Laiškas Redaktoriui
Liudas Jovaiša

Mielas Redaktoriau,
Kaip žinai, pastaruoju metu pats sau netikėtai (?) buvau tapęs vieno sam
brūzdžio „aktyvistu“, tad pasidalysiu mintimis apie pavojingą projektą, prieš
kurį ir pats esi pasisakęs savo parašu.
Praėjusį rudenį svetainėje bernardinai.lt akis užkliuvo už žinutės apie Vil
niaus miesto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdį, kur
svarstytas Vilniaus Bernardinų ansamblio rekonstrukcijos ir pritaikymo tu
rizmo reikmėms projektas. Paaiškėjo, kad Bernardinų bažnyčios pastogėje iki
2008 m. rugsėjo rengiamasi įrengti „sezoninę“ (sic!) liturginio meno ekspoziciją
(eksponatai į palėpę būtų sugabenami pavasarį, o rudenį išnešami). Tam rei
kalui sumanyta bažnyčios bokštelyje įrengti liftą lankytojams, pastogėje išmū
ryti masyvius įstiklintus tūrinius stoglangius (taip būsią įmanoma apžvelgti
miesto panoramą), o kluatrą – vidinį konvento kiemelį – uždengti stiklo stogu
(taip suformuotos patalpos reikėsią vad. recepcijai – turistų srautams priimti).
Nors ES ir Lietuvos Respublikos finansavimas (ES – 6 128 804,38 Lt, LR –
2 046 684,62 Lt) šiam sumanymui skirtas dar 2006 m. pabaigoje, tačiau de
talus viso komplekso pritaikymo turizmo reikmėms projektas paveldosaugos
įstaigas pasiekė tik 2008 m. pradžioje. Vos prieš keletą savaičių, kovo 7 d., pro
jektą apsvarsčiusi Valstybinė kultūros paveldo komisija nepritarė nei stiklinių
stoglangių projektui (leista įrengti tik vėjalangius), nei numatytoms trijų liftų
vietoms (bokštelyje, išorėje prie bažnyčios pietinio fasado ir vienuolyno korpuse
šalia kluatro), nei kiemo uždengimui. Principingas komisijos sprendimas yra
rekomendacinio pobūdžio ir tiesiogiai neįpareigoja projektus tvirtinančių ir
statybos leidimus teikiančių institucijų (pavyzdžiui, Kultūros paveldo departa
mento), tad šio projekto istorija dar nebaigta. ES struktūrinių fondų paramai
gauti pateiktas (ar bent parengtas) ir dar vienas (matyt, panašus, nes ten irgi
minimas rūsių ir pastogės „atvėrimas“ turistams) projektas dėl Kauno bernar
dinų vienuolyno pritaikymo turizmo reikmėms.
Kuo ydingas šis projektas, tiksliau, išvardyti jo punktai? Kalbant forma
liai, privalu saugoti į valstybės saugomų Kultūros vertybių registrą įtraukto
Bernardinų „ansamblio statinių tūrius, siluetą, formas, fasadų architektūrinę
plastiką, detales, autentišką susiformavusią plano struktūrą, visus skliautus
ir autentiškas patalpų erdves“. Nesunku nuvokti, kad įrengiant stoglangius ar
išorinį liftą, pakistų bažnyčios siluetas, o uždengus atvirą kiemelį, būtų sudar
kyta autentiška plano struktūra. Tai pabrėžta ir Kultūros paveldo komisijos
posėdyje: paminkliniame objekte „rekonstrukcija“ apskritai negalima! Vien šio
žodžio vartosena išduoda projekto rengėjų nekompetenciją arba atsainų požiūrį
į kultūros paveldą, tad projektas yra ydingas iš esmės.
Keletas techninių dalykų. Bažnyčios pastogė paprastai būna vėjui pralaidi,
viso pastato vėdinimo funkciją atliekanti patalpa. Ją pavertus sandaria, mu
ziejinei ekspozicijai pritaikyta erdve, kiltų pavojus, kad ant pastato sienų ims
kauptis kondensatas; dėl to sudrėkus sienoms ir atšokus tinkui, žūtų unika
lios bažnyčios freskos. Gležnoje ir trapioje vėlyvosios plytų gotikos varpinėje
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įrengus liftą, bokštas nukentėtų nuo vibracijos, – būtent dėl to dar XVIII a. broliai bernardinai iš čia iškėlė
varpus. Beje, bokšto architektūrinės konstrukcijos grožis atsiskleidžia stovint jo apačioje ir žvelgiant viršun.
Toje vietoje įspraudus liftą, galėtume gėrėtis nebent stiklo ir plieno konstrukcija.
Liūdina, o kartu šiandienį „dinamiškos visuomenės“ požiūrį iliustruoja aptariamo projekto nejautra
sakralumui ir istorijai. Būtent šie dalykai šiandien yra ir pats didžiausias Bernardinų turtas, ir – drauge, o
ne nepaisant to! – labiausiai pritraukia ir žavi žmones (kažkaip nesinori sakyti – „turistus“) . Istorinė nejau
tra ypač akivaizdi sumanyme transformuoti unikalų Lietuvoje kluatrą į turistų „recepcijos“ patalpą. Sunku
sugalvoti ką nors ironiškiau už pranciškonų – gamtos ir visos kūrinijos mylėtojų – užmojį „sukultūrinti“
lopinėlį gyvos konvento erdvės su saule, dangumi, vėju, lietumi, sniegu, akmenimis ir žole...
Bernardinų komplekso rekonstrukcijos ir pritaikymo turizmo reikmėms projektas yra bene pirmasis šios
rūšies, tačiau tikrai ne paskutinis. Ateina laikas ir kitiems ypatingos vertės objektams, pvz., Pažaislio vienuo
lynui, Aušros vartams, Tytuvėnų ansambliui, tad pirmojo sumanymo realizacija yra itin svarbus preceden
tas. Jei ši idėja būtų įgyvendinta su visomis ydingomis nuostatomis, tai atsivertų kelias ypač vertingo Li
etuvos paveldo niokojimui, juk Bernardinų kompleksas – tai išlikęs unikalus gotikinis paminklas, įtrauktas
į pirmąjį Lietuvos paveldo vertybių dešimtuką. Kita vertus, kritiškas dėmesys Bernardinų projektui – jei
ydingi sumanymai nebus realizuoti – turėtų padėti išvengti panašių klaidų ateityje: projektų autoriai atsa
kingiau pasvertų savo užmojus, visuomenė atidžiau sektų tokio pobūdžio sumanymus, o ES paramos lėšas
skirstanti institucija priekabiau (?) vertintų projektus.
Bernardinų projekto svarstymas atskleidė svarbias spragas Lietuvos valstybės įstaigų, per kurias skiria
mos ES parama, veikloje. Paaiškėjo, kad net neatlikus rimtos paveldosauginės ekspertizės įmanoma gauti
lėšas, ir tik darbams įsibėgėjus (likus vos pusmečiui iki projekto pabaigos) paveldosaugininkams pranešti
apie savo daugybę abejonių keliančius sumanymus. Situacija nemaloni: dalį ES skirtų lėšų gali tekti grąžinti;
todėl Kultūros paveldo komisija pareikalavo, kad Ūkio, Finansų, Aplinkos ir Kultūros ministerijos nustatytų
tokią paraiškų ES pateikimo tvarką, pagal kurią projektai būtų ekspertuojami iš anksto.
Visos Lietuvos Katalikų Bažnyčios kontekste pranciškonai iki šiol išsiskyrė ypatingu jautrumu meninei
kultūrai ir korektiškumu tvarkant istorinį paveldą. Lietuvos Bažnyčioje apskritai šie reikalai buvo ir tebėra
prasti. Tai nemaža dalimi sovietmečio paveldas: izoliavus Bažnyčią nuo visuomenės, šiandien labai trūksta
autoritetingų visuomeniškų ir inteligentiškų dvasininkų. Tai geriausiai matyti nuvažiavus į laisvesnę priespau
dos formą išgyvenusią Lenkiją, kur Bažnyčios istorijos tyrinėtojai, archyvarai, bibliotekininkai yra pirmiausia
kunigai ir broliai vienuoliai bei seserys vienuolės. Pas mus Bažnyčios istorija ir paveldo tyrimai iš esmės yra tuo
besidominčių pasauliečių, o paveldo apsauga – dar ir valstybės institucijų reikalas, todėl į paveldo specialistų
balsą dvasininkai neretai reaguoja kaip į priešiškas užmačias tų, kurie dar nuo sovietmečio tebesistengia engti
Bažnyčią. Daugumoje vyskupijų nėra bažnytinio meno komisijų, o ir egzistuojančių veikla iš esmės formali.
Nenuostabu, kad, pvz., Jono Pauliaus II piligrimų kelio projekte nenumatyta lėšų istorijos, architektūros ar
dailės tyrimams, be kurių restauravimo darbai civilizuotoje šalyje paprasčiausiai nevykdomi.
Savotiška istorinė amnezija, iš esmės būdinga visai Bažnyčiai Lietuvoje, matyti ir Vilniaus Bernardinų pro
jekte – tik prarastu istorijos pojūčiu ir 130 metų nutrūkusia tradicija būtų galima paaiškinti tokį pranciškonų
elgesį su jų pačių brolių sukurtomis vertybėmis. Ši istoriškumo krizė Bažnyčioje, kuri peržengia „laiko ir
tautų ribas“, mano galva, turi daug gilesnių pasekmių nei vien kultūrinis subarbarėjimas. Apsiribodami vien
„čia ir dabar“, nebematome du tūkstantmečius žemėje keliaujančios ir išganymo žinią perduodančios tikėjimo
bendruomenės. Tada natūraliai kyla klausimas: iš kur šiandienė Bažnyčia žino apie kadaise įsikūnijusį, už
mus nukankintą ir prisikėlusį Išganytoją?
Mielas Redaktoriau, nežinia kaip Tau, bet man smagu Bažnyčioje sutikti daug šaunių žmonių; šis
„žmogiškas“ Bažnyčios veidas patrauklus ir nemažai sekuliariosios visuomenės daliai. Vis dėlto kartkartėmis
tokioje Bažnyčioje ištinka tuštuma, ir pats sau netikėtai suvoki, kad Bažnyčia – tai ir tikėjimo slėpinys, es
chatologinis ženklas, ypatingos Dievo malonės ir jo buvimo paženklinta bendrija. Kad joje svarbu ne vien
veikti, bet ir būti – tiksliau sakant, veikiant būti – perkeisto, nebe žemiško Prisikėlusiojo kūno nariu. Kad
daugiau nei šaunaus žmoniškumo, sėkmingų projektų, gerbiamo ir girdimo visuomenėje balso siela – kaip
ištroškusi Velyknakčio psalmės elnė – Bažnyčioje ilgisi Jo.
Vilnius, 2008-03-18
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Mingailė Jurkutė

Pasakojimas bus apie dramblius ir Indiją. Apie dramb
lius – kiek mažiau, daugiau apie Indiją. Tiesą sakant,
apie dramblius bus ne kažin kas. Nes dramblių nema
čiau. Kartą tarsi mačiau – aš beveik tikra, kad tai buvo
dramblys. Tačiau išsamaus pasakojimo čia nesuręsi. O
Indija... Ar galima sužinoti ką nors apie Indiją per nie
kingas tris savaites? Taigi – Indija...
Lapkritis. Kaip žinia, studento kišenėje daug dažniau
švilpauja vėjas nei užklysta pinigas. Todėl tą itin bjau
rų, darganotą lapkričio ketvirtadienį kračiausi palai
kiu autobusu Vilniaus apylinkių keliais keleliais – bu
vau mokyklinės ekskursijos gidas ir turėjau nupasakoti
dviem galvažudžių penktokų klasėms, kuo gi gražūs,

labai svarbūs ir pamokomi šių apylinkių dvarai. Ne
supraskite klaidingai – vaikus aš myliu ir tą ketvir
tadienį mylėti nenustojau. O štai jų mokytojų labiau
nekenčiu: kiaurai paltus švilpiant tam pačiam visa
naikinančiam vėjui buvo daugiau nei aišku, jog nusi
švilpt penktokams į Tiškevičių galybę, rūmų ir parkų
ištaigingumą, o visai atvirai kalbant – nusišvilpt ir jų
mokytojams, viltingai žvilgčiojantiems į laikrodžius, ar
neartėja mūsų kelionės kulminacija (šokolado pamo
ka šiltoje ir sausoje kaimo troboje). Vis dėlto jų vanago
akys kruopščiai sekė, ar nepamirštu ko nors paminėti,
parodyti, apeiti iš kitos pusės... Galvoje sukosi, kaip Oi
nas susipešė su Gloinu...
Taigi tą itin bjaurų, darganotą lapkričio ketvirtadienį

Karikatūra iš Wolfgango Loeffo knygos „Anglija be kaukės“ (Kaunas, 1942)
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Užkanda geresnė negu celofanas. Indija.
2008 m. vasaris. Kristinos Vildžiūnaitės nuotr.

sulaukusi netikėto skambučio – „Labas! Negali pinigų
paskolinti? Skrendam į Mumbajų! Gal ir tu nori?“, –
pasakiau... kad nieko kito taip nenoriu, kaip į Mumba
jų! (Kad ir kur jis būtų.)
Sausis. – Į protėvių žemę keliaujat! Žiūrėk, kad Šyvos
dvasia nepačiuptų. – Baik tu, seneli, aš gi turistauti va
žiuoju.
Tai jau tikrai. Ar aš nežinau, kad kobros linguoja ne
melodijos hipnotizuojamos, bet bijo dūdele per galvą
gauti, ir kad Sai Baba – talentingas iliuzionistas. Jau
tik ne man gresia sugrįžus dvasingu veidu valgyti tik
tai, kas nemeta šešėlio. Pfffff. Aš ginkluota paprastes
niu klausimu – where can I spend my money?
Vasaris. Irgi labai bjaurią, lietingą vasario 5-ąją šeši
atsitiktinai susirinkę žmonės, nusprendę išmainyti Eu
ropos darganą į Tolimųjų Rytų tvankumą, žengė iš oro
uosto po spiginančia Indijos saule. Pirmas jų veiksmas
buvo darnus paltų, šalikų ir pirštinių kimšimas į pirmą
pasitaikiusią šiukšlių dėžę – panašų entuziazmą ties
šiukšlinyčia ir užplūstantį palengvėjimą veiduose esu
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mačiusi tik po vieno vokiečių kalbos egzamino... Dėl tei
sybės turėčiau pasakyti, kad iš oro uosto aš išėjau kiek
vėliau už savo bendrakeleivius, mat, kaip kartais pa
sitaiko (nors yra teigiančių, kad taip nutinka dažnai),
truputį užtrukau (nors piktavaliai sako – vėlavau). Tai
gi pirmas dalykas, kurį pamačiau, buvo mūsų paltai,
pakeitę šeimininkus – paltai galėjo pelnytai didžiuotis,
nes vargu ar kada anksčiau buvo dėvimi taip oriai.
Ir štai ji – šalis, į kurią niekada nenorėjau nuvažiuo
ti, kurios niekada nebūčiau savarankiškai pasirinku
si. Nepameluosiu – palyginti su lapkričiu, mano žinios
apie Indiją pasipildė nebent tuo, kad sužinojau, kur yra
tas Mumbajus (Bombėjus).
O po pusvalandžio Mumbajuje tapo aišku, kad šunys,
gulintys bilekur, vaikai, tampantys už skvernų „duo
kit monetą!“, karvės, žiaumojančios celofaną ir žmo
nių-mašinų-rikšų-kvapų-garsų maišalynė sukėlė jei ne
siaubą, tai labai panašų jausmą (protingų žmonių, ma
tyt, „kultūriniu šoku“ vadinamą). Todėl vieningai buvo
sutarta, jog tikslas Nr. 1 – kaip įmanoma greičiau pa
likti Mumbajų.
Dar po pusvalandžio vieningi kaip kumštis dardėjome
į pietus.
Taip jau nutiko, kad esu įgijusi tvirtą įgūdį – kartais
labai naudingą, o kartais ir ne taip labai. Galiu miegoti
bet kur. Tikrai bet kur – traukiny, lėktuve, pusiau sė
dom, susilanksčiusi į kubą. Taigi kol pro mūsų akis lėkė
tai, ką mano sesuo pavadino „Indija iš paveiksliuko“, aš
knarkiau iš peties. Tada man ir gimė mintis parašyti la
bai trumpą apsakymą apie Indiją „Kai aš miegojau“. Po
trijų dienų sumanymas išsiplėtė iki apsakymų – antra
sis turėjo vadintis „Kai aš gulėjau mirties patale...“ (ir,
savaime aišku, „Pasakojimas apie dramblį“).
O buvo nejuokinga. Bet apie viską iš eilės.
Ellora. Galiu pasigirti – ištisas dvi dienas aršiai prie
šinausi tos niekada nesvajotos šalies kerams, o tą tre
čią – mes nuvykome į Elorą...
Jei gimėte ne vakar, jei vaikystė ir paauglystė nuo jūsų
nutolo tiek, kad vaikai atrodo „tokie mieli ir įdomūs“, o
paaugliai – „ta sugedusi jaunoji karta“, jeigu tvirtai ži
note, ką mėgstate, ką laikote esant teisinga, o ko nega
lite pakęsti, jeigu vertindami dabartį vis prisimenate,
kaip buvo tada, kai žolė buvo sodresnė, medžiai žalesni,
duona baltesnė, o jūs patys – daug jaunesni (o dabar –
kas begali nustebinti dabar!), tada suprasite, su kokia
nuotaika aš čia atvažiavau.
Ellora, Ellora... Kadaise aš jau buvau tave mačiusi –
tada man buvo ne daugiau dešimties, mes vasarodavo
me Ginučių malūne, valgydavome duoną su žemuogėm,
o visas mūsų turtas buvo plačiai atmerktos akys...
Taip aš ją pamačiau – giedrą, auksinę, paskendusią
savo pačios džiugesy.
Ar galima suvartoti kelionę? Ar galima ištisą kraštą,
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kultūrą, gyvenimo būdą paversti plataus vartojimo
preke, įsigyti ir suvalgyti? Šitą vartojimą paversti įpro
čiu, ir taip vis užkandžiaujant nesibodėti pareikšti – o
taip, keliaudamas aš įveikiu kasdienybę. Ar galima ne
pastebėti, koks kasdieniškas tampa tavo vartojimas?..
O taip, tą trečią dieną apėmė kadaise toks pažįstamas,
o ilgainiui taip užmirštas jausmas – keliauju. Keliauju
per nuostabią žemę.
Hampi. Tūlas europietis Indijoje atranda savo Kaž
ką – kažką gera, įdomaus, keista, paslaptinga... Daž
nas ilgainiui – kartais ir iš karto – atsiverčia, jei tiks
liau – tampa Atsivertėliu.
Atsivertus savaime pradeda spuryti rūbai ir į dredus
suktis plaukai. Sutikus Indijoje pasišiaušusius plau
kus nereikia apsigauti, kad gal žmogus pamiršo susi
šukuoti – tai atsivertimas artinasi.
Atsiversti taip pat labai naudinga – nes iškart patenki
tokių pat, kaip tu, būrin, su jais ir leidi laiką be rūpes
čių. Atleiskite, where can I spend my money?
Mes irgi bandėme atsiversti – beveik pavyko. Per tris
dienas veidai įgavo reikiamą naiviai giedrą žvilgsnį, su
sišiaušėm pakankamai, prisipirkom nepalietiškų sku
durų, apie kuriuos kiekvienas apie Indiją bent kiek nu
tuokiantis europietis pasakytų, kad tai tikri indiško
stiliaus drabužiai. Žengiam būriu, žaliu kaip krūmy
nas – sutinkame indų turistų grupę. Kyla abipusis susi
domėjimas – detaliai nužiūrime jų spalvotus sarius, at
galinis tiriamasis žvilgsnis mūsiškį gerokai pranoksta.
Pasisveikinam, mandagiai pasiteiraujam, kas iš kur at
vykę. Sulaukiame komplimento: o, kaip gražiai atrodo
me! Ir klausimą: ar tai mūsų nacionaliniai drabužiai?
Še tau, verskis nesivertęs!

ramybės ir slopinamo juoko, gražus ir gyvas kaip tram
doma šypsena. Slėnį būriais skrodė balti paukščiai ir
tokios pat baltos, sparnuotos mintys. Būk pasveikinta,
tekanti saule!
Tada man ir kilo mintis, kad pats laikas išgerti tabletę
nuo maliarijos... Kadangi po šio veiksmo pajėgiau tik
ramiai sėdėti ir pernelyg nesukiodama galvos žvelgti
į tolį, tai mano penketas atsiskyręs nušokavo apačion,
palikęs mane vieną sparnuotas mintis laidyti. Aš gi
su visu deramu pakilumu sudėjau tas mintis į trum
pą žinutę Lietuvon, tikėdamasi tik atsiradus ryšiui iš
siųsti. Atsainiai susikėliau kojas ant turėklo, atsiver
čiau knygą.
Kokia vis dėlto aš laiminga tinginė! O ir dvasinga, ir
kūrybinga, ir tokios kilnios ramybės kupina!
Neilgai pasimėgavusi ramybe pajutau, kad sėdžiu bū
ryje žmonių – kupiname geriausių intencijų keturiasde
šimtmečių indų būryje, kurie (kad ir kaip keista būtų)
nenorėjo su manimi nusifotografuoti, tačiau (ne ma
žiau keista) labai troško tiesiog pasikalbėti. Kadangi jų
anglų kalbos žinios maždaug atitiko mano hindi kalbos
žinias, dialogas (akivaizdžiam jų nusivylimui) mezgė
si ne per daug sudėtingas: „Tai sėdi? – Sėdžiu. – Tai

Vis dėlto nedera sakyti, kad nepavyko išgyventi Indi
jos – tam tikra prasme tai buvo gal net stipriausias
kada nors patirtas vidinis išgyvenimas. Ir vertinga pa
moka – niekada nevalgyk ten, kur valgo vien turistai!
Iš pradžių man regėjosi, kad kambarys linguoja – su
pasi lengvai, kaip valtis. Netrukus jis jau šokinėjo, o
vėliau atrodė, kad esu žiurkėnas narve, kurį kažkas,
ypač bjaurus, purto iš visos sveikatos ir stengiasi mane
iškratyti lauk. Mirtis nebeatrodė baisi, o likusi kelio
nė – bent kiek patraukli. Norėjau tik gulėti savo lovoje,
ir kad kas nors, mane labai mylintis, šluostytų kaktą
šlapia skepetaite. O labiausiai ilgėjausi savo unitazo –
o, tik minutėlei!
Mitas, jog vietinių žmonių skrandžiai veikia kaži kaip
kitaip. Niekada, niekada nevalgykit ten, kur nevalgo
vietiniai žmonės!
Jog Falls. Tas ankstyvas vasario 12-osios rytas, įsisu
pęs į pilką miglą, prabrėško Jog Falls – o ne, ne Indijo
je! Tai buvo Rivendeilas, tylus ir paslaptingas, kupinas
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Dramblys. Kailasos šventykla. VIII a. Elora, Indija. 2008 m.
vasaris. Kristinos Vildžiūnaitės nuotr.
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skaitai? – Skaitau. – Knygą skaitai? – Knygą skaitau. –
Ar įdomi knyga? – Labai įdomi! – Indija graži? – Labai
graži! – Viena keliauji? – Oi ne, mano penki draugai
ten, apačioje, – įsisuko mano melų malūnėlis. – Du bro
liai su žmonomis ir sesuo. – Ar tu ištekėjusi? – Ne, dar
neištekėjusi. Dar ne, bet jau greitai, jau beveik, jau vi
siškai tuoj. Skrandį skauda, tai sėdžiu čia, viršuje, bro
lių laukiu, būsimajam rašau.“
Ir staiga pajutau, kad esu ne kokia palaida plevėsa eu
ropietė – aš labai gerbiama moteriškė. Gerbiama, už
jaučiama, o kol „broliai“ „žmonoms“ vietines įžymybes
rodo, tai čia, viršuje, manimi taip pat bus pasirūpinta –
niekas man neįkyrės, jaunimėlis, aplink besitrainiojan
tis, bus prisakytas netrukdyti. Nepameluosiu pasakiu
si, kad tos trys valandos buvo maloniausios per visas
tris savaites.
O kol aš didingai žvalgiausi iš viršaus, draugai teigė
ten, apačioje radę pasaulio centrą – grįžo pavargę, su
plukę, išsišiepę iki ausų. Pavalgėm (pagaliau be kan
čios), nusiprausėm po šaltu vandeniu už penkiolika
rupijų (nors už dvidešimt penkias būtume galėję po
karštu – negi atsispirs studentas pataupyti?), ir tingiai
nupėdinome už miestelio vartų autobuso laukti.
Indijoje tikrai supranti paprastų dalykų džiaugsmą –
pilnas skrandis, skanus miegas, švaros pojūtis, puikiai
veikiantis skrandis... Smagiai prisėdome, dairomės.
Praeina šuniukas be kojytės. Prapėdina karvė be kano
pos. Moteriškė be dantų prisėda pakalbėti, beždžionė be
rankos vis šiepia dantis ir taikosi bananą atimti. Kaž
kuris neapsikentė – švyst, turėkis! Dar taip gal akmenį
paleisti, bet baisu, kad atgal neatsviestų. Ir vis nusu
kam akis, nukreipiam tolyn... O toliau – kaulų rinkinys,
kadaise šunimi vadintas, akyse stimpa iš bado, vaikai
mojuoja ir vemia pro ekskursijos autobuso langą...
Kristinos širdis neišlaikė pirmoji, – neišgelbėsiu, bet
bent numirs laimingas. Turiu gabalą parmezano, kurio
joks žmogus nebevalgys, – einu pašersiu. – Kristinu
te Kristinute, vakarietiškas gerume, kodėl neatidavei
sūrio bent jau sveikam šuniui, kuris pajėgtų jį suėsti,
kaskart neišvemdamas?
Antroji mergiotė laikėsi šauniai, nors jos veidelis vis la
biau niaukėsi, įgaudamas vis aiškesnę pasišlykštėjimo
išraišką. O kuo čia šlykštėtis? Taip, kažkuo trikdo, kai
nėra kojos ten, kur ji turėtų būti, bet kuo čia šlykštėtis?
Ir kam sukti akis į šoną?
Ekskursinis autobusas pagaliau apsisuko, šuniukas
paralyžuotom kojom vos spėjo pasitraukti.
– Na va, dar tą šunį čia pervažiuos! – riktelėjo kažkas.
Kažkas sukikeno.
– Einu palauksiu už vartų, – pareiškė bendrakeleivė, o
aš iš paskos: pasiūlyti savo pagalbos, taip pat visų neiš
sakytų pamokymų.
– Nesuprantu, kaip galima taip nekreipti dėmesio į gy
vulį. Tikrai nesuprantu. Kodėl jie nešaudo šunų, jei ne
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gali išmaitinti? Juliaus bosas pasakojo, kad Pakistane
jie šaudo šunis, – prasidėjo dialogas.
Iškėliau hipotezę, kad, matyt, dėl religinių įsitikini
mų – negali žinoti, gal savo močiutę nušausi. Religija
buvo tuoj pat pasmerkta. Iš paskos sekė indiško gyve
nimo būdo pasmerkimas – aš savo ruožtu pasmerkiau
mūsų pasmerkimą ir Kristinos sūrį. Kodėl ne žmogui?
Šitoje šalyje pilna žmonių, mielai tą sūrį suvalgysian
čių. Kaip europietiškai, kaip neišmintingai pasielgta.
– O kodėl ne? Kodėl turėčiau būti ne europietė? Atvirai
kalbant, aš badaujančių žmonių nemačiau, – užsiplies
kė pašnekovė.
– Aš irgi nemačiau, – pripažinau.
Tokių traukulių tąsomų, akyse mirštančių žmonių ne
mačiau. Bet panašų kūdumą mačiusi esu – Ukrainos
Holodomoro nuotraukose, jau mirusių, gatvėse gulin
čių žmonių, plačiai atmerktomis į dangų akimis. Ir
nepanašu man, kad tie indiški kaulų vyniotiniai ilgai
gyvens.
– Ko čia dabar mane graudeni! – pašoko mergina ir nu
kūrė atgal pro vartus. – Man tokios Indijos nereikia! Aš
žinojau, ko čia važiuoju, žinojau, ką pamatysiu, ir ko
pamatyti nenoriu!
Aš lapatai iš paskos, pamokymus sulaikydama, į mūsų
groteską. Per tą laiką suolas apaugo kuprinių bokštais
ir miegmaišių pylimais nuo vietinių bedančių, visi šeši
turistautojai nepaprastai susidomėję apžiūrinėjome
savo panages ir batus, šunys, įsitaisę prie kojų, iš pas
kutiniųjų vizgino uodegas, vietiniai indai turistai vis
bandė su mumis nusifotografuoti, suklykė beždžionė.
– Nu ko ji sekioja iš paskos! – kažkas neištvėręs pašoko
ir persiropštė į kitą įtvirtinimų pusę.
– Nežiūrėk! – nuskambėjo patarimas.
Taip, nežiūrėkime ir neprarasime vidinės ramybės. Ar
vidinio komforto? Juk nederėtų versti deramai nepasi
rengusių žmonių priimti visko, ką pakeliui sutinkame.
Aš nedaviau elgetoms nė vienos rupijos, nė vienos ir ne
duosiu, šita šalis turi didesnių problemų nei badaujan
tys šunys, tačiau aš jų neišspręsiu, aš jų ir nespręsiu.Yra
sprendimo būdų, yra fondų, programų, misionierių... O
aš net receptą žinau – ar aš jo nesivežu su savimi?Krikš
čioniška etika, moralinė pareiga, žmogus – didžiausia
vertybė (kad jį galas, tą sūrį!) – ir visa tai man netrukdo
praeiti pro badaujantį žmogų ir jo nepastebėti.
– Aš truputį, čia – tyliai ramiai – pasivaikščiosiu pro
vartus...
Kozhikode. Kai vienus žmones nuo kitų skiria 4000
kilometrų bei 4000 metų atskiros istorijos, atsiranda
kultūrinių skirtumų. Šie skirtumai dažnai tampa prie
žastimi, nuvedančia žmones įveikiant tuos kilometrus
jų pasižiūrėti. Ir tuomet įvyksta tikrų tikriausi kultūri
niai mainai – tampi stebinčiuoju stebėjimo objektu.
Man buvo taip įdomu, kuo gi mes taip traukiam žvilgs
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nį – ar kad atrodome įdomūs, o gal papiktinantys, gal
būt – gražūs: šviesūs, aukšti, mėlynakiai. Galiausiai
apsistojau prie nuomonės, kad, matyt, labai keisti – kur
jau čia bus gražu toks blyškumas? Užtat ir žiūri į mus
kaip į kvadratinį kiaušinį: akivaizdus, bet neįtikėtina.
Taigi įpusėjus antrai mūsų savaitei vėlai naktį mes, ke
turios blyškiaveidės merginos ir vienas šviesiaplaukis
vaikinukas, sėdėjome perpildytoje Kozhikode trauki
nių stoty. Buvo karšta kaip pekloj, drabužiai lipo prie
kūno, slinko septyniolikta nenutrūkstamo važiavimo
valanda – blėstant prisiminimams apie nuostabų (ir
tokį vėsų!) Ooty, aiškiai artinosi draugystės išbandymo
valanda.
Ir štai taip besėdint, po truputį neorganizuota aplinki
nė minia pavirto glaudžiu stebėtojų ratu. Keista, tačiau
žmonės linkę daug labiau nustebti, susidūrę su nedi
deliais kasdienio gyvenimo skirtumais nei su funda
mentaliais gyvensenos neatitikimais. Vienas keisčiau
sių dalykų buvo akimirka, kai pagaliau paaiškėjo, kuo
mūsų būrelis taip traukia akį. Taip, tai buvo grožis – o
grožio vardas buvo Mindaugas.
Nepaprastai žaviuosi vyriška draugyste. Ji – ypatin
ga, labai ištikima, joje nebūtina subręsti. Dar ji linku
si visą nereikalingą blizgesį – glėbesčiavimąsi, bučiavi

mąsi, laikymąsi už rankų ir panašų meilumą – palikti
moteriškių jurisdikcijai. Tačiau ne Indijoje. Čia broliai
laikosi už rankų, vyrai vaikšto apsikabinę per pečius,
prisėda vienas kitam ant kelių, meiliai pašiaušdami
plaukus. Čia nesidrovima atvirai kalbėti apie vyrišką
grožį. O mes tarp savęs, matyt, turėjom Apoloną.
Kartkartėm tenka priešais išvysti porą susižavėjusių
akių, tačiau piršto nejudinant suburti tokią garbinan
čią minią – kažkaip įspūdinga. Net nejauku tylomis
šalia smaksoti, tarsi tavęs nebūtų, o jei jau esi, tai tik
tam, kad pabrėžtum tą nenusakomą grožį. Pats grožis,
tiesą sakant, jautėsi gana nejaukiai.
– Gal galima su tavim praleisti daugiau laiko?
– Tai ne, man tuoj traukinys...
– Gaila, gaila. O kuo tu galvą plauni? Tavo tokie švel
nūs plaukai – pažiūrėk, mano tokie šiurkštūs...
Kai žmonės klausia, o kaip man Indija, atsakau: „čiūd
na“ šalis. Nesakau keista, nesakau prieštaringa, nesa
kau paslaptinga, graži ar šlykšti. Sąmoningai sakau
žodį, kurio dauguma nesupranta, kurį reikia paaiškin
ti, aiškinant ką nors neaiškiai numygti, kol pašnekovui
tampa aišku, kad jis nieko nebesupranta. Negaliu gi
prisipažinti, kad nežinau, ką atsakyti.

Mindaugas (kairėje) ir Julius (dešinėje) su indų moksleiviais. Hampi šventykla, Indija.
2008 m. vasaris. Kristinos Vildžiūnaitės nuotr.
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„Pas Viešpatį nesame nei pirmi,
nei paskutiniai...“
Arkivyskupą Sigitą Tamkevičių kalbina Saulius Drazdauskas

Kodėl pas mus šventųjų taip mažai, o jeigu ir yra, tai ko
dėl taip sunkiai vyksta jų beatifikacija, „registracija“? –
sovietinių laikų pabaigoje, 1985 m. pogrindinėje apskrito
stalo diskusijoje svarstė būrelis katalikų šviesuolių1. No
risi grįžti prie šio klausimo ir pirmiausia paklausti apie
lietuvišką šventumo išgyvenimo ar suvokimo specifiką:
kuo išsiskiriame (jei išsiskiriame) krikščionių pasaulyje?
Reikėtų skirti šventumą, kurio siekia eiliniai pamal
dūs katalikai, ir kurio – gavusieji dvasinio gyvenimo
pagrindus kurioje nors dvasingumo mokykloje, pavyz
džiui, vienuolyne.
Eiliniai katalikai dažnai šventumą tapatina su ven
gimu nuodėmių, dažna malda ir apsimarinimo praty
bomis, šventų vietų lankymu. Visa tai reikalinga, ta
čiau šitam šventumui trūksta meilės ir džiaugsmo ir
todėl jis neatrodo patrauklus.
Gavusieji dvasinius pagrindus kokiame nors vienuo
lyne, kur kas giliau suvokia šventumą, bet tuomet ar
galima kalbėti apie lietuvišką šventumą? Tai bus pran
ciškoniškas, jėzuitiškas, salezietiškas, bet ne grynai lie
tuviškas šventumas.
Tikras šventumas tarsi magnetas, kuris traukia, bet
niekuomet neatstumia. Vaikystėje pažinojau tikrai
švento gyvenimo kunigą salezietį Antaną Skeltį; vė
liau – kun. jėzuitą Pranciškų Masilionį. Jie buvo labai
skirtingi, tačiau neabejoju jų šventumu.
Kodėl Lietuvoje mažai šventųjų? Manau, kad turi
reikšmės tai, kad Lietuva krikščionybę priėmė gana
vėlai, o po to laikai jau nebuvo geriausi evangelinei tie
sai diegti. Karai, marai, tarpkonfesinės rietenos, oku
pacijos, tremtys – visa tai tikrai neprisidėjo prie rimto
krikščionybės įsisavinimo, šventumo suvokimo ir prak
tikos. Žvelgiant iš krikščioniško taško, šventasis pir
miausia turi turėti gerus evangelinius pagrindus, ir tik
iš jų tie vaisiai gali išaugti. Iki pat XX a. pradžios krikš
čionybė daugumoje liaudies buvo gana paviršutiniška.
Tad tik stebuklo būtų reikėję, kad atsirastų šventieji.
1
Viltis, 1985, Nr. 4, p. 180–126, in: VUB RS, kun. Prano Račiūno MIC archyvas, f. 187, b. 218/4; nežymiai trumpintas, paredaguotas
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Šv. Kazimieras yra graži išimtis. Jo visa aplinka nela
bai prisidėjo prie šventumo, ačiū Dievui, kad jis turėjo
gerus ugdytojus, turėjo galimybę geriau pažinti Gerą
ją Naujieną negu kiti. Antra vertus, nereikia gėdytis
pripažinti faktų – esame maži. Jei būtumėm dvidešimt
kartų didesni, tai ir šventųjų daugiau turėtume.
Kanonizuotą šventąjį kol kas turime tik vieną, bet
jis – tikrai ne vienintelis šventasis.
Neturiu atsakymo, ar lietuviui labai svarbu turėti
savų kanonizuotų šventųjų. Gal net atvirkščiai, svetimi
jam dažnai atrodo patrauklesni. Vienuolijos lietuviui at
nešė šv. Pranciškų, šv. Antaną, šv. kun. Joną Bosco, šv.
Pijų iš Pietrelčinos, šv. Faustiną ir kt. Mes juos mylime
ir gerbiame kaip savus. Iš tikrųjų šventasis yra univer
salus, kai tautybė tarsi išnyksta krikščionybės šviesoje.
Nėra nei graiko, nei žydo, visi broliai Kristuje.
Šiemet turbūt pirmą kartą po ilgo laiko Kaune, Pri
sikėlimo bažnyčioje surengtos iškilmės šv. Kazimiero
jubiliejaus proga. Matyti pastanga populiarinti šv. Ka
zimiero kultą ir Kauno arkivyskupijoje – kartais gali
pasirodyti, kad – be Vilniaus – jis tradiciškai buvo po
puliaresnis kur nors Italijoje, o ne Lietuvoje?
Tikrai, pirma pastanga ir turbūt neatsitiktinė. Ir šis
Kazimiero jubiliejus būtų praėjęs mažiau pastebėtas.
Bet jau antrus metus Kauno arkivyskupijoje mes labai
daug dėmesio skiriame dvasiniam atsinaujinimui. Ži
noma, pagrindinis dėmesys nukreiptas į Šiluvą, bet jos
kontekste mes stengiamės pastebėti ir visa kita.
Lietuvoje labai gaji vadinamoji parapinė politika.
Kiekviena vyskupija brangina savo šventas vietas ir
mažiau dėmesio skiria kitoms. Kauno arkivyskupijoje
nuo seno silpnas šv. Kazimiero kultas, o ir tik dvi baž
nyčios – Žemaitkiemio ir Lančiūnavos – turi jo vardą.
Beveik nėra šv. Kazimiero gerbimo tradicijos. Šv. Kazi
miero minėjimą nustelbia Gavėnios metas. Prieškariu
vienuoliai labiau populiarino šv. Antaną, šv. Pranciš
perspaudas: „Lietuviško šventumo beieškant: Pokalbis pogrindžio „Vilties“ redakcijoje, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2003, Nr. 3, p. 89–100.
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kų, šv. kun. Joną Bosco, šv. Teresėlę, tik ne šv. Kazi
mierą. Kodėl? Anie tikriausiai buvo kažkuo savesni. Ti
krai mes per mažai vertiname savuosius. Gal tai mažos
tautos žmonių kompleksas?
Tai gal ir nereikia ieškoti kokios nors ypatingos speci
fikos? Tame pačiame pokalbyje svarstoma, gal lietuviš
kas šventumo ar sakralumo suvokimas yra susijęs labiau
su vieta, su gamta, bet ne su žmogumi, su asmeniu.
Sunku atsakyti, kas lietuviui yra svarbiau. Manau,
jam svarbu, kad galėtų kokiu nors būdu prisiliesti prie
asmens ar vietos ir taip išgyventi Dievo artumą. Sun
ku prisiliesti prie šv. Kazimiero, gyvenusio prieš 500
metų ir gyvenusio karališkoje aplinkoje, tačiau lengva
prie jo prisiliesti aplankius Vilniaus katedrą. Neleng
va dvasiškai prisiliesti prie pal. Jurgio Matulaičio, nes
jis buvo arkivyskupas, kartu tarsi stovintis toliau nuo
liaudies, bet lengva tai padaryti, apsilankius Marijam
polės bazilikoje, kur yra saugomi jo palaikai.
Man atrodo, kad lietuviui svarbus pats toks prisilie
timas prie šventumo, o ar asmuo, ar vieta – gal ne taip
svarbu. Pavyzdžiui, Teresėlės relikvijos – kas ji buvo
daugelio lietuvių sąmonėje? Buvo žinoma, tačiau kar
tu ir mažai žinoma. Dvasingesnieji labiau domėjosi,
žinojo daugiau, bet dauguma – labai nedaug. Kuo ta
jos kelionė per Lietuva patraukė žmones? Žmonės ga
lėjo prisiliesti prie relikvijos. Panašiai yra ir šventųjų
vietų atveju, nesvarbu, ar žmonės vyksta į Šiluvą, ar į
Aušros vartus, ar į Pivašiūnus. Prisirišimas prie švento
asmens, relikvijų arba prie sakralios vietos lietuviui –
nežinau, ar tik lietuviui, ar ir visiems žmonėms – yra
labai svarbus. Jis per tai kažkaip išgyvena prisilietimą
prie dievybės. Šventosiose vietose lietuvis tikrai išgyve
na Dievo veikimą, kurį kartais net realiai pajunta, kai
išsipildo jo svarbūs siekiai, pavyzdžiui, pagyja iš sun
kios ligos. Šventose vietose lietuvis ieško ir fizinės svei
katos, ir dvasinės stiprybės.

Aušros vartai, Pivašiūnai, Trakai, Šiluva, Žemaičių
Kalvarija, Krekenava.
Šiluvoje Dievo Motinos kultas labai senas, kaip sena
ir pati Šiluva. XVII a. amžiuje į šį Marijos kultą įsiliejo
nauja gaivi srovė, pradžią gavusi nuo Marijos apsireiš
kimo 1608 m. Maža to, ilgą laiką pirmenybę turėjo Ši
luvos Dievo Motinos paveikslas, pagal tradiciją atras
tas po Marijos apsireiškimo Šiluvoje.
Istorikus galima suprasti. Prastas būtų istorikas, jei
jis neieškotų tikslesnių datų, tikslesnių aprašymų, pa
sakojimų, kad tie pasakojimai būtų iš pirmų lūpų ir
taip toliau. Kiek aš skaičiau ir kiek žinau apie Šiluvą,
man Šiluvos apsireiškimo priėmimas nėra nė kiek sun
kesnis už Evangelijų priėmimą. Ten irgi ne viskas buvo
užrašyta iš pirmų lūpų, ne visada buvo parašas, pavyz
džiui, Luko – veikiausiai bus užrašęs koks mokinys.
Taigi jei kalbėsime apie Šiluvos įvykį, tai fiksuoti
aprašymai visai nėra vėlyvi, praėjus tik maždaug 40
metų, ir ta žinia jau buvo pasklidusi tarp žmonių. Pa
našiai kaip pirmaisiais krikščionybės amžiais pasakojimai apie Kristų irgi sklido tarp žmonių, ir tik vėliau
buvo užrašyti. Sakyčiau, ačiū Dievui, kad turime iš
tokio laikotarpio rašytinį liudijimą ir jeigu nuorašuo

Viena iš tokių vietų – Šiluva. Šiemet švenčiame 400 m.
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejų.
Istorikas Liudas Jovaiša neseniai Naujajame ŽidinyjeAiduose2 rašė, kad Šiluvos įvykis, perrašytas ir perpa
sakotas daugybę kartų, istorikus tarsi privertė pasida
lyti į „pamaldžių entuziastų“ ir „skeptikų racionalistų“
stovyklas. Ar išties ir Lietuvoje esame susidūrę su „įvy
kio istoriškumo“ ir „pamaldumo tradicijos“ dilema, taip
sena tarp krikščionybės tyrinėtojų?
Noriu atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje beveik visos
šventos vietos yra persunktos mariologinio kulto. Tai
2
Liudas Jovaiša, „Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje: Liudijimai, tradicija, kritika“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2007, Nr. 11–12,
p. 511–518.
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Tradicinė paskutinio rugpjūčio sekmadienio piligrimų eisena į
Šiluvą. 2007 08 26. Algirdo Kazlos nuotr.
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Arkivyskupą Sigitą Tamkevičių kalbina Saulius Drazdauskas

Garbinimo paplitimui Šiluvos apsireiškimo laikas buvo nelabai palankus. Po Tridento Bažnyčios susirin
kimo viskas buvo labai aiškiai sudėliota į lentynėles,
tad kokiems nors privatiems apsireiškimams negalima
buvo skirti daug dėmesio. Jei šis apsireiškimas būtų
įvykęs kitame krašte, tai gal ir
anksčiau būtų juo susidomė
ta. Kita vertus, laikotarpis nuo
XVII a. pradžios iki XIX a. pa
baigos Lietuvai ir Bažnyčiai joje
buvo tikrai sunkus. Manau, kad
jei dabar įvyktų koks nors vertas
dėmesio privatus apsireiškimas,
tyrimas būtų pradėtas iškart...
Lietuvis yra nedrąsus, neno
rintis išsišokti, suklysti ir savo
šventenybes pradeda vertinti
tada, kai įsitikina, kad kiti pa
našius dalykus seniai brangi
na. Tik paplitus pasaulyje Švč.
Mergelės Marijos apsireiškimo
Lurde kultui, pradėta daugiau
dėmesio skirti ir Marijos apsi
reiškimui Šiluvoje.
Apsireiškimo jubiliejus yra ti
krai
didelis įvykis ir niekas mūsų
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Kauno II dekanato piligriminė kelionė. Šiluva.
nepateisintų, jeigu jį švęstume
2007 06 13. Silvijos Knezekytės nuotr.
su lietuvišku santūrumu. Mes ti
krai jį švęsime labai iškilmingai ir bandysime kiek pa
dabartinis paveikslas – tikriausiai iš XVII a. pradžios.
jėgdami garsinti vieną seniausių Marijos apsireiškimų.
Antra dalis, kuri traukia žmones į Šiluvą – Marijos ap
sireiškimas. Iš pat pradžių buvo labiausiai pabrėžia
Šiluvos apsireiškimas įdomus ar net kiek keblus dar
ma pati vieta, Marijos garbinimas, ir net neįsivaizduo
vienu aspektu: Švč. Mergelė apsireiškė ne katalikams, o
ju, kad tuo metu kas nors – ar vaikai, ar kalvinistas,
reformatams. Koks tai galėtų būti ženklas to meto Lie
matęs apsireiškiant Mariją – tam būtų suteikęs tiek
tuvai, ką jis reiškia mums?
svarbos. Net ir šiandien, kai išgirstame apie kokį ap
sireiškimą, reaguojame labai atsargiai. Marijos apsi
Iš tiesų šis apsireiškimas unikalus. Žiūrint bažnytiš
reiškimą imta pabrėžti vėliau, kai lietuviai apsidairė
kai, teologiškai, nematau čia nieko nederama, priešin
ir pamatė, kad kiti į tai kreipia dėmesį – Lurde ar ki
gai, manau, kad Viešpats į mus visus žiūri kiek kitaip,
tose vietose. Manau, kad metams bėgant supratimas
nei mes kartais linkę žiūrėti vieni į kitus. Jam ir kata
ir maldingumas augo, kristalizavosi, kaip ir Bažnyčios
likas, ir ortodoksas, ir reformatas – visi yra vaikai, už
istorijoje kai kurios dogmos, paskelbtos ne III ar IV a.,
visus Jis mirė ant kryžiaus. Tad kodėl Marijos apsireiš
o net XIX ir XX a. Juk tai nereiškia, kad joms nebuvo
kimą galėjo matyti tik piemenukai, o šalia esantys kal
pagrindo, tiesiogpamažu kai kurie dalykai susikrista
vinistai – negalėjo?
lizvo ir buvo suvokti.
Šiluvoje tuo metu katalikybės buvo labai nedaug.
Antra vertus, Šiluvos, Lurdo ar Fatimos apsireiškimas
Žmonės priklausė nuo aukštuomenės ir daugiau ar ma
nėra dogma, kurią reikia priimti, nes antraip atsižadėsi
žiau prisitaikydavo. Ir visa aplinka buvo nekatalikiš
savo tikėjimo. Visi privatūs apsireiškimai yra priima
ka. Kas žino, gal tai buvo ženklas – nes susipriešinimas
mi su žmogišku moraliniu tikrumu. Šiluvos apsireiški
tarp katalikų ir reformatų buvo labai aštrus, net iki su
mas, – kadangi nebuvo paskelbta kokia nors tiesa, kuri
sišaudymų. Tai galima suprasti kaip ženklą, kad, viena
būtų kėlusi abejonę, ar ji suderinama su Evangelija; tai
vertus, katalikai nesipūstų, jog štai čia mes vieninteliai
labai aiški tiesa, – manau, net vyskupams turbūt nekė
esame, o visi kiti yra pasmerkti. O reformatams – gal
lė pernelyg daug rūpesčio. Kiek vyskupas Lopacinskis
būt irgi ženklas; Marijos vieta labai kukli jų tikėjime,
turėjo galimybių – tyrė; turbūt turėjo tokį pat tikrumą,
paveikslai visai mažai teturi reikšmės. Gal tai kažkiek
kokį turime šiandien, kalbėdami apie Šiluvos įvykį.
se smulkmenos nesutampa, tai nė kiek nesumenkina
įvykio tikrumo. Kultas visai iš nieko neatsiranda. Šilu
voje nuo pat jos atsiradimo aiškiai žinotas Marijos pa
veikslas. Šiandien istorikai labiau linkę manyti, kad iš
pradžių būta kito Marijos paveikslo, kuris neišliko, o
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„Pas Viešpatį nesame nei pirmi, nei paskutiniai...“

turėjo įtakos, kad praėjus keliems amžiams mes šian
dien visi susėdame prie vieno stalo, galime gerti kavą,
šnekėti apie tai, kas mus jungia. Neseniai Kauno kuri
joje susitikome su krikščioniškų pakraipų atstovais ir
šnekėjomės, kaip švęsime jubiliejų, taigi kalbėjome ir
apie Mariją, ir visi su pagarba. Per šitą Šiluvos jubiliejų
įvyks ekumeninės pamaldos, visi kartu melsimės kaip
broliai. Labai džiaugiuosi, man Marijos apsireiškimo ir
katalikams, ir reformatams faktas džiugus ir iškalbin
gas: prieš Dangaus Tėvą mes visi esame lygūs. O jei ku
rie tariamės turį daugiau tiesos – tai tik turime jausti
didesnę atsakomybę.
Lietuviai didžiuojasi esantys paskutiniai Europos pa
gonys, didžiuojasi Žalgirio pergale prieš kryžiuočius,
kaip ir „Žalgirio“ krepšininkų pergalėmis... Tiesą sakant,
pažiūrėjus į Šiluvos jubiliejų „viešųjų ryšių“, Lietuvos ži
nomumo pasaulyje požiūriu, tai galėtų virsti dideliu įvy
kiu: juk tai pirmas Marijos apsireiškimas Europoje.
Tikiu, kad mes, lietuviai, pas Viešpatį nesame nei
pirmi, nei paskutiniai, ir net be šio apsireiškimo tokie
nebūtume. Kita vertus, labai daug kas priklauso nuo
viešųjų ryšių. Šiluva, kaip ir visa Lietuva, nebuvo to
kioje geroje situacijoje, kad visi galėtų pastebėti, kas
čia buvo gera. Tačiau manau, kad jei ne nelemtas so
vietinis pokaris, šiandien Šiluva būtų tikrai plačiau ži
noma, tarsi koks „mažasis Lurdas“.
Kai prisimenu, kad Šiluvoje, kur stovėjo Marijos sta
tula, pastatė sovietinį karį, o tą statulą liepė nusinešti
šonan; kad tame miestelyje net kanalizacijos neįvedė, –
tai tampa aišku, kad ši vieta buvo engiama, specialiai
izoliuojama, kad ten nieko neliktų.
Prisimenu, kaip 1962 m. mes, du kunigai, motocik
lais važiavome aplink Lietuvą. Pasiėmėme atostogų
porą savaičių ir pataikėme kaip tik per didžiuosius at
laidus atvažiuoti į Šiluvą. Pirmiausia mus pastatė į
eilę kartu su visais automobiliais ir tikrino visų tech
ninę būklę, vairus, traukes. Jei rasdavo prie ko prikib
ti – iškart siųsdavo į šoną pasitaisyti. Mūsų motociklai
buvo tvarkingi, įvažiavome. Valdžia neleido nė vienam
kunigui važiuoti klausyti išpažinčių, o bazilika – pilna
žmonių. Tada klebonui pasisiūlėme, kad galime patar
nauti. Klebonas atsakė, kad neleido rajonas, bus bėdos.
Tada susitarėm: klebonas mūsų nematys, atsisėsime
be kamžų į klausyklą; pasiėmę po stulą ir įlindę klau
syklon visą dieną klausėme išpažinčių.
Tai rodo, kokia buvo Šiluvos padėtis. Vietoj natū
ralaus pagarsinimo buvo daroma viskas, kad ta vieta
būtų suniekinta. Ateistinė valdžia tokias vietas laikė
ypač pavojingomis, ugdančiomis žmonių „religinį fana
tizmą“. Galbūt iš tikrųjų nujautė, kad tokios vietos jai
pavojingos ir jas engė – Žemaičių Kalvarijos net pava
dinimą pakeitė. Tarpukariu Šiluva jau buvo pradėta
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neblogai garsinti, bet prasidėjęs karas viską sužlugdė.
Dabar jaučiu ir atsakomybę, ir pareigą, kad, kiek turi
me galimybių, parodytume reikiamą dėmesį.
Paskutiniais dešimtmečiais galime pastebėti Lietu
voje prisilietimo prie šventumo, jo išgyvenimo poreikį,
neretas leidžiasi į dvasines paieškas. Tačiau nemažai
žmonių sunkiai priima Bažnyčios siūlomus dalykus. Ir
mūsų žiniasklaida žiūri daug atsargiau, skeptiškiau,
neretai kritiškiau į krikščioniškus dalykus – pvz., Te
resėlės palaikų kelionę per Lietuvą – negu į kokias nors
budistines relikvijas, ką ir kalbėti apie visokias raga
nas, šamanus, būrimus ir pan. Kodėl būname hiperkri
tiški savo pačių tradicijos atžvilgiu?
Prisimenu pirmus Nepriklausomybės metus, kai visi
ieškojo dvasingumo. Suprasdami ar nepakankamai su
prasdami, kas tai yra. Iš tikrųjų mums, atėjusiems iš
sovietinės epochos, kai bet kokį dvasingumą buvo sten
giamasi nugrūsti į kampus, to reikėjo. Jei kas nepatai
kė į tiesų kelią, tai ieškojo šunkeliais, jausdamas tam
tikrą vidinį vakuumą, stoką. Manau, kad taip galėjo
būti ir budistinių relikvijų atveju. Didelė dalis žmonių
Lietuvoje neturi krikščioniškų pagrindų, jie krikštyti,
priėję pirmos Komunijos, o paskui viską užmiršę, ir gy
vena tarsi prietarų lygmenyje. Kad ir kas būtų atvežta,
jei gerai pareklamuota, kad čia kažką galima gauti, tai
pultų prie to, kaip būriais eina pas visokius šamanus ir
burtininkes. Vyrauja toks supratimas: jei kas patiks –
pasiimsiu, o jei bus pareikalauta iš manęs pastangų,
tai mesiu. Kadaise skaičiau Fernando Lellote’s „Gyve
nimo problemos sprendimą“, kur šiandienio žmogus
pasaulėžiūra palyginta su elgetos drabužiu: prisiūtas
vienas lopas, ant to lopo – dar vienas, kitos medžiagos
lopelis. Taip lietuviai kartais susikuria tokį tikėjimą –
jeigu šiuo žodžiu galima pavadinti jų pasaulėvaizdį – iš
tokių dalykų, kurie tarsi jiems turėtų kažką duoti, bet
iš jų nereikalauja jokių pastangų. Žmogus kartais gali
duoti ir kokį litą, kad už jį pasimelstų. Dalis katalikų
taip pat, užuot rūpinęsi ryšiu su Viešpačiu, geriau ku
nigui duos kelis litus, kad tas paaukotų Mišias, pasi
melstų už juos – ir reikalai bus sutvarkyti. Tai tik rodo,
kokios dvasinės būklės esame, ir tokioje padėtyje apie
rimtą šventumą, aišku, nėra ko ir kalbėti.
Kita vertus, nuo krikščioniškų dalykų, vertybių, idė
jų žmonės buvo dirbtinai atplėšti penkiasdešimt metų.
Ir daugelis leidosi į visokiausius kompromisus. Sugrįž
ti atgal prie krikščioniškų vertybių yra vienintelis bū
das – atgailos kelias. Niekam nesinori daryti atgailos.
Nesinori net sau prisipažinti, kad aš kur nors klydau.
Žmogui, kuris buvo krikščionis, katalikas ir pasitraukė
nuo tikėjimo – nesvarbu dėl kokių priežasčių – kur kas
lengviau prieinamas budizmas ar koks šamanas. Leng
viau ten, negu čia, atgailautojo padėtyje...
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Kuris patriotizmas?
Tomas Daugirdas

