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Mielas Redaktoriau,
Rašau norėdama pasidalyti savo rūpesčiu, vienu metu aprimusiu, o dabar
vėl pakibusiu virš mano galvos. Šis rūpestis susijęs su lietuviško kino padėtimi
arba Lietuvos kino politika. Ak, ką aš bandau apgauti – rūpindamasi Lietuvos
kino politika, rūpinčiausi tuo, ko nėra. Tad jos nesant, telieka džiaugtis nors ir
ne itin geru, bet esamu lietuvišku kinu. Šis mano džiugesys pagrįstas – turiu
kuo rūpintis.
O lietuviško kino užkulisiai knibžda neatvertais ir mažai kam žinomais negalavimais, kurie susiję su globalesniais aspektais negu kinas – kultūra, viešuoju sektoriumi, valstybine politika ir t. t. Šiuo atveju kinas tampa nedidele
lupa, kuri išryškina neįtikėtinus, atrodo, neįmanomus sveikoje demokratinėje
valstybėje dalykus. Tokie mano postringavimai nėra susiję tik su pinigais, dėl
kurių ir verda pagrindinės „kinošnikų“ kovos Kultūros ministerijos (ir ne tik)
kabinetuose. Pinigų, nors ir nedaug, bet yra, o juokingiausia tai, kad juos dažniausiai gauna aršiausi ir apsukriausi, o ne labiausiai nusipelnantieji. Gal būt
dėl to pastaruoju metu nuolat nuogąstaujama ir gėdijimasi to, kas yra matoma lietuviškame kino ekrane – vieną „chaltūrą“ veja kita. Valstybiniais pinigais pelnosi ne visi – tie, kurie nori susukti filmą, patys ieško paramos ar pasitenkina nedidelėm sumom. Paradoksalu, bet būtent tokie „nevalstybiniai“,
mažabiudžetiniai kūriniai dažnai ir tampa geriausiais ir verčiausiais dėmesio.
Šiuo atveju kyla natūralus klausimas: kodėl taip yra? Juk biurokratinis mechanizmas, atrodo, surėdytas pakankamai neblogai: LR Kultūros ministerijoje
su kinu susijusius klausimus laimina Kino taryba, kurioje esama kompetentingų ekspertų, vertinančių pateiktus kino scenarijus... Pasirodo, kad tam tikrais
atvejais šis balsas tėra fiktyvus, o šešėlinė nomenklatūrinė galva atpažįsta savus, galėsiančius padengti papildomų rūpesčių kaštus.
Tokio Kino tarybos neįgalumo vienas ryškiausių pavyzdžių – Lietuvos Tūkstantmečio minėjimo programos surengtas istorinių filmų scenarijų konkursas.
Taryba, atlikusi patariamąjį vaidmenį, geriausiu scenarijumi rekomendavo
„Margirį“ (rež. Šarūnas Bartas, scen. aut. Marius Ivaškevičius). Pagrindiniu
konkurentu „Margiriui“ tapo aktualesnės tematikos filmas „Žalgiris – geležies
diena“ (tuometinis pavadinimas „Broliai įveikę Europą“, rež. Raimundas Banionis, scen. aut. Juozas Marcinkevičius). Trintis tarp šių kūrinių, prasidėjusi
2006 m., atrodo, baigėsi LR Kultūros ministrui Jonui Jučui tarus, kad valstybė
istoriniam filmui pinigų neturi. Oficialūs pranešimai taip ir liko pranešimais, o
žaidimas tęsėsi... Ir jo rezultatus matome šiandien, prieš kelias savaites pasirodžius naujai žiniai – Lietuvos tūkstantmečio garbei bus sukurtas filmas „Žalgiris – geležies diena“ , skirtas paminėti Žalgirio mūšį. Vieni skėsčioja rankomis,
negalėdami patikėti, kad neįtikėtinai prastas scenarijus galėjo „prasimušti“, o
kiti gudriai kikena, tarsteldami: „O ką aš sakiau!“ Prasimušti „Žalgiris“ tikrai
turėjo pagrindą – konjunktūriškesnės temos ir negali būti, o vienas paskui kitą
sekantys jubiliejiniai metai – tai puiki proga sukurti nacionalinę epopėją. Na, ir
kas, kad skirtingos datos ir skirtingi įvykiai, svarbu, kad tema tinka ir geopoli-
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tiniams Lietuvos siekiams įsitvirtinti Rytų Europos lyderystėje ES kontekste. Na, gal dar
pavyks išspręsti ir tapatumo krizę, primenant godotinus „nuo jūrų iki jūrų“ didvalstybės
laikus. Problemos tikrai vertos Vyriausybės strateginio planavimo komiteto, patariančio
vyriausybei svarbiausiais klausimais, dėmesio. Būtent pastarasis komitetas, kurį sudaro
Ministras Pirmininkas, aštuoni ministrai ir Vyriausybės kancleris, pritarė Krašto apsaugos ministerijos siūlymui kurti filmą „Žalgiris – geležies diena“. Srateginis planas puikiai suregztas: nepavykus prasimušti pro Kultūros ministeriją, ieškota kitos – įtakingesnės; paskui ir Vyriausybė nesunkiai pasiekiama. Tik vieno nesuprantu – kuo čia dėtas
kinas, ta maža lietuviškos kultūros provincija? Nuo kada Vyriausybei parūpo jos bėdos?
Nuo kada kinas tapo valstybės strateginio planavimo rūpesčiu? Taip, klausimai naivūs –
aišku, kad kinas čia niekuo dėtas. Jei nors kam Vyriausybėje jis būtų rūpėjęs, gal dabar turėtume nepriklausomą Nacionalinį kino centrą, besirūpinantį lietuviškojo kino gamyba, sklaida, kino edukacija. Gal tuomet plačiajai visuomenei būtų suteikta galimybė
lengvai susipažinti su lietuviškojo kino filmoteka ir kino istorija, o Maskvos priemiestyje
esantis kino paveldas jau būtų susigrąžintas? Gal tuomet atsakingiau būtų žiūrėta į istorinio filmo sukūrimą?..
Filmo sėkmę nuspėti galima remiantis dviem aspektais: scenarijumi ir režisieriumi.
Taigi ką mes turime būsimo istorinio filmo „Žalgiris – geležies diena“ atveju? Prastą scenarijų, o režisierių... Apie režisierių geriausia spręsti žvilgtelėjus į jo kūrybinį kelią. Raimundas Banionis – sovietmečiu kūrė pusėtinas dramas („Mano mažytė žmona“, 1984;
„Šešiolikmečiai“, 1986 ir t. t.), vėliau jautriai pasakojo apie sovietmečio jaunimo bėdas
(„Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“, 1990; „Džiazas“, 1992), keleto biografinių filmų, skirtų
Adomui Mickevičiui, Juozui Miltiniui, autorius, tęsia kūrybinį kelią televizijoje kurdamas daugiaserijinius TV filmus (Krašto apsaugos ministerijos remtas (!) „Garbės kuopa“,
„Moterys meluoja geriau“ ir pan.). Spręsdama iš režisieriaus filmografijos, drįstu abejoti, ar būsimasis istorinis filmas bus apvainikuotas ir režisūrine sėkme. Taigi valstybinei
reprezentacijai, strateginėms aspiracijoms, apvainikuotoms 16 mln. litų įkainojamu filmu, gręsia fiasko. Kaip šią problemą išspręsti? Papildomas scenarijaus ir režisieriaus
konkurso paskelbimas Žalgirio tema, regis, nebepadėtų. Tiek dėl atlikto „lobistinio“
įdirbio, trukusio ne vienerius ir ne dvejus metus, tiek dėl paties lietuviškojo kino nepajėgumo. Gal tuomet verta pasidairyti į šalis: baltarusių kinematografas – merdi, ukrainiečių – taip pat, telieka lenkų... O lenkai jau turi tikslinę istorinę temą, skirtą karalienės
Jadvygos personai, o jos rekonstrukcijos imsis lenkų kino legenda Krzysztofas Zanussi.
Panašu, kad situacija visai prasta: lenkai darsyk mus apšovė, tiek naujos istorinės temos įtraukimu, tiek kinematografo svarumu, tiek didesnėmis geopolitinėmis aspiracijomis, šįsyk skirtomis Austrijai ir Vengrijai. Toks kontekstas kirbina nedrąsią mintį – o
kas, jei lietuviškieji milijonai, skirti „Žalgiriui“, būtų „investuoti“ į lenkų filmo koprodukciją? Kiltų sąmyšis, bet Lietuvai nebūtų gėda puikuotis titruose šalia trijų svarių valstybių, ką ir kalbėti apie kilnią mecenatystę, susitiprinančią lietuvių ir lenkų strateginę
partnerystę. Kažin, ar ši mintis galėtų tapti Lietuvos Vyriausybės strateginio planavimo
komiteto prioritetu?

Vilnius, 2008-06-23
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Iš neužrašyto dienoraščio
Iki Sąjūdžio ir po jo

Marcelijus Martinaitis

Sąjūdžio 20-mečiui skirti renginiai pakėlė gana daug
užmirštų, jau atmintin nusėdusių idėjų, vilčių, įvykių,
išniro seniai matyti, jau beveik užmiršti veidai. Vėl
buvo priminta tai, ko tikėtasi ir kas neįvykdyta, ko atsisakyta ar kas užmiršta.
Galbūt įdomiausia buvo vėl išvysti ir išgirsti tuos, kurie prieš keliolika metų reiškėsi kaip svarbiausių istorinių įvykių iniciatoriai. Juos tada pažinojo visa Lietuva.
Vienas dvidešimtmetis nustebęs net paklausė manęs:
dar jie gyvi? Klausimas lyg ir suprantamas: kuo nors
istorijai nusipelnę asmenys dažniausiai pažįstami tik
iš portretų, nuotraukų, paveikslų vadovėliuose. O ši istorija dar gyva ir taip arti mūsų, lyg ir neužbaigta, iki
galo neįvykusi.
Taigi kas jie tokie? Kur jie pastaruoju metu buvo? Kodėl jų šiandien jau beveik nematome Seime, valdžioje,
TV ekranuose, – išskyrus vieną kitą? Kur tie gražūs jų
skelbti moralios politikos šūkiai?
Valdyti atėjo kiti, kurių veidų beveik nematėme Atgimimo akcijose. Galbūt veikia gerai žinomas istorijos
dėsnis: atėjusieji valdyti sutramdo maištininkus, pirmiausia tuos, kurie jiems padėjo ateiti į valdžią? Senosios tramdymo priemonės buvo kartuvės, giljotina,

Šiomis dienomis patyriau ne vieną pasakymą, – ir
anksčiau girdėtą, ir ištartą dabar. Kai kuriuos jų mėginsiu čia pakomentuoti.

Stalinas savo bendražygius likviduodavo gulaguose ir
NKVD rūsiuose. Laimėjusiems maištininkai nereikalingi ir net pavojingi.
Nevedu tokios žiaurios paralelės tarp valdžios ir Sąjūdžio pirmeivių. Šiandien giljotinos vaidmenį puikiai atlieka žiniasklaida, įvairių klanų skleidžiami
šmeižtai, pasitelkiant net teisėsaugos institucijas, visokias komisijas. Taigi ne vieną jų giljotinavo spauda,
iš kažkur į viešumą išmesti vadinamieji „kompromatai“ ir pan.

ir korektiškai (buvusio Latvijos Liaudies Fronto vadovo
Romualdo Ražuko pranešimas Sąjūdžio konferencijoje
Seime). To fakto, kad Sąjūdis savo svarbiausią misiją
jau įvykdė, lyg ir nepripažįstame, tarsi toliau veiktų tas
pats Sąjūdis, tada kilęs susiklosčius ypatingoms aplinkybėms.
Ruošiantis Sąjūdžio minėjimo renginiams, teko patirti, kaip visas tas neaiškumas, net buvusių sąjūdininkų ignoravimas kliudo įvertinti tikrąjį Sąjūdžio vaid
menį tame siaurame laiko ruože, visa tai suplakant su
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Ar šiandien reikalingas Sąjūdis? Tokį klausimą
dažnokai teko išgirsti Sąjūdžio dvidešimtmečio minėjimo dienomis. Vienas dalykas: tokio, koks jis buvo, pakartoti neįmanoma. Stebuklai nesikartoja, ir niekieno
galioje juos pakartoti. Po stebuklų paprastai pasirodo
daug stebukladarių, kurie bando juos imituoti.
Stebuklas įvyksta tik tam tikroje vietoje ir tam tikru
laiku. Žvelgiant iš laiko nuotolio matyti, kad Sąjūdis
negalėjo iškilti nei metais anksčiau, nei metais vėliau.
Jo amžius truko maždaug metus ir du šimtai dešimt
dienų. Tiek jis turėjo laiko įvykdyti savo svarbiausią misiją, pradedant 1988 m. birželio 3 d. ir baigiant
1990 m. Kovo 11-osios Aktu – atgauti Nepriklausomybę. Iš šio siekio ir kilo Sąjūdžio galios.
Tuoj po Akto paskelbimo vykusiame Sąjūdžio suvažiavime iš esmės jis buvo paleistas. Perrenkant vadovybę,
jame beveik neliko buvusių aktyvių sąjūdininkų. Pasikeitė ne tik veidai, bet ir programinės nuostatos.
Skirtingai nei latviai ar estai, kurie tai padarė atvirai
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politinėmis ir partinėmis ambicijomis, taip pat skelbiant to meto archyvinius dokumentus, minint pavardes, prisimenant kai kurių asmenų elgseną to meto
įvykiuose.
Atvirai kalbant, nors ir pats buvau sąjūdininkas, Sąjūdžio Tarybos narys, besiklausydamas ir skaitydamas
įvairius samprotavimus pradėjau nebesuprasti, kas jis
buvo, ką jis nuveikė ir apskritai – ar jis buvo? Atsiranda, kaip įprasta, vis daugiau ir daugiau pavėlavusių
laimėtojų.
Neįsivaizduoju šiandien tokios visą tautą apimančios
santalkos, koks buvo Sąjūdis. Ir tikrai nėra tokios jėgos, kuri pakeltų tuos dešimtis tūkstančių Lietuvos gyventojų, kad jie taip vieningai stotų prieš korupciją, cinizmą, valdžios ir verslo klanus. Kur tie iniciatoriai?
Antra vertus, romantinis Sąjūdžio ilgesys žmonėse tebėra gyvas, bet jis jau istorija.
Juk Sąjūdis, atlikęs savo misiją, kaip ir turėjo būti, suskilo į kelias partijas. Kaip visa tai vėl į daiktą sulipdyti? Kokia viena idėja vėl suvienytų tautą, – juk turėtų
rastis visuomenė su visa interesų, siekių ir konfliktų
įvairove? Kitas klausimas: kokiais būdais ji gali ir privalo reikštis, dalyvaudama šalies valdyme, kontroliuodama valdžios veiksmus? Ar nėra slopinamos piliečių
santalkos, susibūrimai pagal specifinius interesus? Bet
tai kitokių visuomeninių darinių problema.
Ar Sąjūdis galėjo ir turėjo perimti visą valdžią? Taip
kartais ir sakoma: kodėl jūs pasitraukėt, neįvykdę apvalymo ar apsivalymo akto, doroviškai ir politiškai neišgryninę visuomenės. Bet juk jis nebuvo ir negalėjo
būti monolitinis politinis darinys, kokios būna partijos,
kartais ilgai visuomenės gelmėse brandinančios savo
galias perimti ar net uzurpuoti valdžią. Ar dėl valdžios
telkėsi Iniciatyvinė grupė, veikė Sąjūdžio Seimas ir Taryba? Visa tai atsirado vėliau.
Sąjūdį įsteigė KGB. Nėra abejonių, kad KGB, būdama profesionaliausia režimo struktūra, nebūtų stengusis užblokuoti Lietuvoje kylantį visuomeninį judėjimą. Buvo galima jausti, kaip Lietuvoje „legalizuojami“
kai kurie sambūriai, valdžiai tikintis jiems daryti įtaką
ir tam tikromis progomis jais pasinaudoti kaip gorbačiovinės „perestrojkos“ rėmėjais. Partinę Lietuvos nomenklatūrą buvo gerokai išgąsdinę Latvijoje ir Estijoje
įsikūrę Liaudies frontai. Turbūt dėl to mūsų šalyje ilgiausiai nesijautė jokių didesnių permainų.
Jau pradėjus veikti Sąjūdžiui, buvo platinamas neva
KGB sudarytas pavardžių sąrašas, kas turėtų priklausyti tokiam „savaime kylančiam visuomeniniam judėjimui“. Žinoma, galėjo būti ir taip, nes reikėjo kaip
nors prisidengti visuomenei žinomais asmenimis. Čia
sovietai buvo dideli meistrai, net 1940-aisiais sugebėję
žinomais vardais maskuoti savo ketinimus. To dalyko
neminėčiau, jei Sąjūdžio dvidešimtmečio proga vėl ne-
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būtų išlindusi „teorija“, jog Sąjūdį steigė KGB, siekdama atvesti į valdžią buvusią nomenklatūrą, kuri, beje,
iš dalies grįžo į valdžią dėl kitų priežasčių.
Didis netikėtumas, jog saugumas to galimo „sąrašo“
niekaip nesugebėjo ir nesuspėjo pakišti to meto visuomenei. Nežinau, intuicija ar kažkoks aukštesnis protas diktavo grupei žmonių, kad birželio 2-osios naktį
Verkiuose, o jau kitą dieną Mokslų Akademijos salėje
susirinkus diskutuoti grynai „moksliniais“ klausimais
būtų įsteigtas judėjimas, pasivadinęs Iniciatyvine grupe. Tie beveik visuomenei nežinomi, bet pasitikėjimą
turėję žmonės netikėtai sužlugdė nomenklatūros paruoštą planą. Netrukus, po kelių dienų ar savaičių tikriausiai būtų įsteigtas kitas „sąjūdis“ ar „frontas“ iš
aukščiau, kas vyko kai kuriose vadinamosiose „broliškose respublikose“.
Juk pats saugumas skleisdavo gandus, kur, kaip ir kas
„dirba“, nes tokie „dirbantieji“ būdavo artimųjų įtarinėjami. Tokį nepasitikėjimą turėjo kelti ir Sąjūdis, jo
iškiliausi dalyviai, idant juos bet kada būtų galima susodinti į „durnių laivus“.
Pagaliau nereikia manyti, jog Sąjūdis nebuvo prifarširuotas saugumiečių. Tai nieko nauja, nes jie buvo kaišiojami į visas įmanomas organizacijas, įvairius sambūrius, į artimai bendraujančių žmonių ratą. Netrukus
išgirsdavai iš kokio „geradario“, jog tas ar kitas artimai pažįstamas „dirba“ ir jo reikia „saugotis“. Tokios
„žinios“ buvo paskleistos net apie Vytautą Landsbergį, Viktorą Petkų, Antaną Terlecką, Vytautą Kubilių,
iš Amerikos atvykstančius santariečius. Tokiu būdu
pavykdavo sukelti nepasitikėjimą vienas kitu, išardyti pažintis bei draugystes. Taigi šis metodas buvo panaudotas ir siekiant kompromituoti Sąjūdį, imituojant,
kad kai kuriuos žinomus žmones esą parinkęs KGB.
Tuos gandus gamindavo net ir pats CK, bandydamas
sukelti visuotiną persekiojimo maniją, t. y. kad visi ir
visur yra sekami, girdimi, matomi. Ta persekiojimo,
įtarinėjimų manija nusitęsė ir iki šiol. Gal dėl to nesugebame turėti savo garbingos istorijos, asmenybių, kurias vis sekioja praeities šmėklos.
Sąjūdžio susikūrimas buvo netikėtas įvykis. Ir
taip, ir ne. Tik buvo neįmanoma iš anksto numatyti,
kada ir kaip tai įvyks, kokiu būdu atsiras stipri visuomeninė santalka. Vidinių galių valdyti sovietų imperija
jau neturėjo.
Išties Sąjūdžio atsiradimas ir staigus iškilimas yra unikalus. Juk iš pat pradžių jis, galima sakyti, neturėjo
aiškios programos, nepriklausomos valstybės atkūrimo ir jos sutvarkymo vizijos, prie savo vardo prisisegęs naujos partinės nomenklatūros nusikaltą žodį persitvarkymas (perestrojka).
Tuo tarpu režimas buvo taip visiems įsiėdęs, kad užteko tik šiek tiek atleisti varžtelius. Jau tik automatiškai
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veikė sistema, kaip tuščiai besisukantis malūnas, kuris
nieko nebemala ar neturi ko malti. Ėmė burtis įvairių
pažiūrų žmonės, vedami tik vieno tikslo – vienokios ar
kitokios nepriklausomybės. O kaip ji turi atrodyti, koks
jos turinys, pradžioje nebuvo tvirto nusistatymo. Vieniems tai buvo autonomija, kitiems ekonominis savarankiškumas SSRS sudėtyje, dar kitiems – visiška nepriklausomybė nuo Maskvos.
Reikėtų kalbėti apie spartų paties Sąjūdžio sąmonėjimo kelią nuo jo pirmų žingsnių, pajutus visos tautos
paramą.
Į Sąjūdį pateko atsitiktiniai žmonės. Taip gali atrodyti, prisimenant, kaip birželio 3 d. triukšmingoje
Mokslų Akademijos salėje ten esantys asmenys pačios
publikos buvo siūlomi į Iniciatyvinę grupę, panašiai vėliau rinktas Sąjūdžio Seimas bei Seimo Taryba.
Iš tikrųjų tai nebuvo atsitiktinai į viešumą iškelti asmenys. Šiaip ar taip viešumoje buvo jie žinomi, kaip
pasireiškę spaudoje, mene, moksle, pasisakę dėl kalbos, paminklosaugos, žmogaus teisių. Pusiau viešas
žmonių telkimasis buvo prasidėjęs gana seniai, pačios tautos gelmėse. Tai folklorinė santalka Ramuva,
smarkiai valdžiai nervus gadinęs Vilniaus senamies-

čio gynėjų sambūris „Garažas“, vėliau atsiradusi „Talka“, filosofų rengiamos diskusijos, neretai privačioje
aplinkoje besitelkiantys akademines tradicijas puoselėjantys asmenys. Pagaliau net gamyklose telkėsi
vadinamieji kultūros klubai, įvairūs būreliai ir pan.
Beje, kultūra, jos savarankiškumo siekimas dažnai
būdavo savotiška priedanga svarstyti žymiai platesnius klausimus.
Šie žmonės, ėję skirtingais keliais, bet viena kryptimi,
galima sakyti, pirmą kartą susitiko birželio 3 d. Mokslų
Akademijos salėje, Sąjūdžio mitinguose bei įvairiuose
viešuose renginiuose.
Nereikia pamiršti, kad į Sąjūdžio grupes besitelkiantys žmonės jau buvo gerai informuoti. Nors ir persekiojama, vis dėlto per rankas plito pogrindinė spauda,
įvairūs dokumentai, antai vadinamojo Molotovo–Ri
bbentropo pakto kopija, išeivijos leidiniai, rusų disidentų kūryba. Stipriausią įspūdį darė „Katalikų Bažnyčios
kronika“, kur „šaltai“, tačiau objektyviai pateikinėti
žmogaus teisių pažeidimo faktai.
Tuo metu Bažnyčia, tikintieji buvo jėga, kuri žmonėms darė stiprų įspūdį. Vargu ar taip būtų iškilęs
Sąjūdis, jeigu nebūtų veikusi Lietuvos Laisvės Lyga,
Helsinkio grupė, kitos nelegalios santalkos, tikintieji.

Gintautas Trimakas. Lietuvos mokslų akademijos salė. 2001. Fotografija
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Pastarąjį dešimtmetį susidarė pusiau legali intelektua
linė ar net disidentinė aplinka, kurioje buvo laisvai
mąstoma apie tuos dalykus, kurie netrukus tapo Sąjūdžio veiklos gairėmis. Šitaip buvo pasiruošta Sąjūdžiui,
subręsta Atgimimui.
Daugeliui kelias į visuotinį Sąjūdį buvo ne vien politinis, bet ir asmenybinis aktas. Ištikti visuotinio sujudimo, apsispręsti turėjo ir iki tol priklausiusieji partijos ir valdžios struktūroms. Ypač svarbu, kaip asmuo
pasielgia pačiu aukščiausiu istoriniu momentu, pavyzdžiui, Kovo 11-osios naktį, rytą ir dieną. Jų parašų niekas nedrįs išbraukti. Tuo aukščiausiu momentu nebuvo išduota Nepriklausomybė, o visa kita buvo ir yra jos

baigęsi dar nesant viešo tautos pritarimo, kuris pasireiškė mitinguose, Baltijos kelyje, visuotiniu žmonių
susitelkimu. Tokią viešumoje pasirodžiusią santalką režimas būtų lengvai „susėmęs“. Nuostabus dalykas – nepriklausomybės siekis tuo metu kilo iš tautos, kuri ir įpareigojo Sąjūdį atlikti šį istorinį žingsnį.
Kaip niekada buvo pajusta: yra tauta, o tai net abejojančius vertė stoti į Nepriklausomybės kelią. Todėl
tauta buvo didi.
Atsirado sistemoje spraga, kai laiku ir sumaniai, nepadarant klaidų, reikėjo „pasiimti“ Nepriklausomybę.
Manau, jog šiek tiek suvėlavus mus ir kitas šalis galėjo
ištikti kruvinas Jugoslavijos likimas. Kai kurie asme-

įtvirtinimo, stiprinimo, gynimo būdai, politinė kova, int
rigos, nuomonės, santykiai, praeities nuoskaudos, kurių tiek daug atsinešėme iš okupacijos metų. Visa tai
vyko ant labai siauro istorijos liepto.
Dar vienas priekaištas tuometiniam Sąjūdžiui: jo gretose beveik nebuvo žinomų disidentų, gulagus praėjusių tremtinių, asmenų, kurie, nepaisydami persekiojimų, represijų deklaravo Lietuvos Nepriklausomybę,
visišką laisvę nuo Maskvos. Nežinia, kuo viskas būtų

nys bus minimi istorijoje kaip sužaidę unikalią partiją
su vienu labiausiai represinių režimų.
Tokia buvo kulminacija, vykusi dramatiškomis aplinkybėmis. Panašios būna visų dramų kulminacijos, po
kurių artistai vėl tampa silpnais, lengvai pažeidžiamais žmonėmis.
Štai vėl turime dėl ko gerbti savo tautos istoriją.
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Už šeimą
Tomas Daugirdas

