. 
Šitoks laisvės pabrėžimas, liudijęs jaunojo Girniaus fi-
losofinį savarankiškumą, išliko vienu pastoviausių Gir-
niaus filosofavimo bruožų.

Nestebina, kad Girnius savo filosofinį kelią pavadino 
„teocentriniu humanizmu“. Tai jį jungia su kitais krikš-
čionimis egzistencialistais. Pasitelkęs religines metafo-
ras, Girnius rašo: „tėra krikščioniškasis egzistencia-
lizmas pajėgus nurodyti neišjudinamą žmogiškosios 
egzistencijos pagrindą – Pilnąją Būtį, Nelygstamąją 
Gyvybę ir drauge aukštai iškelti žmogiškosios egzis-
tencijos, kaip Dievo vaikų, sukurtų Jo panašumu, ver-
tę“. Nuo teocentrinio humanizmo skiriasi Heideggerio 
„ant ropologistinis humanizmas“14. Heideggerį sieda-
mas su Nietzsche, Girnius pastebi, kad „tai ateistinio 

9 Girnius, nenurodydamas šaltinio, vartoja vokišką posakį kranke Tier.
10 Ibid., p. 535; cit iš: Ibid., p. 244.
11 juozas Girnius, Heidegerrio egistencialinės filosofijos pagrindai, 

p. 14, 15.
12 Ibid., p. 103–104.
13 stasys šalkauskis, „ideologiniai dabarties krizių pagrindai ir kata-

likiškoji pasaulėžiūra“, in: Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suva-
žiavimo darbai, kaunas, 1937, p. 46.

14 juozas Girnius, „Pastaba apie egzistencializmą“, in: Lietuvių Kata-
likų Mokslo Akademijos suvažiavimo darbai, kaunas, 1937, p. 158; cit. 
iš: juozas Girnius, Raštai, t. 1, p. 194.
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nihilizmo šalčiu dvelkianti“ filosofija. Šiame kontekste 
jis rašo: „Būdinga čia Hanso Heyse’s pastanga egzis-
tencialinę filosofiją pritaikyti vitalistinės Trečiojo Rei-
cho pasaulėžiūros tikslams“15.

Girniškoji laisvė nėra paprasta žmogaus savybė, bet 
versmė – Šalkauskio žodžiais, išvykstamasis princi-
pas, – visko, kas žmogiška, kas įdomu, dėl ko verta gy-
venti. Ši gaida ryškiausia dviejuose jaunojo Girniaus 
rašiniuose.

Straipsnyje „Tragiškoji karo didybė“ jis išryškina kon-
trastą tarp buržuazinės nuotaikos ir herojinės nuosta-
tos, pirmąją siedamas su natūralizmu, o antrąją – su 
žmogaus išskyrimu iš gamtos. Natūralistams žmogus 
tesąs vienas „gamtos atsitikimas“. Todėl natūralistinis, 
buržuazinis žmogus tetenkina visus savo „vitalinius 
linkimus, instinktus ir ūpus“. Neaišku, ar Girniaus 
požiūriu toks žmogus visada esti siauras egoistas. Bet 
aišku, kad buržujaus veiklos motyvai visada pasilieka 
vitalinių interesų ribose16. Kas kita – herojiškąja nuo-
taika gyvenantieji. Pasak Girniaus, heroizmas galimas 
tik laisvės pasaulyje. „Savo laisvąja veikla žmogus at-
sistoja priešais visą gamtą ir yra pasiryžęs savo laisvę 
ginti net savo paties žlugimo kaina.“17

Ieškodamas vidurio kelio tarp pacifizmo ir militariz-
mo, Girnius neužmiršta ir krikščioniškos moralės: „ne 
kiekvienas karas siekia gero, atseit, atstatyti palaužtą 
teisės tvarką“. Todėl heroizmas dar „nepašvenčia netei-
singų karo tikslų“. Iš tiesų neteisingo karo „heroizmui 
mes tegalime taikyti demonizmo vardą“18.

Mūsų laikais skausmo ištikti kreipiamės į gydytojus, 
taigi, Girniaus žodžiais, pasiliekame gamtos plotmėje. 
Pas mus vyrauja natūralistinė „gyvenimožiūra“19. Todėl 
mums skausmas retai tampa kančia. Rašinyje „Žmo-
giškosios kančios prasmė“ Girnius teigia: „Kančia yra 
ne kas kita, kaip sąmoningas laisvos žmogiškosios bū-
tybės savosios baigtinybės pergyvenimas“20. Tad nors 
gyvūnai irgi patiria skausmą, tik žmogus sugeba ken-
tėti, nes yra laisvas ir sugeba suvokti, kad mirs. Pirmą 
kartą susidūręs su Girniaus terminu „baigtinybė“ (vo-
kiškos Endlichkeit vertimas), jį supratau neteisingai, 
priskirdamas jam bendresnę žmogaus visapusio ribo-
tumo prasmę. Bet tai klaida. Paaiškėjo, kad jo prasmė 
specifinė, nurodanti, kad iš visų žmogaus galimybių tik 
mirtis yra būtina. „Gyvenimas – nuolatinis mirimas.“ 
Iš egzistencializmo pasiskolintas filosofavimas mirties 
akivaizdoje yra pastovus Girniaus mąstymo bruožas.

Noras užmiršti, kad mirsime, tai „noras išbėgti nuo 
žmogiškosios būties prasmės klausimo“21. Vengdami 
kančios, taigi baigtinybės išgyvenimo laisvu apsispren-
dimu, mes kartu vengiame ir filosofijos, nes Girniui, 
kaip ir kitiems egzistencialistams, filosofija kaip tik ir 
yra žmogiškosios baigtinybės apmąstymas. Ateizmo 
šalčiu dvelkiančiam Heideggeriui baigtinybės apmąs-
tymas atskleidžia nebūtį. Girniui, teocentriniam hu-
manistui arba krikščionių egzistencialistui, filosofija 
atskleidžia transcendenciją, parodo, kad žmogus – ne 
vien gamtinė būtybė.

Aišku, viskas tai gana abstraktu, o abstrakcijos re-
tai kada, kaistant politinėms aistroms, išlieka dėmesio 
centre. Negalime visai atmesti galimybės, kad rašyda-
mas apie nacių ideologiją, Girnius savo filosofiją pamir-
šo. Tačiau, manau, tikimybė nedidelė. Lietuvoje daug 
rašyta apie drausmingai žygiavusius nacių pulkus ir 
rėkiančias, vitalinių jausmų valdomas minias. Ir Gir-
nius tai žinojo, kaip rodo jo tvirtinimas, kad nacional-
socializmas yra priešiškai nusistatęs intelektualinės 
kultūros atžvilgiu. Savo individą naikinančiu triukš-
mingumu bei ideologine disciplina nacių gyvenimas 
aiškiai nedera su žmogaus baigtinybės apmąstymu – 
filosofija. Rimtis, susikaupimas, tyla yra būtinos kūry-
binio darbo sąlygos. „Ginklams žvangant, mūzos tyli“, 
ir ypač – išminties mūza22. Dar radikaliau nacių ritu-
alai nedera su egzistencialistine filosofija, kuri yra in-
dividuali, kaip ir mirtis. Natūralistinės „gyvenimožiū-
ros“ mirimas „subanalinamas įvykiu, kuris, atrodo ir 
liečia visus, niekam atskirai nepriklauso“23. Girniui au-
tentiškiausias žmogus yra savo baigtinybę apmąstan-
tis individas. O nacionalsocialistai siekia visus paversti 
miniažmogiais, nemąstančiais, aklai veikiančiais, ei-
nančiais mirti, apie tą galimybę nė nepagalvojus. Na-
cių, kaip ir komunistų, supratimu, idealiai sutvarkyto-
je visuomenėje tik vienas galvoja, ir visai ne apie savo 
baigtinybę.

Be kita ko, Katalikų Bažnyčios dažnai reikšta nacio-
nalsocializmo ideologijos kritika kaip tik ir rėmėsi ka-
talikiškąja antropologija. Naciai rasę skelbė esant pa-
grindiniu kultūrą formuojančiu veiksniu. O Bažnyčios 
vadovai vis atsikirsdavo, jog žmogus yra ne vien kūnas, 
bet ir dvasia. Lietuvoje 1939 m. šią temą plėtojo gal 
pats autoritetingiausias hierarchas vyskupas Mečislo-
vas Reinys. Nežinau, ar Girnius jo paskaitų ciklo klau-
sėsi. Bet tikriausiai apie jų turinį žinojo, nes spaudoje 

juoZo GiRniaus kaRo meto Rašiniai

15 juozas Girnius, „egzistencialinė filosofija ir ateities filosofavimo 
rūpesčiai“, in: Židinys, 1939, nr. 5–6, p. 651–652; cit. iš: juozas Gir-
nius, Raštai, t. 1, p. 202.

16 mūsų laikais dažnai sakoma, kad altruizmas galėjo išsivystyti evo-
liucijos eigoje, nes esant tam tikroms sąlygoms natūralioji atranka fa-
vorizuoja altruistus. Bet toks gamtinis altruistas, Girniaus terminais, iš-
liktų buržujus, nes neiškiltų virš savo asmeninių interesų plotmės. tik 
jis būtų suinteresuotas didinti kai kurių kitų gerovę.

17 juozas Girnius, „tragiškoji karo didybė“, in: Židinys, 1939, nr. 12, 

p. 639.
18 Ibid., p. 642.
19 Ibid., p. 639. šalkauskio filosofinėje terminijoje randasi „gyvenžiū-

ra“. Gaila, kad terminas neprigijo, nes jis išraiškingesnis ir humanisti-
niam filosofavimui labiau tinka už „pasaulėžiūrą“.

20 juozas Girnius, „žmogiškosios kančios prasmė“, p. 163.
21 juozas Girnius, „tragiškoji karo didybė“, p. 640.
22 Ibid., p. 643.
23 Ibid., p. 639.
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tai buvo komentuota. 
Reinio nuomone, rasizmo tema aktuali, nes daromos 

kraštutinės politinės išvados, kad visa žmogaus veikla 
priklauso nuo rasės, o germanai esantys pašaukti būti 
„žmonijos vadu“. „Tokios pažiūros sueina į konfliktą su 
filosofija, krikščioniškąja doktrina.“24 Filosofiniame lyg-
menyje nacionalsocializmas yra materializmo rūšis ir 
pripažįsta vien „mechaniškąjį priežastingumą“25. Jame 
nėra vietos nei dvasiai, nei laisvei. Remdamasis ra-
sizmo tezes smerkiančiais Vatikano dekretais ir todėl 
kalbėdamas ne kaip privatus asmuo, o kaip ganytojas, 
Reinys skelbia, kad nacionalsocializmas ir krikščioniš-
koji doktrina – nesuderinami. Mažai tikėtina, kad Gir-
nius – praktikuojantis katalikas, veiklus ateitininkas 
su giliu filosofiniu išsilavinimu – būtų nesupratęs, kad 
krikščionybės ir nacionalsocializmo priešingybė yra 
pamatinė. Juo labiau kad jis pats nacionalsocializmą 
buvo priskyręs natūralistinėms (materialistinėms) pa-
saulėžiūroms. 

Reinys argumentuoja moksliškai, antropologiškai. 
Nacių rasizmas – nesąmonė. Arijų rasės nėra. Tai fikci-
ja. Tesama tik arijų kalbų šeimos, bet tomis kalbomis, 
rasine prasme, kalba įvairiausi žmonės. Rasinio grynu-
mo idealizacija – taip pat nesąmonė. Grynų rasių nėra, 
nebent kokia izoliuota Afrikos gentis. Vokiečiai yra ra-
sių mišinys. Kiekvienu atveju aukštesnė kultūra atsi-
randa ten, kur rasės maišosi.

Lietuvoje iki 1938 m. lapkričio pabaigos Mein Kampf 
buvo uždrausta knyga. Leidus ją platinti, sekmadie-
niais pasirodančio savaitraščio „Diena: Nepriklauso-
mas visuomenės laikraštis“ kiekviename numeryje, 
nuo 1938 m. gruodžio 4 d. iki 1939 m. rugsėjo 17 d. 
buvo skelbiamos lietuviško vertimo ištraukos. Laikraš-
tis pabrėžė, kad tai daroma studijų tikslais. Lietuviai, 
anot „Dienos“, nemėgsta svetimybių ir todėl Lietuvoje 
nacionalsocializmas nesąs populiarus. Bet susipažin-
ti reikia, juolab kad tai jau daroma kituose kraštuose. 
Antai Londono Times, dažnai išdidžiai žiūrintis į vis-
ką, kas svetima, paskelbęs daug ištraukų26. 1939 m. ge-
gužės 21 d. „Dienoje“ spausdinta reklama, kad vokiško 
Mein Kampf du tomus galima įsigyti vokiečių knygyne 
už 11,40 Lt, o gražiai įrištą už 14,40 Lt. Beje, nors ir be-
siskelbusi nepriklausoma, „Diena“ laikyta liaudininkų 
laikraščiu. Vienas iš redaktorių ir pagrindinių žurna-
listų buvo Justas Paleckis.

„Dienoje“ ištraukos publikuotos be komentarų, be 
kritikos. Tačiau redakcijos pasiteisinimas, kad ir kituo-
se kraštuose stengiamasi susipažinti su Hitlerio minti-
mis, rodo, jog jau tada Lietuvoje į Mein Kampf žiūrėta 

įtariai. „Dienos“ ištraukose pastebimesni Hitlerio gyve-
nimo epizodai, rūpestis vokiečiu tauta, jo politinė prog-
rama, karo idealizacija, o teoriniai išvedžiojimai susi-
laukia mažiau dėmesio.

Hitleris šiose ištraukose iškyla kaip vokiečių strate-
gas, siekiantis šimtmečiams užtikrinti Vokietijos vy-
ravimą. Vokietija, jo nuomone, labiausiai stokojanti 
erd vės. Jos gausiam prieaugliui trūksta žemės. Kitų 
didžiųjų valstybių galybė remiasi kolonijomis, o Vokie-
tija jų neturi. Tad vienintelė išeitis Vokietijai – užka-
riauti ir kolonizuoti milžiniškus, menkai pusiau lauki-
nių tautų apgyvendintus rytų plotus. „Juk milžiniškoji 
rytų valstybė yra prinokusi sugriuvimui, nes žydiškasis 
elementas nėra organizacinis elementas, bet dekompo-
zicijos fermentas.“ Todėl vokiečių tikslas – ne „svaigu-
lingas žygiavimas, bet stropus vokiečių plūgo darbas 
naujoje žemėje, kurion kardas praskins kelią“27.

Rytuose Hitleris mato vien Rusiją. Lenkija mažai 
figū ruoja, o Lietuva visai neminima. Mein Kampf skai-
tytojui aišku, kad užkariauti ir kolonizuoti Rusiją yra 
pastovus, ilgalaikis, gyvybinis Vokietijos interesas. Bet 
jis nieko nesužino apie Lietuvos vietą Hitlerio planuo-
se.

Hitleriui karas yra naudos, interesų karas. Galutinėje 
išvadoje karą jis vertina utilitariškai. O tų laikų milita-
rizmas akcentuodavo moralinę, ugdomąją karo reikšmę. 
Girniaus supratimu, militaristui karas „užtikrina do-
rinę tautų sveikatą ir neleidžia joms sustingti“28. Kaip 
minėta, Girnius militarizmą atmeta, nes ieško vidurio 
kelio. Tačiau kartu su militaristais jis tvirtina, kad ka-
rai niekada nėra paprasti interesų karai, nes jie niekada 
„neapsimoka“29. O Hitlerio požiūriu vokiečiai turi kariau-
ti, nes jiems „apsimoka“ vien tik karas, ir niekas kita.

Nežinia, ar Girnius „Dienoje“ skaitė Mein Kampf iš-
traukas. „Diena“ geru vardu nesidžiaugė, ir tikriau-
siai jis jos nepastebėjo. Bet kuriuo atveju jo ir „Die-
nos“ vaizduojamas Hitleris ženkliai skyrėsi. Girniaus 
Hitleriui mažiau rūpi Vokietija ir reali politika, dau-
giau – teoriniai tautos, rasės, ir kultūros santykiai. 
Didesnė tikimybė, kad Girnius buvo susipažinęs su 
Mein Kampf kritika, pateikta šveicarų kataliko Gon-
zague de Reynoldo veikale, „Tragiškoji Europa: Naujų-
jų laikų revoliucija“ (1934). Šią žurnalistinio pobūdžio 
chaotišką knygą į lietuvių kalbą išvertė Bronius Stoč-
kus. Stočkus, kaip ir Girnius, studijavo filosofiją VDu 
Teologijos-Filosofijos fakultete, kurį baigė dvejais me-
tais anksčiau. Pasak de Reynoldo, nacių teorijos „tie-
siai veda į eugenizmą. Tai grynai zoologinė koncepcija: 
žmones auginama tarsi tam tikras šunų rūšis. Čia yra 

kęstutis skRuPskeLis

24 mečislovas Reinys, Rasizmo problema, kaunas: autoriaus leidi-
nys, „šviesos“ spaustuvė, 1939, p. 3.

25 Ibid., p. 32.
26 Diena, 1938-12-04.
27 Diena, 1939-06-18.

28 juozas Girnius, op. cit., p. 636.
29 Ibid., p. 641.
30 Gonzague de Reynold, Tragiškoji Europa: Naujųjų laikų revoliuci-

ja, t. 2, vertė Bronius stočkus, kaunas: sakalas, 1938, p. 115.
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[...] išsigimusi, materializuota humanizmo forma“30. 
Akivaizdu, kad savo principais nacionalsocializmas ir 
katalikybė nėra suderinami. Katalikams žmogus yra 
Dievo atvaizdas, o nacionalsocialistams – gyvulys, vei-
siamas kaip ir kiti ūkiui naudingi galvijai.

Reynoldas sakosi nesąs antisemitas. Niekinga žmo-
gų persekioti, jei „nepatinka jo nosies for-
ma“. Kiekvienas „turi teisę į savo rasę ir 
tradicijas“31. Jo nuomone, nacių žydams tai-
komos priemonės esančios „neprotingos“. 
Taip pat jis pabrėžia biblinės žydų kultū-
ros teigiamą įtaką vokiečių kultūrai. Kita 
vertus, Reynoldas daug kur įžvelgia stiprų 
žydų nacionalizmą, o finansų bei kultūros 
srityse jie dažnai esą per daug įsigalėję ir 
veikiantys kaip griaunamoji jėga. Šia pras-
me žydų klausimas kyla, ir kiekviena vals-
tybė „turi imtis jų atžvilgiu saugumo prie-
monių“. „Vienintelė priemonė jį išspręsti 
yra duoti kiekvienoje tautoj žydams legali-
nį statusą. Iš tikro, jų negalima visų perkel-
ti į Palestiną.“32

Rašydamas pačioje nacių įsigalėjimo pra-
džioje, Reynoldas mato galimybę, kad nacių 
įtaka vokiečiams būsianti teigiama. Nors 
grynų rasių ir nesą, tačiau rasė kaip vo-
kiečių kultūros simbolis gali būti naudinga 
sąvoka. Jeigu naciai stengiasi grąžinti vo-
kiečių kultūros „vertę, pasididžiavimą, ne-
priklausomybę, džiaugsmą gyventi vokišku 
gyvenimu, tada jie dirba sveiką, naudingą 
darbą“ ir gali būti pavyzdžiu kitiems33. Iš ti-
krųjų vokiečiai daug kentėjo dėl pralaimėto 
karo, reparacijų, revoliucijos, gatvės kovų, 
politinio nestabilumo, ekonominės krizės. 
Jų savigarbą reikėjo atgaivinti. Tačiau, 
man regis, ir ketvirto dešimtmečio pradžio-
je turėjo būti aišku, kad Hitleris, remdama-
sis klaidinga diagnoze, griebsis neleistinų priemonių. 
Todėl nesuprantu, ar Reynoldas pamiršo, kad katalikai 
draudžia nedoras priemones net ir siekiant gerų tikslų, 
ar tik neatkreipė pakankamai dėmesio į nacių veiks-
mus.

Bet kuriuo atveju iš šios knygos lietuvių katalikų 
skaitytojai gana anksti ir aiškiai patyrė, kad nacional-
socializmas iš principo nedera su Bažnyčios mokslu. 

Kol kas nieko nebuvo pasakyta apie jaunojo Girniaus 
literatūrinį stilių. Tad dabar – keli žodžiai šia tema. Ir 
jaunas, ir subrendęs Girnius mėgo rašyti trumpais sa-

kiniais, aforizmais. Jį lengva cituoti, nes daugelio sa-
kinių prasmė, bent iš pažiūros, nepriklauso nuo kon-
teksto. Mintis juose sutelkta, tarytum viskas išsakyta 
keliais žodžiais. Kalbine prasme sakiniai dažnai įdo-
mūs, patraukiantys dėmesį kaip savarankiški litera-
tūros kūriniai34. Kartais atrodo, kad juo tema Girniui 

artimesnė, juo jis aforistiškesnis.
Girnius yra palikęs fragmentišką literatūrinę auto-

biografiją35. Deja, ji apsiribojo jo filosofiniais rašiniais 
ir serija apie nacionalsocializmą joje nepaminėta. Tai 
suprantama, nes rašydamas apie nacionalsocializmą 
jis atpasakojo ne savo, bet Hitlerio mintis, o šis nebuvo 
filosofas. Tačiau vis vien apmaudu, nes paties Girniaus 
žodžiai būtų svaresni už šeimoje išlikusią tradiciją. O 
šeimoje prisimenama Girnių sakius, jog jis rašęs no-
rėdamas skaitytojus supažindinti su nacių ideologija, 
manydamas, jog bus aišku, kad didžiąja dalimi tai ne-

juoZo GiRniaus kaRo meto Rašiniai

31 Ibid., p. 117–118.
32 Ibid., p. 122. nesupratau, kokio pobūdžio būtų naujasis žydų „le-

galinis statusas“. Galbūt taip norėta riboti jų veiklą.
33 Ibid., p. 116.
34 Pavyzdžiui, vaizdus ir asmeniniu stebėjimu atsiduodantis Girniaus 

sakinys, kad senėjimas – tai „tas nykus žmogiškosios asmenybės išblė-
simas“ (juozas Girnius, „žmogiškosios kančios prasmė“, p. 164).

35 aldona vasiliauskienė, Žvilgsnis į Juozą Girnių, utena: utenos 
spaustuvė, 1995, p. 233–241.

36 kęstučio k. Girniaus teigimu, tėvas sakėsi rašęs ir dėl to, kad žmo-

Laikraščio „diena“ (1939 05 21) fragmentas
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sąmonės. Tačiau be jo žinios redaktorius prirašęs kelis 
nacius liaupsinančius sakinius36. 