Kiekvienais metais švenčiant Vasa
rio 16-ąją ir Kovo 11-ąją vis iš nau
jo peršasi klausimas, ką reiškia būti
Lietuvos patriotu. Politikai, visuome
nės veikėjai reguliariai išsako nuomo
nę, kad Lietuvoje trūksta patriotizmo.
Pilietinis ir patriotinis ugdymas yra
integruojamas į mokomuosius daly
kus mokyklose. Tačiau akivaizdu, kad
nėra bendro aiškesnio suvokimo, ką
reiškia būti patriotu.
Patriotizmo neapibrėžtumą Lietu
voje lemia jo svyravimas tarp iš pirmo
žvilgsnio panašių, bet labai skirtingų
dalykų: didžiavimosi Lietuva ir tėvy
nės meilės. Populiaresnis yra pirma
sis, kurį ir stengiamasi stiprinti.
Šiandien įvairios televizijos ir įmo
nės rengia konkursus ir apdovano
jimus, kuriuose renkami Lietuvai
labiausiai nusipelnę asmenys, „Lie
tuvos Vertybės“ ir „Lietuvos Garbės“.
Iš minios iškeliant tokiomis savybė
mis pasižymintį žmogų, parodant jo
darbus, tarsi turi tapti akivaizdu, kad
Lietuvoje esama žmonių, kuriais ga
lime didžiuotis. Dar didesnis turėtų
būti mūsų pasididžiavimas, jei esama
žmonių, kurie tampa žymūs užsieny
je, išeina iš „lokalių“ Lietuvos ribų.
Tokie konkursai ir nominacijos ne
abejotinai yra svarbūs. Taip būtų net
tuo atveju, jei organizatorių tikslas
būtų ne tik skatinti Lietuvoje patri
otizmą, o tarsi patiems tapti šlovin
go ir pasididžiavimo verto Lietuvos
ženklo dalimi. Tačiau taip statomo ir
stiprinamo patriotizmo spraga yra jo
silpnumas ir trapumas. Jis gali ne
sunkiai sužlugti susietas su konkre
čiais pavyzdžiais. Kasdienybėje gausu
pavyzdžių, kurie toli gražu neskatina
pasididžiavimo. Antai lietuviui sunku
didžiuotis kai kuriais valdžios spren
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dimais, privatininkų užtvertomis eže
rų pakrantėmis, šiukšlinomis pake
lėmis, mūsų tautiečių nusikaltimais
užsienyje ir daugybe kitų dalykų.
Labai slidus dalykas yra pasidi
džiavimas konkrečiu žmogumi. An
tai mūsų pasididžiavimu remtas pat
riotizmas neabejotinai nukentėtų, jei
paaiškėtų, kad kuris nors žymus žmo
gus, neabejotinai pripažintas kaip
Lietuvos „veidas“, muša žmoną ar turi
nesuvaldomą aistrą lošti ir yra prasi
skolinęs visai Lietuvai.
Pasididžiavimo jausmas yra keblus
ir kitu aspektu. Kaip tvirtas patriotiz
mo pagrindas jis labiau įtikinamas di
delių, o ne mažų šalių atveju. Tokių
galingų šalių kaip JAV, Kinijos ar Ru
sijos gyventojai turi daug daugiau pro
gų ir pagrindo didžiuotis savomis šali
mis. Tokia šalis turi daugiau galios ir
įtakos pasaulyje, joje gimsta daugiau
įvairių sričių genijų. Matuojant šiais
kriterijais, jų gyventojų patriotizmas
turėtų būti daug didesnis nei bet ku
rios mažos valstybės, net jei didelės
šalies gyventojas taip pat susidurtų
su dalykais, kurie jį nuviltų. Tokia si
tuacija reikštų, kad mažos ir ypač ne
pačios turtingiausios šalys tegali tikė
tis vien „mažo“ patriotizmo.
Kaip aiškinti tokius pavyzdžius,
kad jie negriautų su pasididžiavimu
siejamo patriotizmo? Išskaičiuojant
dalykus, vertus ar never
tus pasididžiavimo, yra
neįmanoma atlikti jų ari
tmetikos, matuoti ir sver
ti jų dydžius bei krūvius
ir galiausiai prieiti prie
galutinio teigiamo ar nei
giamo rezultato. Didžiuo
tis besąlygiškai reikštų
tapti fanatiku ir kaip blo

gus ar niekingus neigti dalykus, ku
rių menkavertiškumas yra akivaiz
dus. Žinoma, galima ieškoti ir aptikti
įvairių neva racionalių paaiškinimų ir
argumentų, kodėl vienas ar kitas da
lykas vertas pasididžiavimo ir yra ver
tingas Lietuvai, net jei visi jausmai ir
sveikas protas sakytų priešingai.
Antai paskutinis su Lietuva susi
jęs įvykis, kurį pateisinti tegalime pa
sitelkę fanatinius aiškinimus, yra šių
metų jubiliejinis Vasario 16-osios mi
nėjimas Operos ir baleto teatre. Kon
certe centrinę vietą užėmė vis dar
gyvas praėjusių laikų paminklas –
valstybinis ansamblis „Lietuva“. An
samblio šokėjai neabejotinai yra tikri
profesionalai. Tačiau ansamblio pa
sirodymas valstybinės šventės metu
yra atgrasus, nes jis yra simbolis pra
eities, kurioje už šios šventės šventi
mą ir net už bet kuriuos nepriklau
somos Lietuvos ženklus ir simbolius
žmonės buvo persekiojami ir baudžia
mi. „Lietuvos“ pasirodymas Vasario
16-ąją nebuvo klaida ar neapsižiūrėji
mas. Iškilmingai minint Kovo 11-ąją
ansambliui buvo atiduota visa Nacio
nalinio dramos teatro scena.
Nevienam, stebėjusiam iškilmin
gus koncertus, spontaniškai kilo gė
dos jausmas ar net jie jautėsi įžeisti,
kad okupacijos metu klestėjęs ansam
blis ir jo repertuaras lengvai perkelia
mi į dabarties Lietuvą
ir net daromi dabartinio
valstybingumo ženklu.
Tačiau atmosfera, kurio
je vyko koncertas, buvo
patriotinė. Tad kam pa
vyko nuslopinti pradinį
pasibaisėjimo ir gėdos
jausmą, tie galėjo imtis
ieškoti argumentų, pa
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teisinančių šio praeities relikto atgi
mimą: „nėra ko baimintis praeities
baubų“, „jie tikrai neblogai šoka ir sė
kmingai gastroliuoja užsienyje“, „an
samblis yra „valstybinis“, jis „žmo
nėms patinka“, „jį daug kur kviečia
koncertuoti, todėl mes šiandien turi
me juo didžiuotis“ ir pan.
Įvairiausi ideologai puikiai žino,
kad kiekvienai tiesai pagrįsti galime
aptikti nuoseklią argumentuotą teori
ją. Tačiau idant priimtum tokią tiesą,
pirmiausia reikia nuslopinti ar išduo
ti savo jausmus, kurie kyla iš asme
ninės patirties ir atminties, iš asme
ninio santykio su tėvyne. Kad ramiai
galėtum stebėti minėtą koncertą, turi
susitelkti į nerūpestingo bejausmišku
mo būseną, kai imama džiaugtis kie
kvienu šokiu, kiekviena daina ir kie
kvienu ritmingu bato treptelėjimu.
Spontaniškai kylančius neigiamus
jausmus sunku nuslopinti klausantis
„Dainų dainelės“ konkurso. Prieš akis
nevalingai iškyla pionierių kaklaraiš
čiai, o ausyse ima skambėti karinėspatriotinės Tarybų šalies vaikučių
dainelės, išreiškiančios padėką Par
tijai už saulę ir pasaulį. Kita vertus,
sukaupus valią galima imti didžiuo
tis, kad Lietuvoje ir šiandien esama
dainingų vaikų. Tokio pat valios su
kaupimo reikia, kad imtum didžiuotis
kylančiais Valdovų rūmais. Laikraš
čiuose, žurnaluose, reklaminiuose kli
puose statybų metu buvo pateikiami
įvairūs argumentai, kuriais remda
miesi galėtume nuslopinti savo jaus
mų ir atminties pasipriešinimą ir im
tume didžiuotis kylančiu statiniu,
kartu ir Lietuva.
Tad norėdami nuosekliai didžiuotis
tėvyne, turime tapti akli savo asme
ninei patirčiai, jausmams, kurie bylo
ja kitą „tiesą“ apie mūsų akiratin pa
tekusius dalykus. „Jūs taisotės. Jūsų
protas jau beveik neklaidingas. Tik
jausmai nepažengė į priekį,“ – konsta
tavo žmogaus naujos asmenybės mo
deliuotojas O’Brajenas George’o Or
wello knygoje. Ypatinga jausmų laisvė
yra įmanoma net tuomet, kai prievar
ta skatina paklusti veiksmus ar net
protą. Kad proto argumentai nustelb
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tų šiuos jausmus, reikia ypatingų žmo
gaus laisvę sunaikinančių metodų.
Galbūt skamba paradoksaliai, ta
čiau pasididžiavimu remtas patrio
tizmas, jei siekia būti nuoseklus, yra
sunkiai suderinamas su žmogaus lais
ve. Tiesa, jis gali puikiai pasiteisinti
totalitarinėse tvarkose.
Esama kitokio, iš pirmo žvilgsnio
daug silpnesnio patriotizmo, kuris re
miasi ne pasididžiavimu, o meile. Mei
lę galima suprasti labai plačiai: kaip
mėgimą, prisirišimą. Meilė yra asme
ninis santykis, ji nereikalauja akivaiz
daus ir neklystamo pagrindimo ir ar
gumentavimo. Prisirišimo ar pomėgio
jausmas neturi pretenzijų, kad visas
pasaulis pripažintų tuos dalykus kaip
išskirtinius ir vertus mėgimo.
Antai galima mėgti tam tikro rūgš
tumo ir tam tikros spalvos duoną ar
nuolatinę lietuviško klimato kaitą, ku
rios pasigendame atsidūrę stabilaus
klimato kraštuose. Galbūt esame prisi
rišę net prie lietaus ar šlapdribos. Lie
tūs mums suteikia progos padejuoti ir
pasiguosti, bet be jų mums gyvenime
veikiausiai pradėtų trūkti egzistenci
jos spalvų ir niuansų. Galime savotiš
kai mėgti net benamius katinus prie
šiukšlių konteinerių. Praradę dalykus,
prie kurių esame pripratę, kurių tar
si nepastebime, veikiausiai pajustume
gilų stokos jausmą. Šie artimi dalykai
sudaro tai, kas vadinama Lietuva.
Tačiau toks Lietuvos pomėgis tega
li sudaryti tik buvimo patriotu foną.
Patriotizmas yra asmeniškas daug gi
lesne prasme nei minėtosios. Būti pa
triotu negalima priversti ar įtikinti
remiantis naudos argumentais. Pat
riotizmas reiškia laisvai prisiimtą at
sakomybę ar naštą dėl dalykų, kurių
būtinumas nebūtinai savaime supran
tamas.
Patriotizmą ir laisvę galima sieti
klaidingai, kaip neretai daroma minint
nepriklausomybės dienas. Iškilmingo
se kalbose dažnai nuaidi mintis, kad
dabartinę Lietuvą verta mylėti (labiau
nei sovietinę) ir būti jos patriotu todėl,
kad ji suteikia mums laisvę. Tačiau to
kiame patriotizme glūdi daug pavojų.
Jei manysime, kad Lietuva vertinga,

nes yra geriausia vieta, kuri mums ga
rantuoja daugiausiai laisvės, nesun
kiai nusivilsime. Lietuvai pagrįstai
galėsime priekaištauti, kad ji, palygin
ti su kitomis šalimis, neišpildo laisvės
sąlygų. Todėl jai tarsi galėtume atsa
kyti silpnu patriotizmu ar net patei
sinti savo nepatriotiškumą.
Jei laisvė yra laisvė būti Lietu
vos patriotu, tai patriotizmas išreikš
tų laisvę giliausia prasme. Jei vardan
Lietuvos nė vienas nesiimtų atsako
mybės ir veiklos, ji taptų niekam ne
bereikalinga, iš karto ar palengva pra
rastų prasmę ir išnyktų.Žinoma, kaip
savotiškas „tapatybės ženklas“ ji dar
galėtų gyvuoti gana ilgai, tačiau iš jos
teliktų vien iškaba.
Mūsų laisvą pasirinkimą tapti pat
riotais tarsi palengvina pavyzdžiai iš
istorijos. Sukilimuose, pasipriešinimo
kovose žmonės darbais ir net gyvy
be patvirtino jos svarbą ir reikalingu
mą. Lietuvos silpnėjimą ir nykimą jie
suprato kaip savo asmenybių ir lais
vės silpnėjimą. Tiesa, į šias istorines
asmenybes galime žvelgti vien kaip į
vertas pasididžiavimo, tačiau daug la
biau jos vertos sekimo.
Lietuvą, kuri nėra vien iškaba ar
pasauliui atpažįstamas „ženklas“, su
daro patriotai, kurie gyveno praeity
je, gyvena šiandien ir gyvens ateityje.
Jų buvęs ar būsimas Lietuvos pasi
rinkimas yra sunkiai paaiškinamas
visiems ir kiekvienam. Dėl tokių pa
sirinkimų negalima įtikinti, jų nega
lima išmokyti. Jie tegali sužavėti ir
patraukti mūsų laisvę. Herojiniai ro
manai ir kino filmai tokį patriotizmą
gali paskatinti daug labiau nei iškal
tos pamokos.
Kiek aktualioje visuomenėje gali
būti tėvynę mylinčių patriotų? Pagal
naujausią savaitraščio „Veidas“ ap
klausą, į klausimą, ar laiko save pat
riotu, net 78% apklaustų didmies
čių gyventojų atsakė teigiamai. Toks
skaičius ne tiek džiugina, kiek glu
mina. Gali kilti pagrįstų įtarimų, kad
stimuliuojant didžiavimąsi Lietuva,
diegiant ugdymo programas, „patrio
tiškumas“ palengva tampa beprasme
progine iškaba.
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PSICHOLOGINIŲ TRAUMŲ VISUOMENINIO
PRIPAŽINIMO PROBLEMA
Danutė Gailienė

„Traumos“ terminas nuo seno buvo vartojamas medi
cinoje, ypač chirurgijoje. XX a. pradžioje jis pradėtas
vartoti ne tik kūno, bet ir dvasinėms žaizdoms – psi
chologiniam sukrėtimui ir vėlesniems pakenkimams –
nusakyti. Diagnostinėse emocinių ir elgesio sutrikimų
klasifikacijose psichologine trauma laikomas ne bet
koks, o itin sunkus stresorius, susijęs su mirties ir rim
to sužalojimo grėsme. Mokslinės studijos rodo, kad psi
chologinės traumos padarinių sunkumas priklauso nuo
pačios traumos sunkumo. Kai kurios nukentėjusiųjų
grupės – politinių represijų aukos, koncentracijos sto
vyklų kaliniai, ilgalaikio smurtavimo aukos – patiria
itin sunkų ir ilgai trunkantį traumavimą, todėl ir jo pa
dariniai būna sudėtingesni.
Viena esminių traumų psichologijos problemų yra
pačios traumos ir jos pasekmių visuomeninis pripažini
mas. Turbūt nė vienoje sveikatos mokslų srityje nerasi
me tokios ryškios mokslinių tyrimų ir klinikinės prak
tikos priklausomybės nuo visuomenės požiūrio ir nuo
politinių procesų. Periodiškas psichologinės traumos ir
jos pasekmių neigimas būna toks stiprus, kad kartais
telieka ironizuoti: „Kiekvieną kartą neigimui įveikti
reikėdavo, kad kiltų karas“1.

Traumos pripažinimo problema
psichotraumatologijos istorijoje
Pripažinimo ir užmiršimo fazės traumų tyrimo isto
rijoje periodiškai kartojasi2. Ne vieną kartą atkakliems
tyrėjams yra tekę vis pradėti iš naujo, nes nepalankiai
susiklosčiusios socialinės, kultūrinės, politinės aplinky
bės visus pasiekimus nublokšdavo į užmarštį.
Nuo visuomenės pripažinimo labai priklauso psicholo
1
L. Weisæth, „Psichologinė trauma: negalios kompensacija karo bei
civiliams veteranams ir karo aukoms“, in: D. Gailienė (sud.), Sunkių
traumų psichologija: Politinių represijų padariniai, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2004, p. 33.
2
J. L. Herman, Trauma and Recovery, New York: Basic Books, 1992;
B. Shepard, A War of Nerves: Soldiers and psychiatrists, London: Jonathan Cape, 2000; L. Weisæth, „Psichotraumatologija Europoje“, in: Danutė Gailienė (sud.), op. cit.; D. Gailienė, „Vienos diagnozės istorija“,
in: Naujasis Židinys-Aidai, 2001, Nr. 12, p. 675–683.
3
Y. Danieli, N. S. Rodley, L. Weisæth, „Introduction“, in: Y. Danieli,
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ginių traumų tyrinėjimo ir padarinių įvertinimo sėkmė.
Visa psichotraumatologijos istorija rodo, kad reikšmin
giausi pasiekimai šioje srityje tapo įmanomi tik įveikus
traumos neigimo ir nepripažinimo tendencijas. Be to, vi
suomeninis ir politinis traumos pripažinimas yra labai
svarbus veiksnys įveikiant praeities traumas. Visi sim
boliniai tokio pripažinimo ženklai – atminimo dienos,
memorialai, kančių paminėjimai, didvyrių ir labiausiai
nusipelniusių žmonių pagerbimai, kuriuose dalyvauja
valstybių vadovai, aukšti pareigūnai, plačioji visuome
nė – greta kitų turi ir labai svarbią terapinę reikšmę.
Traumavimo ir jo pasekmių pripažinimas arba ne
pripažinimas veikia ir aukų savijautą. Kol traumavi
mas neigiamas ir apie jį nenorima girdėti, tol nepripa
žįstami ir nukentėjusieji. Jie nesulaukia teisingo savo
kančių įvertinimo ir reikiamos pagalbos. Jei visuomenė
pripažįsta aukų kančias, tai didina jų savivertės, oru
mo, asmenybės vientisumo ir savigarbos jausmus, ma
žina jų nerimą ir priešiškumą, o specialistams atveria
kelią rimtai tirti jų trauminį patyrimą3.
Tarsi viskas pasikeitė atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, kai buvome oficialiai pripažinti kaip trem
tiniai. Davė tremtinio pensiją. Pripažinimas buvo
svarbus. Tik po oficialaus pripažinimo aš sugebėjau
eiti iškelta galva. Per minėjimus verkiau. Aišku, tose
ašarose buvo daugiau skausmo, bet aš viešai galėjau
verkti minioje. Šalia manęs stovėjo šimtai mano liki
mo brolių, seserų. (N. J., buvusi tremtinė)
Teisingumas taip pat yra labai svarbus veiksnys, nuo
kurio priklauso nukentėjusiųjų savijauta. Įvairios stu
dijos rodo, kad potrauminio gijimo procesas priklauso ir
N. S. Rodley, L. Weisæth (eds.), International Responses to Traumatic
Stress, New York: Baywood, 1996, p. 1–14; E. Staub, „We can Create
a Different World: The Origins and Prevention of Genocide and Mass
Killing“, in: Psychologie 2000, Hrsg. R. K. Silbereisen, M. Reitzle, Bericht über den 42. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie In Jena 2000, p. 159–173; E. Staub, „Reconciliation after genocide,
mass killing or intractable conflict: Understanding the roots of violence, psychological recovery, and steps toward a general theory“, in: Political Psychology, 2006, Nr. 27, p. 867–893.
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nuo visuomenės suteikiamo statuso nukentėjusiajam,
nuo tikrų ar simbolinių kompensacijų, nuo atminties.
Taip pat labai svarbus ir kaltųjų įvardijimas bei nubau
dimas. Antai Kroatijoje po paskutiniojo karo į gyvena
mąsias vietas grįžtant pabėgėliams mėginama sutelkti
politikų, psichologų, dvasininkų pastangas, idant būtų
vėl atkurtos bendruomenės, kuriose serbai ir kroatai
gyveno kartu. Nukentėjusieji iš principo sutinka, kad
susitaikymas bendruomenėje būtinas. Tačiau viena iš
pagrindinių jų sąlygų, be kurios neverta ir pradėti apie
tai galvoti, yra reikalavimas nubausti kaltuosius4.
Norvegijoje iš karto po Antrojo pasaulinio karo imta
labai rūpintis teisingumo atkūrimu ir, kaip vėliau pa
aiškėjo, tai turėjo didelės įtakos karo aukų tolesnei sa
vijautai.
[…] išdavikams, kolaborantams ir karo nusikaltė
liams pokariu surengti teismai, labai kruopščiai iš
nagrinėję bylas, ir kaltinamųjų čia proporcingai buvo
daugiau negu kitose nacių okupuotose šalyse. Karo
įvykių dokumentai buvo paviešinti ir padėjo susi
klostyti visuomenės nuomonei. Šio itin apgalvoto ke
lerius metus vykusio proceso pasekmė buvo ta, kad
karo aukų nusiskundimų pasigirdo labai nedaug,
priešingai daugelio šiuolaikinių smurto aukų pykčiui
ir nuoskaudai – dažnai jos nesulaukia nė atsiprašy
mo, o skriaudėjai lieka nenuteisti ir nenubausti.5
1945 m. Norvegijos ekonominė padėtis buvo labai
sunki, karo palikimas slėgė visą tautą. Todėl iš pradžių
kompensacijos karo aukoms tebuvo minimalios. Vėliau
buvo atliekami labai išsamūs kompleksiniai karo daly
vių sveikatos tyrimai. Jų rezultatai paskatino Norvegi
jos vyriausybę peržiūrėti kompensacijų sistemą. 1967 m.
Norvegijos parlamentas priėmė Atitaisymo aktą, labai
pagerinusį buvusių karo dalyvių padėtį. Tyrimai vyksta
ir kompensacijų sistema tobulinama iki šiol. Dabartinė
politika – užtikrinti ne tik asmens gyvenimo lygį, bet ir
jo saviraišką, ir viso jo gyvenimo kokybę6.
Teisingumo bei aukų pripažinimo bei kompensacijų
joms po Antrojo pasaulinio karo siekė visas Vakarų pa
saulis. Niurnbergo procesas (tegul ir kontroversiškai
vertinamas) ir griežtas nacionalsocialistinės ideologi
jos pasmerkimas, sisteminga denacifikacijos politika
ir kompensacijos nukentėjusiems kraštams ir asme
nims, – deja, kaip žinome, visa tai apsiribojo nacizmo
nusikaltimų padariniais. Komunizmo nusikaltimus ir
jų aukas ilgus dešimtmečius gaubė ir lydėjo tyla, kurią
labai sunku įveikti ir šiandien.
Po karo Vakarų šalyse priimti visuomeniniai bei poli
4
D. Čorkalo Biruški, „Trauma, trust and social reconstruction: from
broken ties to social recovery“, in: Plenary lecture at the 10th European Conference on Traumatic Stress, Opatija, June 5–9 2007.
5
L. Weisæth, „Psichotraumatologija Europoje“, p. 240.
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tiniai sprendimai palankiai veikė pradėtuosius sunkių
ilgalaikių traumų tyrimus, o jais remiantis buvo kuria
ma ir tobulinama kompensacijų sistema nuo nacių re
žimo nukentėjusiems žmonėms.

Kodėl vengiama pripažinti traumas
ir jų padarinius?
Čia susipina įvairios vidinės ir išorinės, individualios
ir socialinės, politinės, ideologinės priežastys – su trau
ma susijęs emocinis krūvis, kaltės ir skriaudos atlygi
nimo klausimas, socialinės stigmos vengimas, specia
listų nepalankios nuomonės ir kt.
Emocinis krūvis. Kartais traumos užmirštamos to
dėl, kad prisiminti jas tiesiog emociškai per sunku. Psi
chologinė trauma yra visą žmogaus esybę sukrečiantis
patyrimas, susijęs su didžiuliu emociniu krūviu. Tai
sunkiai pakeliama, todėl žmogus priverstas stengtis
negalvoti, neprisiminti, vengti su trauma susijusių vie
tų, žmonių ir aplinkybių. Vengimas – natūrali aukos
gynybinė reakcija į patirtą traumą. Vengimo ir prisi
minimų proveržių kaita yra būdingiausia potrauminių
sutrikimų turinčių žmonių ypatybė. Pasak diagnosti
nio apibūdinimo:
Tipiški požymiai yra įkyrus ir pasikartojantis stre
sinio įvykio išgyvenimas prisiminimuose (reminiscen
cijos, angl. Flashbacks) arba sapnuose, pasireiškian
tis, nepaisant nuolat juntamo emocinio „sąstingio“ ar
jausmų blankumo fono, atsiskyrimas nuo kitų žmo
nių, nejautrumas aplinkos poveikiams, anhedonija
bei vengimas traumą primenančių veiksmų ir situ
acijų. Dažnai nukentėjusysis bijo ir vengia užuomi
nų apie jį ištikusią traumą. Kartais staigus jį trau
mavusios situacijos priminimas, joje atliktų veiksmų
pakartojimas ar tuomet pasireiškusios reakcijos at
siradimas gali sukelti staigų ir dramatišką baimės,
panikos ar agresijos proveržį.7
Labai stiprius jausmus žmonių patirtos kančios kelia
ir jų aplinkiniams. Sunku, kartais neįmanoma to klau
sytis. Lietuvoje buvusių tremtinių ir politinių kalinių
vaikai, klausiami apie jų pokalbius su tėvais apie re
presijas, dažnai irgi tai pabrėždavo.
Pokalbiai apie lagerio gyvenimą labai priminė so
vietų armiją, kurioje teko tarnauti. Dažniausiai tėtė
apsiverkdavo, todėl pasakojimai mane veikdavo ir
dabar veikia neigiamai. Aš jų vengiu.
Žr. L. Weisæth, „Psichologinė trauma“.
Lietuvos psichiatrų asociacija, Pasaulinė sveikatos organizacija ir
kt., TLK-10 psichikos ir elgesio sutrikimai: Klinika ir diagnostika, Kaunas: Medicina, 1997.
6

7
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Mamytė ramiai apie tai negalėdavo kalbėti, ji vi
sada susijaudindavo ir verkdavo, tai vaikystėje la
bai dažnai ją ramindami verkdavome ir mes kartu
su broliu.

ir per dažni, labai detalūs nuolatiniai tėvų pasakojimai
apie patirtas kančias11. Nėra paprasta rasti pusiausvy
rą tarp šių dviejų kraštutinumų, bet ji šeimos gyveni
mui labai svarbi12.

Tie pokalbiai veikdavo labai skausmingai. Tada
dar būdami vaikai, mes negalėjome įsivaizduoti, kaip
galima žmogų teisti, mušti ar barti už nieką.

Pažįstu žydų, kurie koncentracijos stovyklose paty
rė siaubingų dalykų, tačiau, Frankfurte vykstant Auš
vico procesui, net neskaitė pranešimų apie jį laikraš
čiuose. Matyt, žmonės tik po dešimties ar dvidešimties
metų yra pasirengę ir įstengia literatūriškai gilintis į
karo baisybes, nes pamaži užauga nauja karta, pati
karo nepatyrusi, o vyresnieji, viską patys išgyvenę,
tada jau geba pažvelgti į viską iš didesnio atstumo.13

Vengdavome pokalbių apie tremtį todėl, kad būda
vo sunku kalbėti šia tema.
Aš visada su siaubu įsivaizduodavau plačius Sibiro
miškus, šaltį, alkį, ligoninę, todėl visada labai susi
jaudindavau.
Visos smulkmenos šiurpindavo, aš negalėjau įsi
vaizduoti visų lagerio baisumų.
Tai buvo varginantys pokalbiai. Mama tai buvo ir
yra labai giliai paslėpusi. Apie tai prisimena su dide
liu sunkumu. Jai sunku tai prisiminti ir kalbėti. Juk
ten prabėgo patys gražiausi metai. Jaunystė.

Panašūs traumos prisiminimo ir vengimo dėsningu
mai veikia ir socialiniame lygmenyje. Į visuomenės są
monę protarpiais įsiveržia žinojimas apie siaubingus
įvykius, bet išlaikomas joje neilgai. Pasaulis nori pa
miršti karus, neteisybes ir jų aukas. Skirtumas tik tas,
kad nukentėjusieji irgi dažnai norėtų užmiršti, bet ne
gali, o visuomenė ir labai stengiasi viską pamiršti, ir
pamiršta14.

Dėl tokio emocinio krūvio aplinkiniai taip pat linkę
vengti sąlyčio su trauma ir skatinti aukas vengti trau
mos temų, dažnai remdamiesi žinomais stereotipais
„nereikia draskyti žaizdų“ ir panašiai. Tačiau ne vis
kas taip paprasta. Patyrusieji traumą nori užmiršti,
bet negali, taip pat jie dažnai svyruoja tarp noro kal
bėtis apie traumą ir noro vengti tokių prisiminimų ir
pokalbių.
Holokausto aukų šeimų tyrėjai kalba apie abiejų pu
sių nebylų susitarimą – „šeimos paslaptį“8 arba „tylos
sutartį“ (pact of silence)9: „Tėvai nepasakoja, vaikai
neklausia“10. Tai gali neigiamai paveikti šeimos gyveni
mą ir vaikų savijautą. Tačiau taip pat neigiamai veikia

Kaltės ir skriaudos atlyginimo problema. Jeigu trau
mą lėmė ne gamtos reiškiniai, o žmonių veiksmai, tai
visu aštrumu iškyla kaltojo problema. Čia aukų ir
traumos kaltininko interesai radikaliai skiriasi. La
bai svarbu, kieno pusę imsis palaikyti aplinkiniai, vi
suomenė.
Jei skriaudėjas yra nugalėtas, kaip buvo su nacistine
Vokietija, tai iš jo tiesiog atimamas balsas, bet jei jis –
nugalėtojų pusėje, kaip buvo su komunistine Sovietų
Sąjunga, tai reikalai komplikuojasi. Žinome, kad Sovie
tų Sąjungos teisių perėmėja pasiskelbusi Rusija ne tik
vengia prisiimti ir jos kaltes bei atsakomybę už skriau
dos atlyginimą, bet netgi neigia Baltijos šalių okupa
cijos faktą. Vladimiras Putinas yra net pareiškęs, kad
Sovietų Sąjungos griuvimas buvęs didžiausia XX a.
geopolitinė katastrofa.
2000 m. LR Seimas priėmė įstatymą „Dėl SSRS oku
pacijos žalos atlyginimo“15, įpareigojęs vyriausybę pra
dėti derybas su Rusija dėl sovietų okupacijos žalos
atlyginimo. Lietuva prašė pusę šimtmečio trukusią

8
E. Imber-Black, Secrets in Families and Family Therapy, New York,
London: W. W. Norton & Company, 1993.
9
B. Trossmann, „Adolescent Children of Concentration Camp Survivors“, in: Canadian Psychiatric Assesment Journal, 1968, Nr. 13, p.
121–123; S. Davidson, „Transgenerational Transmission in the Families of Holocaust Survivors“, in: International Journal of Family, 1980,
Nr. 1, p. 95–112.
10
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Pokalbiai buvo gana ilgi ir visuomet baigdavosi
mamos ašaromis. Jos pergyvenimų neįmanoma ap
rašyti. Tai reikia matyti ir jausti. Užtenka tik tiek,
kad mama jau visai neturi sveikatos, yra išsekusių
nervų.
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Lietuvos okupacijos žalą įvertinti 80 mlrd. litų, tačiau
Rusija iki šiol atsisako derėtis dėl jos atlyginimo. Ru
sija taip pat visiškai ignoruoja iš Lietuvos ateinančius
teisinės pagalbos prašymus – neteikia jokios informa
cijos ar dokumentų apie Lietuvoje vykdytą sovietinį ge
nocidą ir nusikaltimus žmoniškumui, neišduoda įtaria
mųjų ir net nuteistųjų16.
Tokiose situacijose pačios valstybės dažnai ima rūpin
tis kompensacijomis savo piliečiams, nors kartais tai ir
labai nelengva. Pavyzdžiui, Suomija iš Šiaurės šalių
per Antrąjį pasaulinį karą nukentėjo labiausiai. Poka
riu jos padėtis buvo labai sunki, todėl į kompensacijas
buvo žiūrima labai griežtai. Jokios ilgalaikės nervinės
kilmės problemos nebuvo kompensuojamos. Tik aštun
tame dešimtmetyje imta kompensuoti kai kuriuos ner
vinius sutrikimus, susijusius su sovietine nelaisve, ir
tik paskutiniame XX a. dešimtmetyje Suomijos Aukš
čiausiasis Teismas nustatė keletą naujų principų, ku
rie pagaliau ima atitikti Suomijos veteranų ir jų slau
gytojų pageidavimus17.
Nepriklausomybę atkūrusi Lietuva taip pat ėmė rū
pintis įvardyti ir kiek įmanoma atlyginti nuo sovietų ir
nacių represijų nukentėjusiems savo piliečiams.
LR Seimas priėmė „Asmenų nukentėjusių nuo
1939–1990 m. okupacijų, teisinio statuso įsta
tymą“, „Asmenų represuotų už pasipriešinimą
okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įsta
tymą“ ir kitus svarbius teisinius aktus. Juose
apibrėžti nuo nacistinės Vokietijos ir komu
nistinės Sovietų Sąjungos okupacijos nuken
tėjusių asmenų, jiems pasipriešinusių asmenų
teisinio statuso pagrindiniai kriterijai. Nuken
tėjusio ar rezistencijos dalyvio statusą turin
tiems asmenims numatyta valstybės parama.
Tiesa, panašu, kad valstybė į ją žiūri gana van
giai. Štai praėjus dešimtmečiui nuo įstatymo
priėmimo, nukentėjusieji kreipėsi į vyriausybę,
pažymėdami, kad jau daugelį metų nukentė
jusiųjų asmenų valstybinė pensija yra gerokai
mažesnė už socialinio draudimo bazinę pensiją
ir nesudaro nė pusės pirminės jos perkamosios
galios18. Akivaizdu, kad tokią padėtį lemia ne
šalies ekonominė padėtis, o veikiau gana abe
jingos visuomenės ir valdžios nuostatos repre
suotų žmonių atžvilgiu.
Tačiau ne visais nukentėjusiais Lietuvos pi
16
G. Sarafinas, „Genocido Lietuvoje nebuvo?“ in: Veidas,
2007-03-08, Nr. 10, p. 16–23.
17
L. Weisæth, op. cit.
18
J. Damulytė, „Su Rusija siūloma derėtis dėl pensijų buvusiems lietuviams tremtiniams“, in: http//:www.delfi.lt, 200708-03.
19
V. Domanskaitė-Gota, D. Gailienė, J. Girdziušaitė, „Karo
trauma: Lietuvos Afganistano karo veteranų tyrimas po septyniolikos metų“, in: D. Gailienė (sud.), op. cit., p. 182–199.
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liečiais valstybė ketino rūpintis. Nukentėjusiųjų statu
sas nebuvo suteiktas Afganistano karo veteranų gru
pei, vadinamiesiems „afganams“, kurių Lietuvoje yra
net keli tūkstančiai. Politikų įvardyta priežastis skam
bėjo gana paviršutiniškai – „Lietuva šito karo nekaria
vo“.
Kaip žinome, 1979–1989 m. Afganistane vyko karas
tarp mudžahedų (musulmonų partizanų) ir Afganista
no prosovietinės vyriausybės, kuriai „padėjo“ SSRS ka
riuomenė. Šiame kare buvo priversti dalyvauti ir apie
5000 Lietuvos vyrų. Visi jie tuomet atliko privalomąją
karo tarnybą ir dauguma į Afganistaną vyko ne savo
noru. Lietuvos Afganistano karo veteranų organizacijos
duomenimis, šiame kare žuvo apie šimtą Lietuvos pi
liečių, tiek pat buvo fiziškai suluošinta. Šiuo metu nėra
žinoma, kiek tiksliai veteranų yra Lietuvoje, kiek jų
mirė, kiek nusižudė19. Karą gaubė visiškas slaptumas,
žuvusiuosius parveždavo cinkuotuose karstuose, šei
mos net negalėdavo prideramai su jais atsisveikinti.
Iš pradžių „slėptas“ karas neleido pilnai suvokti tra
gedijos masto. Vėliau, kai karas buvo pripažintas po

Vytautas Valius. Mėginimas rekonstruoti. Iš ciklo „Kultūros ekologija“.
1995. Kartonas, akrilas. Ramūno Virkučio nuotr.
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litine klaida, susiformavęs neigiamas visuomenės po
žiūris į karą paveikė ir jo dalyvius. Lietuvos „afganų“
padėtis buvo dar blogesnė. Kaip žinia, Rusijos „afga
nai“ grįžo į tėvynę, kuri juos siuntė. Lietuvos „afganai“
grįžo į Lietuvą, kuri, tapusi nepriklausoma valstybe ir
turėdama daugybę kitų socialinių problemų, Afganis
tane kariavusius vaikinus paliko likimo valiai.20
Vilniaus universiteto Klinikinės psichologijos kated
ra ir Lietuvos gyventojų rezistencijos ir genocido tyrimo
centras Lietuvos Afganistano karo veteranų organiza
cijos ir jos tuometinio prezidento amžiną atilsį Rimanto
Ruzo bei dabartinio prezidento Vyto Lukšio iniciatyva
atliko tyrimą, kuriuo siekta įvertinti „afganų“ traumi
nį patyrimą ir jo padarinius21. Tyrime dalyvavo vyrai,
tarnavę per karą Afganistane, o kontrolinę grupę su
darė asmenys, karo tarnybą atlikę SSRS teritorijoje.
Tyrimas atliktas praėjus vidutiniškai 17 metų po vyrų
grįžimo iš Afganistano karo ir po 18 metų – iš tarny
bos SSRS.
Tyrimas patvirtino, jog „afganų“ patyrimas yra daug
labiau traumuojantis nei kare nedalyvavusių vyrų.

Daug metų praėjo, o aš negaliu pamiršti – šaudai
žmones nekaltus… jūs nesuprasit, kaip galima šau
dyti į nekaltus… moteris, vaikus... o ką tu gali pada
ryti? Kitam to net ir nepapasakosi, kuris ten nebuvo…
gyvenom kaip kažkokiam kitam išmatavime: atrodė,
dar truputis – ir pabusim iš to košmaro, viskas taip
baisu, kad negali būti realu, tai negali būti žmonių
pasaulis… ne, negaliu aš apie tai kalbėti… galvojau,
kad jau galiu, bet negaliu… (iš „afgano“ pasakojimo)
Potrauminė simptomatika. Net ir praėjus tiek metų,
30% Lietuvos „afganų“ turi potrauminio streso sutriki
mą, o karo nepatyrusių, nors ir kariuomenėje tarnavu
sių kontrolinės grupės vyrų tokių yra tik 2%. „Afganai“
taip pat dažniau patiria depresijos ir nerimo simpto
mus, jiems dažnai kyla bendravimo sunkumų, miego
sutrikimų (pavyzdžiui, naktinių košmarų) ir agresija.
Tai dažniausi gretutiniai PTSS simptomai, būdingi pa
tyrusiems karo traumą.
Bet žinot, kas baisiausia, kad sugrįžus niekas ne
sibaigė… Aš šaukdavau naktimis – beveik kiekvieną
naktį, vaistai nepadėjo. Tai, ką ten išgyvenau,
nepaliko manęs ir čia – naktį aš klajodavau to
mis pačiomis vietomis, kur liko mano draugai,
girdėdavau sprogmenų garsus, žmonių vaitoji
mus. Dieną taip pat būdavo sunku, net vaiko
riksmas sugrąžindavo į mūšio lauką. Košma
rai nesibaigė… Pradėjau gerti, buvau nekan
trus, truputį kas ne taip – šaukdavau ant kitų,
lįsdavau muštis… (iš „afgano“ pasakojimo)
Šie vyrai nėra linkę daug pasakotis, jie aps
kritai nenoriai kreipiasi pagalbos, savigydai
dažnai vartoja alkoholį, o apie savo patyrimą
lengviau kalbasi su to paties likimo žmonėmis.
Panaši situacija su viena karo veteranų gru
pe yra buvusi Norvegijoje. Po Antrojo pasauli
nio karo svarstant kompensacijų tvarką, karo
jūrininkai nebuvo pripažinti nukentėjusiais
kare. Tik nuoseklūs tyrimai parodė, kad ilga
laikė didelės grėsmės patirtis irgi padarė žalos
jų fizinei ir psichinei sveikatai. Remiantis tyri
mais, karo nelaimingo atsitikimo apibrėžimas
buvo papildytas ir teisingumas karo jūrinin
kų atžvilgiu atstatytas. Lietuvos ir Norvegijos
skirtumas tik tas, kad norvegai nežinojo, jog
karo jūrininkai irgi kenčia ilgalaikes sunkaus
karo streso pasekmes, tai paaiškėjo tik vėliau.
V. Lukšys, „Užmirštas“ karas, Vilnius: Vaga, 2003, p. 7.
Ibid.; V. Domanskaitė-Gota, D. Gailienė, E. Kazlauskas, „Lietuvos vyrų trauminis patyrimas, potrauminio streso
sutrikimas ir adaptacija praėjus 17 metų po karo tarnybos
Afganistane ir Sovietų Sąjungoje“, in: Psichologija, 2006,
Nr. 34, p. 57–67.
20
21

Vytautas Valius. Robotas. Skulptūros fragmentas (metai nežinomi).
Kartonas, sintetinė tempera. Ramūno Virkučio nuotr.
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Tuo tarpu Lietuvoje puikiausiai buvo žinoma apie „af
ganus“ ir apie jų baisų patyrimą. Bet politikų sprendi
mas buvo trumparegiškas.
Visai tautai pasidarė gėda dėl tokio netinkamo el
gesio su karo jūrininkais po karo. Socialinė degrada
cija ir susilpnėjusi sveikata daug kam baigėsi anks
tyva mirtimi, dažnas ne tik turėjo nervinio pobūdžio
problemų, bet ir pasidavė alkoholizmui.22
Negalėtume sakyti, kad Lietuvoje visai tautai pasi
darė gėda, bet į Afganistano karo organizacijos pastan
gas ir mokslinio tyrimo rezultatus Lietuvos vyriausy
bė reagavo kai kuriais veiksmais – nuo 2003 m. darbo
neturintieji karo dalyviai apdrausti privalomuoju svei
katos draudimu, atnaujintas kompensacijų mokėjimas
sovietų armijoje, taip pat ir Afganistane, nukentėju
siems kariams, nuo 2004 m. jiems jau suteiktas nuo
1939–1990 m. okupacijų nukentėjusių asmenų statu
sas. Stiprėja ir Afganistano karo veteranų organizacija.
Ji rūpinasi ir žuvusiųjų atminimo įamžinimu23, ir vete
ranų interesų atstovavimu bei gynimu.