Seimas prieš kurį laiką patvirtino
Valstybinę šeimos politikos koncepciją. Daugiausia ginčų ir diskusijų sukėlė klausimas apie tai, jog valstybė
suteikia prioritetą tradicinei šeimai,
kurią sudaro vyras, moteris ir vaikai arba įvaikiai ir kuri yra sutvirtinta santuoka. Nors diskusija tarsi sukosi vien apie šeimą, tačiau ji palietė
daug gilesnius dalykus – klausimą, į
kokį žmogų ir į kokią visuomenę yra
orientuota mūsų valstybė. Neabejotina, kad kiekvienas geras sumanymas,
kaip ir valstybinė šeimos koncepcija,
gali baigtis neišmintingu pritaikymu.
Tačiau šeimos ribų išplėtimas taip,
kaip siūloma koncepcijos oponentų
pasisakymuose, neabejotinai atneštų
daug gilesnę žalą visuomenei.
Koncepcijos priešininkai smerkė Ka
talikų Bažnyčią ir dalį visuomenės,
tarsi primetančios likusiai visuomenės
daliai savo požiūrį. Jie sakėsi ginantys
silpnuosius – vienišas mamas, ne santuokoje gimusius vaikus, seksualines
mažumas ir kitas visuomenės grupes,
kurias šis dokumentas tarsi diskriminuoja, „sukuria prielaidą dalies Lietuvos piliečių asmeninio gyvenimo nuvertinimui“ (Dalė Kabašinskaitė).
Lygių galimybių plėtros centro darbuotoja Margarita Jankauskaitė,
remdamasi Europos Teisingumo Teismo išaiškinimu, pasiūlė taip apibrėžti šeimą: „jeigu žmonės gyvena kartu,
jei turi bendrą ūkį, tai ir yra suvokiama kaip šeima. Santuokos planas neiškeliamas į pirmą vietą“. Vienas pagrindinių šeimos nusakymų čia būtų
„gyvenimas kartu“, tai yra gyvenimas
vienoje erdvėje ir dalijimasis bendra
nuosavybe. Kadangi šiame apibrėžime neminimas įsipareigojimas, tai
tokia šeima – labai nestabili. Tie pa-
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tys du ar trys žmonės vieną dieną gali
būti šeima, o kitą – kai vienas ar du jų
išsikrausto – nebe šeima.
Tokie procesai yra šiuo metu rodomo lietuviško serialo „Nekviesta meilė“ veiksmo pagrindas. Jo pradžioje
žiūrovai dar galėjo stengtis mėginti išsiaiškinti, kas yra kieno „vyras“, „žmona“ ar „vaikas“. Serialui stipriai įsibėgėjus, šis klausimas tampa pernelyg
komplikuotas, nes beveik visi yra „gyvenę kartu“ su beveik visais kitais.
Šeima kaip ilgalaikis įsipareigojimas
(„iki grabo lentos“) filme neegzistuoja.
Vienintelis aiškiausias ir stabiliausias
santykis yra tarp mamų ir vaikų arba
tarp draugų bei draugių, kurie negyvena kartu. Ypač šie santykiai yra
stabilesni nei „gyvenimas kartu“.
Natūraliai klaustina, kas palaiko
šeimą, kurioje nesama aiškaus įsipareigojimo, galiojančio nepaisant aplinkybių ir asmeninių jausmų pokyčių?
Dalykas, kuris kiek ilgiau išlaiko tokią šeimą, yra prisirišimas, globa ar
abejingumas, kai jokie jausmai negali trukdyti dviejų būtybių bendravimui. Būtybių, nebūtinai žmonių, nes
paprastai stipriausiai prisirišama prie
naminio gyvūno, augalo ar net baldo.
Juolab kad tokie prisirišimai neretai
tęsiasi iki vienos ar kitos pusės mirties, o pasitaikančias išdavystes visuomenė labai smerkia. Išmetęs savo šunį
į gatvę žmogus veikiausiai bus daug stipriau pasmerktas visuomenės nei
išvijęs į lauką žmoną ir
vaiką. Prisirišimas prie
naminio gyvūno ir įsipareigojimas jį globoti yra
tarsi savaime suprantamas, o santykio su kitu
žmogumi pastovumas to-

kiu požiūriu – jau nebe būtinybė.
Neretai argumentuojama, kad gyvenant kartu santykiai išlieka ilgiau
nei susituokus. Tačiau išlieka faktas:
ištuoka reiškia, kad žmonės nesugebėjo laikytis duotų pažadų ar priesaikos. Gyvenusiųjų kartu išsiskyrimas
nenutraukia šio įpareigojančio saito.
Bendro ūkio atsisakymas čia yra tarsi iš anksto numatomas dalykas. Gyvenant kartu tarsi nuolat suvokiama,
kad tai baigsis, jei buvimas drauge dėl
vienų ar kitų priežasčių taps našta.
Valstybės pripažįstama šeimos koncepcija yra santykių toje visuomenėje
veidrodis. Valstybė gali pripažinti šeimą, kurioje negalioja jokie ilgalaikiai
įsipareigojimai, sutartys, nesama pasižadėjimo jų nelaužyti. Tačiau tuomet ir pati visuomenė yra tokia, kurioje nepripažįstami jokie pastovesni
įsipareigojimai, o susitarimai netenka
galios, kai jie kam nors tampa nepatogūs. Žmogui elgtis pagal tai, kas priimtiniausia konkrečiu metu, yra daug
„natūraliau“ nei laikytis ankstesnių
įsipareigojimų. Laikytis įstatymų yra
daug sunkiau nei juos apeiti, siekiant
patogiau gyventi.
Šiuolaikinės demokratijos pagrindas
yra tai, kas vadinama visuomenės sutartimi. Tai reiškia, kad tvarką palaiko
susitarimai, kurių sutinka laikytis visa
visuomenė. Ji gali išlikti tik tuomet,
kai žmonės priima įstatymus, kitas taisykles kaip
bendrumo išlikimo būtinybę, o ne vien kaip prievartą. Jei įstatymai žmonėms tampa vien našta,
vieni gyvena kitų sąskaita, tai dingsta pasitikėjimas vienų kitais ir formuojasi kitus išnaudoti
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siekiantys uždari klanai. Jei žmogus
susitaria su kitu žmogumi dėl tam tik
rų dalykų, ketindamas vėliau elgtis pagal aplinkybes, tai jokie susitarimai ir
jokia bendra veikla tampa iš principo
neįmanomi. Telieka gudravimas, apga
vystės ir momentinės pergalės.
Pagrindinis argumentas, pateikiamas mėginant įteisinti labai plačią
šeimos koncepciją, yra laisvė rinktis ir
sudaryti valstybės nekontroliuojamus
susitarimus. Tokie susitarimai būtų
panašūs į verslo sandorius. Tiesa, rinkos sąlygomis versle sutartys sudaromos ne iki gyvenimo pabaigos. Tačiau
joks verslas negalėtų išlikti, jei sutarties sąlygos nebūtų apibrėžiamos ir jei
nebūtų numatoma, iki kada jos galios.
Netradicinės šeimos gynėjams turbūt būtų skandalinga, jei būtų sudaromos panašios sutartys tam tikram
laikui, pasiskirstant pareigas ir atsakomybes. Pavyzdžiui, du skirtingų ar
tos pačios lyties žmonės sudarytų sutartį penkiems metams gyventi drauge, tam tikromis proporcijomis dalytis uždirbamus pinigus, atlikti namų
ruošą ir tam tikru reguliarumu turėti
apibrėžtus santykius ar jų kompleksą.
Tokia sutartis absurdiška, nes čia susitiktų ne asmenybės, o bendradarbiai
(partneriai), turintys apibrėžtus santykius ir siekiantys tam tikrų individualių tikslų ar naudos. Tokie dalykai
kaip meilė ar artimo meilė šioje sąjungoje būtų pertekliniai, o galbūt net ir
trukdantys sklandiems santykiams.
Šeimos koncepcijos priešininkai teigė, kad įtvirtinus „tradicinės“ šeimos
koncepciją kaip pavyzdinę, bus apribota
žmogaus teisė spręsti apie savo gyvenimą, nukentės visuomenės laisvė ir tolerancija. Tačiau pakanka vien pragmatinių argumentų įrodyti, kad tradicinės
šeimos kaip pavyzdinės įtvirtinimas
yra „naudingas“ darniam visuomenės funkcionavimui, idant žmonės joje
jaustųsi saugūs. Šiuos argumentus plačiausiai išdėstė Gintautas Vaitoška:
„psichologija turi daugybę neginčijamų
įrodymų, parodančių, kad geriausiai
laisvas, drąsus, už žmogiškumą kovojantis ir kūrybingas individas susiformuoja harmoningoje šeimoje“.
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Kita vertus, esama „tradicinės“ šeimos svarbos pačiam žmogui. Kai kalbama apie „tradicinę šeimą“, išsakoma atvirai arba numanoma, kad
tai yra šeima, kurios modelis kyla iš
krikščioniškosios tradicijos. Ilgalaikis
įsipareigojimas prieš žmones ir Dievą yra žmogaus tobulėjimo pagrindas.
Tai vienas svarbiausių, o gal net svarbiausias žmogaus apsisprendimas gyvenime, už kurį jis visiškai atsakingas
ir kurį turi ištverti, jei jį lydės sunkumai ar nesėkmės. Toks pasižadėjimas
visam gyvenimui liudija, kad ir kiti
žmogaus pasirinkimai yra neatšaukiami, kad nėra neutralių ar nesvarbių dalykų jo gyvenime.
Nepripažįstant žmogaus išganymo
galimybės ar to, kad jis turi sielą (ryšį
su amžinybe), „tradicinė“ šeima gali
pasirodyti vien kaip būtina duoklė
visuomenei. Tokiam prisiimtam įsipareigojimui įgyvendinti gali prireikti daug individualaus didvyriškumo,
atsisakant asmeninių polinkių. Šitokią poziciją tegali išlaikyti išskirtiniai,
tvirtos valios asmenys.
Nemažai argumentų prieš „tradicinės“ šeimos kaip pavyzdinės įtvirtinimą rėmėsi būtent žmogaus silpnumu.
Tokių pozicijų gynimas neabejotinai
yra demokratijos iškovojimų pasekmė.
Sovietmečiu buvo kišamasi į žmonių
šeimyninį ir asmeninį gyvenimą, visuo
menės spaudimo keliu buvo siekiama
užkirsti kelią skyryboms ir santuokinei neištikimybei. Visuomenė, besiremianti tokiu šeimos „stabilumu“, neišvengiamai išsigimsta, nes nepalieka
vietos žmogaus pasirinkimams ir jo
asmeniniams sprendimams. Šiandien
linkstama žmogų išlaisvinti iš bet kokių suvaržymų, suabsoliutinant jo lais
vę ir pasirinkimus.
Tačiau ir ši laisvė (kaip ir prievartinis pasilikimas šeimoje) gali tapti didele našta, nes žmogus kiekviename
žingsnyje tikrinsis, ar joje susiformavę
bei besiformuojantys santykiai nekliudo jo laisvei, ar jis tokioje šeimoje „nepraranda savęs“. Tokia „išlaisvinta“
šeima toli gražu nesuteikia laisvės ir
lengvumo, kurį tarsi turėtų garantuoti galimybė laisvai rinktis santykių po-

būdį ir orientacijas. Šeimoje tikimasi
ir ieškoma žmogiškosios egzistencijos
pilnatvės ir neabejotinai nusiviliama.
Jei tikima, kad žmogus turi sielą, tai
šeimos santykių sunkis ar lengvumas
gali būti materialinis arba psichologinis, bet ne egzistencinis. Krikščionio
gyvenimui šeima yra labai svarbi, tačiau kadangi jis nesuabsoliutina savo
individualių siekių ir asmenybės savirealizacijos, tai šeimoje galintys kilti sunkumai ir jo „laisvės apribojimai“
jam nebebus nepakeliami.
Polemika dėl valstybinės šeimos
koncepcijos yra dalis daug platesnės
diskusijos, kurioje turėtų vis labiau
aiškėti, kaip mūsų visuomenėje žvelgiama į žmogų, į žmonių tarpusavio
santykius. Galiausiai čia klausiama
apie tai, ar mūsų valstybėje bus iškelti
vertybiniai orientyrai, rodantys, koks
žmogaus gyvenims laikomas pavyzdiniu. Tokie orientyrai yra ypač svarbūs, net jei didžioji dauguma visuomenės narių tokio gyvenimo nesugeba
gyventi dėl susiklosčiusių aplinkybių
ar asmeninių silpnybių. Neabejotina,
kad suabsoliutinant lygių galimybių
svarbą ar laisvą pasirinkimą, anksčiau ar vėliau bus besąlygiškai imta
ginti teisę į abortus, eutanaziją, kovojama prieš vertybinio požiūrio taikymą moksleivių mokymui, galiausiai –
prieš religinių švenčių įtvirtinimą
kaip valstybinių ir prieš iki šiol paskelbtus valstybinius patriotinius ritualus, lydinčius Vasario 16-osios ir
Kovo 11-osios šventimą.
Gali pasirodyti, kad visuomenė, pripažįstanti tam tikras išskirtines vertybes, sudaro žmogui sunkumų, nes
priverčia jį pasijusti nepatogiai, gėdytis ar maištauti, jei jis elgiasi kitaip ar
skiriasi jo požiūris. Visuomenėje, kurioje suabsoliutinama žmogaus teisė
rinktis, nustoja galioti tokie dalykai
kaip aktyvus rūpestis kitu, besąlygiška ištikimybė kitam per duotą pažadą, tikėjimas, kad žmogus ir visuomenė gali būti geresni. Tai būtų yranti
visuomenė, kurioje išliktų stipriausi
ir gudriausi, o apie lygias galimybes
greitai būtų užmiršta kaip apie nereikalingą praeities reliktą.
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TIESOS SAKYMAS
Arvydas Anušauskas

Ar Tiesos sakymas veikia visuomenę? Be jokios abejonės, atsakymas teigiamas, ir to pavyzdys buvo Sąjūdžio veikla. Žvelgiant iš kitos pusės, tiesos sakymas
atitiko ir vėlyvosios sovietmečio Lietuvos visuomenės
lūkesčius. Tai galima iliustruoti sociologo Vytauto Gaidžio 1988 m. balandį Vilniaus miesto partijos komiteto
užsakymu atliktos neviešos sociologinės apklausos rezultatais. Anketose nebuvo vengiama aštresnių klausimų, todėl net keturi penktadaliai lietuvių ir ketvirtadalis rusų savo atsakymuose patvirtino, kad „Lietuva
rusifikuojama“. Nuomonę, kad „ekonominiai mainai
neteisingi“ ir Lietuva į sąjunginį „katilą“ atiduodanti
daugiau, negu derėtų, palaikė 65% lietuvių ir 36% nelietuvių. Ši socialinė įtampa tuo metu tvyrojo paslėpta,
neaktyvuota formoje, t. y. buvo vertinama kaip sunkiai
bepakeičiamas dalykas1. Beje, alternatyva, „kad Lietuva būtų savarankiškesnė“, lietuvių tuo metu buvo
nurodoma tik po „taikos“, „pragyvenimo lygio“, „butų“,
„ekologijos“. Tačiau jau apklausos rengėjas savo išvadoje pastebėjo, kad „darbo žmonių politinės sąmonės aktyvizacija gali aktyvuoti ir šį socialinės įtampos tašką“.
Tik štai miesto partijos komitete tokia išvada liko nesuvokta. Kaip ir tai, kad lietuvių tautinė tapatybė jau
tada buvo itin stipri: net 86% lietuvių didžiavosi savo
tautybe, o 97% buvo tvirtai apsisprendę gyventi Lietuvoje. Po daugiau nei metų, jau įsisiūbavus Sąjūdžiui,
Vilniaus sociologinių centrų asociacija atliko naujus tyrimus apie nacionalinių santykių būklę Vilniaus mieste2. Jei prieš metus dauguma pirminiu uždaviniu laikė materialinių gyvenimo sąlygų gerėjimą, tai dabar
85% lietuvių ir ketvirtadalis rusų kaip pagrindinį pert

varkos uždavinį suvokė Respublikos suverenitetą. Tik
15% lietuvių pirmiausia laukė materialinių sąlygų pagerinimo. Trys ketvirtadaliai lietuvių Lietuvą ateityje
jau matė kaip nepriklausomą valstybę, o palikti viską,
kaip ligi tol, t. y. Lietuvos SSR, iš esmės nenorėjo niekas. Už nepriklausomą ar nepriklausomą socialistinę
Lietuvos valstybę pasisakė net 36% komunistų (tarp
lietuvių komunistų tokių buvo 54%) ir net 79% nepartinių lietuvių. Tik ketvirtadalis nelietuvių palaikė idėją

1
Pažyma apie sociologinės apklausos „Ideologinė situacija ir internacionalinio auklėjimo uždaviniai“ preliminarius rezultatus, in: Lietuvos ypatingasis archyvas, (toliau – LYA), f. K-1, ap. 48, b. 96, l. 41–42.
2
LKP Vilniaus m. ideologinio skyriaus ir Vilniaus sociologinių tyrimų asociacijos pažyma „Dėl sociologinių tyrimų apie nacionalinių
santykių būklę Vilniuje rezultatų“, in: Ibid., l. 77–82.
3
Ibid., l. 59.

Arvydas Anušauskas (g. 1963) – istorijos daktaras,
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vių turėjo apie penktadalį šalininkų, tai judėjimo veik
loje norėjo dalyvauti tik mažesnė jų dalis. Nepaisant
sutelkiamų daugiatūkstantinių mitingų tarybų valdžiai palaikyti, Sąjūdžio veiklą sprendžiant nacionalines problemas teigiamai vertino 95% lietuvių ir beveik
pusė nelietuvių.
Bet komunistų partijos struktūros dar turėjo savo
rankose grėsmingų įrankių. Vos susikūręs Sąjūdis atsidūrė KGB akiratyje. Jau pirmojo Sąjūdžio sukviesto
mitingo metu 1988 m. birželio 24 d. KGB dėl viso pikto nusirašė 21 iškelto plakato turinį: nuo „KGB=SS“,
„Laisvę Lietuvos politiniams kaliniams“ iki rusiško užrašo „Drg. M. Gorbačiovai – visa Lietuva už persitvarkymą“ bei lietuviško lozungo „Laisva Lietuva – Europos tautų šeimoje“4. Nepaisant pirmųjų KGB ataskaitų
džiūgavimo dėl galimybių gauti apie Sąjūdį reikiamą
informaciją, tas džiaugsmas greitai išblėso. Jau nebepakako vien tik Maskvoje „K“ valdybos „A“ tarnybos ir
Pirmosios vyriausios valdybos 19 skyriaus (virš. Romualdas Marcinkus) suaktyvintų kompromitavimo akcijų, nukreiptų ne tik prieš Lietuvos Laisvės Lygą, bet ir

prieš Sąjūdžio veikėjus5. 1989 m. balandžio mėn. KGB
parengė visų Sąjūdžio Seimo tarybos narių charakteristikas. Pirmiausia asmeninės savybės, giminystės ryšiai užsienyje, artimųjų represavimo aplinkybės buvo
apibūdintos tų, kurie pasisakė už Lietuvos nepriklausomą valstybę arba perdavinėjo vadinamą „neigiamą informaciją“ į
užsienį, t. y. Vytautą Landsbergį,
Romualdą Ozolą, Alvydą Medalinską, Bronių Genzelį, Romą Gudaitį,
Kazimierą Motieką, Vytautą Radžvilą, Zigmą Vaišvilą.
Tuo pat metu galvota ir apie represijas. Tarp KGB uždavinių, kurie iškils tik „ypatinguoju periodu“,
buvo numatytas „izoliavimas asmenų, kurie kelia ypatingą grėsmę
valstybei karo sąlygomis“6. Svarbiausias uždavinys nusakytas itin
lakoniškai, ir tai leidžia teigti, kad
KGB nesiruošė veikti kaip savarankiška jėga: „KPSS CK ir sovietinės
vyriausybės specialių uždavinių
vykdymas“7. Buvo numatytas visas arsenalas priemonių, jau išbandytų pokariu: gaudynės, masiniai
teritorijos šukavimai, „specialios
operacijos apsivalant [...] nuo priešiškų ir kriminalinių
elementų“8. Komunistų partijos ir KGB galimybės kriminalizuoti bet kokius menamus bei potencialius priešininkus, suimant juos, gabenant į lagerius buvo laikomos itin veiksmingomis. KGB savo mobilizaciniuose
planuose nė nesistengė to pridengti kokiomis nors ideologinėmis klišėmis, bet numatė, kad „priešiški elementai“, vadinami „socialiai pavojingais asmenimis“, padedant VRM bus iškeldinti iš rajonų, kur jų buvimas
yra nepageidaujamas9. Taigi vėl buvo numatyti trėmimai. KGB galimybių ugdymas ir pasirengimas veikti „nestandartinėse situacijose“10 buvo pridengiamas
pasirengimu galimai karo arba ypatingajai padėčiai.
1988 m. gruodžio duomenimis Lietuvoje KGB buvo suskaičiavusi 273 asmenis, kurie keltų pavojų paskelbus
„ypatingą padėtį“. Buvo sudaryti ir su VRM suderinti
kiekvieno jų sulaikymo planai, parengta ir apginkluota
50 operatyvinių kovinių būrių11. Bet sureaguoti į pakitusias vidaus politines aplinkybes KGB sugebėjo tik iš
dalies, todėl represijas pirmiausia numatyta nukreipti
prieš disidentiniame sąjūdyje dalyvavusius asmenis.

4
Delegatų išlydėjimas į XIX-ąją partinę konferenciją. Gedimino
aikštė. Lozungai, in: Ibid., ap. 46, b. 1910, l. 4.
5
Eduardo Eismunto raštas SSRS KGB PGU virš. gen. mjr. L. Šebaršinui „Apie lietuvių emigracijos priešiškus siekius“, 1989 03 22, in: Ibid.,
l. 134.
6
[Be pavadinimo], mobilizacinis dokumentas Nr. M/00306, in: Ibid.,
ap. 46, b. 2833, l. 142.

Ibid., l. 144.
Ibid., l. 145.
9
Ibid., l. 147.
10
Ibid., l. 149.
11
LSSR KGB pirmo pavaduotojo gen. mjr. S. Caplino pranešimas
SSRS KGB Mobilizacinio skyriaus viršininkui gen. mjr. A. B. Suplatovui
„Apie LSSR KGB mobilizacinio pasirengimo būklę“, in: Ibid., l. 2.

išlaikyti „tarybų socialistinę respubliką“, nekeičiant jos
statuso3. Paaiškėjo, kad tik vienas iš šimto lietuvių nepritaria Sąjūdžio veiklai ir pritaria „Jedinstvo“ veiklai,
bet nė vienas lietuvis ar žydas „Jedinstvo“ veikloje dalyvauti nenorėjo. Ir net jeigu „Jedinstvo“ tarp nelietu-

Slaptas planas Metel. 1989. Schema. LYA, f. K-1, ap. 48, b. 150, l. 24
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Ypatingam periodui ruošėsi ir Vidaus reikalų ministerija. 1989 m. lapkritį – gruodį Vilniaus vidaus reikalų valdybos viršininkas milicijos plk. Eugenijus Matuzanis ir KGB Vilniaus m. skyriaus viršininkas plk. J.
Tamašauskas suderino slaptą planą Metel („Pūga“),
kuris turėjo pelengvinti šių institucijų veiklos koordinaciją ypatingos padėties sąlygomis, „atsisakius
vykdyti valdžios atstovo reikalavimą nutraukti nesankcionuotą
masinį renginį imamasi priemonių jam nutraukti“. Artėjant rinkimams, visuomenėje augo įtampa,
ir tai žinodama Maskva siekė kontroliuoti situaciją; laikas tam buvo
pasirinktas tinkamas. Juolab kad
planas nebuvo parengtas per kelias dienas. Jis jau iš dalies buvo išbandytas per 1988 m. rugsėjo 28 d.
„bananų balių“. Tuometiniai „priemonių plano“ organizatoriai ir vykdytojai – Vilniaus milicijos vadovas
Matuzanis, vidaus kariuomenės 2ojo pulko vadas pplk. Stanislovas
Stančikas – tapo ir atnaujinto plano herojais – operatyvinio štabo nariais. Planą rengė milicijos majoras
Č. Šidagis, o į operatyvinį neramumų slopinimo štabą be Matuzanio, plano rengėjo Šidagio ir Stančiko (nuo 1992-09-28 iki 1994-02-01 – Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 2-ojo pulko vadas),
buvo įtraukti vidaus tarnybos pplk. Kazys Zulonas (dabar – generolas, buvęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius; Vilniaus m. savivaldybės Turto departamento vadovas), milicijos mokyklų
vadovai S. Simanavičius ir E. Paskaris, kriminalinės
paieškos virš. pplk. V. Gražys12 ir kt. Planą Metel buvo
numatyta realizuoti, kai su politiniais, socialiniaisekonominiais reikalavimais į masinį mitingą ar demonstraciją susirinkusių žmonių renginys – bet kokiu
pretekstu – būtų įvertintas kaip „destabilizuojantis padėtį“13. Planas buvo parengtas pagal SSRS VRM 1989
m. liepos 6 d. instrukciją dėl specialių priemonių panaudojimo14, paskaičiavus, kad jam realizuoti užteks
1386 milicininkų, milicijos mokyklų kursantų ir vidaus
kariuomenės kareivių15. Prireikus buvo numatytas iki
9000 kariškių ir milicininkų permetimas iš Minsko, Kijevo, Maskvos ir Mogiliovo16.

Galima tik džiaugtis, kad šis planas nebuvo realizuotas, ir nei plk. Stančiko vyrams nereikėjo panaudoti
„bananų“ ir visų atmainų „čeriomuchų“ dujų, nei gen.
Zulono vyrams branspoidų vandens čiurkšlėmis aušinti įkaitusių sąjūdininkų galvų. O juk buvo kruopščiai

12
Milicijos mjr. Č. Šidagio parengtas planas „Metel“, 1989-11, in:
Ibid., ap. 48, b. 150, l. 1–12.
13
Ibid., l. 21.
14
SSRS VRM instrukcija dėl specialių priemonių panaudojimo,
1989-07-06, in: Ibid., l. 14–15.
15
Ibid., l. 25.
16
Priemonių ir pajėgų pasitelkiamų tvarkos ir saugumo palaikymui

Vilniaus mieste apskaičiavimas, in: Ibid., l. 31.
17
Ibid., l. 33, 35, 36, 39, 44, 49.
18
Trumpas, pavyzdinis Vilniaus Vidaus reikalų valdybos politinio
skyriaus priemonių planas vykdant operaciją „Metel“, in: Ibid., l. 22.
19
LSSR KGB Vilniaus m. skyriaus virš. plk. J. Tamašausko pažyma
„Apie Vilniaus m. 1990–1991 m. vykusius mitingus ir piketus“, 199104-09, in: LYA, f. K-1, ap. 46, b. 731, l. 2.
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Dalinių išdėstymo prie Aukščiausiosios Tarybos pastato schema.
Slaptas planas Metel. 1989. LYA, f. K-1, ap. 48, b. 150, l. 34

pasirengta, nubraižytos schemos kaip vaikyti žmones
Vingio parke, Lukiškių aikštėje, prie Katedros ir prie
Seimo17. Anot buvusio Vilniaus miesto milicijos politinio skyriaus viršininko plk. V. Duškino: „Prireikus planas gali būti pakeistas ir papildytas, priklausomai nuo
susiklosčiusios padėties, atsižvelgus į konkrečią politinę situaciją…“18 O konkreti situacija reikalavo, kad
veiksmai būtų suderinti su LKP Vilniaus miesto sekretoriumi, vykdomojo komiteto pirmininku, miesto prokuroru. Ir tik Kovo 11-osios įvykiai išgelbėjo žmones
nuo tokių planų įgyvendinimo, kurie būtų pareikalavę
gal ir didesnių aukų negu Sausio 13-ąją. Matyt, galima tik džiaugtis, kad atkurta nepriklausoma Lietuvos
valstybė „suvirškino“ VRM ir „išspjovė“ KGB. Bet apie
abiejų institucijų parengtus, tegul ir neįgyvendintus
planus reikia kalbėti atvirai, ne puse lūpų.
KGB ypač jautriai reagavo į 1990 m. sausio 23 – vasario 5 d. vykusį Sąjūdžio remiamą piketą prie KGB
pastato, protestuojant prieš archyvinių dokumentų išvežimą19. Vykstant piketui dėl archyvų naikinimo prie
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jų nepamatuotas ambicijas, neapdairią politiką ir netoliaregišką veiklą nereikėtų mums visiems brangiai
mokėti“20. Bet jau 1990 m. kovo pabaigoje, po Lietuvos
Respublikos Aukščiausios Tarybos nutarimų, palietusių KGB veiklą, jos vadovybė atsakymuose į „Respublikos“ žurnalistų klausimus buvusius disidentus įvardijo kaip „padorius, sąžiningus žmones“, kuriems „jokios
antipatijos kaip žmonėms VSK nei anksčiau, nei dabar
nejaučia“21. KGB vadovybei nebuvo paslaptis, kad prieš
LKP atsiskyrimą Algirdas Brazauskas mėgino KGB
padaryti tiesiogiai pavaldžia sovietinės respublikos vadovybei, t. y. padaryti ją respublikinio pavaldumo institucija, net paskambino tuo klausimu SSRS KGB pirmininkui Vladimirui Kriučkovui. Bet atsakymas buvo
neigiamas22, ir LSSR bei LKP vadovybė nesiruošė toliau erzinti Maskvos.
Tik tiesos sakymas sužlugdė pagrindinius sovietinės
valdžios ramsčius Lietuvoje – LKP, KGB ir sovietų armiją. Kad ir kas būtų kalbama apie tai, jog Lietuva ne
po Kovo 11-osios, o tik po Maskvoje įvykusio pučo atsikovojo realią nepriklausomybę – faktai rodo ką kita.
Lietuvos Respublikos Ministrų Taryba 1990 m. kovo

23 d. savo nutarimu įpareigojo LSSR KGB nutraukti
savo veiklą ir likviduotis. Kovo 27 d. LR Aukščiausioji
Taryba kreipėsi į Lietuvos piliečius, kurie buvo užverbuoti KGB, kviesdama nutraukti bendradarbiavimą.
KGB per pirmą pusmetį neteko trečdalio informacijos
šaltinių, jos galimybės kiekvieną
mėnesį vis menko.
1990 m. gruodį KGB 2-os valdybos pplk. V. Vorobjovas apibūdino situaciją Lietuvoje kaip esančią
„sudėtingos operatyvinės padėties“:
agentūra sumažėjo trečdaliu, o likusios agentūros aktyvumas sumenko; netekta oficialių kontaktų
su respublikos įstaigomis; užsienio
specialiosios tarnybos ir išeivijos organizacijos gali gauti informaciją
tiesiogiai iš oficialių vyriausybinių
sluoksnių ir pan.23 Siekiant sukliudyti užsienio šalims gauti detalią
informaciją apie padėtį Lietuvoje
ir teikti pagalbą naujoms valdžios
struktūroms, buvo apribotos užsieniečių iš Vakarų valstybių galimybės atvykti į Lietuvą. Toks metodas jau buvo pritaikytas Jurijaus
Andropovo valdymo metais (nuo
5514 – 1981 m., iki 4439 – 1982 m.),
ir Gorbačiovo valdymo pradžioje, kai vakariečių atvykimas sumažintas net tris kartus – nuo 10 784 – 1985
m., iki 3618 – 1986 m. Žinoma, tai buvo laikina. Jau
1987 m. atvyko 11 684 užsieniečių iš Vakarų valstybių,
tad 1990 m. sumažinta iki 7342. Bet kontaktams tarp
lietuvių ir Vakarų valstybių atstovų persikėlus už Lietuvos ribų ir į užsienį, galimybės paveikti ir kontroliuoti
tokius ryšius nebeliko. 1991 m. rugpjūtį KGB Lietuvoje
disponavo vos puse savo ankstesniųjų pajėgų ir tesugebėjo Maskvai teikti keleriopai mažiau informacijos apie
padėtį Lietuvoje negu iki 1990 m. kovo. Ji nebekontroliavo keliaujančiųjų iš Lietuvos ir į Lietuvą, nebegalėjo sustabdyti 1990 m. į pasaulio oficialiai nepripažintą
Lietuvos Respubliką atvykusių 508 diplomatų srauto.
Nors okupacinė kariuomenė turėjo karinės technikos
prikimštus sandėlius, bet katastrofiškai sumažėjo jos
galimybės visa tai panaudoti. Lietuvos gyvųjų resursų
naudojimas sumažėjo iki minimumo, o nelegaliai veikę
sovietiniai kariniai komisariatai nuo 1991 m. rudens
jau nebūtų turėję galimybės siuntinėti savo šaukimus
į sovietinę armiją, nes nebeturėjo jokių duomenų apie
jaunuolius. Iš KGB pranešimų apie operatyvinę pa-