Tad nėra abejonės, kad Girnius buvo pagrindinis 
straipsnių serijos autorius. Hitleris čia ne toks kaip 
 „Dienos“ ištraukose – intelektualesnis, nuoseklesnis. 
Centre yra ne politika, bet bendros idėjos ir jų tarpu-
savio ryšiai. Serijos autorius Hitleriui primeta filosofinį 
toną, kurio pats Hitleris neturėjo. Filosofinio išsilavini-
mo žmogui įdomiausios yra idėjos – nesvarbu, teisingos 
ar ne, o ne jų pritaikymas gyvenime. Kita vertus, dar 
nuo studijų laikų filosofai studentai išmoksta svetimas 
mintis pristatyti taip, tarsi jos būtų savos, ir palaidų pas-
tabų mišrainėje ieškoti reikšmingų idėjinių ryšių. Taigi 
Hitlerio suintelektualinimas nebūtinai reiškia pritari-
mą. Tai gali būti ir akademinio metodo pasekmė.

Lieka ištirti, ar teigdamas „Į laisvę“ redaktorių pri-
rašius kelis nacius liaupsinančius sakinius, Girnius ne-
klydo. Aišku, stilistinė analizė negali duoti tikrų išvadų. 
Tam reikia rankraščio, kuris tikriausiai neišliko. Bet 
šiuo atveju manau, kad stiliaus analizė sustiprina tiki-
mybę, kad keletą pastraipų parašė ne Girnius, o kitas 
autorius. Turiu omenyje serijos pirmąjį įvadą (pirmoje 
dalyje, 08–30) ir baigiamąjį žodį (šeštoje dalyje, 09–20).

Pirmasis įvadas neutraliai supažindina su rašinių te-
matika: rasistinių principų šviesoje būsią kalbama apie 
rasę, tautą, valstybę ir žmogų. Tiek ir pats Girnius galė-
jo parašyti. Tačiau ne girniško stiliaus yra tvirtinimas, 
kad nacionalsocialistinė „doktrina“ po karo „priešų 
pažemintą ir suniokiotą vokiečių tautą“ įgalino „išei-
ti į dabartinių laimėjimų kelią, kurian šiandie naujai 
ateičiai kurti rikiuojasi visos europinės tautos“. Žodžiai 
„pažemintas“, „suniokiotas“, „laimėjimų kelias“ priskir-
tini politinei retorikai, o ne filosofiniam kalbėjimui. Dar 
svaresnė kita aplinkybė. Pagrindiniame tekste Hitleris 
nėra minimas vardu. Visur jis arba Mein Kampf auto-
rius, arba nacionalsocializmo kūrėjas. O įvade randame 
„Adolfo Hitler“. Tai ne Girniaus, o laikraščio vartosena. 
Todėl tikėtina, kad redaktorius nepastebėjo ar nepaisė 
Girniaus manieros ir pavartojo įprastinę formą.

„Adolf Hitler“ (be lietuviškų galūnių) du kartus ran-
dame ir baigiamajame žodyje. Girniškai skamba žo-
džiai: „Sekdami nacionalsocialistinės pasaulėžiūros 
kūrėjo mintį [...] naudojomės pačiais jo tekstais, nes 
autentiška citata visada tiksliau perduoda autoriaus 
minties tėkmę, kaip paprastas atpasakojimas“. Juolab 
kad šiuo sakiniu autorius pabrėžia siekęs kuo tiksliau 
perduoti kito mintis, o ne išreikšti tai, ką mano jis pats. 
Pakeitus „Adolf Hitler“, kitas sakinys taip pat galėtų 
būti Girniaus: „tai turėjo ne tik tiksliau perduoti na-

cionalsocialistinės pasaulėžiūros prasmę, bet taip pat 
įgalinti skaitytoją gyviau pajusti ir tą vidinę jėgą“, ku-
rią jai suteikia „Adolf Hitler asmenybė“. Bet tolesnis 
ilgas sakinys mano ausiai skamba negirniškai: „Adolf 
Hitler, vadovaudamas vokiečių tautai, kovoja dėl nau-
jos Europos ateities ir šiandie pat triuškinamai smogia 
visos vakarietiškosios kultūros ir viso jos amžių tradi-
cijose sukurto žmoniškumo priešui – žydiškajam bolše-
vizmui“. Sakinys per griozdiškas. Jame per gausu poli-
tinės retorikos. Taip pat Hitleris minimas vardu.

Todėl manau esant didelę tikimybę, kad ir pirmasis 
įvadas, ir serijos baigiamojo žodžio galas yra redakto-
riaus prierašai. 

Pirma serijos dalis skirta rasės temai. Girnius pra-
leidžia Mein Kampf randamą Hitlerio autobiografiją, 
jo samprotavimus apie vokiečių politikų klaidas, vokie-
čių patirtas skriaudas ir būtinybę užkariauti gyvybinės 
 erdvės. Tai nuoseklu, nes ryškinant bet kokios ideologi-
jos idėjinius pagrindus svarbiausia filosofinis turinys. 

Pirmi du skirsniai yra tarsi antras visos serijos įva-
das. „Nacionalsocialistinė doktrina esmiškai skirtinga 
nuo tūlų kitų vadinamųjų ideologijų. Dažnai šios pas-
tarosios tėra kabinetinės fantazijos, nepažįstančios ir 
todėl neįvertinančios pagrindinių gyvybės sąlygų.“ Bet 
laimė, kad „sveikas plačiųjų masių protas, nesužalo-
tu gyvybiniu instinktu jaučia visų jų pragaištingumą 
ir todėl nesileidžia (ir tenesileidie!) jų suvedžiojamas“. 
O nacionalsocializmas kurtas „vyro, kietai kovojusio ir 
gyvenime, ir fronte“. „Jo įžvelgtųjų tiesų versmė – pats 
gyvenimas.“ Nacionalsocializmo esmė – „biologinių 
žmogiškosios būties pagrindų įvertinimas“.

Antrajame įvade nerandu aiškių stilistinių nukrypi-
mų. Bet turinys nedera su Girniaus pažiūromis. Nacių 
atmetama intelektualinė kultūra yra elitinė kultūra. 
Ją kuria, formuoja, jos vertybes nustato išsilavinę žmo-
nės, vartojant tuo metu madingą žodį – asmenybės, bū-
tent aukščiau masės iškilusieji. Intelektualinės kultū-
ros požiūriu masės instinktai yra kultūros priešingybė. 
Masės ir intelektualinės kultūros priešpriešą išreiškia 
Antanas Maceina: „Kultūra visados kyla iš asmeninio 
žmogaus prigimties principo. Asmuo pačia savo esme 
yra pašauktas sutvarkyti pasaulyje ir žmoguje esantį 
chaosą, vadinasi, sutvarkyti masę“. Pasak Maceinos, 
žmogus supranta, „kad vienas jis veikia kitaip, negu su 
kitais; kad masėje atsidaro kažkokios tamsios jo būty-
bės gelmės, iš kurių išsiveržia jam svetimi, ligi tol ne-
žinoti, norai, polinkiai, įgeidžiai, instinktai ir aistros“. 
Masėje „vyrai nešioja pamaustę ant durtuvų nuo mo-
tinos krūties atplėštus kūdikius“, žudo, degina, daužo, 
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nės suprastų, jog nacių rasizmas Lietuvai nieko gero nežada, nes lie-
tuviai buvo ne arijai, tad geriausiu atveju jiems būtų skiriamas berno 
vaidmuo.

37 antanas maceina, „masės atbudimas“, in: Židinys, 1939, nr. 8–9, 
p. 163, 160, 161–162. yra manančių, kad maceina simpatizavo fašiz-

mui ir nacionalsocializmui. taip manantieji šio rašinio aiškiai nėra skai-
tę. Fašizmas, bolševizmas, nacionalsocializmas – tai mūsų laikams bū-
dingos masių viešpatavimo formos (p. 165). visus tris maceina atmeta 
ne vien intelektualiniu ir etiniu požiūriu, bet ir estetiniu. jam visa tai ne 
vien klaidinga, bet ir šlykštu.
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laužo, „o vėjas draiko senovės rankraščių lapus. Tai yra 
visuomeninio žmogaus triumfas. Tikrumoje tai žmo-
gaus gėda, žmogaus pažeminimas“37.

Cituoju ne Girnių, o Maceiną, nes šis vaizdingesnis. 
Tačiau Girniaus nusiteikimas intelektualinės kultūros 
atžvilgiu nuo Maceinos esmingai nesiskyrė: „kūrybiš-
kai individualių asmenų ji [masė] negali pakęsti“38. Abu 
Šalkauskio mokiniai, abu veiklūs ateitininkai, abiems 
aišku, kad siaučianti minia į filosofiją nelinkus. 

Panašiai neateitininkiškai skamba pastaba apie „ka-
binetines fantazijas“ ir gyvenimą kaip nacionalsocializ-
mo versmę. Fronte kovojusio vyro požiūriu, ateitininkų 
ideologijos kūrėjas Šalkauskis – tai kabinetinis žmo-
gus, o jo sukurta ideologija – fantazija. Juolab kad Šal-
kauskis ateitininkus auklėjo laikytis objektyvios mora-
lės, iškilti virš gyvenimo (gamtos), o ne paklusti jėgos 
principui. Šalkauskišką, ateitininkišką pažiūrą glaus-
tai, bet tiksliai išreiškia vieno jo rašinio pavadinimas 
„Asmeninis tobulinimasis, kaipo kiekvienos pažangos 
pradžia“39. Ateitininkams ideologija ne kyla iš gyveni-
mo, o jį formuoja amžinų vertybių šviesoje. Ateitininkų 
ideologijos versmė yra religinės, ontologinės, moralinės 
tiesos, o ne gyvenimas, ypač suprastas kaip nesibai-
gianti kova už būvį. Vengdamas ydingo rato, nenoriu 
turinio pagrindu argumentuoti, kad antrasis įvadas – 
ne Girniaus rašytas. Tačiau kiekvienu atveju jame at-
sispindi ne girniškoji vertybinė orientacija.

Tarkime, antrąjį įvadą parašė Girnius. Kodėl? At-
sakyti negalime. Tik jis vienas būtų galėjęs atskleis-
ti savo intencijas, bet to nepadarė. Jaunojo Girniaus 
artimiausia aplinka buvo studentai, daugiausia Šal-
kauskio mokiniai. O Šalkauskis priklausė platoniška-
jai pedagoginei tradicijai: didysis ugdymo tikslas yra 
asmenybė, kurios visas raiškas – tarp jų ir vitalines – 
valdo amžinoms vertybėms atsidavęs protas. Pirma-
sis platonizmo imperatyvas: apvaldyk gamtą savyje. 
Sąmoningesniems Šalkauskio mokiniams būtų aišku, 
kad teisinga pasaulėžiūra negali remtis masės instink-
tais, nes tai pasilieka gamtos plotmėje. Todėl tokiems 
aptariamo straipsnių ciklo skaitytojams antrasis įva-
das būtų nurodęs pagrindines nacionalsocializmo kri-
tikos gaires. Kaip minėta, tikrosios Girniaus intencijos 
nėra žinomos. Tačiau šitoks antrojo įvado aiškinimas 
dera su šeimoje išlikusia tradicija, kad jis manė nacio-
nalsocializmą esant akivaizdžia nesąmone.

Rūšių „vidinio uždarumo“ dėsnis yra nacionalsocializ-
mo pagrindas. Ši „rasizmo tiesa“ reiškia, kad rasinis gry-
numas yra kiekvienos biologinės rūšies išlikimo sąlyga, 
nes pradėjus poruotis su žemesniosiomis, aukš tes nės 
rūšies lygis kristų. Šias mintis Girnius pristato neut-
raliai, rasizmą nei girdamas, nei kritikuodamas. Daug 

cituoja. Bet galbūt vienoje vietoje neišvengia  ironijos.
Vidinio uždarumo tiesa, jis aiškina, remiasi papras-

tu stebėjimu. Visos „didžiosios tiesos, kartą įžvalgaus 
proto atskleistos, paskui atrodo labai paprastos, tiesiai 
akivaizdžios!“ Ir po iškilmingos įžangos cituoja Hitle-
rio pastebėjimą, kad „kikiliai“ poruojasi tik su kikiliais, 
laukinės pelės tik su laukinėmis, ir taip toliau. Neži-
nau, koks Girniaus mokslinis išsilavinimas. Nežinau, 
ar jis suprato Hitlerį klystant, nes hibridai gamtoje – 
dažnas reiškinys. Bet ar jis galėjo be ironijos įžvalgaus 
proto tiesa skelbti paprastą pastabą apie smulkių gy-
vūnų poravimąsi? Kiekvienas ūkininkas tiek žino: viš-
tų su žąsimis neporuoja. Kiekvienu atveju manau, kad 
daug anų dienų skaitytojų ironiją būtų įtarę.

Per visą Mein Kampf išbarstyta polemika su pacifiz-
mu. Tai atsispindi ir pirmoje Girniaus rašinio dalyje. 
Pasirodo, kai kurie pacifistai neigia rasizmą, argumen-
tuodami, kad žmogus „nuveikia gamtą“. Šį priekaištą 
nacionalsocializmo „kūrėjas“ atremia, jį kvalifikuoda-
mas „tiek pat žydiškai įžūliu, kiek ir kvailu“ (Hitlerio 
žodžiai). Žmogaus „žemėje išlikimo sąlyga ne pacifisti-
nės svajonės nuveikti gamtą, bet pažinti ir vykdyti jos 
valią“. Hitleris rašo, kad žmogus „už savo aukštesnįjį 
buvimą turi dėkoti ne kelių pakvaišusių ideologų idė-
joms, o pažinimui ir beatodairiniam geležinių gamtos 
dėsnių laikymuisi“. Aišku, kad pagrindinis, geležinis 
gamtos dėsnis – kova.

Tuo metu Lietuvoje dažnai buvo skiriamas individas 
nuo asmenybės. „Individas“ – tai ekonominis žmogus, 
tenkinantis savo gyvybinius poreikius ir taip palaikan-
tis gyvybę. O „asmenybė“ nusako žmogų kaip laisvą 
kultūros kūrėją, pakylantį virš gamtos. Tačiau net ir 
individų veikla, katalikišku požiūriu, tegul ir riboja-
ma gamtos dėsnių, kartais privalo gamtai nepasiduoti. 
Kad moralė privalo riboti ekonominę veiklą, pabrėžė ne 
vienas popiežius. Tai turbūt pagrindinė Maceinos bur-
žuazijos kritikos mintis. O žmogaus „aukštesnis buvi-
mas“ – ne individų, o asmenybių kūrybinio darbo vai-
sius. Verta čia prisiminti Girniaus pastabą, kad savo 
„laisvąja veikla žmogus atsistoja priešais visą gamtą“, 
dėl laisvės aukoja savo gyvybę.

Tiek apie rūšių „vidinio uždarumo“ tezę. Beje, pir-
moje dalyje – ir kitose – daug frazių, antai „rasistiniu 
supratimu“, „to paties veikalo žodžiais“, pabrėžian-
čių, kad dėstomos ne autoriaus mintys. Antroje dalyje  
(09-04) aiškinama, kuri žmonių rasė esanti aukščiau-
sia. Aišku, kad tai arijai, nes visos aukštesnės kultūros 
esančios arijų kūrybingumo vaisiai. Šioje dalyje taip 
pat pristatomas Hitlerio antisemitizmas. Iš prigimties, 
taigi kaip rasė, žydai esantys kultūros griovėjai. Šioje 
dalyje randame ir kelis tarsi Girniaus pritarimą išreiš-
kiančius žodžius. Prie jų ir sustosiu.

Hitleris aiškina pažangą prasidėjus tada, kai arijai 
pavergė žemesnes rases ir prisijaukino gyvulius, nes 
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38 juozas Girnius, op. cit., p. 135; cit. iš: juozas Girnius, Raštai, t. 1, p. 230.
39 stasys šalkauskis, „asmeninis tobulinimasis, kaipo kiekvienos pa-

žangos pradžia“, in: Židinys, 1938, nr. 12, p. 656–669.
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pažangai reikia „techninių priemonių“, o iš pradžių 
nebūta darbą lengvinančių mašinų. Pristatęs šį teigi-
nį, Girnius priduria, kad tiems, kurie „piktinasi tokiu 
žmonijos pažangos keliu“, Mein Kampf autorius atsako 
„įspūdingais žodžiais“, kad taip mano tik „pacifistiniai 
kvailiai“. Antru atveju kalbama apie „pirminės kultū-

ros sunykimą vėlyvesnėje, gryną kraują praradusioje 
tautoje“. Ir šį procesą Hitleris „įspūdingai vaizduoja“. 

Vertinamasis prieveiksmis „įspūdingai“ nėra viena-
reikšmis. Įspūdinga būna ne vien išmintis, bet ir kvai-
lystė. Galima įsivaizduoti kataliką, kuris, smerkdamas 
vergiją, aiškins jos būtinybę neišvengiamos blogybės 
argumentu. Galų gale vergvaldžių randame ir tarp di-
džiųjų Senojo Testamento asmenybių. Tačiau Hitleriui 
vergija – ne blogybė, bet gamtos tvarka. Ir ne tolima 
senovė jam rūpi. Manau, jis modeliavo savo jėgos politi-
kos pagrindinį principą: kovoje už būvį silpnesnis tam-
pa stipresnio įrankiu. O katalikui šis principas negali 
būti priimtinas. Tad sunku tikėti, kad Girniaus „įspū-
dingai“ reiškia pritarimą. Juolab kad kitu kausimu, 
kuriuo Girniaus ir Hitlerio pažiūros artimesnės, jis pa-
stebi Hitlerį „didžiai teisingai“ pasakius. Ten kalbama 
apie idealizmą kaip pasiaukojimą visuomenės gerovei. 
Tačiau kadangi tai jau kito Girniaus rašinio tema, šį 
klausimą atidėkime.

Su Girniumi tekdavo dažnai kalbėtis. Antisemitizmo 
požymių nepastebėjau. Tiesa, koks buvo jaunasis Gir-
nius, nežinau. Tačiau prisimenant aptartąjį Girniaus 
požiūrį į rasizmą, Bažnyčios mokymą ir pan., mažai ti-

kėtina, kad jis pritarė Hitlerio rasizmu pagrįstam anti-
semitizmui. Pagrindinė Hitlerio antisemitizmo tezė for-
muluojama taip: „Jei idealistinė dvasia arijus iškėlė į 
žmonijos kultūros kūrėjus, tai šios dvasios neturėjimas 
amžinojo žydo rasę daro piktu bet kokios žmogiškosios 
kultūros ir jos vertybių dergiku bei grioviku“. Beveik 

visus žodžius rasime vokiškame tekste, išskyrus sąvo-
ką „amžinasis žydas“, nors pati mintis ten yra.

Nežinau, kodėl ši sąvoka atsirado Girniaus tekste. 
Tačiau pastebėtina, kad ji ne visada susijusi su antise-
mitizmu. Iš Viduramžių yra atėjusi legenda apie žydą, 
kurį Kristus pasmerkė nemirti, nes jis Kristų įžeidė. 
Legenda turi ir antisemitinių formų: amžinasis žydas 
keliaująs po pasaulį, skleisdamas mirtinas ligas. Bet, 
kiek teko pastebėti, lietuviškose jos atmainose antise-
mitizmo nėra. Lietuviškai legendą atpasakojo Julijo-
nas Lindė-Dobilas knygelėje „Amžinasis žydas“ (1914). 
Čia amžinasis žydas tėra pretekstas kelioms legen-
doms apie Kristų atpasakoti, pavyzdžiui, kad Kristus 
nukryžiuotas ant medžio, užaugusio ant Adomo ir Ie-
vos kapo. Kita versija – Justino Piliponio „Amžinas žy-
das Kaune“ (1934). Legenda čia vėl tėra pretekstas, nes 
pats veikalas yra Kauno gyvenimo satyra. Pasakojama 
apie nesustabdomą žydą, kuris iš Lenkijos per demar-
kacijos liniją pasiekęs Kauną, pasirodė intriguojančių, 
madingų ponių salonuose. Jei vis dėlto Girniaus „am-
žinasis žydas“ yra lietuviška literatūrinė aliuzija, tai 
tikėtiniausia, kad tai aliuzija į Bernardo Brazdžionio 
eilėraščių rinkinį „Amžinas žydas“ (1931). Tai poetiniai 
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Laikraščio „į laisvę“ (1941 11 24, nr. 131) fragmentas

poetų karta atviriau atsiskleis filosofijai ir pajėgs praeities poetines tra-
dicijas ir praplėsti ir pagilinti“.

40 tai pasakyta: juozas Girnius, „Poezija ir filosofija“, in: Į laisvę, 
1942-11-28: „džiugu, jog yra ženklų, skelbiančių, kad jaunoji mūsų 
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apmąstymai mirties ir gyvenimo temomis, o filosofinė 
poezija Girnių traukė40. Bet noriu pabrėžti, kad legen-
da įvairuoja ir turi antisemitinių formų.

Trečioji dalis (09-06) skirta tautos sąvokai. Čia mažiau 
citatų, teksto atpasakojimo. Stilius girniškesnis, apsčiau 
aforizmų. Susidaro įspūdis, kad Girnius savarankiškai 
svarstė tautos tematiką. Tačiau nesu tikras, ar kai 
kur neprasiveržia subtili ironija. Pavyzdžiui: „Tikrai 
kūrybiškai apdovanotojo žmogaus kaktoje genijaus 
kibirkštis slypi nuo pat jo gimimo valandos“. Kodėl 
kaktoje, o ne galvoje, ar paprastai, žmoguje? Ar tai 
frenologinė aliuzija ar ironija, esą pasak Hitlerio, geni-
jai gimsta paženklinti lengvai pastebimoje vietoje?41

Mūsų laikais esame pratę svaresne laikyti ne prigim-
tį, o aplinką. Todėl ne vienam įtartinai arba archaiš-
kai skambės teiginys, kad tautinė priklausomybė –  
ne aplinkos, bet „gimimo – kraujo dalykas“. Esa-
me jaut resni kaip tik todėl, kad dėl „kraujo“ vykdyti 
šiurpūs nusikaltimai. Bet to jautrumo dar nebūta jau-
nojo Girniaus laikais, kaip nebūta ir mūsų jautrumą 
ugdančių įvykių42. Prieš karą Lietuvoje dažnai mėgin-
ta nusakyti esmines tautos žymes. Ieškota biologinių 
(kraujo) ir kultūrinių (aplinkos) veiksnių sintezės, nes 
tautos esančios kaip individai: ir vienu, ir kitu atve-
ju randame kūno ir dvasios derinį. Nors nei vienas, 
nei kitas nepasuko į kraštutinumus, Šalkauskiui tau-
tos labiau buvo kultūrinės bendruomenės, Maceinai – 
 biologinės.