Komunistinio režimo traumų
pripažinimo problema
Antrasis pasaulinis karas baigėsi sąjungininkų per
gale. Po karo nacizmas pripažintas nusikalstama ideo
logija, nusikaltėliai nuteisti ir nubausti. Vakarų Vokie
tijoje imta įgyvendinti nacionalsocialistinės praeities
„apdorojimo“ programą. Aukos įvardytos, jų kančios
pripažintos ir siekta jiems kiek įmanoma atlyginti
skriaudą. Atkakliomis specialistų pastangomis prasi
dėjo labai intensyvūs nacių represijų, holokausto aukų
trauminių išgyvenimų tyrimai, kurie tęsiami iki šiol.
Kai kada tai net ima atrodyti perlenkta, pasigirsta bal
sų apie viktimizacijos madą, unikalumo obsesiją, kai
aukos varžosi ne tik dėl pripažinimo, bet ir dėl pirme
nybės. Tvirtinama, kad tyrėjų intencijos – nebe moksli
nės, o susijusios su vienokia ar kitokia politine, medžia
L. Weisæth, „Psichotraumatologija Europoje“, p. 253.
V. Lukšys, op. cit.; V. Lukšys, Sustingęs laikas, Vilnius: Versus aureus, 2004.
24
V. Valentinavičius, „Holokaustas Amerikos gyvenime: Atminties
kultūros vingiai“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2001, Nr. 12, p. 667–674;
R. Franklin, „Identity Theft: True memory, false memory, and the Holocaust“, in: The New Republic, 2004-05-31.
25
N. Frei, 1945 und wir: Das Dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen, München: C. H. Beck Verlag, 2005.
26
P. Burger, „Užmaršties apologija: atminties politikos klaidos“, in:
Naujasis Židinys-Aidai, 2001, Nr. 12, p. 666.
27
M. Reich-Ranicki, op. cit.
28
H. Sander, B. Johr (Hrsg.), Befreier und Befreite, München: Antje
Kunstman, 1992.
29
Anonyma, Eine Frau in Berlin: Tagebuch-Aufzeichungen vom 20.
April bis 22. Juni 1945, Frankfurt am Main: Eichborn Verlag, 2003.
22
23
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gine, psichologine nauda24, „aukų konkurencija“25.
Kyla net protestų prieš nuolatinį raginimą neužmirš
ti nacizmo piktadarybių – „užmaršties apologija“. Kriti
kuojamas psichoanalitiškas „praeities įveikimo“ reika
lavimas ir pedagoginės „reedukacijos“ programos, nes
„sielvartas kaip tikras jausmas praėjus pusei šimtme
čio nebeįmanomas, jo simuliavimas yra moralinis mi
rusiųjų išnaudojimas. […] užmarštis nesukeltų blogų
pasekmių, gal tik pakenktų bizniui“26.
Tiesa, ir Vokietijai pažįstamas visuomeninio traumų
pripažinimo problemos skonis. Per keletą pokario de
šimtmečių Vokietijos visuomenėje susiklostė, regis, sa
vaime suprantama nuostata, kad aukos ir budelio ka
tegorijos yra aiškios: nacistiniai nusikaltėliai kalti dėl
daugybės žmonių kančių, vokiečiai kalti dėl pradėto
karo. „Po visko, ką vokiečiai padarė kitoms tautoms,
autoriai drovėjosi pradėti savo ruožtu skaičiuoti, kas
buvo padaryta vokiečiams“27.
Tačiau pastarąjį dešimtmetį prabilta ir apie civilių
vokiečių patirtus išgyvenimus per karą ir jam pasibai
gus. „Išvaduotojai ir išvaduotieji“28 vadinasi knyga apie
„išvaduotame“ Berlyne sovietinės kariuomenės prie
vartautų moterų likimus. Neseniai paskelbtas prie
vartavimų baisumus liudijantis vienos moters to meto
dienoraštis29. Pasirodė studijų, romanų, atsiminimų ir
daugybė juos lydinčių diskusijų ir komentarų apie žiau
rų sovietinės kariuomenės elgesį su civiliais gyventojais
Karaliaučiaus srityje ir visuose Rytprūsiuose bei aukų
likimus30, apie bombarduotųjų Vokietijos miestų gyven
tojų patirtą siaubą31, apie pabėgėlius iš Rytų Europos,
apie vadinamųjų „karo vaikų“, t. y. per karą gimusių
žmonių dabartinę būklę32. (Beje, pastarieji susilaukia ir
nemažai kritikos: esą „šešiasdešimtaštuntininkai“ linkę
spekuliuoti praeities temomis ir gana nepagrįstai susi
kurti aukos vaidmenį.) Leidžiamos taip pat socialinės
psichologijos studijos apie nacių nusikaltėlių psichologi
ją ir jų „gyvenimą“ šeimos narių atmintyje33. Tačiau ne
retai visas šias pastangas lydi etiniai klausimai – ar tai
nereiškia praeities diskurso perkodavimo34, ar moralu
net mėginti lygintis su tikrosiomis karo aukomis (pvz.,
30
G. Grass, Krebsgang, Göttingen: Steidl, 2002; R. Kibelka, Ostpreu
ßens Schicksalsjahre 1944–1948, Berlin, 2000; R. Kibelka, Vilko vaikai, Vilnius: Baltos lankos, 2000.
31
J. Friedrich, Der Brand: Deutschland im Bombenkrieg 1940–1945,
München: Propyläen Vlg., 2002.
32
F. Teegen, L. D. Cizmic, „Traumatische Lebenserfahrungen und
heutige Belastungsstörungen pflegebedürftiger alter Menschen“, in:
Zeitschrift für Gerontopsychologie&-psychiatrie, 2003, Nr. 16 (2), p.
77–91; Ph. Kuwert, C. Spitzer, A. Träder, H. J. Freyberger, M. Ermann,
„Sixty years later: Post-traumatic stress symptoms and current psychopathology in former German children of World War II“, in: International Psychogeriatrics, 2006, p. 1–7.
33
H. Welzer, M. Christ, Täter: Wie aus ganz normalen Menschen
Massenmörder wurden, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2005.
34
N. Frei, op. cit.
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diskusijos 10-ojoje Europos trauminio streso konferen
cijoje Opatijoje, 2007 m. birželio 5–9 d.)?
Bet grįžkime prie komunizmo. Šis totalitarinis reži
mas gyvavo dar 50 metų po karo, o po SSRS žlugimo
taip ir nebuvo pripažintas nusikalstamu. Nebuvo nuo
sekliai užbaigta kova su komunizmu, pasmerkiant jį
dėl nusikaltimų žmonijai. „Aušvico konclagerio virši
ninkas pakartas, Ozerlago komendantui mokama pul
kininko pensija“35.
Vakarų Europoje „Geležinės uždangos“ laikais apie
komunizmo nusikaltimus ką nors konkrečiau sužinoti
beveik nebūta galimybių. Man visada skaudžiai simp
tomiškas atrodo faktas, kad 1968-aisiais Vakarų Euro
pos šalių studentai, dauguma ryškiai socialistuojantys,
bėgiojo su raudonomis Mao Zedongo knygelėmis ir kėlė
maištus prieš savo tėvų kartą, o tais pat metais pačia
me Europos centre, viename gražiausių jos miestų Pra
hoje sovietiniai tankai traiškė žmones vien už tai, kad
jie tiesiog norėjo laisvės ir demokratijos savo šaliai. Iki
šiol Vakarų šalyse nuostata komunizmo atžvilgiu labai
ambivalentiška.
Dvasinis Europos susivienijimas vyksta gana neleng
vai. Vakaruose daug kam buvo netikėta, kad naujosios
ES šalys turi ne tik ekonominių interesų, bet ir savo
kultūrą, ir savo atmintį, ir savo istorijos supratimą.
2004 m. mūsų įsijungimo į ES pavasarį, Vokietijoje,
per Leipcigo knygų mugės atidarymą trumpą kalbą pa
sakė Europos komisarė, buvusi Latvijos užsienio reika
lų ministrė Sandra Kalnietė, kuri pabrėžė:
Po Antrojo pasaulinio karo Europą perpus padali
jo Geležinė uždanga, ir tai ne tik atnešė vergiją Rytų
Europos tautoms, bet ir ištrynė jų istoriją iš bendro
sios Europos istorijos. Europa ką tik buvo išsivada
vusi nuo nacizmo negandos; ir po kruvinų karo sker
dynių buvo labai suprantama, kad tik nedaugelis
žmonių teturėjo jėgų pažvelgti tiesai į akis; ypač ne
įstengė pripažinti fakto, kad vienoje Europos pusėje
teroras ir toliau tęsiasi, – kur už Geležinės uždangos
sovietų režimas toliau vykdė Rytų Europos tautų ir
net savosios tautos genocidą.
Daugiau nei 50 metų Europos istorija buvo rašoma,
mums negalint prie šio darbo prisidėti, ir Antrojo pa
saulinio karo nugalėtojų istorija – tai taip būdinga –
suskirstė viską ir visus, pasakydama, kas yra gera,
kas bloga, kas teisinga, kas klaidinga. Tik Geleži
nei uždangai nukritus, tyrėjams pasidarė prieinami
archyvuose saugoti dokumentai ir šių aukų gyvenimo
istorijos. Šie duomenys įrodo, kad abu totalitariniai re
A. Brossat; cit. iš: V. Kubilius, „Kelias į niekur per lūžtantį iliuzijų
ledą“, in: Metai, 2003, Nr. 8–9, p. 125.
36
„Mit Ballschuhen im sibirischen Schnee Nazis und Kommunisten:
„Gleichermaßen verbrecherisch“? Lettlands EU-Kommissarin Sandra
Kalniete erklärt ihre Buchmessen-Rede, in: Die Welt, 2004-04-28.
35
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žimai – nacizmas ir komunizmas – buvo vienodai nu
sikalstami. Niekados nevalia jų skirti vien todėl, kad
vienas jų buvo nugalėtojų pusėje. Kova prieš fašizmą
negali būti laikoma dalyku, visiems laikams išteisi
nančiu Sovietų Sąjungą, vienos klasės ideologijos var
du engusią nesuskaičiuojamą daugybę nekaltų žmo
nių.
Po jos žodžių „abu totalitariniai režimai – ir nacizmas,
ir komunizmas – buvo vienodai nusikalstami“ iš salės
protestuodamas išėjo Vokietijos žydų centrinės tarybos
viceprezidentas Salomonas Kornas. Vokietijos spaudoje
užvirė diskusija. Daug kas baisėjosi naujųjų ES narių
įžūlumu – kaip galima lyginti šiuos du nusikaltimus?
Juk Didžiojo Nusikaltimo naratyvas priklauso Vokieti
jai! Ir apskritai – ką tos mažosios šalys sau galvoja?
Die Welt: Argi ne kaip tik mažas tautas ima pagun
da laikyti save aukomis?
Kalnietė: Atvirai pasakius, man Jūsų klausimas at
rodo keistas. Nesuprantu nė to, iš kur jis Jums kyla.
Tai, kad mes mėginame pažinti savo tikrąją istoriją, juk
nereiškia, kad vaizduojame save aukomis ir patys save
apraudame. Mes jaučiame priedermę kalbėti tiesą.36
Taigi aišku, kad tarp susijungusiai Europai iškylan
čių naujų bendrų uždavinių yra ir istorinės praeities
įvertinimas, ir tai reikalauja didelių pastangų. Europos
atmintis dar visiškai netolygi ir fragmentuota37. Politi
kai dar daug liko nuveikti siekiant komunistinių totali
tarizmų įvardijimo ES dokumentuose.
Taigi, kitaip negu nacionalsocialistinė ideologija, ko
munizmas oficialiai nebuvo paskelbtas nusikalstamu.
Beveik nėra nuteistų ir konkrečių komunistinių re
presijų vykdytojų. Neįvykdyta „dekomunizacija“, kuri
būtų analogiška „denacifikacijai“, daro neįmanomas
įgyvendinti ir kitas priemones, skatinančias „perdirbi
mo procesą“.
Vakarų šalyse komunizmo nusikaltimų ir komunisti
nės ideologijos atžvilgiu geriausiu atveju vyrauja ambi
valencija, bet iš tikrųjų ji kol kas labai artima tabu. Ru
sijoje – vis stiprėja kategoriškas bet kokių komunizmo
nusikaltimų neigimas. Lietuvoje – sumaištis.

Komunizmo nusikaltimų
neigimo padariniai
1991 m. Lietuvai įtvirtinus Nepriklausomybę, pag
rindiniuose valstybės dokumentuose buvo įvardyta ne
S. Troebst, Postkommunistische Erinneringskulturen im Östlichen
Europa: Bestandsaufnahme, Kategorisierung, Periodisierung / Postkomunistyczne Kultury pamięci w Europie Wschoclniej: Stan i Kategoryzacja, periodyzacja, Wroclaw: Wydawnictwo Univewersytetu Wroc
ławskiego, 2005.
37
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teisėta okupacija ir nukentėjusieji nuo jos. Priimtas net
įstatymas „Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų ge
nocidą“. Tačiau bendros valstybės politikos nebuvo. Ne
įvyko desovietizacija – nei formali, nei faktinė.
Taip pat visuomenėje nebuvo gilesnės apie 50 metų
trukusios okupacijos padarinių refleksijos. Priešin
gai, visomis išgalėmis siekiama kuo greičiau užmiršti
praeitį ir vengti bet kokių diskusijų apie ją. Tada ne
trunka paaiškėti, kad „istorinė atmintis tebėra krau
juojanti žaizda“, ji tebedraskoma priešingų ideologinių
pozicijų38, o praeities istorijos paveikslo kūrimą vis sti
priau veikia sovietinė nomenklatūra39.
Tokia užmarštis nėra natūrali, kai kam ji politiškai
naudinga. Lietuva ne tik negavo jokių kompensacijų už
okupacijos padarytą žalą, bet ir tebeturi įrodinėti buvu
si neteisėtai okupuota, o „buvę kagėbistai nebijo ieškoti
teisybės Strasbūre, teisinius įsidarbinimo apribojimus
apskųsdami kaip „žmogaus teisių“ pažeidimą“40.
Nebaudžiamumo nuostata įsigali vis labiau. Teisė
tvarkos pozicija abejinga ir pasyvi. Lietuvos valdžio
je arba arti jos – daug asmenų, kurie buvo susiję su
režimu, represinėmis struktūromis, ir nėra suintere
suoti jokiu tiesos pripažinimu. Istoriko Arvydo Anu
šausko duomenimis41, 1940–1958 m. komunis
tinių represijų aukomis tapo 350 000 Lietuvos
gyventojų, genocidą vykdė daugiau nei 50 000
žmonių, bet visose šalies prokuratūrose buvo
iškelta vos 213 baudžiamųjų bylų dėl genocido
ir nusikaltimų žmoniškumui. Iš visų šių bylų
teismams perduota tik 17. Jas išnagrinėję teis
mai kaltais pripažino ir laisvės atėmimo baus
mėmis nuteisė septynis asmenis, iš jų realiai
kalėjo arba kali trys42.
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinės oku
pacijos režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertin
ti vykdomasis direktorius Ronaldas Kačinskas
baisisi dabartine teisine Lietuvos reakcija į oku
pacinių režimų nusikaltimus:

To pasekmės – nusikaltimų „nutylėjimas“, aukų ir nu
kentėjusiųjų išgyvenama neteisybė ir nuoskaudos, visuo
menės moralinė sumaištis ir mokslinių tyrimų stoka.
Sovietinio genocido organizatoriai ir vykdytojai ne
įvardyti. Nei teisinio, nei moralinio, nei politinio jų
veiklos įvertinimo ir atpildo visuomenėje nebuvo. Pa
vadinimą pakeitusi Lietuvos komunistų partija (LKP)
niekada nepripažino buvusi nusikalstamos ideologijos
ir politikos vykdytoja. Nėra žinoma nė vieno atvejo, pa
vyzdžiui, buvusių KGB darbuotojų, viešo savo kaltės ir
įvykdytų piktadarybių įvardijimo, atsiprašymo ar pan.
Net paradoksalu – nukentėjusieji ne kartą yra pareiš
kę, kad „pykčio nenešioja“, kad yra atleidę skriaudė
jams, kad net meldžiasi už juos, bet juk to atleidimo
niekas nė neprašė...
Kairysis skruostas jau buvo atsuktas, kai Sąjū
džio mitinguose niekas nepuolė reikalauti, kad prieš
imdamas į rankas trispalvę atliktum viešą išpažin
tį. Priešų meilės ir atleidimo savo persekiotojams
nukentėjusiųjų pusėje mačiau daugiau nei galėtum

Iš mūsų genocido bylų tyrimo susidaro vaiz
das, kad dauguma Lietuvos gyventojų savo
noru trėmėsi į Sibirą, savo noru nusišovė miš
kuose ar KGB rūsiuose, patys padegė savo
namus ir susidegino su šeimomis. Tarytum
Lietuvoje lyg ir nebuvo tų, kurie žudė ar vyk
dė represijas.43
38
V. Kubilius, „Apie istorinę savimonę“, in: Knygų aidai,
2003, Nr. 1–2, p. 3.
39
V. Rubavičius, „Nomenklatūrinės atminties diskursas ir
tapatumo politika“, in: Kultūros barai, 2007, Nr. 9, 10.
40
M. Adomėnas, „Apie išliekamąją antikomunizmo reikšmę“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2003, Nr. 11–12, p. 625.
41
A. Anušauskas, Lietuvių tautos sovietinis naikinimas
1940–1958 metais, Vilnius: Mintis, 1996.
42
G. Sarafinas, op. cit.
43
Ibid., p. 16–17.
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danutė gailienė

tikėtis po to, ką išgirdai iš jų lūpų. Toliau nėra kur
eiti. Toliau reikia arba visos tiesos, arba užmaršties.
Jokių minėjimų ir vėliavų. Jokių pretenzijų į tautos
santarvės atkūrimą apsimetant, kad visi buvo aukos,
visi vienodai nukentėjo.44
Tačiau daugelio režimui tarnavusių asmenų pozicija
yra gynybiška ir vengianti „visos tiesos“. Pastaraisiais
metais pasirodė gana daug buvusios partinės nomen
klatūros atstovų memuarų. Bet gilesnės refleksijos juo
se kol kas nerandame. Kritikai pastebi tik siekimą susi
grąžinti ar iš naujo formuoti teigiamą atmintį apie save
ir gyvenimą sovietų Lietuvoje45. Tuose kūriniuose „ta
rybiniai veikėjai“ idealizuojami, dalinė tiesa persipina
su nutylėjimais46, o kartais akivaizdus melas47 pritren
kia net visko mačiusius specialistus48 arba priverčia49
liūdnai palinguoti galva antisovietinės rezistencijos da
lyvius: „O šiandien atsiranda „durnių laivas“, pagaliau
tikras balsas to, kuriam buvo leista vienam pirmųjų
Gedimino kalne kelti trispalvę“50.
Po karo iš Lenkijos į Vokietiją pasitraukęs žydų tau
tybės literatūros kritikas, kurio šeima nukentėjo nuo
nacių, prisimena:
Kai mudu su žmona anuomet nueidavom į svečius,
dažniausiai pas mūsų amato žmones – laikraštinin
kus, radijo ar leidyklų darbuotojus – ne kartą nutik
davo tai, kas mums atrodė labai įsidėmėtina. Vėlų
vakarą apie kokią vienuoliktą, būdavo, vis koks nors
ponas vedasi mano žmoną arba ir mane kartais į kokį
kambario kamputį ir sako: žinokite, aš karo metais
lankiausi Varšuvos gete, mat norėjau tai pamatyti ir
nunešti ten uždarytiems žmonėms sviesto ir taukų.
Tuos mūsų pašnekovus į getą vis atvesdavo tyčinis
noras padaryti gerą darbą. Žmona kartą mane ėmė ir
paklausė: klausyk, o iš kurgi radosi visi tie žmogžu
džiai kareiviai, juk visi ten tik sviestą nešė?51
Iš minėtų nomenklatūrininkų memuarų neretai irgi
susidaro įspūdis, kad visi ten tik sviestą nešė. Žinoma,
kiekvieno žmogaus situacija – individuali. Mes beveik
44
J. Sasnauskas, Malonės akrobatika, Vilnius: Alma littera, 2006,
p. 226.
45
A. Streikus, „Stiprėjanti srovė: Sovietinės Lietuvos veikėjų atsiminimai“, in: Knygų aidai, 2006, Nr. 1, p. 12–15; N. Putinaitė, Nenutrūkusi styga: Prisitaikymas ir pasipriešinimas sovietų Lietuvoje, Vilnius:
Aidai, 2007; V. Rubavičius, op. cit.
46
Sniečkaus fenomenas: Prisiminimai ir pamąstymai, sud. V. Kazakevičius, R. Mališauskas, Vilnius: Gairės, 2003; A. Samajauskas, Ąžuolai nebijo vėtrų: Atsiminimai apie Motiejų Šumauską, Vilnius: Gairės,
2005; L. Šepetys, Neprarastoji karta: Siluetai ir spalvos: Atsiminimai,
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005; A. Brazauskas, Ir
tuomet dirbome Lietuvai: Faktai, atsiminimai, komentarai, Vilnius:
Knygiai, 2007.
47
R. Vaigauskas, Slaptajame protų kare: Tarybinio žvalgo atsiminimai, Vilnius: Politika, 2005.

94

nieko nežinome, kaip permąstė savo biografiją ir savo
tapatybę kiekvienas žmogus. Tačiau viešojoje erdvėje
tendencijos matyti būtent tokios.
Neteisybės jausmas ir nuoskauda pasipriešinimų da
lyviams, represijų aukoms ir jų artimiesiems kaip tik
ir kyla todėl, kad jie mano, jog teisingumo valstybėje
nėra. Kai kurių partizanų šeimos veltui daugelį metų
laukia, kol jiems bus pasakyta, kur pakasti jų artimie
ji, nors dar yra gyvi tai žinantieji. Daugelis politines
represijas patyrusių žmonių iki šiol neatgauna sovietų
nacionalizuoto nekilnojamojo turto. Pavyzdžiui, iš de
šimties sociologinėje apklausoje dalyvavusių buvusių
tremtinių tik keturi buvo atgavę „dalį nekilnojamojo
turto, bet trys iš jų atsikovojo jį per teismus“52. Buvu
siems Lietuvos partizanams tebeegzistuoja sovietiniu
laikotarpiu atimtų teisių „atkūrimo“ procedūra, o su
jais kovojusių išdavikų niekaip neįmanoma nuteisti53.
Susinervuoju, kai duoda visokius medalius komu
nistams, atseit nusipelniusiems, ar patys komunistai
kreipiasi į Strasbūrą kaip nukentėję, negaliu klausy
tis... Vis dėlto aš turiu tvirtus politinius įsitikinimus
ir niekad nebalsuoju už komunistus. Aš suprantu,
kad tų žmonių, kurie buvo sumanę tremtį, jau nebė
ra, bet ta politinė doktrina man nepriimtina. Pykčio
nejutau ir nejaučiu, nes nežinau kam jį jausti, nėra
konkretaus objekto. (N. J., 75 m., buvusi tremtinė)
Taigi formaliai represuotųjų ir rezistentų kančios ir
nuopelnai lyg ir pripažinti, bet realybėje dar vyrauja
geroka sumaištis.
Visuomenės moralinė sumaištis. Lietuvoje neretai
reiškiama mintis, kad naujos valstybės kūrimo pag
rindu tapo moralinis kompromisas, kurio pasekmės
skaudžiai juntamos iki šiol. Visuomenėje tebevyrau
ja iš sovietinės praeities atsinešti savo krašto istorijos
ir dabarties stereotipai – partizaninio karo degradacija,
politinis ir moralinis reliatyvizmas, ciniškas požiūris į
savo istoriją54, posovietinis galvojimo ir moralės būdas55.
48
D. Kuodytė, „Iš „tarybinių žvalgų“ gyvenimo“, in: Atgimimas,
2005-08-26–30, Nr. 32 (856); A. Anušauskas, „KGB komforto formulė“, in: Atgimimas, 2005-09-09–15, Nr. 34 (858).
49
Pvz., V. Petkevičius, Durnių laivas, Vilnius: Gairės, 2003.
50
J. Sasnauskas, op. cit., p. 190.
51
M. Reich-Ranicki, op. cit.
52
E. Krukauskienė, „1941 metų tremtis: Nukentėjusiųjų požiūriai,
vertinimai, atmintis“, in: E. Krukauskienė, I. Šutinienė, I. Trinkūnienė,
A. Vosyliūtė, Socialinė atmintis: Minėjimai ir užmarštys, Vilnius: Eugrimas, 2003, p. 82.
53
B. Gailius, Partizanai tada ir šiandien, Vilnius: Versus aureus,
2006.
54
M. Adomėnas, op. cit.; V. Kubilius, op. cit.; A. Streikus, op. cit.
55
N. Putinaitė, op. cit.
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Judithos Lewis Herman teigimu, tokiose kaip mūsų:
[…] visuomenėse (antai, Rytų Europoje) diktatoriai
reikalavo ne tik visų gyventojų nuolankumo, bet ir
bendrininkavimo. Dėl to daugybė žmonių išniekino
savo kaimynų, draugų ir giminių pasitikėjimą. Da
bar šioms visuomenėms iškilusi problema, kaip nu
statyti atsakomybę už tokį smurtavimą, kokiu buvo
persmelkta visa visuomenė, koks tuo metu buvo ska
tinamas. Tarti, kad visiems bendradarbiavusiems
tenka baudžiamoji atsakomybė, praktiškai neįmano
ma, net jei tai ir būtų pageidaujama. Tačiau be ko
kios nors formos viešo pripažinimo ir restitucijos visi
socialiniai santykiai lieka užkrėsti iškreipta neigimo
bei slaptumo dinamika.56

Man tie penkiolika metų vis labiau panašūs į miglą,
ne į išlaisvinantį ir įkvepiantį aiškumą. Šėtoniško są
vokų sujaukimo laikotarpis. Klausaisi užvirusios dis
kusijos dėl KGB – ir visi teisūs. Šaukčiau, kaip prieš
dešimtmetį, kad atleistume, bet kam to kada nors iš
tiesų reikėjo? Viskas jau seniai darda kitais bėgiais.
Tikra tiesa – galų gale yra tik ano režimo aukos.58

Iškreipta neigimo bei slaptumo dinamika trukdo ir
rimtesnei bei gilesnei praeities refleksijai. Tai žalin
ga ir individui, ir visuomenei, nes neleidžia brandžiai
suvokti savo istorijos ir savo tapatybės. Gynybiška tie
sos vengimo pozicija blokuoja žmogaus kūrybiškumą ir
laisvą asmenybės raidą, trukdo eiti į priekį. Daugelis
Lietuvoje apklaustų žmonių, ypač nukentėjusieji nuo
režimo arba nelabai į jį įsitraukusieji, pasisako už „tie
sos sakymo“ strategiją. Tačiau „bent dalis aktyviau
kolaboravusių su sovietiniu režimu žmonių dar nepa
sirengę apmąstyti sovietinę praeitį kaip laisvi ir atsa
kingi žmonės“57. Jie laikosi atminties ir atsakomybės už
praeitį reliatyvizavimo („visi buvo vienodi“) ir „kolekty
vinės amnezijos“ strategijos. Paradoksaliai galima teig
ti, kad politines represijas sovietmečiu patyrusieji yra
laimingesni už nerepresuotuosius, nes jie laisvesni ir
nebijo tiesos.

Mokslinių tyrimų stoka. Neigimas ir ambivalencija
komunizmo nusikaltimų atžvilgiu lemia didelį neto
lygumą mokslinių tyrimų srityje – gausu holokausto
traumų ir Antrojo pasaulinio karo aukų bei pasiprie
šinimo nacių okupacijai dalyvių tyrimų, bet patikimų
ir reprezentatyvių politinių represijų padarinių tyrimų
pokomunistinėse šalyse, ypač buvusiose Sovietų Sąjun
gos respublikose, dar beveik nėra.
Po komunistinės sistemos žlugimo nedidelės studi
jos apie politinių represijų padarinius atliktos Lenki
joje59, Vokietijoje60, Rumunijoje, iš buvusių sovietinių
respublikų – Latvijoje61. Atrodo, kad iki šiol didžiausias
politinių represijų padarinių buvusioje SSRS tyrimas
atliktas Lietuvoje62. Žinant, kad komunistinio režimo
aukų – milijonai ir kad jis truko labai ilgai, tyrimų apie
jo padarinius atliekama neproporcingai mažai.
Traumų psichologijos požiūriu Lietuvoje, kaip ir ki
tose buvusiose sovietų valdytose ar užgrobtose šalyse,
nukentėjusių asmenų patirtis yra labai specifinė. Pa
tyrusieji sunkiausias traumas – politines represijas –
net ir pasibaigus tremties ar įkalinimo laikui ilgą laiką
buvo priversti slėpti savo praeitį ne tik nuo aplinkinių,
bet neretai ir nuo savo vaikų. Tokios patirties padari
niai individams, šeimoms, o pagaliau ir visuomenei dar
toli gražu nepakankamai žinomi.

J. L. Herman, Trauma ir išgijimas, Vilnius: Vaga, 2006, p. 319.
I. Šutinienė, „Sovietinio laikotarpio atminties bruožai autobiografiniuose pasakojimuose“, in: E. Krukauskienė, I. Šutinienė, I. Trinkūnienė, A. Vosyliūtė, op. cit., p. 60.
58
J. Sasnauskas, op. cit., p. 258–259.
59
J. Heitzman, K. Rutkowski, „Mental disturbances in persons persecuted for political reasons in Poland in the years 1944–1955“, in: Psychiatria Polska, 1997, Nr. 31, p. 153–164.
60
M. Bauer, S. Priebe, B Häring., K. Adamczak, „Long-term mental sequelae of political imprisonment in East Germany“, in: Journal of
Nervous and Mental Desease, 1993, t. 181, Nr. 4, p. 257–262; A. Ma-

ercker, M. Schützwohl, „Psychological Long-term Effects of Political
Imprisonment in the Former German Democratic Republic: Findings
from a Group Comparison Study“, in: Social Psychiatry and Psychiatric
Epidemiology, 1997, Nr. 32, p. 434–442.
61
M. Vidnere, A. O. Nucho, Latvian Survivors of Deportations,
RaKa, 2000.
62
E. Kazlauskas, Politinių represijų ilgalaikės psichologinės pasek
mės, Daktaro disertacija, Vilniaus universitetas, 2006; D. Gailienė,
E. Kazlauskas, „Po penkiasdešimties metų: Sovietinių represijų Lietuvoje psichologiniai padariniai ir įveikos būdai“, in: D. Gailienė (sud.),
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tema: atmintis, istorija ir politika

Istorija ir viešoji erdvė Vokietijoje
Kolektyvinė atmintis ir besiginčijantis istorikų cechas po 1945 m.

Sören Philipps

Kas nesiliauja skaudėti, lieka atmintyje.
Friedrich Nietzsche

Laikantis Maurice’o Halbwachso „kolektyvinės atmin
ties“ idėjos1, bendruomenės požiūris į praeitį yra pagrin
dinis socialinių atminties grupių skiriamasis požymis.
Tačiau vidinį grupės sutarimą gali išklibinti kitoniški
kitų grupių požiūriai. Esant bemaž neribotam grupių
kūrimosi potencialui, visuomenėje susiklosto didžiulis
įtampų laukas, kuriame kryžiuojasi skirtingos krypties
žvilgsniai į istoriją ir jos interpretacijas. Taip gali ras
tis diskusijos, kurių objektu kartu tampa ir pati visuo
menė, mat pats žinojimas apie šias diskusijas, jų eigą,
rezultatus ir netiesiogines pasekmes Vokietijos Fede
racinėje Respublikoje dabartiniu metu yra sudedamoji
kolektyvinės atminties dalis. Tad stebint istorinius de
batus Vokietijoje, galima užčiuopti teminius „gravitaci
jos centrus“, nuo kurių ir kyla diskursyvios savipratos ir
vokiškosios istorijos įsisavinimo grįžtamosios bangos.

Kolektyvinė atmintis
Kai Halbwachsas ketvirtame dešimtmetyje pradėjo
fiksuoti socialines įtakas individų atsiminimams ir at
minčiai, jis nė nenujautė, kad jo samprotavimai kada
nors taps standartinio istorinės analizės instrumenta
rijaus dalimi. Šis novatoriškas impulsas, nutiesęs kelią
sociologinėms ir sociopsichologinėms idėjoms į istorijos
mokslą, rado palankią dirvą pirmiausia įtakingojo An
nales žurnalo aplinkoje, ir jo pasekmės pasklido toli už
Prancūzijos ribų. Šiandien „kolektyvinė atmintis“ yra
visuotinai paplitusi sąvoka, visiškai nutolusi nuo savo
mokslinių ištakų. Nei politikų kalbose, nei memorali
niuose renginiuose, nei per istorines sukaktis, nei is
torinio pobūdžio dokumentiniuose ar vaidybiniuose
Sören Philipps (g. 1971) – dr., istorikas, triatlonininkas, Hanoverio universiteto Politikos mokslų instituto „Europos studijų“ programos koordinatorius. Svarbiausias veikalas: Kollektives Gedächtnis, Gedächtnisort und öffentlicher Raum (2002).
Tekstą, parašytą specialiai šiai NŽ-A temai, iš vokiečių k. vertė
Nerijus Šepetys.
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filmuose (doku-fiction), regis, neapsieinama be „kolek
tyvinės atminties“ burtažodžio, dažnai redukuojamo į
bendrą, nekonkretizuojamą, lankstų santykį su praei
timi. Susiklosto įspūdis, kad „kolektyvinės atminties“
sąvoka visų pirma prašosi pritarimo: pirmame plane
yra ne istorinė kritinė analizė, o steigtis, – jei ne tapa
tybės ar prasmės, tai bent bendrumo.
Tačiau tuo pat metu nepraranda aktualumo ir pa
grindiniai Halbwachso samprotavimų elementai, ku
riuos galima apytikriai nusakyti „konstruktyvumo“ ir
„diskursyvumo“ sąvokomis. Istorinio pažinimo kaip –
supaprastintai tariant – konstrukto vaizdinys atitinka
šiandienės pažinimo teorijos būklę. Tas pat pasakyti
na ir apie žmogų kaip socialinę būtybę, – juk ne kas
kita, o grupės tarpusavyje susitaria dėl bendrų gyve
nimiškų dalykų, kuriems priklauso ir praeitis. Nors
šiandien, kitaip nei Halbwachso laikais, išskirtinį vaid
menį atlieka žiniasklaida, bet tai ne tiek reiškia jo kon
cepto spragą, kiek jį aktualizuoja. Todėl galima tarti,
kad Halbwachsas aprašo istorijos, viešosios erdvės ir
žiniasklaidos santykio analizės atspirties taškus, ir
kad „kolektyvinė atmintis“ ir toliau suteikia teorinius
rėmus viešųjų debatų dėl praeities ir viešo istorijos pa
naudojimo tyrimui.

Istorijos mokslo
„nauja pradžia“ po 1945 m.
Nacionalsocializmo (toliau – NS) laikotarpis vertė
susimąstyti apie vokiečių nacionalinės istorijos lūžius
ir tęstinumus. Kokią „vietą“ jaunos Vokietijos Fede
racinės Respublikos istorijos sampratoje turėjo užimti
naujausioji praeitis? Kokios kultūrinės tikrenybės, ne
nuvertintos genocido ir karo nusikaltimų, galėjo būti
išsaugotos?2
1
Maurice Halbwachs, La mémoire collective, Paris: Presses Universitaires de France, 1950, (11939); vokiškai: Idem, Das kollektive Gedächtnis, Frankfurt/M.: Fischer, 1985; Idem, Les cadres sociaux de la
mèmoire, 1952; vokiškai: Idem, Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen Frankfurt/M.: Suhrkampf, 1985&2006 (11966).
2
Čia ir toliau pagal: Klaus Große Kracht, Die zankende Zunft: Historische Kontroversen in Deutschland nach 1945, Göttingen: Vanden
hoeck& Ruprecht, 2005, p. 24–29, 37–45.
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buvo paženklintas akivaizdaus „taikingumo ir kontro
Kai kurie vokiečių istorikai mėgino atkurti ryšį su
versijų skurdo“. Vis dėlto tai buvo hipoteka ateičiai, nes
ankstesniaisiais, teigiamai vertintais tradicijos sluoks
„šeštojo dešimtmečio integrali viešoji tyla galėjo stipriai
niais. Otto von Bismarckas arba Frydrichas Didysis
paskatinti jaunos Bonos demokratijos priėmimą milijo
čia tapdavo prasmenimis mėginant mentališkai „atsi
ninės buvusių nacionalsocializmo partiečių gretose; ta
tiesti“ kaip visuomenei NS „katastrofos“ fone. Pastaroji
čiau jos moraliniai ir politiniai kaštai irgi buvo ženklūs
rodėsi netgi kaip „išimtinis atvejis“, kaip vokiečių na
ir tai tapo viena priežasčių, kad nacionalsocialistinių
cionalinei istorijai iš esmės svetimas elementas. Tokie
nusikaltimų apmąstymas Vokietijos viešojoje erdvėje
istorikai kaip Gerhardas Ritteris, Hansas Rothfelsas ir
(pa)vykdavo tik praėjus kuriam laikui ir dažnai tik prie
Friedrichas Meinecke pritarė tam, kad dvasinis susivo
vartiniais proveržiais“7.
kimas įvyktų permąstant teigiamai vertinamus tradici
jos sluoksnius, o ne atmetant visą vokiečių nacionalinę
istoriją kaip patologišką. Dėl tokio NS laikotarpio „iš
Fischerio debatai
preparavimo“ iš istorijos eigos atsakant į klausimą apie
NS priežastis imta metodiškai ir esmiškai apsiriboti in
1961 m. istorikas Fritzas Fischeris, pasiremdamas
dividualaus pobūdžio aiškinimo modeliais. Struktūri
itin kruopščiu šaltiniu tyrimu, pateikė viešuomenei
niai aspektai arba istorinio tęstinumo galimybių svėri
net 900 puslapių apimties veikalą „Pasišovimas tapti
mas šiame konteste nelabai turėjo vietos. Tai iš esmės
pasauline galybe“8, aptariantį Vokietijos karo politi
atitiko pamatines to meto nuotaikas, kai dažnai iškil
ką Pirmojo pasaulinio karo metais9. Dar prieš dvejus
davo priešprieša tarp asmeniško įsivė
limo į NS režimo tikrovę ir naujausios
praeities „apdorojimo“3.
Tam priešindamasis kritinės kryp
ties istorikas Hajo Holbornas tei
gė, kad nedera „Trečiojo Reicho trak
tuoti kaip tragiškų – individualių ir
bendrųjų – atsitiktinumų sąveikos
rezultato“4. Nors jis ir atidengė rimtą
istoristinės istoriografijos aklavietę,
vis dėlto dauguma jo kolegų ir toliau
mėgino pratęsti iki 1933 m. viešpata
vusią vokiškosios istoriografijos tradi
ciją. Už istorijos specialistų viešosios
erdvės ribų susidomėjimas šia diskusi
ja vis tiek buvo menkas, nors ir netiks
lu būtų čia kalbėti apie NS laikotarpio
tabuizaciją ar „išstūmimą“ iš patirties.
Veikiau egzistavo „„vokiečius vieni
jęs visuotinis ekskulpacijos solidaru
Vokietijos Komunistų rinkiminis plakatas (Sovietų okupacinė zona, 1948?), išvarytuosius iš
mas“, – solidarumas bendruomenės,
rytinių žemių vokiečius vaizduojantis kaip savanorius „persikėlėlius“. Iliustracijos iš
kuri galėjo kurti remdamasi savo atsi
Rolfo Hosfeldo ir Hermanno Pölkingo knygos Die Deutschen 1945 bis 1972 (2006)
minimų ir patyrimų sąskambiu“, ir ku
metus specialistų aplinkoje buvo prasidėję diskusijos
rios požymiai buvo „ženkli kaltės jausmo, gėdos ir ne
dėl viename Fischerio straipsnyje išdėstytos pozicijos,
ramios sąžinės stoka“5 – iš čia ir „negebėjimas gedėti“,
traktuojančios Vokietijos kaizerinės imperijos politiką
kaip tai septintame dešimtmetyje aprašė psichologai
Pirmajame pasauliniame kare anaiptol ne kaip gyny
Alexanderis ir Margarete Mitscherlichai6.
binę, o kaip agresyvią ir ekspansinę. Fischerio tezės
Šiame kontekste ir Vakarų Vokietijos istorijos moks
išklibino ligtolinį sutarimą dėl imperijos vyriausy
las, „nepaisant paskirų nesutarimų ir skirtingų atski
bės kariauto karo gynybiškumo. Tokiam prasižengi
rų tyrimo problemų sprendimų, šeštame dešimtmetyje
3
Plg. Helmut König, Die Zukunft der Vergangenheit: Der Nationalsozialismus im politischen Bewusstsein der Bundesrepublik, Frankfurt/
M.: Fischer, 2003, p. 23.
4
Cit. pagal: Klaus Große Kracht, op. cit., p. 38.
5
Helmut König, op. cit., p. 26.
6
Alexander Mitscherlich, Margarete Mitscherlich, Die Unfähigkeit zu
trauern: Grundlagen kollektiven Verhaltens, München: Piper, 2007 (11967).
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Klaus Große Kracht, op. cit., p. 40, 41.
Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht: Die Kriegszielpolitik des
kaiserlichen Deutschlands 1914/1918, Düsseldorf: Droste, 1961.
9
Konrad H. Jarausch, „Der nationale Tabubruch: Wissenschaft, Öffen
tlichkeit und Politik in der Fischer-Kontroverse“, in: Martin Sabrow, Ralph
Jessen, Klaus Große Kracht (Hrsg.), Zeitgeschichte als Streitgeschichte:
Große Kontroversen seit 1945, München: Beck, 2003, p. 20–40.
7
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kas imperijos vyriausybės kursas susižavėjusiam jau
mui tradicijai iš pradžių buvo pritaikyta įprasta nau
nimui buvo „prakištas“ kaip lemtinga kova dėl idealų,
jų tezių revizijos ir diskusijų iš kolegų istorikų pusės
ir daliai jaunuolių tai tapo motyvu išeiti savanoriais į
procedūra. Tarp ryškiausių Fischerio kritikų paminė
kariuomenę. Fischeris kaip tik ir atskleidė propagan
tinas Gerhartas Ritteris, su išlygomis ir Andreas Hill
dinį šios avantiūros pobūdį ir demaskavo karą kaip
gruberis, o Immanuelio Geisso parama išreiškė Vokie
„šaltakraujišką azartinį lošimą dėl hipertrofuoto pa
tijos istorikų cecho aiškios mažumos poziciją.
saulinės galybės statuso“. „Tad Fischerio debatai buvo
Tačiau greitai, dienraščiams ir savaitraščiams ėmus
ne vien mokslininkų ginčas;
publikuoti (iš pradžių palan
tai buvo taip pat ir anksty
kias) Fischerio veikalo recen
vosios Vokietijos Federacinės
zijas, atsidaro kitas veiksnys,
Respublikos kartų ginčas, kai
kuris dėl trumpesnio reakcijos
vienoje pusėje stovėjo tebegy
laiko, nei jo reikia mokslinei
venančiųjų atmintis, o kito
pozicijai parengti, trumpomis,
je – vėliau gimusiųjų gyvena
argumentuotomis replikomis
moji istorija“11.
ir intensyvino diskusiją, ir pa
darė ją prieinamą viešajai nuo
monei. Die Welt, Die Zeit, Süd
„Istorikų ginčas“ 12
deutsche Zeitung, Frankfurter
Allgemeine Zeitung bei Der
1964 m. istorikų suvažiavi
Spiegel, publikuodami vis nau
mas, kuriame garbinga vieta
jus šio ginčo dalyvių pasisaky
atiteko debatams dėl Fische
mus, netruko perimti vairą iš
rio publikacijos, kaip tik ir pa
Historische Zeitschrift, kurio
sižymėjo šio iš pradžių vien
puslapiuose ir prasidėjo moks
specialistų ginčo mediatizacija
linė diskusija. Kas gi nutiko
ir populiarizacija. Didžiausio
ir kodėl šis specialistų ginčas
dėmesio susilaukė tiesioginis
susilaukė tokio plataus vie
„žodžių mūšis“ podiumo dis
šo atgarsio, kuris tapo vis po
kusijoje ir vėlesnė dokumenta
lemiškesnis ir kurio jau tikrai
cija žiniasklaidoje. Per tokius
nebebuvo įmanoma nepaste
ir vėlesnius debatus viešojoje
bėti nuo 1964 m. Vokietijos is
erdvėje, mėginant užsitikrinti
torikų suvažiavimo, kur buvo
savo pozicijos pripažinimą ir
Į nacionalsocializmo simpatikus orientuotos
surengta podiumo diskusija
pretenduojant į istorijos in
„Iš Tėvynės išvarytųjų ir pilietinių teisių netekusiųjų
tarp Fischerio ir jo oponentų?
terpretavimo autoritetą, vie
sąjungos“ rinkiminis plakatas (ŠlėzvigasIš esmės čia viskas sukosi
nu reikšmingiausių veiksnių
Holšteinas, 1950)
apie jau pokario metais ir šeš
tapo publikos prielankumas,
tame dešimtmetyje turėtą mintyje, bet veikiau vis ap
kurį reikėjo laimėti nurungiant konkurentus. Šis kon
eitą Vokietijos istorijos tęstinumų ir lūžių problemą.
tekstas išryškėjo per „Istorikų ginčą“.
Fischerio pasiūlytoji 1914 m. „liepos krizės“, kilusios
Jis taip pat vyko aplinkybėmis, kurių ištakos buvo
po pasikėsinimo Sarajeve, interpretacija sukėlė karo
nemokslinės, ir jų nepraskleidus didžioji dalis ginčo
kaltės klausimo pervertinimą kaizerinės Vokietijos
eigos liktų nepaaiškinama. Socialliberaliąją koaliciją
nenaudai. Nuo čia jau tetrūko mažo žingsnelio plates
valdžioje pakeitus kancleriui Helmutui Kohliui, savo
niame kontekste iškelti klausimui apie tęstinumą tarp
1982 m. vyriausybės deklaracijoje iškėlusiam „dvasinio
Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų. Tiesą sakant, tai
ir moralinio posūkio“ šūkį, kritikų akyse ėmė telktis re
buvo nuosekli pasekmė, – „juk galiausiai Fischeris vis
vizionistinio roll back ženklai. Šis požiūris buvo pasti
dėlto parašė knygą apie Hitlerį“10. Neretai itin emo
prinimas kanclerio simbolinių veiksmų. Jo nenusiseku
cingas Fischerio tezių atmetimas tarp vokiečių istori
si ištarmė apie „malonę būti gimus vėliau“ pradedant
kų aiškiai kontrastavo su jo darbų veikiau pozityviu
kalbą Knesete vizito į Izraelį metu sukėlė būgštavi
vertinimu užsienyje. Kita vertus, debatų emocingumą
mų, kad šitaip vienas pagrindinių Vokietijos Federa
sąlygojo ir asmeniniai vyresniųjų kolegų istorikų pa
cinės Respublikos atstovų reikalaująs „padėti brūkš
tyrimai iš Pirmojo pasaulinio karo: juk nutrūktgalviš
nį“ po tamsiausiu Vokietijos istorijos etapu ir mėginąs
10
Klaus Große Kracht, op. cit., p. 50. Fritz Fischer, Hitler war kein
Betriebsunfall: Aufsätze, München: Beck, 1992.
11
Ibid., p. 54.
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Istorikų ginčo medžiagą ir apžvalgą žr. Reinhard Kühnl (Hrsg.),
Vergangenheit, die nicht vergeht: Die ‘Historiker-Debatte’: Dokumentation, Darstellung und Kritik, Köln: Pahl-Rugenstein, 1987.
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miau už nacionalsocialistų „rasines žudynes“?“15 Kriti
nusikratyti vokiečių atsakomybės už NS laikotarpį. Šį
įspūdį sustiprino simbolinis susitaikymo gestas su JAV
kai tokio priežastinio ryšio teigimą suvokė kaip žingsnį
prezidentu Ronaldu Reaganu Bitburgo karių kapinėse
link nacionalsocialistinių žiaurumų ir holokausto „nu
Vokietijos kapituliacijos 40-mečio proga, ypač kai tapo
rašymo“, jei ne pateisinimo. Tačiau vien ši skandalinga
žinoma, jog tarp ten palaidotų Vėrmachto kareivių būta
aplinkybė dar nepaaiškina viešųjų debatų, nueinančių
ir priklausiusių Waffen-SS. Tai, kad Kohlis neatsisakė
kur kas toliau už diskusiją dėl šios provokuojančios te
simbolinės inscenizacijos, nepaisydamas viešos kritikos
zės. Tai, į ką iš pat pradžių galėjo būti „numota ranka
šalyje ir užsienyje, galėjo pasi
kaip į istorikų cechui nepri
rodyti kaip sąmoningas mėgi
klausančio istorijos filosofo
nimas vykdyti „kaltės nusime
spekuliatyvų išsišokimą, buvo
timo“ istorijos politiką, ir dar
rimtai priimta kaip pavojų ke
1982 m. paviešintas sumany
liantis „laiko ženklas“, esą ro
mas statyti „Vokietijos istori
dantis pakitusią pačios Vokie
jos rūmus“, kritikų požiūriu,
tijos Federacinės Respublikos
neleido tikėtis nieko gero.
atminties politikos būklę“16.
Tokia buvo situacija prieš
Taip susiformavo dvi, ne tik
prasidedant 1986–1987 m.
dėl Nolte’s pozicijos vertinimo
„Istorikų ginčui“. Jį sukėlė sa
išsiskyrusios priešingos stovy
vaitraštyje Die Zeit paskelbta
klos. Nolte ir jo gynėjus, ku
filosofo Jürgeno Habermaso
riems antai priklausė istorikas
replika13 į prieš tai Frankfur
Michaelis Stürmeris, jų prie
šininkai suvokė kaip įkūni
ter Allgemeinen Zeitung pa
jančius dešinįjį konservatyvų
sirodžiusias istoriko Ernsto
jį posūkį atminties politikoje,
Nolte’s tezes, pavadintas „Ne
kurio pagrindinė kryptis – re
norinti praeiti praeitis“14. Ši
vizionizmas. Na, o patys kriti
taip nuo pat pradžių diskusi
kai buvo daugiausia kairiojo li
ja ne pasuko įprastu specialių
beraliojo „Bylefeldo mokyklos“
mokslinių leidinių keliu, o at
socialinio istorijos mokslo at
sigręžė į plačiąją visuomenę,
stovai, tarp jų ir Hansas-Ulri
įtraukdama į debatus ir ją.
chas Wehleris und Jürgenas
Suteikdamas Nolte’s tekstui
Vokietijos
Krikščionių
demokratų
sąjungos
padalinio
Kocka. Tad aršus, viešojoje er
paantraštę „Kalba, kuri buvo
Saro žemėje rinkiminis plakatas (1955), agituojantis
dvėje vykęs ginčas buvo ne tiek
parašyta, bet negalėjo būti
prieš žemės autonominį statutą, taigi už prisijungimą
dalykinių klausimų išsiaiškini
perskaityta“, Frankfurter All
prie VFR
mu suinteresuoti debatai, kiek
gemeinen Zeitung iš pat pra
veikiau „kova dėl teisės viešai interpretuoti naujausiąją
džių pateikė jos autorių kaip auką, kuri palietusi ligi tol
istoriją“17. Kartu istorikų ginčas buvo „ginčas dėl teisėtų
„uždraustus klausimus“, ir todėl – taip metant neišsa
kytą priekaištą – neturėjusi galimybės viešai paskleis
ribų [...], iki kurių leidžiama, ar dar svarbiau, galima eiti
ti savo pozicijos. (Priešistorė tokia: renginio, kuriame
stengiantis suprasti istoriją. Kitaip tariant, tai buvo gin
Nolte iš pradžių ir turėjęs sakyti savo kalbą, sumany
čas tarp istorijos ir viešosios atminties, kurios ribų aiš
tojams kilę organizacinių problemų, kurių įskaudintas
kiai nubrėžti nebeįmanoma“18.
Nolte savo dalyvavimą renginyje atšaukė.)
Nolte straipsnyje pakartojo savo tezes apie NS išta
Goldhageno debatai 19
kas. Jos glūdinčios priežastiniame sąryšyje tarp „socia
linio naikinimo“, kurį vykdę bolševikai, ir NS „biologinės
Jau „Istorikų ginčas“ parodė, kad dalyvavimas žinias
naikinamosios akcijos“: „Argi „GULAG’o Archipelagas“
klaidoje yra svarbus veiksnys „kovoje dėl Vokietijos Fe
nebuvo pirmapradiškesnis už „Aušvicą“? Argi bolševi
deracinės Respublikos kolektyvinės atminties“; ypač
kų „klasinės žudynės“ nebuvo logiškai ir faktiškai pir
tai galioja kalbant apie ginčus dėl Danielio Goldhageno
13
Jürgen Habermas, „Eine Art Schadensabwicklung“, in: Die Zeit,
1986-07-11.
14
Ernst Nolte, „Die Vergangenheit, die nicht vergehen will: Eine
Rede, die geschrieben, aber nicht gehalten werden konnte“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1986-06-06.
15
Ibid.
16
Klaus Große Kracht, op. cit., p. 95, 96.
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Bendrą apžvalgą žr. Julius H. Schoeps (Hrsg.), Ein Volk von Mördern?
Die Dokumentation zur Goldhagen-Debatte um die Rolle der Deut
schen im Holocaust, Hamburg: Hoffmann und Campe, 1996; Johannes
Heil, Rainer Erb (Hrsg.), Geschichtswissenschaft und Öffentlichkeit: Der
Streit um Daniel J. Goldhagen, Frankfurt/M.: Fischer, 1998.
17
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knygos Hitler’s Willing Executioners20. Juolab kad šie
iš JAV Vokietiją pasiekę debatai, kaip ir „Istorikų gin
čas“, buvo pradėti žurnalistų ir laikraščių redaktorių.
Taigi kartu tai buvo „pirmoji didžiulė kontroversija dėl
naujausios istorijos, išplitusi transnacionalinėje komu
nikacijos ir atminties erdvėje“21.
Goldhagenas knygos pavidalu publikuotoje diserta
cijoje mėgino pagrįsti tezę, jog vokiečių „eliminacinis
antisemitizmas“ atvėręs kelią holokaustui, kuris buvęs
realizuotas atitikus Hitlerio ir Vokietijos gyventojų ide
ologijoms. Didžiajai daliai šiuolaikinės istoriografijos
stengiantis identifikuoti struktūras, sprendimų ir jų
įgyvendinimo kelius, Goldhagenas daugiausia susitel
kia į vaizdingą konkrečių žudynių situacijų aprašymą.
Žydų sušaudymuose dalyvavusio „101-ojo policijos ba
taliono“ tyrimas sureikšmino jau žinomą faktą, kad šio
bataliono nariai savo svarbiausiais bruožais, neišski
riant nė politinių, iš esmės atitiko tuometinės Vokieti
jos gyventojų vidurkį. Goldhageno atvirkštinė išvada –
kas buvo padaryta šių „visiškai normalių vokiečių“, to
buvo galima tikėtis ir iš kitų normalių vokiečių – rodė
polinkį paaiškinti holokaustą viena priežastimi – vidu
jausiu, radikaliu visų vokiečių antisemitizmu.
Platus poveikis viešojoje erdvėje būtų nesupranta
mas, jei viską suvestume į šias kritikuotinas Goldha
geno tezes. Daugiau čia dėtas elegantiškas jo rašymo
stilius ir moralinė, įtaigi argumentacija, kuria Goldha
genas kreipiasi į plačiuosius skaitytojų sluoksnius. Vo
kietijoje ginčai dėl Goldhageno prasidėjo Die Zeit ėmus
spausdinti vokiškai dar nepublikuotos knygos ištrau
kas. Die Zeit nujautė kontroversinį publikacijų poten
cialą ir tuojau įrikiavo jas į didžiųjų diskusijų gretas,
šalia „Fischerio debatų“ ir „Istorikų ginčo“. Kadangi sa
vaitraštis pats šiuose debatuose buvo dalyvavęs kaip
veikėjas, tai šitaip „Die Zeit […] vėl pareiškė savo pre
tenziją dominuoti spaudos pasaulyje“22. Dar prieš dis
kusijai pasiekiant turinio dalykus, Die Zeit jau buvo
nusprendęs suteikti Goldhagenui viešą tribūną, pre
tekstą bemaž anksčiau laiko paleistai pirmajai debatų
žiniasklaidoje bangai. Įsidėmėtinas čia pasireiškiantis
žiniasklaidos sistemos autoreferentiškumas: jau daly
kinės diskusijos prieangyje, pradedant naują ginčą dėl
Vokietijos istorijos interpretavimo pirmenybės, pačia
me žiniasklaidos pasaulyje apsibrėžiamos ribos ir uži
mamos pozicijos.
Tačiau didžiausio viešo dėmesio susilaukė 1996 m.
Goldhageno kelionė į Vokietiją, skirta susitikimams
su skaitytojais. Kelionė ir susitikimus užbaigiančios
podiumo diskusijos atsidūrė žiniasklaidos dėmesio
centre, ir tai vyko tuo metu, kai istorikai ir Vokietijoje,
20
Daniel Jonah Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners: Ordinary
Germans and the Holocaust, New York: Alfred A. Knopf, 1996; vokiškai: Idem, Hitlers willige Vollstrecker, München: Siedler, 1996.
21
Klaus Große Kracht, op. cit., p. 140.