Eduardo Eismunto interviu, in: Tiesa, 1990-01-27.
1990 m. kovo 28 d. atsakymai „Respublikai“, in: LYA, f. K-1, ap.
46, b. 1080, l. 4.
22
Viliaus Kavaliausko interviu su KGB vadovais, in: Tiesa, 1990-

02-13.
23
LSSR KGB 2-os valdybos 2 skyriaus virš. pplk. V. Vorobjovo ataskaita „Apie LSSR LGB 2-os valdybos 2-ojo skyriaus darbą“, 1990-12,
in: Ibid., ap. 46, b. 912, l. 29.

centrinių KGB rūmų, 1990 m. sausio 27 d. Eduardas
Eismuntas pareiškė: „nuogąstauju dėl vieno, kad kai
kurių asmenų politinis avantiūrizmas, atitrūkimas
nuo realijų, noras nuolat sudaryti konfliktines situacijas nesukeltų rimtų politinių kataklizmų ir kad už

Dalinių išdėstymo Vingio parke schema. Slaptas planas Metel. 1989.
LYA, f. K-1, ap. 48, b. 150, l. 36

20
21

228

naujasis židinys-aidai 2008 / 6

TIESOS SAKYMAS

mas) visuomenėje buvo vertinamas neigiamai, kaip asdėtį žinoma, kad Šiaulių miesto karinis komisariatas
mens garbę ir orumą žeminanti aplinkybė. Čia vėl ga1991 m. pavasarį išsiuntė 300 šaukimų, bet atėjo tik
lėjo pasitarnauti Sąjūdžio išbandytas ginklas – tiesos
penki rusų tautybės jaunuoliai. Nė viena miesto įmonė,
sakymas (nepainiokime jo su tariama „raganų medžiok
organizacija ar mokykla sovietiniam kariniam komisale“), bet buvo pasukta kitu keliu. Viešumo trūkumas
riatui nebeteikė informacijos24. Taigi jei pučas Maskvoje ir nebūtų įvykęs, Lietuvą išlaikyti Maskva galėjo tik jėga. Maskva
Lietuvos nebevaldė.
Tuo tarpu KGB Vilniaus skyrius,
kaip ir reikalavo planas Metel, stropiai registravo visus Vilniuje vykusius mitingus ir piketus – dalyvius,
reikalavimus, skaičius. Nuo 1990
m. sausio 5 iki 9 d. užregistruoti 24
mitingai ir piketai, kuriuose dalyvavo 156 000 žmonių25. Nors ir pastebėta, kad LKP (SSKP) ir SSRS
piliečių tarybos bei įvairių komitetų organizuotose masinėse protesto akcijose dalyvavo apie 100 000
žmonių, bet kartu pastebėtos Nepriklausomybės šalininkų didelės mobilizacinės galimybės. Gana
vangiai rinkęsi į naujus mitingus ir
piketus, nepriklausomybės šalininDalinių išdėstymo Katedros aikštėje schema. Slaptas planas Metel. 1989.
kai (KGB vadinami „parlamento
LYA, f. K-1, ap. 48, b. 150, l. 49
šalininkais“), iškilus pavojui Aukšskiriant į atsakingas pareigas už nacionalinį saugumą
čiausiajai Tarybai, greitai surinkdavo nemažiau gauatsakingose institucijose asmenis su neatskleistais ir
sias mitinguotojų pajėgas. Nors KGB iro, jos galimybės
viešai neįvertintais ne itin reprezentatyviais biografiprisitaikyti prie kintančios situacijos ir įtakoti padėniais faktais, KGB rezervo problemos sprendimą pavertį nebuvo iki galo įvertintos. KGB 1990 m. rudenį jau
tė viešu skandalu. Nors net 74% šalies gyventojų manė,
konstatavo, kad „sąjunginės valdžios neapibrėžta politikad tikslinga paviešinti KGB rezervui priklausiusių
nė linija Lietuvos Respublikos atžvilgiu daro neigiamą
žmonių pavardes (iki šiol oficialiai to nepadaryta) ir net
įtaką ir KGB darbuotojų darbui, ir agentūrinio apara80% apklaustųjų nepritarė priėjimo prie KGB archyto darbui“26. KGB padalinys numatė ir vieną Maskvai
vinių dokumentų ribojimui28, bet – skirtingai negu Sąnaudingą prevencinę akciją: Lietuvos sukarintų strukjūdžio gimimo laikais – dabar vyraujanti, aukščiausių
tūrų, kurioms priskyrė ir „Sąjūdžio“ renginiuose tvarką
šalies pareigūnų pozicijos neatitikusi viešoji nuomonė
palaikančius žaliaraiščius, iš viso apie 15 000 žmonių,
(skiriant į nacionaliniam saugumui svarbias pareigas
likvidavimą pagal Sovietų Sąjungos prezidento įsaką27.
KGB rezervui priklausiusius asmenis) netapo atrama
Tad jeigu vykdant Metel planą 1989 m. ir būtų pakatiesos sakymui.
kę milicininkų bei vidaus kariuomenės kareivių, tai daNepamatavus, kiek destruktyviai viešai neišspręsbar tam jau reikėjo pasitelkti desantininkus… Tačiau ir
tosios praeities įvertinimo problemos gali paveikti vinauji kurti planai subyrėjo atsitrenkę į vienintelį lietusuomenę ir skandalų paliestas institucijas, ir ar tai gali
vių tautos turimą ginklą – Tiesą. Tiesą apie praeitį, istotapti nacionaliniam saugumui aktualia problema, imriją, valstybę, tautą, partijos ir KGB nusikaltimus…
tasi vadinamosios „riebaus brūkšnio“ politikos: praeiAtkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, Lietis nuo šiandienos atskiriama „riebiu brūkšniu“, atsituvos teisės aktuose KGB ne kartą įvertinta kaip represakant vienintelio kriterijaus ir svarbiausio Sąjūdžio
sinė okupacinės valdžios institucija, su kuria bet koks
iškovojimo – Tiesos sakymo.
slaptas ar neviešas bendravimas (ar bendradarbiavi24
Suvestinė Nr. 122 „Apie operatyvinę padėtį“, 1991-06-26, in: LYA,
f. K-1, ap. 46, b. 1746, l. 15.
25
LSSR KGB Vilniaus m. skyriaus virš. plk. J. Tamašausko pažyma
„Apie Vilniaus m. 1990–1991 m. vykusius mitingus ir piketus“, 199104-09, l. 2–7.
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[Be pavadinimo], (ne anksčiau 1990-08), in: Ibid., ap. 49, b. 280, l. 15a.
Pranešimas SSRS KGB pirmininkui V. Kriučkovui, (ne vėliau 199009), in: Ibid., ap. 46, b. 1346, l. 5.
28
„Dauguma šalies gyventojų mano, kad KGB rezervistų pavardes
paviešinti – tikslinga“, in: www.delfi.lt, (2005-02-21).
26

27
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„Supaukštėjusi siela“
Žmogaus laisvės ir totalitarizmo patirtis šiuolaikinėje lietuvių literatūroje

Tomas Vaiseta

Sovietinę praeitį tiriantiems Lietuvos istorikams ilgai
teko laukti savojo „Pavergto proto“. Dar iki Nepriklausomybės atkūrimo skaitančiąją Lietuvos visuomenės
dalį pasiekė Aleksandro Solženicyno, George’o Orwello
ar to paties Czesławo Miłoszo darbai, – originalo kalba ir pogrindinių vertimų pavidalu. Tad gal todėl niekas ir nesuskubo imtis išsamesnės lietuviškosios patirties totalitarinio režimo sąlygomis studijos, nepateikė
tegul ir subjektyvaus, bet numanomai platesnei žmonių daliai tinkančio modelio, paaiškinančio Lietuvos
žmonių prisitaikymą prie sovietinės tikrovės ar sugyve
nimą su ja.
Pirmieji tekstai, savo turiniu priartėję prie „Pavergto
proto“ problematikos, manytume, pasirodė tik 2006-aisiais, kai buvo išspausdinti literatūrologo Vytauto Kubiliaus dienoraščiai ir poeto Marcelijaus Martinaičio
„Tylintys tekstai: Užrašai iš raudonojo sąsiuvinio, 1971–
2001“. Tačiau tikras lūžis įvyko tik 2007 m. pabaigoje
pasirodžius filosofės Nerijos Putinaitės knygai „Nenutrūkusi styga: Prisitaikymas ir pasipriešinimas sovietų
Lietuvoje“1. Kadangi tokių tekstų teko laukti kone du
dešimtmečius, tai pirmaisiais šaltiniais, kuriuose buvo
galima ieškoti individo patirties totalitariniame režime
sklaidos ir refleksijos, tapo literatūros kūriniai.
Lietuvoje jau Sauliaus Tomo Kondroto romanas „Ir
apsiniauks žvelgiantys pro langą“ (1985) apie „Sniegoviją“ buvo laikomas totalitarinės sistemos alegorija2.
Maždaug nuo 1988 m., lietuvių literatūroje žymimų
kaip tikrojo išsilaisvinimo pradžia, tokių kūrinių ėmė
rodytis vis daugiau. Iš pradžių režimo kritika buvo išsakoma alegorijos ar parabolės figūromis (pvz., 1988 m.
išėjęs Romualdo Lankausko romanas „Užkeiktas miestas“), vėliau – jau atvirais, o tiems laikams daugeliui ir
šokiruojamais tekstais – ryškiausias pavyzdys čia yra
Ričardo Gavelio „Vilniaus pokeris“ ir „Jauno žmogaus
memuarai“.
Tokie kūriniai „apverčia“ literatūros paskirtį, mat
jie siekia ne tiek sukurti fikciją, kiek demaskuoti sisteTomas Vaiseta (g. 1984) – istorijos magistras, lrytas.lt vyr.
redaktoriaus pavaduotojas.
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mingai fikcija verstąją tikrovę. Todėl ir šiame straipsnyje nagrinėjami ne sovietmečio autoriai, kurie buvo
vieni pagrindinių sovietinės realybės „gražintojų“ ir
„aiškintojų“, bet sovietmečio patirtį sukaupę, tačiau iš
jos išsilaisvinę ir tai įsisąmoninę rašytojai. Posovietinės literatūros, kaip sovietmečio istorijos šaltinio, analizė prasminga, jei norime užčiuopti žmogaus totalitarinėje sistemoje – o tokia sovietų tvarką mums rūpimu
aspektu galima laikyti iki pat perestrojkos – dramą.
1
Nerija Putinaitė, Nenutrūkusi styga: Prisitaikymas ir pasipriešinimas sovietų Lietuvoje, Vilnius: Aidai, 2007.
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Savo raštuose prancūzų filosofas Jeanas Paulis
Sartre‘as įrodinėjo, kad žmogus yra pasmerktas laisvei,
o apsilankęs sovietų Lietuvoje tai paliudijo iš savo patirties: „Šiaip ar taip, visi lietuviai, su kuriais man teko
susitikti, yra tikrai laisvų žmonių pavyzdys“3. Tai galėtume traktuoti tik kaip anekdotą, kilusį iš nesusipratimo, esą Sartre’ui buvusios sudarytos galimybės bendrauti tik su atrinktais žmonėmis, todėl nesunku buvę
apsigauti. Tačiau jau atitrūkę nuo filosofo išsakytos tikrosios „pasmerkimo laisvei“ reikšmės, galėtume pasakyti, kad Sartre’as, tegul ir turėdamas galvoje visai kitus dalykus, ne taip jau smarkiai apsiriko. Granausko
„Duburio“ pagrindinis veikėjas ženklina, kad sovietų
Lietuvoje galėjo gyventi žmonių, kurie visai apie ją nemąstydami tam tikra prasme buvo „pasmerkti laisvei“.
Žinoma, sovietinei.
Literatūrologės Viktorijos Daujotytės teigimu, 2003 m.
išleistas romanas pasakojamas kaip „patirtas gyvenimas“, nes atpažįstamos rašytojo gimtosios vietos4, o
paties Granausko įžanginis žodis – neįprastas dalykas
grožiniam kūriniui – sustiprina aprašyto gyvenimo sąsajas su realybe, – tiesa, kitokias sąsajas nei įprasta
socrealizmo kanonui.
Atspirties tašku pasirinkime romano pradžioje nutinkantį lemtingą įvykį: nuo šakos šokdamas į duburį žūsta dar jauno pagrindinio romano veikėjo Juozapo
Gaučio geriausias draugas. Po šios tragedijos Juozapui
„tartum kažkas trekštelėjo“ ir iš guvaus bei imlaus vai-

kino, puoselėjančio tam tikras ambicijas, virto pasyviu
gyvenimo dalyviu. Net pripažinę, jog būtent šis įvykis
įskiepijo herojui tikėjimą lemtimi ir nuojautą, kad viskas už tave jau sugalvota ir nulemta, vis dėlto toliau
galime stebėti, kaip tokios mąstysenos žmogus „dera“
prie sovietinės tikrovės.
Inertiškas Juozapo mąstymas, atsiribojantis nuo bet
kokio poreikio svarstyti ir rinktis, atsiskleidžia dar romano pradžioje, kai, baigęs mokyklą, jis turi pradėti
savarankišką gyvenimą. Štai tipiškiausias jo minčių
pavyzdys: „Gal jis galvojo ką svarbaus, sėdėdamas kaip
koks senis po ta vienintele vyšnia ant suoliuko? Nieko
jis negalvojo, jam tiktai tarpais atrodė, jog kažkokia kita
jėga – likimas, dalia, gyvenimas ar dar kaip jis ten vadinasi – viską sugalvoja už jį, ne tik sugalvoja, bet ir padaro. Greitai jį paims į kariuomenę – ar tai jis pats taip sugalvojo?.. Paims, ir viskas, ir tada jau vėl kažkas kitas, o
ne jis, galvos, kaip jam būti ir kaip gyventi toliau“5.
Šiuo atveju ne tokia jau svarbi tampa priežastis, paskatinanti veikėją atsižadėti pačiam spręsti savo likimą ir laukti už jį sprendžiančių jėgų, nes akivaizdu,
kad tokį žmogų kaip magnetas pritraukia sovietinė
tikrovės tvarka. Juk totalitarinis režimas siekė atpa
laiduoti žmones nuo „sunkios naštos“ spręsti savo likimą, jis, kaip pastebi Putinaitė, išlaisvina žmogų iš
individualių pasirinkimų ir suteikia vietą vienalytėje
minioje6. Anot filosofės, tikrovė buvo nesąmoningai išgyvenama kaip likimas, „kurios galios žmogus negali
įveikti, bet kurio veikimą atpažįsta savo gyvenimo kelyje“7. Toks ir yra Juozapas: jis tesugeba atpažinti abstraktųjį likimą, bet nesigilina į jo prigimtį ir priima jį
kaip neatšaukiamą.
Nuo pirmųjų skyrių aptinkama herojų kankinanti
nykumo būsena jau žymi tylią režimo pergalę diegti
žmoguje jo nereikšmingumo ir egzistencijos beprasmybės pojūtį, kad individas savaime jaustųsi nereikalingas, o prasmės ieškoti būtų įmanoma tik homogeniškoje minioje. Regis, būtent toks poreikis varo Juozapą iš
gimtojo kaimo į miestą (Klaipėdą), kuris, be kita ko, turėtų jį išvaduoti nuo prievolės savarankiškai mąstyti.
Klaipėdoje jis negrįžtamai įtraukiamas į socialistinę
tikrovę, o kadangi jos individualūs pasirinkimai Juozapo nekankina, tai jis lengvai slysta nustatytu kursu:
gauna darbą ir gyvenamąją vietą. Tiesa, jis turi atlikti tam tikrus prisitaikymo manevrus ar ritualus, kurie jam sukelia tik trumpalaikį maudulį: atėjęs prašyti
darbo su lietuvėmis kalba rusiškai; vėliau prisistatydamas bendrabutyje iš kambarioko ruso išgirsta, kad

2
Inga Vaičekauskaitė-Stepukonienė, Naujasis lietuvių ir latvių romanas: Raidos tendencijos 1988–2000-aisiais, Kaunas: Vytauto Didžiojo
universiteto leidykla, 2006, p. 532.
3
Cit. iš: Vytautas Kavolis, Žmogus istorijoje, Vilnius: Vaga, 1994,
p. 95.
4
Viktorija Daujotytė, „Gyvenimo ištuštėjimas: Romualdo Granaus-

ko romano „Duburys“ fenomenologinis aprašas“, in: Metai, 2004,
Nr. 3, p. 96.
5
Romualdas Granauskas, Duburys, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003, p. 67. Toliau cituojant puslapis nurodomas tekste.
6
Nerija Putinaitė, op. cit., p. 35.
7
Ibid., p. 120.

Tad sąmoningai ir imamės literatūros, vaizduojamojo laiko koja stovinčios anoje, o vaizdavimo laiko
koja – šioje epochoje. Tiesa, trys iš penkių pasirinktųjų rašytojų nuo 2002-ųjų jau priklauso nebe kokiai
nors epochai, o veikiau amžinybei: tai Ramūnas Klimas (1945–2002) ir jo jau po mirties spaudai parengtas ir išleistas „Maskvos laikas“ (2005); Jurgis Kunčinas (1947–2002) ir jo pirmasis romanas „Glisono kilpa“
(1992) bei prieš mirtį pasirodęs „Bilė ir kiti“ (2002);
Ričardas Gavelis (1950–2002) ir jo kultiniai romanai
„Vilniaus pokeris“ (1989) ir „Jauno žmogaus memuarai“ (1991). Aptarimą baigsime paskutiniuoju Leonardo Gutausko (g. 1938) romanu „Plunksnos“ (2003), o
pradėsime nuo ne tik sceninio pastatymo, bet ir greitu
laiku lietuviško kino mėgėjus pradžiuginsiančios Gyčio
Lukšo ekranizacijos susilaukusio Romualdo Granausko (g. 1939) romano „Duburys“ (2003).

Sartriškoji Juziko laisvė
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bus vadinamas ne Juozapu ar Juozu, o Juziku, ir atė
jus kitiems kambariokams rusams, jis jau pats prisistato „Juzik“ (sukilęs pasidygėjimas nuslopinamas bejėgiškumo pajauta). Prisitaikymas sukelia menkystės
jausmą, bet jis aiškinamas ne savo elgesiu, o iš išorės
primesta ir todėl neįveikiama valia. Juzikas neklausia,
iš kur toks pojūtis, nes būdamas „pasmerktas“ „ligi pat
senatvės“ vienakrypčiam judėjimui, jau nedvejoja, ar
galėtų būti kitaip.
Privatus herojaus gyvenimas irgi klostosi taip, kad jo
individualių pastangų beveik neprireikia, jam pakanka
būti „geram žmogui“, o jo santykių su moterimis rutuliojimasis leidžia manyti, kad tai jis elgiasi kaip idealiai
prie „priimtos“ tvarkos pritapęs žmogaus. Jo pirmoji
moteris Klava pati ateina pas jį į bendrabučio kambarį, nors iki tol jie nė nebuvo kalbėjęsi, o per pirmąją jų
sueitį Juzikas išreiškia turbūt savo supratimą ne tik
apie santykius su moterimi, bet ir visą gyvenimą: „Kaip
su ja viskas paprasta ir...“ (p. 103), – tai reiškia: nereikalauja papildomų pastangų, ieškoti sprendimų, o priešingai – suteikia ramybę, nes išlaisvina nuo rūpesčių.
Klava veikia beveik kaip režimo personifikacija – ji
išmoko Juziką elgtis su moterimis ir parenka jam tinkamą vedyboms žmoną. Šioje vietoje herojui iškyla vienintelė rimta pasirinkimo dilema ir jis pademonstruoja aukštąjį homo sovieticus pilotažą. Jam teko rinktis:
arba geidžiama Klava, sovietinėje sistemoje pasmerkta
moteris, arba jos parinktoji Maška, nieko neišsiskirianti mergina, tačiau socialistinėje tikrovėje įgijusi „didelę
vertę“, nes gavo butą. Nors Juziko vidus kiek priešinosi, tačiau sprendimą priima jau totalitarizmo įveiktas žmogus. Pasirinkimo logika grįsta supratimu, kad
norėdamas „normalaus“ gyvenimo tokioje tikrovėje, jis
turi laisvę rinktis tik pagal šios tikrovės sampratą tinkamą moterį, t. y. butą iš valdžios gavusią Mašką.
Pagal oficialųjį šabloną sutuokta pora iš pradžių tarsi
patvirtina pasirinkimo teisingumą – jie teigia mylintys
vienas kitą ir planuoja gyvenimą į ateitį, tačiau jų vienakryptį judėjimą sutrukdo aplinkybės, kurios nėra ir
negali būti pavaldžios jokiai doktrininei tikrovei, kad
ir kokiu storu ideologiniu tariamų dėsnių sluoksniu ji
būtų užklota: dirbdama nėščia, Maška nukrenta ir persileidžia, o atsigauti po tragedijos porai nepavyksta. Ištikusios nelaimės nebūtų visiškai sužlugdžiusios dviejų
žmonių, jei jie būtų mokėję spręsti problemas ir priimti
savarankiškus sprendimus. Tačiau Juzikas, užuot ieškojęs išeičių, panyra į neviltį: jis arba, kaip yra įpratęs,
apatiškai pasiduoda savieigai, arba paklūsta pasiūlytiems absurdiškiems problemos sprendimams. Toks elgesys problemų nepanaikina, o nesulaukęs savaiminio
jų išsisprendimo, Juzikas prieina prie jo mąstymui logiškos išvados, kad taip jau buvo nulemta: „„Vadinasi,
8

Ibid., p. 170.
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klaida yra pačioj uždavinio sąlygoj“... Blogiausia tai, kad
ne jis tą sąlygą sudarė ir nieko joje pakeisti negali. Jei
sąlyga klaidinga – uždavinys nesisprendžia“ (p. 250).
Šio herojaus mentalinis portretas patvirtina Putinaitės įžvalgą, jog „sovietinė tikrovė, net jei joje ir buvo
mėginama tvarkyti ir standartizuoti žmonių gyveni-

Algirdas Griškevičius. Narvelis. 1992. Drobė, aliejus

mą, vis dėlto buvo tikrovė, turinti nenuspėjamų bruožų ir verčianti žmogų priimti individualius sprendimus“8. Galima papildyti, kad režimas, redukuodamas
žmogų į paklusnią „būtinybės jėgų“ būtybę, perima jo
kontrolę, tačiau pačios tikrovės jam įveikti nepavyko,
ji tebuvo užtušuota estetiniu sluoksniu, todėl pačios
jos nenuspėjamumas užprogramavo grėsmę sovietinio
žmogaus viduje, kad susidūręs ne su estetizuotu paviršiniu sluoksniu, o po juo slepiama tikrove, jis nebegebės
priimti sprendimų ir žlugs.
Juziko savižudybė paliudija, kad toks žmogus nebemato galimybių gyventi, kai jį valdančios jėgos tarsi palieka jį vieną prieš apnuogintą tikrovę. Pagal mąstymo
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būdą Juziką galime pavadinti „žmogumi-funkcija“, nes
įtikėjęs neišvengiamu likimu, jis nuslopino bet kokią
dvasios spontaniškumo apraišką ir tik atlieka vaidmenį, kuriuo tikisi užgožti nykumos ir beprasmybės jausmą. Laisvės pačiam spręsti ir rinktis jis nereikalauja,
o ir turi jos tik tiek, kiek ji tinka eiti pirmyn sovietų
tvarkos nustatytu kursu. Tokios pasmerktos laisvės
akivaizdoje nepasipriešinęs jis užsitarnavo „gero žmogaus“ vardą.