Nenuostabu, jog Girniui Hitleris „eksliuzyvistinis“ fi-
ziologistas43: „Ne aplinka iš šalies suteikia ar suformuo-
ja tautai kūrybines pajėgas. Kūrybinio genijaus ugnis 
kūrybingoje tautoje gyva jos kraujuje nuo pačių pirmų-
jų dienų. Aplinka tik sudaro progų“. Nežinau kokia tuo 
metu buvo paties Girniaus pažiūra. Rašinyje tarsi pas-
tebimas fiziologizmui prijaučiantis tonas. Tačiau tai 
nedera su tautos samprata, aptinkama jo 1942 m. ra-
šinyje „Rūpesčiai dėl literatūros tautiškumo“, paskelb-
tame taip pat „Į laisvę“. Jame nėra nei Hitlerio citatų, 
nei kalbų apie tautą kaip rasinę bendruomenę. Raši-
nys liudija Girniaus savarankiškumą, nes kritikuoja-
ma šalkauskiška formulė, kad literatūros tautiškumą 
sudaro „visuotinas turinys, tautinė lytis“.

Reikšminga, kad 1942 m. tautiškumo sampratą Gir-
nius plėtoja priešinga kryptimi negu naciai. Nacional-
socialistiniu požiūriu, vokiška yra sveika – liguisto 
žydiškumo neužkrėsta – kultūra. O anot Girniaus, „li-
teratūrą daro tautišką ne tautinė tematika [„papasa-
koja buvusius tautos žygius ir šaukia į naujus“], o savo-

juoZo GiRniaus kaRo meto Rašiniai

tiškas bet kokios tematikos traktavimas“. Patriotinės 
tematikos dažnai griebiasi tie, kurie nesugeba pasiek-
ti „tautos gelmių“. Girniaus nuomone, Vinco Mykolai-
čio-Putino „Altorių šešėly“ Vasaris tiek pat lietuviškas, 
kiek ir Vinco Krėvės „Šiaudinės pastogės“ skerdžius 
Lapinas44.

Jaunam filosofui galime atleisti už ne skaidrinančią, 
o mistifikuojančią „tautos gelmių“ sąvoką. Bet kuriuo 
atveju jos nesama brandžiame Girniaus veikale „Tauta 
ir tautinė ištikimybė“. Čia kultūros tautiškumo kriteri-
jus – tęstinumas ir tarpusavio ryšiai45.

Kita vertus, tautą suprantant kaip kraujo bendruo-
menę aišku, kad nutautėti neįmanoma. Tokiu atveju 
tautinė tapatybė nepriklauso nei nuo laisvo apsispren-
dimo, nei nuo prievartos. „Tautoje gimstama, bet ne 
renkamasi, kuriai tautai priklausyti būtų pelningiau 
ar garbingiau“. Todėl bergždžios imperialistų pastan-
gos kitus „sutautinti“, jiems primetant savo kalbą. Nu-
tautėjimo problema buvo aktuali. Sunku – ir teritori-
niu atžvilgiu žalinga – sutikti, kad sulenkėję lietuviai 
yra lenkai. Reikšminga čia Girniaus JAV charakteris-
tika: „tose klaikiai belytiškose masėse, kurias jungia 
tik vienas savos tautybės atsižadėjimo [...] įkarštis“46. 
Todėl spėčiau, kad tautos kaip kraujo bendruomenės 
sąvoka jaunąjį Girnių šiek tiek gundė.

Tačiau anaiptol ne nacionalsocialistinės dvasios jo 
baigiamoji išvada: „tautos, kaip kraujo bendruomenės, 
supratimas, vieną tautinę bendruomenę atribodamas 
nuo kitų ir tuo pačiu atskleisdamas veržlaus smelkimo-
si beprasmiškumą, gali pateikti tvirtus tautų bendra-
darbiavimo pagrindus“. Manau tai rodant, kad Girnius 
laikėsi tautų lygiavertiškumo principo, nes tik lygybė 
įgalina bendradarbiavimo santykį. Kur esti nelygybė, 
ten randame instrumentinį santykį: žemesnis tam-
pa aukštesnio įrankiu. Tad aišku, kad Girnius atmeta 
kenksmingiausią nacionalsocializmo prielaidą – tautų 
nelygiavertiškumo dogmą.

Tai svarbu prisiminti vertinant ketvirtą dalį (09-11), 
skirtą nacionalsocialistinei valstybės koncepcijai. Pa-
grindinė tezė: teisingai suprasta valstybė yra tautinė 
valstybė. Jos didysis tikslas yra rūpintis visapusiška 
tautos gerove. Tauta kaip kultūros – materialinės bei 
dvasinės – kūrėja stovi aukščiau už valstybę, kuri esti 
tik tautos įrankis.

Jeigu visos tautos lygiavertės, tai tautinės valsty-
bės principas tereiškia, kad kiekviena tauta turi tei-
sę į savo valstybę. Principinė tautų lygybė reiškia, kad  
„gera gali būti vadinama ta valstybė, kuri patikrina sa-

41 didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“ radau du liaudies išminties 
pavyzdžius: „Bene ant kaktos parašyta kas jis per vienas“ ir „iš kaktos 
smetonos nelaižysi“.

42 Rašydamas ketvirto dešimtmečio pradžioje, Reynoldas teisingai 
pastebėjo, kad komunistų nusikaltimai šiurpesni negu nacių, bet pasi-
piktinimas jais neprilygsta reakcijai, kurią iššaukė žydų persekiojimas.

43 šiuos žodžius Girnius taiko Heideggeriui (juozas Girnius, Heideg-
gerio egzistencialinės filosofijos pagrindai, p. 101).

44 juozas Girnius, „Rūpesčiai dėl literatūros tautiškumo“, in: Į laisvę, 
1942-12-31.

45 nuosekliai šį kriterijų jis taikė išeivijos kūrybai. ji nebus lietuviška, 
jeigu nepasieks Lietuvos.
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vosios tautos gyvenimą, vis tiek, kokia vieta pasauly-
je šiai tautai tektų, pagal jos kultūrinį aukštį“. Taigi 
mažų, savarankišką gyvenimą tepradedančių, žemes-
nės kultūros tautų – taigi ir lietuvių – teisės prilygs-
tančios didžiųjų teisėms, nes tautos teisės nepriklauso 
nuo jos kultūrinio lygio. Bet jeigu viena tauta aukštes-
nė, o kitos žemesnės, teturinčios vien instrumentinės 
vertės, tada valstybės tautiškumo pabrėžimo prasmė 
kita. Tada tik aukštesnė tauta džiaugiasi teise kurti 
valstybę, o žemesnės teturi tiek savivaldos, kiek paten-
kina aukštesnės interesus. Šunys, pavyzdžiui, laisvi 
laksto tiek, kiek savininkams patogu.

Nacionalsocialistinis rasizmas implikuoja antrąją 
versiją. Ji ženkliai nesiderina su lietuvių tautinėmis 
aspiracijomis. 

Manau, kad Mein Kampf yra Vokietijos teritorinių 
ambicijų bei interesų karo apologetika. Teorija čia tik 
politinės programos priedanga. O Girniaus rašinyje 
Hit leris ne tiek vokiečių politikas, kiek teoretikas. Vo-
kiškoji Mein Kampf pusė Girniaus pristatyme retai at-
sispindi. Kaip sakyta, manau, kad tai ne pritarimo, bet 
akademinio metodo pasekmė. Tačiau nors Girniui rū-
pėjo teorija, bet keliose vietose prasiveržia ir Hitlerio 
vokiškumas. Pavyzdžiui: „Išlaikymas ir rėmimas Vi-
sagalinčiojo gerumu šiai žemei padovanotosios geriau-
sios žmonijos yra tikrai aukšta misija“. Ar galėjo rastis 
skaitytojų, neįtariusių vokiško puikavimosi?

Penkta dalis (09-13) skirta rasistinės valstybės vidi-
nei tvarkai. Kaip žmoniją sudarančios nelygiavertės 
rasės, taip ir tautą – nelygiaverčiai žmonės. Ir vienu, 
ir kitu atveju vadovauti turi aukštesnieji. Todėl rasis-
tinė valstybė yra aristokratinė, mat joje iškyla ir valdo 
pajėgiausieji. Rasistinė valstybė atmeta demokratinį 
„žmogaus žmogui esminės lygybės“ principą, „siekianti 
kiekvienam laiduoti principinę teisę dalyvauti pagrin-
dinių valstybės reikalų sprendime ir vykdyme“. Paaiš-
kėja, kad demokratinėje santvarkoje glūdi gilus vidinis 
prieštaravimas „tarp žodinio žmogaus iškėlimo ir prak-
tinio jo asmenybės paneigimo daugumos tiranijoje“.

Dažnai demokratijose pastebime tam tikrą įtampą, 
svyravimą tarp visų piliečių lygybe pagrįstos daugumos 
visagalybės ir akivaizdžios tiesos, kad vieni už kitus 
nusimano geriau, sugeba daugiau. Demokratijos yra 
linkusios pabrėžti tai, kas visiems bendra, taip užgož-
damos asmenybes. Tai pastebėjo ne vienas Hitleris. Ir 
toks demokratijos gynėjas kaip Alexis de Tocqueville’is, 
pabrėžęs, kad tai lygybės principo pasekmė, pastebė-

jo: „Aš nežinau nė vienos šalies, kur dvasios laisvė ir 
žodžio laisvė būtų labiau apribota kaip Amerikoje“. Ir 
kalta – tai jo terminas – „daugumos tironija“47.

Kaip tarp ateitininkų bręstantis intelektualinės, eli-
tinės kultūros atstovas, Girnius lengvai galėjo simpati-
zuoti tokiai demokratijos kritikai. Tačiau tai nereiškia, 
kad jis atmetė demokratiją ar pritarė nacionalsocialis-
tiniam valstybiniam totalizmui. Viskas priklauso nuo 
to, kaip konkrečioje santvarkoje demokratinis princi-
pas derinamas su aristokratiniu. Kiek žinau, to laiko-
tarpio politinės filosofijos temomis Girniaus rašinių 
nėra. Taip pat jis buvo per jaunas ir nedalyvavo jaunie-
siems katalikams rengiant 1936 m. deklaraciją „Į orga-
niškosios valstybės kūrimą“. Tačiau visą gyvenimą jis 
su ta grupe artimai bendravo. Todėl, manau, jo ir jau-
nųjų katalikų pažiūros pernelyg nesiskyrė. Tai rodo ir 
kitas tekstas, kuriame ryškus jauniesiems katalikams 
būdingas ekonominio individo atskyrimas nuo kultūrą 
kuriančios asmenybės. Jis rašo, kad valstybė gali rei-
kalauti materialinių aukų „viešosios gerovės vardan“. 
„Bet kai valstybė imasi diriguoti ir mano dvasinį gyve-
nimą, nurodynėdama kuo aš turiu tikėti ir kuo ne, ką 
aš galiu žinoti ir ko ne, aš negaliu nereikšti skausmin-
go protesto.“

Minėtoje deklaracijoje siekta valstybę atskirti nuo 
pasaulėžiūros, pasaulėžiūrinėms bendruomenėms su-
teikiant kultūrinę autonomiją. O Girnius nepasaulė-
žiūrinės valstybės galimybę vertina skeptiškai: visada 
joje pasireikš vadovaujančiųjų pasaulėžiūra. Gerai, kai 
valdo tolerantai, bet blogai yra vadovaujant „siauriems 
fanatikams“48. Be abejonės, Girniaus fanatikų sąraše 
figūruoja Hitleris ir Stalinas.

Valstybinio totalizmo temą Girnius paliečia dviejuose 
1942 m. „Į laisvę“ rašiniuose „Dabartinio mąstymo he-
rojinė nuotaika“ ir „Dabarties nuotaika ir ateities min-
tis“. Rašiniai rodo, kaip lengva jį neteisingai suprasti 
dėl minėto akademinio metodo, polinkio ir priešo min-
tims ieškoti įtikinamiausios formos. Beje, ir šie tekstai 
nepaminėti jo literatūrinėje autobiografijoje.

VDu 1942 m. buvo skaitomas paskaitų ciklas „Vokie-
čių tautai ir jos kultūrai pažinti“. Į ciklą buvo įtrauktas 
Girniaus epizodinis kursas, skirtas vokiečių egzisten-
cinei filosofijai. „Dabartinio mąstymo heroinė nuotai-
ka“ – viena to kurso paskaitų49. Daug medžiagos ir sa-
kinių imta iš „Tragiškosios karo didybės“. Bet nauja čia 
Ernsto Jüngerio minčių santrauka50.

Gyvename „civilizacijos sumašinėjimo“ grėsmės aki-

kęstutis skRuPskeLis

46 juozas Girnius, „tragiškoji karo didybė“, p. 633. ši jaunojo Gir-
niaus pastaba atsiduoda europoje paplitusiu snobizmu, neva amerika 
neturi kultūros. nors vėliau amerikoje apsigyveno, bet savo dvasia jon 
nepersikėlė, nors amerikos kultūrą gerbti išmoko.

47 alexis de tocqueville, Apie demokratiją Amerikoje, iš prancūzų 
kalbos vertė valdas Petrauskas, vilnius: amžius / aLk, 1996, p. 275.

48 juozas Girnius, „žmogiškosios kančios prasmė“, p. 166; cit. iš: juo-

zas Girnius, Raštai, t. 1, p. 231.
49 juozas Girnius, „dabartinio mąstymo herojinė nuotaika“, in: Į lais-

vę, 1942-10-03.
50 ernstas jüngeras, vokietis novelistas, eseistas, militaristinių pažiū-

rų, 1939 m. paskelbė satyrinę Hitlerio totalitarizmo kritiką. Galima 
spėti, kad Girnius buvo susipažinęs su jo biografija. 
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vaizdoje. Žmogui kyląs pavojus tapti „savo įrankio – 
technikos – vergu“. Technikai atnešus specializaciją, 
būtina visas atskiras jėgas mobilizuoti „vienam tiks-
lui – visumos gerovei“. Todėl iškilo totalistinė valsty-
bė, „mūsų technikos amžiaus vidinius reikalavimus 
atitinkanti visuomeninio gyvenimo lytis“. Šį ryšį iškėlė 
Jüngeris. Pasak Jüngerio, susiklostė ir nauja žmogaus 
samprata. Senojoje liberaliojoje valstybėje žmogus bu-
vo individas, o totalistinėje jis „tipas – bendruomenės 
reiškėjas“. Individas jautrus, bet totalistinės valstybės 
tipas į jautrumą neturi teisės. Jüngerio teigimu, „indi-
vido tipų persikeitimas ir yra „operacija, kuria iš gyve-
nimo išpiaunama jautrumo zona““. „Tik nustojęs save 
imti kaip vertę, o imdamas tik kaip objektą, žmogus ir 
gali visa šaltai bei nejautriai sutikti bei pakelti – išeiti 
iš skausmo zonos.“ Totalistinės valstybės žmogus į vis-
ką žiūri „fotografijos aparato šaltumu: nepabūgsta nė 
šiurpiausių reginių“51. Liberalinės valstybės piliečiui 
esą terūpi išvengti kančios, o totalistinės – „terūpi pasi-
rengti skausmui bei kančiai sutikti“.

Nereikia nė sakyti, kad baigtinybę apmąstančiam ka-
talikui išmokti į save žiūrėti kaip į objektą – ne dorybė. 
Juolab kad disciplina – kareivio paklusnumas – yra to-
talistinės valstybės veikimo būdas, kaip tik siekiantis 
slopinti mastymą. Tačiau rašinyje teigiama, kad „taip 
nupieštą totalinės valstybės žmogų valdo herojinė nuo-
taika“, o rašinys baigiamas idealizuotu kario portretu: 
„Niekas negali blaiviau gyvenimą matyti kaip karys, 
kuris kiekvieną akimirką stovi prieš [...] mirtį. [...] tai 
herojinė žmogiškajai baigtinybei atvirybė: ne bėgti ša-
lin ir slėptis nuo mirties, kančios [...], bet jas atvirai su-
tikti, ryžtingai priimti ir tuo pačiu jų grėsmę nuveikti“. 
Nenuostabu, kad skaitytojai Girniaus nesuprato. Juk 
net neaišku, kur pasibaigia Jüngerio mintys ir praside-
da Girniaus52. Reikėjo paaiškinti.

Taip atsirado „Dabarties nuotaika ir ateities mintis“53. 
Redakcijos prieraše pastebima, kad pirmajam rašiniui 
teiškėlus „psichologinį“ temos aspektą, reikia „visa-
pusiškiau aptarti“. Manau, ši citata tiksliau išreiškia 
paties Girniaus galvoseną: „Mūsų amžius nebegyvena 
idealistine žmogaus absoliutybės nuotaika, ir tačiau 
dar tebesilaiko šioje nuotaikoje išaugusios visuotiny-
bės (totalybės) ideologijos [...], mūsų amžius gyvena jau 
realistine žmogaus baigtinybės nuotaika, ir tačiau dar 
reikalaujama laiko susikurti šiai nuotaikai atitinkan-
čiai individualybės ideologijai“.

Iš to kyla paslėpta, bet fundamentali nacionalsocia-
lizmo kritika. Individualybės ideologijai pabaigti būti-
na grįžti į „asmeninės egzistencijos prasmės klausimą“. 

Taigi atsitraukti nuo žygiuojančios, skanduojančios mi-
nios ir prisipažinti mirsiančiu.

Filosofija, aiškina Girnius, yra išreiškianti, bet kartu 
ir revoliucinė, griaunanti savo laiką. Toks yra ir egzis-
tencializmas. Jis ir atspindi savo laikus, ir yra jiems 
svetimas. Svetimas savo metafiziniu reikalavimu apsi-
spręsti „arba „Dievas yra“, arba „nieko nėra““. Svetimas 
savo „visuotinybės“ filosofijos atmetimu. Manau, antra-
me tekste randame autentišką Girnių: „visuotinybės 
principu gyvena ir visos mūsų laikų didžiosios ideologi-
jos. [...] egzistencinė filosofija yra pats šaukimas iš be-
asmeninės viešumos grįžti į mus pačius, [...] nepamiršti 
metafizinio pačiu savimi rūpesčio“. Veikiant cenzūrai, 
atviriau pasisakyti prieš nacionalsocializmą turbūt ir 
nebuvo galima.

Nacionalsocializmo požiūris į žmogų mąstančiam ka-
talikui turėjo atrodyti ne vien neteisinga, bet ir šlykšti, 
nes žmogų traktuoja kaip įrankį. Šis požiūris plėtoja-
mas šeštoje ciklo dalyje (09-20). Pradžia beveik šalkaus-
kiška: „Kiekvienas naujas idealas savyje slepia ir naują 
žmogaus supratimą“. Bet pabaiga – humanizmo prieš-
prieša. Nacionalsocialistinis „žmogaus supratimas yra 
tiesiai priešingas vadinamajam humanistiniam žmo-
gaus vertinimui. Pastarasis pirmuoju žmogaus gyve-
nimo tikslu laikydamas jo asmeninę dvasinę tobulybę, 
biologines žmogaus vertybes nustumdavo į paskutinę 
vietą“. Rasistinėje valstybėje žmogaus „pirmasis tiks-
las ne vadinamoji dvasinė žmogiškosios asmenybės to-
bulybė, bet vitalinė jėga, palenkta rūšies išlaikymo bei 
pratęsimo dėsniui [...], kitos žmogiškosios vertybės arba 
dorybės yra palenktos šiai pirmajai ir tiek turi tik ros 
prasmės, kiek jai naudingos“. Kadangi rasistams „žmo-
gaus vertę matuoja jo pajėgumas išlaikyti bei pratęsti 
rūšį“, tai aukščiausia vertybė yra „biologinis žmogaus 
sveikatingumas“. Po to seka „būdo kietumas [...] ir pa-
galiau – dvasinis išsilavinimas“.

Visų pedagogikų pagrindiniai elementai panašūs: 
jokia mokykla nesiskelbia ugdanti žioplius, liguistus, 
lepšius. Viskas priklauso nuo hierarchinės elementų 
sąrangos ir bendros vertybinės orientacijos. Ryžtingas 
nacis – nemąstantis, paklusnus, į kitų kančias dėmesio 
nekreipiantis karys. O ryžtingas katalikas – amžinų 
moralinių normų šviesoje kovojantis su savo vitaliniais 
įgeidžiais.

Nacių pedagogika suprantama tik turint omenyje 
jų kultūros sampratą: rasistinės „valstybės tikslas ne 
pats kultūrinis aukštis, bet visų pirma rūpimos tautos 
išlaikymas šioje žemėje. [...] kultūros vertės matas – 
kova dėl būvio“. Todėl kultūra, daranti žmones jau-

juoZo GiRniaus kaRo meto Rašiniai

51 jüngerio minčių ir žodžių apie skausmo zonos išoperavimą pasi-
kartojimą žr. juozas Girnius, Žmogaus problema technikos amžiuje, 
vilnius: aidai, 1998, p. 61–63. šio tuojau po karo rašyto veikalo skai-
tytojui nekils abejonių, kurioje pusėje Girniaus simpatijos.

52 atpasakodamas šio rašinio mintis praleidau pagrindinę filosofinę 

dalį, aiškinančią ryšius tarp idealizmo, natūralizmo bei egzistencializ-
mo ir jų visų ryšį su gyvenamuoju laiku.

53 juozas Girnius, „dabarties nuotaika ir ateities mintis“, in: Į laisvę, 
1942-11-14.
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tresniais, mažiau „tinkamais kietajai kovai dėl būvio“, 
ne ko teverta.

Ryškus – ir priešingas ateitininkiškam ugdymui – na-
cių pedagogikos antiintelektualizmas. Girnius cituoja 
Hitlerį: „Intelektualų tauta [...] ne tik neužkariaus dan-
gaus, bet nepajėgs nė žemėje patikrinti savo būvio“. Ta-
čiau Hitlerio pedagogikoje yra dalykų, kuriems galima 
pritarti. Pavyzdžiui, jis pasisako prieš specializaciją ir pa-
brėžia bendro, humanitarinio išsilavinimo svarbą. Anot 
Girniaus, tai labai „reikšmingas „Mein Kampf“ autoriaus 
reikalavimas“. Bet Girnius nepamini kitų Hitlerio teigi-
nių, kuriems taip pat nedaug kas priešintųsi: kad išsila-
vinimas turi būti prieinamas visiems, ne vien turtingų-
jų vaikams, kad reikia skatinti supratimą, ne iškalimą.

Serija „Idėjiniai nacionalsocializmo pagrindai“, kaip 
Girnius aiškino šeimai, buvo iš esmės neutralus ban-
dymas pristatyti nacionalsocializmą. Kai kur skaitant 
galima įtarti ironiją, kai kur, atrodo, pabrėžta tai, kas 
apsukriam katalikui būtų akivaizdi klaida. Esama ir 
pritarimo, bet tik toms mintims, kurias galima rasti ir 
padorių, garbingų autorių veikaluose.