100

ir pasaulyje jau buvo pasiekę reto vieningumo, metodo
ir turinio požiūriais iš principo kritikuodami Goldha
geno darbą. Publika tai išgyveno it „asmeniškai „už
kabinantį“ ginčą“, kur jauną, telegenišką Harvardo
dėstytoją pasitiko simpatijų bangos, mat dramatur
giškai sumanyti vaidmenys buvo paskirstyti aiškiai:
„iš vienos pusės – atviras ir drąsus nemėgiamos tiesos
pranašas, iš kitos – įsitvirtinusi kunigija, neleidžian
ti jaunajam išsišokėliui įžengti į šventyklą“23. Ginčo
dalyviai labiau rungėsi dėl publikos palankumo, šiuos
debatus sekančios žiniasklaidos priemonės – dėl rei
tingų ir dėmesio. Dalykinius nesutarimus greitai į
šoną nustūmė moraliniai, taigi viešumoje veiksmin
gesni ginčo aspektai. Goldhagenas atitiko plačiosios
publikos skaitymo ir bendro išgyvenimo poreikius,
nes emocinės kategorijos jam buvo mielesnės nei pa
žintinės. Todėl galima tik pritarti šiek tiek rezignaci
nei Klauso Große Krachto išvadai: „Nors Goldhagenas
ir nesukėlė naujo „istorikų ginčo“, bet dėl jo knygos
kilę debatai aiškiai parodo specialistų komunikacijos
informacinėje visuomenėje ribas: siekiant būti išgirs
tam viešojo istorinio diskurso forume, vien racionalios,
mokslinės kritikos nepakanka. Publika renkasi favo
ritus pagal savo pageidavimą, net jei šie iš specialistų
ir gauna tik „blogus pažymius“. Bent jau Goldhageno
debatuose Vokietijos istorikai turėjo pagaliau suvokti,
kad „naudojant istoriją viešumoje, jie yra praradę ga
lios aiškinti prerogatyvą“24.

Išvados ir perspektyvos
Ką šie bendrais bruožais apžvelgti debatai ir momen
tinės nuotraukos, žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos,
reiškia kalbant apie kolektyvinę atmintį ir viešąsias
naujausios Vokietijos istorijos svarstybas?
Būtų per striuka pasitenkinti konstatavimu, kad is
torijos mokslas arba bent viešasis istorijos gvildenimas
esąs pasidavęs bendrajai gyvenamojo pasaulio mediati
zacijos tendencijai, todėl ir šioje srityje vis stipriau pa
sireiškiančios audiovizualinės technikos. Atvirkščiai,
pritariant Halbwachso minčiai, pliuralistinėse visuo
menėse bemaž savaime susiformuoja skirtingos atmin
ties grupės ir kartu susikuria skirtingų požiūrių į pra
eitį įtampos laukas. Ir įsitvirtinimas šių grupių viduje,
ir keitimasis perspektyvomis su kitų grupių nariais
vyksta per komunikaciją. Kitaip tariant, komunikaci
ja yra ir moderniųjų demokratinių visuomenių, ir (is
torijos) mokslo kaip tokio modus operandi, o diskursy
vumas sudaro sąlygas prireikus patikrinti pretenzijas
į mokslinį autoritetą. Tačiau kolektyvinis kalbėjimasis
Ibid., p. 147.
Ibid., p. 153.
24
Ibid., p. 155.
22
23
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apie istoriją reiškia ir vis intensyvesnį žiniasklaidos
menamo istorinio autentiškumo. Šių pusiau oficialių
tarpininkavimą, kur veikia kiti mechanizmai nei moks
tapatybės „modelių“ trūkumas yra vaizduojamų dalykų
le (kaip antai naujienos vertė; varžymasis dėl dėmesio
neįterpimas į istorinį kontekstą. Čia visuomet dėmesio
informacijos rinkoje; turinių emocingumas, perteikia
centre atsiduria kenčiantieji vokiečiai, sprendžiant iš
mumas ir plakatyvumas). Svarbų vaidmenį atlieka ir
elgesio – jokie ne nacionalsocialistai, o nacių nusikal
diskusijos aplinka, bekintančios formos bei konkretus
tėliai, jei jiems apskritai tenka koks nors vaidmuo, pa
diskutavimo metas. Šie me
sirodo tik epizodiškai. Jų nu
chanizmai, įkūnydami žinias
sikalstama veikla aiškinama
klaidos vidinę konkurenciją,
kaip charakterio ydų nulem
kartu dažnai nukonkuruoja
ti individualūs paklydimai, o
varginančias pastangas pa
struktūriniai ir politiniai pro
siekti metodišką tikslumą ir
cesai neturi jokios reikšmės
adekvatų istorinės problemos
aiškinantis ir suvokiant NS
sprendimą. Goldhageno deba
laikotarpį ir jo antihumaniš
tai parodė, kad ir pamatiniai
ką dinamiką. Šitaip, nunei
ginčai dėl savipratos gali vyk
giant vokiečių kaltę, pradeda
ti paskutinio žodžio netariant
įsitvirtinti „padorių vokiečių“
universitetiniams naujausios
naratyvas, – jie bemaž patys
istorijos autoritetams. Tarpu
yra tapę mažos nacių sąmoks
savio sąveika tarp, viena ver
lininkų klikos aukomis.
tus, besidominčiųjų nespecia
Abejotina, ar aiškinamųjų
listų kolektyvinių atsiminimų,
laikraščių straipsnių pakan
lūkesčių ir poreikių ir, kita
ka, siekiant atsverti vaizdų
vertus, mokslinio istorinio ty
poveikio galią ir to sąlygoja
rimo rezultatų, nėra jokia nau
mą atkrytį žemiau paskuti
jovė; o jei perėjimai tarp šių
nių 15 metų diskusijų lygio26.
dviejų sferų tampa skaidrūs ir
Juk „dokumentiškumo pa
kritiškai reflektuojami, tai jie
radigma yra vis labiau pra
yra netgi sveikintini, nes pro
nokstama estetiškumo para
duktyvūs25.
digmos, formos pirmenybės,
turinčios sprendžiamąją ga
Ir vis dėlto publikos reikala
Saro žemės (nuo Vokietijos socialdemokratų
lią mūsų dėmesingumui tam,
vimas suteikti pramogą atrodo
nepriklausomos) Socialdemokratų partijos rinkiminis
plakatas (1955), naujo karo grėsmės pretekstu
kas istoriška“27. Šiuo metu
nepalyginti stipresnis už pa
agituojantis už autonominį statutą ir žemės
žintinį interesą, ir čia dažnai
dar negalima pasakyti, kaip
„europeizaciją“
nukenčia istorinio sprendimo
tai ilgainiui paveiks nuolat
geba. Didžiuosiuose istoriniuose debatuose paskiri su
kovų draskomą naujausios Vokietijos praeities vaiz
sirūpinę balsai vis įspėdavo apie istorinio revizionizmo
dą. Tačiau aišku, kad visuomenėje istorikai specialistai
pavojus, o štai dabar ši tendencija – manytina, kur kas
neturi aiškinimo prerogatyvos, savo požiūrio pirmeny
paveikesnė – aiškiai pastebima Vokietijos televizijose.
bės garantijų, – jei taip apskritai kada yra buvę. Ši ten
Išlaikydami paskutinių XX a. dešimtmečio mokslo po
dencija pasireiškė ir ligtoliniuose didžiuosiuose istori
puliarinimo publikacijų konjunktūrą, oficialūs nacio
niuose debatuose, per kuriuos greta dalykinių aspektų
naliniai transliuotojai irgi skiria vis daugiau dėmesio
visuomet ir esmingai buvo kalbama apie viešuomenės
Vokietijos bombardavimo arba bėgimo ir išvarymų iš
santykį su naujausiąja Vokietijos istorija.
buvusių Vokietijos rytų teritorijų tematikai. Tai tam
Iš esmės NS laikai ex negativo ir toliau, nepaisant su
pa medžiaga tokių filmų kaip Die Flucht („Bėgimas“)
oficialiąja valstybės doktrina konkuruojančių požiūrių į
arba neseniai pasirodžiusio Untergang der „Wilhelm
praeitį, lieka pagrindiniu dabartinės Vokietijos Federa
Gustloff“ („Wilhelmo Gustloffo žūtis“) siužetams. To
cinės Respublikos savipratos reikšmeniu. Kadangi nau
kiai labai didelio populiarumo susilaukiančiai kino
jausioji istorija įmanoma tik kaip „ginčų istorija“, tai
produkcijai būdingas istorinių dekoracinių detalių pa
diskusijos dėl vokiečių kolektyvinės atminties neabejo
naudojimas, dėl kurių vaidybinio filmo siužetas įgyja
tinai tęsis – ir istorikų cecho viduje, ir už jo ribų.
25
26

Plg. Ibid., p. 8.
Tanja Dückers, „Alles nur Opfer“, in: Die Zeit, 2008-03-06, in:
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http://www.zeit.de/online/2008/11/gustloff-ns-zeit-dueckers?page=all
(žiūrėta: 2008-03-07).
27
Klaus Große Kracht, op. cit., p. 174.
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tema: atmintis, istorija ir politika

Zygmuntas Baumanas ir
„Drugelio sparnai“
Piotr Gontarczyk

Dorovė kaip teorija
2001 m. rugsėjį profesorius Zygmuntas Baumanas tarp
lenkų inteligentų populiariame savaitraštyje Tygodnik
Powszechny paskelbė rašinį, pavadintą „Kančios var
dai, gėdos vardai“ (Imiona cierpienia, imiona wstydu),
kuriame svarsto prastą žmogaus būklę, nuolat apsun
kintą dorovės ir atsakomybės deficito. O juk, tikina
autorius, visi mūsų pikti darbai neišvengiamai veikia
žmonijos likimą, kaip „drugelio sparnų“ teorijoje, pagal
kurią vabzdžio sparnelių plakimas turi įtakos visatai.
Profesorius rašo:
Mūsų moralinės atsakomybės jausmas ne kažin
kiek pasikeitė nuo Adomo ir Ievos laikų. [...] Apie
jokį įvykį, netgi smulkiausią ir, atrodytų, tik vietinės
reikšmės, negalima su tikrumu pasakyti, kad jis ne
sukels „globalaus masto“ pasekmių. [...] Visi dabarti
niame pasaulyje esame vieni nuo kitų priklausomi –
nuo to, ką mes ir visi kiti veikia, ko iš apsileidimo
nepadaro bei ką padaryti atsisako. Tačiau pats tos
priklausomybės faktas nuo mūsų nepriklauso. Ne
svarbu, ar mes apie jį žinome, ar ne; ar jį pripažįs
tame, ar veikiau vertiname jį kaip trumpalaikę ne
lemtį; ar jis mus džiugina, ar liūdina; ar planuodami
Zygmunt Bauman (g. 1925 Poznanėje) – Lietuvoje žinomas kaip „pasaulinio garso sociologas“, lietuviškai išleistos jo
knygos „Globalizacija: pasekmės žmogui“ (2002) ir „Likvidi
meilė – apie žmonių ryšių trapumą“ (2007). Baumanui 200704-19 Vytauto Didžiojo universiteto Senatas 27 balsais už ir 7
prieš suteikė VDU garbės daktaro vardą. Tačiau naujojo garbės
daktaro pagerbimo ceremonija neįvyko, Baumanui dėl asmeninių priežasčių atšaukus savo nuo seno paskelbtas, gegužę Kaune ir Vilniuje turėtas skaityti paskaitas. Pastebėtina, kad prieš
Baumano pagerbimą gana garsiai protestavo dalis Kauno intelektualų, pirmiausia ateitininkai.
Piotr Gontarczyk (g. 1970) – dr., istorikas ir politilogas,
pokario Lenkijos tyrinėtojas, dirba Tautos Atminties Institute
(Instytut Pamięci Narodowej), tekstą iš lenkų k. vertė Katarzyna Korzeniewska.
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savo veiksmus į šią priklausomybę atsižvelgiame, ar
priešingai – ją ignoruojame. Panašiai nuo mūsų ne
priklauso atsakomybė, kylanti iš visuotinės daugia
pusės priklausomybės. [...] Tik viena priklauso nuo
mūsų pačių: ar mes tą atsakomybę prisiimsime ir
padarysime atitinkamas išvadas; ar tą atsakomy
bę, kurią mums likimas paskyrė, prisiimsime ir pa
gal šį pasirinkimą elgsimės. [...] Moralinė atsakomy
bė yra nedaloma – kaip tautų apsisprendimas arba
kaip valdžia, kurios sau reikalauja tautų vyriausy
bės. Moralinė atsakomybė reikalauja, kad tie, kurie
įvykdė nusikaltimą prieš žmones, neišvengtų baus
mės ir kad visi, kurie nusikaltimo planus rezga ir jį
rengia, žinotų, jog ir jie nuo bausmės nepabėgs. Bet
atsakomybė reikalauja ir kitų dalykų, be kurių ji liks
neįvykdyta. Jeigu štai atsakome už tai, kad pasauly
je, kuriame kartu gyvename, neatsirastų galimybių
skriausti žmogų ir suteikti jam skausmo, tai tuomet
nenuilsdami turime stengtis, kad visi, kurie daro blo
gį, būtų pastatyti prieš teisybę ir nubausti. Ir taip pat
negalime pailsėti, kol pasaulyje yra likę neteisybės,
kuri juntama kaip skriaudos žymė ir kurioje veisia
si blogis. Juo piktadariai ir minta. Blogis vešliausiai
dygsta ir plinta abejingumo dirvoje, kai ji tręšiama
skriauda bei žmogiškojo orumo paneigimu.1
Galima būtų manyti, kad įdomi Baumano esė galė
tų tapti tarytum atrama suvedant sąskaitas su XX a.
nusikaltėliškomis ideologijomis: komunizmu ir fašiz
mu. Taikant taip aiškiai nubrėžtas gėrio ir blogio ka
tegorijas, pasaulį yra daug lengviau vertinti. Dorovė,
gėris ir blogis – tai juk nedalomos kategorijos. Nesa
ma „mažesnio“ ar „didesnio“ blogio, taigi nėra ir jokio
pateisinimo. Laikantis Baumano aiškinimo, nusikaltė
liškų, apgaulingų ideologijų laikais kitiems padarytos
skriaudos lieka blogiu nepriklausomai nuo to, kokios
spalvos bei blizgesio ideologija jos buvo teisinamos. Ta
čiau problema ta, kad diskusijose dėl komunizmo ir fa
šizmo praeities tokios paprastos kategorijos netaikyti
1

http://www.tygodnik.com.pl/numer/2738/bauman.html.
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nos. Geriausias to įrodymas – paties Baumano elgsena
anais laikas.

Baumanas ir jo „drugelio sparnai“
„Zygmuntas Baumanas, gimęs 1925 m. Poznanėje,
sociologas, iki 1968 m. Varšuvos universiteto mokslo
darbuotojas, pašalintas dėl politinių priežasčių“, – ga
lima perskaityti solidžioje enciklopedijoje2. Tai trumpa,
bet iškalbinga citata: nepaisant didžiulio kiekio įvai
riausių Baumano biografijų, autobiografijų bei anota
cijų, jos visos pasižymi savita asimetrija. Ji pasireškia
tuo, kad visur minimas profesoriaus pašalinimas iš
universiteto, susijęs su sąskaitų suvedinėjimu Lenkijos
komunistų partijos viduje 1968 m. Praplėskime: Bau
manas išstojo iš Lenkijos komunistų partijos 1968 m.
sausio 4 d. Anksčiau, dar būdamas jos nariu, priklau
sė vad. partinių „revizionistų“ gruopuotei. Jų pažiūros
daugeliu atvejų buvo daug radikalesnės už oficialiąją
partijos liniją3. Po vadinamojo Šešių dienų karo tarp Iz
raelio ir arabų šalių (1967) partinė vadovybė pradėjo
„valymo akciją“ savo gretose, taip pat mokslo įstaigo
se bei valstybės aparate. „Akcija“ apėmė žydų kilmės
asmenis, kurie dažniausiai būdavo šalinami iš darbo,
kartais – verčiami emigruoti.
Nesunkiai pasiekiama informacija apie profesoriaus
elgseną ir likimą per 1968 m. įvykius Lenkijoje ir po
to. Tačiau dar visai neseniai buvo sunku kur nors ras
ti tikslesnių duomenų apie Baumano veiklą 1945–
1953 m. Man 2006 m. pavyko archyvuose rasti kai ku
rių dokumentų, leidžiančių
kiek užpildyti šią „baltąją
dėmę“ įžymiojo mokslinin
ko biografijoje.
Rasti dokumentai rodo,
kad anuo metu Bauma
nas buvo Vidaus saugumo
korpuso (Korpus Bezpiec
zeństwa Wewnętrznego, to
liau – KBW) karininkas.
2
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 1, Warszawa,
1995, p. 380.
3
Saugumo Tarnybos (Urząd Bezpieczeństwa) kapitono Andrzejaus Kwiatkowskio tarnybinė ataskaita, duota 1968 m. sausio 5 d.,
skirta šiam įvykiui. Dokumentas
publikuotas: Marzec w dokumentach MSW, t. 1: Niepokorni, opr.
Franciszek Dąbrowski, Piotr Gontarczyk, Paweł Tomasik, Warszawa, 2008, p. 869, Nr. 250.
4
Z walk przeciwko zbrojnemu
podziemiu 1944–1947, red. Maria
Turlejska, Warszawa, 1966.
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Nors jame tarnaujantieji vilkėjo kariškas uniformas,
su kariuomene mažai ką turėjo bendra. Sovietai KBW
įsteigė kaip komunistų partijos ginkluotą padalinį. Kor
puso funkcijos atitiko NKVD vidaus dalinių paskirtį. Ši
struktūra Baumanui buvo pažįstama dar iš ankstesnių
laikų, kai jis tarnavo Maskvos milicijoje, kuri taip pat
priklausė NKVD. Iš ten jis pateko į Sovietų Sąjungos
teritorijoje buriamą vadinamąją Lenkų liaudies ka
riuomenę. Kontroliuojama lenkų kilmės komunistų bei
sovietų agentų, ji buvo sumanyta kaip Maskvos įrankis
būsimam sklandžiam Lenkijos komunizavimui. Euro
poje pasibaigus karo veiksmams, t. y. 1945 m. birželį,
Baumanas iš „Liaudies kariuomenės“ jau perėjo į KBW,
kurio daliniai anuomet kovojo su pačiais stipriausiais
ir žinomiausiais lenkų pogrindžio būriais, vis dar mė
ginančiais apginti šalies nepriklausomybę nuo sovietų
ir komunistų. Pasak oficialios Liaudies Lenkijos laikų
istoriografijos:
Vidaus saugumo korpusas buvo įsteigtas liaudies
valstybės apsaugai nuo vidaus priešų. [...] liaudies
valdžia privalėjo imtis atitinkamų politinių-kari
nių veiksmų. Juos vykdant svarbų vaidmenį atliko
KBW. Jam glaudžiai bendradarbiaujant su Viešojo
saugumo įstaigomis [NKVD/KGB lenkiškas atitik
muo, – vert. past.], Pilietine milicija bei Krašto ap
saugos ministerijos specialiosios paskirties vienetais
kontrrevoliucija buvo išsklaidyta, o vėliau – likviduo
tas ginkluotas pogrindis ir jo liekanos, besireiškian
čios banditizmu 1949–1953 m.4
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Tarnybą KBW Baumanas pradėjo vyresniojo leite
nanto laipsniu kaip bataliono vado pavaduotojas po
litinio auklėjimo reikalams. Vėliau dirbo dar instruk
toriumi KBW Politinio auklėjimo valdyboje. Tarnybą
baigė 1953 m. pasiekęs majoro laipsnį ir KBW Politinio
auklėjimo valdybos Antrojo skyriaus viršininko pos
tą. Būtent politiniai KBW padalinių karininkai, tarp
jų ir Baumanas, taikydami visapusės indoktrinacijos
metodus, naujokus turėjo paversti ištikimais komuniz
mo gvardiečiais. Penktame ir šeštame dešimtmetyje,
kai komunistai griežtai malšindavo Lenkijos visuome
nės pasipriešinimo apraiškas, žiaurūs ir nuo moralinių
principų laisvi žmonės tapo nepakeičiamais sistemos
įrankiais.
Iš Baumano charakteristikų aiškėja, kad jis ne tik
buvo politinis KBW funkcionierius, bet ir tiesiogiai da
lyvavo kovos veiksmuose prieš pogrindį. Jo viršininkai
rašė, kad jis „dvidešimt dienų vadovavo būriui, kuris
pasižymėjo didelio banditų skaičiaus suėmimu“. Už
nuopelnus gavo aukštą valstybinį apdovanojimą – Nar
siųjų kryžių (Krzyż Walecznych). Iš komunistinių sau
gumo organų buvo atleistas 1953 m. kovo 15 d., praėjus
dešimčiai dienų po Stalino mirties5.
Tačiau formalus atleidimas iš darbo nereiškė Bau
mano darbo komunistinio saugumo organams pabai
gos. Išliko dar vienas aplankas, susijęs su jo byla. Jo
turinys rodo, kad 1945 m. lapkritį Baumanas buvo už
verbuotas ir tapo karinės saugumo tarnybos (sovietinio
„Smeršo“ atitikmens) slaptu bendradarbiu. Operaty
vinio darbo sąrašuose iš pradžių buvo vadinamas „in
formatoriumi“, vėliau „rezidentu“. Po trejų metų, atsi
žvelgiant į jo sėkmingą karjerą KBW, Baumanas buvo
pašalintas iš agentūrinio tinklo. Jo įsipareigojimas
bendradarbiauti bei darbo byla po to buvo sunaikintos,
todėl išliko tik keliolika svarbių su tuo susijusių doku
mentų. Nėra žinoma, apie ką ir kokias informacijas ka
riniam saugumui jis buvo perdavęs.
Tačiau verta paminėti, kad dar tarnybos KBW lai
kais Baumanas neakivaizdiniu būdu mokėsi Lenkijos
komunistų partijos CK mokykloje, o 1953 m. atsidūrė
Varšuvos universitete. Jo ano laikotarpio kūrybą sun
ku būtu vertinti kitaip negu kaip mokslo Lenkijoje so
vietinimą, perkeliant komunistinius intelektualumo
standartus į nuo tikrų mokslininkų „apvalytas“ mokslo
įstaigas. Būdingame anų laikų „moksliniame“ rašinyje
Baumanas teigė:
Lemiamą vaidmenį mobilizuojant masių pastangas
atlieka partijos propaganda – paliečianti problemas,
5
Šiuos biografinius duomenis apie Baumano tarnybą ir slaptą bend
radarbiavimą su komunistinės valstybės saugumo organais grindžiu
dokumentais, saugomais Tautos atminties instituto (Instytut Pamięci
Narodowej) archyve: KBW karininko asmens byla (0193/8207) bei karinės žvalgybos (Informacja Wojskowa) agento asmens byla, slapyvadžiu „Semjon“, šifras IPN0193/8207. Šia tema jau esu rašęs savaitraš-
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kurios rūpi masėms, paremta giliu masių troškimų
pažinimu, drąsiai aptarianti kiekvieną jų rūpestį,
išsklaidanti abejones bei stiprinanti tikėjimą kūry
binėmis masių galiomis, nukreipta aiškinti partijos
politiką, kelianti dar didesnį masių pasitikėjimą ir
pasikliovimą savo avangardu. Partinė propaganda
yra pašaukta didinti aktyvųjį masių vaidmenį.6
Tad tegul ir labai sudėtinga aiškiai įvertinti vėles
nius Baumano intelektualinius pasiekimus bei jų svar
bą Lenkijos mokslui, bet būsimo mokslininko vaidmenį
KBW kvalifikuoti daug lengviau. Jo plakimas „drugelio
sparnais“ vienaprasmiškai vadintinas nusikaltėlišku.

Pritaikyti baumanologiją
„Jeigu štai atsakome už tai, kad pasaulyje, kuriame
kartu gyvename, neatsirastų galimybių skriausti žmo
gų ir suteikti jam skausmo, tai tuomet nenuilsdami tu
rime stengtis, kad visi, kurie daro blogį, būtų pastatyti
prieš teisybę ir nubausti“, – rašė Baumanas cituotame
esė Tygodnik Powszechny. Todėl kiek netikėta buvo šių
moralinių samprotavimų autoriaus reakcija, kai buvo
paviešinti ir įvardyti faktai apie jo paties darytą blogį.
Baumanas atsakė: „Mano biografija nebuvo ir nėra pa
slaptis, ir nereikia kapstytis saugumo archyvuose, no
rint su ja susipažinti“7. Tačiau žurnalistų paklaustas,
jis vis dėlto nesugebėjo tiksliai pasakyti, kas (o gal jis
pats?), kaip ir kada ją aprašė. Savo gynimosi strategi
ją Baumanas grindė priekaištais istorikui (šio teksto
autoriui, – vert. past.), kuris mėgino atskleisti mažiau
žinomą jo biografijos dalį: „tikriausiai IPN [Instytut
Pamięci Narodowej – Tautos atminties institutas] ar
chyvuose saugomos storesnės, tarp kitų ir man skirtos
bylos, kuriose įsegti raportai apie mano „antivalstybinę
ir antisocialistinę“ veiklą“. Be abejo, tokių dokumentų
irgi galima rasti, bet ar tai suteikia mums pagrindą nu
tylėti arba iškraipyti profesoriaus ankstesnio aktyvumo
esmę? Juk dorovė, – kaip jis pats rašė, – nedaloma.
Pasaulinio garso mokslininko komentare buvo gali
ma nujausti tarsi ir atgailos gaidą: „Kur ir kada pasi
sakiau anos savo biografijos atkarpos klausimu? Visur
ir visuomet savo ilgo – brandaus – viešojo gyvenimo
tarpsniu, kurį didele dalimi paskyriau siekiui kitiems
ir sau įsisąmoninti grėsmes, kylančias iš jaunatviško
naivumo spąstų bei protinės vergystės pinklių“.
Tarnyba komunistinių saugumo organų struktūrose
šitaip buvo pavadinta jaunystės klaida, kažkuo gėdin
ga ir bloga, nuo ko – tikėtina – vėlesnis, viešasis pro
tyje „Ozon“ (2006-06-8–16), o mano parengti dokumentai paskelbti
Biuletyń Instytutu Pamięci Narodowej, 2006, Nr. 6.
6
Zygmunt Bauman, J. Wiatr, „O roli mas w historii“, in: Myśl filozoficzna, 1953.
7
Čia ir toliau: Ozon, 2006-06-8–16.
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Zygmuntas Baumanas ir „Drugelio sparnai“

fesoriaus aktyvumas galėtų mus apsaugoti. Tai gana
iškalbingas faktas, ypač jog vėliau buvusio KBW dar
buotojo filosofija ir iš jos kylantis istorijos vertinimas
pastebimai pakito.
2007 m. Baumano praeitis pradėjo tapti žinoma ir
Europoje. Taip nutiko po to, kai istorikas Bogdanas
Musiałas, besiremdamas 2006 m. Biuletyn Instytutu
Pamięci Narodowej paskelbtais šaltiniais, aprašė ją vo
kiečių spaudoje. Baumanas į tai, tegul ir labai neno
riai, atsakė pokalbyje su britų The Guardian žurnalis
te, kuri profesoriaus atsakymų pagrindu parengė platų
straipsnį8. Pašnekovas patvirtino tarnybos KBW politi
niame skyriuje faktą bei agentūrinį bendradarbiavimą
su karine žvalgyba. Tačiau vertindamas šiuos ryšius jis
priskyrė jiems visai kitą prasmę, nei prieš metus Len
kijos spaudoje:
Prieš karą Lenkija buvo labai atsilikusi šalis, oku
pacija tą dar pagilino. Nuskurdintoje šalyje galima
tikėtis netekčių, pažeminimo, žmogaus orumo nepai
symo ir panašiai; ištiso socialinių-kultūrinių, spręsti
nų problemų sindromo. Jeigu pažvelgsime į ano meto
Lenkijos politinį spektrą – komunistų partija žadė
jo tinkamiausią sprendimą. Jos politinė programa
geriausiai atsakė į problemas, su kuriomis Lenkija
buvo susidūrusi. Ir aš buvau visiškai pasišventęs.
Komunizmo idėjos buvo tiesiog Apšvietos tęsinys.
Sunku nepastebėti ryškaus intelektinio akiračio su
siaurėjimo: šiame pasisakyme profesorius Baumanas
bemaž išlieka propagandi
nių lapelių lygmenyje, ku
riuos redaguodavo šešta
me dešimtmetyje.
Keista (o gal visai ir ne),
bet panašių idėjų neseniai
esu radęs viename Rusijos
Federacijos Saugumo Tar
nybos (KGB paveldėtojos
FSB) leidinyje, kur kalba
ma apie sovietų puolimą
prieš Baltijos šalis 1940 m.
Priderindami kalbą prie
Europos kairiųjų žargono,
seni kagėbistai šią opera
ciją vaizduoja naujai: tarsi
anuomet turėta reikalo su
8
Aida Edemariam, „Professor
with a past“, interview with Zygmunt Bauman, in: The Guardian,
2007-04-28, in: http://books.guardian.co.uk /depar tments/po liticsphilosophyandsociety/story/0,,2067522,00.html.
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autoritarinių valstybių „demokratizacija“ bei žmogaus
teisių principų diegimu. Labai panašiai, kaip ir Bau
mano komentare...
Be abejo, šiandien Lenkijoje ir kitose komunizmą pa
tyrusiose šalyse panašus dalyvavimo stalininiame te
roro aparate vertinimas nesulauktų visuotinės para
mos. Todėl Lenkijoje šios mintys ir nebuvo išsakytos.
Užtat buvo galima jas išreikšti angliškame The Guar
dian, nes vidutiniam Vakarų Europos skaitytojui ko
munistinis totalitarizmas paprastai mažai pažįstamas.
Įžymus profesorius šitai puikiai žino, todėl nebūgštau
damas gali manipuliuoti faktais ir reikšmėmis.
Toliau kalbėdamasis su The Guardian Baumanas
lygina savo veiklą, nukreiptą prieš lenkų pogrindį, su
mūsų dienų „kova prieš terorizmą“. Nesunku padaryti
išvadą, kad į tokį „terorizmo įveikos“ apibrėžimą puikiai
tilptų užgrobtų kraštų visuomenės pasipriešinimo mal
šinimas, pavyzdžiui, pokario Lietuvoje arba Ukrainoje,
visa NKGB bei „Smeršo“ veikla ir pan. Gudrus, įprastas
klastingumo ribas peržengiantis melas? Gal, bet dėl to
Vakaruose niekas už „drugelio sparnų“ nečiups.

Kas tie nusikaltėliai?
Dar kartą grįžkime prie cituotų profesoriaus Bauma
no žodžių: „nenuilsdami turime stengtis, kad visi, ku
rie daro blogį, būtų pastatyti prieš teisybę ir nubausti“.
Pagrįstai galime klausti, ar ir šiuo atveju nusikaltėliai
privalo būti nubausti ir pasmerkti? Kas tie „visi“? Pa
našu, kad gauname atsakymą, kad tik ne KBW polit
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rukai bei komunistinės karinės žvalgybos agentai. The
Guardian žurnalistė gina savo pašnekovą – įžymų pro
fesorių:
Pastaraisiais metais įsigalėjo savita mada, būdin
ga šalims, kurios giliausiai nukentėjo nuo ideologinio
nuprotėjimo XX a. viduryje, kaip antai Vokietija ar
Lenkija, – tai mada kapstytis po praeitį, badyti pirš
tais žmones ir skaityti moralus. Knaisiojimasis seniai
užskleistose bylose kone atstoja dirginančių paveiks
liukų žiūrėjimą. Tai paprastai pateisinama tiesos ieš
kojimu bei pūliuojančių žaizdų valymu ir tam tikra
prasme taip iš tiesų yra. Tačiau verta kelti klausimus
dėl kai kurių iš šių atradimų svarbos čia ir dabar, ir
todėl argi galime leisti, kad jie ant ištisų žmonių gy
venimų mestų šešėlį. [...] šių tyrimų rezultatus derė
tų svarstyti visame anos epochos realijų kontekste,
taip pat reikėtų tiksliai suprasti, kokie dabartiniai
tikslai slypi už šių atradimų bei stiliaus, kuriuo apie
juos diskutuojama.9
Čia jau piktadariai nebe tie, kurie darė bloga, bet tie,
kurie tai garsiai, tegul ir po laiko, įvardija. Taigi nesa
ma rimto reikalo kreipti dėmesį į piktadarius, pažvel
kime geriau į anuos, kurie – labai įtartinais tikslais –
domisi tiesos atskleidimu. Filosofo samprotavimų ašį,
regis, sudaro klausimas: „Kam tas atskleidimas nau
dingas?“ Lenkijoje vykstant diskusijoms apie naujau
siąją istoriją, jau buvo pasiūlyta daug atsakymų. Is
torikams, kurie atskleidė kompromituojančią viešų
asmenų praeitį, buvo prikišamas siekis suvesti asme
nines sąskaitas, inkriminuojami „inkviziciniai veiks
mai“, šiaip pavydumas ir niekšiškumas. Universitetų
profesoriai, atskleidus jų agentūrinį bendradarbiavimą
su saugumu, piktinosi, kad šitaip paneigiami jų dideli
laimėjimai, o dar ir kėsinamasi į mokslo laisvę. Žur
nalistai gynėsi tikindami, kad jų bendradarbiavimo
faktų atskleidimas kylantis iš politinių priešų, dabar
tinių spectarnybų bei pavydžios konkurencijos sąmoks
lo. Politikai skelbė, kad visa tai – paklaikusių Lenkijos
dešiniųjų kerštas ir noras atsigriebti. Beveik visi buvę
9

Ibid.
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agentai ir komunistiniai nusikaltėliai choru kartoja,
kad reikia susekti tuos, kurie atskleidžia nepatogius
praeities fragmentus, nes jie iš tikrųjų nieko neatsklei
džia, o tik falsifikuoja.
Ir pats Baumanas kalbėdamasis su The Guardian,
visą dalyką vertino kaip esamosios politinės kovos už
Lenkijos dešiniųjų vyriausybės legitimumą elementą:
„Aš manau, kad tai viską ir paaiškina. Niekada neslė
piau, kad esu kairiųjų pažiūrų. Buvau kairysis, esu
kairysis ir toks mirsiu, tikiuosi. Bet kompromituodami
mane jie [dešinieji] gali netiesiogiai silpninti pasitikėji
mą politine kairiąja Lenkijoje“.
Be abejo, neįmanoma visu tikrumu paneigti, jog Bau
mano kompromituojančios praeities iškėlimas viešu
mon – dabartinės Lenkijos įtakingų politikų darbas,
tarsi sąmokslas prieš įžymų, nepalankų, priešingų pa
žiūrų mokslininką, tačiau lygiai taip pat sunku tokia
versija patikėti. Apskritai galima teigti, kad Bauma
no biografijos faktų paviešinimo aplinkybės – ne esmi
nės. O gal ir tie faktai ne patys svarbiausi. Pagrindinę
problemą čia sudaro klausimas: kaip pasaulinio masto
moralės filosofas suvokia aną praeitį, taikydamas eti
nes kategorijas. Tas suvokimas turės pasekmių jo dės
tomam mokslui. O pasak jo, regis, belieka sutikti, kad
nesama jokių tvirtų atspirties taškų, takoskyros tarp
gėrio ir blogio. Gal esama tik pažangos, kuri reikalauja
iš aplinkinių, liečiamų „drugelio sparnais“, supratimo
ir pritarimo „naujojo pasaulio“ statytojams. Tuomet ne
gali būti nei teisybės, nei bausmės, o tik nuopelnai kai
riųjų ideologijai, iki gyvos galvos garantuojantys nelie
čiamybę prieš tiesos ir teisybės reikalavimus.
Nei šio, nei kitokio panašaus „imuniteto“ istorikai, lai
mei, neprivalo paisyti. Belieka kuo pilniau atskleisti bei
aprašyti kiekvieno totalitarizmo praeitį. Natūraliu ap
rašymo aspektu lieka įveikimas tos ideologijos, kuri lai
mėjo paskutinį karą ir dar nesulaukė savo Niurnbergo.
Dėl tos pergalės iki šios dienos komunistų nusikaltimai,
ypač Vakaruose, matuojami kitu matu negu nacional
socialistų ar apskritai „fašistų“. Tačiau pokarinė ideolo
gijos pergalė tai paaiškina tik iš dalies. Ne mažiau čia
svarbi įvairių buvusių aktyvių komunistinio totalitariz
mo funkcionierių dabartinė veikla. Vienas jų – profeso
rius Zygmuntas Baumanas, dorovės mokytojas.
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literatūra

„Su lokena ant pečių“
Lietuvis rusų literatūroje

Pavel Lavrinec

Lietuviai į rusų literatūrą atėjo XIX a. pradžioje kaip
barbarai „su lokenomis ant pečių“. Vasilijaus Žukovs
kio baladėje „Vadimas“ (1814–1817; pirma publikaci
ja 1817 m.) pagrindinis herojus, Novgorodo kunigaikš
tis, Padnieprės miške nuskubėjęs į „gūdžiuose tyruose“
skambančio riksmo vietą, nukovė vėzdu ginkluotą mil
žiną, pagrobusį „gražuolę jaunąją“. Mergina pasirodė
esanti Kijevo kunigaikštytė, kurią blogą valandą pa
matęs „Lietuvos kunigaikštis, / Stačiatikių Bažnyčios
priešas“, ir paliepęs („įsiaistrinęs / žvėries prigimtim“)
ją pagrobti; gražuolės laukęs nepaguodžiamas liūdesys
„svetimoje žemėje“1.
Kunigaikštytę pagrobęs lietuvių milžinas dukart pa
vadinamas grobuonimi, prilyginamas vilkui („pražudy
tojas“ miške tykojęs grobio „kaip vilkas“), jis nemokąs
suprantamai kalbėti („Nė žodžio į tą grėsmingą kalbą“
ir tik pargriuvęs „sukriokė / Po arklių kanopomis“). Ne
paprastos jėgos milžinas su lokena ant pečių, be arklio,
panašus į žvėrį, ginkluotas vėzdu – palyginti su kil
niu rusų karžygiu, raitu ir ginkluotu kardu – atrodo
tarsi laukinis; milžiniškas ūgis išstumia jį už norma
lių žmogiškų dydžių ribų, tam tikra prasme daro jį ne
žmogumi. Iš personažų charakteristikų aiškiai matyti,
kad Lietuva ir Rusija priešpriešinamos kaip skirtingų
konfesijų, moralinių kategorijų, civilizacijų šalys. Lie
tuviai (kunigaikštis ir į žvėrį panašus jo valios vykdy
tojas) neša grėsmę ir pavojų, jie asocijuojasi su priešiš
kumu, agresyvia kitatikyste ir neigiamai paženklintu
laukiniškumu.
Būdinga lietuvio išvaizdos detale, keliaujančia iš vie
no kūrinio į kitą, tapo lokena: „Vadime“ „Šlamėdamas
per krūmus / Su lokena ant pečių, / Su vėzdu už nuga
ros, / Didžiulis milžinas bėga [...]“. Po dviejų dešimtme
čių pasirodė Adomo Mickevičiaus „Konrado Valenrodo“
įžangos „Šimtas metų prabėgo, kai teutonas...“ Alek
Pavel Lavrinec (g. 1955) – literatūrologas, Vilniaus universiteto Slavistikos katedros docentas. Tekstą, parengtą pagal pranešimą, skaitytą tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Barbaras moderniojoje literatūroje ir mene“ (Vilniaus pedagoginis
universitetas, 2007-11-9–10) iš rusų k. vertė Irena Aleksaitė.
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sandro Puškino vertimas: jauni lietuviai „Su lokenomis
ant pečių, / Su gauruotomis lūšenos kepurėmis [...]“,
ginkluoti lankais ir vaikštantys būriais2 atitinka Mic
kevičiaus aprašymą ([...] tłumy litewskiej młodzieży, /
W kołpakach rysich, w niedźwiedziej odzieży, / Z łu
kiem na plecach [...]).
Tarp šių dviejų poezijos kūrinių įsiterpė Aleksandro
Bestuževo apysaka „Romanas ir Olga“ (1823). Viename
jos epizodų išsamiai aprašoma lietuvių raitelių ekipuo
tė: lengvi grandinių marškiniai iki kelių, plaukus pri
laikantys bebrų odos pošalmiai, lenkti kardai, „ietys,
puoštos dryžuotais ženklais“, „iki šiol nematyti pištalai“
ir skardiniuose vamzdeliuose rūkstančios dagtys, aukš
ti tymo balnai, „mušti auksu, apkabinėti plunksniniais
kutais ir odiniais vytiniais“ ir – „lokenos plevėsuoja ant
kairio peties, erelio sparnai šniokščia už nugaros“3. Ta
čiau tai labiau išimtis; tokio ryškaus paveikslo tikslas –
per romantišką kontrastą pabrėžti ir Novgorodo karių
privalumus, ir neigiamas lietuvių kunigaikščio „brolžu
džio Vytauto“ savybes: Vytauto, kuris „priesaikos lau
žymu“ suteršė savo vardą, kurio rankos „apšlakstytos
mūsų kraštiečių krauju“, Vytauto, „greito žadėti ir gra
sinti“, mėgstančio „šildytis prie svetimos ugnies“4.
Verta dėmesio prabėgomis brūkštelėta lietuvių cha
rakteristika Bestuževo apysakoje „Išdavikas“ (1825).
Vieno iš Lžedmitrijaus II karvedžių Aleksandro Juze
fo Lisovskio stovykloje, toje margoje „tautų sąmaišoje“,
būta „puslaukinių lietuvių“, kuriuos lenkų ponai atsi
vedė „kautis ir žūti“5. Apysakos veiksmas vyksta „smu
tos“ laikais, t. y. XVII a. pradžioje; tada „puslaukinių
lietuvių“ ryčiausias Europos universitetas jau veikė
ketvirtį amžiaus, – vienas jo auklėtinių didysis etmo
1
Василий Жуковский, Сочинения. В 3 т., т. 2: Баллады. Поэмы. Повести
и сцены в стихах, составление, вступительная статья и комментарии Ирины М. Семенко, Москва: Художественная литература, 1980, с. 105–108.
2
Александр Пушкин, Полное собрание сочинений, 1837–1937, т. 3: 1:
Стихотворения, 1826–1836. Сказки, Москва: Издательство Академии
наук СССР, 1948, с. 93.
3
Александр Бестужев-Марлинский, Сочинения, т. 1: Повести. Рас
сказы, подготовка текста, вступительная статья и комментарии Васи
лия И. Кулешова, Москва: Художественная литература, 1981, с. 46.
4
Ibid., c. 47–50.
5
Ibid., c. 165, 167.

107

Pavel Lavrinec

nas Jonas Karolis Chodkevičius prie Kircholmo (dab.
Salaspilis) netoli Rygos per tris valandas sumušė švedų
korpusą, karių skaičiumi daugiau nei tris kartus virši
jusį Chodkevičiaus keturtūkstantinę armiją, – jau buvo
kanonizuotas Kazimieras ir Vilniuje buvo pradėta sta
tyti pirmoji barokinė bažnyčia.
Nestoro Kukolniko romane „Alfas ir Aldona“ (1842)
vaizduojama XIV a. Lietuva kaip egzotiškas neregėtų
nuotykių, karštų aistrų, karinių ir medžioklės žygdar
bių, keistų papročių, apeigų ir tikėjimų, paslaptingų
pagonių šventovių ir stabų kraštas. Ten geria midų ir
alų (чистый алус, святое пиво), ten klauso burtinin
kų (буртиников) giesmių. Egzotiškoji Lietuva romano
autoriaus aprašyme persipynusi su Rusija ir rusiška
stačiatikių kultūra daugybe saitų, tarp jų ir giminys
tės (iš „vieno Riuriko ir Kijevo Stanislovas, ir lietuvių
Gediminas“6). Rusija, pasak Kukolniko, dar išmintingai
valdant Gediminui „susimaišė su Lietuva; ji į pagonių
buitį įneša savo papročių, tiesia kelius krikščionybei“7.
Iš rusų žemių, iš Kijevo – „visokios knyginės išminties
lizdo“8 – sklinda kultūra. Algirdas atsisako „Lietuvių
žemės krikštytojo“ garbės tik dėl politinių sumetimų ir
baimindamasis netekti savųjų „laukinių“ palaikymo,
ketindamas pasiskelbti krikščionimi tada, kai suvie
nys rusų žemes ir taps „didžiuoju visos Rusios... nuo
Nemuno iki Volgos, nuo Dniepro iki Baltosios jūros
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kunigaikščiu“9. Bet pati „garsioji Lietuva, kuri davė
vardą visai didžiajai kunigaikštystei“, – skurdus, apau
gęs neįžengiamomis giriomis kraštas, kuriame kur ne
kur gyvena puslaukinių žmonių grupės. Likusią kuni
gaikštystės dalį sudaro „grynai rusiškos žemės ir tau
ta, stačiatikybės apgaubta“; tos žemės turtingos, pla
čiai prekiauja, tvaska krikščioniškomis šventyklomis,
„savo laiko mokslais ir menais“, – kitaip nei laukinės,
„kaip ir jo girios“, grynai lietuviškos žemės, atitekusios
Kęstučiui. Toji Lietuvos dalis, nepatirianti palankios
rytinių slavų stačiatikių civilizacijos įtakos, snaudžia
„nemokšiškumo tamsoje“ ir garbina „pagoniškos Lietu
vos stabus“10. Konfesijų kovų, nuo skaitytojo atskirtų
laiko ir paženklintų kultūrų skirtumo, erdvėje pagoniš
kas laukiniškumas su savo žynių luomu, nusakomu že
momis moralinėmis savybėmis, pamažu užleidžia vietą
viršesnei stačiatikių civilizacijai.
Pavelo Kukolniko eilėraštyje „Aleksandrui Antonovi
čiui De la Gardė (Humoreska)“ (1856) tris šimtus metų
priešinęsi kryžiuočiams pagonys – „laukiniai lietuviai“11.
O jo kūrinyje „Adelaida Romanovna Heinrichsen (Pri
siminimai apie Vilnių)“ (1861) „Gedimino sostinės“ pra
eitis vaizduojama kaip žiaurios pagonybės („bežadžiai
stabai“, kurių garbei „pralietos upės kraujo“) ir karinės
galios („pilys grėsmingos“, „niūrios didikų menės, / gar
sios savo didumu“, šalmai, grandinių marškiniai, didi
kų ir kunigaikščių, „didvyrių, milžinų“ šarvai) derinys.
Kontrastas praeities pagoniškam laukiniškumui – pa
laiminga krikščioniškoji dabartis: kruvinas aukas pa
keitė „bekraujės aukos smilkalai“, „kraujas nelaša nuo
žynių rankų“; „bjaurių šventovių vietoje“ – „Bažnyčių
nuostabūs rūmai“12.
Gavrilo Chruščiovo-Sokolnikovo romanas „Žalgirio
mūšis, arba Slavai ir vokiečiai“ (1889; pirmasis rusų ro
manas, išverstas į lietuvių kalbą13) remiasi istoriografi
ne LDK kaip lietuvių–rusų valstybės koncepcija, – kaip
ir Nestoro Kukolniko „Alfas ir Aldona“ (iš kurio Chruš
čiovas-Sokolnikovas dosniai sėmė personažų vardus,
egzotiškos buities detales, atskiras scenas). Viena ver
tus, lietuviai priskirti slavams, antai Vytautas ir Jogai
la vadinami slavų kunigaikščiais, „skurdžios, laukinės
ir miškingos šalies“ „vietiniai gyventojai“ – „lietuviais6
Нестор Кукольник, Альф и Альдона: Исторический роман в четырех
томах, т. 1, Санкт-Петербург: тип. И. Глазунова и Кº, 1842, c. 42.
7
Ibid., t. 2, c. 149.
8
Ibid., t. 1, c. 47.
9
Ibid., t. 2, c. 28–30.
10
Ibid., t. 3, c. 10–13.
11
Павел Кукольник, Стихотворения, Вильно: Тип. А. К. Киркора,
1861, с. 53.
12
Ibid., c. 76–78.
13
Gavrilas Chruščiovas-Sokolnikovas, Griunvaldas: Chruščiovo
Sokolnikovo istorinio romano laisvas, jaunimui pritaikintas, vertimas, 2 d., vertė Ona Pleirytė-Puidienė, Vilnius–Kaunas: Aušra, 1922;
Римантас Сидеравичюс, „Грюнвальдский бой и его автор“, in: Вильнюс,
1994, № 4, с. 18.
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slavais“, „lietuviškais slavais“; Vytauto tikslas – „iš
laisvinti mūsų šventas slavų žemes iš vokiečių jungo
gėdos“14. Lietuvių ir rusų artumą reiškia tai, kad lie
tuvių kunigaikščiai ir kunigaikštienės vadinami var
dais ir tėvavardžiais (Kęstutis Gediminovičius, Vingala
Kęstutovičius, Aldona Gediminovna ir pan.), minimos
Vytauto santuokos su rusų kunigaikštytėmis, draugiš
ki Vytauto santykiai su Maskvos kunigaikščio Dmitri
jaus sūnumi ir t. t.
Kita vertus, lietuviai vis dėlto skiriasi nuo rusų, len
kų, vokiečių, totorių, jie saviti, o tą savitumą rodo ne
įprasti vardai, egzotiškos socialinės struktūros, pa
gonybės, buities elementai: krivių krivaitis Lidutko
(криве-кривейто Лидутко), kunigaikštis Vidomiras,
„laukinių miškų gyventojų“ vadas Odomaras (Одомар),
bajorai Valebutas (Валебут), Klavigaila, Gegota, se
noji auklė Vundina, žindyvė žemaitė Germanda, vil
kinti „tautinio žemaitiško kirpimo“ drabužius, val
dantieji lietuvių kunigaikščiai kunigai (кунигасы),
„lietuvių vestalės“ vaidilutės (вайделотки), „lietuvių
nimfos“ dungos (дунги), „lietuvių Apolonas“ Satvaras
(Сатварос), medžioklės deivė Medeina (Медзиойма),
„lietuvių mitologijos Heraklis“ Alcis (Альцис), amžino
ji ugnis (Знич), griausmavaldžio Perkūno (Перкунас)
stabas sigontos (сигонты) Treniotos oloje („medinis
rąstgalys, grubiai ištašytos žmogaus formos“; stabo ko
jos „apautos naujomis vyžomis, liemuo perrištas baltu
rankšluosčiu“), „šventas Praurimės atvaizdas“ Eirago
los (dab. Ariogala) kunigaikščio sosto salėje, apipintas
„nuostabių pilnavidurių rožių, mėgstamiausių lietuvių
gėlių, girliandomis“, Eiragolos Perkūno stabas („gru
biai ištašyta žmogaus figūra su pakelta dešine ranka“
ir sidabrinėmis strėlėmis delne), „auksinis alus“, geria
mas iš tauro ragų, ir t. t.
Lietuvos savitumą dar labiau pabrėžia bruožai, liu
dijantys jos neįžengiamų girių ir pelkių gyventojų lau
kiniškumą. Seno žemaičių vaivados Strysio (Стрысь
arba Стрекось) sūnūs – karžygiai, „laukiniai iš prigim
ties“, kurių akyse nematysi nieko daugiau, tik „lauki
niškumą ir begalinį užsispyrimą“, jie nekalbūs ir sun
kiai reiškia savo mintis. Pabrėždamas laiko atstumą,
autorius pastebi: „Jų veidai buvo grynai lietuviško tipo,
kuris mūsų dienomis dar kai kur sutinkamas Lietuvo
je, Lydos ar Eiragolos apylinkėse. Jiems itin būdingos
ilgos, šiek tiek žemyn nulinkusios nosys, giliai įsodin
tos siauros akys ir ypač siauri, bebarzdžiai smakrai“15.
Į „šventą liaudies karą“ prieš Ordiną iš neįžengia
mų girių išėjo „nepaprasti laukiniai“, vedami kunigo
14
Гавриил А. Хрущов-Сокольников, Грюнвальдский бой, или Славяне
и немцы: Исторический роман-хроника, ч. 1, Санкт-Петербург: В. В. Ко
маров, 1889, c. 182, 211, 152.
15
Ibid., c. 163–164.
16
Ibid., c. 248–250; 99.
17
Ibid., t. 2, c. 107, 121.
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Odomaro, – „plaukais apžėlę milžinai“, kurių veiduose
„buvo sunku įžvelgti nors kibirkštėlę kokių nors žmo
giškų jausmų“, suveltais „kuokštais neklusnių, šiurkš
čių, rusvų plaukų“, „laukiniai tikra to žodžio prasme“,
vilkintys „žvėrių kailius, užmestus tiesiai ant galvos“,
ginkluoti milžiniškais šakotais vėzdais, neįstengiantys
suvaldyti „savo laukinės, žvėriškos prigimties“. „Lau
kinių miškų sūnų“ kalba tokia šiurkšti ir skurdi, kad
„gimę lietuviais ir netgi žemaičiai sunkiai suprato jų
gerklinę kimią tarmę“; be to, skurdžia vadinama ir pati
„lietuvių tarmė“16. Mūšio išvakarėse „laukinės miško
gyventojų ordos“, suėjusios į „milžinišką būrį“, aidint
būgnams ir kardų smūgiams į skydus, traukia „kažko
kias negirdėtas laukines giesmes, labiau panašias į vil
kų staugimą“; į mūšį jie stoja ne „kaip žmonės, o žvėrys,
puolantys grobį“17.
Viename Aleksandro Žirkevičiaus poemos „Vaikystės
paveikslėliai“ (1890) skyriuje aprašomas senovės Vil
nios „baisios senovės“ „žiaurus ir kruvinas vaizdas“ ir
„tų vietų žvėriškumai“ žiaurioje praeityje, kai pagony
bė („aukos niūrioje šventovėje“, „aukuras negęstantis“)
šventino Viduramžių lietuvių valstybės karinę galią
(„tvirtovių ir grėsmingų griovių“, „neįveikiamų sienų
akmenis“, „šiurkščios kalavijo jėgos“), o lietuviai lygi
nami su žvėrimis:
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Kaip žvėris negailestingas, žiaurus,
Prašė lietuvis savo dievų
Padėti puolant
Svetimas žemes, ir grandinių žvangesys
Sklido nedailių altorių link [...]18
Maksimo Lipkino poemoje „Jogaila: Istorinė XIV a.
laikų poema“ (1905) pilna pagoniškos kultūros reali
jų, kuriančių vietos koloritą: Perkūno aukuras (Знич
Перкунов), šventi ąžuolai ir piliakalniai, laidotuvių gies
mė kvasa (кваса), Vaižganto, Kauturio, Vėlinių šventės
(Вайжганта, Хаутурей, Деды), žalčių ir rūtos garbi
nimas, derliaus dievas Atrimas (Атримос), vėjų dievas
Vėja (Вейя), dangaus deivė Laima (Лайма), grožio dei
vė Milda (Мильда), namų dievas Numėjas (Нумеяс),
lemties dievas Promžinas (Промжинас), potvynių die
vas Tvanas (Тванай) ir kiti dievai, egzotiškų vardų ku
nigaikščiai, pradedant legendiniais skandinavų kunin
gais (кунигасы) – Ringoldas, Vytautas, Mindaugas,
Palemonas (Рингольд, Витольд, Миндовг, Палемон)
ir kt. Nepaisant tokio kultūros turtingumo Lietuvos
vardą lydi epitetai „puslaukinė“ ir „skurdi“: vienas po
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emos personažų – senas malūnininkas nuoregusis sei
tonas (сейтон), t. y. raganius, labdarys (лабдарис) ir
„laidotuvių giesmių dainius“ burdinigas (бурдинигас)
„puslaukinėje Lietuvoje“ garbinamas kaip pranašas19;
prabangūs „Lietuvos valdovo“ Jogailos, Jadvygos ir jų
svitos, kurią sudarė lenkai, drabužiai sudaro kontrastą
„skurdžiom varganos Lietuvos gyventojų drapanom“20.
Sergejaus Minclovo istorinės apysakos „Lietuvos
miškuose“ (1905) ir „Ant kryžių“ (1906) buvo išleistos
keletą kartų, paskui apjungtos į vieną knygą, pava
dintą „Lietuva“ (Sankt Peterburgas, 1911), ir pakar
tota pervadinus „Miško pasakojimu“ (Ryga, 1927)21.
XIV a. Lietuva Minclovui – laukinių, neįžengiamų
miškų, kuriuose knibždėte knibžda žvėrių (bebrų, vil
kų, stumbrų, laukinių arklių, lokių, lūšių, taurų ir
kt.), ir kur ne kur pasitaikančių miestų ir pilių kraš
tas. Vietos koloritas kuriamas tokiomis pačiomis ar
labai panašiomis priemonėmis, kaip ir kituose istori
niuose romanuose ir poemose, – neįprastais vardais
(Voišelkas, Liubartas, Olita, Romuntas, Tetvilas ir t.
t.), egzotiškos socialinės struktūros detalėmis (bajorai
– байорасы, kaimo seniūnai – виршайтосы, daliniai
kunigaikštukai – кунигасы) su išvystyta religinėsapeiginės sferos specializacija (žynės вайделотки,
žyniai швальгоны, тилуссоны, лингуссоны, būrėjai
жвакопы, dainiai брутанники), savitų švenčių, ves
tuvių ir laidotuvių apeigų aprašymais, personažų lek
sika, kurioje mirga apie dvidešimt lietuviškų žodžių
ir frazių (pvz., vanduo – вандо, svetimšalis – гудас,
žemė – жемя, žmogus – жмогус, kapai – капай, len
kas – ленкос, mėnulis – менцис, jūra – юрас). Pago
nybė su šventų ąžuolų ir miškų garbinimu ir turtin
gu panteonu (karo dievas Kavas (Кавас), mirties, ligų
ir požemio dievas Poklius (Поклюс), „senovės Bak
chas“ Ragutis (Рагутис), medžioklės deivė Medeina
(Медзиозийма), „lietuvių Venera“ Milda (Мильда) ir
kiti) yra žiauri, ji reikalauja žmonių aukų, o žyniai –
griežti, klastingi ir kerštingi.
Lietuviai gyvena eglinių lentų „numuose“ (в нумаях),
stovinčiuose ant ąžuolinių polių, geria, paprastai iš
rago, medaus alų (алюс), stiprų midų (паскайлес), juo
dą pieną, t. y. kumysą, dainas dainuoja akomponuoda
mi kanklėmis (канклис), vilki „žvėrių kailius plauku
viršun arba pilkais kaptonais“22. Kęstučio pilyje esama
patrankų ir tvirtovės šautuvų; vertingų ginklų daž
18
А. Нивин [Александр Жиркевич], Картинки детства: Поэмa, СанктПетербург: Тип. товарищества „Общественная польза“, 1890, с. 167–169.
19
Максим Липкин, Ягайло: Историческая поэма из времен XIV столе
тия, Вильна: Тип. Д. Новогрудского, 1905, c. 3.
20
Ibid., c. 9.
21
Liet. vert.: Sergejus Minclovas, Lietuvos giriose, d. 1, vertė A. Tarvydas, S. Tarvydas; d. 2, vertė Pranas Šileika, Kaunas–Marijampolė:
Dirva, 1929–1930.
22
Сергей Минцлов, Литва: Исторические повести с иллюстрациями,
С.-Петербург: Издание К. Н. Кособрюхова, 1911, c. 8.