Marcinkevičiškoji Leono meilė
Sovietų tvarkai „geras žmogus“ galėjo būti ne tik
toks, kuris savo laisvę visiškai atiduoda likimiškumui,
bet ir aktyvus individas, – jei jis nuoširdžiai ieško bend
rybės su tam tikra žmonių bendrija („kolektyvu“) ir
jos pripažinimo, trokšdamas veikti jos labui sovietinės
tvarkos rėmuose. Vytautas Kavolis yra aprašęs Justino Marcinkevičiaus tipo žmogų, kuriam svarbiausia –
„meilė žmonėms ir noras būti jų mylimam“9. Jis turi
savo prototipą ir lietuvių literatūroje – tai Gavelio romano „Jauno žmogaus memuarai“ pasakotojas Leonas
Ciparis (kūrinys 1989 m. dalimis publikuotas žurnale
„Pergalė“, 1991 m. pasirodė atskira knyga). Tik „meilės
ryšio“ jis ieško ne su „kenčiančia tauta“, o apskritai su
bet kokia žmonių grupe.
Leonui sovietų tvarka magnetu tampa dėl jau Han
nah’os Arendt aprašytos totalitarinei sistemai būdingos priežasties10 – patvarių ryšių su šeima (ji smerkia,
kad Leonas pasirinko studijuoti ne mediciną, o fiziką)
ar kita artima aplinka neturėjimas ir iš čia kylantis
poreikis priklausyti specifinei žmonių bendruomenei –
būti jos pripažintam ir veikti jos labui. Tai bendresnė
„meilės žmonėms ir noro būti jų mylimam“ prasmė,
reiškianti pripažinimo ir statuso siekį.
Svarbus yra „Jauno žmogaus memuarų“ naracijos
būdas. Žvilgsnis iš pomirtinio gyvenimo sudvigubina
veikėją: vienoks jis yra žemiškajame pasaulyje (naivus, saugumo jausmo trokštantis, oficialiajai tvarkai
atsiduodantis), visai kitoks – jau pomirtiniame gyvenime (sugeba kritiškai save įvertinti, analizuoja savo
poelgius ir jausmus, skverbiasi giliau ir apibendrina).
Autoriaus pasirinktas „antrasis regėjimas“ būtent iš
pomirtinio gyvenimo suponuoja, kad toks savęs vertinimas nebuvo įmanomas prieš mirtį, kada žmogus jau
pasmerktas, ir tegalimas tik pažvelgus iš viršaus – iš
kur nebesi veikiamas sovietinės tikrovės.
Prieš pakliūvant į socialistinės sistemos smagračius,
„Jauno žmogaus memuarų“ veikėjui taip pat tenka išVytautas Kavolis, op. cit., p. 324.
„Tokio lojalumo galima tikėtis tik iš visiškai izoliuoto žmogaus, kuris, nebeturėdamas jokių kitų socialinių ryšių su šeima, draugais, bičiuliais ar paprasčiausiais pažįstamais, savo vietos pasaulyje turėjimo jausmą kildina tik iš priklausymo sąjūdžiui, narystės partijoje“, – rašo Arendt
9

10
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lįsti iš oficialiosios erdvės paribio. Pasirinkimą nulemia tai, kad sąmonės lūžis įvyksta dar paribyje: viena vertus, šeima smerkia, neatsiranda draugų, stiprėja
vienišumo ir izoliacijos jausmas, kita vertus, dar gyvendamas pusrūsyje suvokia, kas yra tokio gyvenimo
alternatyva, kai pirmą kartą jam pavyksta atitaisyti
patirtą skriaudą, o jo vieninteliu užtarėju tampa rajono
komjaunimo komitetas.
Leonas – „geras žmogus“, nes visada tik „troškęs teisybės“11. Todėl ir tą pirmąjį kartą kojos pačios nunešė
į rajono komjaunimo komitetą, mat „Kur dar galėjau
ieškoti paguodos ir užtarimo?“ (p. 48), o kovėsi „už teisybę“ (p. 49) ir ten pirmąkart pajautė „savo galią“ (p.
50). Tokiu būdu, kritiškai vertinančio jo paties „pomirtinio aš“ žodžiais, jis įžengė „į Kelią“. Šio „kelio“ svarbiausioji ypatybė, kad Leonas tarsi jautėsi laisvas, nes
manėsi darąs kas gera ir teisinga pagal sąžinę, tačiau
šis „gėris“ ir „teisingumas“ atitiko tik režimo sampratą,
nes buvo įgyvendinamas tik per jo kanalus, todėl paprastai išvirsdavo į savo priešybę bendražmogiškų vertybių akivaizdoje. Tai iš tiesų buvo „kelias“, nes poelgių
laisvė buvo galima tik tol, kol neprieštaravo sistemos
nustatytoms taisyklėms.
Savojo „aš“ silpnybė ir nesugebėjimas veikti savarankiškai Leonui išugdė stiprų „saugumo jausmo“ poreikį, kurį jis galėjo realizuoti tik priklausydamas kolektyvui. Šios bendrybės paieška jį vertė išeiti į viešumą,
kuri buvo monopolizuota sovietinės tvarkos, ir ieškoti
galimų bendruomenių.
Iš izoliacijos jis gali išsivaduoti tik jusdamas savo veik
los aktyvumą ir užčiuopdamas jos rezultatus, t. y. sulaukdamas kitų įvertinimo, – tai vėl įmanoma padaryti
tik sovietų tvarkos valdomoje viešojoje erdvėje. Todėl
įsijungimas į komjaunimo aparatą jam atrodo savaiminis („nejučia“, „lyg ir atsitiktinai“; p. 63). Pagrindinio
veikėjo idealistiniai tikslai atitiko estetinį, t. y. paviršinį, sovietų tvarkos sluoksnį. Kol jo įsitraukimas į režimo darbą neperplėšė šio paviršinio sluoksnio, tol jis be
abejonių slydo „tinkamu keliu“.
Tačiau „Jauno žmogaus memuarai“ leidžia suvokti,
kad idealisto įtraukimas į aktyvią sovietinę veiklą taip
pat pasėja pavojų. Estetinis socialistinės tikrovės luobas neišvengiamai yra pramušamas. Tuomet atsiveria
ciniškas ir apgaulingas valdymo pasaulis. Individas
turi keletą pasirinkimo variantų: 1) indoktrinuotam
asmeniui ir toks pasaulis atrodys neišvengiamai likimiškas, 2) nuogą režimą išvydęs asmuo iš karto nuo jo
atsiribos arba 3) bandys teisinti ir save, ir režimą.
Leonas nebuvo indoktrinuota asmenybė, jo atsidavi(Hannah Arendt, Totalitarizmo ištakos, iš anglų k. vertė Arvydas Šliogeris, (ser. Atviros Lietuvos knyga), Vilnius: Tyto alba, 2001, p. 322).
11
Ričardas Gavelis, Jauno žmogaus memuarai, Vilnius: Tyto alba,
2007, p. 12. Toliau cituojant puslapis nurodomas tekste.
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mą režimui nulėmė vidiniai kompleksai ir susiformavę
idealistiniai tikslai, kurių realizacijai nebuvo įmanoma
rasti kitos erdvės. Jo komjaunuoliškas aktyvizmas ir sovietinę sampratą atitinkantis teisingumo jausmas per
„dėsningus atsitiktinumus“ (p. 83) įveda jį į valdančiojo
režimo struktūrą, o pats jis dar nejaučia į savo priešybę
išvirstančių poelgių prasmės. Pirmą kartą suabejojęs
oficialiosios tvarkos teisingumu (p. 95), jis neatsiriboja
nuo jos, bet negali ir užmerkti akių. Jo idealistinis mąstymas pradeda tolti ir konfliktuoti su sistema. Tačiau iš
„kelio“ Leonas negali išklysti, nes alternatyvos nėra, todėl ima degraduoti. Jis teisina save ir režimą, esą „kilnų tikslą galima pasiekti fiktyviomis priemonėmis, kad
tikslo kilnumas anksčiau ar vėliau viską kompensuos“
(p. 118), ir taip palaiko esamos tvarkos gyvavimą.
Anksčiau su Leono siekiais sutapusios jam primestos „laisvės“ sienos pasirodo esančios ankštos, bet kol
jis veikia jų ribose, tol gali gauti pripažinimą. Tik pabandęs pramušti sienoje skylę (pasakė oficialiosios
ideologijos neatitinkančią kalbą komjaunuoliams), yra
išmetamas už „laisvės kažkam“ borto, kur nesama alternatyvos jo charakterio asmenybei. Kadangi Leono
poreikiai sutapo su sovietinės „laisvės“ ribomis dėl jo
„gero žmogaus“ savybių (idealizmo, o ne sąmoningo
prisitaikymo), tai išmestas jis nesupranta, kur klydo ir
kas jį paklaidino (p. 140). Todėl užuot pajutęs paleng
vėjimą, kad nebeturi taikstytis su melu ir fiktyvia veik
la, jis vėl pasijuto esąs „visiškas menkysta, banalus ir
nevykęs žmogutis“ (p. 148).
Veidmainiška estetizuota sovietinio totalitarizmo tik
rovė kūrė galimybės veikti iliuziją, galėjusią patraukti
dalį žmonių. Pripažinimo, bendrybės ir saugumo jausmo troškimas – natūralus, o alternatyva vientisai viešajai erdvei buvo sunkiai sukuriama ir rizikinga vien
savo buvimu, todėl individus, palaužtus izoliacijos, vienišumo, nerandančius ar nepajėgančius susikurti kitų
realizacijos formų, įtraukdavo sovietinė tikrovė ir primesdavo savo „laisvę“ veikti. Šios „pozityvios“ laisvės
rėmuose individas, neišgyvenantis vidinio konflikto,
galėjo veikti tik tol, kol nepramušdavo estetinio sluoksnio ir pro plyšį nesušmėžuodavo tikrasis režimo veidas.
„Jauno žmogaus memuarų“ veikėjo pavyzdys rodo, kad
ėmęs teisinti save ir priimdamas kompromisus, žmogus degraduoja ir kartu nepajėgia ar bijo atsikratyti
priklausomybės nuo tokios „pozityvios“ laisvės formos.
O pabandęs jai pasipriešinti, yra išmetamas iš režimo
vėžių, už kurių nebesugeba susikurti alternatyvaus gyvenimo būdo ir žlunga.

Įskilęs lukštas: tarp gėdos ir paniekos
Ramūno Klimo romanas „Maskvos laikas“ išleistas
jau po autoriaus mirties (2005). Jį redagavo ir spaudai parengė rašytojas Vytautas Martinkus, turėjęs su
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tvarkyti sudėtingos struktūros planuoto kūrinio rankraščius, todėl neatmestina, kad išspausdinto varianto kai kurios dalys gali gan stipriai skirtis nuo Klimo
sumanymo.
Šis romanas parodo, kad sovietinės tikrovės estetinį
luobą perregintis ir jos tikrąjį veidą atpažįstantis individas vis tiek gali gyventi įtrauktas į jos centrą, prarastą laisvę kompensuodamas vidinėmis „pozityvios“ laisvės formomis.
Manytume, kad Klimo veikėjas atitinka kur kas didesnės sovietmečio Lietuvoje gyvenusių žmonių dalies
gyvenseną ir mąstyseną, nes jame susipina skaudi asmeninė patirtis, „ištylėtas prisitaikymas“ ir užgniaužti
troškimai.
Apskritai „Maskvos laiko“ veikėjas vaizduojamas
kaip paprastas žurnalistas, taigi įtrauktas į sovietinę
sistemą, nes spauda tuo metu veikė kaip propagandinis ruporas, o uždaroje aplinkoje mėgstantis paburnoti ant valdžios ar išreikšti savo skeptišką požiūrį į ją.
Valdžios vyrus jis ironiškai ar net ciniškai vadina „šmikiais“12, tačiau tai netrukdo jam kaip žurnalistui tauriai jų apdainuoti.
Šį kūrinį galima interpretuoti kaip juostą, kuri sukasi ant dviejų ašių – siužetinių įvykių: pirmajame pagrindinis veikėjas prisimena vaikystėje išgyventą košmarą, kai į namus ateina pusgirtis rusų enkavėdistas
ir po kurio laiko išsiveda tėvą; antrasis epizodas – po
keliasdešimties metų, kai herojus su žmona ir draugu
atvyksta į KGB pareigūno įkurtuves naujame bute ir
skaitytojui paaiškėja, kad šeimininkas yra tas pats buvęs enkavėdistas.
Atrodytų, kad po vaikystėje patirtos lemtingos psichinės traumos veikėjas turėjo priešintis ar nesitaikstyti
su sovietiniu režimu, tačiau šių ašinių epizodų reikšmė ta, kad herojus abiejuose elgiasi ar mąsto (beveik)
taip pat. Asmuo atsiduria tarp dviejų girnų: iš išorės
jį slegia totalitarinį režimą personifikuojantis NKVD
(KGB) karininkas, kurio galia išreiškiama per demonst
ruojamą panieką; iš vidaus jį spaudžia gėdos jausmas,
kylantis iš pasirinktos tylėjimo strategijos. Tarp šių
dviejų slegiančių jėgų herojus ir ieško to vidinės laisvės
branduolio, kuris padėtų išgyventi. Šios jėgos ne tik lemiamos minėtuose epizoduose, bet ir persekioja veikėją
visą gyvenimą.
Paniekos jausmas išreiškia stipresniojo ir silpnesniojo santykį – pirmojo pasitikėjimą savo galia ir antrojo
baimę prieš tą galią. Totalitarinės sistemos siekis sugniuždyti žmogaus vidinę stiprybę ir pasipriešinimą
atsispindi šioje neįveiktoje paniekoje: ji verčia asmenį pajusti savo bejėgiškumą ir nevisavertiškumą prieš
stipresnįjį ir kelia iš pasidavimo atsirandančią grauža12
Ramūnas Klimas, Maskvos laikas, parengė Vytautas Martinkus,
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 128. Toliau cituojant puslapis nurodomas tekste.
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tį, kuri taip pat griauna asmenybę. Kartu pasakotojas
teigia, kad „visą gyvenimą mus gaubusi deržavos panieka“ „mus pačius ir išsaugojo“, teisingiau – tik „liekanėles“, esą toks buvo šio veiksmo atoveiksmis (p. 141).
Galima pripažinti, jog ujamas ir niekinamas žmogus
užsisklendžia savyje iš pykčio ir likusios pasipriešinimo
valios suformuoja apsaugos lukštą. Tačiau „liekanėlės“
reiškia, kad visa kita žmogaus dalis buvo užvaldyta režimo. Apsauginis „lukštas“ egzistavo, bet jį savyje išsaugoję individai režimui nekliudė, o jo egzistavimas
menkai darė įtaka viešam asmens gyvenimui.
Antroji jėga, slegianti iš vidaus, – tai gėdos jausmas,
daugiausia sukeliamas pasirinktos tylėjimo strategijos. NKVD karininko niekinamas tėvas tyli ir rūko vieną cigaretę po kitos. Prie vieno stalo su tuo pačiu tipu,
jau kaip KGB karininku, atsisėdęs pagrindinis veikėjas – taip pat tyli ir tik „žiaunos dirba kaip seniai bedirbusios, burnos – prikimštos, tačiau ausys – stačios. Ausys styro it antenos. Įdomu? Rūpi? Rūpi [...]“ (p. 262).
Tylėjimas pasirinktas iš baimės – negalintysis pasipriešinti stipresniam apsaugo save tyla, nes nieko nesakydamas nesuteiksi papildomų galimybių prie tavęs
prisikabinti. Tokia tyla – taip pat totalitarinio poveikio
izoliuojant žmogų, sudarant nepasitikėjimo vienas kitu
atmosferą, pasekmė.
Su tylėjimu neatsitiktinai siejamas klausymas. Tylinčiojo (nusileidžiančiojo ir paklūstančiojo) vienintelis
ginklas lieka klausymas kaip atminties įrašymo įrankis. Atmintis tampa vidinio apsaugos kiauto pamatu.
Tačiau veikėjas pripažįsta, kad tas pats tylėjimas gali
marinti atmintį, ieškodamas ramybės gali nugrūsti ją
į tokius vidaus užkaborius, iš kurių jau nepavyks ištraukti. Atsibudimas iš užmiršimo būsenos nuolat kartojasi ir parodo, kiek tylėjimas ir ramybės troškimas
veikia totalitarinio režimo naudai. Pasakotojas tai supranta, vadindamas „neskaudžia savęs atsižadėjimo
tyla“ (p. 314). Kaip pastebi Putinaitė, dažnai žmonės
sovietmečiu troško gyventi ne laimingai, bet bent ramiai, nes nustatytų taisyklių laikymasis turėjo apsaugoti nuo grėsmės13. Šiuo atveju gėdos jausmas veikia
asmenybės išsaugojimo prasme pozityviai, nes ji nuolat
kirbina atmintį, neleidžia jai užsnūsti kaip „grynutėlė
dvasia, įkyri ir pikta, tarsi uodo dukrytė“ (p. 310). Tad
gėdos jausmas – tam tikras rodiklis, kiek žmoguje dar
išlikę neįveiktos dvasios, jo individualumo ir savęs išsaugojimo imuniteto.
Taip iš įtampos tarp dviejų jėgų – paniekos ir gėdos –
totalitarizmo aplinkoje gyvenančio žmogaus viduje susiformuoja ankštas laisvės lukštas, saugantis likusias
sutelktas asmenybės priešinimosi jėgas. Pastarosios

yra bent tiek stiprios, kad užslopinti troškimai sublimuojami kitomis formomis. Todėl iš „lukšto“ išsiperi
dvasia, kuri gali atitrūkti nuo tikrovėje įkalinto kūno ir
jį stebėti iš šono kaip tarsi ne savą. Šis metafizinis žmogaus judesys – tai vienintelis laisvės realizacijos būdas.
Prisimindamas pas tėvus atėjusį enkavėdistą herojus
pajunta, kaip jis „šasteli dvasia – virš tą stalą apsėdusios trejybės“ (p. 188) ir tik atitrūkęs nuo žemės, stebėdamas įvykius iš skrydžio, nebejaučia baimės, jaučiasi
išsilaisvinęs (p. 189). Tai parodo, kaip slegiančios realybės naštos neatlaikantis individas trokšta ištrūkti,
o neturėdamas tam galimybių, išsilaisvina bent savo
galvoje. Dvasios ir kūno priešprieša čia labai stipri, kūnas tampa „inkvizicijos kankintuve“ (p. 195), o iš metafizinio skrydžio grįžimas į kūną prilygsta tragedijai:
„Ir staiga – tartum kas ją, mano išsilaisvinusią, džiugiai supaukštėjusią sielą, būtų trenkte atgal į tą šmaižiojantį apačioje kūnelį įtrenkęs“ (p. 189). Atitrūkimas
dvasia nuo savo kūno kartojasi kelis kartus – tai asmenybės susidvejinimas ar net troškimas atsiriboti nuo
savęs, suvokiančio savo prisitaikymo šlykštumą, bet
nepajėgančio ką nors keisti.
Šis „supaukštėjusios sielos“ fenomenas susieja Klimo
romano personažą su Gavelio „Jauno žmogaus memuarų“ veikėju. Leono pomirtinis žvilgsnis – tai tas pats
„antrasis regėjimas“, atsiplėšus nuo savo kūno, atsiribojus nuo nepakeičiamos sovietinės tikrovės, išsivadavus iš savo paties prisitaikymo, tai minimaliai išsaugota bent vidinė „pozityvi“ laisvė, vis dėlto atskleidžianti
totalitarizmo įtakos mastą.

Nerija Putinaitė, op. cit., p. 27.
Jūratė Sprindytė, Prozos būsenos: 1988–2005, (ser. Naujosios literatūros studijos), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
2006, p. 40.

Ibid., p. 64.
Laimantas Jonušys, „Valkataujantis sovietmečio inteligentas Jurgio
Kunčino prozoje“, in: Metai, 2007, Nr. 2, in: http://www.tekstai.lt/metai/200702/kuncino.htm [ 2008-05-07].

13
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Ant bedugnės krašto
neišsilaikanti laisvė
Nemažai šiuolaikinės lietuvių literatūros tyrinėtojų
neprisitaikymo ir laisvo gyvenimo „brandžiame socializme“ pavyzdį randa Jurgio Kunčino kūriniuose. Sovietmečiu pradėjęs kurti rašytojas tuomet publikavo
tik eilėraščius ir trumpojo žanro prozą. „Glisono kilpa“
buvo jo pirmasis romanas, pasirodęs jau Nepriklausomybės metais (1992); kitas aptariamas romanas, „Bilė
ir kiti“, paskelbtas po dešimties metų.
Literatūrologė Jūratė Sprindytė Kunčino herojų elgesį vadina „nuoseklia autsaiderio laikysena, nepritapimu prie režimo“14 ir net stebėtinai optimistiškai
teigia, jog „herojai nesikremta gyvenę tais nelemtais
dešimtmečiais“15. Tik Laimantas Jonušys įžvelgia dviprasmišką tokio bohemiško klajūno padėtį: „Taip, tai
yra silpnavalis charakteris. Antra vertus, jis neįtikėtinai laisvas, ypač turint galvoje sovietmečio sąlygas“16.
15

16
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jamoms normoms bei vertybėms: herojaus individualizmas ir egoizmas vs sovietinis kolektyvizmas; apatiškumas vs aktyvizmas; pesimizmas vs optimizmas;
laisvabūdiškumas vs sovietinis „padorumas“ ir „šeimos ląstelė“. Tai išties yra laisvės apraiškos vien jau ta
prasme, kad komunistinės indoktrinacijos neįveiktas
žmogus savo esatimi priešinasi vienodinimui ir privatumo kontrolei.
Pasirinktas valkatiškas gyvenimas, žinoma, taip pat

buvo iššūkis sistemai. Jį Kunčino veikėjai pasirenka
kaip paskutinę galimybę neištirpti sovietinėje tikrovėje. Jos slegianti našta verčia sprukti iš centro į paribius. „Glisono kilpos“ pagrindiniam veikėjui Jeronimui
Jarui universiteto aplinka atrodo grėsli ir atstumianti,
nes čia nuolat jaučiasi stebimas, o po bendrabutį zuja
aktyvistai, kurie bet kada tave gali užklupti darant
„nusikaltimą“ – kitaip sakant, „nuolatinė baimė būti
užkluptam, išjuoktam, užspeistam į kampą“17.
Šioje erdvėje jis neįstengia priešintis, priešingai –
mėgina susilieti su kitais studentais, tokiais pat abejingais ir apatiškais, kuriems nerūpi oficiali ideologija,
bet tiek pat mažai rūpi ir jai oponuoti, puoselėjant tautines vertybes ir laisvės idėjas. Svarbiausia tokio gyvenimo užduotis – išsaugoti ramybę, kad neužkliudytų
nei vieni, nei kiti. Tačiau šio prisitaikymo ir tariamai
saugios zonos terpė – pilka ir slegianti kasdienybė, prisitaikymo aktas reikalavo kompromisų, o nuolatinio
atsargumo ir baimės būsena varė į neviltį, todėl Jaras
pripažįsta juntąs nuosmukį, apatiją ar net degradaciją
(GK, p. 29).
Išeitį Kunčino herojai regi pasitraukime iš konvencionalaus pasaulio ir valkatiško gyvenimo būdo pasirinkime: „Studijos pasidarė man visiškai neįdomios,
pasaulis – priešingai – domino, traukė ir klampino vis
stipriau ir giliau“ (GK, p. 35). Ir nors Jaras tikina „iš
prigimties“ esąs valkatiško būdo, tai dar nereiškia, kad
jam nereikėjo atsižadėti kai kurių savo troškimų, mat
jis ilgisi „tikrų namų“, o valkatiško gyvenimo pranašumas tik labai sąlygiškas: „Svarbu tik neprisipažinti
sau, jog ko nors nori. Tuomet viskas lengviau: badas,
šaltis, abstinencija“18.
Tokia asmens preferencija reiškė atsisakyti dirbti bet
kokį darbą, veikti tarp sistemos sucementuotų sienų,
todėl galime sutikti su Sprindytės pastebėjimu, kad
buvo savotiškas nekolaboravimas19. Valkatavimas sovietmečiu buvo draudžiamas pagal Baudžiamąjį kodeksą, nes negalėjo būti nekontroliuojamų žmonių, o
bedarbiai savo egzistavimu dar ir tarsi neigė komunistinius režimo pasiekimus ir tikėjimą darbo socialistinės
tėvynės labui prasmingumu. Bet apskritai valkatos ar
bastūno vaidmens, kaip oponavimo režimui, nederėtų
pervertinti. Kova su jais, kaip pastebi Jonušys, vykdavo veikiau bangomis, „vajais“, kaip ir daugelyje kitų
sričių20. Vadinasi, galima pridurti, ne tokiais aktyviais
„kovos su valkatavimo“ periodais sovietmečiu egzistavo
tam tikros neformalios „susitarimo“ su režimu formos.
Kaip režimo personifikacija ir „susitarimo“ tarpininkas Kunčino romanuose nuolat pasirodo milicijos įgaliotinis. Idant šis leistų toliau gyventi be darbo ir gyvenamosios vietos, reikėjo mokėti duoklę: Jaras pakiša

17
Jurgis Kunčinas, Glisono kilpa, Kaunas: Nemunas, 1992, p. 22. Toliau cituojant tekste nurodoma santrumpa GK ir puslapis.
18
Jurgis Kunčinas, Bilė ir kiti, Vilnius: Vaga, 2002, p. 209. Toliau ci-

tuojant tekste nurodoma santrumpa BK ir puslapis.
19
Jūratė Sprindytė, op. cit., p. 173.
20
Laimantas Jonušys, op. cit.

Taigi valkataujančio bohemiečio gyvenimas net sovietmečiu gali atrodyti patrauklus, griaunantis bet
kokias sovietinės tvarkos konvencijas ir taip įrodantis
savo laisvę. Pasirinktuose Kunčino romanuose „Glisono kilpa“ ir „Bilė ir kiti“ veikia herojus, kuris visa savo
gyvensena ir mąstysena prieštarauja režimo propaguo-

Algirdas Griškevičius. Eilinis bandymas pakilti. 1998. Drobė, aliejus
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degtinės butelį, „Bilės ir kitų“ veikėjas moka penkiolika
rublių. Tai savotiškas susitarimas su sistema, atitinkantis to meto išgyvenimo strategijas. Ji parodo, kad ir
valkatai savai laisvės formai reikia leidimo, nors oficialiai neįteisinto, bet visuotinai įsigalėjusio. Nebylaus susitarimo sąlygas diktuoja stiprioji pusė. Štai Jaras galiausiai ima slapstytis kanalizacijos šulinyje ir tik čia
pabandęs įsibrauti milicijos įgaliotinis yra užmušamas.
Tokia yra herojaus moralinio kompromiso su santvarka kulminacija. Bet tai riba ne tik sistemai, už kurios
ji nukenčia, bet dar aiškesnė riba individui – kito žmogaus gyvybė yra labai didelė kaina už laisvę. Ši situacija perša mintį, kad individo laisvė prieš totalitarinį
režimą gali gintis tapdama destruktyvia, o eidama iki
pabaigos gali virsti žmogaus pralaimėjimu.
Šis pralaimėjimas Kunčino veikėjų atveju dar aiškiau suvokiamas, kai nustatoma tikroji asmens siekiamybė – įveikti baimę ir įgauti ramybės būseną. Tai
skatina vengti kontaktų ne tik su valdžia, bet ir su jos
priešininkais. „Bilės ir kitų“ herojus prisipažįsta niekada neimdavęs „lektūros vienai nakčiai“ (BK, p. 21).
Gavęs pasiūlymą savo palėpėje įrengti disidentinės literatūros sandėlį, pasišiaušia ir kategoriškai atsisako
(BK, p. 35), apibrėždamas savo laisvės sampratą kaip
nesikišimą ir atsiribojimą nuo bet kokios veiklos, taip
kartu sutikdamas nematyti dalies tikrovės.
Apskritai visa autoriaus herojų kasdienybė virsta laviravimo strategija. „Bilės ir kitų“ personažas net nebestoja į taros supirktuvės eilę, nes bijo būti sučiuptas pagal logiką: turi butelių, vadinasi, geri, vadinasi, nedirbi.
Nuolatinio stebėjimo ir persekiojimo baimė lemia herojų elgesį. Nors Vilniaus miestas Jarui buvo pūvantis ir
trūnijantis, tačiau kaip alternatyvą sovietinei tikrovei
savo valkatiškam gyvenimui buvo pasirinkęs jo paribines erdves. Jų suteikiama laisvė netrukus baigiasi, kai
Jaras pakliūna į KGB tardytojo akiratį ir po apklausos
nebesugeba atsikratyti stebinčios akies nuojautos, todėl kiekvienas žmogus tampa įtartinas, o net tariamai
laisvas slampinėjimas po gatves – nebepakeliamas.
„Glisono kilpos“ herojaus pabėgimas iš miesto į gamtą atrodo svarbus ne tik ar ne tiek tuo, kad veikėjas
„gamtoje atgauna pusiausvyrą, pasijaučia visiškai saugus“21, bet ir tuo, jog miesto pakeitimas gamta liudija
apie lūžį personažo sąmonėje. Juk už miesto ribų realybė ima pintis su siurrealistiniais vaizdais ir įvykiais,
svarbiausias jų – sušmėžuojantis Aitvaras, geresnio ir
šviesesnio gyvenimo simbolis. Manytume, kad šioje vietoje Jaras pajunta pralaimėjęs sistemai, o jo valkatiškoji išgyvenimo strategija nepasiteisina, nes nepadeda
išvengti persekiojimų ir sąlyčių su režimu, todėl fizinis

ištrūkimas iš centro į paribį pakeičiamas psichiniu pabėgimu į alternatyvų pasaulį. Regis, būtent jame, o ne
gamtoje herojus pradeda iš tiesų jaustis saugus. Jaro
gyvenime nutinkantys įvykiai vis sunkiau atskiriami
nuo vaizduotės vaisių, o apie jo realų gyvenimą galima
pasakyti tikra tik viena – jis vis daugiau geria ir, darydamasis apatiškesnis tikrovei, degraduoja.
Todėl nenuostabu, kad pasibaigus mistiniams bei
fantasmagoriškiems nuotykiams ir grįžus į tikrovę,
Jaras tegali konstatuoti faktą, kad visa jo gyvenimo
prasmė susitraukusi į vieną vienintelį tikslą: „Mano
vienintelis rūpestis buvo nepakliūti mėlynšvarkiams į
nagus, puikiai žinojau, kas manęs ten laukia. Benamis,
bedarbis, be dokumentų žmogus – radinys kiekvienam
įgaliotiniui, gal net premija už uolumą“ (GK, p. 280).
Todėl veikiai vėl realybę iškeičia į psichinę alternatyvaus pasaulio priebėgą – šįkart suvisam. „Bilės ir kitų“
veikėjas ramybę atgauna pripumpuotas vaistų psichi
atrinėje ligoninėje (BK, p. 224), o „Glisono kilpos“ personažą pagriebia ir nuskraidina Aitvaras. Šis vaizduotės produktas ištraukia žmogų iš tikrovės ir skraidina
jį į geresnį anapusinį pasaulį.
Prisitaikymu prie įsigalėjusių neformalių taisyklių Kunčino herojai tikisi išsipirkti ramybę, suvoktą
kaip pagrindinę savo laisvės sąlygą, tačiau stebėjimo
ir baimės atmosferos kūrimas yra totalitarinio režimo
konstanta, todėl jos neįveikęs žmogus ima degraduoti ir trauktis į iliuzinio pasaulio savo galvoje priebėgą.
Tikrovės vis giliau smukdomą veikėją galiausiai ištinka „supaukštėjusios sielos“ fenomenas: vienintelis įmanomas ištrūkimas – tai atsiribojimas nuo savo fizinio
kūno ir išskridimas į išsigalvotą geresnį pasaulį. Taip
valkatišką gyvenimą pasirinkusio žmogaus likimas sutampa su kitų, skirtingas (iš)gyvenimo strategijas pasirinkusių veikėjų likimais.