Okupuotame krašte nei redaktoriai, nei Girnius ne-
galėjo visai nekreipti dėmesio į vokiečių reikalavimus. 
Atvirai kritikuoti neleido cenzūra. Tačiau manau, kad 
galėjo veikti ir kitkas. Girnius buvo Šalkauskio moki-
nys, tikriausiai gabiausias, daugiausia žadantis54. O 
Šalkauskis ieškojo sintezės. Jaunojo Girniaus rašiniuo-
se sintezė ar tik nebus pagrindinė filosofinės kritikos 
priemonė? Tad ir nacionalsocializmą kritikuojant, rei-
kia iš pradžių jį išskleisti, po to nustatyti jo priešingy-
bę, ir tada surasti tiesą, kuri, Girniaus atveju, būtų ka-
talikiška sintezė. Aišku, laikraštiniams rašiniams tai 
pernelyg ambicinga.

Sintezės paiešką valdo ne dvipoliai (priešingybės), 
o tripoliai santykiai. Šiuo atveju liberalistinis indivi-
dualizmas (buržuazija) sudaro pirmąjį polių, antrą-
jį – kolektyvistinės reakcijos (nacionalsocializmas ir 
marksizmas), trečiąjį – katalikiškoji sintezė, pagrįsta 
katalikiška žmogaus samprata ir objektyvia morale.

Manau, tik tokį trikampį pasitelkę galime teisingai 
įvertinti keisčiausią, bent mano ausiai, Girniaus karo 
meto rašinį „Idealizmas – gyvybės versmė“55. Nenuos-
tabu, kad ateitininkas Girnius pabrėžė idealizmą ir 
tautą. Bet stebina tai, kad pasiaukojimas tautai tam-
pa idealizmo pradžia ir pabaiga. Dar nuostabiau, jog 
be reikalo cituojamas Hitleris. Pasak Girniaus, idealiz-
mas „prigimtinę kraujo bendruomenę paverčia sąmo-
ninga tauta“. „Tauta tol gyvena, kol jos nariuose gyva 
tautinio idealizmo, savajai tautai pasiaukojimo ugnis. 
Ar ši ugnis dar neužgeso patikrina – karai“. Kol kas 

nieko nekatalikiško nėra. Net ir pastabą apie karą gali-
ma pateisinti, prisiminus, kad teisėto karo doktrina lei-
džia jėga priešintis neteisybei. Šia prasme idealizmas 
esąs žiūrėjimas į tikrovę idealų šviesoje, nepasitenkini-
mas tuo, kas yra, dėl to, kas turėtų būti. Tačiau „Konk-
rečiame gyvenime, idealizmas reiškia nusistatymą at-
sisakyti vien asmeninės naudos bei asmeninės laimės 
medžiojimo, o visus savo interesus, visą gyvenimą, net 
gyvybę, palenkti bendruomenei, jos idealų įkūnijimui. 
Šią tikrąją idealizmo prasmę giliai įžvelgė Naujosios 
Europos kūrėjas „Mein Kampf“ autorius.“

Rašinyje nieko nerasime apie katalikiškąją moralę, 
tarytum tautos interesai būtų vienintelė norma. Prisi-
mintina Girniaus pastaba, heroizmą dėl blogio prilygi-
nant demonizmui. Manau, tas pats pasakytina ir apie 
pasiaukojimą, nes ir tautos kartais siekia nedorų, ne-
teisėtų tikslų. Katalikišku požiūriu, tais atvejais tautai 
pasiaukoti – nuodėmė. Kodėl šiame rašinyje nėra rei-
kiamų išlygų?

Aišku, išlygos galėjo dingti redaktoriui braukant. Ta-
čiau negalima atmesti galimybės, kad Girniui vokiečių 
gyvybiškumas, kovingumas, drausmingumas siekiant 
bendro tikslo, kvietimas į kovą prieš bolševizmą pirmo-
mis okupacijos savaitėmis buvęs bent kiek patrauklus. 
Juolab kad minėtais atvejais vokiečių kareivių elgesys 
teįkūnijo visuotinai pripažintas dorybes. Kitoje vietoje 
Girnius buvo rašęs: „Mirti bijančios tautos karan nei-
na. Kariauja tik heroiškos tautos“56. Ir galbūt momento 
nuotaikos pagautas, primiršo katalikišką moralę.

Kita vertus, kas patikėtų Girnių tuo metu atsisakius 
visų moralinių normų? Galbūt to meto skaitytojams 
moralės viršenybė pakankamai aiški ir be žodžių, ir 
tik mes skaityti ir suprasti nesugebame. Esame linkę 
į nacionalsocializmą reaguoti priešingybėmis: jei Hit-
leris sakė „taip“, mes atsakome „ne“. Bet, minėto tri-
kampio požiūriu, nacionalsocializmas – kaip ir mark-
sizmas – klydo perdėdamas. Gili pasaulio krizė, kaip 
manyta – kraštutinio individualizmo pasekmė. Libe-
ralizmo korektyvos buvę būtinos. Būtina prigimtines 
bendruomenes ir iš to kylančias dorybes – pavyzdžiui, 
pasiaukojimą – grąžinti į dėmesio centrą. Ir jeigu taip, 
tai kadaise reaguodamas teisinga kryptimi, Hitleris vė-
liau per toli nuėjo. Kaip ir komunistai, jis perdėjo. Tau-
tos yra biologinės bendruomenės, bet ne vien tokios. 
Tautos turi teisę į savo valstybes, bet jų teises riboja 
reikalavimas neskriausti kitų. Individai turi pasiau-
koti bendruomenių labui, bet tik bendruomenėms iš jų 
nereikalaujant nuodėmių.

Hitlerio nusikaltimams suprasti neužtenka vien an-
tisemitizmo ir perdėto nacionalizmo. Tuos elementus 

kęstutis skRuPskeLis

54 manau, kad pirmieji Girniaus filosofiniai rašiniai stipresni negu 
maceinos.

55 juozas Girnius, „idealizmas – gyvybės versmė“, in: Į laisvę, 1941-
08-16. negaliu visai atmesti galimybės, kad Girnius buvo laikraščiui 

įsipareigojęs bendradarbiauti. keli trumpi nepasirašyti rašinėliai yra 
lyg ir girniški.

56 juozas Girnius, „tragiškoji karo didybė“, p. 641.
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jis jungė su XIX a. Anglijoje susiformavusia eugenika – 
tuo metu veikusią ne vienos Vokietijos politiką, – kuri 
su laiku pasirodė esanti mokslinė nesąmonė, dar dides-
nė, kai taikoma rasėms. Katalikiška moralė eugeniką 
smerkia. Hitlerio galvosenoje taip pat stiprus XIX a. 
pradėjęs formuotis vokiškas pavydas: kiti turi kolonijų, 

mes ne; kiti turi erdvės, mes ne57. Ir tik sujungę perdė-
tą, moralines ribas atmetantį nacionalizmą, antisemi-
tizmą, eugeniką, pavydą, gauname visą nacionalsocia-
lizmo ideologiją ir jos šiurpias politines pasekmes.

Šalkaukis galvojo, kad tautos sugyventų, jeigu kiek-
vienas išmoktų gerbti savąją ir – pagal dėsnį, elkis su 
kitais kaip nori, kad jie elgtųsi su tavimi – gerbtų kitas 
tautas ir kitų patriotizmą. Jo nuomone, tik savo tau-
tą gerbiantysis sugeba su simpatija vertinti kitų pat-
riotizmą. Šalkauskiškas patriotizmas tautų neskirtų, 
bet jas jungtų. Manau, kad ir jaunasis Girnius gyveno 
panašiomis nuotaikomis, galbūt su viena kita primir-
šimo  akimirka.

Lieka klausimas: ar galėjo geros valios žmogus rašyti 
kaip rašė Juozas Girnius? Odiozinės figūros mintis pri-
statyti, bent eiliniam skaitytojui kaip rimtą mokslą, ver-
tingas įžvalgas? Manau, kad taip: buvo būtina susipažinti 
su mažai žinoma nacionalsocializmo ideologija, o nei cen-
zūra, nei laikas neleido reikiamų išlygų. Kartu manau, 
kad Girnius būtų rašęs kitaip, jeigu būtų žinojęs, viską, 
kas prasidėjo jau tada, kas įvyko vėliau ir ką žinome mes.

Dar ligi šiol, lyginant komunizmą ir nacionalsocializ-
mą, vyrauja savita asimetrija. Vertindami komunistus, 

esame linkę prisiminti jų skelbtus idealius siekius, o į 
šiurpias priemones numoti ranka, lyg į nereikšmingas 
smulkmenas. Nacių atžvilgiu elgiamės atvirkščiai: pri-
simename vien priemones, pamiršdami ir juos kalbėjus 
apie idealią žmonijos būklę. Kaip jau sakyta, nežinau 
kaip konkrečiai Girnius reagavo į dienos įvykius. Pa-

skelbti filosofiniai tekstai neremia tezės, kad jį buvo su-
žavėjusi visa nacių programa. Drauge negalima atmesti 
galimybės, kad praūžus frontui, bent trumpą laiką keli 
nacių programos aspektai jį šiek tiek masino. Išgyve-
nus komunistinio teroro metus, naujoji Europa, kurioje 
nesiaustų tautas, žmones, kultūrą žudantys bolševikai, 
galėjo būti patraukli. Juolab jei joje nebūtų buržuazinio 
siaurumo, o vyrautų idealizmo, pasiaukojimo dvasia.

Žmogaus geros valios nedera matuoti atsižvelgiant 
vien tik į dienos įvykių formuojamus nukrypimus. Svar-
besnė pastovi žmogaus nuostata, tai, ką jis atitrūkęs, 
daugiau pastebėjęs, geriau apgalvojęs nusprendžia. Ge-
ras pavyzdys JAV filosofas Johnas Dewey. 1928 m. ap-
lankęs Sovietų Sąjungą, jis kelis konkrečius sovietinio 
gyvenimo momentus vertino teigiamai. Tačiau neužsi-
darė pirmųjų įspūdžių kiaute ir tapo kone blaiviausiai 
rašančiu Amerikos antikomunistu intelektualu. Kal-
bant apie Girnių, jo pastovi nuostata, ir prieškarinė, ir 
pokarinė, fundamentaliai nedera su nacionalsocializmu. 
Taip pat nėra pagrindo manyti jį pritarus nacių priemo-
nėms. Bet negalime atmesti galimybės, kad pirmomis 
okupacijos savaitėmis jis daugiau dėmesio kreipė į idea-
lius nacių skelbiamus siekius ir vokiečių karių drausmę 
bei pasiaukojimą, neatidžiam skaitytojui sudarydamas 
didesnio pritarimo įspūdį, negu iš tikrųjų buvo.

juoZo GiRniaus kaRo meto Rašiniai

Laikraščio „į laisvę“ (1941 11 27, nr. 134) fragmentas

57 sąmoningai vartoju moralinę pavydo kategoriją. 	
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niaus dailės akademijos doktorantė 
Skaidrė Urbonienė – teigė, jog šia pa
roda norėta parodyti vieną konkretų 
kryždirbystės Lietuvoje istorinį raidos 
etapą. 1928 m. minint Lietuvos nepri
klausomybės dešimtmetį, dailininko 
Adomo Varno ir Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus direktoriaus Vlado Nage
vičiaus inicijuotą medinių kryžių pro
jektų rengimo, jų populiarinimo ir sta
tymo akciją. Apgalvota, informatyvi, 
paprasta ir kartu įspūdinga parodos 
ekspozicija žiūrovo žvilgsnį ir mintį 
kreipia į Kauno meno mokyklos stu
dentų, vadovaujamų Varno ir turbūt 
architekto Vladimiro Dubeneckio, pa
rengtus kryžių brėžinius. Tačiau šalia 
projektų kabo ir minėtų projektinių 
darbų pirmavaizdžiai – nuotraukos 
iš Varno rinkinių, ir pagal minėtus 
projektus pastatytų Nepriklausomy-
bės (Dešimtmečio) kryžių fotografi
jos. Pastarosios eksponuotos atvirai, 
neįrėmintos, – tarsi nenoras padėti 
taško tebesitęsiančioje kryždirbystės, 
taip pat ir Laisvės kryžiaus istorijoje. 
Duodamos interviu Lietuvos radijui, 
parodos bendraautorės prisipažino, 
kad ši paroda joms suteikė daugiau 
klausimų nei atsakymų. Šiame tekste 
pabandysime atspėti, o gal ir prisilies
ti prie keleto iš jų.

Pirma problema, su kuria susiduria 

į pasaulinio paveldo šedevrų sąrašą 
įtrauktos lietuvių kryždirbystės tyri
nėtojai, yra šaltinių, dokumentacijos 
stygius iš vienos pusės ir šios srities 
neištirtumas iš kitos. Pirmasis į lie
tuvių kryžius dėmesį atkreipė ir nuo 
1839 m. apie juos šį tą parašė kunigas 
Adomas Jucevičius1. Ikonografinė me
džiaga mus pradeda pasiekti tik nuo 
XIX a. pabaigos: 1860 m. dailininkas 
Alfredas Römeris Varšuvoje leistame 
savaitraštyje Tygodnik ilustrowany 
paskelbė trijų koplytstulpių piešinius, 
XX a. pirmaisiais metais liaudies me
morialinius paminklus piešė kultūros 
istorikas Michałas Brenszteinas, ar
chitektas Franciszekas KrzywdaPol
kowskis, dailininkas Antanas Jaroše
vičius ir kiti. Archyvuose dar galima 
rasti paskutiniųjų XIX a. dešimtme
čių kryžių projektų, siųstų carinėms 
institucijoms aprobuoti2. Pavienėse 
XIX a. pabaigos – XX a. pradžios foto
grafijose užfiksuoti seniausi mažosios 
architektūros paminklai, taigi galime 
kalbėti tik apie XIX a. vidurio, galbūt 
XIX a. pradžios kryždirbystės objek
tus, nors tikrai žinome, kad kryžiai ir 
koplytėlės statyti XVIII a., galbūt iš
kart po Lietuvos krikšto. Dailininkas 
Varnas ir jo bendražygiai – pirmiausia 
Balys Buračas – iš pradžių stichiškai, 
o vėliau sąmoningai ėmėsi vis labiau 
nykstančių memorialinių paminklų 
fotodokumentacijos. Yra žinoma, kad  
Varnas su draugais po Vilkaviškio 
apylinkes keliavo ir fotografavo dar 
1905 m., o menotyrininkė Aušra Kar  
gaudienė teigia, kad fotografuoti 
Varnas pradėjo dar 1901 m.3 Deja, 
pirmųjų ekspedicijų nuotraukos ne
išliko, o išlikusias dažnai palydi tik 
trumpos metrikos. Rengiant paro
dą, nebuvo taip paprasta nuspręsti, 
kuris kryžius iš senųjų Varno nuot
raukų buvęs projektinio „protėviu“. 

apžvalga

lietuvos kryždirbystė:  
1928-ieji

JURgITA PAčKAUSKIeNė

2007 m. gruodžio 20 d. Lietuvos nacio
naliniame muziejuje atidaryta paro
da, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 90mečiui: „1928ieji: nau
jas etapas Lietuvos kryždirbystėje“. 

Pa rodos sumanytojos ir rengėjos – 
Kultūros, filosofijos ir meno institu
to mokslo darbuotoja dr. Skirmantė 
SmilingytėŽeimienė ir Lietuvos na
cionalinio muziejaus etninės kultūros 
skyriaus vyresnioji muziejininkė, Vil

1 adam ludwik jucewicz, Rysy Żmudzi, 
Wilno, 1840, p. 183. 

2 gabija surdokaitė, „XiX a. užnemunės 
kryžiai: Tarp tradicijos ir valdžios diktato“, in: 

Užnemunė: Visuomenė ir dvasinio gyvenimo 
procesai: Mokslinių straipsnių ir studijų rinki-
nys, sudarytoja ir mokslinė redaktorė skirman-
tė smilingytė-žeimienė, vilnius: Kultūros, filo-

sofijos ir meno institutas, 2005, p. 239–257.
3 aušra Kargaudienė, „proga prisiminti 

adomą varną“, in: Kauno diena, 1998 10 16.

Kryžius, pastatytas pagal projektą nr. 10 
Kėdainių r. dotnuvoje. 1928. lnM 
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Žinome, kad kuriant projektus, va
dovautasi keliais principais: kryžiai 
turi būti turtingi savo ornamentika 
ir atspindėti regioninius ypatumus. 
Tačiau Varnas nepridėjo prie užbaig
to projekto jo pirmavaizdžio (tiksliau 
pirmavaizdžių) nuorodos. Ir tai, kad 
prieš projektuojant Nepriklausomybės 
(Dešimtmečio) kryžius Varnas Kauno 
meno mokyklos studentams atrinko 
savo nuotraukas, yra tik spėjimas, 
nors labai įtikinamas. Šiai ekspo
zicijai nuotraukas atrinko parodos 
autorės. Beje, labai taikliai – kai kur 
atrodo, lyg senųjų kryžių nuotrauka 
tarsi kokia kopija perkelta į projektą. 
Įgyvendintų projektų, tai yra jubilieji
niams 1928 m. pastatytų kryžių taip 
pat, suprantama, niekas nebuvo sure
gistravęs. Neįtikėtina, tačiau, meno

tyrininkėms SmilingyteiŽeimienei ir 
Urbonienei atvykus į Kauno Vytauto 
Didžiojo karo muziejų susipažinti su 
jame saugomais minėtais kryžių pro
jektais, pasak ten dirbančių muzieji
ninkų, jau keturiasdešimt metų nie
kas nesidomėjo...

Kita problema, kurią galėtume 
išskirti – dar briaunuotesnė ir sudė
tingesnė. Tai kryžiaus išvaizdos, es
tetikos pokyčiai, kuriuos įtakojo tiek 
XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje 
vykęs tautinio atgimimo sąjūdis, tiek 
tautinio tapatumo, nacionalinio orna
mento paieškos, tiek minėta 1928ųjų 
metų akcija. Taigi XX a. trečiame de
šimtmetyje į, atrodytų, natūralų, vien 
amatininkui bei užsakovui rezervuo
tą lietuvių kryždirbystės procesą ak
tyviai įsijungė profesionalūs dailinin

kai ir meno tyrėjai. XX a. Suvalkijos 
kryždirbystei skirtame straipsnyje 
menotyrininkė Teresė Jurkuvienė šį 
laikotarpį vadina prieštaringu, ku
riam būdinga vienu metu „aukštinti 
paveldą ir reikalauti jo peržiūrėjimo 
bei tobulinimo“4. Iš vienos pusės liau
dies kūryba profesionalui yra įkvė
pimo šaltinis, iš kitos – primityvus, 
„sukultūrinimo“, kurį ir turi atlikti 
profesionalai, reikalingas daiktas. Iš
kalbingi šiame straipsnyje cituojami 
Jaroševičiaus pamąstymai: „Kryžiais, 
varpinyčiomis, bažnytėlėmis mūsų 
tauta primygtinai sako, iš kokių šal
tinių mums reikia savo paminklams 
medžiagą semti ir kokie tie paminklai 
turėtų būti. Žinoma, lietuvių kryžiai 
labai netobuli ir primityvūs, bet čia 
svarbu ne techninė jų pusė, o idėjinė“5, 
todėl „norint mūsų liaudies meno sti
lių ugdyti ir toliau plėsti, reikia ne 
tik to stiliaus pavyzdžius rankioti 
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4 plg. Teresė jurkuvienė, „suvalkijos kryž-
dirbystės bruožai XX amžiuje“, in: Užnemu-
nė, p. 263.

5 antanas jaroševičius, „Kokie turėtų būti 
mūsų paminklai“, in: Lietuva, 1928, nr. 23, p. 
5; cit. iš: Teresė jurkuvienė, op. cit., p. 263.

Kryžius, pastatytas pagal projektą nr. 9 alytaus r. santaikoje 1935. lnM Kryžiaus projektas nr. 9. Braižė B. lazauskas. vdKM
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ir juos muziejuose tvarkyti, bet dar  
reikia stengtis juos dabarties staty
bai ir pritaikomajam menui taikinti“6. 
Ir toks „taikinimas“ iš tiesų vyko. 
Liaudies dailės pagrindu buvo kuria

mas lietuviškas tautinis stilius, kurio 
pag rindą sudarė „išskirtinis“ lietuviš
kas ornamentas. čia verta paminėti 
ne tik cituotą Jaroševičių, bet ir Joną 
Basanavičių, kurie pagrindė ypatingą 
ornamento svarbą, prisidėjo prie to, 
kad didžiausią reikšmę pradėta teik
ti „ikikrikščioniškiems“ motyvams, 
taigi ypač senais ir todėl neabejoti
nai lietuviškais. Tokioje terpėje labai 
natūralu, kad Varno inicijuoti kryžių 
projektai buvo neabejotinai puošnūs. 
Beje, to reikalavo ir Nepriklausomy-
bės (Dešimtmečio) kryžių reikšmingu
mas – jis juk turėjo priminti Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą, įkūnyti 
lietuvių tautos orumą. Nuostabu, bet 

šioje situacijoje „Varno projektai“ tam 
tikra prasme „ėjo prieš srovę“, mat 
buvo kuriami remiantis regioniniais 
kryžių savitumais, kiekvienam rajo
nui – atskiras projektas, taigi nive

liacijos vengta. Ir turbūt ne autoriaus 
kaltė, kad vienai vietovei skirtas 
projektas buvo įgyvendintas visiš 
kai kitoje. 