naujasis židinys-aidai 2008 / 3

„Su lokena ant pečių“

niausiai lietuviai įgydavo kovų su vokiečiais ir rusais
metu. Bet Palangos kunigo (полангенский кунигас)
raitų karių ekipuotę ir ginkluotę sudaro „trumpos
skrandos ir smailiagalės kūgiškos vilkenų kepurės“,
„žvėrių kailiai“ ant pečių, ilgakočiai kirviai ir lankai,
ietys, kai kas su kardais, beveik visi turi vėzdus su sto
rais kambliais apatinėje dalyje23. Plėšikavimo ir va
gysčių lietuviai nežino („iki šiol lietuviai garsėja savo
sąžiningumu“24), svečias jiems – „šventas asmuo“, jie
pasižymi vaišingumu ir pomėgiu puotoms bei muzikai;
„dorų lietuvių paprastumas ir geraširdiškumas“ prieš
priešinamas sugedusiam žiaurių, klastingų, godžių vo
kiečių riterių būdui.
Akivaizdu, kad XIX ir XX a. pradžios rusų poezijos
ir prozos kūriniuose vaizduojant Viduramžių lietuvius,
dominuoja laukiniškumo, karingumo, žiaurumo moty
vai: jie vilki žvėrių kailius, ginkluoti vėzdais, gyvena
neįžengiamuose miškuose. Laukiniai – tai nenuovokūs,
spontaniškų jausmų žmonės, žemos kultūros, mažai ci
vilizuoti, o tą necivilizuotumą dar pabrėžia skurdi bui
tis ir susiliejimas su gamta. Prie tokio pastovių motyvų
komplekso formavimo smarkiai prisidėjo lenkų litera
tūrinė tradicija nuo Adomo Mickevičiaus, Józefo Igna
co Kraszewskio ir Władysławo Syrokomlės iki Henryko
Sienkiewicziaus bei romantizmo įtaka apskritai: savi
tas pagonis, užsimetęs žvėries kailį – vienas natūra
laus, neunifikuoto ir civilizacijos nesugadinto gamtos
vaiko variantų25.
Aksiologinės inversijos gimdė to paties atvaizdo mo
difikacijas – šiurkštaus ir žiauraus laukinio, nedaug
kuo besiskiriančio nuo žvėries. Susiklostęs senovės lie
tuvio paveikslas su teigiama arba neigiama konotacija
rusų istoriniuose romanuose ir apysakose atgimdavo ir
vėliau, XX a. antros pusės kūriniuose. Aleksejaus Ju
govo romane „Kariūnas“, rašytame 1944–1948 m., pir
mą kartą išleistame 1962 m. ir po to ne kartą perleis
tame, pasakojami XIII a. įvykiai ir ne kartą minimas
klastingasis Mindaugas. Nepatikimas sąjungininkas
ir dažnai Danilos Galickio ir Aleksandro Neviškio prie
šas slepiasi „neįveikiamose tankmėse ir raistuose“, iš
ten jis rengia išpuolius į rusų žemę, o jo siela „dar tam
sesnė ir sunkiau įveikiama nei gūdžios girios, kuriose
jis gyveno“ (į šį palyginimą lietuvių literūtorologai jau
Ibid., c. 8, 232.
Ibid., c. 200.
25
Juozas Jurginis, Istorija ir poezija: Kultūros istorijos etiudai, Vilnius: Vaga, 1969, p. 25–27.
26
Jonas Kaminskas, „Lietuviškoji tematika tarybinių tautų rašytojų
kūryboje“, in: Literatūra ir kalba, t. 10: Lietuvių literatūriniai ryšiai ir sąveikos, vyr. red. Kostas Korsakas, Vilnius: Vaga, 1969, p. 14.
27
Алексей Югов, Ратоборцы: Эпопея в двух книгах, (б-ка Отчизны
верные сыны), Москва: Патриот, 1990, c. 514.
28
Bernard O’Connor, History of Poland, its Ancient and Present State, 2 t., London, 1698.
29
Alfredas Bumblauskas, Senosios Lietuvos istorija 1009–1795, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2005, p. 436–437.

yra atkreipę dėmesį26); romane pasakojama, kad Alek
sandrui Neviškiui tapo žinoma, jog Mindaugas „staiga
su visais savo kunigaikščiais, su savo kentaurais-lietu
viais, įaugusiais į balną, vilkinčiais žvėrių kailiais, puo
la Danilos žemes“27.
Ypatinga tema – genezė nuomonių apie Lietuvą kaip
apie lokių kraštą, kurios, be kita ko, įkvėpė Prosperą
Mérimée parašyti novelę „Lokys“ (1869). XVII a. Eu
ropoje paplito legenda apie Lietuvoje rastus vaikus,
išaugintus lokių ir išlaikiusius lokių įpročius ir elge
sį. Jos šaltinis, kiek žinoma, – Bernardo O‘Connoro
(1666–1698), Jono Sobieskio gydytojo, „Lenkijos istori
ja“, išleista 1698 m. Londone28. Šiame veikale Lietuva
vaizduojama kaip neįžengiamų girių, kuriose gyvena
laukiniai ir tamsūs prasčiokai, kraštas29. Apie išau
gintą lokių vaiką, rastą Lietuvos giriose, užsimena ir
Jeanas Jacques Rousseau savo traktato „Samprotavi
mai apie žmonių nelygybės kilmę ir pagrindus“ (1755)
komentaruose. Šis traktatas ne kartą buvo verstas
į rusų kalbą, pradedant Pavelo Potiomkino 1770 m.
vertimu ir baigiant XX a. Sergejaus Južakovo (1907),
vėliau – Aleksandro Chajutino vertimais30: „Tas pats

23

24
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ir su vaiku, gyvenusiu su lokiais, kurį 1694 m. rado
Lietuvos giriose. Jis nerodė, – sako de Kondiljakas, –
jokių proto požymių, vaikščiojo keturiomis, nemokėjo
kalbėti ir tarė garsus, nė kiek neprimenančius žmonių
kalbos“31.
Kita vertus, XIX a. istorikų darbuose buvo tvirtina
ma, kad senų senovėje lietuviai vietoj šarvų dėvėję lo
kenas kailiu viršun ir neatsisakė lokenos vėlesniais
laikais. Adomas Kirkoras kartojo šią plačiai paplitusią
nuomonę: „Galvos kailis ir nasrai su dantimis atstojęs
šalmą. Bet nuo tų laikų, kai riteriai ėmę juos pulti ir
turėję nuolat su jais kautis, lietuviai susipažinę su šal
mu ir šarvais, nors dar ilgai lokenos buvusi įprasta jų
aprangos dalis“32.
Bet kol kas palikime ramybėje lietuvio atvaizdo ir
lietuviškų motyvų genezės ir socialinius-istorinius kon
tekstus, romantinės baladės ir poemos bei romano žan
ro specifiką, verčiau įdėmiau panagrinėkime minėtų
pastovių motyvų ir reikšmių komplekso funkcijas, tarp
jų ir „lokenos ant pečių“. Laukiniškumo ir nenuovoku
mo derinio funkcija – pabrėžti senovės lietuvių nepa
prastumą, savitumą, be kita ko, aktualizuojant opozici
ją sava – svetima, kurioje svetima asocijuojasi su gamta
ir gali būti suprantama kaip natūralu, laukiniška, kul
tūros nepaliesta. Tai nustato lietuvių barbarų vietą ci
vilizacijos ir žmonių giminės periferijoje, jei ne apskri
tai už jos ribų.
Žvėries kailis arba, jei kalbėsime konkrečiau, lokena
ant pečių ir reiškią tą vietą. Maža to, ji dar yra priklau
somybės nežemiškam, anapusiniam pasauliui ženklas,
nes lokys ir jo atributai pagonišku slavų įsivaizdavimu
priklauso mirusiųjų pasaulio valdovo manifestacijai33.

Archaiškas konotacijas išsaugojo literatūrinis folkloriz
mas: pakaks prisiminti lokį baisiame Tatjanos sapne,
kuri Puškino poemoje „Eugenijus Oneginas“ patenka į
išvirkštines anapusines vestuves34. Anapusine mirusių
jų šalimi Žukovskio baladėje „Liudmila“ (1808) tampa
svetima, tolima ir priešiška Lietuva: jaunikis su „grės
minga slavų kariauna“ žūsta „tolimoje šalyje“ ir iš ten,
kur Lietuvoje yra jo ankšti nameliai (t. y. kapas), jis pasi
rodo nuotakai35. Aleksandro Ostrovskio dramoje „Audra“
(1859) pavolgio Kalinovo mieste freskos likučiai po „seno,
pradėjusio irti pastato skliautais“ vaizduoja Lietuvą ša
lia pragaro liepsnų. Tokia kaimynystė dėsninga: Lietuva
yra priešiška, karinga, priešus siaubianti šalis („mūsiš
kiai“ su ja „mušėsi“), ji priklauso tolimai praeičiai, todėl
yra išstumta iš mūsų laiko, ir svetimai erdvei – ne sve
timų žemių, o nežemiškai, iš ten ji tolimoje mitologinėje
praeityje ir įsibrovė į mūsų erdvę nesuvokiamu, fantas
tišku būdu („nukrito ant mūsų iš dangaus“)36.
Viduramžių lietuvio atvaizdas rusų literatūros kūri
niuose konstruojamas kaip sava antitezė, kaip prieš
prieša viskam, kas pažįstama ir įprasta, taip pat arti
ma, šiuolaikiška, kultūringa, žmogiška, visam plačiam
normos – taigi ir normalaus žmogaus ūgio (už kurio
ribų išeina Žukovskio „didžiulis milžinas“, ChruščiovoSokolnikovo „apžėlę plaukais milžinai“) – sąvokų ratui.
Laukiniškumas, nenuovokumas, panašumas į žvėrį su
daro skiriamąjį svetimo požymių rinkinį, svetimo erd
vės, laiko, konfesijų, tautybės požiūriu, o lokena kaip
nežmogiškumo / gamtos ir nežmogiškumo / anapusy
bės ženklas atitinka kultūrines, konfesines, etines sve
timų charakteristikas.

30
Жан-Жак Руссо, Трактаты, издание подготовили Вадим С.
Алексеев-Попов et al., (сeр. Литературные памятники), Москва:
Наука, 1969.
31
Жан-Жак Руссо, О причинах неравенства (De l’inegalité parmi les
hommes), перевод с французского Николая С. Южакова, под редакцией
и с предисловием Сергея Н. Южакова, (Библиотека Светоча под
редакцией Семена А. Венгерова, сер. Избранные произведения
политической литературы, № 3), С.-Петербург: Тио-литография А. Э.
Винеке, 1907, с. 111. Lietuviškame vertime paaiškinimai praleisti dėl nedidelės leidinio apimties; žr. Žanas Žakas Ruso, Rinktiniai raštai, parengė Antanas Rybelis, iš prancūzų k. vertė Laurynas Algimantas Skūpas, (ser. Iš filosofijos palikimo), Vilnius: Mintis, 1979, p. 271.
32
Адам Киркор, „Литовские древности (Объяснение виньетки)“,
in: Черты из истории и жизни литовского народа, Составлены, с
разрешения начальства, Виленским губернским статистическим
комитетом, Вильно: Тип. Осипа Завадского, 1854, с. 11.
33
Борис А. Успенский, Филологические разыскания в области
славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском
культе Николая Мирликийского), Москва: Издательство Московского
университета, 1982, с. 86–117, 163–166.
34
Юрий М. Лотман, Роман А. С. Пушкина Евгений Онегин. Коммента
рий: Пособие для учителя, издание второе, Ленинград: Просвещение,
1983, с. 269–274.

35
Василий Жуковский, op. cit., т. 2, с. 7–10, 455. Kaip žinia, ši baladė
yra Gottfriedo Augusto Bürgerio baladės „Lenore“ (1773) perdirbinys.
Vokiečių baladėje Lenoros sužadėtinis žūsta prūsų karaliaus Frydricho
II kariuomenėje Septynmečio karo metu (1712–1786) mūšyje prie Prahos (1757): Er war mit König Friedrichs Macht / Gezogen in die Prager
Schlacht. Būdamas miręs, Vilhelmas atvyksta iš Bohemijos (Weit ritt
ich her von Böhmen) ir išsiveža Lenorą už šimto mylių (hundert Meilen), į tylų ir šaltą šešių lentų ir dviejų lentelių prieglobstį (žr. Gottfried August Bürger, Sämmtliche Werke, [Neue Original-Ausgabe], t. 1,
Göttingen, 1844, p. 55, 59–60). Reikia pažymėti, kad Pavelas Kateninas, versdamas tą pačią baladę, įvykius chronologiškai priartino,
bet vis tiek nukelia juos jei ne į tolimą praeitį, nutolusią per du šimt
mečius, tai bent per šimtmetį atgal: baladėje „Olga. Pagal Biurgerį“
(1816) mūšis prie Prahos pakeičiamas Poltavos mūšiu (1709), o svetimas kraštas tapo „Tolimąja Ukraina“ (žr. Павел А. Катенин, Избранные
произведения, вступительная статья, подготовка текста и примечания
Гали В. Ермаковой-Битнер, (Библиотека поэта. Большая серия),
Москва–Ленинград: Советский писатель, 1965, с. 91–92.
36
Žr. Петр Вайль, Александр Генис, Родная речь: Уроки изящной
словесности, Москва: Независимая газета, 1991, с. 104; Василий
Щукин, „Заметки о мифопоэтике „Грозы““, in: Вопросы литературы,
2006, № 3, с. 190.
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Kur yra Dievas, kai kenčia jo kūriniai?
Stichinės nelaimės ir klausimas apie Dievo veikimą

Hans Kessler

1. Destrukcija ir kančios gamtoje:
suabejojimas kūrinija ir Kūrėju?
Krenta į akis ir susimąstyti verčia1 tai, kad klau
simas apie Kūrėją, abejonė juo ir kūrinijos prasme
dažnai kyla ne tada, kai susiduriama su žmogaus pa
darytomis baisybėmis, o kai ištinka gamtos jėgų su
keltos katastrofos, tokios kaip Didysis maras (1347–
1352), 1755 m. žemės drebėjimas Lisabonoje ar
2004 m. gruodžio 26 d. cunamis Pietryčių Azijoje. Už
žmonių vieni kitiems sukeliamą kančią, kad ir kokia
siaubinga ir neišmatuojama ji būtų, visada įmanoma
suversti atsakomybę žmogui. Tai galioja ir kalbant
apie kankynes, kurias mes sukeliame gyvūnams
(sukišdami vištas dedekles į narvus, atlikdami labo
ratorinius bandymus kosmetikos pramonės tikslais
ir t. t.); jos šaukiasi mūsų pačių elgesio pokyčių (pvz.,
mūsų vartotojiškos elgsenos). Tačiau juk gamtoje esa
ma ir stichinių nelaimių bei kančių, kurios kyla ne dėl
žmogaus kaltės: „Gamta dūsta slegiama ir savo pačios
dėsnių naštos“, – rašo biologas Stefanas Petersas. Ir
tęsia: „Man regis, čia teodicėjai iškyla kur kas sunkes
nis klausimas“2. Ar tik nėra taip, kad už visą gamtos
jėgų sukeltą kančią yra atsakingas pats Kūrėjas?
Gamtoje galioja mitybos grandinės dėsnis, pagal
kurį silpnesnysis turi pralaimėti stipresniajam ir būti
suvartotas nugalėtojo: „tokia tad praeinamybės tvar
ka“, – su tam tikru liūdesiu sakė Augustinas, o štai
Leibnizas čia įžvelgė ypatingą tikslingumą. Tie, ku
riuos vis dėlto glumina toks dėsningumas, stengiasi
guostis mintimi, kad žvėrys savo grobį nugalabija bent
jau greitai ir be skausmo ir, priešingai nei žmogus,
nežudo savo rūšies atstovų. Tačiau ši svajonė apie
Hans Kessler (g. 1938) – Frankfurto prie Maino universiteto Katalikų teologijos fakulteto sisteminės teologijos profesorius emeritas, vienas iš tarpdisciplininės tyrėjų grupės „Gamtos mokslai ir teologija“ įkūrėjų. Straipsnį Wo bleibt Gott im
Leiden seiner Geschöpfe? Die naturbedingten Übel und die
Frage nach dem Wirken Gottes (Theologisch-praktische Quartalschrift, 2006, H. 3, p. 264–277) iš vokiečių k. vertė Dangė
Čebatariūnaitė.
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geraširdį žvėrį ir švelnią motiną gamtą pasirodė besan
ti iliuzija. Įvairūs stebėjimai verčia mus įsisąmoninti,
kad ir žvėrys – tiek medžiotojo-grobio santykiuose,
tiek savos rūšies viduje – gali negailestingai kankinti
ir kankinamai pribaigti kitus žvėris. Tai rodo jų streso
simptomai bei dažnai nevilties kupini riksmai. Netgi
kai sociobiologai3 aiškina, esą toks santykis visuomet
turįs biologinę funkciją ir šiuo požiūriu esąs tikslingas,
mūsų sutrikimas niekur nedingsta ir toliau bejėgiškai
klausiame, kokia tokios kančios prasmė. Dar daugiau
sutrinkame, jei neužmerkiame akių prieš faktą, kad
2–3% naujagimių gimsta turėdami įgimtų defektų ar
net sunkių apsigimimų, kurie daug skausmo sukelia
tiek jiems patiems, tiek – netgi dažniau – tėvams ir ar
timiesiems.
Faktai abejonių nekelia. Grynai biologiniai aiškini
mai, teigiantys evoliucinę neišvengiamybę ir biologinį
funkcionalumą, mūsų kaip žmonių netenkina, nes
mes egzistenciškai sukylame prieš kančią, skausmą,
destrukciją, nes peržengdami funkcionalumą mes vis
tiek klausiame apie prasmę ir jos eventualų patvir
tinamumą. Kita vertus, daugeliui jau neapsiverčia
liežuvis ištarti: „Šlovink Viešpatį, kuris visa taip nuosta
biai tvarko“ ir „kuris tave įstabiai ir dailiai sutvėrė“.
Reinholdą Schneiderį (1903–1958), kuris per savo
1
Toliau visur žr. Hans Kessler, Gott und das Leid seiner Schöpfung: Nachdenkliches zur Theodizeefrage, Würzburg, 2000; Idem
(Hg.), Leben durch Zerstörung? Über das Leiden in der Schöpfung:
Ein Gespräch der Wissenschaften, Würzburg, 2000; Idem, Den verborgenen Gott suchen: Gottesglaube in einer von Naturwissenschaften und Religionskonflikten geprägten Welt, Paderborn, 2006; Idem,
„Schöpfung denken im Gespräch mit heutiger Naturwissenschaft: Zu
Anschlussfähigkeit und Überschuss schöpfungstheologischer Aussagen“, in: M. Böhnke, M. Bongardt, G. Essen, J. Werbick (Hg.), Freiheit Gottes und der Menschen: Festschrift für Thomas Pröpper, Regensburg, 2006.
2
Stefan D. Peters, „Biologische Anmerkungen zur Frage nach dem
Sinn des Leidens in der Natur“, in: Hans Kessler, Leben durch Zerstörung?, p. 27.
3
Į klausimą, kodėl antai jūrų liūtai žudo ne tik tuos ruonius, kuriuos
jie suvartoja maistui, tačiau taip pat ir daugybę kitų, kuriuos po to numeta šalin, tarytum apimti prievartos ir žudymo ekstazės, sociobiologas Volkeris Sommeris (Londonas) man atsakė maždaug taip, kad
veikiausiai tokiu būdu jie moko savo jauniklius, kaip žudyti mitybos
tikslais. Nejaugi?
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gyvenimą tapo ryžtingu, prieš visiems įprastą krikš
čionybę maištaujančiu krikščionimi, draugiškai nuožmi
gamtos dviveidystė įstūmė į gilią abejonę Dievu ir jo
kūrinija: „Žavėjimasis tikslingumu, kuriuo vienas žvėris
yra aprūpintas idant galėtų sunaikinti kitą, [...] artimas
nevilčiai“4. „Gyvenimas yra pasirengęs kiekvieną iš savo
gėrybių įmesti į plačiai pražiotus beprasmybės nasrus.“
Ne tik žmonijos istorija, bet ir visas kosmosas jam regi
si nugrimzdęs į tragišką tamsą, kurioje jis jaučiasi likęs
vienas „su skausmu dėl kūrinijos ir pasislėpusio Die
vo“, toks apleistas, koks „apleistas buvo Kristus“: „Tėvo
veidas visiškai apsiniaukė; tai baisi griaunančiojo,
vynuogių traiškytojo kaukė, aš išties negaliu ištarti
„Tėve““. Krikščionis Schneideris nuplėšia kaukes nuo
visų raminančių saviapgaulių ir gomurį glostančių
prasmės užtikrinimų. „Pro neaprėpiamą kosminį tam
sos debesį silpnai mirksi vienintelė žvaigždė; to mums
turėtų pakakti; daugiau neapreikšta.“
Reinholdo Schneiderio abejonės nereikėtų suvesti
vien į skausmo nukamuoto sunkaus ligonio depresiją,
užtemdžiusią jo sveiką nuovoką; lygiai kaip nereikėtų

jantis“ agnostikas Cioranas, artikuliuoja pamatinį
jausmą, kurio aktualumas – neginčijamas. Tačiau kad
ir kaip stipriai mūsų laikais dominuotų šis – socio
istoriškai sąlygotas – pamatinis nepasitikėjimo pa
sauliu ir kūrinija jausmas, pasidavimas negatyvumo
traukai, ši slogučio dvasia ir sunkumas kam nors pri
tarti, – vis dėlto tokie jausmai remiasi neginčijamu
gamtos dviprasmiškumu ir dviveidiškumu. Tai verčia
abejoti, kad ji yra gerojo Kūrėjo kūrinys.

2. Gamtinės nelaimės ir blogis –
neišvengiama dėl gyvenimo ir laisvės/
meilės? Arba: sukūrimas kaip išlaisvinimas vidinei dinamikai ir dialogikai

Šiuolaikiniai gamtos mokslai mums pateikia vaizdą
neapibrėžtai evoliucionuojančios visatos, kuri – po neį
sivaizduojamai ilgų periodų ir kiekybiškai milžiniško
plėtimosi – mažoje Žemės planetoje pamažu iššaukia
gyvybę, gyvas būtybes su vis stiprėjančia vidine autono
mija aplinkos atžvilgiu ir galiausiai – žmogų, turintį protą
ir laisvą valią: jis tėra tik maža
dulkelė begaliniame kosmose,
tačiau dvasią turinti dulkelė,
galinti klausimu peržengti visos
šios neaprėpiamybės ribas, kur
tinkama persikelti ir, visų pirma,
gebanti mylėti (net jeigu dažnai
ir nemyli). Tad kam visos šios
milžiniškos erdvės ir kiekybės?
Gal gi vis dėlto tos kiekybės nėra
tokios svarbios, gal prasminges
nis kokybinis požiūris?
Juk šios mažytės žemės ir
gyvybės joje bei gyvų būtybių,
gebančių apsispręsti mylėti,
nebūtų galėję būti, jeigu evo
liucijos metu, viena vertus,
nebūtų susiformavę tvarūs
gamtos dėsniai (tik jie įgalina
gana patvarias fizikines ir orga
nines struktūras bei sąmoningą
mūsų
veiksmų
pasekmių
įvertinimą, taigi ir apsisprendi
mo laisvę, moralinę atsakomybę
bei asmeninę brandą), kita ver
Julius Schnorr von Carolsfeld. Pasaulio sukūrimas. Medžio graviūra iš knygos
tus, jei evoliucijos jėgos nebūtų
Die Bibel in Bildern (Leipzigas, apie 1860)
turėjusios erdvės palyginti lais
redukuoti ir kone „įgimto“ Emile’io Ciorano (1911–
vai žaismei, kitaip tariant, jeigu evoliucija nebūtų buvu
1995) jautrumo negatyviai gyvenimo pusei, dėl kurios si santykinai nedeterminuotas „judėjimas apgraibomis“
jis atmeta „Nenusisekusią kūriniją“ (Die verfehlte
(jeigu viskas būtų griežtai determinuota, iš šio proceso
Schöpfung, 1969) ir kalba apie „Žalą būti pagimdytam“
4
Reinhold Schneider, Winter in Wien: Aus meinen Notizbüchern
(Nachteil, geboren zu sein, 1973). Abu, ir abejojantysis
1957/1958, Freiburg, 1958, p. 162; kitos citatos iš ten pat tokia tvarka:
krikščionis Schneideris, ir „su pasigardžiavimu abejo
p. 155, 234, 110, 216.
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niekuomet nebūtų galėjusi atsirasti gyva vis daugiau
autonomijos įgaunanti būtybė ir galiausiai žmogus).
Tačiau greta tvarkos ir formų struktūrų neišven
giamai egzistuoja ir formų skaidymasis bei suirimas:
fizinis irimas priešgyvybinėje pakopoje, kančia ir
skausmas atsiradus gyvybei, kaltės ir blogio galimybė
žmogaus laisvės srityje. Taigi gamtiniai kentėjimai,
skausmai, negandos ir mirtys yra neišvengiama kaina
už aukštesnę – pajėgią išgyventi tokius jausmus kaip
džiaugsmas, kančia, simpatija – gyvybės formą; o gre
ta to egzistuoja moralinės kančios, blogio galimybė –
neišvengiama kaina už specifinį žmogaus gyvenimą,
kuris gali apsispręsti už gėrį (arba lygiai taip pat už
blogį) ir mylėti (arba lygiai taip pat nekęsti). Žmogus
gali būti niekšiškesnis už bet kokį žvėrį, tačiau kartu
jis geba nustumti į šalį savo paties poreikius ir prisiim
ti pareigą rūpintis kita gyva būtybe.
Daugelis religijų, ypač biblinės, remiasi – gilioje patir
tyje ir apmąstyme įsišaknijusiu – esminiu įsitikinimu,
kad Dievas yra pirmoji transcendentiškai imanentiška
visatos priežastis (Kūrėjas). Šios pagrindinės hipotezės,
nepaisant to, kad daug kas byloja jos naudai, neįmanoma
galutinai įrodyti, todėl ją galima ginčyti, tačiau lygiai
taip pat todėl jos negalima ir pagrįstai atmesti. Tai yra
pamatinė pasaulėžiūrinė pozicija, deranti su kitomis
pozicijomis arba joms prieštaraujanti.
Biblinėkrikščioniškojisukūrimoidėjanei(monistiškai)
suplaka Dievą ir pasaulį, nei juos (dualistiškai) atribo
ja, veikiau ji skiria Dievą ir pasaulį kaip realiai skirtin
gus ir susieja juos (dialogiškai) glaudžiausiu sąryšiu.
Sukūrimas implikuoja išlaisvinimą savasčiai, vidinėms
taisyklėms ir dinamikai. Visata nėra nei vìsa, nei die
viška, nei antidieviška, nei be-dieviška (gottleer). Veiki
au visata ir kiekviena joje egzistuojanti būtybė yra gau
biama Dievo (Ps 139; Apd 17, 27 ir t.), jo pilna (Iz 6, 3;
Jer 23, 24; Išm 1, 7) ir jo mylima (Išm 11, 24 ir t.; Lk 12,
6). Dievas kaip pirmoji priežastis, pagrindas ir tikslas
transcenduoja viską, yra visam kam imanentiškas ir į
visa ką dialogiškai atsigręžęs kaip didysis mylintis Tu.

Bibliniu krikščionišku įsitikinimu Dievas nenori
kančios ir blogio. Jis nori ko kito – kad „kiti mylėtų drau
ge su juo“5. Visa to siekia. Tačiau jei Dievas nori, kad
kosmosas plėtotųsi pagal vidinę dinamiką, o žmonės
būtų laisvi subjektai (siekiantys laisvos bendruomenės,
kurioje viešėtų meilė), tai toks paleidimas į laisvę im
plikuoja du dalykus.
Pirma, visa kūrinija gali žengti keliais, kurie nėra
Dievo deterministiškai nustatyti. Lygiai taip pat
ir ikižmogiškoji gamta žengia tokiais keliais, ku
rie nebūtinai visada atitinka Dievo norus, – būtent
savo vidinei dinamikai išlaisvinto tapsmo keliais,
aplinkkeliais ir klystkeliais. Tikriausiai jau seni
ai ne viskas, ką „daro gamta“, yra numatyta Dievo ir
yra „Dievo valia“6. Ir, antra, taip suteikta galimybė
piktnaudžiauti žmogiškąja laisve, veikti priešingai
kūrimui ir kūrinijai, – tai yra moralinio blogio arba
piktybės ir iš čia kylančios kančios galimybė7. Dievas
negali norėti visuotinės evoliucijos ir sykiu pašalinti
šios išvirkščiosios pusės.
Tačiau jeigu Dievas yra pirmoji pasaulio priežastis
(Kūrėjas) ir taip taikstosi su šiomis blogybėmis, tai –
kaip kai kurie teigia – akivaizdu, kad evoliucijos eigoje
vis didėjanti vidinė gyvų būtybių autonomija ir žmogaus
sugebėjimas mylėti Dievui yra reikšmingesni negu tos
blogybės, kurių galima tikėtis sulaukti iš savo kūrinių.
Tada kūriniai, kurie išgyvena džiaugsmą ir skausmą
bei gali laisvanoriškai mylėti kitus kūrinius ir jį patį,
jam yra neįkainojamas gėris ir viso to verti. Tada jie
jam yra tokie nesuvokiamai svarbūs, kad jis pats ne
tik nesišalina rizikingų pasekmių, bet dargi prisiima
kančias, kad jo kūriniai nemokėtų už viską vieni.
Tačiau čia apninka abejonės: ar kančia kūrinijoje yra
Dievo surizikuotos laisvės kaina, „meilės kaina“8? Ar tai
ne „per didelė kaina“ (Dostojevskis) nesuskaičiuojamų
aukų – ypač nekaltųjų – begalinės kančios akivaizdo
je? Žinoma, nesama racionaliai įmanomo evoliucijos
kelio į laisvę be susitaikymo su galimomis blogybėmis
(tai pagrįstai teigia vadinamoji Free-Will-Defence9).

5
Taip krikščioniškas požiūris glaustai apibendrinamas Jono Dunso
Škoto Opus Oxoniense III 32, 1. 6.
6
Tačiau kai ginčijamas, kaip tai daro kreacionistai, pats nenuginčytinas evoliucijos faktas ir tvirtinama, kad Dievas esąs didysis apipavidalintojas (Designer), visas gyvas būtybes ir jų rūšis iš karto sukūręs
dabartiniais jų pavidalais, tada tiesiogiai Dievui reikėtų priskirti visas
anomalijas ir sakyti: „Dievas taip pat „daro broką“, savo darbą jis atlieka apgailėtinai“ (taip sarkastiškai, atmesdamas bet kokį tikėjimą sukūrimu, sako genetikas iš Londono Steve‘as Jonesas, in: Die Zeit, Nr.
33, 2005-08-11). Be išlaisvinimo vidinei dinamikai ir evoliucijai Dievas būtų didysis brokdarys. Be rankų (tik su suluošintomis plaštakomis
ties pečiais) gimęs Raineris Schmidtas, kurį laiką dirbęs administracinį
darbą, būdamas 27-erių pradėjęs studijuoti evangelikų teologiją, dabar
kunigas Bergisch Gladbache ir 2000-ųjų Sidnėjaus parolimpinių žaidynių stalo teniso čempionas, sako: „Aš nesu klaida ar nepavykusi Kūrėjo konstrukcija“ (nors gamtos keliai susiklostė taip, kad tokiu tapau);
ir „aš nesu neįgalus“ (kai stoviu sakykloje ir sakau pamokslą arba kai
lankau parapijiečių namus ir po pirminio išgąsčio žmonės man patiki

tokius dalykus, kurių niekam kitam nepatikėtų), kiti „normalūs“ žmonės yra daug labiau neįgalūs.
7
Jeigu Dievas yra vienintelė pirmoji tikrovės priežastis (tikrovės,
kurią jis išlaisvina jos vidinei dinamikai), tuomet Dieve tikrai turi būti
numatytas ne blogis kaip tikrovė, o kažkas panašaus į galutinį blogybių, kančios ir tiesiog blogio galimybės pagrindą. Tuomet pirmapradė skirtybė (Ur-Unterschiedenheit) nuo Dievo būtų galimybių erdvė
atsiskleisti visoms kitoms skirtybėms – kitoniškumo galimybei (Andersseinkönnen), įmanomam savarankiškumui (laisvė) ir sykiu eventualiam savęs įtvirtinimui (Versselbständigung) kitų atžvilgiu (nuodėmė, blogis); apie tai žr. Hans Kessler, Gott und das Leid seiner
Schöpfung, p. 71.
8
Plg. Gisbert Greshake, Der Preis der Liebe: Besinnung über das
Leid, Freiburg, 1978.
9
Plg. Alvin Plantinga, „The Free Will Defence“, in: M. Black (ed.),
Philosophy in America, London, 1965, p. 204–220; arba Richard Swinburne, „The Free Will Defence“, in: M. Olivetti (ed.), Teodicea oggi?,
Padua, 1988, p. 585–596.
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Tad, atrodo, išmintinga teigti, kad laisvas, sugebančias
mylėti būtybes Dievas gali sukurti tik atsisakydamas –
besąlygiškai iki pat mirties – pats už jas spręsti, nes
antraip jis jas paverstų bevalėmis marionetėmis.
Tačiau kad ir kaip išmintingai tai skambėtų, vis dėl
to: ar kalbant apie Dievą nėra aporiška perspektyva
tarti, kad tegul ir vienintelė žiauriai kankinama auka
yra jei ne siektina, tai bent priimtina gyvybės ir laisvės
rizikai? Ar susitaikymą su kančiomis gamtoje arba
žiaurumais žmonijoje įmanoma pateisinti valios laisvės
verte, laisvanoriškos meilės ir asmeninės brandos gali
mybe (kaip mano soul-person-making-theodicy10)?
Akivaizdu, kad čia radikaliai susipriešina du daly
kai: gamtos dėsnis (atranka) ir be jo neįmanoma (antiatrankinė) laisvė mylėti: viena vertus, aukštesnės
(galinčios jausti, būti laisva, mylėti) gyvybės formos eg
zistavimas įmanomas tik remiantis mityba, tad ir kitų
gyvybių naikinimu – kartkartėmis kankinant; kita
vertus, meilė vengia žudyti ir misti kitu, priešingai, ji
nori leisti jam būti ir – priklausomai nuo aplinkybių,
iki pasiaukojimo save atiduodant – jį maitinti. Kaip
tai suderinama? Galbūt taip, kad įgydamos vis dau
giau asmeniškumo ir vis labiau meilėje atsiverdamos
kitiems gyvos būtybės perauga gamtos dėsnį, kar
tu negalėdamos – iki pat mirties – nuo jo galutinai
atitrūkti? Arba galbūt kiekvienai gyvai būtybei „skir
ta pražūti kitoje“ (Rilke), idant žūdama ji netikėtai
atgimtų, idant atiduodama gyvybę gautų radikaliai
naujo gyvenimo dovaną? Ar atsivėrimas vienas ki
tam, pagarbiai dėkingas kitos gyvybės draugiškumo
priėmimas, erdvės vienas kitam suteikimas, atsidavi
mas vienas kitam netgi atiduodant gyvybę ir absoliučiai
atsiveriant visiškai kitokiam Dievui yra žmogiškosios
būties prasmė11?
Esama pavyzdingų žmonių, kurie pasiekia tokią
gyvenimo nuostatą ir patiria tegul ir ne nuolatinį
laimės pojūtį, bet dabarties pilnatvę, jų egzistenciją
pripildančią prasmę. Ir yra gera siekti pačiam priim
ti tokią nuostatą. Vis dėlto būtų ciniška panašiais pa
tarimais apipilti didelio skausmo prislėgtą žmogų.
O idėja, jog kančios prasmė esanti ta, kad žmogus
subręstų tokiam atsidavimui, yra tiesiog nepadori tu
rint omenyje nekaltus kenčiančius vaikus bei kitas su
vokti negebančias būtybes, kurios naikinamos patiria
skausmą. Kodėl Kūrėjas taikstosi su kūrinių kančia,
kuri gali įgauti tokį siaubingą mastą?

Psak garsiojo Teilhard’o de Chardino posakio, „Die
vas sutvarkė taip, kad daiktai patys tvarkytųsi“. Jis
neverčia, kad daiktai judėtų tam tikra kryptimi, jis
dialogiškai kviečia, telkia ir siūlo, kaip teigia proceso
teologija, jis veikia ne coercive power („prievartine jė
ga“), o persuasive power („skatinamąja jėga“). Jeigu
taip yra, tai nuo pat pirmapradžio sprogimo pa
saulyje viskas visada vyksta nuolatiniame dialoge
tarp Dievo (kaip įgalinančio pagrindo) ir (savo vidi
nei dinamikai išlaisvintų) kūrinių, geriau ar blogiau
pavykstančiame arba dažnai ir nepavykstančiame dia
loge. Reikia pripažinti, kad toks dialogiškas Dievas ir
pasaulio santykis esti ne vien žmogaus lygmenyje, bet
ir ikižmogiškoje sferoje, nuo pačios kosminio proceso
pradžios (pirmapradis sprogimas, gamtinių konstantų
Fine-tuning, gyvybės evoliucija, o kartu ir akligatviai ir
t. t.), net ir tuo atveju, jeigu tai peržengia mąstymo ri
bas.
Vis dėlto kad ir kokia teisinga būtų nuoroda apie
gamtos ir žmogaus išlaisvinimą savo vidinei dinamikai
arba laisvei, klausimo, kodėl egzistuoja kančia, akivaiz
doje jos savaime nepakanka. Galutinė atsakomybė už
šios kūrinijos riziką atitenka pačiam Kūrėjui, ir tas,
kuris į jį kreipiasi, vargu ar gali atleisti jį nuo šios atsa
komybės. Tas, kuris garbina jį už kūrinijos grožį (už
liepsnelę ir gimusį kūdikį), turi jo paklausti ir apie gam
toje egzistuojančias kančias bei išsigimimus, – net ir
žinodamas, kad tai kyla dėl gamtos vidinės dinamikos.
Walteris Dirksas pasakojo apie apsilankymą pas ties
mirties slenksčiu atsidūrusį Romano Guardini: „Tai
išgyvenęs niekada nepamirš to, ką jam patikėjo ligos
patale gulintis senukas. Paskutinio teismo metu jis
leisiąsis ne tik klausinėjamas, bet ir pats užduosiąs
klausimų; jis tikįs, kad tuomet angelas neatsisakysiąs
jam išduoti tikrąjį atsakymą, į kurį jam negalėjusi
atsakyti jokia knyga, netgi pats Šventasis Raštas, į
kurį negalėjusi atsakyti jokia dogma ir jokia mokymo
įstaiga, į kurį jam negalėjusi atsakyti jokia „teodicėja“
ir teologija, netgi sava: Kam, Dieve, išganymui baisingi
aplinkkeliai, nekaltųjų kančia, nuodėmė?“12
Šis klausimas kaip atsigręžimas į Dievą abejojant
arba, kiek įmanoma, tikintis, kad Dievas sugebės pa
teikti tokį – lengvai įtikinamą – atsakymą, kad būtų
ištesėtas Evangelijos pagal Joną (Jn 16, 23) pažadas:
„Tą dieną jūs manęs nieko neklausinėsite“. Kas yra
tikras, kad iš tiesų egzistuoja Jėzaus Kristaus Dievas,

10
John Hick, Evil and the God of Love, London, 1966; Idem, An Interpretation of Religion, London, 1989 (vokiškai: Religion, München,
1996); Armin Kreiner, Gott im Leid, Freiburg, 1997.
11
Panašiai – po dvidešimt metų trukusių, per juodžiausius pragarus
vedusių susiėmimų su Dievu, kurį ji liovėsi mačiusi kūrinijoje ir kurio
ji vis dėlto nepaleido – kalba prancūzų poetė Marie Noël (Notes intimes, Paris, 1959). Ji vargais negalais veržiasi iš tamsos verpeto, kol gali
pasakyti, kad tiki „į pradžios meilę“, kurios ženklu jai tampa Eucharistijos Ostija, „šis dieviškas kąsnis, kuriame ir vėl susitaiko alkis, tas troški-

mas gyventi, ir meilė, tas troškimas maitinti... Ir mirtis“ (Marie Noël, Erfahrungen mit Gott: Eine Auswahl aus dem Notes intimes, Mainz 1973,
p. 102). Žvelgdama į Jėzaus, iki galo išlaikiusio Dievo tamsą ir meilę visiems, kančią ji ryžtasi pasakyti: „Didžiausia meilė yra meilė tam, kuris
negali nieko duoti“, kuris „tave apleidžia arba, dar blogiau, išduoda“;
meilė, kuri „myli neskaičiuodama“, „pati nesavanaudiškiausia, visiškai
bergždžia, [...] nenusisekusi meilė“ (ibd., p. 106).
12
Cit. pagal: Karl Rahner, „Warum lässt Gott uns leiden?“, in: Idem,
Schriften zur Theologie, t. 14, Zürich, 1980, p. 465.
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tas laikysis ir to, kad Dievas „arba turi mums galimų
numatyti priežasčių leisti vykti blogybės, arba tos
priežastys – ir tai yra tikėtiniau – yra kur kas geresnės,
nei mes galime įsivaizduoti“13.