21
Vladas Krivickas, „Bohema Jurgio Kunčino prozoje“, in: Metai,
2003, Nr. 8–9, p. 112.
22
Apie tai atsiminimuose kalba rašytojo motina Vanda Gavelienė
(Bliuzas Ričardui Gaveliui: Atsiminimai, užrašai paraštėse, laiškai, ese-

istika, kūrybos analizė, sudarė Nijolė Gavelienė, Antanas A. Jonynas,
Almantas Samalavičius, Vilnius: Tyto alba, 2007, p. 50) ir Vytautas Rubavičius (Ibid., p. 112).
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Praloštas ketmaniškas žaidimas
Pasipriešinimo, kaip galimo gyvenimo sovietmečiu
strategijos, taip pat negalime ignoruoti, nors iki šiol aptarėme tik įvairias prisitaikymo – nuo atsidavimo iki
šalinimosi – formas. „Brandųjį socializmą“ vaizduojančioje literatūroje sunku atrasti politinei veiklai užsiangažavusį disidentą kaip pagrindinį herojų ar bent nuodugniau išplėtotą jo charakterį. Tačiau įvairios tikro
ar pseudo pasipriešinimo formos vis dėlto aptinkamos.
Tokiai romanų kategorijai priskirtume Ričardo Gavelio
„Vilniaus pokerį“, kurį galima laikyti vienu „iš stalčiaus“
ištrauktų kūrinių22 (pirmą kartą išleistas 1989 m.).
Nors populiaru teigti, kad šis kūrinys buvo beveik
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ignoruotas literatūrologų, per dvidešimt metų susidarė
nemaža šūsnis kritikos straipsnių. Tačiau literatūrologinėse interpretacijose mažai nagrinėjama pagrindinio
„Vilniaus pokerio“ veikėjo pasirinktas pasipriešinimo
režimui būdas.
Ieškant Vytauto Vargalio pasipriešinimui vietos tarp
„negatyvios“ ir „pozityvios“ laisvės formų, iškyla prob
lema: bekompromisiu tiesos ieškojimu (t. y. „Jų“ demaskavimu ir bandymu suvokti „Jų“ veiklos tikslus)
Gavelio herojus angažuojasi „ištikimybei tiesai“. Tačiau tokia „ištikimybė“ dar negarantuoja „negatyvios“
laisvės – tiesos ieškojimas jį nuveda į „Kelią“, kuris
reiškiasi vidinio gyvenimo intensyvumu, bet išorinio –
abejingumu. „Privalau nejusti išorinio pasaulio, netgi
savo kūno. Tik tokiu būdu galima apsisaugoti nuo Jų
užpuolimo“23, – sako Vargalys. O štai kitas personažas,
nuolat jį stebintis Martynas Poška tvirtina, kad Vargalys „puikiai perprato mūsų visuotinio vaidinimo esmę.
Jo vadovaujamas mūsų skyrius absoliučiai nieko neveikia, bet visuomet įvykdo planus“ (p. 258) ir apskritai jis
negyvenąs „mūsų pasaulyje“ (p. 271).
Todėl šią pasipriešinimo strategiją galime laikyti
Miłoszo „Pavergtame prote“ nagrinėto ketmano kraštutine forma, nes tai ne atviras, o slaptas, ir ne pasyvus, o
aktyvus pasipriešinimas – veikėjas ne instinktyviai prisitaiko, o plėtoja savotišką žaidimą, kurio tikslas – išsiaiškinti tiesą, nepakliūvant „Jiems“ į nagus, o tam reikia
viešai neprasitarti, kad apie „Juos“ žinai, bet brandinti
savyje „tikrąjį Tikėjimą“. „[K]etmano esmė yra prieš ką
nors nukreiptas savęs realizavimas. [...] Vidinis maištas dažnai yra būtinas sveikatai palaikyti, jis gali tapti laimės pakaitalu. Daug mažiau domina tai, apie ką
galima kalbėti; savosios slaptos šventyklos gynyba yra
tikra emocinė magija. Daugumai žmonių gyvenimas
jaučiant nuolatinę įtampą ir būdraujant gali pasirodyti
tikra kančia, tačiau daugeliui intelektualų tai ir tam tikras mazochistinis malonumas“24, – rašo Miłoszas.
Išties „Vilniaus pokerio“ herojus save realizuoja ar
net išlaiko savo tikrąjį „aš“ tik priešpriešindamasis
„Jiems“. Dešimtmetį praleidęs lageryje, vėliau tiek
pat valkatavęs, kaip žmogus jis atsigauna tik tada,
kai suvokia apie „Jų“ egzistavimą, o savo egzistenciją
įprasmina „Jų“ demaskavimu. Net Vargalio retorika
primena tikratikio kovą su savo engėjais: „Vien didieji praregėjimai įprasmina žmogaus būtį. Aš jau pateisinau savo egzistavimą: aš aptikau Jų sistemą. Kada
ėmiausi slaptųjų tyrimų, mano gyvenimas pagaliau
įgavo prasmę“ (p. 29). Kitų žmonių gyvenimai sistemoje jam atrodo kaip paklydėlių, vardan kurių kovojant
reikia aukotis, bet tiesą nuo jų slėpti.

Bet ketmaniškas pasipriešinimas išvirsta į savo priešingybę, nes jis neišlaisvina Vargalio, o jį pavergia – uždaro vienos idėjos kiaute ir sutelkia asmens žvilgsnį į
savo vidų. Jis izoliuojasi nuo išorinio pasaulio ir, kaip
pridera ketmaniškame žaidime, turi nuolat varijuoti ir
būdrauti, saugoti savo „tikėjimą“, iki paranojos išplėtodamas apsaugą, nusistatydamas jos taisykles ir vykdymo būdus: išduoti gali mintys, norai ir net sapnai, nes
„Jie“ stebi visur, išlaikyti šaltą protą, nepasiduoti baimei, kliautis tik faktais, ne nuojautomis, mikliai reaguoti, nes susekti „Jie“ keičia taktiką ir t. t. Iš „Jų“ nuolatinio žmonių stebėjimo ir siekių įsismelkti į žmogaus
vidų, atimti jo vidines jėgas, protą ir fantaziją atpažįstame totalitarinės sistemos veikimo principus, individo
naikinimo priemones.
Romano autorius paties Vargalio lūpomis perspėja, kad tokioje kovoje būtina pasilikti atsarginę išeitį,
nes „Jiems“ svarbiausia „įtikinti žmogų, kad tai buvo
vienintelis kelias“, kuris priimtų vergovę kaip laimę
(p. 122). Šios išeities veikėjas nepasilieka, savo Kelią
regi kaip vienintelį kelią, todėl ir pasipriešinimas tėra
„pozityvios“ laisvės apraiška – jis neturi pasirinkimo.
Kovą jis pralaimi absoliučiai įsitraukdamas į vidų ir
romane šis pralaimėjimas vaizduojamas sustingusio
Vilniaus metafora, t. y. bet kokių saitų su išoriniu pasauliu praradimu. Tyrinėtojas Danas Lapkus šią kūrinio vietą interpretuoja kaip „absoliučios laisvės viziją,
kai įmanoma viskas“25. Tačiau gali atrodyti ir priešingai: sustingusiame mieste, kuriame nebejuda nė viena gyvybė, Vargalys pajuto, kad nebeįmanoma niekas.
Miręs miestas reiškia ir mirusį (išoriniame pasaulyje)
Vargalį. Minėtas prarastas ryšys su pasauliu išreiškiamas veikėjo išgąstimi ir neviltimi: „mano jutimai neturi prasmės, jei nėra ką uosti, lytėti ir skanauti. Žmogus
gal būt idealus ir tobulas, bet jei pasauliui tas bus nereikalinga, visas tobulumas nueis perniek“ (p. 228). Susitraukusiame į savo vidų žmoguje liko tik baimė. Todėl
nenuostabu, kad šioje būsenoje jam atrodo, kad nuosek
liai tęsęs vidinę kovą, priartėjo prie visų savo ieškojimų tikslo („Argi ne čia mane vedė manasis Kelias?“; p.
234). O kadangi kartu tai reiškia ir pralaimėjimą, tikslas (Bazilisko simboliu) išnyksta „prie paties slenksčio“.
Vadinasi, suponuojama mintis, kad pasirinktas kelias
buvo klaidingas. Netrukus po to įvykęs „Jų“ susidorojimas su Vargaliu – nuosekli ir logiška išdava.
Romano pabaigoje Vargalys pasirodo persikūnijęs į
karvelį. Tokiu jis virto KGB rūmų rūsyje. Su pamušta
koja – negalintis skristi. Mūsų nagrinėjamo „supaukštėjusios sielos“ fenomeno kontekste jis užima savo vietą. Gavelio ketmanišką vidaus kovą pasirinkęs Varga-

23
Ričardas Gavelis, Vilniaus pokeris, Vilnius: Vaga, 1990, p. 139. Toliau cituojant puslapis nurodomas tekste.
24
Czesław Miłosz, Pavergtas protas, iš lenkų k. vertė Almis Grybauskas, (ser. Atviros Lietuvos knyga), Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjun-

gos leidykla, 1995, p. 105.
25
Danas Lapkus, „Atstumiančio lietuviškumo nauda: berankis lošia
pokerį“, in: Bliuzas Ričardui Gaveliui, p. 275.
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„Supaukštėjusi siela“

lys kryptingai traukėsi į save tiek, kad prarado ryšį su
išoriniu pasauliu, bet pasirodė, jog toks būdas nepadeda laimėti kovos; viso gyvenimo prasme tai laikęs herojus patyrė pralaimėjimą, sugniuždžiusiu jį tiek, kad
jis nebegalėjo išsilaisvinti net metafiziniu judesiu, o jo
„siela“ liko tik negalintis skristi paukštis. Turėtume sakyti, kad kitaip negu kitų rašytojų personažai, pasirinkęs bekompromisę kovą, jis ir buvo bekompromisiškai
totalitarinio režimo įveiktas.

Būtino prisitaikymo ribos
Dailininko ir rašytojo Leonardo Gutausko kūrinį
„Plunksnos“ (2003) pasirinkome dėl stipriausio bandymo priešintis sovietiniam režimui vaizdavimo. Paradoksalu gali atrodyti tai, kad būtent šio autoriaus
romanuose „paukštis“ ir „skrydis“ aiškiausiai artikuliuojami kaip laisvės simboliai, kuriuos mes čia įrodinėjame esant kaip „pozityvios“ laisvės pasekmę sąmonėje. Kad tie patys simboliai gali būti sąlygoti
skirtingų (iš)gyvenimo būdų, atskleidžia pats Gutauskas: „Plunksnų“ veikėjas turbūt arčiausiai priartėja
prie „negatyvios“ laisvės formos, kiek tai yra įmanoma
totalitarinėje sistemoje.
Galima sutikti su Nomeda Gaižiūte, kad „Plunksnose“ žmogaus laisvės idėja taip pat išreikšta tiesmukai26.
Jaunas skulptorius Lukas nuo pat vaikystės lipdo
skulptūras tik iš plunksnų, kurios simbolizuoja įvai-

rialypes pasipriešinimo formas – nuo abstrahuotų iki
konkrečių: atsispyrimas Žemės traukai – kaip pasipriešinimas prievartai; plunksnų sakralumas – sovietiniam
ateizmui; plunksnų lengvumas ir trapumas – socrealistinio meno gelžbetoniškumui ir kt. Bet „supaukštėjusi
siela“ čia įgauna kitokią prasmę.
Tokio „plunksninio“ meno kūrimą, atspindintį susiformavusias vidines žmogaus vertybines nuostatas,
galėtume laikyti tiesiog patogia sublimacijos forma ir
išlaisvinančiu psichologiškai, jei neaptiktume šias vertybes realizuoti bandančio pagrindinio „Plunksnų“ veikėjo elgesio. Žinoma, galima ginčytis, ar iš tiesų taip,
kaip fikciniame sovietmečio pasaulyje gyveno Lukas,
buvo įmanoma gyventi sovietmečio tikrovėje, tačiau
tam tikri fiktyvaus ir realaus pasaulio atitikmenys (panaši personažo ir autoriaus specialybė, ta pati mokymosi vieta, biografinį laiką atitinkantis pasakojimo laikas) sufleruoja, jog autobiografiniai rašytojo patirties
motyvai į šį kūrinį įpinti.
Lukas siekia sukurti tokias plunksnines skulptūras,
kurios ne tik išreikštų jo paties troškimus, bet ir sujudintų kitų žmonių mintis ir sukeltų analogiškus troškimus, sužadintų jų laisvės pojūtį27, t. y. jis tiki ezo26
Nomeda Gaižiūtė, „Du nauji karoliukai vilko dantų vėriniui“, in:
Šiaurės Atėnai, 2004, Nr. 687, in: http://www.culture.lt/satenai/?leid_
id=687&kas=straipsnis&st_id=2413 [2008-05-07].
27
Leonardas Gutauskas, Plunksnos. Kazbek, Vilnius: Tyto alba,
2003, p. 22. Toliau cituojant puslapis nurodomas tekste.

Algirdas Griškevičius. Skrydis laisvu stiliumi. 1996. Drobė, aliejus
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pinės kalbos galia. Tai liudija apie kūrėjo ryžtą veikti
esamomis suvaržymo sąlygomis. Nė viena sumanymo
nesėkmė neatveda jo „į protą“, nepriverčia permąstyti savo kūrybos pasirinkimo, t. y. imti taikytis prie soc
realizmo šablonų, priešingai – jis užsispyrusiai perša
savo plunksninio meno koncepciją, nors dar Dailės mokykloje diplominio vadovas paklausė, ar nevertėtų apsilankyti pas psichiatrą (p. 33). Dailės institute Lukas
nuolat nesutaria su dėstytojais dėl realizmo sampratos,
„šio studento neapykanta akademizmo diktatūrai buvo
visiems puikiai žinoma – buvo minimas tarp pačių nepaklusniausiųjų ir nedėkingiausiųjų, nesuprantančių, jog tik partija suteikė teisę į nemokamą mokslą“
(p. 86). Romano pasakotojas Luką pateikia kaip „ištikimybės tiesai“ pavyzdį, nes viešai užduoda atvirus klausimus, kurių atsakymai demaskuoja sovietinę ideologiją (p. 86).
Žinoma, „negatyvios“ laisvės apraiškos atrodytų utopiškos ir neįmanomos totalitarizmo sąlygomis, jei ignoruotume kūrinyje užfiksuotus neišvengiamus prisitaikymo aktus. Jie tarsi žymekliai nurodo, kiek visos
valios pastangomis laisvę ginantis asmuo save galėjo
realizuoti režime, o kiek jo valia buvo palaužta. Gavusį šaukimą į kariuomenę Luką tėvas išsuka uždarydamas jį keliems mėnesiams psichiatrinėje ligoninėje, kur
jis gali laisvai kurti, bet pripranta prie medikamentų.
Nenorėdamas antrą kartą neįstoti į Dailės institutą,
pirmą kartą atsisako minties savo kūrinyje panaudoti
tikrą plunksną ir nulipdo molinę „Puškino plunksną“,
kurią galima iššifruoti kaip užuominą, jog prisitaikymas lengvąsias Luko plunksnas sustingdo ir įkalina.
Institute minėtas maištavimas jam atsieina moraliniu
nuosmukiu – „neišgėręs Lukas negalėdavo nei piešti,
nei lipdyti“ (p. 62), o nuolatinis spaudimas jį verčia ieškoti ir dar radikalesnių psichologinio atsipalaidavimo
būdų – prieš diplomo gynimą, kad išvengtų „kokio nesusipratimo“, jis išgeria tris tabletes, prie kurių ėmęs
priprasti dar psichiatrinėje ligoninėje. Taigi laikytis
tvirtai ir ginti savo vertybes tampa vis sunkiau, o apspangęs nuo vaistų virsta nuolankia būtybe (p. 90) – būsena, kurioje lengviau išgyventi tikrovę nei blaiviu protu, bet taip pat ženklina pasidavimo nuojautą. Būtini
prisitaikymo veiksmai neišguja noro ginti laisvę, bet
gniuždo pačią asmenybę.
Luko laisvės poreikis ir jos reikalavimas neišnyksta
iki pat kūrinio baigiamųjų dalių, tačiau tai prieštarauja komunistinei ideologijai ir sovietinei politikai, todėl
aprašyta veikėjo gyvenimo kreivė nuo pat pirmųjų akimirkų krypsta ne į viršų, o vien žemyn. Siekti laisvės
totalitariniame režime be pasekmių – neįmanoma.
Kai pogrindinėje parodoje Luko kūrinius įvertino
svečiai iš Italijos ir pakvietė jį dalyvauti parodoje jų šalyje, skulptorius pasiryžo pasitelkti visas „melo ir išra-
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dingumo atsargas“ (p. 124), t. y. paskutinį kartą imtis
būtinojo prisitaikymo, kad pavyktų ištrūkti iš Sovietų
Sąjungos ir likti gyventi Italijoje. Priešingai nei anksčiau analizuotų romanų veikėjai, jis vienintelis ryžtasi
ne vidiniu ištrūkimu, o realiu fiziniu skrydžiu pabėgti
nuo sovietinės tikrovės. Jis saugumo agentų sustabdomas tik ant lėktuvo trapo. Šis simbolinis aktas įrodo,
kad visiška „negatyvi“ laisvė totalitariniame režime
tėra utopija. Bet jos siekis ir pastanga išlaikyti kuo platesnę jos erdvę – prasmingas paties žmogaus orumui ir
asmenybės vientisumui, nes Lukas (vėl skirtingai nuo
kitų herojų) nepatiria sąmonės susidvejinimo.

Laisvės iliuzija galvose
Literatūriniu požiūriu „paukščio“ ir „skrydžio“ figūros yra gana banalūs laisvės simboliai. Tačiau istorinės
atminties ir sąmonės analizėje jie įgyja kitą prasmę ir
prisipildo nauju turiniu. Atrodo, kad šio psichologinio
išsiveržimo poreikis buvo toks svarbus ir reikalingas
totalitariniame režime gyvenusiam žmogui, o jo galvoje tiek kartų patirtas, kad jam perteikti kitą pakaitalą,
net ir literatūrinį, sunku buvo išgalvoti.
Nagrinėtais atvejais matome, kad įtampoje tarp „koks
buvo“ ir „koks norėjo būti“ atsidūrę veikėjai laisvę išgyvena tik „pozityvia“ forma. Jos gali užtekti apsaugoti
tikrąjį „aš“, tačiau tai kartu reiškia, kad paklūstama
režimo primestai asmens kontrolei. Tai žlugdo prasmingo ir visaverčio gyvenimo galimybę, todėl laisvės
poreikį tenka kompensuoti alternatyviais pasauliais.
Ar tai būtų įsivaizduotas „paukščio skrydis“, ar „antrasis regėjimas“, ar „žvilgsnis iš pomirtinio gyvenimo“,
visi šie kompensaciniai bandymai byloja apie susidvejinusią žmogaus sąmonę, dvasios atsiribojimą nuo kūno,
išorinio elgesio nepripažinimo kaip savojo „tikrojo“ aš
pasirinkimo. Visa tai įvardijame „supaukštėjusios sielos“ fenomenu.
Įsivaizduojami „skrydžiai“ ir „geresni anapusiniai
pasauliai“ išlaisvina žmogų, įkūnija užgniaužtą laisvės troškimą. Tačiau kartu „pakilę“ ir „pažvelgę iš viršaus“ jie aprėpia savo gyvenamąjį pasaulį panoraminiu
žvilgsniu, todėl mato jo visumą ir tokį, koks jis yra iš
tiesų, t. y. melą, veidmainystę, prisitaikėliškumą, abejingumą ir apatiją, baimę ir silpnadvasiškumą, visas
kitas komunistinio režimo įdiegtas ydas. Vadinasi, jie
ne tik pripažįsta jų egzistavimą, bet ir pačių taikymąsi su jomis. Tačiau tam jiems reikėjo nei daugiau, nei
mažiau, tik metafizinio veiksmo: ištrūkti iš kūno „supaukštėjusia siela“, o tikrovėje, „ant žemės“ romanų
veikėjai arba nežino, kaip gauti laisvės, arba nemoka,
nesiryžta, bijo, netiki, kad kas nors apskritai gali keistis. Jie susitaiko su laisvės praradimu ant žemės, o pasiteisina tik laisvės iliuzija, sukuriama jų galvose.
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Partizanų palaikų desakralizavimas
pokario metais
Simbolinė perspektyva

Zigmas Vitkus

Pasakojimai apie žuvusių Lietuvos partizanų palaikų
niekinimą užima reikšmingą vietą liudytojų atsiminimuose, literatūros kūriniuose apie pokarį, ką ir kalbėti
apie pačių partizanų spaudą. Dėl suprantamų priežasčių apie šį reiškinį paprastai kalbama iš vertinamųjų
pozicijų – taip siekiama parodyti ir pasmerkti Sovietų
Sąjungos represinių struktūrų darbuotojų žiaurumą ir
papasakoti partizanų kančios istoriją. Šiame tekste siūlysiu pažvelgti į partizanų palaikų niekinimą iš simbolinės desakralizacijos perspektyvos. Kokia buvo palaikų
niekinimo prasmė, ką buvo norima tuo „pasakyti“ – tai
klausimai, kuriuos kelsiu šiame tekste. Interpretuojant šį reiškinį, jeigu norime pamatyti daugiau nei vien
tik čekistų brutalumą, iškyla subjektyvumo grėsmė.
Jos tikriausiai išvengti neįmanoma. Kita vertus, tokia
perspektyva leidžia išvengti faktų ir dokumentų fetišizavimo aistros, būdingos daliai XIX a. pozityvistinių
įpročių tebevaržomų pokario istorijos tyrinėtojų.

Fizinis veiksmas ir reikšmė
Viskas ką daro žmogus – akies mirktelėjimas, pečių
gūžtelėjimas, rankos mostas, patys įvairiausi ir kasdieniškiausi gestai – kažką reiškia1. Atlikdamas vieną ar
kitą veiksmą žmogus dažnai neįsisąmonina jo reikšmiškumo, jis pasielgia ir tiek, tačiau uždėję tam tikrą
„dešifravimo tinklelį“ pamatytume, jog fizinis veiksmas
nurodo į kažką kita. Pavyzdžiui, spjūvį į veidą „formaliai“ galima aprašyti kaip burnoje susikaupusio sekreto paleidimą į kito žmogaus galvos priekinę dalį. Tačiau spjūvis yra daugiau nei liaukų sekreto skridimo
trajektorija. Daugelyje kultūrų šis veiksmas laikomas
baisiu įžeidimu. Taigi čia mes susiduriame ne su fiziniu veiksmu, bet su simbolyje įkūnyta reikšme. Būtent
naudodami simbolius žmonės išreiškia savo požiūrį į
Zigmas Vitkus (g. 1979) – religijos studijų magistras,
LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus vyresn. specialistas.
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vieną ar kitą dalyką. Tiksliau, žmogus ne taip naudoja
simbolius, tarsi jie būtų iš išorės gauti instrumentai,
kuriuos galima bet kada padėti į šalį, tačiau save per
simbolius išreiškia. Kalbėdamas, darydamas judesius
kūnu jis nuolat „simbolizuoja“. Kai kurie kultūros tyrinėtojai teigia, jog kultūra yra ne kas kita kaip simbolių tinklas, kuriame mes esame pakibę kaip vorai,
ir siūlo nagrinėti ją kaip ženklų sistemą2. Toks požiūris turi savų trūkumų ir privalumų. Štai socialiniai ant
ropologai, pabrėžiantys semiotinę kultūros plotmę ir
ją tyrinėjantys, kaltinami moksliškumo trūkumu3. Jų
priešininkai teigia, jog kiekvienas „simbolinis antropologas“ tame pačiame simbolyje ar jų sistemoje įžvelgs
vis kitus dalykus, taigi neįmanoma pasakyti, ar tai tiesa, ar tik tyrėjo išmonė, pamatymas to, ko apskritai
nėra. Tačiau šį trūkumą galima laikyti ir privalumu.
Kultūros kaip ženklų sistemos nagrinėjimas leidžia aprašyti „gyvą“ kontekstą, kuriame reikšmė yra sukuriama ir paskleidžiama. Tokio kalbėjimo pavyzdžiu būtų
galima nurodyti amerikiečių filosofo Alphonso Lingis
fenomenologines „impresijas“. Jo žvilgsnis nesimuliuoja objektyvumo, nekonstatuoja, tik žiūri ir pavaizduoja
„sodrų“ kultūrinį bei gamtinį kontekstą, kuriame kas
nors vyksta.

Logiškas žiaurumas
Prancūzų antropologė ir istorikė Veronique NahoumGrappe, rašydama apie masinius bosnių moterų prievartavimus Jugoslavijos kare, įvedė, mano akimis,
1
Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, New York: Basic
Books, 1973, p. 3–5.
2
David M. Schneider, American Kinship: A Cultural Account, Chicago and London: University of Chicago Press, 1980; Roger M. Keesing,
„Theories of Culture“, in: Annual Review of Anthropology, ed. Bernard
J. Siegal, Annual Reviews Inc, 1974; Victor Turner, The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual, Ithaca and London: Cornell University Press, 1967 ir kt.
3
Sherry B. Ortner, „Theory in Anthropology since the Sixties“, in:
Comparative Studies in Society and History, Cambridge, 1984, vol.
26, Nr. 1, p. 134.
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svarbią smurto ir žiaurumo skirtį (violence vs. cruelty)4.
Šią skirtį ji pagrindžia skirtingais smurto ir žiaurumo
tikslais. Smurtas, anot autorės, „nesibruka gilyn“ ir nesistengia desakralizuoti. Desakralizaciją čia reikėtų suprasti kaip asmens arba asmenų grupės tikslingą elgesį, tam tikrus veiksmus, kuriais siekiama priešą (gyvą
ar mirusį) paniekinti, iš jo pasityčioti. Mūšyje malšinant maištaujančią minią gali būti pralieta labai daug
kraujo, nuo teroristo susprogdintos bombos turgaus
aikštėje žūva daugybė žmonių, tačiau tokiais atvejais
aukos nėra desakralizuojamos – tai smurtas. Desakralizacija yra būtent žiaurumo (cruelty) esmė.
Konkretiems žmonėms toks žiaurumas reiškia jų
žmogiškumo, individualios tapatybės suardymą ir atneša didžiulį skausmą. Kai tai vyksta masiškai, jau
galima kalbėti apie šalies, žemės, visuomenės simbolinį naikinimą. Kitaip tariant, desakralizacijos veiksmu
siekiama ne tik nužudyti konkretų žmogų, bet ir sunaikinti visos bendruomenės tapatybę, „įrodant“ jos egzistavimo nevertumą.
Ne visada galime kalbėti apie žiaurumą (kad ir koks
brutalus jis būtų) kaip apie sporadišką reiškinį (žmogui
pasimaišė protas, jis apgirto nuo žiaurumo ir alkoholio,
4
Veronique Nahoum-Grappe, „The anthropology of extreme violence: The crime of desecration“, in: International Social Science Journal, 2002, vol. 54, Issue 174, p. 549–557.
5
Lietuvos partizanų kovos ir jų slopinimas MVD-MGB dokumentuo-

jis nesuprato, ką darąs). Juolab kad patys žiauriausi
įvykiai (Nahoum-Grappe pavartota prasme) būna palyginti logiški. Logiški ne tik todėl, kad planuojami.
Žiauriausi įvykiai buvo logiški atsižvelgiant į tai, jog
desakralizuojančio smurto strategijos, kurias naudoja
budeliai, įvairiuose pasaulio regionuose sutampa. Visur
smurtautojai aukoms liepia pakelti rankas, nusirengti,
melsti pasigailėjimo, visur yra niekinami aukos lytiniai
organai ir t. t. Žiaurumo logika? Vargu ar smurtautojai
gali įsisąmoninti savo veiksmų simboliškumą, tačiau
jis gerai matomas gretinant smurto reiškinius.

Palaikų atpažinimas ir eksponavimas
Lietuvos partizanų palaikai viešose erdvėse – turgaus aikštėse, prie bažnyčių, liaudies gynėjų būstinių,
mokyklų – pradėti sistemingai guldyti nuo 1946 m.
pradžios. Juozo Lukšos-Daumanto nuomone, tai buvo
susiję su 1946 m. vasario 15 d. paskelbtu LSSR NKVD
komisaro Juozo Bartašiūno įsakymu dėl legalizacijos
(kur kalbama ne tik apie partizanų legalizaciją, bet
ir apie griežtesnes sankcijas partizanams ir jų rėmėjams)5. Oficialiai palaikų guldymas viešose vietose siese, sudarė Nijolė Gaškaitė, Algis Kašėta, Juozas Starkauskas, Kaunas:
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1996, p. 490; Juozas
Daumantas, Partizanai, Vilnius: Vaga, 1990, p. 183.

Benigna Kasparavičiūtė. Iš ciklo „Tėvynė“. 2004–2006. Klijuotė, mišri technika
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kė nužudytojo atpažinimo. Taip pat siekta ir žuvusiojo
artimųjų – tų, kurie ateidavo prie viešoje erdvėje išmestų kūnų – atpažinimo bei įbauginimo eksponuojant
žuvusiųjų kūnus. Tai nebuvo beprecedentis, sovietinių represinių struktūrų darbuotojų sugalvotas būdas.
Skirtinguose pasaulio regionuose, įvairiais istoriniais
laikotarpiais žuvusio priešo palaikai arba jų dalis (paprastai galva) būdavo išstatomi viešai. Totalitarizmo
sąlygomis ši praktika tiesiog buvo įgyvendinama ypač
nuosekliai, sistemingai ir ilgą laiką.
Lietuvoje palaikų niekinimo praktika baigėsi apie
1950 m., tada žuvusiųjų kūnai jau pradėti slėpti – at
pažinimas vykdavo uždarose patalpose. Tokį pokytį
galima aiškinti tuo, jog pogrindžio dalyviams pavyko
nugabenti niekinamų kūnų nuotraukas į Vakarus, taip
pat perduoti kovojančios Lietuvos laišką Romos popiežiui Pijui XII, kur jis buvo išspausdintas6. Taip manė ir
patys partizanai7. Kita vertus, „banditų“ palaikų eksponavimas jau buvo atlikęs savo vaidmenį ir instrumentas darėsi nebereikalingas – žmonės jau buvo pakankamai išgąsdinti, daugelis partizanų rėmėjų ištremti, o ir
pačių kovotojų nedaug belikę. Kova jau buvo pasiekusi
paskutinę stadiją ir kova su partizanais tapo panaši į
pavienių laukinių žvėrių medžioklę.