 Ir pagaliau apie lietuvių tautos 
garbę, tiksliau savigarbą, kurią kaip 
vertybę taip pat įkūnija ir Nepriklau-
somybės (Dešimtmečio) kryžiai bei jų 
statymo akcijos 1928aisiais ir vėliau, 
o nuo Atgimimo prasidėjęs neišliku
siųjų atstatymas, naujų kryžių kūri
mas. Ir apie dar vieną eksponatą mūsų 
aprašomoje parodoje – garbingai po 
stiklu gulintį dvitomį Varno albumą 
„Lietuvos kryžiai“. Parodoje jį pama
čiau lyg paslėptą sprogmenį (gal todėl 
jis taip kruopščiai saugomas), kurį 
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atvertus, atsivertų žaizda – gėdinga 
nesirūpinimo itin reikšmingų Lietu
vai leidinių propagavimu. Kadaise (o 
tai prasidėjo 1926 m., kai Varnas ran
kiniu būdu išleido šimtą egzemplio
rių dvitomių albumų su savo kryžių 
nuotraukomis, paties pagamintu odi
niu albumo viršeliu) reprezentaciniu 
buvęs leidinys, savo vietą radęs įvai
rių užsienio ambasadorių, žymiausių 
Lietuvos žmonių namuose. Keletas 
leidinio egzempliorių dabar saugomi 
muziejuose, Nacionalinėje biblioteko
je (jis eksponuojamas parodoje), žy
miausias šio fotografuotinio spaudinio 
egzempliorius – albumas Nr. 1 – yra 
Nacionaliniame M. K. čiurlionio dai
lės muziejuje, dedikuotas Lietuvos 
prezidentui Aleksandrui Stulginskiui, 
kitas – A. ir P. galaunių namuose te
besantis albumas Nr. 42, skirtas Var
no draugui ir bendražygiui Pauliui 
galaunei. Beje, būta pavienių inicia
tyvų jį perleisti. čia ryškios buvusios 
Nacionalinio M. K. čiurlionio dailės 
muziejaus liaudies meno skyriaus ve
dėjos Kargaudienės pastangos. Minint 
120ąsias Varno gimimo metines ji ne 
kartą kreipėsi į „turtinguosius Kau
no šviesuolius“7, prašydama paremti 
albumo leidimą, tačiau nei valstybės, 
nei privačių lėšų neatsirado. Ir kaip 
dažnai nutinka, kol Lietuvoje keli 
entuziastai nesėkmingai bando „pra
mušti“ mūsų pačių kultūrai svarbų 
leidinį, šis reprezentacinis albumas 
išleidžiamas... Lenkijoje8.

Nežinau, kaip tai vertinti. Apmau
du, gėda ir… vis dėlto norisi tikėti, 
kad šis faktas bus tik atsitiktinumas, 
o ne taisyklė. 

Šią parodą regiu kaip netriukšmin
gą, bet nuoširdų ir reikšmingą indėlį 
ne tik minint Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo 90metį, bet ir po 
metų būsiantį Lietuvos vardo tūks
tantmečio minėjimą. !

6 antanas jaroševičius, „lietuviškas kryžius 
(dvidešimties metų jo susidomėjimo istorijai 
atminti)“, in: Iliustruotoji Lietuva, 1928, nr. 4, p. 

26; cit. iš: Teresė jurkuvienė, op. cit., p. 263.
7 aušra Kargaudienė, „albumo „lietuvos kry-

žiai“ istorija“, in: Kauno diena, 1999 04 10.

8 adomas varnas, Krzyże litewskie, poz-
nań: drukarnia i Księgarnia Świętego Wojcie-
cha, 2005.

Kryžius Šilalės šventoriuje. 1936. 
nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 

Kryžiaus projektas nr. 12. nacionalinis 
M. K. Čiurlionio dailės muziejus
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girdėti nuolat kartojami teiginiai: 
reklama ne skatina vartojimą, o tik 
lemia produkto pasirinkimą; drau
dimais problemos neišspręsi; rekla
mos draudimas yra tikrųjų problemų 
dangstymas ir neigimas ir t. t.

Tokioje situacijoje kaip niekad 
svarbu tapo patraukti į savo pusę vi
suomenės dėmesį, užsitikrinti jos pa
laikymą. Pagal tai, kokį mastą įgavo 
šis „karas“, galima numanyti, kad į tai 
buvo mesti didžiuliai pinigai. Kita ver
tus, tapo akivaizdu, kokios rimtos pro
blemos slegia visuomenę, kaip leng va 
ja manipuliuoti ir kaip tiesmukai savo 
interesą gina agresyvus verslas. 

apie alKoholio reKlaMos 
žalą ir jos draudiMų naudą

Iš pradžių – keletas minčių apie al
koholio reklamą ir jos poveikį. Jei to 
poveikio išties nebūtų, tai, matyt, rei
kėtų uždaryti ištisus fakultetus, ren
giančius reklamos specialistus ir pa
neigti visą iki šiol sukauptą šios srities 
mokslinę patirtį. Viena vertus, ieško
ma vis efektyvesnių būdų per  rek lamą 
pasiekti žmogaus sąmonę ir pasąmo
nę ir taip paveikti jo elgseną. Kita  
vertus, gausėja tyrimų, atskleidžian
čių, kad alkoholinių gėrimų reklama 
skatina vaikus anksčiau pradėti var
toti alkoholį. O ir pats vartojimas dėl 
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Visuomenė pasipiktinusi, pasimetusi, 
susiskaldžiusi, supriešinta... Ko gero, 
tokie žodžiai tinkamiausi nusakyti 
situacijai, kurią sukėlė pastarosiomis 
savaitėmis intensyviai aptarinėjami 
alkoholinių gėrimų reklamos apri bo
jimai.

Tik keletas faktų: užuot sulaukę 
Lietuvos sveikatos programoje pla
nuoto alkoholio vartojimo sumažėji
mo, šiandien fiksuojame vis didesnį jo 
vartojimą. 2006 m. vienas gyventojas 
per metus vidutiniškai jau suvarto
jo 11 litrų gryno alkoholio; alkoholi
nių psichozių pagausėjo nuo 9 atvejų 
100 000 gyventojų 1990 m. iki 100 
atvejų 100 000 gyventojų 2006 m.; 
7–14 metų vaikų, gydytų dėl apsinuo
dijimo alkoholiu, skaičius išaugo nuo 
17 atvejų 2001 m. iki 259 atvejų 2006 
m.; per penkerius metus 40% padaž
nėjo mirčių nuo alkoholio vartojimo 
sukeltų ligų; 15–16 metų amžiaus 
grupėje visiškai nebevartojančių alko
holio liko mažiau nei 2%. 

Nieko keista, kad įvairių interesų 
sankirtoje lyg iš gausybės rago pilasi 
įvairios nuomonės, ir daugeliui gana 
sudėtinga tarp jų susivokti. Taigi ten
ka konstatuoti, kad tik paskiri žmo
nės suvokia problemos esmę ir žino 
tikruosius „alkoholio reklamos drau
dimų skandalo“ motyvus ir tikslus. 

Visame šiame chaose gana aiškiai 

alkoholio gaminimas, jo rekla-
ma,  jos apribojimai ir jų priešai

AUReLIJUS VeRYgA

reklamos poveikio būna intensyves
nis. Patys alkoholio gamintojai nuolat 
tvirtina, kad jų produkcijos reklama 
turi reikšmės tik suaugusiems ir kad 
jos paskirtis – suteikti galimybę varto
tojui pasirinkti gėrimo rūšį (firmą), o 
paskatinti sprendimą gerti ar negerti. 
Tačiau grupė JAV mokslininkų, rem
damasi 63 000 mokinių apklausomis, 
priėjo prie išvados1, kad nepriklauso
mai nuo reklamuotojų tikrųjų ketini
mų alkoholio reklama turi įtakos ne
pilnamečių gėrimo įpročiams. Kitame 
šių mokslininkų paskelbtame darbe 
teigiama2, kad, remiantis jų tyrimais, 
visiškai uždraudus alkoholio reklamą, 
paauglių dalyvavimas išgertuvėse su
mažėtų 24%, o gausių išgėrimų (binge 
drinking, kai vienu metu išgeriama 
po 5 ir daugiau alkoholinių vienetų) 
tarp paauglių sumažėtų net 42%. 
Kita grupė JAV mokslininkų, tyru
sių alaus reklamos įtaką 7–12 klasės 
paauglių žinioms apie alaus logotipus 
(prekių ženklus)3, polinkį gerti ir gė
rimo įpročius, nustatė, kad reklamos 
mokinius ir veikia taip, kaip siekia 
alaus pramonė: a) paskleisti žinias 
apie logotipą, kad jis būtų atpažįsta
mas; b) pasiekti, kad šiam logotipui 
būtų teikiama pirmenybė; c) pasiekti, 
kad produktas būtų pardavinėjamas 
ir vartojamas; d) formuoti vartotojo 
ištikimybę logotipui. Nustatyta, kad 
alaus pramonė tarp paauglių ne tik 
pasiekia visus šiuos tikslus, bet ir kad 
jos sėkmė priklauso nuo įdėtų lėšų. Iš
tyrus polinkio gerti ir išgėrimų dažnio 
priklausomybę nuo įvairių veiksnių, 
konstatuota, kad didžiausios reikšmės 
turi bendraamžių (30%) ir žiniasklai
dos (21%) įtaka. Autoriai daro išvadą, 
kad žiniasklaida ir reklama yra itin 
svarbūs veiksniai, lemiantys paauglių 
gėrimo įpročius. Tokių tyrimų galima 
rasti vis daugiau4.

Suprantama, alkoholio gamintojai, 

1 henry saffer, dhaval dave, Advertising 
and Price Effects on Adolescent Drinking, 
paper presented at the Biennial Conference 
of the society for research in Child develop-
ment, Minneapolis, 2001 04 19–22.

2 henry saffer, dhaval dave, „alcohol 
advertising and alcohol Consumption by 

adolescents“, in: National Bureau of Eco-
nomic Research, Working paper no. 9676, 
2003, May. 

3 douglas a. gentile ir kt., Frogs Sell Beer: 
The Effects of Beer Advertisements on Ado-
lescent Drinking Knowledge, Attitudes, and 
Behavior, paper presented at the Biennial 

Conference of the society for research in 
Child development, Minneapolis, 2001 04 
19–22.

4 leslie B. ir kt., „effects of alcohol adverti-
sing exposure on drinking among youth“, in: 
Archive of Pediatrics & Adolescent Medicine, 
2006, january, vol. 160, p. 18–24.
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komentuodami tokių mokslinių tyri
mų rezultatus, nebūna itin skrupu
lingi. Antai Lietuvoje vis kaltindami 
vietinius mokslininkus nepakankama 
kompetencija ir šališkumu, patys re
miasi tik duomenimis tokių tyrimų, 
kurie palankūs jų verslui. Verslo įta
ka mokslui yra gerai žinoma iš tarp

tautinės tabako kontrolės praktikos, 
todėl dabar save gerbiantys moksli
niai žurnalai prašo nurodyti tyrimų 
finansavimo šaltinius. Mūsų šalyje 
tai, kad tyrimas finansuotas alkoholio 
gamintojų, niekam nesukelia abejo
nių tyrimo rezultatais. Nors tyrimų 
rezultatų interpretacijos neretai yra 
labai abejotinos. Kaip pavyzdį galima 
būtų pateikti aludarių nuolat perša
mą iliustraciją, kad kai kuriose šalyse, 
didėjant išlaidoms alkoholio reklamai, 
jo suvartojimas beveik nekinta. Re
miantis tokiais duomenimis, daroma 
išvada, kad reklama neskatina dau
giau. Bet situaciją žinančiam arba ati
desniam žmogui gali kilti klausimas: 
ar šalyse, kuriose išlaidos reklamai 
buvo skaičiuotos, pati reklama ir jos 
transliacija nepabrango? Jei taip, tai 

natūralu, kad tam pačiam reklamos 
kiekiui pateikti reikia didesnių lėšų, o 
reklamos kiekis – nekinta. Tad ir apie 
reklamos poveikį vartojimui tokie ty
rimai nieko nesako. 

Niekam neturėti kelti abejonių, 
kad būtent reklamos keliu Lietuvos 
rinkoje įsitvirtino sidras, alkoholiniai 

kokteiliai ir alaus mišiniai. Būtent šių 
gėrimų gamyba ir pardavimai kasmet 
auga įspūdingais tempais. Kaip tik 
šiuos gėrimus dažniausiai ir vartoja 
15–24 metų merginos. To paties am
žiaus vaikinai dažniausiai vartoja alų. 
Todėl galima teigti, kad šių gėrimų 
reklamos poveikis Lietuvos vaikams 
ir jaunimui yra neabejotinas. Alkoho
lio gamintojai manipuliuoja tyrimais, 
kuriuose bandoma įrodyti teigiamą 
alkoholinių gėrimų poveikį sveikatai. 
Antai aludariai teigia, kad aluje esa
ma vitaminų ir mikroelementų, rei
kalingų ir naudingų žmogui. Bet aluje 
esama ir alkoholio, todėl jo negalima 
rekomenduoti kaip vitaminų šaltinio, 
juolab kad skatindamas šlapimo išsis
kyrimą per inkstus, alus paskatina ir 
minėtų mikroelementų pasišalinimą. 

Taip pat teigiama, kad raudonajame 
vyne yra antioksidantų, tačiau tyri
mai patvirtina, kad tiek pat, o kartais 
net daugiau antioksidantų ir flavanoi
dų esama ir vynuogių sultyse, užtat 
jose nėra alkoholio. Pažymėtina, kad 
medicinoje ilgą laiką gyvavo nuostata, 
pagrįsta ir tyrimais, jog nedidelės al
koholio dozės mažina išeminės širdies 
ligos riziką. Tačiau pastarųjų metų ty
rimai ir mokslinės studijos rodo5, kad 
toks požiūris tėra sisteminių klaidų 
atliekant tyrimus pasekmė, kai prie 
visiškų abstinentų būdavo priskiria
mi ir tie, kurie jau nebegalėjo gerti 
alkoholio dėl esamų sveikatos proble
mų. Natūralu, kad juos vargino dau
giau sveikatos problemų ir jie mirda
vo anksčiau nei tie, kurie tų problemų 
dar neturėjo. 

Netgi iki šiol atsargiai apie alkoho
lio reklamos draudimą kalbėjusi Pa
saulio sveikatos organizacija 2007 m. 
ataskaitoje6 apie alkoholio kontrolę 
jau aiškiai patvirtina, kad alkoholio 
reklama, kuri siejama su sportu ir ki
tais jaunimui patraukliais dalykais, 
neabejotinai veikia jaunimo alkoholio 
vartojimo įpročius. Ataskaitoje taip 
pat teigiama, kad alkoholio gamintojų 
savireguliacija (kurią labai aktyviai 
perša ir Lietuvos alkoholio gaminto
jai) neturi efekto, jei tie mechanizmai 
nėra aiškiai apibrėžiami įstatymais ir 
prižiūrimi valstybinių kontrolės insti
tucijų. 

Lietuvoje mėgstama manipuliuoti  
ar gumentu, kad silpnų alkoholinių gė 
rimų reklamos draudimo nesama 
nie  kur, na, nebent Prancūzijoje, kuri 
nesanti tinkamas pavyzdys, nes ten 
reklamos draudimo neva išsireikalavę 
vyndariai, kad neįsileistų į rinką aluda
rių. Na, gal dar Norvegijoje, – bet ji juk 
ne eS šalis ir todėl negalinti būti mums 
pavyzdžiu. Tačiau iš tiesų alkoholinių 
gėrimų reklamos apribojimai sėkmin
gai veikia daugelyje šalių, o Prancū
zijoje draudžiama ne tik reklamuoti 
alkoholinius gėrimus, bet ir alkoholi
nių gėrimų gamintojams remti sportą 
ir kultūrą, idant vėliau nebūtų galima 
pasinaudoti ta parama kaip įrankiu, 
siekiant sau palankių įstatymų. 
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lietuvos rinktinės krepšininkai švenčia bronzinę pergalę. irmanto sidarevičiaus nuotr. elTa

5 Kaye Middleton Fillmore ir kt., „Modera-
te alcohol use and reduced Mortality risk: 
systematic error in prospective studies and 
new hypoteses“, in: Annals of Epidemiology 

2007, vol. 17, p. 16–23.
6 http://www.who.int/substance_abuse/ex-

pert_committee_alcohol_trs944.pdf. 
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čia galime prisiminti panašią, vi
siškai neseną istoriją su tabako rekla
mos draudimu. Tada Lietuvoje taip 
pat aistringai buvo laužomos ietys, o 
sprendimas uždrausti tabako gaminių 
reklamą buvo apskųstas Konstitu
ciniam Teismui. Nuėjus į biblioteką 
ir pavarčius 1997–1999 m. spaudą, 
galima rasti daugybę labai panašių 
samprotavimų, kad tabako reklamos 
draudimas neišspręsiąs problemų, 
kad reklamą uždraudus bankrutuo
sią laikraščiai, televizijos, nukentėsią 
renginiai, kurių neberems tabako pra
monė. Ir kas gi įvyko? Nuo 2000ųjų, 
kai įsigaliojo draudimas, ir suaugusių
jų, ir vaikų rūkymo plitimas liovėsi, 
o pastarųjų metų tyrimai jau rodo ir 
mažėjimą. Skandinavai jau seniai su
vokė tokių reklamos draudimų efektą, 
ir Norvegijoje tabako gaminių rekla
ma buvo uždrausta dar 1975 m., po ko 
rūkymo paplitimas sumažėjo 9% Po 
dvejų metų tą patį pakartojo Suomija, 
kurioje po draudimo buvo užfiksuotas 
7% rūkymo paplitimo sumažėjimas. 
Toks pat efektas stebimas praktiškai 
visose reklamą uždraudusiose šalyse. 
Tad ir Lietuva – ne išimtis. Po rekla
mos draudimo rūkymo paplitimas 
tarp vyrų sumažėjo 8%, o tarp mote
rų – 3%. Skeptikai gali sakyti, kad tai 
niekinis efektas. Užtat populiacijos 
požiūriu net ir 1% reiškia tūkstančius 
išgelbėtų gyvybių. Kas atsitiko vėliau? 
Dabar jau priimta Pasaulio sveikatos 
organizacijos Tabako kontrolės pa
grindų konvencija, kurią pasirašė 168 
ir jau ratifikavo 152 JT narės (tarp 
jų ir Lietuva). Pasak konvencijos, ša
lys pripažįsta, kad visiškai uždrau
dus rek lamą, pardavimo skatinimą 
ir rėmimą, sumažėtų tabako gami
nių vartojimas, todėl kiekviena šalis, 
remdamasi savo konstituciniais prin
cipais, įsipa reigoja visiškai uždrausti 
bet kokią tabako reklamą, pardavimo 
skatinimą ir rėmimą. Taigi žvelgiant 
iš šių dienų perspektyvos, tabako re
klamos draudimas, buvęs išskirtiniu 
reiškiniu, tampa pasauline praktika, 
dėl kurios daugiau nebediskutuojama. 
Tuo tarpu alkoholio reklamos draudi
mo motyvai vėl diskutuojami iš naujo. 

apie alKoholio gaMinTojų 
inTeresus ir TaKTiKą

Alkoholio gamintojų ir reklamos 
transliuotojų interesas suprantamas – 
didesnio pelno siekimas. Tačiau su 
apmaudu tenka stebėti, kai į disku
sijas įsitraukia ir alkoholio gamintojų 
interesus pradeda ginti žymūs medi
cinos ar psichologijos atstovai. Didelę 
nuostabą visuomenėje sukėlė kelių 
žymių Lietuvos medikų pasirašytas 
ir aludarių pinigais apmokėtas krei
pimasis žiniasklaidoje, kur buvo kri
tikuojamas alkoholio reklamos apri
bojimas. Dar daugiau nuostabos kelia 
žinomo psichologo eugenijaus Lauri
naičio teiginys, kad lietuviai neprasi
gėrę, kad nesama tyrimų, kurie rody
tų šios problemos mastą, ir iš jo lūpų 
skambantis aludarių lozungas, kad 
didžiausia problema esanti stip riųjų 
gėrimų vartojimas. Aludarių gerbėjų 
gretas papildo ir psichologas ginta
ras Chomentauskas, 
teigiantis, kad Lietu
voje didėjančio girta
vimo priežastis yra 
visuomenės depresija 
ir ypatinga lietuvių 
tautos genetika. To
kie pasisakymai ypač 
pavojingi, nes asmens 
lygmeniu alkoholio 
vartojimą sąlygojan
tys veiksniai sutapati
nami su populiaciniais 
veiksniais ir tokioje 
šviesoje kritikuojami 
rinkos reguliavimo ir 
Pasaulio sveikatos or
ganizacijos rekomen
duojami populiaciniai 
alkoholio vartojimo 
mažinimo būdai. Mi
nėtų specialistų teigi
nių nuoširdumu ver
čia abejoti ir tai, kad 
jų pasisakymus be
veik be išimčių spaus
dina savo krepšinio 
klubą ir paramą jam 
iš aludarių gaunantis 
dienraštis, kuris, be 

abejo, pelnosi ir iš tiesioginės alkoho
lio reklamos skelbimo. 

Nacionalinės sveikatos tarybos ir 
Seimo kontrolieriaus atliktuose ver
tinimuose pažymima, kad valstybė 
nevykdė savo įsipareigojimų, kuriuos 
buvo numačiusi Valstybės alkoholio 
kontrolės programoje bei nesilaikė pa
grindinių politinių principų, įvardytų 
Alkoholio kontrolės įstatyme. Per dau
giau negu 10 metų šis įstatymas buvo 
taisytas daugiau nei 24 kartus, kas
kart vis palengvinant verslo sąlygas 
gamintojams ir prekiautojams. Alko
holio gamintojai ir dabar teikia pasiū
lymus dėl įstatymo pataisų, teigdami, 
kad jie geriau žino, kaip viskas turė
tų būti tvarkoma. Savo žinojimą jie 
puikiai pademonstravo per pastarąjį 
dešimtmetį, kai, niekieno netrukdomi 
ir pasitelkdami įvairias politikų povei
kio priemones, taip pakirto alkoholio 
kontrolę, kad Lietuva jau seniai atsi
dūrė tarp pirmaujančiųjų europoje 
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vilniaus „lietuvos ryto“ gerbėjas, reklamuojantis „Švyturio“ 
alų. vilnius. 2008 01 24. gedimino Bartuškos nuotr. elTa
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pagal alkoholio sukeliamas pasekmes. 
Paprastam žmogui sunku pastebėti 
alkoholio gamintojų dviveidystę. Juo
lab kad nuolat remiama kultūra ir 
sportas padeda palaikyti itin teigiamą 
alkoholio gamybos bendrovių įvaizdį 
visuomenėje. Užtat visuomenei neten
ka matyti įžūlių alkoholio gamybos 
bendrovių atstovų ir advokatų, kurie 
atvirai šaiposi ir iš sveikatos specialis
tų, ir iš vykdomosios valdžios atstovų, 
leisdami suprasti, kad jie puikiai gali 
daryti įtaką politiniam elitui. Alko
holio gamintojų bijo ir jų nuomonės 
paiso dauguma politikų, kuriems, ma
tyt, tenka daug atidirbti už rinkimų 
kampanijoms gautas lėšas. Be to, al
koholio gamintojams nuolat perkant 
straipsnius žiniasklaidoje ir metant 
didžiulius pinigus reklamai, kuri taip 
pat neša pelną žiniasklaidai, joks poli
tikas negali būti tikras, kad, pateikęs 
alkoholio gamintojams nenaudingų 
įstatyminių iniciatyvų, kitą dieną ži
niasklaidoje nebus sumaišytas su že
mėmis. 