3. Už ir prieš Dievo kančią:
kiek gelbsti kenčiantis Dievas?

besuvokiamos Dievo malonės tamsą, mirti „į jį“? Jis
nebuvo – per antgamtinį įsikišimą – apsaugotas nuo
kančios (Tortur); gelbėjimas įvyko kitapus regimos sce
nos, išgelbstint Jėzų į visur esančią Dievo amžinybės
dimensiją. Velykų tikėjimas skelbia, kad pats Dievas
buvo Jėzuje, įsitraukė į jo kančią ir myrį ir taip parodė
savo meilės jėgą, kuri yra stipresnė už kančią ir mirtį.
Tokie tikintieji kaip Origenas, Ekhartas, Kotry
na Sienietė, Simone Weil, Dietrichas Bonhoefferis
buvo įsitikinę, kad mylintis Dievas nepaliauja (kartu)
kentėti su savo kūriniais, kad jis kenčia ir dėl smurtin
go jo kūrinių atsiskyrimo vieni nuo kitų ir tarsi gimdy
mo skausmuose laukia jų atsivertimo. Dievas ieško tų,
kurie mylėtų drauge su juo, t. y. tokių, kurie kovodami
su kitų kančiomis mieliau rinktųsi kentėti patys, negu
suteiktų kančią kitiems kūriniams.
Remdamiesi šia bibline ir krikščioniška tradicija

Dievas, kokį jį patyrė bibliniai žmonės, nėra abejin
gas savo kūrinių sielvartui: jis „užjaučia“, jam „kelia
gailestį“ žmonių ir gyvūnų vargai (plg. Iš 3, 7 ir t. ir Jon
4, 10 ir t.; arba Mk 1, 41 ir Lk 12, 6 ir kt.). Jis kenčia
dėl žmonių padaromų piktadarybių ir kartu yra kupi
nas užuojautos ir gailesčio jiems (Oz 11, 8 ir t.; Jer 31,
20; Iz 63, 15). Jis yra kenčiančiųjų pusėje (Iz 49, 14 ir
t.; Ps 91, 15; Sir 18, 13), kenčia juose (Jer 14, 17 ir t.;
26 ir daug kur kitur), jų kančia yra jo kančia. Jis neno
ri jokių aukų, nei žmonių, nei
gyvūnų, jis nori gailestingumo,
atodairos ir teisingumo (Oz 6, 6;
Am 5, 22–24; Iz 1, 10–17; Ps 50,
7–14; 51, 18 ir t.; Išm 11, 26 ir
t.).
Rabinai kalba apie nusižeminusį Dievą, kuris savo šechina
(Dievo nužengimas, prezencija)
pasirodo ne tik erškėčių krūme,
Sandoros skrynioje, Šventyklo
je, bet ir pažemintuosiuose bei
nuskriaustuosiuose, kartu su
savo tauta leidžiasi į didžiausią
tremties pažeminimą ir pats
išgyvena savo tautos vargus.
Elie Wieselis liudija apie savo
sukrečiamą patyrimą, kai SS pa
karto žydų berniuko siaubingų
kančių akivaizdoje jam vaizda
vosi, kad kabodamas kartuvėse
kankinasi pats Dievas14.
Argi tai nebuvo žydas, Jėzus
Galilėjietis iš Nazareto, ku
ris žinojosi esąs pripildytas
Julius Schnorr von Carolsfeld. Pasaulio sukūrimas. Medžio graviūra iš knygos
Die Bibel in Bildern (Leipzigas, apie 1860)
besąlygiškai visiems atsidavusio
Dievo buvimo ir todėl iš tikrųjų
kai kurie teologai15 šiandien kalba apie paties Dievo
tiek įkūnijo jo malonę, kad mirdamas ant kryžiaus mei
pasiją, apie Dievo kentėjimą (drauge) ((Mit-)Leiden) su
le apgaubė netgi savo kankintojus? Argi ant kryžiaus jis
visais ir visuose kenčiančiuose. Kiti16 prieštarauja ir
pats nebuvo taip apleistas visagalio, bėdoje gelbstinčio
kalbėjimą apie Dievo kančią kritikuoja kaip mažai ką
Dievo, kad jam beliko tik iššaukti savo širdgėlą į ne
13
Oliver Wiertz, „Das Problem des Übels in Richard Swinburnes Religionsphilosophie“, in: ThPh, 1996, 71, p. 241.
14
Elie Wiesel, Night, New York, 1969, p. 75 ir t.; taip pat Hans Kessler, Gott und das Leid seiner Schöpfung, p. 100 ir t.
15
Pvz., J. Moltmann, Der gekreuzigte Gott, München, 1972; H. U.
von Balthasar, Theodramatik, t. 3, Einsiedeln, 1980; W. Harrington,
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The tears of God: Our Benevolent Creator and Human Suffering, Collegeville/Min., 1992.
16
W. Groß, K. Kuschel, „Ich schaffe Finsternis und Unheil“: Ist Gott
verantwortlich für das Übel?, Mainz, 1992; J. B. Metz, „Theodizee-em
pfindliche Gottesrede“, in: Idem (Hg.), „Landschaft aus Schreiein“: Zur
Dramatik Theodizeefrage, Mainz, 1995, p. 81–102; A. Kreiner, op. cit.
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įtraukia? Jeigu Dievas vis dėlto yra tikras ir jeigu jis
yra agapė, o tai reiškia, kad dalyvauja savo kūrinių
džiaugsmuose ir varguose, ar tuomet jis taip pat netam
pa pažeidžiamu savo kūriniuose ir galinčiu kentėti? Ir
juo radikalesnė yra jo meilė kūriniams, ar nėra juo stip
resnis jo skausmas dėl jų kančios? Dievas, kuris yra radi
kaliai ir totaliai, mums visiškai neįsivaizduojamu būdu
pažeidžiamas savuose kūriniuose,
kuriems jis – giliai krikščionišku
požiūriu – yra artimesnis negu jie
patys sau19? Dievas, kuris kenčia
ne vien kenčiančiame žmoguje,
bet ir kankinamame gyvūne?
(Toks svarstymas didina jautrumą
kitų būtybių skausmui ir skatina
atidesnį elgesį su jais: pavyzdžiui,
kad gyvūnams sudarytume tokias
sąlygas, kurios atitiktų jų rūšį ir
leistų jiems gyventi be kančios iki
juos paskersdami ir kad tai daryda
mi sukeltume kuo mažiau skausmo.)
Dievo būtis čia ir Dievo kančia
kankinamos kūrinijos kančioje:
tai turėtų – jeigu tai tikrai Die
vo kančia – apimti daugiau nei
vien tik Dievo užuojautą, kad ir
kokia radikali ji būtų. Į tai turėtų
įeiti kenčiančiųjų bei nužudytųjų
gelbėjimas ir išganymas (kaip tai
teisiesiems žada psalmės ir kaip
tai Jėzaus nukryžiavime atpažįsta
Julius Schnorr von Carolsfeld. Pasaulio sukūrimas. Medžio graviūra iš knygos
Velykų tikėjimas). Dievo skaus
Die Bibel in Bildern (Leipzigas, apie 1860)
mas arba kančia gelbsti ir išgano
suknistai“17. Šiuos Rahnerio žodžius noriai cituoja tie,
tik tada, kai kančią Dievas iškenčia ne tik pasyviaikurie atmeta kalbas apie Dievo kentėjimą. Ir iš tiesų
bejėgiškai, bet kai jo laisvanoriškai kartu kenčiančioje
mažai kuo padėtų kenčiantis Dievas, jeigu jis tik (pa
meilėje esama didesnės jėgos, kai ji iš gilesnių – ir
syviai) kentėtų. Tuomet tai vestų vien tik į „kančios
iš pagrindų išjudintų – galimybių gali ir aktyviaipadvigubinimą“18.
tikroviškai bei kūrėjiškai gydyti, pergalėti kančią. Ir ne
Apie Dievo kentėjimą tad kalbama su didžiausiu
tik post mortem, bet (bent pradine forma) jau čia ir da
diskretiškumu ir atodaira. Klasikiniuose svarsty
bar – ši meilė veikia suteikdama valios ir jėgos bent jau
muose, kuriuose išreiškiama abejonė Dievo sugebėjimu
iš dalies pagelbėti arba numaldyti kančią, kad ir kokia
kentėti, teisingai tvirtinama, kad tarp biblinio Dievo
ji būtų, o jeigu tai neįmanoma, išsaugoti solidarumą
ir kentėjimo esama radikalios skirtybės ir kad Dievo
arba padėti išlaikyti orumą ir viltį.
kančios nereikia suprasti žmogiška prasme: tarsi Die
Dietrichas Bonhoefferis 1944 m. kalėdamas kaip
vas galėtų būti pažeistas kažko galingesnio, su juo
mirtininkas rašė: „Į pagalbą ateiti gali tik kenčiantis
susidūręs žlugti, jame prapulti (tuomet jis visiškai ne
Dievas“20. Jis gali padėti tada, kai jo kančia yra ne
būtų Dievas, o tada jau iš tikrųjų paskutinį žodį galėtų
vien tik pasyvus iškentėjimas, bet aktyviai kūrėjiška,
tarti beprasmybė).
kančią gydanti kančia. Vien tik Dievo įsitraukimo į
Kita vertus, kas iš tiesų Dievui leidžia būti Dievu:
skausmo verpetą nepakanka, tačiau be to taip pat ne
tas, kuris jį laiko atokiai nuo vargo ar tas, kuris jį į tai
gali būti išganymo21.
gelbstintį. Taigi kyla klausimas, kuriuo mastu gelbs
ti kenčiantis Dievas? Ką keičia Dievo užuojauta, kai
brutaliai kankinamas gyvūnas, ką ji keičia, kai ver
kia tegul ir vienas iškankintas vaikas? Karlas Rah
neris viename interviu pastebėjo: „Pasakysiu primity
viai: lipant iš savo šlamšto, purvo ir nusivylimo man
jokios naudos iš to, kad ir Dievui [...] klojasi vienodai

17
K. Rahner, in: P. Imhof, U. H. Biallowons (Hg.), Karl Rahner im
Gespräch, t. 1, München, 1982, p. 245.
18
J. B. Metz, op. cit., p. 95.
19
Pvz., Augustinas, Conf. III 6, arba Tomas Akvinietis, STh I 8, 3,
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arba Mokytojas Eckhardtas, Predigt 36.
20
Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung: Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, München, 1970, p. 394.
21
Šiuo požiūriu laikau nevykusiu pavadinimą „Visa kančia yra be-
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Tikėjimas sukūrimu implikuoja, kad Dievas yra pati
meilė ir turi galią apskritai pagrįsti visa, kam suteik
ta vidinė dinamika ir laisvė. Tačiau Dievas, pasaulį
ir žmogų išlaisvindamas savai būčiai, suteikia jiems
baigtinį savavališkumą (Eigenmacht), kurį jis taip gerbia
(kilus konfliktui jos nepanaikina), kad atsisako įsikišti į
baigtinių jėgų lygmenį, savivališkai (willkürlich) pakei
sti jų sąveiką. Šiuo požiūriu Dievas apriboja save ir
savo galią kūrinijai ir įsipareigoja paisyti savomis vei
kimo galiomis disponuojančių kūrinių (bendro) veikimo,
kurio pasekmės toli gražu ne visada atitinka jo (gerą)
valią. Leisdamas laisvai evoliucionuoti pasauliui Dievas
laisvanoriškai apsisprendė pats būti paliečiamas vargų,
kančių ir pasaulio proceso pasiekimų. Sukūrimas Dievui
nėra „pramoginė kelionė“, tai yra rizika ir drama, į kurią
jis įsitraukia visiškai22, taip stipriai, kad „kraštutinai
nuo savęs nutolsta, iki begalybės atsitolina“23, įsikūnija
baigtiniame žmoguje (dalelėje gamtos) ir taip pats save
įterpia į savo pasaulį. Kaip Dievas čia patenka?
Judaistinė ir krikščioniška tradicija skiria du arba
tris Dievo imanencijos, buvimo ir veikimo pasaulyje
būdus, kuriuos čia trumpai aptarsiu pasiremdamas
Tomu Akviniečiu ir Martynu Liuteriu.
1) Visose sukurtose būtybėse Dievas esti kaip spiri
tus animans et vivificans (Liuteris), kaip tas, kuris joms
teikia „būvį, galią ir veiklumą“24.
Jis jas palaiko, netgi tada, kai jos siaubingai elgia
si: tada jis jas at-laiko, kentėdamas jas pakelia, kenčia
nuo jų ir jose (jis nėra abejingas iš išorės žvelgiantis
tvarkytojas). Toks tad yra Dievo kvėpavimas visose
gyvose būtybėse, taip pat ir piktadariuose; tokia Die
vo sąsaja ir su blogiu, šis nėra nuo jo atskirtas. Tačiau
tai dar nėra Dievo veikimas pagal tikrąsias jo intenci
jas (jo gerą valią visiems). Gamtos dėsniai ir evoliuci
ja dar nėra tikrasis Dievo veikimas, tai yra – žinoma,
dinamiškai evoliucionuojanti – scena: kas ant jos vaidi
nama, priklauso nuo savai vidinei dinamikai išlaisvintų

būtybių; Dievas tai paleido iš savo rankų, perleido į
būsimų būtybių ir į mūsų rankas, todėl ne viskas, ką
daro gamta, yra Dievo valia. Gamtoje Dievas pasiro
do neraiškiai; joje per daug ženklų, kad galėtum neigti
Dievą, ir per mažai, kad būtum dėl jo tikras (Pascalis)24.
Dėl šios pamatinės gamtos dviprasmybės kūrinius, net
jeigu Dievas yra juose ir juose matyti Dievo pėdsakai,
Liuteris ir pavadino vien tik Dievo „veido apdangalais“
arba „kaukėmis“: daugiausia, ką gali juose pamatyti,
yra Dievo nugara, pasislėpęs, nuogas Dievas (ir čia pa
silieka visi klausimai „kodėl“), čia „apie dieviškosios
išminties ir gailestingumo bedugnę“ protas nesupranta
visiškai nieko (tai apreiškiama tik Kristuje)26.
2) Tačiau žmonėse, jeigu ir kiek jie „įsileidžia“ Dievą –
su jo malone – į savo gyvenimą (rabinų mokymas), Die
vas gali ir visiškai kitaip pasirodyti, veikti bei kalbėti:
jis gali juose „apsigyventi“ kaip mylimasis mylinčiajame
(Tomas Akvinietis), kaip spiritus sanans et sanctificans
(Liuteris), gali juose įgauti erdvės savo tikrosioms in
tencijoms (malonei, teisingumui, visų išganymui) ir per
juos pradėti veikti pasaulyje. Čia galima kalbėti apie
tikrąjį Dievo veikimą27. Tiek, kiek žmonės atsiveria aga
pei kitiems ir taip savyje iš tikrųjų – įsisąmonindami
tai ar ne – suteikia erdvės Dievo malonei, kiek jie
realizuoja savo pašaukimą būti Dievo atvaizdais ir
patikėtiniais kūrinijoje, tiek kūrinija iš dalies tampa
Dievo viešpatavimo (malonės) vieta. Ten, kur žmonės
iš tikrųjų neįsileidžia Dievo malonės, Dievas kaip toks
(su savo malone) taip pat negali „patekti“. Ir tada nerei
kia stebėtis, kai ten jo ir nepavyksta rasti.
3) Tačiau viename kūrinyje, Jėzuje Galilėjietyje, kuris
visiškai gyveno iš Dievo esamybės, todėl besąlygiškai
ir be galo mylėjo, Dievas galėjo pasirodyti, veikti ir
kalbėti tikrąja savo prigimtimi: kaip be-sąlygiškai vi
siems skirta agapė. Todėl „nors Dievas ir yra visuose
kūriniuose, tačiau jis nori, kad ne ten jo ieškočiau [...],
o ten, kur yra Žodis, ten keliauk, taip jį tikrai atrasi“28.
Jeigu ieškosi Dievo Jėzuje ir jo kelyje, jį tikrai rasi – ir
kituose kūriniuose bei kosminiuose procesuose29.

dieviška“, kuriuo mano draugas Meinradas Limbeckas pavadino savo
paskutinę nedidelės apimties knygą (Alles Leid ist gottlos: Ijobs contra
Jesu Todesschrei, Stuttgart, 2005). Dievas nepasipusto padų, kai kenčia jo kūrinys! Būtų buvę teisingiau sakyti: „Visa kančia yra priešinga
Dievui“. Tai būtų paraginimas – bent tiems, kurie nori rimtai traktuoti
Viešpatį Jėzų, – kiek įmanoma stengtis kitiems nesuteikti skausmo, paraginimas jautriau žiūrėti į tai, kas kitą gali įskaudinti, paraginimas malšinti ir mažinti kančią pasaulyje.
22
Plg. Teilhard de Chardin, Mein Glaube, Werke, t. 10, Olten, 1972,
p. 103.
23
Plg. Simone Weil, Zeugnis für das Gute, München, 1990, p. 18.
24
Plg. Tomas Akvinietis, STh I 8, 1–3.
25
Plg. Blaise Pascal, Pensées, fragmentai 229; 242 ir t.; 430; 441; 556
ir t.; 580. Pascalis manė, kad ši teorinė neišsprendžiamybė gali būti
išspręsta tik per egzistencišką apsisprendimą, gyvenimo pasirinkimą
(„lažybas“, „statant“ visą gyvenimą). Jis pats, būdamas giliai sukrėstas
Dievo patyrimo, statė už Abraomo Dievą ir Jėzų. Panašiai Reinholdas
Schneideris ir daugelis kitų.

26
Martin Luther, WA, t. 46, p. 669; plg. t. 19, p. 207. Šiuo klausimu
plg. Hans Kessler, op. cit., p. 44 ir t., p. 51–58.
27
Lutheris ir Confessio Augustana apologija (XII, 51 ir t.) skiria Dievo
opum alienum ir opus proprium. Pastarasis susijęs su Jėzaus Kristaus
evangelija. Laikydamasis judaistinės ir krikščioniškos tradicijos aš tai
taikau visiems žmones, kurie (ir kiek jie) atsiveria Dievui ir jo visuotinei malonei.
28
M. Luther, WA, t. 19, p. 492.
29
Šis pasaulis (gamtos ir žmonijos istorija) man aiškiai neparodo, kad
esama prasmės ir kad nugalės gėris. Idant visatoje ir gyvenime rasčiau
galutinę prasmę (o ne tik menką kasdienybės, televizijos, darbinių reikalų prasmę ir beprasmybę), man reikia tų, kurie manimi pasirūpintų,
kurie mane užstotų, net jeigu jiems iš to nebūtų jokios naudos, man reikia jų (ir mano paties įsiliejimo į jų gretas) kaip vilties ženklo. Visų pirma
man reikia Jėzaus su jo vienareikšmiškumu ir aiškumu – tačiau šiame
pasaulyje jis buvo nukryžiuotas: grynai empiriškai aš negaliu peržengti
dviprasmiško pasaulio horizonto, Velykų tikėjimas Nukryžiuotojo prisikėlimu ir išganymu darsyk atveria tikrąjį naują horizontą.

4. Kur yra ir kur veikia Dievas?
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Tuo tarpu pagal Naująjį Testamentą Dievas nori
būti ne tik Jėzaus asmenyje: jis nori būti „viskas visa
me kame“ (1 Kor 15, 28), jis nori apsigyventi pas vi
sus ir nušluostyti kiekvieną ašarą (Apr 21, 3–5): kiek
įmanoma, šią pat akimirką. Tai būtų išsipildžiusi Die
vo karalystė, naujas dangus ir nauja žemė, arba kad

tiems palankiais keliais. Jis kenčia, kai gamtos ir isto
rijos vyksmas pakrypsta kančią nešančios destrukcijos
linkme. Jis kenčia drauge su kenčiančiais ir pačiuose
kenčiančiuose (ir kankinančiuose), ir jis nenurimsta, kol
neužgyja jų žaizdos (arba nesuminkštėja jų rambai)31.
Dievas šią pat akimirką ir nepaliaujamai ragina –
pirmiausia per žmones, kurie
leidžiasi jo veikiami, bet taip
pat ir per gamtines bei socioi
storines įvykių konsteliacijas –
daryti gerus darbus, malšinti,
teisingai sutaikyti, suteikia
tam impulsų, teikia atvirus
pasiūlymus, atveria visiškai
naujas, jaudinamas galimybes,
pertraukia numanomą dalykų
tėkmę.
Tikėjimas pasikliauja tuo,
kad apskritai niekada nebus
tokios situacijos, kurioje Die
vo galimybės būtų išsemtos:
net ir tada, kai išsisemia mūsų
poveikio
galimybės
(savo
pačių, kitų mirties akivaizdo
je, kitiems padarytos ir mū
sų pačių jėgomis neatitaisomos
neteisybės akivaizdoje). Tad ar
iš neišmatuojamos Dievo meilės
mes galime tikėtis galios, kuri
prisiliestų ir prie negrįžtamai
praėjusių – tačiau galbūt tik
Julius Schnorr von Carolsfeld. Pasaulio sukūrimas. Medžio graviūra iš knygos
mums laike egzistuojančių –
Die Bibel in Bildern (Leipzigas, apie 1860)
dalykų? Ar iš Dievo meilės ga
ir kaip tai būtų vadinama. Todėl kūrinija kenčia ne
lime tikėtis to, kad nenutrūkstamame dialoge ji savo
paliaujamus gimdymo skausmus (plg. Rom 8, 19): kad
šiluma galiausiai ištirpins ir į savo pusę palenks visus
agapės, laisvės, rūpinimosi ir gyvenimo dvasia rastų
daiktus ir žmones (ir tai, kas beviltiška, surambėję,
daugiau erdvės žmonėse, jų santykiuose ir bendravi
ir tuos, kuriems neatleistina)? Galbūt Dievas šiam
me, ir lygiai taip pat kitose gyvose būtybėse.
gražiam ir iškamuotam pasauliui – savo visiškai ki
Dievas pats nuo pat pradžių drauge su savo kūri
tame lygmenyje – yra parengęs bet kokį suvokimą per
nija tam tikra prasme kenčia gimdymo, augimo, išsi
žengiantį sutaikinimą ir nuostolių atlyginimą, kuris
pildymo skausmus. Daug labiau ir radikaliau už my
apimtų ir jau patirtą kančią? Gal šiam pasauliui – ku
linčius tėvus ir draugus jis bijosi dėl to, kaip mes,
rio atsitiktinai susiformavę gamtos dėsniai ir nuolatinė
kūriniai, formuojamės30 ir dėl to, kad eitume sau ir ki
vidinė dinamika neleidžia, kad jokia gyva būtybė
30
Atrodo nepriimtina, kad gerasis Dievas susitvardo dangaus besišaukiančių vargų akivaizdoje ir įsikišdamas nepadaro jiems galo. Kai
kurie žmonės pasitelkdami palyginimą sako, kad jeigu jų vaikas skęstų, jie nesėdėtų rankų sudėję, o šoktų į vandenį. Tačiau šis palyginimas
prasilenkia su tuo, kas čia apmąstoma. Jeigu Dievas kūrinijai nuo pat
pradžių leido veikti pagal savo vidinę dinamiką ir savarankiškai, tai čia
labiau tinka toks palyginimas: ką daro geras tėvas (arba gera motina),
jeigu suaugęs sūnus (arba dukra) eina klaidingais, pražūtingais keliais?
Griebdamasis prievartos jis neišvengiamai sugriautų pasitikėjimo pag
rindą. Taigi jam belieka tik apeliuoti į sąmoningumą, siūlyti, prašyti,
santūriai laikytis greta. Ši analogija galėtų tikti Dievo situacijai.
31
Siekiant išvengti nesusipratimo dėl Kristaus pasijos ir klaidingo

120

kančios mistifikavimo reikia pažymėti, kad Dievas veikia ne tiesiog
per kančią, o per tokius darbus ir (iš kovos su kančia kylančią) kančią,
kurie yra vidujai pilni ir sudaryti iš agapės; kadangi „meilė yra iš Dievo“, ir „kiekvienas, kuris daro teisybę, yra iš jo gimęs“ (1 Jn 4, 7 ir t.; 2,
29; 3, 10). Taigi ten, kur žmonės veikia, kenčia, miršta iš meilės (agapės) vienas kitam, ten galima kalbėti apie Dievo veikimą. Tačiau ten,
kur vienas kūrinys kankina kitą kūrinį, ten mums nesuvokiamai aktyviu būdu kenčia pats Dievas; ir čia mes neturime jokios teisės tikrąja
šio žodžio prasme projektuoti Dievo veiksmų, mes turime tik pareigą
naikinti tokią kančią arba ją mažų mažiausiai švelninti ir ten kurti erd
vę Dievo veikimui.
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nežudytų kitos (o neretai ir kankintų) – jis yra parengęs
ir kai ką kita, kas yra neįgyvendinama dėl dabartinių
gamtos sąlygų: ką nors panašaus į tai, ko trokštama
žydiškose vizijose apie taikiai šalia besiganančius vilką
ir ėriuką (Pr 1, 29 ir t.; Iz 11, 6–9; 65, 25; Sib 3, 787 ir t.)
ir kaip to tikimasi kalbant apie atpirkimo dūsaujančią
kūriniją (Rom 8, 19–25)?

5. „Dievas“ – protesto ir aktyvios
vilties kančios akivaizdoje žodis
Tikėjimas sukūrimu turi perspektyvą, jau čia ir da
bar atveriančią gamtą ir istoriją nenumanomoms Dievo
galimybėms. Taigi kančiai tikėjimas priešinasi atsispir
damas į Dievą, o ne į Dievo ir kančios suderinamumą,
todėl kalbant apie Dievo kančią, Dievo ir kančios glau
dus susiejimas (kančios teologijoje) kritiką atlaiko tik
tada, kai nuošalėje nepaliekamas ir (žadančiai prakti
nis) Dievo ir kančios supriešinimas. Kadangi bibliškai
Dievas yra prieš kančią.
Bibliškai žodis „Dievas“ reiškia pasitikėjimą besą
lygiškai gelbstinčia tikrove ir jos savęs pažadu (Ps 91,
15; 23, 4), tai skundo ir protesto prieš blogį (Ps 22 ir
kt.), taip pat ir nepritarimo gyvūnų kančioms žodis,
kartu tai žodis, nesutinkantis su esamomis gamtinėmis
kūrinijos sąlygomis (Iz 11, 6–9; 65, 25; Oz 2, 18 ir t.),
pergalės prieš kančią pažado (Iz 25, 8; 35, 10; Apr 21, 4),
raginimo sukilti prieš neteisybę ir įtvirtinti teisingumą
žodis. Abraomo Dievas ir Jėzus yra „anti-blogis“ (Ed
ward Schillebeeckx). Ir tas, kuris visada ryžtingai pa
laiko gėrio pusę, galiausiai deda viltis – žino jis tai ar
ne – į šį Dievą, kad jis pasirodys.
Biblija nepaaiškina (neneigia) blogybių ir blogio, ats
kiria juos nuo Dievo, tačiau taip pat neiškelia jų iki
dieviškos priešiškos jėgos; dangaus besišaukiančios
neteisybės akivaizdoje ji veikiau tampa Dievo šauki
musi, šaukimusi išgelbėti neteisingai kenčiančius, au
kas (Iš 2 ir. t.; Mk 15, 34). Būtent čia ji taria „taip“ Die
vui, kuris yra daugiau ir kitoks negu gamta bei istorija
su savo dviprasmybėmis.
Biblinės ištarmės apie Dievo gerumą, teisingumą,
galybę (nuo Iš 3, 14 iki 1 Jn 4, 8) nėra laimingai
32
L. Boff, „Das Leiden, das aus dem Kampf gegen das Leiden
erwächst“, in: Consilium, 1976, 12, p. 547–553.
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besijaučiančių ir optimistiškai nusiteikusių žmonių
projekcijų atspindžiai. Priešingai, jos radosi pačiame
varge ir gėrio pralaimėjime, pačioje nekaltųjų kančioje,
Dievo pagalbos nesulaukime, taigi šie žodžiai ištarti
būtent tokių patirčių akivaizdoje, kurioms (pvz.,
„engėjų“ Ps 10; 13 ir t.; daug kur kitur) jie dažnai
priešpriešinami. Taigi ištarmės apie Dievo gerumą ir
galią yra sąmoningas prieštaravimas mūsų tikrovės
patyrimams. Šie apibūdinimai skirti ne pasiekiamam
gerajam visagaliui Dievui, kurį būtų galima įtraukti
į savo apskaičiavimus, – antai Dievo ir kančios sude
rinamumo (teodicėjos) teoriją, – tai yra tvirtinimai ir
pažadai, kurių teisybė yra ginčytina ir dar turi pasi
rodyti. Jie „paženklinti pažado“ (Johannes Baptiste
Metz); tad sakinys „Dievas yra meilė“ reiškia, kad „mes
pasitikime tuo, kad Dievas visiems dar pasirodys kaip
meilė“ – be abejo todėl, kad jis yra meilė, bet kaip tik tai
turi pasitvirtinti kaip tiesa.
Dabartinis pasaulis toks jau yra, kad jame daug
kur dar nebūva Dievas (agapė); daugelis pasaulyje
vykstančių dalykų yra nesuderinami su tikėjimu į šį
Dievą ir jį nuneigtų, jeigu galėtų tarti paskutinį žodį.
Ten, kur žmonės gyvena Jėzaus iš Nazareto dvasia,
pasireiškia šiek tiek Dievo malonės. Tik tada, kai bus
išgydytos visos žaizdos ir nušluostyta kiekviena ašara
„ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei
sielvarto“ (Apr 21, 4), ir dar kai visos gyvos būtybės,
žvelgdamos atgal, galės geruoju minėti netgi visas pra
lietas ašaras, tik tada visiems bus galutinai aišku, kad
Dievas – visagalis gėris – ir kūrinija yra iš tiesų „gera“
(Pr 1).
Biblinės ištarmės apie Dievo gerumą ir galią tad yra
išganymo ir visuotinio teisingumo pažadas. Jis tei
kiamas tam, kurio gyvybei gresia pavojus ir tam, ku
ris kovoja su neteisybe ir taip „užsikrečia“ kiekviena
„kančia, kuri kyla iš kovos su kančia“32. Todėl šitokios
ištarmės gali būti kartojamos ir perduodamos kitiems
tik asmeniškai atradus juose slypintį pažadą. Jų negali
prisiimti tas, kuris kankina kitus ir tas, kuris neištiesia
pagalbos rankos alkstančiam, nors pats turi užtektinai
(1 Jn 3, 17; 4, 20; Mt 18, 23–33).
Svarbiau ne suvokti blogybes, blogį ir kančią, o su jo
mis kovoti ir stengtis jas įveikti pasitikint, kad tas di
dysis Tu, kurį mes vadiname „Dievu“, visada yra šalia
(Ps 23, 4).
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Bažnytiniai kalendoriai
ir sarmatiškas šv. Kazimieras
Sigita Maslauskaitė

Religinio atvaizdo svarba pabrėžiama daugelio Baroko
dvasinių autoritetų raštuose. Tačiau svarbus žingsnis,
paaiškinantis graviūrų išplitimo mastą Baroko epo
choje, buvo žengtas, kai jėzuitai tiems, kurie sunkiai
vargsta maldoje, pasiūlė „mintyse prisiminti nutapytas
istorijas, matytas altoriuose ar kitose vietose“1. Turint
galvoje, kad šv. Ignacas Lojola „Dvasinėse pratybose“
vis dar kalbėjo apie įsivaizduojamas vietoves, o trak
tatuose apie maldą dar nebuvo spausdinamos graviū
ros, tai buvo svarbus postūmis įtraukti materialius at
vaizdus į meditacines praktikas2. Nuo tada atvaizdų
gerbimo praktiką imta aktyviai siūlyti kaip naudingą
instrumentą arba pradedantiems maldos „dvasinių
pratybų“ kelią, arba turintiems sunkumų susikaupti.
Materialūs atvaizdai kaip „išoriniai ženklai“, „paren
giamasis etapas“ taip pat buvo reikalingi ir pažengu
siems maldos gyvenime, siekiantiems panirti į vidinę
meditacinę maldą.
Šv. Kazimiero (1458–1484), kaip tikriausiai ir dauge
lio kitų šventųjų, atvaizdo istorija prasideda nuo „šven
tųjų knygų“. Brevijoriai, mišiolai, bažnytiniai kalendo
riai ne tik padėjo plisti šventojo kultui, bet ir praplėtė jo
„portretinį“ pažinimą, suteikė postūmių ikonografijai.
Šiuose specifiniuose leidiniuose, skirtuose Keliaujan
čios Bažnyčios atminčiai gaivinti ir kartu su jau Trium
fuojančia šventųjų bendruomene jos šlovėje dalyvauti,
šventojo dienai skirtame tekste trumpai pristatomas
„gyvenimas“ ir kartais įdedamas atvaizdas. Sanctis
sima Memoria („Šventoji Atmintis“) – tarsi skulptorę,
kalančią šiuos žodžius šv. Petro skulptūros postamente
Bažnyčią, vaizduoja vienas XVIII a. leidinys3. Dalyvau
ti šventojo asmens atminime, uždegti širdį „šventu imi
tacijos troškimu“ yra pagrindinė Katalikų Bažnyčioje
naudojamų atvaizdų funkcija. Todėl nėra keista, kad
ir šv. Kazimiero ikonografinė tradicija formavosi pagal
Sigita Maslauskaitė (g. 1970) – dailės istorikė, humanitarinių mokslų daktarė. Straipsnis parengtas Paryžiaus Žmogaus
studijų instituto (Fondation maison des sciences de l’home, Paris) paskirtos Andrew W. Mellono stipendijos dėka.
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šią taisyklę: iš pradžių skelbiamas liturginis tekstas su
atvaizdu, po to – tekstą puošiančio atvaizdo plastinės
interpretacijos vaizduojamojoje ir monumentaliojoje
dailėje.
Kanonizacijos dienos ir šiai iškilmei reikalingo at
vaizdo neturėjęs šventasis karalaitis „kanoninį“ at
vaizdą įgijo pirmuose jo garbei skirtuose liturginiuose
tekstuose (1603)4. Prieš Jokūbo Lauro sukurto atvaiz
do populiarumą negalėjo atsilaikyti net ankstesnieji,
galbūt „tikrieji“ šv. Kazimiero atvaizdai5. Nuo XVII a.
pradžios šv. Kazimieras nuolat matomas kaip Lietu
vos didysis kunigaikštis su kryžiumi ir lelija rankose.
Liturginės knygos negali likti nepaplitusios, – tai ne
šventojo „gyvenimas“, kurį gali įsigyti specialiai besido
mintys ar gerbiantys šventąjį, – be jų negali išsiversti
pagrindiniai Bažnyčios bendruomenės ir šventojo kulto
vedliai ir skatintojai – dvasininkija ir vienuolijos. Li
turginiams metams skirtas leidinys – mobilus ir įtai
gus; jis pristato šventąjį jam skirtoje dienoje, primena
jo dorybes ir šventumo kelią, jo galią savo užtarimu pa
dėti tikinčiajam vienoje ar kitoje srityje. Šalia teksto
esantis atvaizdas suteikia „išorinės“ informacijos apie
1
Cit. iš: Frédéric Cousinié, Images et méditation au XVIIe siècle,
Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 51. Taip pat žr. Ignace de Loyola, Le Vrais Exercices Spirituels Du B.P. Ignace de Loyola,
Fundateur de l’Ordre de la Compagnie de Jesus. Suivant qu’ils sont ordinairement donnez par les R. PP. de la mesme Compagnie. Ensemble
le Guide ou Directoire pour ceux qui font faire lesdit Exercices, Paris, 1619, p. 279. Manoma, kas šv. Ignacas Lojola norėjęs surašyti nurodymus, kaip vesti „dvasines pratybas“, tačiau išlikusios tik trumpos
pastabos, kurios nebuvo išspausdintos. Po šv. Ignaco mirties (1556)
daug kartų bandyta surašyti oficialų „Dvasinių pratybų“ vadovą. Pirmas spausdintas tekstas Directorium Exercitiorum spiritualium S. P.
Ignatii de Loyola, kuriame minima ir maldos priešais atvaizdus praktika, pasirodė 1591 m.
2
Plg. Frédéric Cousinié, op. cit., p. 51. Tačiau čia pat Cousinié nurodo, kad šv. Ignacas Lojola savo dvasios dukterims patardavęs sąžinės
sąskaitą atlikti „priešais atvaizdą“ (Ibid., p. 70, išn. Nr. 95).
3
Johannes Baptista Masculo, Encomia coelituum, digesta per singulos anni dies..., Viennae et Augustae, 1753, antraštinis puslapis.
4
Officium S. Casimiri Confessoris per Totum poloniae Regnum &
magnum Lituaniae Ducatum ex Decreto S. D. N. Clementis VIII. Pont.
Max..., Romae, 1603.
5
Plačiau žr. Sigita Maslauskaitė, „Neregėtas šv. Kazimieras“, in: Nau
jasis Židinys-Aidai, 2005, Nr. 6, p. 233–237.
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šventąjį, jo epochą ir tautybę, kartu tekstas paaiškina
ir praplečia ikonografiją. Viskas čia pat ir vienu metu:
lūpomis skaitomos maldos ir akimis matomas atvaiz
das – tikras „šventosios atminties“ aktas.
Šv. Kazimiero atveju turime du puošnius Augsbur
ge išleistus leidinius: Calendarium ecclesiasticum con
tinens festa duplicia breviarii per singulos sanctorum
menses („Bažnytinis kalendorius, kuriame nurodytos
atskirai kiekvieno mėnesio šventadienių privalomų
minėjimų pamaldos“, apie 1750) ir Encomia coelituum,
digesta per singulos anni dies („Šventųjų enkomijai, iš
dėstyti pagal metų dienas“, 1753). Pirmasis leidinys –
tai „atvaizdų triumfas“, čia nėra „tikro“ teksto, tik įra
šai raižiniuose, tačiau jį medituojančiam tikinčiajam
pristatomos pagrindinės kiekvieno mėnesio liturginės
šventės ir šventieji (pav. 1). Atsivertus kovo mėnesio
graviūrą, pasitinka užrašas Vos estis Templum Dei –
„Jūs esate Dievo Bažnyčia“ (2 Kor 6, 16) ir atsiveria
barokinės bažnyčios interjeras. Didžiajame altoriuje –
pagrindinė mėnesio šventė Apreiškimas Švč. M. Ma
rijai. Angelo pasveikinimas Marijai atsidūrė bažnyti
nės erdvės gilumoje tikriausiai ir dėl savo išskirtinumo
(didysis altorius), ir todėl, kad pati šventė – mėnesio
pabaigoje (25 d.). Prie šio slėpinio (tarsi skulptūros)
budi Marijos sužadėtinis šv. Juozapas (kovo 19 d.) ir
jos tėvas šv. Joachimas (20 d.). Pirmame kovo mėnesio
„plane“ tikintįjį pasitinka šv. Kazimieras (4 d.) ir šv.
Grigalius Didysis (12 d.), apie juos, kaip ir apie Dievo
Motinos tėvą bei sužadėtinį, galima pasakyti: Erunt –
memoriale in templo Domini – „[Jie] bus atminimo
ženklas Dievo bažnyčioje“ (Zach 6, 14)6. Šv. Grigalius
Didysis ir ypač šv. Kazimieras vaizduojami itin realis
tiškai: mūsų karalaitis – jaunas apkūnus sarmatiškas
didikas, linksmai žvelgiantis į dangų ir tarsi kviečian
tis įsijungti į šio mėnesio liturginių datų šventimą. Kiti
kovo mėnesio šventieji pavaizduoti santūriau: skulptū
riniai biustai ir paveikslai, puošiantys iliuzinės erdvės
frizą: šv. Benediktas (kovo 21 d.) ir šv. Dievo Jonas
(8 d.), šv. Tomas Akvinietis (7 d.) ir šv. Pranciška Ro
mietė (kovo 9 d.). Barokine kalba tariant: nėra svarbu,
ar tai šventieji, ar jų atvaizdai, svarbiausia yra jų atmi
nimas. Nepamirštama pažymėti, kad žemė kovo mėne
sį yra avino žvaigždyne7. Knygos raižinių autoriai pasi
rašo: Klauber Cath[olici]8 Sc. et exc. A. V. – Klauberiai
Katalikai sukūrė ir atliko Augsburge. „Klauberiai Ka
talikai“ – XVIII a. broliai graveriai Josefas Sebastianas
Klauberis (1700–1768) ir Johanas Baptistas Klauberis
(1712–1787), daugiausia dirbę Augsburge, 1740 m. čia
įkūrė Klauberių spaustuvę, bendradarbiavo su Jėzaus

Draugija. Nemažai žymių šio krašto graverių savo kū
rybą spaudė Klauberių spaustuvėje, tarp jų ir Johannas
Wolfgangas Baumgartneris, kito, toliau aptariamo lei
dinio dailininkas9. Puošnusis brolių Klauberių kūrinys
be datos, nenurodyti kiti bendraautoriai ar dailininkai.
Akivaizdu, kad šis išskirtinis kūrinys turėjo užsakovą

Įrašas raižinyje.
Tas pats metodas galioja ir kitų mėnesių ikonografinėje programoje.
8
Kartais neteisingai nurodoma: Klauber Catharina.
9
Apie brolius Klauberius žr. Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, t. 20, hg. Hans Vollmer,

Leipzig: Verlag von E. A. Seemann, 1927, p. 411–414.
10
Kol kas nėra žinomas šio kūrinio sudarytojas, taip pat lieka neatsakyti kai kurie klausimai, pavyzdžiui, kodėl leidinyje skelbiami net trys
raižiniai, skirti dominikonei šv. Kotrynai de Ricci, kai daugiau nė vienas šventasis taip nepagerbiamas.

6
7
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Josefas Sebastianas ir Johanas Baptistas Klauberiai. Kovo mėnuo.
Iš: Calendarium ecclesiasticum continens festa duplicia breviarii
per singulos sanctorum menses (Augsburgas, apie 1750)

ir „koncepcijos kūrėją“ teologą. Leidinio sandara aiški,
praktiška ir didaktiška: liturginiai metai, pagrindinės
šventės ir šventieji, septyni sakramentai, septyni gai
lestingumo darbai, vienuolijų fundatoriai bei didieji re
formatoriai ir šventųjų grupės: benediktinai, cistersai,
Prémontré reguliniai kanauninkai, dominikonai10.
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Sigita Maslauskaitė

Kito Augsburge ir Vienoje leisto veikalo pilnas pavadi
nimas: „Šventųjų enkomijai11, išdėstyti pagal metų die
nas, kartu su senovės, visų pirma romėnų ir graikų, isto
rinių įvykių kalendoriumi, paminint pergales, triumfus,
aukojimus ir kitus svarbius įvykius ir papildant krikš
čioniškomis šventėmis, dėl retumo ir skoningumo per

Georg David Heumann (pagal Johanną Wolfgangą Baumgartnerį).
Šv. Kazimieras. 1753. Vario raižinys. Iš: Johannes Baptista Masculo,
Encomia coelituum, digesta per singulos anni dies..., Viennae et
Augustae, 1753, kovo 4 d. iliustracija. Kunigaikščių Czartoryskių
fundacija prie Krokuvos Nacionalinio muziejaus, R. 2011

spausdinti ir papuošti vario raižiniais Laisvųjų Menų
Draugijos rūpesčiu ir lėšomis“ (Viena ir Augsburgas,
1753). Knygos leidėjai12 pristato autorių jėzuitą Johan
nesą Baptista Masculo, „kurį jo plunksna nuostabiai iš
garsino tarp subtiliausios iškalbos meistrų“13, o šis savo
Enkomijas, gr. enkomion, lot. encomium, laus – pagiriamoji kalba.
Laisvųjų menų draugija galėjo priklausyti kolegijai, kur buvo dėstomi laisvieji menai. Knygos autorius Masculo mokėsi laisvųjų menų
jėzuitų kolegijoje Neapolyje.
13
Johannes Baptista Masculo, op. cit., l. 2.

ruožtu įvade papasakoja knygos sudarymo idėją.
Masculo gimė 1583 m. Neapolyje ir mirė tame pačia
me mieste „siaučiant epidemijai“ 1656 m. liepos 20 d.,
pagarsėjęs neeiliniu mokytumu. „Apie jį ir Mūzų glo
bojamą talentą byloja tuo metu daugelio išliaupsin
ti jo kūriniai: 15 poezijos knygų, 10 knygų aprašytas
1531 m. Vezuvijaus išsiveržimas, ,,kruvinas Bažnyčios
persekiojimas“, ,,Senovės šventųjų Tėvų skaitiniai su
pasvarstymais ir pamokslams tinkamomis mintimis“14.
Tačiau geriausiai savo talentą ir ypač neeilinį lotynų
kalbos mokėjimą jis atskleidė ,,Šventųjų enkomijuose“.
Pirmasis jų leidimas pasirodė 1638 m. Neapolyje, ket
virčio lapo formatu. Jame buvo tik šventųjų enkomijai,
bet „kadangi dailiosios literatūros žinovams nepapras
tai patiko vykęs dievobaimingumo ir antikinės Romos
įdomybių derinys ir visi šį darbą gyrė“, 1641 m. jis dar
pridėjo enkomijus Kristui ir Švč. M. Marijai bei pirmų
jų krikščionybės amžių šventiesiems, „palygindamas
juos su kitais jų amžininkais iš įvairių imperijų, kara
lysčių ir dinastijų, už kuriuos vienintelio ir tikrojo Die
vo išpažinėjus iškėlė aukščiau“15.
Leidėjas pastebi, kad „nors šie enkomijai buvo sutik
ti stebėtinai palankiai, jie sunyko taip, kad pelnytai
turėtų būti priskirti prie rečiausių ir daugeliui nežino
mų knygų. Kad ši knyga nežinoma net dideliems retų
knygų mėgėjams, matyti ir iš to, jog Jonas Albertas
Fabricijus didžiausiame šventųjų gyvenimų ir elogi
jų autorių kataloge jos nepaminėjo, o Jonas Danielius
Marhofijus atvirai prisipažino niekuomet jos nema
tęs, tik iš Jokūbo Masenijaus pateiktų pavyzdžių su
žinojęs ir puikiai ją įvertinęs“16. Todėl praėjus daugiau
nei šimtui metų buvo nuspręsta išleisti naują knygą ir
pasitelkiant vario raižinius „atiduoti duoklę šventųjų
atminimui, kad būtų galima sekti tvirtybės ir dievotu
mo pavyzdžiais“. Kiekvienai kalendoriaus dienai buvo
sukurtas naujas kurio nors šventojo atvaizdas, o kad
„pagrindinė paveikslo mintis ir esmė taptų supranta
ma“, jiems buvo priskirta po Masculo enkomiją17. Be
to, „pasitarus su draugais“, buvo nutarta, „jog patrauk
liausia bus, jei rašytojas išsaugos tą patį elegantišką
stilių, kurio mes nusprendėme laikytis raižydami at
vaizdus ir tikėjomės, jog tie, kurie visiškai nepamirš
šių grožybių esmės, atras tai, kas įkvėps jiems dievo
baimingumo ir atskleis [Bažnyčios] mokymo prasmę“18.
Stambų leidinį (iš viso 667 p.) iliustravo daugybė me
nininkų (Gustavas Andreasas Wolfgangas, Jacobas
Wagneris, Mattheusas Steidlinas, Tobiasas Lobeckas,
Ieremiasas Wachsmuthas, Hieronymusas Sperlingas,
Danielis Heumanas, Sigmundas Röschas, Conradas

11

14

12

15

124

Ibid., l. 3.
Ibid., l. 3v.
16
Ibid, l. 4–4v.
17
Ibid, l. 4v.
18
Ibid., l. 5.
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Bachas, Johannas Mathiasas Werlinas, Franzas Se
bastianas Schauras, Johannas Jacobas Eberspachas
ir kiti). Daugelis grafinių atvaizdų (tarp jų ir šv. Kazi
miero) sukurti pagal Baumgartnerio (1709–1761)19, žy
maus Augsburgo graverio, tapytojo bei freskų ir vitražų
kūrėjo paveikslus.
Kiekvieno mėnesio pradžioje proza trumpai prista
tomi visi šventieji, toliau prie kiekvienos dienos deda
mas šventojo atvaizdas ir eiliuotas enkomijas. Nėra
metuose dienos, kuriai nebūtų skirto šventojo enkomi
jo ir atvaizdo. Mėnesių pristatymuose ir santraukose
antikinės Graikijos ir Romos herojai lyginami su Kris
taus kariais, kankiniais ir išpažinėjais, ir įrodoma, kad
krikščionių šlovė yra kur kas didesnė. Masculo pabrė
žia, kad šią mintį jam įkvėpė atėniečiai, kurie, norė
dami pagerbti Demetrijų, jam paskyrė „ne kurią nors
metų dalį, o ištisus metus, todėl Atėnuose pastatė tiek
jo statulų, kiek dienų metuose tuomet priskaičiuodavo
ši tauta, t. y. 360, idant kiekvieną dieną atitiktų pa
minklas ir neatrodytų, jog kurią nors dieną šis vardas
neprisimenamas ir nešlovinamas“20. Kadangi šventųjų
yra „bemaž nesuskaičiuojamai daug“, tai autorius nu
sprendė iš kiekvienos kalendoriaus dienos paimti „vie
ną ar kitą, ko gero, garsesnį“. O kad enkomijuose ne
paminėti, bet į Bažnyčios kalendorių įtraukti šventieji
neliktų visiškai „nuogi“, jėzuitas prieš kiekvieną mėne
sį pateikia „istorinių įvykių, pirmiausia Graikijos ir se
novės Romos, kalendorių, apimantį pergales, triumfus,
aukojimus ir kitus svarbius įvykius“. Po to su juo sugre
tinamas bažnytinis kalendorius ir iškart matyti, „koks
iškilesnis ir pranašesnis yra tikrasis tikėjimas“21. „Iš
mintingai ir dievobaimingai buvo iš pradžių sumanyta
senąją pagonybę palyginti su mūsų tikėjimu, netikrų
dievų šventes – su šventųjų pagerbimu. Apie tai byloja
toks Teodoreto [posakis]: ,,Dievas iš pagonių dievų at
ima garbę ir reikšmę, o jų šlovę atiduoda savo kanki
niams. Vietoje pandijų, desijų ir dionisijų, t. y. Jupiterio
ir tėvo Liberio švenčių, vyksta Petro, Povilo, Tomo, Ser
gijaus, Marcelijaus, Leontijaus, Antano, Mauricijaus ir
kitų šventųjų kankinių pagerbimas, vietoj tų senųjų ei
tynių, bjaurių nešvankybių ir begėdystės vyksta kuk
lios, tyros ir santūrumo kupinos šventės“22. Taigi knyga
turi priminti ne tik šventuosius, bet ir pačias krikščio
niškąsias vertybes ir skatinti jomis didžiuotis.
Enkomijas skiriamas tik tam šventajam, „kuris kiek
vienos dienos kalendoriuje pažymėtas žvaigždute“23.
Masculo prisipažįsta, kad pirmiausia jam rūpėjo pri
statyti ankstyvųjų krikščionybės amžių įžymius vyrus

ir moteris, tačiau vėliau apsisprendė atkreipti tikinčio
jo dėmesį „ne tik į tuos, kurie plačiai žinomi“. Jo teigi
mu, „neretai pasitaiko, jog juo mažiau žinomi vardai,
juo ryškesnė stebuklų ir dorybių šviesa“24. Tikriausiai
vienas iš „mažiau žinomų šventųjų“ ir bus buvęs šv. Ka
zimieras (pav. 2), kurio „triumfas“ lyginamas su Man

19
Plačiau žr. Annette Geißler-Petermann, „Baumgartner Johann
Wolfgang“, in: Allgemeines Künstler Lexikon, t. 7, red. Eberhart Kasten,
Anke Maria Mühlner, Andrea Nabert, München–Leipzig: Saur, 1993,
p. 614–616.
20
Johannes Baptista Masculo, „Lectori“, in: Johannes Baptista Masculo, op. cit., (puslapiai nenumeruoti).