Partizanas – pusiau žmogus,
pusiau žvėris
Praktika nužmoginti priešus ir pavadinti juos žvėrių vardais (arba parazitais) buvo ir yra plačiai paplitusi. Galima prisiminti Ruandoje 1994 m. vykdytą
tutsių genocidą. Per hutų valdomas masines informacijos priemones tutsiai buvo vadinami „tarakonais“.
Nacių okupacijos metais žydai vadinti „parazitais“,
„mėšlu“; „buožės“ Sovietų Sąjungoje – „siurbėlėmis“ ir
t. t. Priešų nužmoginimas pavadinant juos kokiu nors
toje kultūroje šlykščiu laikomo gyvūno vardu yra ir
vienas iš aštuonių genocidinio proceso stadijų elementų8. Nužmoginant ir animalizuojant priešą jam yra
priskiriamos savybės, kurias jis tarsi turi iš prigimties. Priešas elgiasi kaip žvėris todėl, kad kitaip elgtis negali. Pavadinimas žvėrimi tad implikuoja ir tam
tikrą jo „nesąmoningumą“. Priešas gali būti įvardijamas pasitelkiant ir žmogiškąsias metaforas, kaip antai „niekšas“, „judas“, „išgama“, „išsigimėlis“. Tačiau
šiuo atveju priešui priskiriamos savybės, kurios jam
esmiškai „būdingos“.
Nenuostabu, kad ir sovietiniais laikais rašytuose
straipsniuose, knygose partizanai vaizduojami kaip
Juozas Daumantas, op. cit., p. 405.
Nijolė Gaškaitė, Pasipriešinimo istorija: 1944–1953 metai, Vilnius:
Aidai, 1997, p. 292–293.
8
http://www.genocidewatch.org/eightstages.htm.
9
Partizanų paieška miškuose panašėjo į tikrą žvėrių medžioklę.
6

7
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pusiau žmogiškos, pusiau žvėriškos būtybės, parazitai,
kuriuos reikia sunaikinti9. Propagandiniame diskurse
žmogiškoji partizanų pusė nusakoma kriminaliniais
(tai apima ir politines nuostatas) terminais, žvėriškieji
pasitelkiami tada, kai apibūdinama jų veikla. 1949 m.
į čekistų nelaisvę pateko Kęstučio apygardos štabo viršininkas Robertas Gedvila-Sidabras10. Po trijų mėnesių tardymo jis buvo priverstas parašyti (arba pasirašyti) atgailą, kreipimąsi į liaudį. Šis dokumentas yra
vertas dėmesio kaip beletrizuota santrauka „banditų“
savybių, tarp jų ir animalinių, kurias per visą okupacijos laikotarpį buvo stengiamasi internalizuoti Lietuvos visuomenės istorinėje sąmonėje. Pacituosiu jos ištrauką: „Pačiupę nekaltą auką, jie negreit atimdavo jai
gyvybę, bet dar ilgai ją kankindavo ir tenkindavo savo
sadistinius polinkius. Jų akys žibėdavo krauju atliekant tokius darbus. Ir ar galima tokius vadinti žmonėmis? [...] Juk jeigu mes, mūsų siekimai, mūsų tikslai
ir mūsų darbai būtų teisūs, tai kodėl mes bijome ir nedrįstame vaikščioti dienos šviesoje? Kodėl mes bijome
skaisčiosios saulės ir nuo jos slepiamės didžiausiuose
girių tankumynuose, raistuose ir tamsiose lindynėse
giliai po žeme? [...] Mes tik biaurūs parazitai, kurie
troškome ir gėrėme tautiečių kraują. Mes tos usnys javuose, kurie norime juos nustelbti, patys jokios naudos
ir gero neduodami“11.
Reikia paminėti, jog nužmoginimo retoriką (ne praktiką, o tai esminis skirtumas) taikė ir kita pusė. Partizanai savo atsišaukimuose čekistus vadina azijatais,
žvėrimis, ne žmonėmis, kuriems būdingas žiaurumas,
kraujo troškimas, siautulys, naikinimo manija12 (tokioje retorikoje nėra aiškių ribų tarp čekisto, komunisto, ruso, mongolo). Tačiau tokie dalykai yra „normalūs“ karo sąlygomis, kai siekiama įtvirtinti savo
kovos teisėtumą.

Partizanų desakralizacija
„Banditas“ yra sąvoka, kuria įvardijamas žmogus,
esantis už įstatymų ribų. Tai patvirtina ir etimologija (it. bandito – „tas, kuris yra už įstatymo ribų“). Kai
žmogus ar žmonių grupė nešioja ženklus, kuriais jis
ar jie nusako savo tapatybę, o kartu ir tikslą, prasmę, dėl ko šie ženklai yra nešiojami, tai „paženklinto“
kūno persekiojimas ir nužudymas teisine, o ir psichologine prasme, yra kas kita, negu nužudymas „beženklio“ nusikaltėlio. Ženklai visada implikuoja tam tikrą asmens sakralumą, apibrėžia jo tapatybę. Dėl
šios priežasties totalitarinių režimų institucijos siekė
Miškas, padalytas į kvadratus, viename jų yra „urvas“, kurį šukuodami
mišką, turi surasti į liniją sustoję kareiviai, „varovai“.
10
http://www.genocid.lt/datos/miliulis.htm.
11
Lietuvos ypatingasis archyvas, F. K-1, ap. 58, b. 1691, l. 84–86.

243

Zigmas Vitkus

ištobulinti „nuženklinimo“ procedūras, kurios tobulą
pavidalą įgijo nacių įsteigtose žmonių naikinimo stovyklose. Atimdami iš žmogaus įprastus jam ženklus
(rūbus, asmeninius daiktus, nukirpdami plaukus, apribodami judesių laisvę), paversdami jį skaičiumi naciai išties pasiekdavo, kad kalinys galų gale pradėdavo atitikti iš anksto jam priskirtą šlykštaus padaro
vaizdinį.
Tam tikrų keblumų norint pavaizduoti partizanus
kaip visuomenės atmatas, degeneratus ar žvėris kilo ir
sovietams. Lietuvos partizanai nešiojo uniformas arba
bent jau atitinkamus ženklus, turėjo statutą, bausdami
žmogų mirtimi dažnai pasirašydavo mirties nuosprendį ir nurodydavo jo įvykdymo motyvus, draudė kankinimus, t. y. kiek leido aplinkybės, veikė kaip normali
kariuomenė. Todėl priartinti partizanus prie pageidaujamo įsivaizdavimo taip, kad tai būtų „vizualiai“ pakankamai įtikinama, buvo įmanoma tik juos nukovus,
paėmus į nelaisvę arba privertus viešai atgailauti. Mus
domina pirmasis atvejis. Ko reikėjo imtis, siekiant parodyti, kas partizanai buvo „iš tikrųjų“?

ma nusakyti tam, kas vyko pokario Lietuvos kaimuose
ir miesteliuose, tai tremendiškumas (isp. tremendo –
„šiurpus, baisus“). Ši sąvoka, ją „skolinuosi“ iš XX a.
ispaniškosios literatūros srovės pavadinimo, apima ir
pasišlykštėjimą, ir baimę, ir siaubą. Sustatydami partizanus į natūralistines „kompozicijas“, tarytum jie būtų
gyvi – pusiau žmonės, pusiau žvėrys, anksčiau žiaurūs,
tačiau dabar bejėgiai, yrantys, neverti laidotuvių – sovietų valdžios represinių struktūrų atstovai pasiųsdavo aiškią žinią apie partizaninio sąjūdžio Lietuvoje „tikrąjį veidą“.

Nepalaidoti kūnai

Pirmiausia reikia iššaukti tam tikrą aplinkinių būseną. Vizualiai pavaizduoti miškinių kovos neteisingumą.
Pastarasis siekis negalėjo būti įrašytas į oficialią saugumo „direktyvą“ (bent jau nėra rastas dokumentus,
kuris galėtų tai patvirtinti), tačiau jis glūdėjo pačioje
viešo atpažinimo idėjoje. Remdamiesi liudytojų pasakojimais bei nužudytų partizanų nuotraukomis matome, jog su palaikais buvo „improvizuojama“, kuriamos
įvairios simbolinės „inscenizacijos“. Tad kokia ta būsena, arba, tiksliau, kokia būdavo sukuriama atmosfera,
idant ta būsena būtų iššaukta?
Šią atmosferą būtų galima apibūdinti kaip ypatingo
šlykštumo ir slogumo aplinką, kurioje žuvusieji buvo
eksponuojami kaip beženkliai, beformiai, baisūs padarai. Peržvelgus niekinamų palaikų nuotraukas, vargiai
įmanoma pasakyti, kad tai karių palaikai. Pagrindinis ženklas, kurį galime aptikti daugelyje nuotraukų,
tai į rankas įsprausti arba ant kūnų paguldyti ginklai,
kurie niekinimo kontekste labiau panašėja į plėšraus
žvėries geležinius „nagus“ ir „nasrus“ nei kovotojo ginklą. Žinoma, toks palaikų eksponavimas aplinkiniams
turėjo kelti daugybę kitų jausmų ir apie kokias nors
„ribas“ tarp jausmų arba jų „grynumą“ kalbėti negalima, tačiau bendriausia sąvoka, mano akimis, tinka-

Žuvusių, padvėsusių ar žmonių nušautų žvėrių kūnai supūva natūralioje aplinkoje, be jokio ženklo. Šis
ar kitas žvėris žmogiškuoju matu nesiskiria vienas nuo
kito. Žmogus, priešingai, gali būti pavadintas daugeliu
vardų. Jo tapatybė daugialypė. Norint sunaikinti žmogų, reikia atimti iš jo „vardą“, sunaikinti asmens daugialypiškumą, sunaikinti jo kapą.
1944–1945 m. nukautuosius dažniausiai palikdavo
žūties vietoje (sovietiniu „papročiu“ atsitraukimo atveju mūšio lauke būdavo paliekami gulėti netgi žuvusių
raudonarmiečių kūnai13) ir partizanams ar žuvusiųjų
artimiesiems pavykdavo juos paimti ir slapčia palaidoti14. Nuo 1946-ųjų pradžios tai tapo beveik neįmanoma. Po atpažinimo proceso, kartais trukdavusio savaitę, kūnai būdavo „sunaikinami“ – paslapčia užkasami
atokiose vietose, sumetami į pelkes, žvyro karjerus,
nenaudojamus šulinius, lauko tualetus ir pan. Taip iš
artimųjų būdavo atimama galimybė palaidoti žuvusįjį
„žmoniškai“, jis buvo paliekamas „šakalams ir maitvanagiams“ (nepamirština, jog tuo metu „kitos pusės“ kovotojai buvo laidojami su iškilmėmis). Jeigu sutiksime
su teiginiu, kad partizanai buvo laikomi (arba siekama
juos tokius matyti) pusiau žmonėmis, pusiau žvėrimis
arba žmogaus pavidalą turinčiais plėšrūnais, tai buvo
logiška sovietinių organų praktika15.
Šis jos logiškumo pagrindas – etinio principo „gerbti
mirusįjį“ radikalus pažeidimas. Senojoje judėjų kultūroje, kuri yra krikščioniškos Europos kultūrinis pamatas, nepalaidotas kūnas arba negalėjimas to padaryti
laiku (iki kūnui deformuojantis) buvo laikoma didele
nelaime. Laukiniams žvėrims suėsti paliktas kūnas
laikyta net ir bausme. Patekęs į „maitvanagio“ skilvį,
ardomas parazitų, be mirtį įprasminančių apeigų žmogus išnyksta „be ženklo“.

Juozas Daumantas, op. cit., p. 419.
Toks paprotys keldavo siaubą taip giliai dehumanizacijos nepersmelkto Vėrmarchto kareiviams: plg. Bruno Sutkus, Snaiperis [Snaiperio karo dienoraštis], iš vokiečių k. vertė Darius Stankevičius, Vilnius:
Alio.lt, 2008.
14
Nijolė Gaškaitė, op. cit., p. 49.
15
Nenuostabu, kad čekistai siekė įtikinti visuomenę, jog patys „ban-

ditai“ kalti dėl to, jog jų niekas nenori palaidoti. Suimtas vienas iš partizanų vadų Robertas Gedvila-Sidabras savo atgailoje liaudžiai rašė: „Tačiau niekas nenorėjo tokių laidoti, kaip kad daroma su visais mirusiais.
Tai buvo gerai mums patiems žinoma, todėl ir dainuodavome: „Nieks
nenor supilti kapo / Tverti tvorele / Nėr kam kryžių pastatyti / Sodint
gėleles“, arba: „Man ilsėtis kapo niekas nesupils / Žemėje užkasę, tik
kaip šunį mins““ (LYA, F. K-1, b. 1691, l. 90).

Tremendiškumas

12
13
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Partizanų palaikų desakralizavimas pokario metais

Kapų ardymas ir „kosmoso“
sunaikinimas
Žinoma nemažai atvejų, kai sovietiniai pareigūnai išardydavo slapta palaidotų partizanų kapus16.
Tikriausiai ir čia negalėtume kalbėti apie kokią nors
direktyvą iš centro, tai kilo iš bendro požiūrio į partizanus. Šie, savo ruožtu, pradėjo kapus minuoti, tad
bandymas kapą suardyti neretai atnešdavo mirtį. Ardydamas kapą asmuo peržengia nerašytus draudimus, būdingus visoms kultūroms, – gerbti mirusįjį. Ar
toks elgesys buvo vien tik aklos neapykantos iššauktas
aktas, ar turėjo kokį nors kitą tikslą? Tikslas – „suar
dyti“, tačiau ką reiškia „suardymas“? Ar tai vien tik noras pademonstruoti savo jėgą ir teisumą?
Mes negalime iki galo išsiaiškinti psichologinių vieno
ar kito asmens poelgio motyvų niekinant kapus (vargu ar tas žmogus ir pats galėtų tai paaiškinti), galime
daryti tik prielaidas. Pabandyti „pajusti“, kas įvyksta,
kai yra ardomas kapas. Kapo „suardymas“ (ar priešingai, jo sukūrimas) simbolinėje plotmėje gali būti traktuojamas kaip dar vienas, iš ankstesnių „nužmoginimų“ nuosekliai kylantis, dabar jau galutinis gulinčiojo
kape „nužmoginimas“. Kapas turi formą, jis aptveriamas tvorele, ant jo auga pasodintos gėlės, ką ir kalbėti
apie simbolines figūras, iš kurių jos sudarytos – Vytis,

Gedimino stulpai, tautinė vėliava. Ši tvarka reiškia, jog
po žeme guli žmogus, kuris kažkam yra svarbus, reikšmingas, kad jis nėra tiesiog įrantys palaikai. Suardyti
kapą – tai sunaikinti prasmę, „kosmosą“ (įsitenkantį
keliuose kvadratiniuose metruose) paversti „chaosu“.
Čia vertėtų prisiminti 1863 m. Lietuvos sukilėlių, kuriuos carinė valdžia taip pat laikė banditais, kapų naikinimą arba laikus, kai galingo valdovo įsakymu nuo
žemės paviršiaus būdavo nušluojami ištisi miestai, sunaikinami nugalėtiesiems reikšmingais buvę simboliai. Beje, sovietiniai okupantai, amžininkų liudijimu,
kapus niekino ir ardė ne tik iš „aukštų“ ideologinių motyvų, bet ir siekdami prisiplėšti – antai taip elgtasi nusiaubtoje pokario Klaipėdoje17.

Kova dėl atminties
Istorijoje vyksta nuolatinė ideologijų kova dėl atminties – vienas kultūrinių ženklų sluoksnis yra nušluojamas, vietoj jo klojamas kitas. Nušluojami ne tik
materialūs objektai, įkūnijantys reikšmes, pavyzdžiui,
metaliniai ar akmeniniai „kūnai“– paminklai, bet naiJuozas Daumantas, op. cit., p. 185.
Žr. Albertas Juška, „Klaipėdos sovietizacija 1945–1947 m.“, in:
Naujasis Židinys-Aidai, 2008, Nr. 4–5, p. 194.
16
17

Benigna Kasparavičiūtė. Iš ciklo „Tėvynė“. 2004–2006. Klijuotė, mišri technika
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kinami ir žmonės, kurie tas reikšmes žino, supranta, o
kartais dėl jų kovoja.
Žmogui sunku prisiminti praeitį, ją aktualizuoti, kai
nėra medžiaginio objekto, kurį jis galėtų matyti. Sovietų valdžia pokariu atliko žiaurų bandymą, siekdama ne tik nugalėti už „buržuazinę Lietuvą“ kovojusius
priešus, nuteisti „kaltuosius“, bet ir kiek įmanoma sunaikinti jų palaikus. Palaikai juos deformuojant, desakralizuojant buvo paverčiami į kažką nepaprastai
šlykštaus ir pusiau žmogiško, o vėliau buvo atiduodami
suardyti gamtai.
Totalitarinio tikėjimo, jog įmanoma ištrinti visus
jam nepalankius ženklus, būta naivaus. Apsirikta nuvertinant sociumo atminties galią ir tikėjimo dvasia
gajumą. 1943 m. birželio 26 d., minint antrąsias žudynių Rainiuose metines, Telšių laikraštis „Žemaičių
žemė“ rašė: „ir manė budeliai, kad žemė amžinai pa-

slėps jų aukas, kad jie niekada daugiau nebegyvens.
Bet kankiniai pakilo iš savo kapų ir gyvena mumyse savo dvasia labiau, negu bet kada. Budeliai manė,
kad jie mirs savo tautai ir kraštui, bet kankiniai amžinai prisikėlė“.
Iš tiesų visuomenei reikalingi materialūs objektai
(kapai-simboliai), kurie jaudrintų jos narių atmintį ir
neleistų pamiršti žuvusiųjų bei jų kovos. Tai buvo ir
2008 m. kovo 18 d. Seime priimtos rezoliucijos „Dėl Lietuvos partizanų vadų, LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto, gynybos pajėgų vado, generolo Adolfo Ramanausko-Vanago ir kitų
nužudytų Laisvės kovų dalyvių palaikų užkasimo vietų
išaiškinimo ir jų tinkamo sutvarkymo“ simbolinis tikslas. Norima surasti kūnus, sugrąžinti jiems vertę ir pagaliau palaidoti. Taip būtų sukurtos sąlygos žuvusiųjų
„prisikėlimui“ šiandienos žmonių dvasioje.

Benigna Kasparavičiūtė. Iš ciklo „Tėvynė“. 2004–2006. Klijuotė, mišri technika
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kultūros istorija

Iš žalčių medžiotojo užrašų
Jeronimo Prahiškio casus

Vytautas Ališauskas

Gintaras Grajauskas ne taip seniai parašė ir paskelbė grakštų postmodernistinį romaną1. Vienas jo veikėjų yra eretikas misionierius, apstulbęs stebintis ir
aprašinėjantis senovės lietuvių pagoniškus papročius.
Jis vardu Jeronimas Prahiškis. Bet kurioje neblogoje enciklopedijoje pasiinformuotume, jog taip vadinosi
vyras, pasmerktas Visuotiniame Konstanco Bažnyčios
susirinkime ir sudegintas Konstance už ereziją 1416 m.
Jis buvo Wiklefo mokinys ir Jono Huso bičiulis. Iš lenkiškos arba lietuviškos enciklopedijos patirtume, kad
buvo du Jeronimai Prahiškiai, labai skirtingi žmonės.
Vienas – anas eretikas, kitas – katalikų kunigas, tuo
metu regulinis kanauninkas, aistringas, gal net fanatiškas, krikščionybės skleidėjas. Tiesa, abu jie gyveno
panašiu metu, buvo pažįstami, kurį laiką gal net draugai, ir abu lankėsi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje.
Visi žino, jog poetai yra melagiai, tad negalima tikėti
autoriumi, kad ir ką jis tvirtintų apie savo kūrinį. Vadinasi, niekada neišsiaiškinsime, ar Grajausko personažas Jeronimas Prahiškis yra licentia poetica vaisius,
ar atsirado dėl būdingos, ne pirmą kartą pasitaikančios klaidos, autoriui neįsigilinus į istorinę medžiagą.
Postmoderniam romanui toks neaiškumas gal net teikia savito žavesio. Bet senų, moderniųjų laikų aušroje gyvenę žmonės šito žavesio nesuprastų. Vienas jų
būtų lietuviškosios istoriografijos pradininkas Motiejus Stryjkovskis. Prikeltas iš kapų milžinų jis veikiausiai sušuktų: „Ar nesakiau, niekas nežino, kas buvo Jeronimas Čekas?!“ Kodėl, pasakysime vėliau. O dabar
pasiaiškinkime, kas gi, vis dėlto, buvo Jeronimas Prahiškis „ne eretikas“? Vėl paimkime enciklopediją – lenkišką, katalikišką2. Taigi – laisvuosius menus studijavo Prahos universitete, magistro laipsnį gavo 1392 m.
Palaikė ryšius su Jonu Husu ir su savo bendravardžiu
Jeronimu (ir po to juos atskirk!). Spėjama, kad Prahoje pradėjo ir teologijos studijas. Įstojo į regulinių ka-

nauninkų norbertanų (premonstratiečių) vienuoliją.
1394 m. atvyko į Jogailos dvarą kaip pamokslininkas
ir nuodėmklausys. Krokuvos universitete baigė teologijos studijas. Paskui kaip misionierius veikė Lietuvoje, misija buvo labai nesėkminga – bet apie tai vėliau.
1410-aisiais Jogaila jo prašymu fundavo norbertanų vienuolyną, kur Jeronimas tapo abatu. Neilgai iš
buvo – palieka Lenkiją, Italijoje įstoja į kamaldulius ir
1413 m. jau Kamaldolio viršininkas. Toliau reiškiasi
Italijoje, o 1428–1430 m. lanko Šventąją Žemę, grįždamas Kipre diskutuoja su stačiatikiais dvasininkais.
1432-aisiais kaip čekų reikalų žinovas pakviečiamas į
Bazelio Bažnyčios susirinkimą. 1433 m. pasiunčiamas
su diplomatine misija į Krokuvą, iš jos grįžta į Bazelį.
Šiame mieste (prieš ar po lankymosi Lenkijoje) susitinka su Enėjumi Silvijumi Piccolomini, atlydėjusiu į Bazelį italą vyskupą Capranica, kaip pastarojo sekretorius. Štai čia ir sustokime – susitikimas su Piccolomini
ir lemia, kad Jeronimas patenka į Lietuvos istoriografiją3. Būsimasis popiežius Pijus II, o kol kas tik vyskupo
sekretorius, bet, kaip ir dera humanistui, naujenybių
smalsus žmogus, išgirsta apie kažin kokį čia apsistojusį vienuolį, pasakojantį nuostabius dalykus apie veik
nežinomą kraštą. Tiesa, Lietuvos vardas Susirinkime kartais suskamba, svarstant Rytų (Stačiatikių) ir
Vakarų (Katalikų) Bažnyčių unijos klausimą4. Gal
būtent šis bažnytinis-politinis kontekstas ir duoda progų vienuoliui, Vidurio ir Rytų Europos ekspertui, pasipuikuoti (na, tarkim, pasidalyti) unikalia egzotiška
patirtimi iš šalies, taip neseniai įžengusios į krikščioniškąjį pasaulį ir jau mėginančio pretenduoti į tarpininkės tarp Rytų ir Vakarų vaidmenį. Dabar duokime žodį Piccolomini: „Jis papasakojo apie lietuvius
daug dalykų, kurie atrodė beveik neįtikėtini. Aš buvau
girdėjęs jo pasakojimus iš kitų, tačiau negalėjau patikėti; panorau vykti pas jį ir iš jo lūpų plačiau sužino-

Gintaras Grajauskas, Erezija, Vilnius: Baltos lankos, 2005.
Mirosław Daniliuk, „Hieronim z Pragi, Jan Sylwan“, in: Enciklopedia katolicka, t. 6: Graal – Ignorancja, Lublin: KUL, 1993, st. 858.
3
Nepaisant to, speciali literatūra nėra gausi; žr. Augustinas Janulaitis, „Enėjas Silvius Piccolomini bei Jeronimas Pragiškis ir jų žinios

apie Lietuvą XIV/XV amž.: Istorijos-kritikos piešinys“, in: Humanitarinių mokslų fakulteto raštai, 1928, t. 3, sąs. 3; taip pat atskiras atspaudas: Kaunas, 1928.
4
Krikščionybės Lietuvoje istorija, sudarytojas Vytautas Ališauskas,
Vilnius: Aidai, 2006, p. 130–132.
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ti“5. Piccolomini drauge pasiėmė ir liudytojus – tris
„rimtus ir mokytus vyrus“. Susitikimas paliko gerą
įspūdį: „Visa tai Jeronimas papasakojo mums ramiu
veidu, nė kiek neabejodamas ir prisiekdamas. Kad verta juo pasikliauti rodė jo rimta kalba, išsilavinimas ir
tikėjimas“6. Antra vertus, liko dvejonės šešėlis: „Ką gavome, perteikėme nepakeitę; tiesa, nepriėmėme sprendimo, bet ir mes, ir mūsų palydovai grįžome įtikinti“7.
Šiaip ar taip, Piccolomini pora puslapių skyrė Jeronimo liudijimui – rašyti pradėdama net pirmu asmeniu,
bet paskui tarsi pavargstama stenografuoti ir perei
nama prie trečiojo. Išdėstomi „standartiniai“ senosios
lietuvių religijos bruožai (ugnies, žalčių kultas, šventieji miškeliai), yra ir viena kita įdomybė – daugiausia

Pinturicchio. Enėjaus Silvijaus Piccolomini – pop. Pijaus II
gyvenimo scenos. Piccolomini bibliotekos freskos.
Sienos katedra

kontroversijų kelia perpasakotas lietuvių (?) mitas apie
įkalintą Saulę, kurią išvadavę Zodiako ženklai. Antra
vertus, stebina geografinis-etnografinis abstraktumas:
Jeronimas kalba apie vieną ar kitą „gentį“, tarsi su5
Čia ir toliau cituojamas Eugenijos Ulčinaitės vertimas iš: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. 1: Nuo seniausių laikų iki XV amžiaus pabaigos, sudarė Norbertas Vėlius, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, p. 593–297; lot. originalas – p. 590–593; citata p. 594.
6
Ibid., p. 596.
7
Čia siūlome kitokį vertimą, periculum suprantant kaip „ištarmę,
sprendimą“; žr. Jokanto ir Kuzavinio žodynus s.v.
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minimos religinės praktikos būtų būdingos tik vienai
konkrečiai vietovei ir joje gyvenančiai etninei (kokiai?)
grupei. Labai gali būti, kad Piccolomini tuo metu nesivargino, aiškindamasis Lietuvos geografiją ir etnologiją, tiesiog užsirašinėdamas – pats, ar, veikiau, vienas iš palydovų – nekreipė dėmesio į tokias „detales“.
Svarbiausia buvo įsitikinti, ar išties esama tokių laukinių ir neregėtų papročių. Galiausiai atskleidžiama,
kodėl Jeronimas turėjo išvykti (tikriau – buvo išvytas)
iš Lietuvos – dėl perdėto uolumo naikinti šventuosius
miškelius pats Vytautas, meldžiamas užsiraudojusių
vietos moterų (prie jų prisijungė ir vyrai), paragino
skandalingąjį misionierių palikti šalį.
Nežinia, kiek truko italų ir čeko vienuolio pasimatymas, bet rašytinis pasakojimas aiškiai per striukas, kad
pažodžiui priimtume teiginį „Ką gavome, perteikėme
nepakeitę“. Galime tikėti, jog Piccolomini neiškreipdamas užrašydino ir paskelbė tai, ką girdėjo, bet neturime manyti, jog užrašyta viskas, kas Jeronimo papasakota. Bet ir to žiupsnelio su prisiglaudusiomis kitomis
negausiomis žiniomis pakako europiečių vaizduotei užvaldyti – Piccolomini, o per jį ir Jeronimas Prahiškis,
tuo metu suformavo stereotipinį Lietuvos įvaizdį, kurio
likučiai Vakaruose galiojo dar XVII a.
Dabar galime grįžti prie Stryjkovskio, parašiusio
bent du „šlovingosios lietuvių tautos“ istorijos variantus. Mums rūpi pirmasis, nespausdintas likęs iki
1978 m.8 Stryjkovskis savo laimei negalėjo paskaityti
Grajausko, tad ir paminėti jo savo kūriniuose, bet buvo
išstudijavęs daug kitų knygų, tarp jų – žymaus lenkų
humanisto Liudviko Jodoko Decijaus (apie 1485–1545)
istorinius raštus. Pasirodo, pastarasis, – su neslepiamu
pasitenkinimu pabrėžia Stryjkovskis, – neturįs jokio
supratimo, kas buvęs tas Jeronimas9. Be abejo, tokia
pastaba reiškia, kad jos autorius informuotas nepalyginti geriau. Nesunku tuo patikėti – Stryjkovskis buvo
nemenkos erudicijos žmogus, Lietuvos istoriją suvokęs
kaip savarankišką pasakojimą, o ne kaip pastabas Jogailaičių genealogijos paraštėse. Tad Lietuvos istorikas
į pasakojimą įterpė korektišką enciklopedinę žinutę:
Aš beskaitydamas susiradau, kad tai buvęs mokytas vyras, čekas (ne tas Jeronimas, Huso mokytinis),
kunigas iš Prahos, o Krokuvos pilyje buvo kanauninkas. Paskui, kai Jogaila, tapęs lenkų karaliumi,
į krikščionių tikėjimą atvertinėjo gimtąją Lietuvą, tą
Jeronimą Čeką iš Prahos padarė kanauninku Vilniuje, o šisai Lietuvai skelbė Dievo žodį.
8
Maciej Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach,
sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojtskiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani
opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia,
opracowała Julia Radziszewska, Warszawa: PIW, 1978.
9
Ibid., p. 74–75.
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Viskas čia teisinga, abejonę tik kelia vargiai patik
rinamas teiginys, kad Jeronimas buvęs Vilniaus kanauninku – nesunku buvo supainioti jo priklausymą
reguliniams kanauninkams su buvimu katedros kapitulos kanauninku (šiandieniai istorikai taip pat ima ir
padaro tokią klaidą). Žinutė papildoma anekdotu, žinomu ir iš Piccolomini – kirsdamas šventąjį ąžuolą žmogus įsikirtęs koją, bet, žaizdą peržegnojus, šioji kaip
mat sugijusi. Tiesa, čia esama keisto skirtumo: anot
italo autoriaus anekdoto, veikėjas buvęs tiesiog „vienas, drąsesnis už kitus“ žmogus, o Stryjkovskis teigia,
jog tai buvęs pats Jeronimas Prahiškis. Apgavo eruditą
atmintis? Veikiausiai ne. Tai, ką mūsų istorikas sako
toliau, turėtų sudominti kiekvieną mitologijos tyrėją:

liko“12. Albertas Grabovskis knygelę Stryjkovskiui turėjo padovanoti bent metais anksčiau, nes į kariuomenę
pastarasis išėjo 1565-aisiais. Jo kario tarnybos pabaiga
nurodoma 1573 m. Pirmą istorijos variantą Stryjkovskis rašė septynerius metus, 1571–1578 m. Tad knygelė