Alkoholio gamintojų taktika labai 
aiški: jei nėra rimtų argumentų vie
nai ar kitai alkoholio kontrolės prie
monei nuneigti, tuomet tą priemonę 
bandoma diskredituoti klaidinant 
visuomenę. Kaip pavyzdį galima pa
teikti išmonę, su kuria alkoholio ga
mintojai reklamos apribojimą susiejo 
su žūstančiaisiais keliuose, svariai 
pareikšdami, kad šie apribojimai ne
padėsiantys sumažinti girtų vairuo
tojų padaromų autoįvykių skaičiaus. 
Tačiau niekas kitas, išskyrus juos, 
ir nesako, kad reklamos draudimas 
skirtas avaringumui mažinti. Rekla
mos draudimas ar apribojimas apsau
go nuo žalingos informacijos vaikus, 
kurie dar nesugeba atsirinkti, kas yra 
gera, o kas bloga. Realius šių draudi
mų rezultatus bus galima pamatyti 
tuomet, kai užaugs nauja karta, kuri 
jau nematys reklamos. Taigi klaidinti 
visuomenę naudinga, nes tada galima 
kvailiais išvadinti ir tuos, kurie tokias 
priemones siūlo. Kitas pavyzdys – de
galinių savininkų teiginiai, kad drau
dimas prekiauti alkoholiu degalinėse 
sukels nepatogumų klientams, kurie 

negalės patogiai nusipirkti alkoholio, 
kada panorėję. O argi ne to siekia pa
siūlos mažinimo principas? Maža to, 
visuomenei klaidinti nuolat pateikia
mas JAV prohibicijos pavyzdys, neva 
turintis parodyti, kad draudimai yra 
neefektyvūs. Tai taip pat akivaizdus 
visuomenės klaidinimas, nes JAV 
andai galiojo visiškas alkoholio drau
dimas, kas šiandien nėra realu ir ne
reikalinga. Niekas ir nesiūlo visiškai 
uždrausti gaminti, parduoti ir vartoti 
alkoholį, o ir šiuolaikinės demokratijos 
bei teisinės sistemos sąlygomis tai net 
teoriškai nebūtų neįmanoma. Taigi 
prikaišiojant prohibiciją tik erzinama 
visuomenė, panašiai kaip ir per prieš 
keletą metų prekybos tinklų vykdytą 
akciją, kai net iš pensininkų perkant 
alkoholį buvo reikalaujama pilname
tystę patvirtinančių dokumentų.

Vienas mėgiamiausių alkoholio ga
mintojų triukų yra teiginys, kad lega
lios alkoholio rinkos kontrolė pažadins 
nelegalią rinką. Tiesa, tam teiginiui 
pagrįsti nerandama geresnių argu
mentų už privačius liudijimus apie 
kelionę į kokį Lietuvos kaimą. Tačiau 
laikantis teisingumo, galima ir šį tei
ginį pasverti. Nelegali alkoholio pre
kyba išties buvo suklestėjusi Lietuvai 
atkūrus Nepriklausomybę. Tuomet 
šalį kankino ekonominė krizė, žmonės 
neturėjo pinigų ir darbo, klestėjo nu
sikalstamos grupuotės, kurios ir ap
rūpindavo rinką nelegaliu alkoholiu. 
Tačiau šiandien situacija iš pagrindų 
pasikeitusi, didžioji dalis nelegalaus 
verslo seniai legalizavosi, Valstybinės 
tabako ir alkoholio kont rolės tarnybos 
dėka iš parduotuvių praktiškai išnyko 
nelegali produkcija, – tik kaimuose 
pilstuką perkančių ir masiškai mirš
tančių alkoholikų nepakeitė niekas, ir 
nerealu, kad kas nors sugebėtų pakeis
ti. Tačiau likusioji visuomenės dalis 
pasikeitė, ir dabar, apribojus alkoholi
nių gėrimų prieinamumą, naivu būtų 
manyti, kad norimu laiku ir norimoje 
vietoje negavę jo nusipirkti gyvento
jai bėgs ieškoti pilstuko. Jei alkoholio 
gamintojams jau taip rūpi nelegali 
prekyba, tai kodėl jie nefinansuoja Po
licijos departamento, kuris galėtų už
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siimti efektyvesne šios veiklos preven
cija, užuot švaistę pinigus jokio efekto 
neduodančiai socialinei reklamai kaip 
antai „Stop karui keliuose“? galimu 
kontrabandos ir nelegalios prekybos 
augimu besirūpinantiems verslinin
kams siūlyčiau įsteigti fondą, iš kurio 
kiekvienam nelegalios prekybos taš
ką likvidavusiam policininkui būtų 
išmokėta 20 000 Lt premija. efektas, 
manau, būtų stulbinamas, nes vadi
namieji „taškai“ tokių pinigų mokėti 
neišgalėtų. Bet juk daug geriau pa
remti kokias nors miestų šventes, kai 
gavus išimtines teises lauko prekybai 
alkoholiu, galima susižerti pasakiškus 
pelnus ir palikti miestui spręsti šlapi
mu pradvisusių kiemų problemas.

apie Kovą už dieninę  
alKoholio reKlaMą

Taigi paaiškėjus, kad alkoholio rek
lamos apribojimų išvengti nepavyks, 
alkoholio gamintojai, pajutę grėsmę 
savo pelnams, praėjusių metų pa
baigoje pradėjo eilinę masinę melo ir 
šantažo kampaniją, tikrai primenan
čią sovietmetį. Kaip sumanu buvo 
sukonstruoti lietuvių sąmonę „užka
binantį“ raudonais kryžiais ir gedulo 
juostomis apjuostą vaizdo klipą, ku
riame teigiama, kad Seimas uždraudė 
krepšinio transliacijas, nes ten rekla
muojamas alus, – ir parodomi sporto 
žlugdytojai, Seimo nariai Antanas 
Matulas ir Birutė Vėsaitė. 

Tačiau pažvelkime į šį kovos su 
draudimais procesą nuosekliau. Vei
kiama buvo labai apgalvotai, pasiren
kant seniai patikrintus ir alkoholio 
pramonei palankius Seimo narius. 
Tiesą sakant, jai palankus net pats 
premjeras. Juk partijai būtinai reikia 
pinigų būsimajai rinkimų kampani
jai. Premjeras pirmasis pareiškė, kad 
reklama nedaro įtakos vartojimui. 
Bet premjeras negali imtis tokių „ne
reikšmingų“ reikalų kaip alkoholio 
reklama, todėl pataisas, numatančias 
lengvų alkoholinių gėrimų reklamos 
panaikinimą, parengė ir kartu su ke
liais kitais Seimo nariais užregistravo 
eligijus Masiulis. Tik vėliau viešumo
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je pasklido žinia, kad aiškinamasis 
raštas buvęs parengtas LNK televizi
jos kompiuteryje, o jo rengėjas – LNK 
konsultuojantis teisininkas Ąžuolas 
čekanavičius. Pagaliau išryškėjo tik
rasis interesas, t. y. suinteresuotieji 
reklamos išlikimu. 

Toliau veiksmas plėtojosi pagrei
tintu tempu. Pataisas, numatančias 
silpnų alkoholinių gėrimų reklamos 
draudimo panaikinimą, buvo bando
ma „prastumti“ iki Kalėdų, idant ne
įsigaliotų nuo 2008 m. sausio 1 d. nu
matytieji apribojimai (visų alkoholinių 
gėrimų reklamos draudimas radijuje 
ir televizijoje nuo 6 val. ryto iki 23 val. 
vakaro). Klausimo dar neapsvarsčius 
Sveikatos ir Švietimo komitetams, 
pataisas ėmėsi svarstyti ekonomikos 
komitetas. Bet nesusi rinkus pakanka
mam skaičiui komiteto narių, svarsty
mas neįvyko, o komiteto pirmininkė 
Vėsaitė pasiūlė alternatyvą ir užre
gistravo įstatymo pataisą, kuri būtų 
leidusi silpnų gėrimų reklamą sporto 
aikštelėse ir ant sportininkų marš
kinėlių. Tačiau, kaip sakoma, „įleisk 
kiaulę į bažnyčią, tai ji ir ant altoriaus 
užsilips“. gamintojams to neužteko, 
juk, tiesą sakant, jiems rūpėjo ne spor
to rėmimas, o pinigų, gaunamų iš var
žybų transliacijų, alkoholinių gėrimų 
reklamos ir dėl to augančių pajamų 
iš alkoholinių gėrimų prekybos. Negi 
neaišku, kodėl alkoholio gamintojai 
Lietuvoje neremia tokių sporto šakų 
kaip stalo tenisas, lengvoji atletika ir 
kt.? Arba kodėl remia tik tokius kultū
ros renginius kaip „Pažaislio muzikos 
festivalis“ ar miesto šventės? Atsaky
mas pap rastas – tos sporto šakos ir 
renginiai yra populiariausi ir labiau
siai rodomi bei žiūrimi per televiziją. 
Taip galima gauti didžiausią porciją 
nemokamos reklamos. 

Veiksmui vykstant toliau, matyt, ne 
be alkoholio gamintojų pagalbos, Sei
mo narys Julius Veselka per naktį su
gebėjo surinkti ekonomikos komiteto 
narių parašus Tabako kontrolės įsta
tymo pataisų projektui svarstyti ir, 
dabar jau pažeidžiant Seimo statutą 
(apie įstatymo projekto svarstymą turi 
būti iš anksto prieš 2 dienas paskelb

ta Seimo tinklapyje), klausimas imtas 
nagrinėti. Viskas buvo organizuojama 
greitai ir slapta, kad komiteto posėdy
je negalėtų dalyvauti nevyriausybinių 
organizacijų atstovai. Posėdyje nebu
vo atsižvelgta į Seimo teisės departa
mento pastabas, kad tokios įstatymo 
pataisos, kurios sugrąžintų silpnųjų 
alkoholinių gėrimų reklamą, priešta
rautų LR Nepilnamečių apsaugos nuo 
neigiamos viešosios informacijos po
veikio įstatymui. Nebuvo atsižvelgta 
nei į LR Vaiko teisių apsaugos kontro
lieriaus įstaigos specialistų pastabas, 
nei į tik laimingo atsitiktinumo dėka 
posėdyje atsidūrusių nevyriausybinių 
organizacijų atstovo pastabas. eko
nomikos komitetas balsavo ir pritarė 
Masiulio pataisoms (kurių aiškinama
sis raštas, kaip minėta, buvo pareng
tas viename LNK kompiuterių), nors 
komiteto pirmininkė ir aiškino, kad 
toks svarstymas pažeidžia Seimo sta

tutą. Tačiau vėliau klausimo nepavyko 
užregistruoti ir svarstyti Seimo plena
riniame posėdyje. Tai ir paskatino al
koholio gamintojus pradėti švaistytis 
dešimtimis bei šimtais tūkstančių litų 
kainuojančiais, visuomenę priešinan
čiais ir tendencingai sukonstruotais 
reklaminiais klipais, kuriuose juodi
nami Seimo nariai ir skelbiama apie 
Lietuvos „sporto žlugdymą“. 

Lietuvoje (kitaip negu Prancūzijoje) 
alkoholio gamintojams nėra uždraus
ta remti sportą ir kultūrą, todėl ga
mintojai ir toliau gali (jei tikrai nori) 
remti sportą, tik to neafišuoti ant 
marškinėlių ir aikštelės grindų. Ne 
be tų pačių aludarių pagalbos Sei
mas nepritarė alaus akcizų didinimui 
20% ir padidino akcizą tik 10% Todėl 
alus vidutiniškai pabrangs ne 4 ct, o 
tik 2 ct (Valstybės tabako ir alkoho
lio tarnybos duomenimis). Tas akcizo 
skirtumas sudaro dešimtis tūkstan
čių litų per vienerius metus, kuriuos 
surinkus į biudžetą, būtų buvę galima 
skirti tam pačiam sportui ir jo trans
liacijoms finansuoti. Tam kelią užkir
to patys neva sportu besirūpinantys 
aludariai. 

Žiniasklaidoje jau prasidėjus visuo
tinei kvailinimo kampanijai, scenoje 
pasirodė ligi tol visuomenei mažai 
girdėtas tarnybos vadovas Feliksas 

Petrauskas, kuris pradėjo grasinti ir 
gąsdinti baudomis televizijoms ir net 
laikraščiams, kurių įstatymo patai
sos visiškai neliečia. Jo nuoširdumu 
verčia abejoti jau vien jo biografijos 
faktai, tarp kurių paminėtinas vado
vaujantis darbas alkoholio gamybos 
bendrovėje „Stumbras“, o vėliau da
lyvavimas aludarių garbės teisme. 
Tačiau ypač keistas atrodo minėtos 
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Kaziuko mugė vilniuje. 2005. Klaudijaus driskiaus fotografija
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Vartotojų teisių apsaugos tarnybos, 
kuriai alkoholio reklamos kontrolė 
žiniasklaidos priemonėse patikėta 
nuo 2002 m., elgesys. Pabrėžtina, kad 
Alkoholio kontrolės įstatyme jau nuo 
1996 m. buvo draudžiama alkoholi
nių gėrimų reklamą sieti su sportu 
ir žymiais sportininkais. Kadangi ta 
nuostata galioja jau daugiau kaip 10 
metų, kyla pagrįstas klausimas, ko
dėl tarnyba miegojo iki šiol? Tarnybos 
veikla pagyvėjo tik pastaruosius 2 
metus, kai pirmiausia nevyriausybi
nės organizacijos, nebeapsikentusios 
dėl reklamos pažeidimų, kai net ani
macinių filmų metu imta rodyti alaus 
reklamas, užpylė tarnybą skundais. 
(Vienoje iš konferencijų tarnybos 
atstovas pareiškė, kad institucijos 
veiklos efektyvumas padidėjo ir apie 
tai byloja dvigubai didesnis skundų 
skaičius. Pastebėtina, kad tai labai 
originalus būdas darbo efektyvumui 
matuoti.) Taigi pats Felikso Petraus
ko pasirodymas ir gąsdinimai tokiu 
metu, kai reikėjo ramios reakcijos ir 
blaivaus teisinio mąstymo, leidžia 

manyti, kad tai buvo gerai suplanuota 
ir su alkoholio gamintojais suderinta 
akcija, kurios neišeina vadinti kitaip 
negu spaudimu įstatymų leidėjams. 
Kaip sakė pats Petrauskas, jei Seimas 
pakeisiąs įstatymą, tai tarnyba nebe
bausianti už nustatytus pažeidimus. 
Principingumo tokiame požiūryje ne
matyti, užtat labai gerai matyti šanta
žo elementas.

Bet visa ši painiava nedavė lauk
to efekto, o Seimo nariai grasinimų 
ir šantažo bijojo neilgai. Per tą laiką 
pasikeitė ir alkoholio gamintojų, ir 
reklamos transliuotojų motyvai, ko
dėl reklama turėtų išlikti. Dabar jau 
teigiama, kad, netekusios pinigų iš 
alkoholinių gėrimų reklamos, televi
zijos išsikels iš Lietuvos. Be to, pra
dėta iš tabako gamybos kompanijų 
perimta, gerai patikrinta socialinės 
atsakomybės demonstravimo banga. 
Televizijose pradėti transliuoti klipai, 
kuriuose skaičiuojama, kaip teisingai 
būtų galima padalinti vieną iš alko
holio reklamos gautą litą. Tik kyla 
logiškas klausimas, o kodėl iš skalbi

mo miltelių reklamos gautas litas ne
galėtų būti paskirstytas analogiškai? 
Tame pačiame klipe teigiama, kad 
didžiausia blogybė yra alkoholinių 
gėrimų pardavimas nepilnamečiams. 
Labai rimta problema, tik kokiame 
kontekste ji primenama? Tame klipe 
nei įvardytos už kontrolę atsakingos 
institucijos, nei nurodyti telefonai, ku
riais galima pranešti apie pastebėtą 
alkoholio pardavimą nepilnamečiams. 
Tai tik dar vienas pavyzdys, kad ir ge
ras idėjas galima panaudoti blogiems 
ketinimams ir tikslams pasiekti. 

Žaidimas nesibaigė. Tik dabar, į 
veiksmą įsijungus nešališkiems tei
sininkams, vis dažniau pasigirsta 
nuomonė, kad alkoholio reklamos 
apribojimas nedraudžia rodyti logoti
pų ir transliuoti varžybų ar kultūros 
 renginių, kuriuose matyti alkoholį 
gaminančių įmonių pavadinimai. O 
tai yra dar vienas ženklas, kad visas 
triukšmas buvo sukeltas be reikalo, 
siekiant iš esmės vienintelio tikslo – 
sugrąžinti alkoholinių gėrimų rekla
mą dienos metu. 
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Įgyvendintas bendraminčių istorikų grupės noras turėti 
mokslo biurokratijos absurdų nevaržomą, vakarietiškai 
akademinei tradicijai artimą leidinį. Specializuota serija 
bandoma sutelkti iki šiol išblaškytus krikščioniškų tradicijų 
praeičiai skirtus tyrimus. Pirmajame tome daugiausia 
nagrinėjami XX a. ypač aktualūs Bažnyčios ir modernaus 
tautiškumo santykiai.

Lietuvių katalikų 
    mokslo 
        

akademija

KataliKai ir 
valdžios 

XX amžiuje

BažnyčioS iStorijoS StudijoS, i
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Nuo Platono idealios valstybės vizijos 
praėjo daugiau kaip 2000 metų. Atro
do, tai pakankamai ilgas laikas pro
tingiems žmonėms įgyvendinti protin
gas valstybės idėjas.

Tačiau valstybė tapo ne visai tokia, 
kokią įsivaizdavo filosofijos klasikas. 
Ar tai reiškia, kad Platonas klydo 
iš principo, ar valstybės ir valdžios 
formai šiandien įtakos turi tai, kas 
neturėjo iki šiol? Platonas negalėjo 
numatyti nei pasaulinių karų, nei 
branduolinės konfrontacijos, galiau
siai negalėjo numatyti globalizacijos, 
į kurią šiandien neriame stačia galva. 
Valstybės kūrimui istorijos eigoje di
desnės reikšmės turėjo (ir tebeturi) ne 
racionalus išskaičiavimas, o veikiau 
epochos problemos sprendimas.

Pasaulis šiandien eina į globaliza
ciją būdamas keistos būklės, vis dar 
gyvendamas vadinamojo vestfalinio 
ti po valstybėse. XVII a. Vestfalijos 
tai ka užbaigė bene pirmąjį pasaulyje 
didelį konfliktą, prilygstantį pasauli
niam karui, ir parūpino valstybės mo
delį, vis dar vadinamą šiuolaikiniu. 
Valstybės, kuri buvo sukurta iš esmės 
siekiant gerai administruoti ir „savus“ 
atskirti nuo „svetimų“. Iki Platono čia 
labai toli. Šiandien turime apie 180 
valstybių, kurios populiariai vadina
mos tautinėmis (nation states), tačiau 
iš esmės yra modifikuoti Vestfalijos 
laikų dariniai, kurių svarbiausias 
valstybingumo momentas yra suve
renitetas, tiksliau – tautinisadminis
tracinis suverenitetas.

XXI a. pradžioje madingiausiu 

poplatoniniai dialogai  
apie valstybę

vestfalizacija ir globalizacija

egIDIJUS VAReIKIS

tarp tautinės politikos žodžiu tapo 
glo balizacija. Nacionalistai – etninio 
identiteto saugotojai, vestfalinės vals
tybės apologetai – išties globalizacijos 
nekenčia arba bent prisibijo. Vest
falinės valstybės silpnėjimas jiems 
reiškia atvirkščią dydį globalizacijos 
plėtrai. Tad šiandien stebime aiškiai 
suvokiamą konfliktą. Tradicinis na
cionalizmas valstybės pagrindu laiko 
išskirtinumą, o globalizacija, neišski
riant nė europos integracijos, skatina 
bendrumą. XXI a. pradžios valstybės 
idėja pasimeta tarp išskirtinumo ir 
unifikacijos.

Taigi nation state idėja skatina kiek
vieną etninį elementą kurti ar bent 
jau svajoti apie savo nepriklausomą 
valstybę. Tačiau gryna tautinė valsty
bė iš esmės neegzistuoja, visada lieka 
tik siekiamybe ir amžinai sprendžia, 
bet neišsprendžia mažumų klausimo. 
globalizacija ir žmogaus teisių dog
mos reikalauja ne tik ginti, bet netgi 
remti įvairovę. gera valstybe tampa 
ne ta, kurioje pagal nacionalizmo api
brėžimą etninės ir administracinės 
ribos sutampa, o ta, kuri toleruoja ne
sutapimą.

Tipiškiausios vestfalinės valstybės, 
bent kaip įsivaizdavo taikos traktato 
autoriai, gyvavo iki Pirmo
jo pasaulinio karo. Dides
nių etninių problemų ne
būta, nes, tiesą sakant, 
etniškumas Vestfalijos 
trak  tate nepabrėžtas kaip 
svarbiausias valstybės kū
rimo pretekstas. Po Pirmo

jo pa saulinio karo iškilo nauja tautinių 
valstybių karta – poimperinės tauti
nės valstybės, tarp jų ir mūsų. Juk 
formaliai Lietuva, Lenkija ir dar daug 
kas norėjo ne integracijos, o savojo ego 
išskirtinumo. Lietuviams etninis lie
tuviškumas tapo kur kas svarbesnis 
už istorinę Abiejų Tautų Respublikos 
šlovę. Vestfalinės valstybės neturė
jo būtinai būti etninės, tačiau įtikėjo, 
kad tokiomis būti privalo. Ir būtent 
 todėl ėmė garbinti JAV prezidentą 
Woodrow Wilsoną.