Ibid.
Ibid.
23
Veikiausiai sub ritu duplici švenčiama šventė. Šiandien tokia šventė atitinka „privalomąjį minėjimą“ (memoria obligatoria).
24
Ibid.
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Nežinomas autorius. Šv. Kazimiero apoteozė. XVIII a. Vario
raižinys. Varšuvos universiteto biblioteka, grafikos skyrius,
zb. Król. T. 83, Nr. 4

lijaus Torkvato Atiko Kos[iečio?], Romoje šventusio
didžiulį triumfą po pergalės prieš faliskus, „tačiau jis
neprilygsta tam, kurį šventė Liucijus ir dar 900 laurais
pasidabinusių kankinių prieš aklą Valerijono įniršį. O
tas triumfas, kurį sarmatų karaliaus sūnus Kazimieras
šventė ir prieš santuokos pagundas, ir prieš karališką
21

22
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Sigita Maslauskaitė

išdidumą, minėtinas kaip ypatingas įvykis“25. Galima
manyti, kad „triumfo“ metafora čia vartojama neatsi
tiktinai, nes kaip tik knygos rašymo metu (pirmasleidi
mas 1638 m., antras – 1641 m.), Neapolyje, Kalabrijoje
ir Sicilijoje nubangavo šv. Kazimiero iškilmių „trium
fai“: 1628 m. Tropėjoje, 1629 m. Neapolyje, 1631 m.
Aversoje, 1632 m. Sorente ir 1636 m. Palerme26.
Kovo 4 d. graviūroje matome priešais altorių besi
meldžiantį šventąjį karalaitį, prie jo kojų padėtos val
džios insignijos (karūna ir skeptras), pro atvertas šven
tovės duris matyti prie miesto sienos vykstantis aršus
mūšis. Angelas su lelija rankoje pirštu kreipia šventojo
žvilgsnį į Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo skulp
tūrą. Šalia šv. Kazimiero atvaizdo enkomijas:
Šv. Kazimieras,
Lenkijos karaliaus sūnus27
Kazimierai, paaukojai karališką purpuro apsiaustą
Bažnyčioms ir altoriams,
Daugiau laiko praleisdamas ten, nei rūmuose.
Ir naktį lankydavai bažnyčią.
Tavo maldingumo liudytojais tapo žvaigždynai,
Tapo mėnulis ir išsigando:
Matydamas, kaip tu meldiesi
Už saviškių saugumą,
Jis išblyško otomanų vėliavose.
O karališkasis purpuras labiau nei paprastai nuraudo,
Kai pastebėjo, jog skaistumą vertini labiau nei jį.
Niekuomet nebuvai sveikesnės nuovokos,
Nei tuomet, kai sirgdamas pasiūlytą kaip vaistą Venerą
Atstūmei kaip nuodą.
Pamanei, kad išganingiau bus netekti valdžios drauge
su gyvybe,
Nei įvykdyti šį medikų nurodymą.
Pasirinkai sau laužą vietoj Kupidono deglų,
Mirties patalą vietoj vedybinio guolio,
Kapų žemę vietoj karaliaus sosto,
Pagaliau Libitiną vietoj Veneros Libentinos.
Net kai buvai laikomas mirusiu,
Mūšyje buvai it žaibas.
Johannes Baptista Masculo, Encomia coelituum, digesta per singulos anni dies..., p. 108.
26
Giuseppe Galeano, Il triomfo di San Casimiro, Palermo, 1636, p. 3.
27
Enkomijų ir knygos įvadinius tekstus, kuriais čia remiamasi, iš lotynų k. vertė Rita Katinaitė.
28
Nėra žinoma, kad Baumgartneris būtų nutapęs bemaž 300 šventųjų peveikslų seriją. Raižiniuose esantis įrašas I. W. Baumgartner
pinxit gali reikšti ne tik tapybą, bet ir akvarelę ar spalvotą piešinį, pagal kurį graveris sukūrė raižinį.
29
Emmanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des
peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, t. 1, red. Jacque Busse,
Paris: Gründ, 1999, p. 891.
30
Plg. Annette Geißler-Petermann, op. cit., p. 615.
31
Bolandistai taip pat sureikšmina šv. Kazimiero dangišką paramą
karuose su turkais; žr. „De S. Casimiro Poloniae regis filio, in regem
25
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Gulėdamas kape, buvai regimas mūšio lauke,
Kovojantis ir laimintis, nors ir netekęs gyvybės.
Rašto priešus turkus paženklinai raidėmis.
Įraše po raižiniu sutrauktai pakartojama, kas giria
ma ir kuo džiaugiamasi: „Buvo įpratęs naktimis slap
čia lankyti bažnyčią. Išmeldė iš Dievo daug pergalių
prieš turkus. Medikai įkalbinėjo jį tuoktis, kad išsigy
dytų ligą, bet jokiais būdais neįtikino. Po mirties padėjo
saviškiams mūšyje ir išgąsdino priešą“. Šv. Kazimiero
raižinyje įrašas: Cum Priv[ilegio] Sac[rae] C[aesaris]
Maj[estatis], po kūriniu parašas: I. W. Baumgartner
pinxit, G. D. Heumann f[e]c[it]. Tai reikštų, kad raiži
nį Georgas Davidas Heumannas (1691–1759) sukūrė
pagal Baumgartnerio (1712–1762) paveikslą arba pie
šinį28, išskirtiniu imperatoriaus leidimu. Baumgart
neris – vienas žymiausių Augsburgo vėlyvojo Baroko
dailininkų, kai kurių tyrėjų lyginamas su Tiepolu ir
Zimmermannu29. Šventųjų ciklas veikiausiai buvo at
spaustas Klauberių spaustuvėje30.
Jau buvo pastebėta, kad karinės šv. Kazimiero temos
kūriniuose svarbus ne tiek istorinio įvykio vietos ir laiko
tikrumas, kiek šventojo valstybės globėjo tarpininkavi
mo faktas. Todėl ir enkomijuje ir įraše po raižiniu kalba
ma ne apie hagiografijoje minimą stebuklą prie Polocko,
o išryškinamos istorinės realijos: šv. Kazimiero reikia
šauktis nebe kovoje su rusais, bet su turkais, kurių grės
mė krikščioniškajai Europai XVII a. buvo daugiau negu
reali31. Nors garsiausi mūšiai (Chotimo 1673 m. ir Vie
nos 1683 m.) buvo laimėti po enkomijų autoriaus mir
ties, tačiau matyti, kad karinė šv. Kazimiero parama ir
malda „už saviškių saugumą“ buvo aktuali ir anksčiau.
Lenkų meno istorikai Tadeuszo Kuntzes „Šv. Ka
zimiero“ (1754) paveikslą įvardija kaip pirmąjį, pa
teikiantį „naują tipą šventojo ikonografijoje“, kai šis
vaizduojamas ne kaip tradicinis LDK karalaitis, o
kaip jaunas XVIII a. bajoras (pav. 3)32. „Šventųjų en
komijų“ šv. Kazimiero raižinys parodo, kad ne Kuntze,
o Augsburgo graveriai su Baumgartneriu priešakyje
yra „sarmatiškųjų“ šv. Kazimiero atvaizdų pirmavaiz
džio kūrėjai33. Povilas Reklaitis teigdamas, kad „bajo
Hungariae electo Commentarius historicus praevus“, in: Acta Sanctorum, Martii, t. 1, Antverpiae, 1668, p. 344.
32
Plg. Michał Walicki, Władyslaw Tomkiewicz, Andrzej Ryszkiewicz, Malarstwo poskie – manieryzm, barok, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Oficyna Wydawnicza „Auriga“, 1971, p.
420. Paveikslas kabojo Vavelio katedroje tituliniame Šv. Kazimiero altoriuje, dabar eksponuojamas Vavelio katedros muziejuje. Kuntze’s paveikslo kartotė (XVIII a.) yra Šv. Kazimiero altoriuje Kazokiškių bažnyčioje; žr. Kultūros paminklų enciklopedija, t. 1, d. 2: Rytų Lietuva,
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 23.
33
Minėtini XVIII a. „sarmatiško tipo“ šv. Kazimiero ikonografijos pavyzdžiai: Gardino katedroje (XVIII a. antra pusė), Pranciškaus Smugle
vičiaus „Šv. Kazimieras“ (1774) Šv. Stanislovo bažnyčioje Romoje, Alšėnų pranciškonų (XVIII a.), Sandomyro dominikonų (1777) bažnyčiose.
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Bažnytiniai kalendoriai ir sarmatiškas šv. Kazimieras

karto visko, susigundęs išpuoštos ir pagardintos kalbos
saldumu, jei tik tokio esama, nes išminčius yra pasakęs:
„Radęs medaus [...], ragauk saikingai, idant persisoti

rija senojoje luominėje visuomenėje sudarė krašto gy
nimo branduolį“, siūlė „bajoriško tipo“ šv. Kazimiero
atvaizdus priskirti karinei temai34. Šiandien šis api
brėžimas atrodo kiek per siauras, tai veikiau tas pats
šventojo valstybės globėjo ir „tikrojo tikėjimo“ gynė
jo, Kristaus kario atvaizdas kaip ir XVII a., tik įga
vęs naują, naujai epochai atpažįstamą ikonografiją.
Bajoro drabužiais vilkintis „Sarmatų karaliaus sūnus
Kazimieras“ matomas ne tik karinės temos kontekste,
bet ir kūriniuose, vaizduojančiuose karalaičio artimo
meilės darbus, maldą prie uždarytos šventovės durų
ir apoteozę (pav. 4). Pastarajame raižinyje nematyti
nei autoriaus vardo, nei sukūrimo laiko ir vietos, ta
čiau meninė atvaizdo kokybė ir stilistinis panašumas
leidžia jį lyginti su aptartosiomis Augsburgo meistrų
graviūromis.
Kodėl nebepakako „kanoninio“ šv. Kazimiero pa
veikslo ir reikėjo sukurti naują jo atvaizdą XVIII a.?
Siekis priartinti šventąjį prie gyvenamojo meto ir vaiz
duoti taip, kad atsispindėtų savos epochos dvasia ir pa
pročiai, buvo būdingas visiems laikams ir palietė ne
vieną šventąjį. Manytina, kad šv. Kazimiero kaip „mo
dernaus šventojo“35 atvaizdą buvo lengviau meniškai
interpretuoti negu ankstyvosios krikščionybės kanki
nių ar šventųjų Viduramžių valdovų. Kūrybingiems ir
aktyviems Kazimiero kulto propaguotojams buvo itin
svarbus karalaičio aktualumas ir šiuolaikiškumas,
ką ir pabrėžia jėzuitai jauniesiems valdovams ugdyti
skirtuose leidiniuose. Be to, šio atvaizdo kūrėjai matė
ir žinojo, kaip turi atrodyti „sarmatiškas“ kilminga
sis: realistinės šukuosenos ir apdaro detalės (kontušas,
kontušo juosta, delija). „Sarmatiško“ ir „mažiau žino
mo“ šv. Kazimiero pasirodymas XVIII a. bažnytiniuo
se kalendoriuose rodo jo gerbimo tradicijos gyvybingu
mą, šventasis tuo metu buvo svarbus kaip „kovojantis
ir laimintis“, „nors ir netekęs gyvybės“ jis galėjo „it žai
bas“ suteikti greitą ir regimą pagalbą, prieš jį blyško
„mėnulis otomanų vėliavose“ ir „raudo karališkasis
purpuras“. Prabangiai iliustruoti bažnytiniai kalen
doriai tikriausiai buvo reti, tačiau beveik neabejotina,
kad būtent šių knygų graviūrose pasirodęs sarmatiš
kas šv. Kazimieras ir tapo pirmavaizdžiu kitiems jo
XVIII a. atvaizdams.
Knygos įvade Masculo linki tikinčiam skaitytojui, kad
enkomijų skaitymas, kaip ir šventųjų minėjimai, taptų
nuosekliu ir kasdieniu užsiėmimu: „Prašau, nepraryk iš

nęs juo nepasišlykštėtum““36. Beje, šventieji yra tokie
maloningi, jog ne tik knygos autorius, bet ir ją skaitan
tis ir šventųjų pėdomis einantis tikintysis gali tikėtis
dosnaus atlygio – palaimingo amžinojo gyvenimo37.

34
Povilas Reklaitis, Prarastosios Lietuvos pėdsakų beieškant: Straipsniai iš Lietuvos dailės ir kultūros istorijos, rašyti 1954–1990 m. Vokietijoje, sudarytojas Vidmantas Jankauskas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 161.
35
Taip šv. Kazimierą vadina Marcello Cervini, versdamas savo epochos autoriteto kardinolo Roberto Bellarmino veikalą De officio princi-

pis christiani. Bellarminas šv. Kazimierą vadina Sancti Principis nostrae
aetati proximi; žr. Roberto Bellarmino, De officio principis christiani libri tres..., Romae, M. DC. XIX, l. 6v.; Marcello Cervini, Dell`ufficio del
principe christiano libri tré..., Siena, 1620, l. 5.
36
Johannes Baptista Masculo, „Lectori“.
37
Plg. Ibid.
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Tadeusz Kuntze. Šv. Kazimieras. 1754. Drobė, aliejus.
Vavelio katedros muziejus

127

apžvalga

Pirmasis „Nacionalinės Katalikų Bažnyčios medžioklės“ Rusijoje epizodas
ir jo ypatumai NŽ-A puslapiuose pasirodė prieš pusšeštų metų1. Trumpai
prisiminkime aplinkybes. Tų metų
vasarį Katalikų Bažnyčia Rusijoje
formalizavo valdymo struktūras ir iki
tol veikusias keturias apaštališkąsias
administratūras oficialiai pakylėjo į
vyskupijų rangą. Struktūrinė reforma
labai nepatiko Maskvos patriarchatui,
kuris ją pavadino akivaizdžiu katalikiško ekspansionizmo stiprinimu svetimoje kanoninėje teritorijoje, esą vyskupijų negalima kurti kitos Bažnyčios
(tai yra Stačiatikių) vyskupo jurisdikcijoje. Ir taip šiluma nepasižymėję santykiai tarp Maskvos ir Vatikano dar
labiau atšalo, o į medžioklę įsitraukę
Rusijos valdininkai be paaiškinimo atėmė galiojusias vizas iš penkių katalikų dvasininkų, tarp kurių buvo vienas
vyskupas. Radikalūs Dūmos politikai
svarstė galimybę priversti Rusijos
prezidentą panaikinti naujas vyskupijas. Neapsieita ir be „nacionalinio
klausimo“ – esą Vatikanas, leisdamas
lenkų dvasininkams įsigalėti tarp Rusijos katalikų, parodė visišką istorinių
sąlygų, kuriomis lenkų dvasininkai
veikė Rusijoje, nesupratimą (XVII a.
lenkų invazija į Rusiją bei Lenkijos

Bažnyčios parama antirusiškiems sukilimams, kurių dėka šiandieniams
rusams lenkų katalikybė asocijuojasi
su „svetimu tikėjimu“). Įvairūs komentatoriai atkreipė dėmesį, kad Vakarų katalikybė pelno nemažai šalininkų tarp rusų intelektualų, kuriuos
domina Katalikų Bažnyčios socialinis
mokymas, nes Rusijos Stačiatikių
Bažnyčioje tokio dalyko nėra, o Mask
vos patriarchato pareiškimai apie
„kiekvieno ruso įgimtą stačiatikiškumą“ po septynis dešimtmečius trukusios prievartinės ateizacijos atrodė
graudžiai ironiški. Vatikanas mėgino
aiškinti tokią savisaugą nevisavertiškumo kompleksu, kai mėginama prisitaikyti prie naujos gyvensenos laisvės sąlygomis. „Pirmą kartą per savo
istoriją Rusijos Ortodoksų Bažnyčia
yra laisva – laisva nuo Bizantijos imperatorių, Osmanų valdovų, caro ir,
žinoma, komunistų priespaudos bei
persekiojimo. […] ši Bažnyčia privalo
rasti savo vaidmenį, savo vietą ir savo
kryptį visiškai pasikeitusiame pasaulyje“, – tąkart kalbėjo aukščiausias
Vatikano ekumeninių reikalų vadovas
kard. Walteris Kasperis.
Praėjus penkeriems su puse metų,
Maskvos patriarchatas ir toliau nepripažįsta katalikiškų vyskupijų ir rei-

kalauja pažeminti jas iki apaštalinių
administratūrų lygmens. Tačiau šie
reikalavimai šiandien skamba visai
kitokiu tonu ir kitame kontekste, tik
apie tai – šiek tiek vėliau. Pirmiausia
reikia pažymėti antrojo medžioklės
epizodo pradžią, 2007-ųjų rugsėjį, kai
buvo pranešta, jog Maskvos katalikų
arkivyskupas Tadeušas Kondrusievičius Vatikano sprendimu perkeliamas į gimtąją Baltarusiją vadovauti
Minsko-Mogiliovo arkivyskupijai, o į
jo vietą skiriamas italų kunigas Paolo
Pezzi, iki tol dirbęs Sankt Peterburge.
Kadangi oficialaus pranešimo apie
perkėlimo priežastis nebuvo, išvykstančiam arkivyskupui Kondrusievičiui teko atlaikyti žurnalistų antplūdį.
Interviu Lenkijos katalikų informacijos agentūrai KAI jis sakė esąs patenkintas Rusijos Katalikų Bažnyčios
veikla ir sielovados, ir kultūros srityje,
taip pat jos populiarumu tarp jaunų
rusų, tačiau spėliojo, kad matyt buvęs
klaidingai suprastas Rusijos Stačiatikių Bažnyčios, kuri be paliovos kaltino katalikus prozelitizmu, „o kartais
tiesiog pabrėždavo, kad mano lenkiška kilmė turi tiesioginio poveikio
dialogui. [...] Galbūt istoriniai lenkų–
rusų tarpusavio santykiai pasirodė
pernelyg didelė našta“2.
Šešiolika Kondrusievičiaus darbo
metų iškalbingai apibūdina statistika: vietoj dviejų bažnyčių ir septynių
kunigų šiandien Rusijos katalikai turi
apie 150 veikiančių šventovių, 230
parapijų, 30 religinių organizacijų
(seminariją, pasauliečių institutą, Caritas, dvasinės literatūros biblioteką
ir pan.), 300 kunigų, kurių dauguma
užsieniečiai, nes 1993 m. atidaryta seminarija kol kas neįstengia aprūpinti
Bažnyčios pakankamu rusų kilmės
kunigų skaičiumi. „Su plunksnos brolija atsisveikino, ko gero, žinomiausia
religinė figūra iš glasnost, demokra-

1
Rūta Tumėnaitė, „Nacionaliniai (Bažnyčių) medžioklės ypatumai“, in: NŽ-A, 2002,

Nr. 9–10, p. 487–490.
2
„Priests in Moscow praise new archbi

shops, but editor sees concerns“, in: Catholic
News Service, 2007-09-28.

Nacionalinės Katalikų
Bažnyčios medžioklės ypatumai
Antrasis epizodas
Rūta Tumėnaitė
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tijos apogėjaus ir visų posovietinės
Rusijos permainų laikų“, – taip Kond
rusievičių apibūdino vienas iš žurnalistų, dalyvavusių atsisveikinimo vakare Rusijos informacijos agentūroje
Novosti3. Paklaustas, ar perkėlimą į
Minską laikąs paaukštinimu pagal
hierarchijos rangą ar pažeminimu,
arkivyskupas atsakė, kad „tai nei paaukštinimas, nei pažeminimas, o Vatikano sprendimas“. Nors reikia pasakyti, kad interviu Lietuvos katalikų
radijo „Mažajai studijai“ metu nuolatos kartojami arkivyskupo žodžiai
„Nieko nepadarysi, tokia Dievo valia“
išdavė tikrąją ganytojo nuotaiką.
Rusijos katalikų hierarchų patikinimai, esą naujuoju Maskvos arkivyskupu paskirtas italų misionierius
„sugebės vadovauti vietinei Bažnyčiai
ir rasti išeitis iš sudėtingų situacijų“,
sulaukė skeptiško vietos katalikų
vertinimo. „Tie, kurie mano, kad tai
turės poveikio mūsų ryšiams su valdžia ir Stačiatikių Bažnyčia, pamatys,
kad tai nieko nereiškia. Arkivyskupas
Kondrusievičius gimė SSRS ir mokėsi
Leningrade, jis niekada nebuvo laikomas užsieniečiu. Visą jo valdymo laiką
mes kartojome, jog Katalikų Bažnyčia
turi šimtametes šaknis Rusijoje. Jei
kartosime tai dabar, žmonės mus išjuoks, sakydami, kad jūsų arkivyskupas italas ir jokie jūs rusai“, – kalbėjo
katalikiško savaitraščio Svet Evangelija redaktorė Olga Karpova.
Kaip paaiškėjo, to savaitraščio dienos jau buvo suskaičiuotos. Rusijos
katalikai gavo tikrai puikią Kalėdų
dovaną – švenčių išvakarėse paskelbta, kad Svet Evangelija uždaromas.
Jokio oficialaus paaiškinimo vėl nebuvo, todėl pati laikraščio komanda paskutiniajame numeryje skaitytojams
pasakė, kad leidinys sustabdomas
„dėl pokyčių arkivyskupijos informavimo struktūrose“. Naujienų portalo
Credo.ru žurnalistai atkreipė dėmesį,
3
„Отплыви в глубину…“, in: http://www.
portal-credo.ru/site/?act=news&id=57834&
topic=557.
4
„Старый праздник в новых мехах...“, in:
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news
&id=59359&topic=557.
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kad į arkivyskupo Pezzi vadovaujamas Kūčių vakaro Mišias Maskvos
arkikatedroje susirinko bent trečdaliu
mažiau tikinčiųjų, naujasis ganytojas,
kitaip negu pirmtakas, nepasveikino
daugiatautės parapijos skirtingomis
kalbomis, o tik perskaitė iš anksto
paruoštus „namų darbus“, žinoma,
„nė žodžiu neužsimindamas apie savo
subtilią bažnytinę-politinę misiją, dėl
kurios SSRS gimusį lenką, nusiteikusį aktyviai misijai, išnaudojant rusų

kultūros formas, pakeitė italu, ne itin
besidominčiu rusų kultūra“4. Tačiau
didžiausią nuostabą sukėlė Maskvos
patriarchato atstovas, kuris, Kondrusievičiaus laikais apsiribodavęs trumpu broliškos Bažnyčios pasveikinimu,
šį kartą leido sau pasakyti kone visą
pamokslą. Portalo žurnalistų teigimu,
kartu su Svet Evangelija, dar vieno
permainų laikotarpio Rusijos katalikų simbolio, uždarymu likviduojamos
visos iki tol sukurtos žiniasklaidos ir

Paolo Pezzi vyskupo šventimai. Iš kairės – arkivyskupas Tadeušas Kondrusievičius.
2007 10 27. Viktoro Chrulio nuotr.
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viešųjų ryšių struktūros. „Kaip ir buvo
prašoma Čistyj skersgatvyje [Mask
vos patriarchato būstinėje, – R. T.],
dabar Katalikų Bažnyčia daugiau
kalbės su užsienio diplomatinių atsto-

torius Viktoras Chrulis citavo laišką,
kuriame viena laikraščio skaitytoja,
kreipdamasi į popiežiaus nuncijų Rusijoje, rašė: „Jūs, kaip italas, įsivaizduokite, kad kokioje nors Italijos vys-

Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo katedra. Maskva. Viktoro Chrulio nuotr.

vybių darbuotojais jų kalbomis negu
su besidominčiais katalikybe rusais
jų kalba“, – straipsnį apie pirmąsias
arkivyskupo Paolo, prašančio vadinti jį Pavelu, Kalėdas baigia portalo
Credo.ru autoriai. Kaip ir neįvardytu
panoręs likti laikraščio Gazeta šaltinis Rusijos vyskupų konferencijoje,
pripažinęs, kad Svet Evangelija uždarytas dėl stačiatikių spaudimo, nes
jie mano, jog „katalikiški leidiniai turi
būti leidžiami lotynų arba lenkų, bet
tik ne rusų kalba“.
Sprendimas skirti Maskvos katalikų ganytoju nevietinį žmogų atrodo
keistas dar ir todėl, kad tuose kraštuose, kur Katalikų Bažnyčia yra mažuma, visada stengiamasi „užsiauginti“
žmonių iš vietinės bendruomenės. Per
septyniolika posovietinės Rusijos metų
atsirado ir vietinės kilmės dvasininkų,
todėl sunku suprasti, kokiais argumentais Vatikanas grindė sprendimą
pakeisti arkivyskupą Kondrusievičių.
Atsakydamas į šį Naujojo Židinio-Aidų klausimą, buvęs laikraščio Svet
Evangelija vyriausiasis redaktorius ir
ark. Kondrusievčiaus spaudos sekre-
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kupijoje į vyskupo postą atsiunčiamas
žmogus, kuris puikiai kalba itališkai,
mokėsi Romoje, bet yra iš Filipinų
arba Indijos. Kokia būtų bendruomenės reakcija? Ką, mes neturime
saviškių, italų?“ Kitos tautybės, kitos
valstybės piliečio skyrimas vyskupu
paprastai vyksta tik esant ypatingoms
aplinkybėms, todėl Chrulis patvirtina
kalbas, jog ne rusų tautybės vyskupo
smarkiai reikalavo būtent Maskvos
patriarchatas: „Jų supratimu, katalikų bendruomenė Rusijoje visų pirma
yra kitataučių bendruomenė. Todėl
ir vyskupas paskiriamas nepaisant
tikrovės, kad dauguma katalikų yra
rusakalbiai, o 95% visų Mišių bažnyčiose laikomos rusų kalba“.
Krikščioniškos agentūros, rašydamos apie Rusijos ganytojų rokiruotes,
atkreipia dėmesį į atšilusius Maskvos
ir Romos santykius po Benedikto XVI
išrinkimo. Pastaruoju metu, pramaišiui su pranešimais apie pertvarkas
Rusijos katalikų struktūrose, ypač
pagausėjo naujienų apie aukščiausio
rango stačiatikių ir katalikų pareigūnų susitikimus, planuojamas bend

ras iniciatyvas vertybių puoselėjimo
srityje, vėl atsinaujino kalbos apie
galimą Benedikto XVI vizitą į Rusiją
(kaip žinia, jo lenkų kilmės pirmtakas tokio kvietimo taip ir nesulaukė).
Pats kardinolas Kasperis minėjo, kad
santykiai su Rusijos Stačiatikių Bažnyčia išgyvena „atlydžio“ laikotarpį.
Tačiau įdomu, kaip jis, prieš pusšeštų
metų kalbėjęs apie vietos pasaulyje
ieškančią Stačiatikių Bažnyčią, įvertintų šiandienę jos padėtį? Stebint
pastarųjų poros metų įvykius Rusijoje, neįmanoma nepastebėti, kad ši
bažnyčia „užsiaugino raumenis“, kad
vyksta akivaizdus Stačiatikių Bažnyčios ir valstybės struktūrų suartėjimas. Tai ypač išryškėjo 2007 m. gegužę, kai Maskvoje buvo pasirašytas
aktas, suvienijęs Rusijos Stačiatikių
Bažnyčią su po 1917 m. perversmo atskilusia jos dalimi emigracijoje. „Šiandienis Bažnyčios vienybės atkūrimas
yra lemiamos reikšmės prielaida atkurti viso rusiškojo pasaulio vienybę,
pasaulio, kuris visada laikė stačiatikybę savo dvasiniu pagrindu“, – po
pasirašymo sakė vienas pagrindinių
suvienijimo veikėjų, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Britų savaitraštis The Tablet, analizuodamas
vis glaudėjančius ryšius tarp Putino
administracijos ir Maskvos patriarchato, irgi pažymėjo, jog „šiandien Rusijoje atgaivinama istorinė sobornost
idėja, reiškianti harmoningas Bažnyčios ir valstybės pastangas nustatant
ir siekiant bendrų tikslų ir interesų.
Ją įtvirtinus, mažumos privalės prisitaikyti, o pilietinėms teisėms teks
antraeilis vaidmuo prieš bendrą rusų
tautos valią“5. Matyt, tai galioja ir
katalikų mažumai. „Stačiatikių Bažnyčia įgauna vis daugiau ir daugiau
svorio politiniame procese, priimant
politinius sprendimus, – patvirtina ir
Viktoras Chrulis. – Šia prasme, norint gyventi be skandalų ir konfliktų, reikia palaikyti gerus santykius
su Rusijos Stačiatikių Bažnyčia. Bet
man kyla vienas klausimas: o kokia
gi kaina? Ar mes pasiryžę mokėti bet
5
 Johnathan Luxmoore, „Unholly alliance“,
in: The Tablet, 2007-06-16.
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kokią kainą, kad tik Stačiatikių Bažnyčia žiūrėtų į mus palankiai? Nesu
tikras, kad atsakymas į šį klausimą
turi būti teigiamas.“
Tačiau kas laukia ekumeninio dialogo, jei Vatikanas ir toliau paisys stačiatikių reikalavimo pažeminti katalikiškų struktūrų statusą Rusijoje? Po
pastarųjų įvykių vis garsiau kalbama
apie naują Ostpolitik (taip buvo vadinami tiesioginiai Vatikano ryšiai su
komunistiniais režimais, valdant pop.
Pauliui VI praėjusio amžiaus aštuntame dešimtmetyje, vietinių Bažnyčių
vadovai dažniausiai jiems nepritarė),
tačiau Rusijos atveju ji pasižymi vienu esminiu trūkumu: „Tie žmonės, su
kuriais teko bendrauti Vatikane, kurie yra įtakingi Ostpolitik veikėjai, labai blogai informuoti apie Rusiją: apie
Rusijos katalikus, apie visuomenės
sąmoningumo lygį ir apie Stačiatikių
Bažnyčią. Štai vienas pavyzdys. Stačiatikių Bažnyčia visada kartojo, kad
rusai nemyli Jono Pauliaus II, laiko jį
popiežiumi lenku, o lenkai visada buvo
priešiškai ir karingai nusiteikę rusų
atžvilgiu, ir panašiai. Kai jis mirė, atlikus sociologinę apklausą, paaiškėjo,

kad daugiau kaip 70% Rusijos gyventojų teigiamai žiūri į Joną Paulių II.
Kokia informacija gulėjo ant stalo
Romos Kurijoje, aš nežinau“, – teigia
Chrulis, buvęs katalikų laikraščio redaktorius ir Popiežiškosios pasauliečių reikalų tarybos narys. Kaip vieną
kurioziškiausių tokio Rusijos tikrovės
neišmanymo pavyzdžių jis prisimena
kai kurių pernelyg uolių Vatikano
valdininkų troškimą trūks plyš nugabenti Joną Paulių II į Rusiją be Maskvos patriarchato kvietimo. Jie užsiiminėjo lobistine veikla ir gana aukštu
lygmeniu vedė derybas dėl popiežiaus
vizito į... Mongoliją. Mat lėktuvas negali įveikti viso maršruto, reikalingas
techninis nusileidimas ne kur kitur, o
Kazanėje – popiežius išliptų Kazanėje, padovanotų miesto merui Kazanės
Dievo Motinos ikoną, palaimintų Rusiją, o tada vėl sėstų į lėktuvą ir skristų toliau. „Absurdiškesnę ir žalingesnę Rusijos katalikų bendruomenei
idėją sunku ir įsivaizduoti. Tačiau ji
buvo svarstoma!“
Gali būti, kad aukodamas vietos
katalikų interesus, naujasis Maskvos
arkivyskupas tikisi pasiekti platesnio

katalikų ir stačiatikių suartėjimo. Dar
prieš keletą metų kardinolas Kasperis
tiesiai šviesiai patarė Rusijos katalikų
bendruomenei „pasiaukoti dėl dialogo
sėkmės“. Tačiau ar dialogas gali būti
sėkmingas, jei jis vykdomas iš galios
pozicijų, jei viena pusė (katalikai), darydama nuolaidas, nekelia klausimo
dėl kitos pusės (stačiatikių) reikalavimų? Buvęs Svet Evangelija redaktorius prisimena, kaip vienas monsinjoras iš Vatikano, atvažiavęs į Rusiją
pasižiūrėti, kaip sekasi tenykščiams
katalikams, kokiomis sąlygomis jiems
teko gyventi, kiek kankinių paguldė
galvas dėl tikėjimo, be galo susijaudinęs entuziastingai sušuko: „Kaip gerai, kad jūs esate!“, o tada po nedidelės pauzės palingavo galva ir pridūrė:
„Bet būtų geriau, jeigu jūsų nebūtų“.
Tačiau Rusijos katalikai dabartinių
įvykių nedramatizuoja. Laikraščio
uždarymas ar elementarios pagarbos
stoka jiems dar nereiškia vietinės
Bažnyčios krizės. Tokios krizės požymiai būtų katalikiškų parapijų ir
struktūrų ardymas. Kaip visada, belieka tikėtis, kad tai netaps trečiuoju
„nacionalinės medžioklės“ epizodu. !

Cezary Wodziński

ŠV. IDIOTAS

Apofatinės antropologijos projektas
Tai knyga apie vieną paslaptingiausių dvasinio gyvenimo reiškinių. Juos vadina „bepročiais dėl Kristaus“, „Dievo kvaileliais“,
„šventaisiais idiotais“. Jie savo noru atsisakė to, ką vadiname
normaliu gyvenimu. Jų elgesys priešingas sveikam protui, geriems papročiams, etiketui, socialinio ir biologinio išlikimo
instinktui. Kas jie? Kodėl? Koks tai iššūkis mums?
Knygos autorius – vienas žymiausių lenkų mąstytojų, knygų
apie šiuolaikinę filosofiją autorius staiga atsigręžė į tai, kas
prieštarauja bet kokiai filosofijai, prieštarauja šio pasaulio protingumui.
O gal jį paneigia?
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yra blogai, o ateityje bus dar blogiau.
Perspėjimai dėl klimato kaitos ir jos
pasekmių žengia dar toliau ir pranašauja bemaž kosminį žlugimą.
Europinės politikos lygmenyje ir net
populiariosios žiniasklaidos erdvėje
vietos diskusijai apie pasaulio ateitį
nebeatsiranda. Bet koks nukrypimas nuo „apokaliptinės“ linijos nėra
toleruojamas ir diskvalifikuojamas
kaip prasto skonio, nemodernumo ar
neišmanėliškumo požymis. Šios dvasios vedina žiniasklaida ir politikai
netrunka „nuneigti“ net pripažintų

mokslininkų įžvalgų, jei šios prieštarauja nustatytai linijai.
Siekiant grįžti į tikrovę, reikia nekreipti dėmesio į madingojo Alo Go
re’o katastrofinius ateities scenarijus1
ir atmesti neva moralines aksiomas
apie įsipareigojimus savo vaikų vaikams, nes jos ignoruoja dabar gyvenančius žmones. Ateitimi rūpintis yra
ir natūralu, ir tikslinga, tačiau ateities
dalykams suteikdami didesnę vertę
nei dabartiniams, ateities žmogų laikydami svarbesniu už dabartinį, mes
stotume į ideologinio vertinimo pozicijas, užuot rėmęsi moralės, politikos ar
ekonomikos logika.
Žvelgiant iš ekonominės perspektyvos, situacija nėra vienareikšmė. Taip,
planeta po truputį šyla ir dėl to vyksta tam tikrų, galimų fiksuoti pokyčių.
Tačiau galime klausti, ar tokio sudėtingo, į ateitį orientuoto ir tiek daug
nežinomųjų turinčio proceso kaštų
ir naudos (cost – benefit) analizė yra
patikima? Prisiminę amžiną kaštų ir

1
Alas Gore’as, viceprezidentas Billo Clintono valdymo metu, dramatiškai pralaimėjęs
rinkimus 2000 m. George’ui Bushui. Kartu
su IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change) laimėjo Nobelio taikos premiją.

Dalis Gore’o Inconvenient Truth teiginių apie
jūros lygio kilimą prieštarauja mokslininkų
nuomonei, pvz., Gore’as teigia, kad jūros lygis kils septyniais metrais (IPCC prognozuoja
60–80 cm kilimą).

Kiek kainuoja klimato kaita?
Žilvinas Šilėnas

Žalioji politika ir tikrovė
Žmogaus sukeltas visuotinis atšilimas
jau kurį laiką išlieka ES politikos prioritetu ir yra tapęs jos bendrojo įvaizdžio dalimi. Gal tai ir nėra bendras
vardiklis, galintis suvienyti visus būsimosios ES supervalstybės piliečius,
tačiau bent jau vakarų europiečiai
aplinkosaugą laiko vienu pagrindinių
savo tapatybės elementų.
Kalbant supaprastintai, dabartinis aplinkosauginis mąstymas neretai remiasi prielaida, kad viskas
Žilvinas Šilėnas – Laisvosios Rinkos
instituto vyresnysis ekspertas, Bendrosios,
ekonominės politikos grupės vadovas.

Maurits Cornelis Escher. Diena ir naktis. 1938. Medžio raižinys
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naudos analizės problemą – kokybinių rodiklių išreiškimą kiekybiniais
arba piniginės vertės suteikimą iš esmės nepamatuojamiems rodikliams
(pvz., žmogaus gyvybei) – turėsime
pripažinti, kad bet koks ekonominis
klimato kaitos pasekmių skaičiavimas
yra šališkas. Juk net ir atlikę geriausią įmanomą kaštų ir naudos analizę,
nebūsime išsprendę problemos, kaip
traktuoti klimato kaitos kaštus (ir
naudą), kurie kyla dėl natūralių procesų. Todėl sutikdami, kad klimato
kaitos problematikoje kaštų ir naudos
analizė yra turbūt optimaliausias metodas, kartu turime pabrėžti akivaizdų jo ribotumą.
Turėdami galvoje neprecedentinę
technologinės pažangos spartą ir radikalius pokyčius ekonomikoje ir visuomenėje, šiandienius perspėjimus
dėl to, kas nutiks už šimto metų, galime priimti kaip įdomius, bet naivius.
Pasaulio pabaigas „diagnozuodavo“ ir
skelbdavo visais laikais. Toli neieškodami galime prisiminti vien prognozes, kad 2000-aisiais baigsis nafta ir
aštunto dešimtmečio „mokslininkų
susirūpinimą“ dėl visuotinio atšalimo.
Kai vaistai blogiau nei liga
Klimato kaitos kaštai pasireiškia
ir dabar. Dabartinius kiekybinius dydžius įvertinti turėtų būti lengviau, tačiau net ir čia neišvengiama problemų.
Skaičiuojant klimato kaitos jau pa
darytą žalą, nevengiama paskirų su
skaičiavimų „sumuoti“ (ir taip padidinti žalą) arba bet kokias gamtos išdaigas
priskirti žmogaus sukeltai klimato kaitai. Diskutuojant šia tema, Lietuvoje
kompensacijų už sausrą ar liūtį dydis
dažnai pateikiamas kaip objektyvus
klimato kaitos žalos įrodymas. Antai teigiama, kad uraganas „Ervinas“
nuostolių padarė už 6 mln. Lt, liūtys
žemės ūkiui 2005 m. – už 12 mln. Lt,
2005–2006 m. žiema – už 41 mln. Lt,
2006 m. sausra – už 700 mln. Lt2.
2
www.lrt.lt; perspausdinta: http://www.
technologijos.lt/archyvas/gamta/klimato_kaita/lietuva_ir_klimato_kaita/view.
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Tokie skaičiavimai kelia įtarimų.
Visų pirma neaišku, ar šie gamtos
reiškiniai buvo sąlygoti žmogaus sukeltos klimato kaitos. Antra, stichinės
nelaimės (jei šiuos reiškinius galima
taip pavadinti) vykdavo per amžius,
tik tiek, kad už juos nebūdavo mokamos kompensacijos. Kompensacijų
išaugimas yra ne didėjančios klimato
kaitos žalos įrodymas, o valstybės išlaidavimo požymis.
Žiūrint iš globalios perspektyvos,
žalos kol kas tikrai daro kova su klimato kaita. Tos kovos produktas –
JAV ir ES biodegalų iniciatyvos daro
dvejopą žalą: mokesčių mokėtojų pinigais subsidijuojama ekonomiškai
nepagrįsta veikla, o ir patys mokesčių
mokėtojai bei kiti niekuo dėti pasaulio
gyventojai už maistą yra priversti mokėti daugiau. Be to, kad ir kaip tai ironiška, paspartėjo miškų
kirtimas, siekiant padidinti bioetanolio žaliavai
skirtus žemės plotus.
Paskutinysis maisto
kainų augimas didele
dalimi ir vyksta dėl JAV
ir ES skatinamos biodegalų gamybos. Anot
Bloomberg3, per kitą dešimtmetį JAV kukurūzų
sąnaudos bioetanolio gamybai patrigubės: nuo
11 iki 33%; dėl dirbtinai
sukeltos paklausos grūdų atsargos yra mažiausios per 24 metus. Be
abejo, prie įtemptos situacijos maisto produktų
rinkoje prisideda spekuliacija ir didėjančios
viso pasaulio gyventojų
pajamos.
Kontrargumentas,
kad biodegalams sunaudojama tik maža dalis
visos produkcijos, todėl
ir poveikis maisto kainoms tesąs minimalus,
3
h t t p : / / w w w. b l o o m b er g .com /ap ps /news?pid
=2 0 6 0110 9& s i d=a B bT_
F7fsibM&refer=home.

netikslus. Ženklių kainos pokyčių gali
sukelti ir nedideli paklausos pokyčiai.
Situaciją maisto produktų rinkoje
blogina dar dvi priežastys. Pirma, palyginti ilgas produkto gamybos laikotarpis, neleidžiantis greitai padidinti
pasiūlos. Antra, net jei žemės produktų gamyba prasidės, tai dėl subsidijų
grūdai veikiausiai keliaus ne į kepyklas, o į biodegalų gamyklas.
Be abejo, esama ir kitų atsinaujinančių energijos šaltinių. Tačiau
praktiškai visur tokios energijos gamintojai subsidijų prašė tada, kai nafta kainavo 20 dolerių; naftos kainai
pasiekus 100 dolerių, šie prašymai
nesiliauja. Statiškame vakuume suformuotas argumentas apie technologijų pažangos ir masto ekonomikos
nulemtą gamybos kaštų kritimą ir
todėl atsirandančią gausybę pigios ir

Maurits Cornelis Escher. Nuskendusi katedra.
1929. Medžio raižinys
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švarios energijos, dūžta susidūręs su
realiomis sąlygomis – žaliavų kainų
augimu ir konkurencija.
Seniai užmiršti
alternatyvieji kaštai
Tiesa, kad ir kokie būtų kovos su
klimato kaita kaštai, pasaulio ekonomika gali juos išlaikyti. Problema
išryškėja pasitelkus paprastą ir politikų nuolat ignoruojamą ekonominio
mąstymo įrankį – alternatyviuosius
kaštus. Jei resursai būtų neriboti,
tai tada, žinoma, pinigų galima būtų
skirti ir klimato kaitos prevencijai, ir
kovai su badu, ir dar daugybei gerų
darbų. Bet resursai yra riboti, o ekonomistams tenka nesmagi dalia tai
priminti. Susitelkimas į ne svarbiausių problemų sprendimą sumažina
ir lėšas, ir norą spręsti aktualiausias
problemas.
Anot Kopenhagos susitarimo (tai tar
ptautinis ekonomistų sambūris), lėšos,
išleistos Kioto protokolui įgyvendinti,

atneštų nuo 50 iki 200 kartų daugiau
naudos, jei būtų investuotos į bado,
ligų, AIDS prevencijos programas.
Net jei galų gale nutartume, kad norime kovoti su klimato kaita, vis tiek
reikėtų laikytis ekonominio pagrįstumo principo ir pasirinkti tinkamą prevencijos ir adaptacijos santykį.
Galimas 60 cm vandens lygio kilimas
aplies kieno nors namus pakrantėje,
todėl reikia bandyti pakeisti visos planetos klimatą? Perkelti namą, pastatyti jūros sieną, neskatinti žmonių statyti
namų tam netinkamose vietose yra
protingiau. Visuotinis atšilimas didina
maliarijos grėsmę? Investuoti į insekticiduose mirkytus tinklelius yra efektyviau. Esate giliai sunerimę dėl baltųjų
meškų gerovės (nepaisant to, kad per
pastarąjį amžių jų padaugėjo nuo 5000
iki 25 000)? Paprasčiau būtų jų nešaudyti; vien Kanadoje per metus sumedžiojama apie 500 baltųjų meškų.
ES politikos teiginiai, kad ėjimas
link mažiau CO2 išmetančios ekonomikos padės ją stimuliuoti, yra klaidingi

dėl loginės klaidos, esančios visose
valstybės išlaidomis paremtose ekonominėse programose. Taip, dėl subsidijų tam tikri ekonomikos sektoriai
plėtosis, bus pelningesni. Bet kadangi
resursai bus nukreipti į, pavyzdžiui,
vėjo jėgainių statymą ir paleidimą, tai
kitų produktų bus pagaminta mažiau
(arba jie bus brangesni). Ekonominė katastrofa neįvyks, bet todėl, kad
valstybė liepia resursus kreipti kitur,
mes visi tampame truputį mažiau turtingi, o ribotus resursus panaudojame
ne ten, kur labiausiai reikia.
Diskutuoti, o ne aimanuoti ar skanduoti šiuo klausimu yra ne tik svarbu,
bet ir būtina. Bet politikams klimato
kaitą pavertus politiniu reiškiniu, priimti pagrįstus sprendimus tapo sunkiau. Belieka tikėtis, kad visuomenė
pajėgs atskirti faktus ir argumentus
nuo prasimanymų ir demagogijos.
Ateitis pernelyg svarbi, kad ją paliktume žmonėms, neobjektyviai vertinantiems dabartį.
!

Maurits Cornelis Escher. Bala. 1952. Medžio raižinys
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Autografų medžiotojų dienos
Manfredas Žvirgždas

Devintoji Vilniaus knygų mugė (200802-21–24) kaip koks viesulas praūžė
per Lietuvos kultūros peizažą, laimei
ar nelaimei, nieko nesuniokodama ir
nepalikdama kokių nors revoliucinių
pėdsakų anapus Litexpo rūmų sienų.
Vis dėlto būta įvykių, kurie įskėlė
diskusijų kibirkštį net ir literatūros naujienų nuosekliai nesekančios
spaudos puslapiuose. Geros naujienos
visuomenės neišjudina: mandagiai
paplojama, išsidalijami prizai, įteikiamos gėlės, ir ramu. Šiemet metų
vertėjo krėslas atiteko Danguolei Žalytei, kruopščiai verčiančiai rytietišku
žodingumu svaiginančius Salmano
Rushdie romanus. Ši premija (kurios
pretekstu tapo lietuviškai prakalbintas naujas Rushdie kūrinys „Klounas
Šalimaras“) nesukėlė pavyduolių diskusijų – net ir nenusimanančiam apie
vertimo meno subtilybes skaitytojui
akivaizdu, kad versti tokį autorių – tai
lyg sunkiai skintis kelią per skirtingų
kalbų ir kultūrų džiungles.
Tuo tarpu aiškus kritikos ir pasmerkimo žodis sukelia audrą. Bene ugningiausias diskusijas išprovokavo vertėjų cecho „antipremijos“, kurios šiemet
dar gausesnės nei pernai ir nubyrėjusios ne vien bulvarinių skaitalų leidėjams, bet ir vienam solidžiausių knygų leidybos banginių (paradoksas, kad
jam dirba ir šiemetinė „metų vertėja“).
Kilo triukšmas interneto leidiniuose,
būta barnių ir teisinimosi: esame mažai patyrę, bet labai stengiamės, gal
kada nors patobulėsime, be to, vykdome kultūrinę misiją, be mūsų pastangų skaitytojas būtų nuvestas šunkeliais ir priverstas pirkti dar prastesnę
lektūrą (negabaus vaikiškų pasakų
leidėjo argumentai). Į praeitį nuėjo
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knygnešystės legendos, romantiški ir
švietėjiški knygos kaip šviesos ir išminties šaltinio mitai, dabar nelabai
ką sujaudinsi apsigaubdamas kilnaus
kultūrininko toga – greičiau sulauksi
pašaipų. Spausdintas ir tam tikru tiražu į viešumą skleidžiamas žodis nūnai vertinamas kaip verslo objektas,
kurio gamybai ir prekybai galioja tie
patys pasiūlos ir paklausos, rinkodaros ir pardavimų strategijos dėsniai
kaip ir kituose rinkos segmentuose.
Be to, knygos pastaraisiais metais
gerokai pabrango ir tapo prabangos
preke ne vien kukliesiems pensininkams, mokytojams ar bibliotekininkams. Tuo tarpu tie, kurie jas perka,
vis dažniau reiškia nuomonę, kad vertėtų išsireikalauti kompensaciją už
blogą vertimą ar redagavimą: juk lygiai taip pat grąžinami pinigai už atsiknojusį batų padą ar blogai pasiūtus
madingos firmos drabužius. Didelės ir
garsios leidyklos vardas tampa firmos
ženklu (brand), pirkti skatinančia ir
savaiminę vertę turinčia etikete, todėl
apmaudu, kai jis nepateisina vilčių,
išduoda pasitikėjimą.
Sunku įsivaizduoti, kiek liko nepateisintų vilčių tiems, kurie pirmą mugės dieną neprasibrovė pro minią, kad
galėtų nors akies krašteliu žvilgtelėti
į atvykusią pirmo ryškumo popliteratūros žvaigždę – Johną Irvingą. Prie
jo driekėsi kilometrinės eilės skaitytojų su reto storumo ir sunkumo
knygomis rankose – atrodytų, gautas
išsvajotas autografas tituliniame puslapyje prilygo nuodėmių atleidimui.
Sunku pasakyti, kada skaitytojai
nustojo ganyti baltose lankose juodas
avis ir tapo autografų medžiotojais,
kuriems garsi rašytojo pavardė – tik

proga įamžinti savo tuštybę1. Gal tai
susiję su reginių visuomenės įsitvirtinimu viešajame diskurse: paskubomis suraitytas žymaus asmens parašas, kaip ir kokiame nors pasaulio
didmiestyje turisto daryta momentinė nuotrauka, atspindi subjekto pastangas įteisinti savo manipuliacinį
santykį su jo vertinamais objektais,
užkariauti tai, kas jį supa – tiek fotoaparato įamžinamą regimąją erdvę,
tiek knygose aprėpiamą intelektualinį pasaulį. Tačiau net ir autoriaus
parašas postmodernistiniais dėsniais
grįstoje visuomenėje nėra aiškiai apibrėžtos ir nekintančios tapatybės garantas: rašytojo pavardė, tautybė, net
lytis – sutartiniai ženklai. Šį dėsnį
perprato ir savo veikalo „Mikrokosmas, arba Sogos teorema“ pristatyme
juo manipuliavo prancūzų rašytojas,
ant knygos viršelio prisistatantis kaip
japonė Asuka Fujimori.
Šios knygų mugės moto skelbė:
„Skaitau, vadinasi, esu“. Perfrazuotas
iš mados išėjęs senelis Descartes’as,
skaitymas prilygintas mąstymui ir
net iškeltas aukščiau už jį – jei neskaitome, negalime ir apmąstyti pasaulio,
vadinasi, mūsų jame ir nėra. Kita
vertus, toks šūkio kategoriškumas
žymi ir vertybinių nuostatų pokyčius,
juo bandoma atsiliepti į ne mažiau
radikalius nūdienos iššūkius. Šis šūkis – daugiau siekiamybė, graži, nors
ir dirbtinė vizija, projektas. Tai tarsi
žaidimas, žaidžiamas uždarame intelektualų ar valdininkų, šiemet paskelbusių Skaitymo metų programą,
rezervate. Juk iš tikrųjų skaitytojai
tapo nykstančia žmonių rūšimi, juos
reikia saugoti, puoselėti, apgaubti
pagarba ir dėmesiu. Paradoksalu,
kad šios intencijos visiškai svetimos
postmoderniems rašytojams, kurių
manieras entuziastingai perima ir jų
kolegos Lietuvoje. Lietuvių literatūros
ir tautosakos instituto dar prieš mugę
surengtoje diskusijoje apie geriausias
2007 m. metų knygas Jūratė Sprindytė taikliai pastebėjo lietuvių šiuo1
Tuštybės kaina ~ 25 000 Lt, beprecedentinė suma, skirta iš kultūrinės programos lėšų,
šiam vizitui finansuoti (red.).
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laikinę prozą kamuojantį kultūringos
komunikacijos, pagarbos skaitytojui
deficitą, kurio nepastebime atsivertę,
tarkime, Milorado Pavićiaus romaną.
Iš kur rasis skaitytojo širdyje meilė
literatūrai, jei su juo rašytojas nesiteikia kalbėtis kaip su lygiaverčiu pašnekovu, vertina jį vien kaip kempinę,
kuri nesipriešindama sugeria šokiruojančias ar iki nuobodybės nuzulintas
idėjas, lingvistinius eksperimentus,
siurrealistines fantazijas.
Net ir mugėje vykusioje diskusijoje
apie plačiai išreklamuotą metų knygų
„penketuką“ Rasa Drazdauskienė kėlė
klausimą: kodėl skaitytojui neleidžiama rinktis tai, kas jam iš tikrųjų patinka, o iš anksto ir tarsi „iš viršaus“,
remiantis aiškiai neįvardytų žinovų
valia, nuleidžiama penkių galimų nugalėtojų puokštė? Nejaugi taip bijoma
masinės kultūros invazijos, apie kurios
grėsmę perspėjo vienas iš „knygų penketuko“ kandidatų Jaroslavas Melnikas? Esą kitos, labiau puoselėjančios
tradicijas tautos nuo jaunų dienų auk
lėja būsimuosius skaitytojus, kad jie
savo kultūrinio išsilavinimo skydais
ir šarvais sugebėtų atlaikyti globalizacijos laikais dar didesnį pagreitį
įgijusio popso ir grafomanijos antplūdį. Kita vertus, tokios gynybos sėkmę
lemia ne vien didaktinės, pedagoginės
literatūros kritikų, mokytojų, dėstytojų intencijos, bet ir pati tradicija, jos
gyvybingumas ir brandumas, raiškos
įvairovė. Galbūt geriausiai ta tradicija
su visomis jos ydomis ir privalumais
atsiveria iš tam tikro nuotolio, todėl
verta įsiklausyti į griežtoką išeivijoje
pasilikusio poeto Alfonso Nykos-Niliūno nuosprendį: „Tauta, kuriai Mont
vila, Mozuriūnas [...] etc. yra poetai,
Baltušis – didis beletristas ir Bronius
Radzevičius – Proust, intelektualiai
tebėra neišsivadavusi“1. Šiandien vienos iš šių pavardžių atsidūrė literatūros istorijos paraštėje, kitos vis dar

priklauso „kanonui“, o tuščias vietas
scenoje užima nauji vardai, nors jaunesnės kartos atstovams vis sunkiau
sulaukti ko nors daugiau nei lokalinių internetinių bendruomenių (pvz.,
rasyk.lt) ar ribotu tiražu leidžiamų
kultūrinių savaitraščių pripažinimo.
Žvilgsnis iš tam tikro atstumo būdingas Kipre gyvenančiai rašytojai ir vertėjai Daliai Staponkutei, kurios knyga
„Lietumi prieš saulę“ taip pat buvo
įtraukta į „metų penketuką“ (kritikų
ji priskiriama „naujosios emigracinės
literatūros bangai“, kurią lietuviams
išsibarstant po pasaulį neišvengiamai
papildys nauji, autentiška patirtimi
paremti kūriniai). Diskusijoje keistu,
propagandinį „karą keliuose“ primenančiu pavadinimu „Knygų kamščiai
skaitytojų greitkelyje. Prisisekime
diržus!“ Staponkutė teigė pasigendanti aktyvesnių diskusijų tarp pačių
rašytojų, tarpusavio dialogo, rašymo
apie kolegų rašymą.
Literatūros refleksiją šiandien lemia
leidyklų komerciniai interesai, trūksta blaivaus, kritiško ir nepriklausomo
žvilgsnio į tai, kokiu dvasiniu penu
esame maitinami (jei tokiais kritikais
nelaikysime aklai ir be atrankos visą
kapitalistinę kultūrą triuškinančių
Castor&Pollux neobolševikų „Šiaurės Atėnuose“). Kita vertus, būtent
negausūs ir neretai ignoruojami literatūros mokslininkai ir kritikai bando priminti, kad ir Lietuvoje dar yra
rašančių žmonių, kad Jurgio Kunčino,
Ričardo Gavelio ir Jurgos Ivanauskaitės netektys nebūtinai reiškia lietuvių raštijos pakasynas2, nors grožinės
prozos nuosmukis (susmulkėjimas iki
virtualių dienoraščių, impresionistinės eseistikos, kelionių įspūdžių) gausėjant verstiniams skaitiniams darosi
vis labiau pastebimas. Vyrauja kalbėjimas į tylą, balsai, kurie atprato būti
išklausyti – gal todėl rimta literatūra
užsidaro estetų išsvajotame dramb

lio kaulo bokšte, o kažkur apačioje
knibždėte knibžda „paraliteratūros“
reiškiniai, prieš „elitą“ sukilę grafomaniškos prozos ir poezijos „runkeliai“, randantys tiesų kelią į miestų ir
miestelių bibliotekas.
Šiemet iš „penketuko“ buvo išskirta
Sigito Parulskio „Sraigė su beisbolo
lazda“, nors laureatas buvo kuklus ir
pripažino, kad balsavusiųjų skaičius
(net ir įvykdžius gan pastebimą rek
lamos kampaniją LRT bei internete)
nenuteikia jo euforiškai. Parulskis
kalbėdamas apie lietuvių literatūros
likimą neslėpė skeptiškumo: anot jo,
mūsų rašytojai per mažai aristokratiški, pernelyg plebėjiški, jiems svetima vakariečių mada grožėtis geru stiliumi. Kitą dieną pristatydamas dar
teberašomą istorinės tematikos romaną „Murmanti siena“ jis guodėsi tapęs
viešųjų ryšių prievartos auka, tad
nutaisęs nelaimingo ir nuskriausto
žmogaus veidą kantriai neišraiškingu
balsu skaitė vieną ilgoką būsimo kūrinio skyrių: bet kuris iš užsienio atvažiavęs rašytojas būtų nustebintas tuo,
kaip lengva Lietuvoje būti populiariam visai nesiekiant populiarumo, nė
nebandant megzti kultūringo dialogo
su publika.
Visiems matomas ir žiniasklaidoje
skleidžiamas įvaizdis svarbesnis už
spausdintą tekstą, kurio skaitymas
reikalauja tam tikrų sąlygų – vienat
vės, tylos, susikaupimo, vidinių pastangų. Bendra knygų mugės atmosfera visiškai priešinga – čia laimi tie,
kurie sugeba pritraukti inertišką,
šurmuliuojančią ir į ryškiaspalvius
gigantiškų albumų viršelius ir nugarėles besižvalgančią minią, kuriai
reikia garsių pavardžių ir daug pigių
blizgučių. Knyga savaime nebe vertybė, vertę ji įgauna, jei ją skaito TV
„Šokių dešimtuko“ teisėjai ar „Kelio
į žvaigždes“ pakeleiviai. Dar vertę
pakelia muzika, dainos (Vladimiro