Turėjau aš to Jeronimo seną veikalėlį, surašytą
apie Lietuvą (stary komentarzyk o Litwie spisany);
jį buvau gavęs iš velionio daktaro Sierpco Vilniuje.
Paskui man, kadaise kareiviaujant, ėmė ir pražuvo –
mielai dabar jį brangiai atpirkčiau.10
Prisipažinsiu – perskaitęs šiuos žodžius akimirksniui
netekau amo. Vienintelis krikščioniškos Europos atstovas, savo akimis matęs tuos žalčius, ugnį, šventvietes!
Visa tai aprašęs! Ir – prapuolusi jo knyga... Kažkokia
Borgueso verta istorija. Kaip sakė vienas popiežius vienam mūsų kalvinistui – Poverella Lituania! Vargšė
lietaus šalis. Bet tokia digresija nedera šiam šiek tiek
moksliniam mūsų pranešimui. Neišbrauksime jos, bet
ir netęsime. Grįžkime prie reikalo.
Taigi – pirmiausia, iš ko gavo knygelę Stryjkovskis?
Daktaras Sierpcas (kai kada rašoma Sieprc) – tai Albertas Grabovskis, Mikalojaus sūnus, kilęs iš Sierpco, miesto Plocko vyskupijoje11. Pirmąsyk jis minimas
1529 m., kai buvo imatrikuliuotas Krokuvos universitete, bakalauro laipsnį čia gavo 1534 m., magistro –
1539 m. 1552 m. įvesdintas Vilniaus kanauninku, tada
jis vadinamas medicinos daktaru. Gyveno daugiausia
Vilniuje, regis, Pilies gatvėje. Buvo turtingas žmogus ir
įžymus astrologas, tiesa, besivadovaująs „moksliniais“
principais, todėl ir katalikiškas: savo testamente teigė,
jog numatydamas ateitį nesinaudojęs, kaip buvo kalbama, nekromantija, o tik „astronomijos dėsniais, pagal
dangaus kūnų išsidėstymą ir planetų judėjimą“. Mirė
1570 m. Palaidotas Vilniaus katedros kanauninkų
kriptoje. Su juo bendravo mokesčių rinkėjas kalvinistas
Teodoras Jevlašauskis per baisią 1566 m. Vilniuje siautusią epidemiją: „Gyvenau tuomet Vilniuje gan ilgai,
lankydamasis pas daktarą Serpcą, kitus kanauninkus ir
įvairius žmones, kurie taip pat per tokią epidemiją gyvi

bus pražuvusi veikiausiai tarp 1566–1570 m. Ką apie
ją galime sužinoti iš šio probėkšmio paminėjimo? Pirmiausia patį faktą – toks rašinys buvo ir jo autentiškumas nekelia abejonių. Tai tikrai to paties iš Lietuvos
Vytauto išgarbinto misionieriaus tekstas. Galime paspėlioti, kad jį surašyti paskatino Piccolomini vizitas.
Vargu ar Jeronimas mokytiesiems svečiams būtų nutylėjęs turįs rašytinį veikalėlį, skirtą jiems rūpimai temai.
Ir Piccolomini būtų tai mums pranešęs. Tad tikėtina,
jog iki šio apsilankymo knygelės dar nebuvo. Galbūt,
pajutęs naują dėmesį savo keistai patirčiai, Jeronimas
ir apsisprendė palikti jos aprašymą. Maža to, 1433 m.
po daugelio metų vėl atvykęs į Krokuvą, jis čia galėjo

Ibid., p. 75.
Plačiau žr. Wioleta Pawlikowska, „Kanonik Wojciech Grabowski z Sierpca – zapoznana postać szesnastowiecznego Krakowa i Wilna“, in: Lituano-Slavica Posnaniensia, Studia Historica, t. XI/2005, p.

165–239.
12
Teodoras Jevlašauskis, Atsiminimai, iš senosios gudų k. vertė Neringa Pranckevičiūtė-Lūžienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, 1998, p. 24–25.

10
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naujasis židinys-aidai 2008 / 6

Pinturicchio. Enėjaus Silvijaus Piccolomini – pop. Pijaus II
gyvenimo scenos. Piccolomini bibliotekos freskos. Sienos katedra
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savo atsiminimus ir surašyti, o kopiją palikti kapitulos ar universiteto bibliotekoje. Tikėtina, kad būsimasis Vilniaus kanauninkas studijuodamas Krokuvoje po
šimto metų jį ir surado bei pats persirašė?
Žodį „atsiminimus“ pavartojome sąmoningai. Stryjkovskis nurodo knygelės žanrą: komentarzyk. Tai toly-

lotynų-prancūzų kalbų žodynas šį žodį apibrėžia kaip
Papier journal et memorial14. „Komentarėlis“ turėjo
reikšti glaustus užrašus, paremtus asmenine patirtimi arba atsiminimus. Tai buvo ne „Lietuvos istorija“, o
pastabos apie Lietuvą, jos gyvenseną ir religiją Jeronimo akimis. Faktas, kad Stryjkovskis skaitė tokį rašinį,
verčia daug rimčiau žiūrėti į jo informaciją apie senovės lietuvių religiją.
Tik išsamus tyrimas gali parodyti galimus Pra
hiškio „komentarėlio“ pėdsakus Lietuvos istoriko
paliktoje pagonybės interpretacijoje. Pabaigai pasitenkinsime vienu Stryjkovskio O początkach fragmentu, kuriame galime nugirsti pradingusios knygelės aidą. Žinoma – tai pasakojimas apie Lietuvos
krikštą15. Dar kartą primenama istorija apie sužeistą Jeronimo koją ir stebuklingą jos pagijimą ir iškart
tęsiama:
Paskui Jogaila liepė altorius suniokoti
Ir Perkūną, stabą sidabro galva, ugniai atiduoti.

Motiejaus Stryjkovskio O początkach rankraščio
antraštinis lapas

gu lotyniškam commentariolum. O początkach leidėja
spėja, jog „Stryjkovskis tad turėjo kažin kokią Jeronimo Prahiškio surašytą trumpą Lietuvos istoriją“13.
Vargu ar tai tikslus apibūdinimas. Klasikinis XVI a.
Maciej Stryjkowski, op. cit., p. 611, n. 52.
Robert Estienne, Dictionarium Latino-Gallicum, postrema hac aeditione valde locupletatum, Lutetiae, apud Carolum Stephanum, Typographum Regium, 1522, s.v.

Taip pat jis įsakė nušluoti nuo žemės paviršiaus
bokštą, iš kurio pranašautojai dievų vardu skelbdavo
ateitį16. Tikėtina, kad krikšto pasakojimo tąsa, neturinti atitikmenų kituose šaltiniuose, yra paimta taip
pat iš Prahiškio knygelės. Tam tikrą tolimą atitikmenį galima rasti ir Piccolomini knygoje: Jeronimas sutikęs ugnies garbintojus, kurių kunigai duodavę atsakymus apie ligonių ateitį. Vienuolis įtikinęs žmones,
jog tai esanti apgaulė, ir sugriovęs šventyklą (templum)17. Unikali ir Stryjkovskio pateikiama Perkūno (ugnies) – Žemininko (žemės ir derliaus) – „šliužo
pavidalo“ Givojtos (duodančios „sveikus metus“) trejybė18. Gal ir ji radosi iš tos pačios trumpos lietuvių
religijos apžvalgos?
Šiaip ar taip, net ir fiziškai prapuolusi, knygelė per
Stryjkovskio atmintį turėjo įsėlinti į jo Istorijų tekstą ir
ten sulaukti mūsų dienų. Ar kas ją iš ten iškvies, priklausys ir nuo religijotyrininkų bei filologų noro užsiimti nepraktiškais dalykais, ir nuo tarptautinių naftos
bei aukso kainų.
Maciej Stryjkowski, op. cit., p. 312.
Ibid.
17
Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. 1, p. 591 (lot. tekstas).
18
Maciej Stryjkowski, op. cit., p. 236.

13

15

14

16

250

naujasis židinys-aidai 2008 / 6

istorija

Antanas Mackevičius lietuvių
istoriniame naratyve
Darius Staliūnas

Lietuvių istorinis naratyvas nuo XIX iki XXI a. pradžios
patyrė įvairių ideologijų bei istorinių paradigmų įtakų.
Visas šias metamorfozes neblogai iliustruoja kai kurių istorinių veikėjų vietos tautiniame panteone kaita. Tarp geriausių „kandidatų“ šiame kontekste yra ir vienas 1863 m.
sukilėlių Lietuvoje vadų kun. Antanas Mackevičius.

XIX amžiaus istoriniai kontekstai
Mackevičius buvo vienas pirmųjų 1863 m. sukilimo
veikėjų, sulaukusių atskiros istorinės studijos, kuri iš
pradžių buvo išspausdinta Vilniuje leistame žurnale Vestnik zapadnoj Rossii, pasižymėjusiame karinga
antilenkiška retorika, o 1866 m. paskelbta ir atskira
knygute1. Mackevičius čia pavaizduotas kaip žiaurus
„maištininkas“, terorizavęs taikius gyventojus, bet kalėjime jau prašęs valdžios pasigailėjimo. Lietuvių dalyvavimas sukilime studijoje aiškinamas kaip Mackevičiaus ir kitų kunigų „tvirkinamos ir fanatizuojančios“
veiklos pasekmė2. Oficialiosios, carinės Rusijos valdžios poziciją atspindinčios istorinės literatūros auto
riai „identifikavo“ tris pagrindines „maišto“ lyderių
grupes – bajoriją (šiame kontekste iš karto po sukilimo
bene dažniausiai minėtas Viktoras Starzeńskis), katalikų dvasininkiją bei „lenkų demokratų revoliucinę
partiją“3, kuriai priskirtas ir Zigmuntas Sierakauskas4.
Istorinės studijos apie Mackevičių autorius – Vilniaus
generalgubernatoriaus žinioje buvęs valdininkas specialioms užduotims Aleksejus Storoženko kaip tik tuo
metu buvo pagrindinis baltarusių vertimo į stačiatikybę iniciatorius ir tokios politikos vykdytojas5. Tad visiškai neatmestina versija, kad publikuodamas šią istorinę studiją jis ne tik siekė sukompromituoti Mackevičių,
bet ir puoselėjo kokius nors radikalesnės konfesinės inžinerijos planus Kauno gubernijoje6.
Darius Staliūnas (g. 1970) – istorijos daktaras, nuo 2000 m.
Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas. Pagrindinė knyga – Making Russians: Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863 (2007).
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Vėliau kurį laiką Mickevičiaus figūra, kaip ir pats
1863 m. sukilimas Lietuvoje, buvo primiršta. XIX a.
lietuvių istorinis naratyvas formavosi kaip sudedamoji naujai besiformuojančio tautinio lietuviško diskurso dalis. Lietuvių nacionalizmo ideologijoje svarbiausiu
tautiškumo kriterijumi, ir dabartyje, ir praeityje padedančiu nusakyti, kas yra/buvo lietuvis, tapo kalba. Pagrindine etnokultūrinės veiklos užduotimi tapo atsiriboti nuo lenkiškumo (taip pat ir nuo rusiškumo, nors
pačiam tautinio identiteto „išgryninimui“ rusiškumas
nebuvo toks pavojingas). 1863 m. sukilimas, pagal beveik visuotinį ano meto sutarimą siekęs atkurti XVIII a.
pabaigoje panaikintą valstybę, lietuviškajam etnonacio
nalizmui negalėjo būti „savas“, t. y. lietuvių istorijos dalis. Šis sukilimas – tai lenkų ir sulenkėjusių Lietuvos
bajorų reikalas7. Todėl nesą ko jo atminti: „Visos musų
dabarnykštės nelaimės paeina iš to, kad atsirado keli bepročiai „Litvinai“, kurie, nieko neišmanydami, pasikėlė
už „oiczyzną“ (žinoma, lenkų), iš to, kad per tai ir visus
lietuvius gudai (=rusai) laiko už tuos pačius lenkus“8.
1
Алексей Стороженко, Ксендз Мацкевич, предводитель шайки
мятежников, Вильна, 1866.
2
Ibid., p. 2.
3
Василий Ратчь, Сведения о польском мятеже 1863 года в Северозападной России, t. 1, Вильна, 1867, p. 6–7.
4
Николай Цылов, Сигизмунд Сераковский и его казнь, с предшество
вавшими польксими манифестациями в Вильне в 1861–1863 годах.
(Из дел Виленской следственной коммисии, по политическим делам),
Вильна, 1867.
5
Daugiau apie šį epizodą žr. Darius Staliūnas, Making Russians: Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863,
Amsterdam–New York, NY: Rodopi, 2007, p. 132–159.
6
Cenzūra šią studiją spausdinti atskira knygute leido 1866 m. rugpjūčio 28 d., t. y. prieš pat Vilniaus generalgubernatoriaus Konstantino
Kaufmano, kuris rėmė žemesnio rango pareigūnų veiksmus verčiant
katalikus valstiečius į stačiatikybę, atleidimą. Vėliau, generalgubernatoriumi esant Eduardui Baranovui (1866–1868), šis procesas gerokai
sulėtėjo.
7
[Vincas Pietaris], Savasis, „Neužpelnyti Muraviovo liaurai“, in: Žiny
čia, 1900, Nr. 1, p. 103–104; Iš istorijos lenkų sukilimų, (perspauzdinta
iš „Ūkininko“), Tilžė, 1905, p. 10; Maironis, Lietuvos istorija su kunigaikščių paveikslais ir žemėlapiu, Patropilis: Lietuvių laikraštis, 1906,
p. 210; Antanas Alekna, Lietuvos istorija, Kaunas: Šv. Kazimiero draugijos leidinys, 1918, p. 120.
8
Antano Vilkutaičio laiškas Jonui Šliūpui, 1884-03-06 (18), parengė
Vincas Kapsukas, in: Kibirkštis, 1924, Nr. 3, p. 26.
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Todėl jis lietuvių istoriniame naratyve, lygiai taip pat
kaip ir lenkiškame ar rusiškame, vadintas „lenkų sukilimu“, be to, kartu su 1830–1831 m. sukilimu vadintas
„lenkmečiu“.

Augustino Janulaičio pastangos
„reabilituoti“ Mackevičių
Nors po Pirmojo pasaulinio karo sukūrus tautinę
valstybę atsirado sąlygos profesionaliems istorijos tyrimams, t. y. istorija dėstyta ir tyrinėta universitete,
leisti žurnalai, tačiau lietuviškas istorinis naratyvas
faktiškai liko tos pačios – antilenkiškos – paradigmos
rėmuose. Šį tęstinumą labai gerai iliustruoja iš esmės
nepakitęs 1863–1864 m. sukilimo vertinimas. Anot vieno sukilimo dalyvio Juozapo Miliausko-Miglovaros, tai
buvęs „klaidingas“ sukilimas, mat pradėtas „ne savo
laiku ir visai bereikalingas“, o lietuviai, dalyvavę sukilime, nė gerai nesupratę, dėl ko kovojantys9.
Tiesa, tai nereiškia, kad sukilimas buvo visiškai pamirštas. Jo vaizdiniai funkcionavo komunikacinėje atmintyje, ypač kai kuriuose Lietuvos regionuose, pasirodė nemažai publikacijų, skirtų šiam istoriniam įvykiui.
1964 m. sudaryta bibliografija užfiksavo, kad „buržuazinėje Lietuvoje“ buvo paskelbta net 11 knygų, tiesiogiai skirtų sukilimo temai, 17 leidinių, kuriuose apie jį
užsimenama bei 144 šiai temai skirti straipsniai10. Vis
dėlto ne visi istorikai šiam dominuojančiam naratyvui
pasidavė. Opozicinio, jei jį taip galima pavadinti, naratyvo pagrindinis kūrėjas buvo Augustinas Janulaitis.
Janulaičiui kitaip pažvelgti į sukilimą padėjo ne tik
kairiesiems mažiau būdingas antilenkiškumas, bet ir
siekis remtis istorizmo principu, t. y. jis pripažino, jog
lietuvių kalba tapo lietuvybės požymiu tik moderniaisiais laikais, tad šio kriterijaus negalima taikyti praeičiai, kai bandoma priskirti vieną ar kitą asmenį kuriai
nors tautai: „Istorinėj Lietuvoj kuriąs ir delto viešpataująs elementas buvo lietuviai, bet ne visi ir visuomet
jie lietuviškai kalbėjo, taigi, sakytume vienos dainos žodžiais, savo meilę Lietuvai anie išreikšdavo lietuviška
širdim, tik nebūtinai lietuviška kalba. Jeigu dabartinė
Lietuva yra senosios įpėdinė, ir ji yra tokia, tai su šitu
istoriniu faktu reikia skaitytis“11. Be to, Janulaitis pabrėždavo, kad apie sukilimą dažniausiai rašė lenkų bei
rusų autoriai, tad laikas buvo pateikti lietuvišką interJuozapas Miliauskas-Miglovara, „1863 metų sukilimą atsiminus“,
in: Karo archyvas, 1925, t. 2, p. 45. Šios publikacijos rankraštis: Juozapo Miliausko Miglovaros laiškas žurnalo „Mūsų žinynas“ redakcijai,
1925-05-11, in: VUB RS, f. 1-F 192, l. 9–14.
10
Ona Adomonienė, „Bibliografija apie 1863 m. sukilimą buržuazinėje Lietuvos spaudoje“, (1964), in: MAB RS, f. 275-943, l. 15–37. Tiesa, dauguma knygų tik iš dalies buvo susiję su sukilimu ir tik Janulaičio
darbus galima priskirti konceptualiems sukilimo aprašymams.
11
Augustinas Janulaitis, „Lietuvai reikalinga objektinga istorija: Apie
„Lietuvos istoriją““, in: Lietuvos žinios, 1937-01-23, Nr. 18. Priešingu
9
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pretaciją12. Šios, o gal ir kurios kitos aplinkybės leido
jam kitaip pažvelgti į 1863 m. sukilimą.
Janulaitis manė, kad šis sukilimas svarbus ir lietuvių/
Lietuvos istorijai. Jis atkreipė dėmesį į tai, jog „į sukilimą iš visų Lietuvos dalių atsiliepė tik etnografinė Lietuva“ ir tautinės sudėties bei vartojamos kalbos požiūriu
sukilimas Lietuvoje buvęs lietuviškas: „Vadai atsiranda
iš pačių žmonių tarpo, kyla jie iš liaudies – valstiečiai,
kunigai, kai kurie smulkieji bajorai; komanda lietuviškai, įsakymai, susirašinėjimai atliekama lietuvių kalba.

Artur Grottger. Mūšis. Iš ciklo „Lietuva“. 1864–1866. Kartonas, kreida

[...] Nors Lietuvoj mainėsi viršūnės, vieton raudonikių
vėliau įsivyravo baltukai, apačioje gi, giriose dirbo ir
veikė raudonikiai, vykindami savo, o ne ponų programą. Valstiečiai kariavo, gindami savo reikalus“13. Šią
interpretaciją vėliau perėmė ir nemažai publicistų net
ir neslėpdami, kad pagrindinis jų šaltinis buvo Januatveju, rašė Janulaitis, turėtume tokią pat istoriją, kaip kai kurie Lietuvos kaimynai (čia kalba ėjo apie latvius ir estus): „Prie ko veda toks tautinės istorijos supratimas matome iš mūsų kaimynų: jie rašo iš pradžių
prosistoriją, o paskui peršoka prie XIX–XX amžių. Tauta, anot jų, per
6–700 metų neturi istorijos, negyveno...“
12
Augustinas Janulaitis, „1863–1864 m. sukilimas Lietuvoje“, in:
Mūsų žinynas: Karo mokslo ir istorijos žurnalas, 1921, t. 1, p. 9. Vėliau
šį motyvą nurodė ir kiti autoriai: A. Dilys, „1863–1864 metų sukilimas
Lietuvoje“, in: Lietuva, 1924-07-19, Nr. 161.
13
Augustinas Janulaitis, op. cit., p. 24.
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Lietuvių istorinio naratyvo situacija radikaliai pakito 1940 m., o pakartotinai 1945 m. Lietuvą okupavus
Sovietų Sąjungai. Kaip žinoma, rusiškojo marksizmo
istorinė koncepcija buvo ne tik maskvocentriška, bet ir
primordialistinė, t. y. ne tik dabartyje, bet ir praeityje
Rusija buvusi pažangiausias kraštas, ir viskas, kas jai
buvę naudinga, buvę pažangu. Istorija turėjusi įrodyti,
jog viskas, kas praeityje dėjo pamatus „tautų draugystei“, tarp „broliškų tautų“ turėjo būti siejama su pažanga, o kas tam trukdė – su reakcija. Taigi Rusija ne
tik dabartyje, bet ir praeityje buvusi jei ne išties, tai
bent jau potencialiai pažangiausia šalimi. Būtent pagal šią paradigmą ir reikėjo parašyti kiekvienos sovietinės respublikos istoriją.
1863–1864 m. sukilimo įvykiai taip pat buvo įkompo-

nuoti į šią schemą17. Šeštą dešimtmetį18 paskelbtuose
LSSR istorikų darbuose šis sukilimas – tai „ne ponųšlėktų, ne katalikų-klerikalų judėjimas, o didžiulis liaudies judėjimas, kurio varomoji jėga buvo valstiečiai“19, o
„ideologai ir vadai – revoliuciniai demokratai“20. Sukilėliai kovoję už socialines ir ekonomines reformas, viskas prišliejama prie vadinamosios revoliucinės krizės,
tuo metu apėmusios Rusijos imperiją. Kitaip tariant,
sukilimas pirmiausia sietas su Rusijos, o ne Lenkijos
istorija. Siekiant pabrėžti valstietišką sukilimo pobūdį,
jis labai dažnai vadintas „valstiečių sukilimu“ arba tiesiog „1861–1863 m. sukilimu“. Taip chronologiškai išplėsti sukilimo rėmus reikėjo norint jį tiesiogiai susieti
su baudžiavos panaikinimu 1861 m. Rusijos imperijoje:
valstiečiai buvę nepatenkinti tos reformos sąlygomis ir
dėl to sukilę. Sukilimui, žinoma, vadovavę „revoliucio
nieriai“. Labiausiai istorikai sureikšmino Kosto Kalinausko, Sierakausko bei Mackevičiaus nuopelnus. Aišku, rizikingiausia buvo į sovietinį Lietuvos panteoną
iškelti kunigą Mackevičių, tačiau sovietiniai ideologai
nesunkiai rado išeitį – Mackevičius esą kunigu tapęs
tik todėl, kad tai buvusi „priemonė prieiti arčiau prie
liaudies ir liaudžiai kurstyti prieš caro valdžią ir dvarininkus, šaukti į sukilimą“21. Tiesa, kartais istorikai vis
dėlto pripažindavo, jog „savo politinių ir visuomeninių
pažiūrų Mackevičius nuosekliai neišdėstė ir jose yra
prieštaravimų“22, tačiau kokie tie prieštaravimai, nepaaiškindavo. Matyt, baimintasi, kad pateikus citatas,
prieštaravusias dažniausiai cituotiems Mackevičiaus

14
Dilys net pateikė mūšių statistiką Lietuvoje, kuri turėjo pagrįsti
minėtą tezę apie lietuvišką sukilimo pobūdį: Gardino gub. įvyko 48
mūšiai, Vilniaus – 38, Suvalkų – 17, Kauno – 120 (A. Dilys, op. cit.).
Kadangi pagal tautinę sudėtį Kauno gubernija laikyta labiausiai lietuviška, tai, vadinasi, ir sukilimas buvęs lietuviškas. Be to, šis autorius dar
pabrėžė, jog „kovose daugiausia dalyvavo mūsų valstiečiai, mūsų labiau susipratę inteligentai – kunigai, mokytojai, ir kit.“ (Ibid.).
15
Augustinas Janulaitis, op. cit., p. 24.
16
„Kalinauskas visur ir visada ėjo prie Lietuvos nepriklausomybės,
nenorėjo, kad Lietuva dėtųsi su lenkais“ (Augustinas Janulaitis, „1863
metų sukilimo veikėjai Lietuvoje: I. Kastantinas Kalinauskas“, in: Švietimo darbas, 1921, Nr. 1–2, p. 50; A. Dilys, op. cit.).
17
Šeštą dešimtmetį ši schema propaguota: Juozas Žiugžda, Antanas
Mackevičius – Lietuvos valstiečių vadovas kovoje prieš carizmą ir dvarininkus, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1951;
Idem, „Valstiečių sukilimas Lietuvoje 1863 metais“, in: Lietuvos TSR istorija: Nuo seniausių laikų iki 1957 metų, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958, p. 166–176; Leonas Bičkauskas-Gentvila,
1863 metų sukilimas Lietuvoje, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958; Justas Paleckis, Mintys apie vyresnįjį brolį, Vilnius:
Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959, p. 23–24.
18
Pirmieji istorikų darbai šios paradigmos rėmuose pasirodė dar ket
virtą dešimtmetį Sovietų Sąjungoje gyvenusių lietuvių marksistų darbuose: Stasys Matulaitis, 1863 metai Lietuvoj. Pirmoji dalis: Social-ekonominis Lietuvos stovis prieš sukilimą, Minskas: Baltarusijos Mokslų
akademija. Lietuvių sektorius, 1933; Zigmas Angarietis, Apie 1863
metų sukilimą Lietuvoj, [s. l.], 1938. Taip pat ir Baltarusijoje jau nuo
ketvirto dešimtmečio vidurio baigtos bet kokios diskusijos dėl 1863–
1964 m. sukilimo pobūdžio, ir jis nuo tada traktuotas kaip valstiečių
judėjimas: Райнэр Лiнднер, Гiсторыкi i ўлада: Нацыятворчы працэс i
гiстарычная палiтыка ў Беларусi XIX–XX ст., Мiнск: Бібліятэка часопісу

„Беларускі Гістарычны Агляд“, 2003, p. 260.
19
Юзас Жюгжда, „К столетию восстания 1863–1864 г.г. в Литве“, 1963,
in: MAB RS, f. 275, b. 314, l. 4.
20
V. N. Bočkariovas, „Redakcijos žodis“, in: Leonas BičkauskasGentvila, op. cit., p. 6.
21
Juozas Žiugžda, Antanas Mackevičius, p. 41. Šioje knygoje Žiugžda
ne tik kėlė į sovietinį lietuvių panteoną Mackevičių, bet ir tvirtai laikėsi
tautų draugystės ideologemos: „Lietuvos valstiečių judėjimui, jų kovai
išsivystyti ypač didelę reikšmę turėjo tas faktas, kad Lietuva buvo ekonomiškai ir kultūriškai žymiai daugiau išsivysčiusios, politiškai galingos
Rusijos sudėtyje. [...] Lietuva buvo prijungta prie Rusijos sužlugus feodalinei-bajorinei Lietuvos-Lenkijos valstybei 1795 metais. Lietuvos prijungimas prie Rusijos imperijos, kuri buvo ekonomiškai žymiai stipriau
išsivysčiusi, negu kad buvo feodalų savivalės ir savitarpio kovų draskoma Lenkijos-Lietuvos valstybė, ryškiai paspartino ekonominį Lietuvos
vystymąsi, pastūmėjo į priekį gamybinių jėgų ir gamybinių santykių
vystymąsi. [...] Rusų tautos priešakinė visuomeninė-politinė mintis ir demokratinė kultūra padarė betarpišką įtaką lietuvių kultūros vystymuisi.
Lietuvos prijungimas prie Rusijos užkirto kelią prievartinei asimiliacijai, kurią vykdė feodalai-dvarininkai ir kunigai lietuvių kalbos atžvilgiu“ (Ibid., p. 5). Kitos publikacijos šia tema: Juozas Žiugžda, „Antanas
Mackevičius – valstiečių vadovas kovoje prieš carizmą ir dvarininkus“,
in: Komunistas, 1951, Nr. 1, p. 27–38; Nr. 2, p. 29–40; Pr. Juozapavičius, „Valstiečių sukilimo vadovas Antanas Mackevičius“, in: Kauno tiesa, 1959-01-21, Nr. 18; Rita Strazdūnaitė, „Sukilėlių vadas“, in: Komjaunimo tiesa, 1963-12-28; taip pat rankraščiai: Юзас Жюгжда, „Борец за
свободу литовского народа“, 1964, in: MAB RS, f. 275, b. 240.
22
Leonas Mulevičius, „Liaudies žadintojas ir vadovas“, in: Mokslas ir
gyvenimas, 1963, Nr. 12, p. 3–5. Atrodo, tai bus bene vienintelis atvejis, kai istoriografijoje buvo pripažinta egzistavus tam tikrų prieštaravimų Mackevičiaus pažiūrose.

laičio tyrimas14. Janulaitis, remdamasis Mackevičiaus
žodžiais, pateikė ir paaiškinimą, kodėl lietuviai sukilo
kartu su lenkais – esą viena Lietuva buvusi per silpna,
kad išspręstų savo socialines problemas15. Taigi čia faktiškai implikuojama, jog jau 1863 m. egzistavo nepriklausomos (modernios) Lietuvos idėja ir tik objektyvios
aplinkybės – Lietuvos silpnumas – neleido siekti šios
idėjos įgyvendinimo. Kartais netgi teigiama, jog raudonųjų frakcija sukilime, to meto lietuvių istorinėje literatūroje dažnai vadinta „raudonikiais“, buvo pasirengusi
nutraukti bet kokius saitus su lenkais16.
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žodžiams apie Lietuvos teisę apsispręsti su kuo ji norinti būti – su Lenkija ar Rusija – ar kai kuriuos kitus
teiginius, galėjo subliūkšti oficialioji versija.
Stengtasi paneigti antirusišką sukilimo pobūdį, todėl pabrėždavusieji Lenkijos ir Lietuvos sukilėlių bend
rumą sulaukdavo negailestingos, pirmiausia – Juozo

dą lietuvių, lenkų, rusų ir baltarusių tautų kovinio susitelkimo, jų neišardomos draugystės pasiaukojamojoje
kovoje prieš bendrus priešus – prieš carinę patvaldystę
ir dvarininkus“24. Vis dėlto Žiugžda pabrėžią, jog Lietuvos „valstiečių sukilimo“ vadai kovojo prieš būsimą Lietuvos prijungimą prie Lenkijos ir netgi „gynė nuomonę
apie reikalingumą turėti ryšius su Rusija“25.
Žiugždos ir jo bendraminčių požiūriu sukilimas negalėjo būti „pažangus“, jeigu sukilėliai
būtų siekę atsiskirti nuo Rusijos, mat tada
nebebūtų kaip pagrįsti tezės apie progresyvų
Lietuvos prijungimo prie Rusijos pobūdį26.