Šios asmenybės nuopelnus globa
lizacijai tenka vertinti nevienareikš
miškai. Jo apibūdinimai siekia nuo 
„politinės minties galiūno“, suradusio 
raktą į nevienos europos tautos lais
vę, iki „neišmanėlio“, kurio politinės 
klaidos turėjo fatališkų pasekmių ir 
atskirų tautų, ir viso pasaulio raidai.

globalizacijos ideologai pasakytų, 
kad gal dar XX a. pradžioje nereikėjo 
prasidėti su tautinėmis valstybėmis, 
paliekant jas istorijos praeičiai. Žinia, 
vadinamoji 14 punktų deklaracija 
„leido“ ardyti 1815 m. Vienos kongre
so patvirtintą pasaulio tvarką, griauti 
daugiatautes, bet ne lygiatautes im
perijas ir vietoj jų kurti etnines vals
tybes. Lietuviai, lenkai ir jų kaimynai 
tuo vikriai pasinaudojo, armėnai ar 
kurdai nebespėjo, arba imperijos juos 
susigrąžino. Kai kurios tautos, taip 
pat realizuodamos savo apsispren
dimo teisę, sukūrė iki tol nematytus 
darinius, vėliau nepasiteisinusius, 
tokius kaip čekoslovakija ar Jugosla
vija. Nežinia kas kaltas dėl šių valsty
bių laikinumo ar pasekmių, nežinia ar 
Wilsono dėka kiekviena nauja valsty
bė įgijo neišsprendžiamą tautinių ma
žumų klausimą, bet Vidurio europos 
šalyse prezidento, išdrįsusio Pirmojo 
pasaulinio karo pabaigoje priimti tokį 
politinį sprendimą, vardu vadinamos 

gatvės, aikštės ir kiti „am
žini“ dalykai.

etninės valstybės greitai 
išsigimė. Vidurio europos 
raida tarp dviejų pasauli
nių karų parodė, kad vilso
nizmas iš esmės ne sutaiko, 
o veikiau sukiršina žmones. 
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Wilsono doktrina sukūrė šalis, kurios 
vieniems tapo cordone sanitaire, ki
tiems – silpnais autoritariniais reži
mėliais. Sovietų Sąjunga žmogaus tei
ses formaliai gynė klasiniu principu, 
ir niekas tam neprieštaravo. europa 
įrodė, kad vilsonizmas nėra universa
lus arba tik teorijėlė, neverta didesnio 
dėmesio: Baltijos valstybės, Lenkija 
ir čekoslovakija buvo likviduotos, Ju
goslavija subyrėjo, o Suomija tebuvo 
išimtis, patvirtinanti taisyklę. Taigi, 
kalbant griežtai, galima teigti, kad 
Wilsono doktrina pasinaudojo tik ke
letas šalių, ir tai nelabai sėkmingai. 
Dėl daugelio išorinių priežasčių situa
cija neleido teorijai pilniau atsiskleis
ti: Tautų Lyga merdėjo, didžiosios 
valstybės nevaržomos diktavo savo 
sąlygas, apie lygiateisiškumą nebuvo 
nė kalbos. 

Svarbiausias tautiškumo bruožas 
yra ne mylėti „kitus“, bet rasti pagrin
dą jų nekęsti. Nenuostabu, kad vals
tybių sienos perbraižomos, siekiant 
neva istorinio ar tautinio teisingumo, 
o jis dažniausiai pasiekiamas... karu. 
galbūt karo priežastis yra ta, kad 
valstybių kūrėjai visai neskaitė Plato
no ir valstybę kūrė ne tuo pagrindu?

Šiandien skaudžiai suvokiame, kad 
etninė valstybė nėra aukščiausias 
žmonių bendruomenės gėris. Posovie
tinėse respublikose, tapusiose etni
nėmis valstybėmis, susikūrė daugiau 
diktatūrų nei demokratijų, kokios nors 
Azijos šalys yra žymiai stabilesnės, 
nes niekada nekėlė etninių klausimų 
į politinį lygmenį, o veikiau paliko 
kultūriniame, o Jugoslavija ir SSRS, 
bandžiusios išrasti įvairių laipsnių 
tautiškumo hierarchijas, pačios prisi
prašė etninę vilsonizmo bėdą.

Vilsonizmo teigimu, taikai užtikrin
ti reikia sukurti ne vien valstybes 
pagal žmonių valią, bet ir tarptauti
nes demokratines institucijas. Apie 
jas – Tautų Lygą ar JT – jau parašyta 
tiek, kad nebėra ką kartoti. Wilsonas 
norėjo kur kas daugiau nei Lenkijos ir 
jos kaimynių nepriklausomybės. Jis 
suvokė saugumo pagrindus kaip tai, 
ką šiandien vadiname demokratiškų 

valstybių bendrija, nediskriminacine 
tarptautine prekyba, taika pasauly
je, priklausančia nuo taikos europoje 
(Prancūzijos ir Vokietijos susitaiky
mo) bei nacionalinio apsisprendimo 
principu. 

Antrajam pasauliniam karui be
sibaigiant Franklinas Rooseveltas, 
o po jo ir Harry Trumanas stengėsi 
pateikti modifikuotą vilsonizmo ver
siją. Naujasis idealas sietas su JT, 
po to vykusia dekolonizacija, tačiau 
teko pripažinti, kad Šaltojo karo me
tais globalizacija à la Wilson buvo 
neįmanoma. Sutariama, kad Azijoje 
ir Afri koje federalizmas tiko daug la
biau už etninį separatizmą. Nežinia, 
kiek valstybių turėtume Afrikoje, jei 
vilsonizmas joje būtų įgyvendintas  
taip, kaip europoje po Pirmojo pa
saulinio karo.

Apskritai taikyti vilsonizmą dekolo
nizuojant Afriką vengta bijantis tarp
gentinių vaidų. Abejota, ar Vakaruose 
išmokslinto juodaodžių elito ambicijos 
tikrai sutaps su gentainių norais. Vil
tasi, kad nesutaps. Bandymai nepai
syti kolonijinės administracijos linijų, 
kaip manyta, atneštų tik nereikalin
gus karus ir chaosą, bantų konfede
racija ar zulusų sąjunga imtų pjauti 
vienos kitas dėl upių užtvankų ar net 
ganyklų. geriau pamiršti tautos ir 
etninės grupės definiciją ir valstybes 
kurti buvusių administracinių viene
tų pagrindu. Pasielgta gal ir teisingai, 
etninių karų epidemijos išvengta, įro
dyta, kad nation state nebūtinai pri
valo būti etninis darinys.

Jungtinės Amerikos Valstijos gali 
didžiuotis protingo kūrimo ir neetniš
kumo etikete. Šiandien tai galingiau
sia valstybė. Ar tai ne proto triumfas? 
Ameriką „atrado“ europiečiai, tačiau 
sukūrė protingi žmonės. Įtariu, Plato
ną jie buvo skaitę.

JAV atsirado iš gana vidutinių ga
limybių besivystančios valstybės. Jos 
iškilimas buvo savitas ekonominis 
stebuklas, įvykęs toli nuo europos. 
Stebuklas įvyko gal ne tiek dėl libera
lizmo, kiek dėl to, kad JAV tapo imi
grantų šalimi. Amerikiečiai investavo 
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ne į tautinį išskirtinumą, o į lygias 
teises ir racionalią administraciją. 
JAV sugebėjo suderinti realizmą su 
idealizmu, liberalizmą su humaniz
mu. JAV tapo turtinga, tuo pat metu 
išlikdama ir garbinga valstybe. Tokia 
garbinga, kad turėjo šansą būti ir net 
buvo globaliu moraliniu autoritetu. 
Šiandien daugelis pasakys, kad JAV 
yra netipiška valstybė. Tačiau tai, 
kad būtent JAV iniciavo globalizaciją, 
galbūt ir rodo, kokia žmonių bendrijos 
forma yra tinkamiausia šiandieniame 
pasaulyje? Kodėl negalima sakyti, kad 
JAV yra geriausiai organizuota šiuo
laikinė valstybė? O kas galėtų paneig
ti, kad šansų būti naujais stebuklais 
turi kas nors Azijoje ar net Afrikoje?

Bėda, kad mes tebegyvename ne tik 
Vestfalijos, bet ir Versalio sutarties 
dogmomis ir stebuklais netikime. Kol 
netikėsime, jie ir neįvyks.

XXI a. europoje naujų valstybių ne
numatyta. Kosovui gimti labai sunku, 
Transilvanijos ar Pietų Tirolio identi
tetas nebeturi teisės gyventi. Teisės 
gyventi neturi čečėnija ir Totorija, 
su demokratizacijos ir SSRS byrėjimo 
banga jos nespėjo, tad dabar reikės 
laukti naujos bangos – mažiausiai dar 
dvi dešimtis metų. 

Dabar atrodo gana aišku, kad nation  
state gal jau visai nebereikalinga, tik 
mes nenorime su tuo susitaikyti, nes 
savo šalis labai mylime. Šiandien 
pasaulis jau suprato, kad vestfali
nė valstybė atgyveno, ir galima rasti 
daugiau kaip dešimt kvazivalstybių – 
Karaba chas, Abchazija, Somalilendas, 
Kurdis tanas, Tamilandas ir panašiai. 
Internetas pilnas nepripažintų valsty
bių tinklapių su įrodymais, kad esama 
dar daug tautų, turinčių teisę į tikrą 
valstybę. Visi bandymai po Šaltojo 
karo pabaigos reformuoti JT baigėsi 
niekuo. Žmonėms vis dar reikia vei
kiau širdžiai artimų, nei platoniškai 
protingų valstybių. Tad Wilsono ša
lininkai gali miegoti ramiai: tautinės 
valstybės – nebereikalingos protui, 
bet labai reikalingos širdžiai – bus dar 
ilgai, ir kažin ar kada globalizacijos 
racionalumas jas nugalės.
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Su Jerzy Kawalerowicziaus kūry
bos paslaptimi kadaise susidūriau 
labai netikėtai. Būdama studentė, 
besimė gaujanti literatūrinio žodžio 
galia, o ypač besižavinti poetinėmis jo 
formo mis, atsitiktinai užėjau į semi
narą, skirtą filmo poetikos analizei. 
Poetikos  kaip disciplinos nemėgau, 
tad į seminarą žiūrėjau atsainiai. Pir
mas filmas, kurį, regis, turėjome žiū
rėti tris kartus (pirmąsyk susikaupus, 
be komentarų, vėliau – fragmentus, o 
trečią kartą – laikydami rankose sce
narijų) buvo Kawalerowicziaus „Joa
na, Angelų motina“ (Matka Joanna 
od Aniołów, 1960). Pasibaigus filmui, 
sumišusi išėjau iš seminaro. Po sa
vaitės grįžau, idant dar kartą patir
čiau šio filmo žavesį. Dramos „Joana, 
Angelų motina“ (tuo metu skanda
lingai pavadintos kūriniu su erotine 
potekste ir draustos Lenkijos Vysku

pų Konferencijos) veiksmas vyksta  
XVIII a. vienuolyne Smolensko žemė
je. Režisierius iškėlė amžiną apsis
prendimo problemą: ar atsiduoti Die
vui, ar išreikšti jausmus konkrečiam 
žmogui. „Žmonių su abitais, turin
tiems žmonių be abitų psichologiją“ 
jausmų konfliktas filme tapo atspir
ties tašku svarstymams apie meilės 
dogmas, apie angelišką ir žemišką 
meilę – velnio apsėstos priorės Joanos 
(iškilus Lucynos Winnickos vaidmuo) 
jaunam egzorcistui kunigui Surinui. 
Jausmai, susieję vienuolę su nuodėm
klausiu, tėvu Surinu, iš pradžių buvę 
neįsisąmoninti, vėliau – neišsakyti, 
paradoksaliai išsipildė, kai beproty
bės apimtas kunigas įvykdė nusikalti
mą, idant išlaisvintų motiną Joaną iš 
demonų nelaisvės. ekrane viešpatavo 
žiaurumas pramaišiui su lyrizmu, 
pynėsi meilė su neapykanta, dioni
ziškas gyvenimo siautulys su krikš
čioniškuoju kantrumu. Toji paslėpta, 
požeminį putojantį srautą primenanti 
ir tragišką atomazgą sukėlusi meilė, 
išreikšta labai asketiškame nuosai
kios vienuolyno architektūros fone, 
pakylėtas, iki vizualinės abstrakcijos 
išgrynintas vaizdas, baltais ir juodais 
šešėliais žaižaruojanti saulė, abso
liučiai tuščias peizažas (operatorius 
Jerzy Wójcikas), baltas vienuolių abi
tų virpesys mane paveikė taip, kaip 
pačios tauriausios Heine‘s, Rilke‘s ar 
Leśmiano eilės. čia žodis pavirto vaiz
du. Filmo kalba tapo ženklų kalba. 
Filmo vaizdai, kaip ir herojų dvasinis 
gyvenimas, pulsavo vidiniu nerimu ir 
karštligišku ritmu, santūri veiksmo 
erdvė tarsi papildė šią psichologinę 

žmogaus dramą. Vėliau supratau, 
kad šito filmo „apžavai“ buvo niekas 
kita kaip Kawalerowi cziaus „meni
nės vaizduotės“ įtaiga. Tai buvo ypač 
rafinuotas ir sugestyvus stilius, kurį 
lenkų režisierius išsiugdė Krokuvos 
Dailiųjų menų akademijoje – Romano 
Ingardeno, Władysławo Tatarkiewic
ziaus, Stefano Szumano estetinių te
orijų šviesoje. 

nuo vaizdo iKi  
vaizduoTės: Kadrai,  

Kurie iŠlieKa aTMinTyje

„Traukinys“ (Pociąg, 1959)
Pradžia: tolimame plane judantis 

žmonių srautas – vieni traukia į ge
ležinkelio stoties pusę, kiti išeina iš 
stoties. Judantys kaip skruzdėlės, 
prasilenkiantys be žodžių – kiekvie
nas į savo pusę. Filmas baigiasi dviejų 
prasilenkiančių traukinių scena: abu 
tušti ir vieniši rieda bėgiais. Žmonės 
nutolsta, lieka tušti vagonai („Niekas 
nenori mylėti, visi nori būti mylimi“, – 
sako herojė). „Traukinio“ pradžioje ir 
pabaigoje tvyranti liūdesio nuotaika, 
kelianti minčių apie tarpusavio san
tykių trapumą ir neišsipildžiusius 
lūkesčius, žiūrovui sudaro įspūdį, kad 
žmonės, nepaliaujamai ieškodami 
kito, nugrimzdę į savo vidinius konf
liktus, pasilieka vieniši. 

Filmo (apdovanoto Venecijoje geor
go Melieso vardo Premio Evrotecnica) 
siužetas gana paprastas, kontrastuo
jantis su ekspresionistiniu, rafinuotu 
filmo stiliumi. Atsitiktinai įsigytas 
bilietas į traukinį, vykstantį iš Varšu
vos į pajūrio kurortą Helį, jauną mo
terį netikėtai suveda su nepažįstamu 
vyriškiu. Ankštame miegamajame 
vagone plėtojasi dviejų nelaimingai 
pamilusių žmonių drama. Kamerinė
je traukinio erdvėje Kawalerowiczius 
gilinasi į intymius žmonių, leidžiančių 
naktį kartu, jausmus (beje, traukinį 
atstojo paviljone pastatyta vagono 
imitacija, kuri, idant sukeltų tikrumo 
įspūdį, buvo nuolatos judinama neš
tuvais). Dviejų žmonių vienatvėje at
aidi atgarsis to, ką Stanisławas Wit
kiewiczius yra pavadinęs „metafiziniu 

jerzy Kawalerowicz  
(1922–2007)

ANNA MIKONIS
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nepasotinamumu“, ataidi sunkiai api
brėžiamas neišsipildymo, praradimo 
jausmas – tai buvo visai naujos prob
lemos, nei tos, kurios tuo metu valdė 
„lenkų kino mokyklos“ kūrėjų norus ir 
emocijas. 

„Faraonas“ (Faraon, 1965)
Vaizdas iš viršaus: geltona dyku

mos erdvė. Kadro dešinėje žaismingai  
ritinasi du skarabėjai, kol galiausiai 
dingsta iš kadro. Kamera priartina 
pasiuntinį, kuris atbėgęs per smėly
nus praneša Ramziui XIII (jį vaidino 
19metis  Jerzy Zelnikas), kad jo ka
riuomenei kelią „užkirto“ šventieji 
skarabėjai. eizenšteiniška kadrų 
kom pozicija, stilizuoti aktorių jude
siai ir originaliai nufilmuoti iš viršaus 
dykumos erdvėje egiptiečiai, subjek
tyvus tikrovės matymas (pavyzdžiui, 
mūšis tarp egipto ir Asirijos pavaiz
duotas paprasto kareivio akimis) ir 
šiandien stebina žiūrovus ir lieka 
atmintyje.  „Faraono“ forma suteikia 
pavaizduotiems dalykams netikėtą 
prasmę ir išplečia semantines vaizdo 
galimybes. Vaizdai čia skatina žiū
rovą išmokti skaityti filmą, taip kaip 
mes skaitome tekstą. 

Žinia, kad Kawalerowiczius ketina 
ekranizuoti Bolesławo Pruso istorinį 
romaną, daugelį nustebino ir sukė
lė nerimo. Labiausiai visus jaudino 
faktas, kad režisierius pasirinko isto
rinio panoraminio filmo žanrą, skirtą 
masiniam žiūrovui tenkinti. Laimei, 
„Faraonas“ tapo kino meno kūriniu, 
taip stipriai prieštaraujančiu tradici
nio pramoginio kino sampratai, kad 
kai kurie žiūrovai liko nusivylę. Filmo 
autoriai (scenarijus parašytas kartu 
su Tadeuszu Konwickiu) tarsi igno
ravo literatūrinį pirmavaizdį. Pruso 
romane besiplėtojantį politinį konf
liktą Kawalerowiczius perteikė kaip 
dramą asmenybės, įsipainiojusios į 
valdžios mechanizmą, į istorinių, vi

suomeninių ir ekonominių aplinkybių 
rezginį, kuris žmogų paverčia istorijos 
objektu, o ne subjektu. Istorinė fres
ka „Faraonas“, „nutapyta“ per trejus 
metus1 aukso spalvos potėpiu (opera
torius Jerzy Wójcikas) ir nominuota 
Oskarui – tai pasakojimas apie jau
nąjį Ramzį, arba, plačiau tariant, apie 
jaunystę, kupiną tragizmo, godulio, 
paikumo, apie jaunystę, kupiną ais
tros pakeisti pasaulį pagal savo viziją 
ir sampratą, nepaisant priešingų pozi
cijų ir argumentų.

„Austerija“ (Austeria, 1982)
Vasaros rytas, žaižaruojantis ky

lančios saulės spinduliais. Karčemoje 
„Austerija“ budinasi būrelis chasidų, 
pirmą 1914 m. karo dieną besitrau
kiančių iš kazokų apsiausto miesto. 
Pamiršę pavojus, išbėga prie ežero, 
ritualiniu giedojimu sveikindami nau
ją dieną. Apimti egzaltacijos, sušoka į 
vandenį maudynėms. Tarsi aureolės 
nutvieksti kylančios saulės šviesos, 
aistringai nusimeta drabužius (kame
ra sugestyviai priartina baltų kojinių ir 
juodų batų gretas). Nuogi kūnai puola 
į ežerą. Haliucinacinį Psalmių giedoji
mą, besiveržiantį iš nuogų kūnų, ne
suprantamą būties ir Viešpaties šlovi
nimo džiaugsmą, trykštantį iš maldai 
atsidavusių veidų, pertraukia į ežerą 
krentančių sviedinių kaukimas. eže
ras nusidažo raudonai. Baltas kūno 
dalis nusineša vandens tėkmė. Tekan
tis vanduo tyloje pavirsta užmuštųjų 
krauju. Tyla kadre, „susimaišusi“ su 
krauju, įtaigiai perteikia žydų tautos 
tylintį nuolankumą holokausto metu. 
Šis tragiškas epizodas tapo filmo poe
tine ir intelektualine kulminacija. 

 Kino kritika paskelbė „Austeriją“ 
vienu svarbiausių lenkiškų filmų. Ka
walerowiczius, remdamasis Juliano 
Stryjkowskio kūriniu apie galicijos 
žydus chasidus, sukūrė ypatingos es
tetinės pajautos filmo tekstą. Uždarai 

ir ankštai smuklės patalpai režisierius 
priešpriešino miško, spalvingų pievų, 
miestelio, sinagogos erdvę, taip sukur
damas nerimo ir grėsmės nuojautą. 
Chasidų būrys, užsimiršęs, o gal ne
jaučiantis artėjančio pavojaus, yra pa
niręs į savo papročius ir ritualus. Pas
tarieji, įgavę ritualinio šokio formą, 
nuveda chasidus į tragišką pabaigą. 