1
Alfonsas Nyka-Niliūnas, Dienoraščio frag
mentai, 1976–2000, Vilnius: Baltos lankos,
2003, p. 467.
2
Juk dar 2002 m., kai būta gerokai daugiau
optimizmo, artėjant Frankfurto knygų mugei
ir ruošiantis joje ypatingo svečio teisėmis pristatyti Lietuvos pasiekimus, aktyvumu ir kū-

rybingumu žibėjęs Kunčinas viename solidžiame renginyje nuogąstavo, kad artėjantis
tarptautinis prisistatymas netaptų lietuvių literatūros Vėlinėmis (žr. Manfredas Žvirgždas,
„Knygų šurmulys“, in: Naujasis Židinys-Aidai,
2002, Nr. 3, p. 126). Tais metais Frankfurte
Lietuvą pasauliui pristačiusios knygos euro-

pinį „egzaminą“ išlaikė, tačiau ši staigių netekčių serija privertė įsitikinti, kokie svarbūs
mūsų kultūrai atskiri rašytojai ir kaip nusikalstame sau ir istorijai juos ignoruodami, lengva
ranka švaistydami dėmesį ir pinigus vienadienėms užsienio „žvaigždėms“.
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Tarasovo audiovizualinė instaliacija,
svajingi bardai ir maištingi reperiai,
Juozas Erlickas, vis labiau įsikūnijantis į lietuvišką Vladimirą Vysockį,
tik stokojantis pastarojo dramatizmo),
galimybė pristatymo metu pavalgyti ir
išgerti („Lietuvos kulinarinio paveldo“
serijos knygos „aplaistytos“ naminuke
ir midumi). Knygose surašytos idėjos
mugėje liks neišgirstos, jei jų nepapildys tiesiai į adresato patirtį besikreipianti, emocijas sužadinanti garso ir
vaizdo retorika.
Dar geriau, jei knygos autorius bus
ne koks atsiskyrėlis, išlendantis iš
savo palėpės tik tam, kad pasiguostų
valdiškų stipendijų ir premijų trūkumu, o veikėjas, dažnai besivaidenantis TV ekranuose, galintis lengvai atlikti politikos, ekonomikos, filosofijos,
akademinės ar pilietinės visuomenės
žinovo vaidmenį. Belieka stebėtis
tokių humanitarų veiklumu ir minties lankstumu: jie sugeba puikiai
suktis viešumoje, nepavargsta nuo
žiniasklaidos diskusijų, konferencijų
ar banalių interviu „gyvenimo būdo“
žurnalams, patys užpildo dienraščių
komentarų skiltis, noriai bendrauja
su jaunimu, skaito paskaitas universitetuose, be to, atranda laiko per metus parengti po knygą, kurioje kartais
netgi pasitaiko anksčiau neskelbtų ir
negirdėtų dalykų. Tokiu darbštumu
garsėja Leonidas Donskis, mugėje sudalyvavęs diskusijoje apie politinį grožinės literatūros aspektą, besiginčijęs
su Laimantu Jonušiu dėl George’o Orwello romano „1984-ieji“ (ar romane
keliama kokia nors įmanoma alternatyva totalitarizmui, ar tiesiog kviečiama ieškoti ramybės intymioje kasdienybėje?) ir pristatęs naują straipsnių
rinktinę, kurios pavadinimas lyg ir
bylotų apie jo surastą minėto probleminio klausimo sprendimą: „Tyliosios
alternatyvos: socialinės analizės ir
kritikos škicai“.
Į šiandienį pasaulį Donskis žiūri
kaip į mąstymo sistemų konfliktą, gal
net kaip į karą, kuriame tam tikras
vaidmuo tenka ir po mėlynaisiais
eurointegracijos skėčiais prisiglaudusiems lietuviams. Jis tvirtina, kad
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Lietuvai reikalingi tokie politikai ir
mokslininkai, kurių mąstysena nebūtų persmelkta servilizmo, tarno mentaliteto, kurie nepabijotų maištauti
prieš ne visada vien gėrį ir gerovę
žadančius eurobiurokratų planus. Išskirtinę vertę išsaugant tautos smegenis ir tapatybę, Donskio nuomone,

turi humanitariniai mokslai, todėl
būtina apgalvota mokslo sistemos
reforma, aklai nekopijuojant vakarietiškų modelių (prestižiniuose Vakarų
universitetuose dėl menko populiarumo jau uždaromos humanitarinių
mokslų katedros). Socialinės ir politinės sistemos ne tik konfliktuoja, bet
ir randa sąlyčio taškų, galų gale atskiros valstybės funkcionuoja kaip sistemų dariniai. Donskis tvirtina, kad
jaunimas neturėtų žavėtis gyvenimo
svečiose šalyse patogumais, nes net
ir svetingiausiame krašte emigrantas jaučiasi išstumtas iš sistemos ir
neturintis valios ją keisti. Galimybė
ieškoti tinkamo socialinės sistemos
modelio, keistis pačiam ir mėginti reformuoti visuomenę būtina sąmoningam piliečiui.
Gal šios tezės paaiškina, kodėl Dariaus Kuolio „santariškų“ idėjų įkvėpti

vadinamieji „pilietininkai“ pastaruoju
metu džiaugiasi net radikaliausiomis,
kairuoliškomis akademinio jaunimo
iniciatyvomis, kuriomis užsimojama
nebe racionaliai tobulinti, o su įniršiu
griauti sustabarėjusią sistemą. Tad
neatrodo keista, kad tie patys akademiniai intelektualai kartais viešai
palaiko „Naujosios kairės“ ar Algirdo
Paleckio dar tebekonstruojamą „Fronto“ sąjūdį. Ar maištas prieš kapitalistinę (merkantilinę, biurokratinę etc.)
sistemą neatsigręš prieš neoficialius jo
globėjus – parodys ateitis. Šios ir panašios diskusijos nesulaukė bent kiek
ugningesnės publikos reakcijos – jos
ir neverta buvo tikėtis, nes daugelis
mugės renginių pasižymėjo publikos
inercija: turbūt retas kuris lankytojas
tikslingai ėjo pasiklausyti intelektualų ginčų ar įsitraukti į juos, o jei ir
būtų kilęs polemikos poreikis, jį kaip
mat užgesintų griežtas organizatorių
reglamentas – nė vienas pristatymas
ar koncertas negalėjo trukti ilgiau nei
valandą, renginiai darniai rikiavosi
vienas paskui kitą, nors pačioje rikiuotėje sunku buvo įžvelgti kokią nors teminę logiką.
Šiemetinė mugė mažai kuo nustebino ar išsiskyrė lyginant su pernykšte
ar dar ankstesnėmis: tos pačios laisvadienių populiariausiu metu nusidriekiančios beprotiškos eilės prie kasų,
toks pats leidyklų stendų išdėstymas,
ta pati turgaus grūstis ir intelektualių
(spausdintą žodį vertinančių) ilgapirščių antpuolis. Mugėje susitinka seniai
matyti draugai ir pažįstami, ir tai
turbūt geresnė atsitiktinių susitikimų
vieta negu alaus baras ar kazino –
žmogus, nešinas knygų maišeliais, vis
dar neatrodo nei kvailai, nei gėdingai.
Kitais metais mugė jau vyks Europos
kultūros sostinėje – gal ir „MTV kartos“ pamažu užvaldomame pasaulyje
bus mažiau besistebinčių, kad rašome
lotyniškomis raidėmis, kad mūsų kalba – ne tik sanskrito artima giminaitė, bet ir puikios poezijos, intelektualių romanų ir susimąstyti kviečiančių
novelių, jaukiais paveikslėliais papuoštų vaikiškų istorijų, tiesiog – kny!
gos kalba.
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Poplatoniniai dialogai
apie valstybę
Kosovas – incidentas ar precedentas?
Egidijus Vareikis

Viena iš Platono valstybės dogmų teigia, kad valstybėje teisinga yra tai,
kas naudinga, o naudinga tai, kas patenkina stipriųjų interesus. Stiprieji
atsako už pasaulio likimą, taigi be jų
sutikimo bet kokie pasaulio pakeitimai veda veikiau link konfliktų, negu
tvarkingo valstybių sambūvio.
Politologijos vadovėliuose rašoma,
kad valstybės iš esmės yra dviejų
tipų – tos, kurios sprendžia pasaulio
likimą, ir tos, kurios šiaip sau egzistuoja, niekam netrukdydamos ir nekeldamos didžiųjų nesutarimų. XXI a.
šios vadovėlinės dogmos nebėra.
Dauguma pasaulio valstybių šiandien nėra sukurtos pagal platoninį
naudingumo kriterijų. Jos taip pat
nėra sukurtos ir didžiųjų, sprendžiančiųjų valstybių valia. Jos atsirado arba
Pasaulio Tvarkos keitimosi laikotarpiu – po didelių karų bei imperijų
griūčių, – arba tuomet, kai didžiosios
valstybės tiesiog neturėjo pakankamai galių kontroliuoti valstybių gimimo bei mirties.
Matyti, kad didiesiems nėra lengva.
Daugiau kaip du trečdaliai dabartinių pasaulio valstybių prieš šimtą
metų neegzistavo net svajonėse, o didžiosios nenorėjo, kad valstybių skaičius augtų. Naikinant kolonializmo
likučius, pavyzdžiui, Karibų regione
ir Ramiajame vandenyne, pasipylė
mikroskopinių Sent Vinsento ir Grenadinų, Sent Lusijos ar Vanuatu tipo
valstybių, kurių gimimo pretekstas
buvo tiesiog kolonijinės administracijos pasitraukimas. Šiandien tokių
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valstybių yra kelios dešimtys ir jos
pripažintos.
Poimperinėms valstybėms teko
sunkesnė dalia. Arba valstybėmis
tapo buvusios administracinės teritorijos, arba jų sienas nustatė karai
tarp kaimynų. Kaip kadaise juokavo
prancūzų tarptautinės teisės ekspertas Robertas Badinteras – apsisprendžia teritorijos, nors kalbame apie
tautų apsisprendimą. Juk Lietuvoje
1991 m. referendume apsisprendė ne
etniniai lietuviai, o LSSR registruoti
gyventojai, Bosnijoje ir Hercegovinoje – taip besivadinusio Jugoslavijos
administracinio vieneto gyventojai,
ir taip toliau. Mums po tokio apsisprendimo pavyko išvengti konflikto,
o bosniams – ne. Pripažinimo sulaukė Gruzija, bet ne Abchazija, Rusijos
Federacija, bet ne Čečėnija. Poimperinėms valstybėms neretai tenka ilgai
laukti pripažinimo, kartais jos sunyksta taip ir neįsitvirtinusios pasaulio
žemėlapiuose. Šiandien galima rasti
dešimtis valstybėmis save laikančių,
bet pripažintųjų statuso negavusių
administracijų, pradedant kokia nors
Padniestre, baigiant Tamil Ilamu. Jų
praktinio suvereniteto lygis labai skirtingas. Padniestrė turi savo pasus, pinigus, automobilių numerius ir dar beveik viską, ką
turi valstybė, Suomijos ir
Švedijos lapiai – tariamai
etnišką administraciją ir...
svajones.
Neseniai pasaulį papildė
dar viena valstybė – Koso-

vas, ar Kosova, nelygu kaip kirčiuosi
ir kurį pavadinimą, serbišką ar albanišką, vartosi. Jungtinės Tautos pastaruoju metu pamėgo žodžių junginį
sui generis, reiškiantį tam tikrą specifinį ir nepakartojamą atvejį. Pasaulis
šventai įsipareigojo Kosovo precedento nelaikyti precedentu kitiems, tačiau, atrodo, kad Kosovas taps būtent
tokiu. O jei taps, tai pasaulio valstybių skaičius ne tik peršoks du šimtus,
bet nenustos augti ir toliau. Kosovo
atveju formaliai buvo padaryta tai, ko
nesiryžta daryti anksčiau, ko politologijos vadovėliai nenumatė, kam ir stiprieji solidariai nepritarė. Paskelbtas
vienašališkai jis suskaldė tuos, kurie
svarbiausiais politikos klausimais
turi sutarti – suskaldė Jungtinių Tautų Saugumo tarybą. Absoliučiai ne pagal Platoną.
Kosovo atsiradimas yra būdingas
visų separatistinių sąjūdžių, kad ir kokiais pagrindais jie kiltų, rezultatas.
Kitaip sakant, tai bene pirmasis kiekybės perėjimas į kokybę. Na, o naujos
kokybės atsiradimas politikoje gali sukelti arba naujos kokybės griūtį (prisiminkime vadinamąjį „suverenitetų
paradą“ buvusioje Sovietų imperijoje),
arba naujus kiekybinius bandymus,
siekiant, kad perėjimų į kokybę būtų
vis daugiau. T. y. gali atsirasti dar
kelios dešimtys valstybių, tegu ir pasmerktų antrarūšių statusui.
Vadinti Kosovą unikaliu atsitiktinumu išties sunku. Formaliai albaniškai kalbantys buvusios Jugoslavijos
Serbijos respublikos gyventojai nusipelnė nepriklausomybės (suprask,
laisvės) todėl, kad Miloševičiaus Jugoslavija grubiai pažeidinėjo jų teises.
Visų pirma kolektyviškai etnines, o
dažnai šiuo pretekstu ir individualias.
Ar tai tikrai vienintelis toks atvejis
pasaulyje? Šiaurės Kipro Turkų Respublika taip pat atsirado
dėl Kipro salos administracijos nesugebėjimo tvarkyti
multietninę bendruomenę.
Ar ne panašius argumentus kelia abchazai, pietų
osetinai, Kalnų Karabacho
armėnai ir Padniestrės
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rusai su ukrainiečiais? Reikalams
pasisukus į naujų valstybių atsiradimą, pretendentų sąrašą papildys
Katalonija, Baskų valstybė, Kvebekas, Transilvanija, Pietų Slovakija,
Valakija, Flandrija, Valonija, Fryzija,
Korsika, Albanų Makedonija ir taip
toliau. Kodėl jos neturi teisės atsidurti žemėlapyje? Suprantama, kad tai
panašu į geopolitinius svaičiojimus,
tačiau tokiais svaičiojimais prieš šimtą metų galėjo pasirodyti prognozės,
kad Osmanų, Habsburgų ar Romanovų imperijų griuvėsiuose imsis kurtis
visiškai jokių platoniško naudingumo
bei racionalumo kriterijų neatitinkančios etninės valstybėlės.
Politikams klausimas čia išties pap
rastas – ar Kosovo precedentas rodo,
kad tokio tipo valstybes galima kurti
jau dabar ar dar reikės šiek tiek palaukti? Manyčiau, kad Kosovo atvejis
gali sukurti tris skirtingus pasaulio
raidos scenarijus.
Pirmasis iš tiesų jau minėtas – sui
generis. Jei Europa, o su ja ir visas
pasaulis pripažįsta, kad tikrai taip,
reikia kuo garsiau kalbėti apie atvejo nepakartojamumą, o serbams ką
nors pasiūlyti, kad nesijaustų tokiais
sui generis atpirkimo ožiais. Ką nors
Europa jau sugalvojo ir tas kas nors
turi magišką vardą – „Europinė perspektyva“.
Iš esmės tai gana iliuzinis dalykas.
Serbai juk nebus priimti į Europą tą
pačią dieną, kai atsisakys Kosovo, ir
be jokio pasiruošimo, kaip kadaise
Rytų Vokietija. Jiems reikės kantriai
ir ilgai derėtis dėl kiekvieno skyriaus,
kaip tai darėme mes, o derybos irgi
prasidės nežinia kada, gal neprasidės
visai, nes šiuo klausimu ES jau tikrai
nevieninga. Europinė perspektyva
ims matytis horizonte, kai tribunolai
surašys visas karo sąskaitas, o serbai
jas apmokės. Gal dabartiniai Serbijos
vadovai tokių bausmių bei teritorinių
praradimų ir nenusipelnė, bet taip
jau nutinka – už istorines klaidas reikia mokėti. Kad ir kaip buvo mylimas
neva demokratas Gorbačiovas, tačiau
tai neatleido jo nuo būtinybės „paleis-
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ti“ Stalino aneksuotas Baltijos šalis.
„Europinės perspektyvos“ terminas, neparemtas niekuo daugiau nei
šypsena, tampa pavojinga politine pagunda. Jei jau pažadėjome ją serbams
be Kosovo, kodėl nepažadėti moldavams be Padniestrės, gruzinams be
Osetijos, Ukrainai be Krymo, Turkijai
be kurdų? Juk kažkuo reikės mokėti
už nuolaidas ir rusams, ir musulmonams. Turgaus perspektyva. Gerai,
kad lenkai su Silezija, čekai su Sudetais, o Lietuva su Vilniumi jau tikroje
Europoje, o ne jos perspektyvoje, gerai, nors kas garantuos, kad prekiavimo pagunda nepasieks ir mūsų. Valstybių griūtis yra dar vienas požymis,
kad „Naujieji Viduramžiai“ – jau čia
pat. Naudingumo kriterijus, jei toks ir
yra, čia yra greičiausiai biznio kriterijus, paremtas vietiniu patriotizmu. Iš
tikrųjų jis reiškia, kad naujo tipo valstybė jau gimė, naujo tipo valstybė jau
įtvirtinta. Vėlyvaisiais Viduramžiais
buvo karalių, kurie savo valdas matavo ne karūnomis ar etniniais terminais, o nuo vieno upės vingio iki kito.
Gal tie laikai grįžta?
Kosovą teks pripažinti, tačiau norint išlaikyti esamą tvarką, teks dar
kartą pasakyti, kad niekada nepripažinsime abchazijų, tamil ilamų ir
bantustanų, kad apsisprendimo teisė,
kartą pareikšta, nėra atšaukiama ar
kvestionuojama. Bus nelengva, ypač
nelengva, jei didžiosios valstybės nesutars. O šiandien jos, deja, nesutaria.
Tad sui generis scenarijus nors ir labai
norimas, tačiau turi mažai galimybių
tapti tikrove.
Kitas scenarijus – „paleisti“ naujų
valstybių atsiradimo mašiną, teigiant,
kad būtent tai bus pati naujausia
pasaulio tvarka. Ji, žinia, keičiama
sutartimis. Jei sutarsime, kad tai nieko bloga ir net sveikintina, pasaulis
išties vis labiau ims panašėti į mitinį
globalųjį kaimą su savomis vietinėmis
bendruomenėmis. Sent Vinsento ir
Grenadinų valstybingumas taps ne
egzotika, o teisine norma. Prancūzija bus linkusi skilti į burgundijas ir
provansus, Italija – grįžti į pjemontus

ir sicilijas, Čekija – į moravijas ir silezijas... Gal net Lietuva į žemaitijas
ir sūduvas. Šiandien tai tik folkloras,
bet folkloras – kultūros dalis. Tad kas
žino, gal iš tiesų būsime laimingesni
mažose teritorinėse, o ne didesnėse
etninėse bendruomenėse? Tada Kosovas neatrodys jokia blogybė. Vadinamieji kosovarai stebėsis ir didžiuosis
serbiška savo krašto praeitimi, kaip
kokie nors britai – keltiškąja. Istorija
yra procesas, sunku rasti teritoriją,
kur nesikeitė dominuojanti civilizacija
ar net rasė. Balkanai – tai tikrai tinkamas pavyzdys, čia rasime visko.
Kas nepamiršo XX a. istorijos, tas
gali pastebėti, kad sienų taisymas su
perspektyvų pažadais tapdavo madingas pasaulinių karų išvakarėse.
Tai jau trečias, pats nemaloniausias
scenarijus. Čekoslovakija be Sudetų
ir vengrams atiduotų teritorijų turėjo
lyg ir neblogą europietišką perspektyvą, lietuviai be Klaipėdos – perspektyvą naudotis uostu, Karelijos okupacija, pasak sovietinės propagandos,
atitolino karą nuo Leningrado. Ir taip
toliau. Toliau buvo bjaurūs karai, po
kurių dažniausiai taisytos vadinamosios istorinės klaidos. Ar Kosovas,
sukurtas neva dėl galutinės Balkanų
taikos, nėra pagrindas naujiems karams? Ką čia slėpti – yra. Bet koks
radikalesnis Serbijos valdžios žingsnis gali jį sukelti, ir sukelti taip, kad
didžiosios valstybės čia ims projektuoti savo interesus ir savas geidžiamas pergales. Didžiųjų konsensusas,
laikinai pasiektas keleriems metams
po SSRS žlugimo, vėl taps tik polito
logine svajonėle.
Politologai nebuvo numatę nė vieno
iš pasaulinių karų – tokia galimybė
rodėsi visiškai niekam nenaudinga,
neracionali ir išvis sunkiai suvokiama. Galiausiai Platonas gal pasirodys
teisus ta prasme, kad ne ekonominė
ar ūkinė nauda, o savo nuosavybės
pajutimas, pergalė mūšio lauke, saugumas savo etniniuose ar administraciniuose namuose arba žmogiškojo egzistavimo komfortas yra naudingumo
kriterijus.
!
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Bobby Fischer
(1943–2008)
Mindaugas Paknys

Petrosianas, Fischeris ir Gelleris. Iliustracija iš knygos „Rusai prieš Fischerį“ (2004)

Robertas Jamesas
Fischeris gimė Čikagoje, kur, tėvams
netrukus išsiskyrus,
liko gyventi su motina. Teigiama, kad
šešerių jis paėmė į
rankas šachmatus,
o sulaukęs vos 14
metų, laimėjo JAV
suaugusiųjų šachmatų čempionatą. Šachmatuose neužtenka
geros debiutų atminties ar puikaus ėjimų
į priekį numatymo.
Dar reikia ir intuicijos. Emanuelis Lasceris ar Chose Raulis
Capablanka XX a.
pradžioje skaičiuodavo kur kas mažiau ėjimų į priekį, labiau pasikliaudavo intuicija, tačiau jų
partijos ne mažiau žavingos nei šiandienių čempionų. Tačiau iki Fischerio šachmatininkai imdavo brandžiai
žaisti tik įgiję patirties. Būtent Fischeris pirmasis įrodė, kad šachmatai
nėra senjorų žaidimas. Nors šachmatų meistrai dažnai sėkmingai žaidžia
turnyruose iki gana vėlyvo amžiaus,
dabar vis dažniau į didmeistrių turnyrus įsitraukia vos paauglystę išaugę
jaunuoliai. Tuo tarpu anuomet Fischerio pasiekimas laikytas genialumu, įgimtu talentu. Tada buvo linksniuojama jo puiki atmintis, intelektas,
gera reakcija ir supratimas. Taip pat
kaip ir linksmas būdas, darbštumas,
sąžiningumas. Tik visa tai kartu jį
atvedė į šachmatų viršūnę. Pats Fis-

„Šachmatų Mocartas“, „Michaelas
Jordanas šachmatų lentoje“ – tokios
ir panašios antraštės atsirado laik
raščiuose pranešant apie Roberto
Fischerio mirtį. Šachmatininko, karaliavusio pasaulyje XX a. septintame
dešimtmetyje ir išlikusio nenugalėto
iki gyvenimo pabaigos. Ko gero, abejingų Fischerio atžvilgiu nebuvo. Kai
kurie jį regėjo kaip nenukarūnuotą
čempioną, genialaus mąstymo sportininką, kiti suvokė kaip ekscentriką,
netgi nusikaltėlį. Tačiau iš tikrųjų
būta dviejų Fischerio gyvenimų. Ir
visiškai skirtingų. Tiesą pasakius,
retai kam pavyksta nugyventi tokius
skirtingus gyvenimus. Mums įprastas
bjauriojo ančiuko pavirtimo gražuole
gulbe stereotipas, bet čia viskas buvo
atvirkščiai.
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cheris visų pirma vertino tinkamą
požiūrį ir teisingus ėjimus. Buvo gana
pragmatiškas. Jis retoriškai klausdavo: „Nežinau, kas tas genialumas. Jei
laimi, tai jau genijus, o jei pralaimi –
tai nebe?“
Būtent po pergalės JAV čempionate
prasidėjo Bobby Fischerio šlovės penkiolikmetis. Dar penkis kartus Fische
ris dalyvavo JAV čempionatuose ir
visus juos laimėjo, taip įrodydamas,
jog yra geriausias šachmatininkas už
Atlanto. Ir Fischeris ne tik laimėdavo
šiuos turnyrus – per 79 partijas jis iš
viso patyrė tik tris pralaimėjimus,
nugalėdamas net 50 kartų. 1966 m.
jis paskutinįkart tapo JAV čempionu.
Tuomet jam buvo dar tik 23-eji.
Vis dėlto ne Amerikoje jo laukė pagrindiniai varžovai prie šachmatų
lentos. Tuo metu šachmatų pasaulyje
visiškai dominavo Sovietų Sąjungos
šachmatininkai. Michailas Botvinikas,
Vasilijus Smyslovas, Michailas Talis,
Tigranas Petrosianas, Borisas Spaskis
karaliavo nuo XX a. vidurio, užsidėdami čempionų karūnas nuo šeštosios
iki dešimtosios. Kai kas šitai aiškindavo sovietų sportininkų pasiaukojimu,
nesavanaudiškumu, kiti – užsispyrimu ir meistriškumu. Viena galima
tvirtai pasakyti – Sovietų Sąjungoje
buvo itin stengiamasi, kad intelektualiausioje sporto šakoje, kokiais laikyti
šachmatai, karaliautų savi šachmatininkai. Kita vertus, sovietų šachmatininkai neretai užgniauždavo savo ego
ir užsienio turnyruose, valdžios reikalavimu, negaudavo pelnytų honorarų
ar, pralaimėję tarpusavio kovas, padėdavo vieni kitiems rengtis mačams.
Negalima sakyti, kad nebūta stiprių
šachmatininkų Vakarų Europoje, tačiau aukščiausių laimėjimų pasiekti
jiems nepavykdavo. Ir tada pasirodė Fischeris. Jaunas, ambicingas ir
drąsus. Šaltojo karo metais neretai
Fischerio asmenyje būdavo įžvelgiamas Vakarų pasipriešinimas sovietų
imperijai, šachmatų kovos įgaudavo
vis daugiau politinių atspalvių, o tvyranti įtampa žaidėjams nepridėdavo daugiau meistriškumo. Fischeris
su visu tuo susitvarkė puikiai. Per
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paskutinį savo žaidimo dešimtmetį
1963–1972 m. jis karaliavo šachmatų pasaulyje. Tuo metu jis tik dukart
liko antras tarptautiniuose turnyruose, įskaitant pretendentų turnyrus ir
kovą dėl čempiono vardo. Visa kita
laimėdavo. Jo pranašumą rodo ir tai,
kad 1972 m. stodamas kovoti su tuometiniu čempionu Borisu Spaskiu, jis
jį lenkė daugiau negu šimtu reitingo
taškų (2785 : 2660). Tai buvo daug.
Fischerio žaidimas buvo vertinamas
dėl pragmatiškumo. Jis galėjo būti
toks, kokio reikalavo situacija. Staigus
ir drąsus atvirame žaidime, kantrus
pozicinėse kovose. Jis pats teigė, kad
šachmatuose svarbiausia ne psichologija ar nusiteikimas, tačiau stiprūs
ir teisingi ėjimai. Tiesą pasakius, taip
galvojo turbūt daugelis šachmatininkų, tačiau Fischeriui tokį galvojimą
sekėsi įgyvendinti geriausiai.
1972 m. įvykęs mačas buvo bene
pats skandalingiausias ligtolinėje
šachmatų istorijoje. Ne paskutinį vaid
menį čia turėjo ir politinis užtaisas, įsivaizduojama Vakarų ir Sovietų kova.
Beje, būtent politiniai motyvai skandalingais kur kas vėliau pavertė ir Karpovo–Korčnojaus ar Karpovo–Kasparovo mačus. 1972 m. Fischerio mačas
su Spaskiu tapo paskutiniu jo oficialiu
susirėmimu prie šachmatų lentos. Šie
metai ir tapo jam lemtingais lūžio metais, pakeitusiais tolesnį gyvenimą.
Mačas prasidėjo neramiai – buvo derinamos tarpusavio sąlygos, kuriose
iniciatyvą rodė Fischeris. Kita vertus,
Spaskis turėjo neabejotiną komandinį
pranašumą – jo asistentais buvo keli
buvę pasaulio čempionai, tuometinio
šachmatų elito nariai. Vis dėlto mačas
prasidėjo, ir prasidėjo gana netikėta
Fischerio klaida pirmos partijos 29ame ėjime, po kurios jis prarado rikį,
o vėliau pralošė ir partiją. Žaisti antros partijos Fischeris visai neatėjo ir
pergalė automatiškai buvo įskaityta
Spaskiui. Tačiau vėlesnė mačo eiga
vis dėlto įrodė Fischerio meistriškumą
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ir geresnį pasirengimą. Iš likusių 19
partijų Fischeris pralaimėjo vos vieną,
o mačą su Spaskiu laimėjo užtikrintai
12,5 : 8,5. Fischeris buvo sutinkamas
kaip didvyris, nugalėjęs sovietų slibiną. Jo žaidimas vadintas nenugalimu,
juo buvo žavimasi. Be to, kad buvo
protingas ir šachmatų čempionas, jis
dar buvo ir jaunas bei simpatiškas.
Galima sakyti, pasaulis tiesiog puolė
jam po kojomis, o to Fischeriui buvo
per daug.
Paskutinę mačo partiją Fischeris
sužaidė sau būdingu stiliumi. Gana
greitai ir saugiai jis keitė figūras, vėliau drąsiai iškeitė savo bokštą į rikį ir
porą pėstininkų, o pagaliau neskubėdamas preciziškai realizavo persvarą
endšpilyje. Tačiau iš tikrųjų paskutinė partija Fischeriui užtruko ilgiau –
visus vėlesnius trisdešimt penkerius
metus. Ir šiame žaidime jo nelydėjo to
kia sėkmė, kaip prie šachmatų lentos.
Po jo mirties nuo inkstų nepakankamumo Islandijos gydytojai teigė,
kad jam buvusi diagnozuota ir paranoja. Prieš mirtį jis net nenorėjo gydytis. Kada liga prasidėjo, turbūt niekas negali pasakyti, tačiau po mačo
su Spaskiu jo gyvenimas pasikeitė.
Tiesa, 1975 m. jis dar sutiko priimti
pretendentų turnyrą laimėjusio Anatolijaus Karpovo iššūkį, tačiau vėliau
mačo taip ir nepradėjo. Vėliau Karpovui visą karjerą teko teisintis, kad jis
galėjęs nugalėti Fischerį. Tačiau tik
galėjo, bet nenugalėjo. Kita vertus,
Fischeris į šachmatus nebegrįžo lygiai
taip pat, kaip į jokį kitą viešą gyvenimą. Turėdamas tokį vardą, didžiulę
šlovę ir nemažai pinigų, jis galėjo užsiimti daug kuo. Tačiau jis užsidarė ir
atsiribojo nuo pasaulio. Jo gyvenimas
tapo ekscentriškas, pareiškimai – radikalūs. Kadaise ant rankų nešiojamas pasaulio čempionas mirė Reikjaviko ligoninėje sausio 17-ąją.
Fischeris buvo ne tik įdomus ir originalus sportininkas. Žavėjęs savo
sugebėjimais, vėliau jis tapo paslap-

tingiausiu pasaulio čempionu, apie
kurio sugrįžimą nuolat buvo kuriamos istorijos. Daug kas to laukė, tačiau žurnalistams net nepavykdavo
išsiaiškinti jo gyvenamosios vietos.
Tiesa, su šachmatais ryšio jis nenutraukė – 1988 m. pristatė patobulintą
šachmatų laikrodį. Jo esmė paprasta – po kiekvieno ėjimo pridedamas
nustatytas papildomas laikas (kelios
ar keliolika sekundžių), kurios daro
šachmatų žaidimą dar inteligentiškesnį, sumažina netikėtumų galimybę, ypač ceitnoto metu. Dabar beveik
visi turnyrai žaidžiami naudojantis
būtent šio tipo laikrodžiais. Fischeris grįžo ir prie šachmatų lentos –
1992 m. sužaidė draugišką mačą su
tuo pačiu Spaskiu. Ir nors mačą Fi
scheris vėl laimėjo, tai atnešė jam tik
naujų sunkumų. Mat mačo vieta buvo
pasirinkta Jugoslavija, JAV valdžiai
tuo metu draudžiant bet kokius santykius su šia šalimi. Fischeris buvo
paskelbtas įtariamuoju, jam grėsė
dešimties metų kalėjimas, o į JAV jis
niekada nebegrįžo. Kadaise nacionaliniu didvyriu laikytas Fischeris tapo
nusikaltėliu. Pakito ir jo santykiai
su gimtine – jis ėmė viešai kritikuoti
JAV politiką. Po Rugsėjo 11-osios išpuolių jis vienai radijo stočiai pareiškė, kad tai „puiki naujiena“. „O kodėl
niekas nesidomi, kiek žmonių Palestinoje nužudė JAV su Izraeliu?“ – dar
klausė jis. Kadaise atviras ir linksmas
Fischeris tapo pagiežingas ir piktas.
Galbūt ant JAV, gal ant viso pasaulio,
o gal ir ant savęs. Itin daug jo kritikos
susilaukė Izraelis ir žydai kaip tauta.
Jis ragino JAV uždaryti sinagogas, iškelti žydams bylas. Galbūt tai tik sutapimas, bet dauguma Fischerio var
žovų prie šachmatų lentos buvo žydų
kilmės. Turbūt sutapimas ir tai, kad
Fischeris mirė Reikjavike, kur laimėjo mačą dėl čempiono vardo. Be abejo,
visiškas sutapimas buvo ir tai, jog jis
mirė 64-erių – lygiai tiek, kiek langelių yra šachmatų lentoje.
!
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laiškai
Iš kurio dangaus nusileido Angelų Motina?
Prieš kelis dešimtmečius įsirėžė atmintin kažkuriame Vilniaus kino teatre matytas filmas „Angelų motina
Joana“, kuris lenkiškai vadinosi Matka Joanna od Aniołów. Šiek tiek susipažinusiam su lenkiškąja bažnytine
vartosena žiūrovui buvo aišku, kad
toks pavadinimas – per nesusipratimą arba antireliginės propagandos
sumetimais: žiūrėkite, kokia patrakėlė ta angelų motina!
Daug vandens Nerimi nutekėjo, atsidarė sienos, pagyvėjo ryšiai su pietiniais kaimynais. Buvo galima tikėtis,
kad sulauksime, be kita ko, ir tikslesnių vertimų bažnytinės terminijos dirvose. Kur tau. Vėl „Naujajame
Židinyje-Aiduose“ (2008, Nr. 1–2, p.
67, 69) gėrimės obuoliu, nuriedėjusiu
netoli nuo obels: „Joana, Angelų motina“. Dar kartą antireliginis triukas?
Na, ne. Tiesiog nepasidomėta, kaip
atsiranda visokie painūs vardai per

vienuolių įžadus. Daugelyje vienuolijų
noviciate arba per pirmuosius įžadus
naujasis narys šalia krikšto vardo ar
jo vietoje gauna naują vardą su kokiu
ypatingai jo pamėgto religinio asmens
ar reiškinio pažyminiu: brolis Dievo
Jonas, brolis (paskui tėvas) Kryžiaus
Jonas, sesuo Kūdikėlio Jėzaus Teresė,
jos vyriausioji sesuo Paulina vienuolyne tapo seserimi Jėzaus Agniete, o išrinkta priore vadinosi motina Jėzaus
Agnietė. Lotyniškai šie asmenys vadinasi: Ioannes a Deo, Ioannes a Cruce,
Theresia a Iesu Infante, Agnes a Iesu,
o lenkiškai atitinkamai Jan Boży, Jan
od Krzyża, Teresa od Dzieciątka Jezus,
Agnieszka od Jezusa, kaip ir Joanna
od Aniołów. Kurie buvo kanonizuoti,
tiems/toms vietoj sesuo, motina, tėvas,
brolis prigludo šventasis/šventoji.
Filmo herojė, kol buvo eilinė vienuolė, vadinosi sesuo Angelų Joana,
tapusi priore – motina Angelų Joana.
Gerokai skirtingas skambesys nuo Angelų motinos ir reikšmės atspalvis, ar
ne? Taikydami Angelų motinos recep-

tą Teresėlės sesei, turėtume Agnietę,
Jėzaus motiną. Nieko sau...
Galime čia pastebėti. kad motina
Kalkutos Teresė nėra Teresė, Kalkutos motina. Kai bus beatifikuota, sakysime tiesiog palaimintoji Kalkutos
Teresė.
Šia proga ne prošal prisiminti, kad
valdovų ir šventųjų vardai lietuvinami: šventasis karalius Liudvikas (ne
Lujis), šventasis kankinys Jonas Fišeris (ne Džonas), karalius Karolis Didysis (ne Šarlemanjė), karalienė Viktorija (ne Viktori). Garbūs Opus Dei šulai
dabar reikalauja jų šventąjį Įsteigėją
visų kalbų tekstuose rašyti ispaniškai:
Josemaria Escriva (nors jo tautietę
Avilos Teresę rašo įprastai: šv. Teresė).
Tai kvepia nepakankamu įsikultūrinimu. Puikiai skambėtų ir būtų suprantama Juozapas Marija Eskriva. Juk
apaštalo Jokūbo šventovę Komposteloje gražiai vadiname Šventojo Jokūbo
šventove, o ne Santjago...
Kun. Vaclovas Aliulis MIC
2008-02-19

Pagonys ir krikščionys
Robin Lane Fox

Paslaptingas ankstyvosios krikščionybės ir vėlyvosios antikos pasaulis. Epocha, kai stebuklai yra kasdienybės dalis, kai imperatoriai ir
valstiečiai patiria regėjimus, kai moterys ryžtasi baisioms kančioms,
bet neišsižada tikėjimo, o pagonys intelektualai žavisi senovinėmis
misterijomis ir magija...
Robinas Lane Foxas šiam pasauliui skiria visą knygą, tapusią viena
skaitomiausių istorijos veikalų. Puikus stilius, gyvas pasakojimas,
meistriškai perteikiamos detalės šią knygą paverčia kai kuo daugiau
negu istorijos studija. Tai pats gyvenimas – kurio jau nebėra ir niekad nebebus...
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knygų mugė
Allende, Isabel, Inesė: Romanas, iš
ispanų k. vertė Valdemaras Kvietkauskas, Vilnius: Alma littera, 2007, 344 p.
Knyga pasakoja apie Čilės užkariavimą, tačiau kiek kitu kampu negu
įprasta kronikai – į pirmą planą čia
iškyla (įsi)kūrimo darbai, o mūšiai,
kautynės vaizduojami veikiau siekiant atskleisti naujakurių gyvenimo
(ir vidinio – meilės, neapykantos ir t.
t., ir išorinių – buities ir kt.) poslinkių
priežastis. Knyga, kaip gana įprasta
Allende, labai įtikinamai parašyta
moters garbei, siekiant pašlovinti visą
darbščiausiųjų, išmintingiausiųjų ir
kitaip -iausiųjų giminei. Nepaisant to,
kad šios rašytojos talento gerbėjas neras nieko, ko nebūtų anksčiau lietuvių
kalba išleistose knygose, keli malonūs
vakarai su egzotiška Naujojo pasaulio
istorija garantuoti.
Rima Malickaitė
Czesławas Miłoszas iš XXI amžiaus
perspektyvos: Mokslinių straipsnių
rinkinys, skirtas Nobelio premijos
laureato Czesławo Miłoszo 95-čio jubiliejui, sudarytojai Andžej Pukšto, Vaida Kamuntavičienė, Jovita Daukšytė,
Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Vytauto Didžiojo universitetas, Czesławo Miłoszo slavistikos
centras, 2007, 212 p., 200 egz.
Eilinė mokslinės produkcijos ir
pasiekimų arba mokslinės veiklos
imitacija – iš konferencijos pranešimų „sudarytas“ straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija (Oksfordas, Paryžius, Krokuva, Kaunas), sudarytojai,
recenzentai, redaktoriai, korektoriai
ir t. t. Egzotika atsiduoda kai kurios
autorių mokslo institucijos: Gardino
Janko Kupalos universitetas, Valsty
binis Permės pedagoginis universite
tas ir Pomorsko valstybinio M. V. Lomonosovo universiteto Severodvinsko
filialas... Tekstai gal ir geri, tačiau
apie kokį leidinio mokslinį lygį gali-
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ma kalbėti, kai jame aptinki Elinos
Naujokaitienės opusą. Pacituosiu jos
„straipsnio“ išvadą: „O. Milašiaus lė
tas meilės žingsnis, jo glissant be
pertrūkių ir diskontinuumo, leidžia
disimuliuoti kovingą būdą ir trypti
pėdomis (makrostichas)“ (p. 180).
Karolis Veževičius
Čapaitė, Rūta, Gotikinis kursyvas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio raštinėje, Vilnius: Versus aureus, 2007, 544 p.
Gal nedaug atsiras tų, kurie šį veikalą perskaitys nuo pradžios iki galo.
Tačiau ne todėl, kad jis nuobodus ar
mažareikšmis, greičiau priešingai –
pribloškiantis kruopštumo didybe.
Kiekvienas LDK istorikas bei tekstologas čia ieškos pagalbinės informacijos, o kaligrafai – įkvėpimo. Tad smulkesnis turinys bei labiau apgalvotas
informacinis aparatas būtų pravertę.
Šiaip ar taip, vien tokio tyrimo faktas
įkvepia pasitikėjimą mūsų mokslu ir
tiesia kelią į garbingą Europos paleografų klubą.
Paulius Subačius
Husovianas, Mikalojus, Raštai,
iš lotynų k. vertė Benediktas Kazlauskas ir kt., Vilnius: Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas, 2007, 302 p.
Lietuvoje beveik pamirštas, antra
vertus, Gudijoje ir Lenkijoje gal plačiausiai pagarsėjęs LDK renesansinis poetas. Jo giesmė apie stumbrą
(kitaip – bizoną), kurioje susipina galingojo Lietuvos girių žvėries ir didžio
vyro – kunigaikščio Vytauto paveikslai, jo grakštūs ir egzotiški eilėraštukai, jo dievobaiminga poema apie šv.
Hiacintą – vienoje knygoje: lotyniškų
XVI a. leidinių faksimilės ir lietuviški
vertimai. Galiausiai – Tomo Veteikio
baigiamasis straipsnis, bent kiek grąžinantis puikų poetą mūsų kultūrai.
Vytautas Ališauskas

Klimašauskas, Valentinas, Alfavilnius, arba Keisti Arnoldo Sputniko nuotykiai, Kaunas: Kitos knygos,
2008, 160 p.
Demonstratyviai atviros struktūros kūrinys, sukonstruotas taip, kad
skaityti jį dera pradėti perplėšus knygą ties viduriniais puslapiais. Iš pradžių tai buvo virtualus tekstas, gimęs
avangardinio meno eksperimentais
besisvaiginančio ŠMC kuratoriaus
vaizduotėje kaip Jeano-Luco Godard’o
filmo Alphaville (1965) postmoderni
karikatūra ir kurį laiką buvo įgijęs
internetinio blogo pavidalą. Rišlumu
nepasižymintį, iškart keliais tarpusavyje besipjaunančiais balsais bylojantį „komiksą be paveikslėlių“ apie
saulėtą sovietinę vaikystę, santykius
su gėjais ir prostitutėmis, narkotines
patirtis bei bandymus surasti savo
vietą makabriškame „pramogų diktatūros ir ultramodernios ideologijos“
atrakcione papildo hipernuorodos,
enciklopedinės informacijos skeveld
ros, tarptautinių žodžių, kompiuterinių terminų ir įvairiausių simuliak
rų (anot Arūno Sverdiolo vertimo į
žmonių kalbą, pamėklių) mišrainė,
turinti prikišamai parodyti autoriaus
erudiciją. Romanas klubinės kultūros
kartai, kuri, nepaisant pseudointelektualių pretenzijų, puikiai apsieina ir
be romanų.
Manfredas Žvirgždas
Kubilius, Vytautas, Dienoraščiai:
1978–2004, parengė Janina Žėkaitė,
Jūratė Sprindytė, Vilnius: Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas,
2007, 490 p.
Antroje dienoraščio dalyje (pirma
dalis „Dienoraščiai: 1945–1977“) – tylūs Kubiliaus atgailavimai dėl praeities, skaudi prisitaikymo savivoka:
„Tobulas konjunktūrininkas. Be savo
sielos, be savo stuburo, visur tobulai
prisitaikantis“ (p. 163); arba: „Siau-
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knygų mugė

bingas prisiplakėlis, be jokių savo
įsitikinimų, be dvasios fundamentalumo. Iš pradžios – Smet. mokyklos
auklėtinis – patriotas; paskui komjaunuolis, revoliucijos garbintojas; paskui
tautiškumo ir konservatizmo gynėjas.
Visur niekingas prisiplakėlis, giedąs
iš laiko natų. Tik panieką gali jausti
tokiam tipui“ (p. 445). Nuolatinės dvejonės, nusivylimai, vidiniai konfliktai,
kančia ir savigrauža. Už kompromisus mokama pačia aukščiausia kaina.
Paperka jaudinantis antikomunisto
tapsmas. Dalis dienoraščio įrašų galėtų tiesiai keliauti į tautiškumo,
valstybiškumo vadovėlius: „Tautiškumas – vienintelis vidinis principas,
kurį užmynus – skauda“ (p. 156).
Karolis Veževičius
Liongino Baliukevičiaus – partizano
Dzūko dienoraštis: 1948 m. birželio
23 d. – 1949 m. birželio 6 d., Trečiasis papildytas leidimas, parengė Algis
Kašėta, Vilnius: Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo cent
ras, 2008, 224 p., iliustr.
Vieno vertingiausių autentiškų partizaninių liudijimų – vienerių metų
dienoraščio – trečias leidimas (apskritai jau penkta – 1993, 1994, 2002,
2006 m. ir naujoji – dienoraščio publikacija), papildytas trimis dokumentais. Tai vienas geriausių lietuviškų
dienoraščių – neabejotina literatūrinė vertė, ryškus emocinis poveikis,
sukrečianti autentika, panoraminis
ginkluoto pasipriešinimo vaizdas, mo
ralinių įsipareigojimų ir žmogaus
atsakomybės pavyzdys. Prasminga
nuolat kartoti tokius lietuviškus tekstus – atminčiai ir ateičiai.
Mikas Vaicekauskas
Liudvikas Marija Grinjonas de
Monfor(t)as, šv., Auksinė knyga, Vilnius: Už Tradiciją, 2008, 326 p.
Šioje knygoje – XVIII a. raštai, ilgam
lėmę pamaldumo Marijai veidą. Šiandienis teologas apie juos pasakytų –
bloga retorika sužlugdė gerą teologiją.
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Kultūros istorikas galėtų pasidžiaugti
turįs išskirtinės reikšmės traktatus
lietuviškai. Maldingas Dievo Motinos
gerbėjas tiesiog su džiaugsmu skaitytų jaunystėje nesyk girdėtus teiginius. Visi jie turbūt būtų teisūs. Bet
nemeluotas šventojo įkarštis, gausios
ir gilios dvasinės įžvalgos, galiausiai –
drąsa taip aukštinti Mariją, visiems
turėtų kelti klausimą, kurį, anot autoriaus, dažnai vienas kitam uždavinėjo
angelai: „Kas ji tokia?“
Vytautas Ališauskas
Manelis, Eugenijus, Romaldas
Samavičius (sud.), Kovo 11-oji – Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena: Straipsnių ir dokumentų rinkinys, (ser. Atmintinos lietuvių
tautos šventės ir dienos), Vilnius: Žaltvykslė, 2008, 480 p., 2500 egz.
Dviejų garbingų istorijos mokytojų
triūso vaisius sumanytas kaip darbo
įrankis kolegoms, nors kodėl reikia iškilmingas kalbas ar proginius straipsnius „nagrinėti per istorijos, pilietinio ugdymo, politologijos pamokas“
(p. 13), man galva neišneša. Apimtis
aiškiai nesaikinga, net „dokumentų“
ir „įvykių“ dalys per smulkmeniškos.
Išliekamosios vertės publikacijų aiškiai mažoka (net 20 puslapių Česlovo Juršėno vogravimų!), autoriniai
tekstai skelbiami ne chronologine, o
abėcėlės tvarka, ir dar dviem skyriais:
„istorikai, visuomenės ir kultūros veikėjai apie...“ ir „istorikai, politologai
ir teisininkai apie...“ Esti ir vertingų
perliukų, nebloga rinktinė bibliografija, nepiktina ir apdaila bei spauda.
Vis dėlto antrasis serijos leidinys gerokai nusileidžia tų pačių rengėjų pernai parūpintam pirmajam, skirtam
Vasario 16-ajai.
Nerijus Šepetys
Norkevičienė, Regina, Literatūrinis lavinimas (XX a. II pusė): Vadovėlis, Vilnius: VPU leidykla, 2007,
250 p.
Iš šios knygos mokyti studentus –

bergždžias reikalas. Tačiau besidomintys lituanistų laikysena sovietmečiu ir po atgimimo, čia ras sąžiningą
mokyklinio literatūros kanono transformacijų kroniką. Kitaip tariant, apžvelgtas tąsymasis su valdžia dėl Maironio ir Cvirkos, tautosakos ir SSRS
tautų literatūros proporcijų. Nors vadovėlių ar programų autoriai, timptelėję paklodę į tautinių rašytojų ir estetinių kriterijų pusę – gražiai pagerbti,
veikalas maloniai stebina santūrumu.
Aplinkui vešint savigyrai „mes ir tada
kovojome už Lietuvą“, jis taupiomis
pastabomis atskleidžia, kokia nedidelė tebuvo ideologinio manevro laisvė.
Paulius Subačius
Зубкова, Елена, Прибалтика и
Кремль. 1940–1953, (сер. История
сталинизма), Москва: Российская
политическая энциклопедия, 2008,
351 c.
Sunku nepasidžiaugti: tai solidi,
akyla, „kietai“ struktūruota ir „suvaldyto“ stiliaus studija, erudicija,
metodu ir įžvalga niekuo nenusileidžianti laisvojo pasaulio istorikų analogiškiems veikalams. Rusijos istorijos
instituto specialistė, dirbusi ir Radio
Svoboda, savo jau trečioje sovietologinėje knygoje daugiausia gilinasi į
tai, kaip iš Kremliaus buvo tveriama, organizuojama ir kontroliuojama
aneksuotų Baltijos šalių sovietizacija.
Beje, kitaip nei absoliuti dauguma jos
Rusijos kolegų, autorė nesibaimina
žodžio „okupacija“, tik mano „sovietų
valdžią“ nuveikus šį tą efektingiau ir
dramatiškiau už bet kokią „okupaciją“
(p. 101). Zubkova apskritai, regis, mažai ko bijo: antai partizanų karą Lietuvoje ji ir vadina „partizanų karu“,
aiškiai suvokdama, kad kova prieš
sovietų valdžią buvo ir kova už laisvę.
Kita vertus, nėra ko stebėtis – juk čia
nuolat remiamasi angliškąja Nijolės
Gaškaitės-Žemaitienės „Pasipriešinimo istorija“... Kai tokie privalumai,
faktinių ar interpretacinių trūkumų
nė pastebėti nesinori.
Nerijus Šepetys
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