Vaikystės metai, praleisti dau
giakultūriame galicijos miestelyje 
gvoždževe (dab. Ukrainos teritorijoje) 
išmokė režisierių (beje, jis pats buvo 
armėniškos kilmės), kaip pats prisi
minė, tolerancijos ir pagarbos skirtin
goms kultūroms. Tai aiškiai atskleidė 
„Austerija“ – paskutinis didis Kawale
rowicziaus filmas. 

dialeKTiKa:  
universalu – individualu 

 Praėjo daugiau kaip 50 metų nuo 
Kawalerowicziaus režisūrinio debiu
to. Periodas tarp filmų „Būrys“ (Gro-
mada, 1952) ir „Quo vadis“ (2003) – 
tai meninės individualybės evoliucija. 
Lenkų kino kritikai sutaria, kad Ka
walerowicziaus kūryba plėtojosi kito
je nei apskritai lenkų kino mokyklos 
 plot mėje. Meninio kino studija Kadr, 
kuriai jis vadovavo, buvo laikoma 
„lenkų kino mokyklos“ kalve (čia de
biutavo ir kūrė Andrzejus Wajda, An
d rzejus Munkas, Tadeuszas Konwic
kis, Kazimierzas Kutzas, Wojciechas 
Hasas), tačiau pats režisierius atsto
vavo iš esmės kitokiai stilistikai. „Fa
raono“ autoriui nerūpėjo problemos, 
kurias kėlė „lenkų kino mokykla“, 
bandžiusi atverti istorinės kolektyvi
nės sąmonės skaudulius. Antai Wajda 
ar Kutzas kantriai svarstė lenkų liki
mą iš pokario istorijos perspektyvos, 
o Kawalerowicziui ši tematika visų 
pirma tapo skaudžios ir gilios žmo
nių santykių analizės šaltiniu. „Man 
rūpi universalios problemos. Kinas 

1 dauguma faraono rūmų šventyklų ir la-
birinto scenų buvo nufilmuotos lodzės kino 
paviljone. varšuvos upių laivų statykla pagal 
4000 metų senumo piešinį pastatė egiptie-
tišką laivą. netoli gižicko esančiame Kirsaj-
ty ežere buvo sukurta dirbtinė sala, „apso-

dinta“ palmėmis ir lotosais, kad būtų galima 
nufilmuoti ramzio ir saros pasiirstymo sce-
ną nilu. Masinės scenos filmuotos uzbekis-
tano Kyzylkumo dykumoje. Filmavimo grupė 
5 mėnesius ten dirbo ypač sunkiomis sąlygo-
mis – vidurvasarį oro temperatūra dienomis 

įkaisdavo iki 60, o smėlio – iki 80 laipsnių 
Celsijaus. Kasdien į filmavimo aikštelę būda-
vo pristatoma po 10 000 mineralinio vandens 
butelių. dalis scenų buvo nufilmuota auten-
tiškoje egipto aplinkoje. 
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turi visas galimybes garsiai kalbėti 
apie žmonių gyvenimą. Mane domi
na trijų temų – meilės, mirties ir po
litikos – svarstymas ir išsamus nag
rinėjimas. Kino menui visuomet bus 
aktualios pamatinės humanistinės 
vertybės ir universalios temos“, – po 
daugelio me tų pripažino režisierius. 
Universalias temas Kawalerowiczius 
visuomet adaptuodavo pagal savo me
todą: taip stipriai „filtravo“ per savo 
asmenybės prizmę, taip savitai regėjo 
pasaulį, kad visuomet buvo galima at
pažinti jo pasakojimo stilių ir režisū
rinius sprendimus. Kawalerowiczius 
visų pirma buvo kameros virtuozas, 
mąstė kino „materijos“ („turėjo kino 
kamerą galvoje“, – taip apie jį kalbėjo 
bičiuliai) ir jos formavimo galimybių 
kategorijomis; pagrindinis informa
cijos „mediumas“ Kawalerowicziaus 
filmuose visada buvo forma – prasmių 
kupini vaizdai ir jų sintaksinė „tvar
ka“. esama nuomonės, kad meninin
kai savo gyvenime sukuria tik vieną 
kūrinį; kiti sukurti dalykai tampa to 
vienintelio kūrinio etapais, vėlesniais 
papildymais ar variacijomis. Kaip ži
nome, Henri Bergsonas tai pritaikė 
filosofijai: filosofas trokšta išsakyti 
tai, kas intuityvu, tačiau tam išsakyti 
jam prireikia galybės kadaise prirašy
tų tomų. Tokie „tomai“ Kawalerowi
cziaus kūryboje buvo „Celiuliozė“ (Ce-
luloza) ir „Po Frygijos žvaigžde“ (Pod 
gwiazdą frygijską,1954) – laikantis 
socrea listinės poetikos sukurta dilo
gija, bylojanti apie bundančią klasinę 
savimonę. Tai buvo propagandiniai 
filmai, susukti pagal neorealistinį 

metodą. „Šešėlis“ (Cień, 1956) – kons
pirologinis pasakojimas apie šnipus, 
retrospektyviai jungiantis nacių oku
pacijos laikotarpį ir šešto dešimtme
čio realijas. „Žaidimas“ (Gra, 1969) – 
kamerinė drama apie moters ir vyro 
žaidimus, inspiruotus tarpusavio san
tykių krizės ir „Magdalena“ (Madda-
lena, 1987, ennio Morricone muzika) 
– kunigo meilės ištekėjusiai moteriai 
istorija, virtusi aistrų drama. „Pre
zidento mirtis“ (Śmierć prezydenta, 
1977) papildė tuo metu ma dingų isto
rinių filmų gretas, atkū ręs gabrielio 
Narutowicziaus, pirmojo atgimusios 
Lenkijos prezidento, išrinkimo ir jo 
nužudymo aplinkybes. Paskutinysis 
Kawalerowiczaus filmas „Quo vadis“ 
(2003) – bene pats brangiausias filmas 
Lenkijos kino istorijoje. Režisierius 
pasekė Wajda ir Jerziu Hoffmanu, ku
rie tuo metu, bandydami ekranizuoti 
lenkų literatūros klasiką, tikėjosi ma
sinio žiūrovų antplūdžio. 

 Visą įvairialypį Kawalerowicziaus 
palikimą vienija nekintamas jo kūry
bos bruožas – tikrovės interpretavi
mas vaizdais. Kawalerowicziaus fil
mai, anot Wajdos, mus išmokė vieno 
svarbaus dalyko: žodis nėra būtinas 
filmo kalbai, nes ją kuria vaizdai, pa
jėgūs išreikšti kiekvieną mintį. 

Magijos neMirTinguMas

 Kinas užgimė iš itin kerinčio vaizdų, 
šešėlių ir atspindžių žaismo. Pirmasis 
kino teoretikas italas Ricciotto Canu
do filmą kildino iš antikinės estetikos, 
traktavęs jį kaip „šešėlių meną“ ir pa

2 edgar Morin, Kino i wyobraźnia, tł. K. eber-
hardt, Warszawa, 1975, p. 115.

vadines „Mašinos ir jausmo kūdikiu“. 
galimybė patirti kitą pasaulį, mūsų sa
pnų pasaulį, taipogi gebėjimas pažinti 
tikrovės paslaptis yra tapęs neabejoti
nu XX a. kinematografo triumfu. Mus 
dar ilgai stebins, intriguos ar net pro
vokuos šiuolaikinio žmogaus vienatvės 
drama, iškylanti Michelangelo Antonio
ni kūryboje, žmogų slegiantys religiniai 
klausimai Ingmaro Bergmano filmuose 
ir egzistencinis jausmų troškulys Ka
walerowicziaus kūriniuose. Šių kūrėjų 
vienalaikis išėjimas kinui tapo didžiąja 
netektimi. Tačiau ar pagrįstai tai va
diname netektimi? Juk tokie kūriniai 
kaip „Raudonoji dykuma“, „Septintasis 
antspaudas“, „Joana, Angelų motina“ ir 
toliau gyvuoja bei žadina emocinę min
tį. „Kino universumas yra genetiškai ir 
struktūriškai susijęs su magija, tačiau 
jis pats nėra magija; jį sukuria žiūrovo 
jausmai. Tikroviška kino jausminė
maginė srovė atgaivino režisieriaus 
kamerą ir atvėrė jai įvairias galimy
bes. Ši srovė ištrykšta, plačiai išsilieja, 
srūva mirgančiu srautu, įtraukdama į 
savo verpetą atsiminimų subjektyvią 
prigimtį ir vaiduoklio maginę pri gimtį, 
bergsonišką laiko trukmę ir metamor
fozę, animizmą ir dvasinę būklę, mu
ziką ir realius objektus“2. „esu emo
cionalus, intuityvus, „pagavus“ kū rėjas. 
Vaizduotė yra mano kompasas. Nie
kada neapgalvoju konkrečios scenos – 
veikiau pajuntu, kokią formą ji turi 
įgauti“, – kalbėjo Kawalerowi czius apie 
savo filmų kūrimą. 

a p ž v a l g a

!
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Knygų Mugė

Baltrušaitis, Jurgis, Kalba su 
lem timi: Rusiškoji poezija, vertė Linas 
Broga, Vilnius: Lietuvos rašytojų są
jungos leidykla, 2007, 544 p.

Baltrušaitis šiandien rymo poezijos 
lauko pakraštyje. Be prof. Daujotytės 
darbų kaip ir nemėginta jo kūrybos 
įprasminti dabarties skaitytojui, tad 
tenka grįžti prie pačių tekstų. Vertė
jas tikėjo, kad lietuviška Baltrušaičio 
poe zija – natūrali rusiškosios tąsa. gal 
šis visos rusiškos poezijos vertimas 
lietuvių kalbon pastūmės Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidyklą parengti 
analogišką visos lietuviškosios poezi
jos tomą, o kritikus naujai paskaityti 
sunkiasvores, daugiur pompastiškas, 
bet prasmingas eiles ir atsakyti, ar 
tikrai lietuviškasis jo laikotarpis men
kai tesiskiria nuo rusiškojo.

Vytautas Ališauskas 

Bažnyčios istorijos studijos, t. I: Ka-
talikai ir valdžios XX amžiuje, tomo 
sudarytojas Arūnas Streikus, (LKMA 
Metraštis, t. XXX, Serija B: Bažnyčios 
istorijos studijos), Vilnius: Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos leidykla, 
2007, 192 p., 350 egz.

Sakoma, kad apie konkurentus ar
ba blogai, arba nieko. Apie naują ka
talikišką akademinį žurnalą (tiesa, ne 
mėnraštį, o metraštį) galima pasakyti 
ir šį tą gero. Patrauklus viršelis, dai
lus maketas, parankus (ypač paly
ginus su „LKMA metraščio“ luitais) 
formatas, 4/5 redkolegijos – (mano) 
kursiokai, sąžiningos pratarmės, hi
perpreciziška (ironiška?) 6 puslapių 
„Atmena autoriams“. Tačiau galima 
paabejoti, ar nusisekė redkolegijos 
pastangos siekti ir „akademinio soli
dumo“, ir „paskaitomumo“, prabylimo 
„visuomenei girdimu balsu“ (p. 3, 4). 
Antai publikacijos, skirtos Šv. Sosto ir 
LR konkordato 80mečiui, yra griežtai 
akademinės, be platesnio konteksto 

ar suaktualinimo. Kita vertus, egi
dijaus Jaseliūno ir Donato Banionio 
rašiniai svyruoja tarp nepakeliamai 
nuobodaus referavimo ir nemokslinės 
publicistikos. Žinia, pasiskaityti yra 
ką, tad geriau, nei Soter...

Nerijus Šepetys

Biliūnas, Jonas, Ir rados stebuk
las: Apsakymai, apysaka, literatūros 
kritika, sudarė Vytautas girdzijaus
kas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. 
XX amžius, kn. 9), Vilnius: Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, 2007, 304 
p., [3000] egz.

Visas svarbiausias Biliūnas, be pub
licistikos ir laiškų, tilpo į vieną ne itin 
didelį tomą su Viktorijos Daujoty
tės įvadu. Tekstai paimti iš „Raštų“ 
(Vaga, 1980) ir tikslinti bei tvarkyti 
pagal „Liūdną pasaką“ (Baltos lankos, 
2006); atitaisytos sovietinės kupiūros. 
geras plačiajai visuomenei skirto po
puliariojo leidimo pavyzdys. Tačiau 
net ir tokiam leidimui reikalingi mini
malūs komentarai su šaltinių nuoro
domis, tekstologinėmis pastabomis ir 
taisymų/atstatymų pobūdžiu.

Mikas Vaicekauskas

Bražėnas, Petras, Juozo Apučio 
kūryba: Monografija, Vilnius: Lietu
vos rašytojų sąjungos leidykla, 2007, 
432 p., iliustr., [700] egz.

Itin plepi knyga su memuariniais 
intarpais, pasak autoriaus, pirmiausia 
skirta studentams ir moksleiviams, 
kurioje pasakojama apie rašytoją ir tą 
laiką, t. y. sovietmetį, jo nebeprisime
nantiems, nebepastebintiems, subren
dusiems nepriklausomybės metais. 
„Savikritiškai vertindamas asmeninę 
literatūros kritiko patirtį, atsigręžda
mas į ne tokį jau tiesų ieškojimų kelią“ 
(p. 26) autorius daugžodžiaudamas 
aprašo potyrius ir akistatą su Apučio 
tekstais, bando perskaityti jį visą, su

vokti jo meninių ir ideologinių koncep
cijų visumą, apibrėžti jo tematiką ir 
problematiką. Itin pabrėžiamos tokios 
rašytojo kūrybos ypatybės kaip vaizdo 
kondensuotumas, detalės tikslumas 
ir išraiškingumas, socialinis ir etinis 
jautrumas, šeimos aplinka, gamtos 
meilė. Akivaizdi ir paties autoriaus 
akistata su tuo laiku. Beje, kažin ar 
verta čia buvo kalbėti apie menininkų 
kultūrinės rezistencijos dvasią, ryš
kius disidentinio mąstymo pėdsakus 
ir kitas pasipriešinimo formas.

Karolis Veževičius

Esame vieni dėl kitų: Pokalbiai su 
Antanu Saulaičiu, parengė Jūratė 
Kuodytė, Vilnius: Alma littera, 2007, 
172 p., iliustr., 1500 egz.

Tai ne vienintelė knyga, kai žodis 
pirma buvo ištartas, o tik po to užra
šytas. Man pasirodė, kad šioje knygoje 
pokalbiai sugulė ne visai paruošti. Ne
žinau, ko trūksta, galbūt jau priprasta 
prie šilto ir malonaus kunigo Saulai
čio balso tembro, kuris „nuspalvina“ jo 
kalbą, ir todėl tekstu virtęs žodis at
rodo mažiau paveikus, kartais nelabai 
suprantamas. galbūt bendrą įspūdį 
gadina nekokybiškų, tarsi atsitiktinių 
nuotraukų įklija, kai kurie komiški jų 
pavadinimai (pvz., viršelio). „Mažo
sios studijos“ bendradarbės Jūratės 
Kuodytės ir kunigo Antano Saulaičio 
SJ pokalbių negaliu pavadinti neį
domiais, bet labiausiai šioje knygoje 
man patiko ne jie, o „Sudarytojos žo
dis“. gaila, kad tik trumpas.

Lepsokas

Jankevičienė, Algė, Lietuvos me-
dinės bažnyčios, koplyčios ir varpinės: 
Monografija, Vilnius: Vilniaus dailės 
akademijos leidykla, 2007, 352 p., 
iliustr.

Kas neturi savo bibliotekoje 1998 m. 
išleistos žymios architektūros tyri
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nėtojos Algės Jankevičienės knygos 
„Lietuvos medinė sakralinė architek
tūra“, gali įsigyti antrąjį atnaujin
tą leidimą. Akademinė studija apie 
Lietuvos medinės architektūros is
torijos raidą, regioninius ypatumus 
tapo pamatiniu, parankiniu veikalu 
ir vadovu specialistams, studentams, 
mėgėjams. Pa kartotinio leidimo pa
vadinimas tikslesnis. Kokių nors es
minių korekcijų ar papildymų autorės 
tekste nedaug, didžiausias skirtumas 
– estetinė leidinių išvaizda. Naujasis 
maketas erdvus, akį džiugina infor
matyvios kokybiškos iliustracijos – 
archyvinės nuotraukos paįvairintos 
dabartinėmis, spalvotomis. Knygoje 
galima ras ti naujų informatyvių sche
mų ir žemėlapių, vardų rodyklę ir gan 
išsamią santrauką anglų kalba.

Asta Giniūnienė

Mačiulis, Algimantas, Algiman-
tas ir Vytautas Nasvyčiai, Vilnius: 
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 
2007, 311 p., iliustr.

Architektų Nasvyčių talentas ir jų 
reikšmė pokario Lietuvos architek
tūrai – neabejotini. Profesorius Algi
mantas Mačiulis šia solidžia knyga 
mėgina nušauti tris zuikius: tai ir 
akademinė architektų kūrybos stu
dija, ir architektūrinis jų darbų albu
mas, ir proginė publikacija. čia gausu 
faktinės informacijos, naujų šaltinių, 
architektų šeimos, giminės, darbų 
ir projektų nuotraukų, amžininkų ir 
draugų pasakojimų, prisiminimų. Vis 
dėlto akademinėje studijoje pasiges
tina kritinės kolegų kūrybos analizės 
(tai būdingas mūsų architektų biogra
finių apybraižų bruožas), o architektū
riniame albume, greta istorinių, domi
nuoja nebūdingos tokiems leidiniams 
mažo formato ir neįvardyto fotografo 
nuotraukos. 

Marija Drėmaitė

Metai su Pauliumi: Atsiminimai apie 
Paulių Širvį, sudarė Alfas Pakė nas, 
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjun gos lei
dykla, 2007, 392 p., iliustr., [2500] egz.

Įvairaus plauko Širvio (1920–1979) 
bendražygių, draugų ir kitokių „drau
gų“ atsiminimai. Su tradiciniais 
anek dotais, legendinėmis istorijomis, 
gyvenime įsitvirtinusių ir patyrusių 
kolegų patarimais bei pagraudeni
mais. Per visą knygą kartojasi leitmo
tyvas: „Tada buvau jaunųjų rašytojų 
sekcijos pirmininkas (sekretorius ir 
pan.). Suruošėme literatūros vaka
rą...“, „organizavome literatūros va
karą, pasikvietėme ir Paulių Širvį. 
Jis noriai (greitai, maloniai ir pan.) 
sutiko“. Tokia bendravimo su skaity
tojais ir gerbėjais forma jam buvo itin 
priimtina ir laukiama; dažnai savo 
dalyvavimu „ištempdavo“ visą vaka
rą. Būdamas įvairių kompanijų ir 
draugysčių apsuptyje, jis vis tiek buvo 
šalia jų, buvo kitas, taip „niekada ir 
negrįžęs iš karo“.

Karolis Veževičius

Miškinis, Algimantas, Mano ko-
lekcija: Ką ir kaip surinkau, naudo-
jau, dovanojau..., Vilnius: Savastis, 
2007, 231 p., iliustr., 500 egz.

Intriguojantis žinomo architektūros 
istoriko Algimanto Miškinio pasakoji
mas apie aistrą rinkti kultūros ir meno 
vertybes, kolekcininko džiaugsmus bei 
sunkumus. Atsirasti šią knygą paska
tino išgyvenimai, susidūrus su mūsų 
kultūros įstaigų sistemos realybe ir 
jos negaliomis, kurios išryškinamos 
susitelkus į vieno privataus rinkinio li
kimą. Tačiau būtent tokia susiaurinta 
perspektyva ir padeda geriau įsiskai
tyti į daugelį puslapių, kuriuose plačiai 
aprašytos patogių namų sukauptiems 
rinkiniams paieškų peripetijos, ir aiš
kiau suprasti kolekcijos įkurtuvių is
torijos komplikacijas. Įdomi knygos 
pirmoji dalis, pro vos vos praskleistą 
laiko uždangą leidžianti akies krašte
liu pažvelgti į sovietinių laikų kolekci
ninko gyvenimą, išduodanti vieną kitą 
papildomą smulkmeną apie girdėtus, 
bet vis dar paslaptingus neoficialiojo 
kultūros pasaulio veikėjų vardus. Ap
maudu dėl gausių korektūros klaidų, 
ypač asmenvardžių rašyboje.

Giedrė Jankevičiūtė

Taubmann, William, Chruščiovas: 
Žmogus ir jo laikas, iš anglų k. vertė 
Lina Krasnovaitė ir Alfonsas Zdana
vičius (red.), Vilnius: Mūsų knyga, 
[2007], 959 p., iliustr.

gal ne be reikalo prieš titulinį 
puslapį leidėjas įdėjo du lapus pane
giriškų citatų autoriui ir knygai. Tai 
didelio erudito, gero, tegul vertimo ir 
sugadinto, stilisto kūrinys: veikiau 
psichologiškai jautri biografija nei 
įžvalgi istorinė studija. Kaip ir visi li
beralai, autorius gal nelabai suvokia 
komunizmo politinę tikrovę, tipišką 
bolševikinį mąstymą ir veikimą, bet 
sąžiningą istorinį romaną apie vieno 
bolševiko mąstymą, veikimą ir pa
stangas (gal ir nelabai vaisingas) išlik
ti žmogumi jam parašyti pavyko. P. S. 
Lietuviškasis vertimas ir  redakcija – 
baisesni už Valdovų rūmus. Pai liust
ravimui – nekonemtuotina trum pa 
rod menų seka iš bemaž 50 p. rody
klės: užsieniečiai Chruščiovo akimis 
/ Chruščiovo laidotuvės / Chruščio
vo sodininkavi m as / Chruščiovo šne  
 kumas / Chruščiovas – senelis / 
Chruš  čiovo kapas / širdies smūgiai / 
Chruščiovo ūgis.

Nerijus Šepetys

Visockas, Gintaras, Kęstutis Ka-
minskas, Žvalgybų intrigos Lietuvo-
je, 1994–2006 2, antrasis papildytas 
leidimas, Vilnius, 2006, 296 p.

Antrą kartą išleisti ir pataisyti žur
nalistoskandalisto ir buvusio žval
gybos karininko plepalai apie žval
gybas ir jų intrigas. Demaskuojami 
slapti ir siaubingi užsienio valstybių 
(pirmiausia Rusijos) planai pakenkti 
Lietuvai, vykdomi per tokius supera
gentus kaip Valdas Adamkus, Povilas 
Malakauskas ir gintaras Bagdonas. 
Taip kuriama teorija, šiek tiek artima 
„valstybininkų sąmokslui“. Blaives
nio proto skaitytojui tai tik dar viena 
proga prisiminti vadinamąją liaudies 
išmintį, pagal kurią apie žmogų dau
giausia pasako jo darbai.

Bernardas Gailius
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iš okulisto užrašų

PALeMONAS DRAčIULA

Lietuvos miškuose pasislėpę kortuoto
jai: pokerio partizanai.

Pagonių lietuvių gamtos apeigos: lie
turgija.

Žymiausia  XX a. pradžios Indijos ra
šytoja, vaizdavusi kariuomenės kas
dienybę: Kšatrijų Ragana.

Linksmiausios Lietuvos istorijos auto
rius: Adolfas Šaipoka.

Šventasisatsiskyrėlis, gėlininkystės 
pra dininkas: Steponas Tulpininkas.

Lenkijos kiną persekiojančios šmėk
los: wajduokliai.

Virtualus desertinis užkandis: elekt
roninis paštetas.

girtuoklių išsivystymo teorija, pagal 
kurią žmogus istorijos eigoje reikalavo 
vis daugiau išgerti: Dar vyno teorija 
(dar vynizmas).

Slapta jaunimo organizacija, XIX a. 
pradžioje Vilniuje užsiiminėjusi pomi
dorų auginimu:  Filotomatai.

JAV baltaodžių etninė draugija, vie
nijusi dorus ir pareigingus amerikie
čius: Kuklus Klanas.

Amerikos imperializmo pakalikas: 
Co caColaborantas.

Talibų valstybė, garsėjanti fotografijos 
reikmenų pramone: AgFAnistanas.

Senovės baltų žemė, davusi pradžią 
ka   zokų civilizacijai: Kijevo Prusia.

Didžiausia estijos gimdyvių ir akuše
rių sala: Sąrėma.

Burtažodis, atveriantis duris į 
impresionistų parodą: „Cezan
nai, atsiverk“.

Tarpukario Lietuvos poetųfu
turistų mėgstamiausia loteri
ja: Binko.

Didžiausi visų laikų vandens 
stichijos poetai: Silkė, Kilkė ir 
Rilkė. Mažiau garsūs jų sekė
jai Lietuvoje: Seliava ir Tys
liava.

Michailo Bulgakovo vadovėlis kulina
rijos technikumo moksleiviams: Meis-
teris ir margarinas.

Alexandre’o Dumas sūnaus mokomo
ji priemonė  apie rūkymo žalą mote
rims: Dama su „Camel“.

Marcelio Prousto romanų ciklas apie 
Sibiro medžioklį, netekusį mylimo šuns: 
Prarastos laikos beieškant.

Astridos Lindgren pasaka apie Lietu
vos verslininkus – riterius, ieškančius 
stebuklingo „energetinio projekto“: 
Bro liai Liūtaširdžiai.

Astridos Lindgren pasaka apie 
Švedijos bankininkystės pradi
ninkę: Pepė Ilgakojinė.

Užrašas Filosofijos fakulteto tua  
lete: „Panaudotą Popperį pra   šo
me mesti į šiukšliadėžę“.

Užrašas ant teisininko Kojalos 
biuro: „Kyšiai imami ne tik ran
komis...“

  
iš tiesų... juokinga... 