Žiugždos kritikos23. Tuo metu nebuvo priimta rašyti
apie tai, jog sukilėliai kovoję prieš Rusijos valdžią. Anot
sovietinių lietuvių istorikų, ypač Istorijos instituto direktoriaus Žiugždos, valstiečiai kovoję visų pirma prieš
„dvarininkus“, „carizmą“ ar „caro valdžią“. Tiesa, nebuvo visiškai ignoruojamas ir lenkų nacionalinis išsivadavimo sąjūdis bei jo įtaka sukilimui Lietuvoje. Juk
Lenkija taip pat buvo socialistinio bloko narė, tad laikantis primordialistinės tautų draugystės ideologemos,
lenkai taip pat turėjo atsidurti pažangos pusėje. Tad
„1863 metų sukilimas [...] sudaro neužmirštamą vaiz-

Vis dėlto 1863 m. sukilimas, kartu ir Mackevičius, netapo labai svarbia sovietinio lietuviško istorinio panteono dalimi, nes jį nebuvo
sunku perinterpretuoti kaip lietuvių kovos
prieš Rusiją simbolį. Šį pavojų gerai suvokė
ir sovietų Lietuvos valdžia, ir tai puikiai iliustruoja istorija su „Sukilėlių“ opera. Muziką
šiai operai rašė tuomet dar jaunas kompozitorius Julius Juzeliūnas, o libretą iš pradžių rengė Aldona Liobytė, tik vėliau sutiko į šį darbą
įsijungti ir pats Vincas Mykolaitis-Putinas,
pagal kurio romano „Sukilėliai: Kovų dėl žemės ir laisvės vaizdai 1861–1864“ pirmąją dalį
„Gana to jungo“ (1957) ir buvo rengiama opera27. Mykolaičio-Putino romano siužetas atitiko to meto
oficialiąją sukilimo koncepciją, t. y. vaizdavo jį kaip valstiečių judėjimą, pirmiausia nukreiptą prieš dvarininkus.
Valstiečiams vadovavę rusų revoliucinių demokratų įtakoti inteligentai. Vis dėlto, nepaisant vyraujančios koncepcijos, atskirose romano vietose praslysta mintis, kad
esama ne tik valstiečius ir dvarininkus skiriančių, bet ir
juos jungiančių dalykų, kaip antai „atsiskirti nuo rusų
imperijos“ (kursyvas mano, – D. S.)28. Tačiau LSSR valdžia šį kūrinį įvertino teigiamai ir jau už pirmąją dalį
Mykolaičiui-Putinui buvo paskirta valstybinė premija.

23
Recenzuodamas Dovydo Fajnhauzo straipsnį „Anglijos ir kitų
kapitalistinių šalių valdančiosios klasės – 1863 m. sukilimo Lietuvoje priešai“, Žiugžda pastebėjo, kad šiame tekste „Lietuvos valstiečių
sukilimas per daug pajungiamas Lenkijos sukilimo interesams“ (Juozas
Žiugžda, „Atsiliepimas apie D. Fainhauzo straipsnį: „Anglijos ir kitų
kapitalistinių šalių valdančiosios klasės – 1863 m. sukilimo Lietuvoje
priešai““, in: MAB RS, f. 275, b. 640, l. 1–5, citata: l. 2–3; (rankraštyje
klaidingai nurodyta pirmoji Fajnhauzo vardo raidė – F.). Kaip teigia Vytautas Merkys, Fajnhauzas ketino netgi anuomet rašyti istorijos mokslų kandidato disertaciją 1863–1864 m. sukilimo tema, tačiau kadangi
bajoriją laikė vadovaujančia sukilimo jėga, tai negalėjo tikėtis leidimo rengti disertaciją šia tema: Vytautas Merkys, „Dovydas Fainhauzas
(1920 12 22 – 2004 07 12): In Memoriam“, in: Lietuvos istorijos metraštis, 2004, Nr. 2, Vilnius, 2005, p. 235.
24
Juozas Žiugžda, „Lietuvių ir lenkų tautų draugystės istoriniai pag
rindai“, in: Tiesa, 1957-06-21. Kiti Žiugždos tekstai apie lietuvių–lenkų draugystę, kartais įkomponuojantys ir 1863–1864 m. sukilimo kaip
bendros revoliucinės kovos epizodą: Juozas Żiugżda, Rozwój stosunków pryjaźni między narodami litewskim i polskim, Wilnius: Państwo-

we wydawnictwo literatury politycznej i naukowej, 1962; Idem, „Lietuvių ir lenkų tautų draugystės santykių pergalė“, Straipsnis, (1962), in:
MAB RS, f. 27, b. 326; Juozo Žiugždos straipsnių draugystės su Lenkija
tema fragmentai, in: MAB RS, f. 275, b. 503.
25
Juozas Žiugžda, Antanas Mackevičius, p. 19.
26
Rytų Europos agrarinės istorijos simpoziumo 6 sesijos, įvykusios
Vilniuje 1963 m. rugsėjo 19–24 d., stenograma, in: MAMA, f. 16, op.
1, b. 188, l. 67.
27
Idant 1953 m. Mykolaitis-Putinas gautų rašytojų sąjungos leidimą
sukurti šį romaną, jis turėjo temos aktualumą pagrįsti Engelso, Lenino
ir Stalino autoritetu. Šie marksizmo klasikai, anot rašytojo, „1863 m.
sukilimą vertino kaip progresyvų reiškinį, nurodydami jo svarbą demokratiniam-revoliuciniam judėjimui Rusijoje ir Vakarų Europoje. Engelsas pabrėžė gausų Lietuvos valstiečių dalyvavimą sukilime ir agrarinį
jo pobūdį“ (cit. pagal: Irena Kostkevičiūtė, „Kaip buvo rašomi „Sukilėliai““, in: Metai, 2003, Nr. 1, p. 95).
28
Vincas Mykolaitis-Putinas, Raštai, t. 6: Sukilėliai: Kovų dėl žemės
ir laisvės vaizdai 1861–1864, d. 1: Gana to jungo, Vilnius: Valstybinė
grožinės literatūros leidykla, 1959, p. 520.

Artur Grottger. Mūšis. Iš ciklo „Lenkija“. 1863. Kartonas, kreida
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Antanas Mackevičius lietuvių istoriniame naratyve

Taigi statant operą tarsi ir neturėjo kilti ideologinio
pobūdžio problemų. Memuarinėje literatūroje teigiama,
jog Juzeliūnui buvęs nepriimtinas nei to meto oficialus
požiūris į 1863–1864 m. įvykius kaip į „valstiečių sukilimą“, nei tradicinis – kaip į „lenkmetį“. Jam tai buvęs
„lietuvių tautos kovos dėl laisvės pasireiškimas“29.
Pirmieji libreto aptarimai 1957 m. pradžioje Operos ir
baleto teatre, kur ir buvo statoma opera, nežadėjo didesnių problemų30. Nors jau tada libretas kritikuotas dėl nepakankamo dėmesio „tautų draugystei“, tačiau rašytojas
Mykolas Sluckis į pasiūlymus „įvesti pažangų veikėją ir
parodyti kilnesnį rusų vaidmenį“ atsakė, jog tai būtų „pritempta“, o Juozas Indra pastebėjo, jog „į visus įvykius, kurie vyksta operoje mes negalime žiūrėti šių dienų akimis,
nes to laiko liaudis dar marksizmo nežinojo. Tiek kunigas
Mackevičius, tiek liaudis į 1863 metų sukilimą ėjo su dievu, o tai yra visai natūralu to meto sąlygomis“31.
Tačiau 1957 m. rudenį, pirmiausia LTSR Valstybinio
Akademinio operos ir baleto teatro partiniame biure32,
o po to ir LKP CK biuro posėdyje, kuriame Antanas
Sniečkus pareiškė nemiegojęs visą naktį po to, kai perskaitė libretą33, buvo nuspręsta, kad libreto koncepcija
ideologiškai ydinga ir operos rodyti negalima. Operos
kūrėjai dar bandė kreiptis į aukščiausius LSSR vadovus: Juzeliūnas apsilankė pas kultūros ministrą Juozą
Banaitį ir susitikimo metu kaip argumentą, jog reikia
leisti statyti operą, paminėjo, jog jis yra lietuvis34, kitaip tariant, bandė įtikinti ministrą, jog reikia vadovautis tautiniais interesais; raštu buvo kreiptasi ir į
Sniečkų35, tačiau sprendimas jau buvo priimtas ir vėliau – Respublikiniame literatūros ir meno darbuotojų aktyvo susirinkime 1958 m. sausio mėn. pradžioje36,
LTSR kultūros ministerijos kolegijoje tų pačių metų
vasario 5 d.37, 1960 m. vasario 1 d. LTSR kompozitorių sąjungoje38, 1961 m. sausio 10 d. LTSR Valstybinio
Akademinio operos ir baleto teatro partinio biuro posėdyje39 etc. – buvo patvirtinta, kad libretas turįs „ideologinių trūkumų“, tad jo statyti negalima40.
Labiausiai LKP vadovams librete užkliuvo kun. Mackevičiaus figūra. LKP CK biuro posėdį pradėjęs Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Motiejus Šumauskas

pasipiktino, kad „librete [...] minia parodyta kaip išimtinai religinga, liaudies vadovu pavaizduotas kunigas, kuris užtaria valstiečius. Išeina, kad tik bažnyčia
kovoja už geresnį valstiečių gyvenimą“. Šią mintį tęsė
Sniečkus, nurodęs, jog Mackevičiui kunigystė buvusi
tik priemonė sėkmingai kovai ir apskritai, anot Sniečkaus, „juk jei teisingai parodyti Mackevičių, tai jį galima išvystyti iki lietuvių tautinio didvyrio“. Paleckis,
matyt, manė, kad šioje keblioje situacijoje, kai kunigą
reikia vaizduoti revoliucionieriumi, geriausia išeitis
būtų pasirinkti kitą centrinę figūrą, kokia galėjo tapti Kalinauskas. Tačiau šios minties nei LKP CK biuro
posėdyje, nei vėliau, kiek yra žinoma, niekas nepalaikė. Vis dėlto LSSR istorinis panteonas turėjo būti lietuviškas, tad Kalinauską reikėjo palikti baltarusiams.
Taip pat ir kultūros ministro Banaičio pranešime, perskaitytame literatūros ir meno darbuotojų aktyvo susirinkime, buvo pastebėta, jog librete „A. Mackevičius
pabrėžtinai vaizduojamas daugiausia kaip katalikų
dvasininkas, apeinant jo revoliucingumą“. Partiniai
funkcionieriai taip pat pasigedo ir „tautų draugystės“
pavaizdavimo librete ir – kas dar blogiau – pernelyg
pabrėžiamos represinės carizmo priemonės.
Nors vėlesniais metais Žiugžda ir toliau propagavo savo sukurtąjį 1863 m. sukilimo modelį, taip pat ir
Mackevičiaus revoliucionieriaus paveikslą41, tačiau jis
neįsigalėjo to meto lietuvių istoriografijoje. Šią tezę neblogai iliustruoja jo knygos, skirtos Mackevičiui, išleidimo istorija. Iš pradžių keletą metų šios knygos rank
raštis užsigulėjo „Vagos“ leidykloje42, vėliau ji sulaukė
ir kritinės Vytauto Merkio recenzijos. Čia Žiugždai
buvo priekaištaujama, kad jis nekreipia dėmesio į kitų
istorikų darbus ir su jais nediskutuoja; priminti tyrimai apie geresnę Abiejų Tautų Respublikos žemės ūkio
situaciją palyginti su Rusija, ir taip griauta tezė apie
ekonominę padalijimų naudą; pasitelkus Engelso autoritetą, „reabilituotas“ baltųjų siekimas atkurti 1772 m.
sienų valstybę; pašieptas noras rasti kuo daugiau rusų
sukilėlių gretose („Iš citatos 201 puslapyje gali atrodyti, kad kiekviename sukilėlių būryje buvo bent po tris
rusų karininkus, o Peterburge veikė jų stipri karinė or-

29
Bronius Genzelis, „Asmenybės visapusiškumas“, in: Julius Juzeliūnas: Straipsniai. Kalbos. Pokalbiai. Amžininkų atsiminimai, sudarė
ir parengė Algirdas Ambrazas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002, p. 512.
30
Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ (libreto Mykolaičio) aptarimo,
įvykusio 1957 m. vasario 27 d. Valstybiniame operos ir baleto teatre,
protokolas, in: LLMA, f. 21, ap. 1, b. 109, l. 63–70.
31
Ibid., l. 63–70.
32
LTSR Valst. Akademinio operos ir baleto teatro partinio biuro posėdžio, įvykusio 1957 m. spalio 7 d. protokolas Nr. 13, in: LYA, f. 7762,
ap. 2, b. 1, l. 49.
33
1957 m. spalio 24–25 d. LKP CK biuro protokolas Nr. 100, in: LYA,
f. 1771, ap. 191, b. 368, l. 68–74; Algirdas Ambrazas, „Ta Nelemtoji
„Sukilėlių“ istorija…“, in: Literatūra ir menas, 1994-03-16, p. 12.
34
1957 m. spalio 24–25 d. LKP CK biuro protokolas Nr. 100, l. 71.
35
Algirdas Ambrazas, op. cit.

Literatūra ir menas, 1958-01-18, Nr. 3.
LTSR kultūros ministerijos kolegijos 1958 m. vasario 5 d. nutarimas Nr. 2, in: LLMA, f. 342, ap. 1, b. 584, l. 11–12.
38
1960 m. vasario 1 d. LTSR kompozitorių sąjungos valdybos posėdžio protokolas, in: LLMA, f. 21, ap. 1, b. 237, l. 22–26.
39
LTSR Valst. Akademinio operos ir baleto teatro partinio biuro posėdžio, įvykusio 1961 m. sausio 10 d. protokolas Nr. 3, in: LLMA, f. 97,
ap. 1, b. 169, l. 1–3.
40
Operą leista statyti tik 1977 m., tačiau ilgai ji nerodyta, nes, anot
jos autoriaus, LSSR valdžiai nepatiko, kad operoje gausiai lankėsi kunigai (Julius Juzeliūnas, „Nuotrupos apie „Sukilėlių“ operos kryžiaus kelius“, in: Julius Juzeliūnas, p. 147).
41
Juozas Žiugžda, Antanas Mackevičius: 1863–1864 metų sukilimo
reikšmė lietuvių tautos istorijoje, Vilnius: Mintis, 1971.
42
Mums nepavyko išsiaiškinti, kaip šis rankraštis vėliau atsidūrė kitoje – „Minties“ – leidykloje.
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ganizacija. Iš tikrųjų čia kalbama apie Rusijos kariuomenės karininkus, daugiausia kilusius iš Lenkijos Karalystės ir vakarinių gubernijų“).

Mackevičius – „kovotojas už
Lietuvos laisvę“
Dar mažiau atgarsio Žiugždos interpretacija sulaukė
visuomenėje. Ir pusiau legalioje, ir nelegalioje veikloje 1863 m. sukilimas tapo pasipriešinimo nacionalinei
priespaudai simboliu. Šis pokytis susijęs su pasikeitusia politine situacija, kurią galima paaiškinti priešų hie
rarchijos koncepcija. Kitaip negu tarpukariu, kai pagrindinis lietuvių priešas buvo Lenkija, dabar šią vietą
užėmė Rusija (Sovietų Sąjunga). Nors antilenkiškumas
išliko, tačiau lenkai tuo pat metu pamažu pradėti netgi
suvokti kaip to paties ar panašaus likimo tauta, nukentėjusi nuo to paties kaimyno. Ne vienas matė tiesiogines analogijas tarp sovietų okupacijos ir XIX a. carinio
režimo. Sukilimo įamžinimu rūpinosi kraštotyrininkai
bei žygeiviai (turistų klubai): buvo organizuojamos išvykos po sukilimo vietas, tvarkomi sukilėlių kapai, statomi
kryžiai ir kt.43 Gediminas Ilgūnas organizavo netgi ne
vieną ekspediciją ar ekskursiją, kai „remiantis žandarų
pranešimais, kautynių su rusų kariuomene aprašymais
bei kitais archyviniais, istoriniais šaltiniais“, buvo stengiamasi „surasti, aprašyti, nufotografuoti A. Mackevičiaus gyvenimo ir jo vadovaujamų sukilėlių žygių ir kovų
vietas“44; po vienos iš ekspedicijų buvo sukurtas ir mėgėjiškas dokumentinis filmas45. Sukilimo vadovai buvo pagerbiami ir pogrindžio spaudoje. Tiesa, pastebėtina, kad
antai perskaičiusiems katalikiškos krypties laikraštyje
„Rūpintojėlis“ publikuotą straipsnį apie Mackevičių turėjo susidaryti įspūdis, jog sukilimas vykęs tik Lietuvoje,
nes apie Lenkiją ten neužsimenama nė vienu žodžiu46.
Ši tendencija dar labiau sustiprėjo po 1988 m.
Nors Mackevičiaus įamžinimo vietų Lietuvoje yra
ne viena, tačiau netrūksta manančių, kad jis dar nėra
tinkamai pagerbtas, tad Kaune rengiamasi statyti paminklą šiam 1863 m. sukilimo vadovui, kuris, anot sumanytojų „pirmasis iškėlė Nepriklausomos Lietuvos
idėją“47. Bene pagrindinis kun. Mackevičiaus įtvirtinimo lietuvių istoriniame panteone entuziastas Ilgūnas
ne tik rūpinasi Mackevičiaus ir apskritai 1863 m. suGediminas Ilgūnas, Knygnešių keliais, Vilnius: Versus aureus,
2005, p. 158; Bronius Mažylis, 1863 metų sukilimo atgarsiai Paįstrio
apylinkėse, Panevėžys, 1998 (rankraštis parengtas 1980 m.); Nijolė
Norvilienė, „Žygeiviai niekada nebuvo pavergti“, in: Sekundė, 1998,
Nr. 55; Gediminas Ilgūnas, Antanas Mackevičius: Sukilimo žygiai ir kovos, Vilnius: Versus aureus, 2007, p. 247–248, 259–262.
44
Gediminas Ilgūnas, Antanas Mackevičius, p. 237–238.
45
Ibid., p. 16.
46
Rūpintojėlis: Pilnas 1977–1990 m. pogrindyje išleistų numerių (1–
26) rinkinys, Kaunas: Judex, 2000, p. 189–191.
47
„Bus statomas paminklas Antanui Mackevičiui“, in: http://www.
kaunas.lt/190?sid=452, (2008-03-13).
43

256

kilimo įamžinimu įvairiose Lietuvos vietovėse, bet netgi išleido monografiją, ir papasakojo apie domėjimąsi
sukilimu sovietmečiu, ir pateikė sukilimo ir Mackevičiaus veiklos bei pažiūrų interpretaciją.
Ilgūno nuomone, 1863 m. sukilimas yra tarsi lūžinis
momentas lietuvių tautos istorijoje, nes būtent tuomet
„Lietuvos žmonės pradėjo jaustis esantys Lietuvių tauta!“ Sukilimo metu „gimė etnografinės Lietuvos valstybės idėja. Sukilimas pradėjo lietuvių tautinio išsivadavimo amžių“48. Tokias išvadas autoriui leidžia padaryti
būtent Mackevičiaus veikla, kitaip tariant, vieno iš sukilimo vadų pažiūros ir veikla ekstrapoliuojama visam
sukilimui. Tuo tarpu paties Mackevičiaus politinis credo yra perteikiamas daugiausia remiantis keliomis jo
frazėmis, pasakytomis pačioje 1863 m. pabaigoje tardymo metu, kai jis teigė, jog sukėlęs liaudį tam, kad ji
pasakytų, su kuo ji norinti būti – su Lenkija ar Rusija49.
Į Egidijaus Aleksandravičiaus perspėjimą, kad 1863 m.
sukilime nepriklausomos Lietuvos idėją randame „tik
sąlygiškai“50, Ilgūnas neatkreipė dėmesio.

Vietoj išvadų
Taigi per 145 metus, prabėgusius nuo 1863 m. sukilimo pradžios, vienas jo lyderių Lietuvoje – kunigas
Mackevičius – buvo vaizduojamas istorinėje literatūroje ir kaip žiaurus maištininkas, ir kaip revoliucionierius bei lietuvių liaudies vadas kovoje prieš dvarininkus ir carizmą, ir net galų gale kaip kovotojas už
Lietuvos nepriklausomybę, padėjęs pamatus 1905 m.
tautinei revoliucijai, 1918 bei 1990 m. nepriklausomybės deklaracijoms.
Bandydami įminti Mackevičiaus mįslę, peržiūrėjome
ne vieną dešimtį archyvinių bylų, kuriose vienaip ar kitaip buvo minimas jis ar jo vadovautas būrys, tačiau
jokios vertingesnės informacijos, nors kiek prilygstančios jau anksčiau (1988) publikuotiems jo parodymams
1863 m. pabaigoje, neradome51. Gal ateityje istorikams
pavyks rasti naujų vertingų šaltinių, bet kol kas mums
lieka pasikliauti minėtais Mackevičiaus parodymais.
Pats savaime šis šaltinis yra pakankamai problemiškas. Kaip elgiasi žmogus, kuris žino, kad jo gali laukti
mirties bausmė? Mackevičius buvo kaip tik tokioje situacijoje, kai jį suėmė 1863 m. gruodžio 5 d.52, nes puiGediminas Ilgūnas, op. cit., p. 268.
Ibid., p. 10, 217.
50
Egidijus Aleksandravičius, „1863 m. sukilimas ir lietuvių nacionalinio judėjimo programa“, in: Idem, XIX amžiaus profiliai, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1993, p. 99–100.
51
Šiuo atveju remsimės 1988 m. publikacija: Antanas Mackevičius:
Laiškai ir parodymai, sudarė Ona Maksimaitienė, Rita Strazdūnaitė,
(ser. Acta Historica Lituanica), Vilnius: Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos institutas, 1988.
52
Visos datos pateikiamos pagal senąjį – Julijaus – kalendorių, kuris
nuo Grigališkojo anuomet atsiliko 12 dienų.
48
49
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kiai žinojo, kaip carinė valdžia pasielgė su anksčiau sunėmis persekiojanti Katalikų Bažnyčią: „Atimtos bažgautais sukilimo vadais. Beje, vienas pirmųjų Michailo
nyčios, iš vienuolynų išvaryti vienuoliai – ar tai mažai
Muravjovo nurodymų, vos atvykus į Vilnių 1863 m. papavyzdžių blogai vyriausybės valiai parodyti? Argi drauvasarį, kaip tik buvo įsakymas sušaudyti iš Ukmergės
dimas mokyti vaikučius katekizmo, priešinimasis blaiaps. kilusį kunigą Stanislovą Išorą. Tokioje situacijoje
vybės skleidimui ir dėl to kilusios įvairios represijos negalimi įvairūs kraštutinumai: gresiant mirčiai žmogus
buvo aiškus įrodymas, jog Rusijos vyriausybė nesirūpina
gali atvirai išdėstyti savo pažiūras arba stengtis išlikmano liaudimi, siekia jos amoralumo, taigi pražūties?“59
ti gyvas. Turint omenyje to meto rusų valdininkijos ir
Kokių nors specifiškai lietuviškų etnokultūrinių mointelektualų polonofobiją, bandymas atsiriboti nuo lenkų ir deklaruoti lietuvišką patriotizmą galbūt atspindėjo Mackevičiaus siekimą išvengti mirties bausmės53? Įrodyti, koks
sprendimas pasirinktas, beveik neturint liudijimų iš ankstesnio laikotarpio, iš tiesų sudėtinga. Vis dėlto remkimės prielaida, kad
aptariamieji parodymai iš tiesų atspindi vieno iš 1863–1864 m. sukilimo vadų pažiūras.
Tačiau net ir šiuo atveju nė viena iš istorinėje
literatūroje atskirais laikotarpiais vyravusių
interpretacijų mums neatrodo pakankamai
įtikinama.
Mackevičiaus parodymuose tardymo komisijai labai ryškūs socialiniai bei ekonominiai
motyvai, pastūmėję jį į sukilimą. Nors tikėtasi situacijos pagerėjimo po imperinės Rusijos
valdžios įvykdyto baudžiavos panaikinimo
1861 m., bet valstiečių padėtis, anot Mackevičiaus, tik pablogėjusi: „vargšė liaudis tik
Artur Grottger. Kala dalgius. Iš ciklo „Lenkija“. 1863. Kartonas, kreida
pakeitė poną – netgi blogiau, nes ponas, kad
tyvų (rūpinimosi lietuvių kalbos statusu, jos vieta moir koks būtų blogas, prireikus duodavo duonos, o dakyklose bei viešajame gyvenime etc.) Mackevičiaus
bar nors mirk – negausi“54. Dalyvaudamas sukilime jis
parodymuose nerandame, tad susieti jį su modernia
siekė sugražinti savo „lietuvių liaudžiai žmoniškumo
(etnolingvistine) lietuvybės idėja sunku.
teises, kurias pamynė bajorai ir kuriomis nesirūpino
Yra kelios užuominos, leidžiančios suprasti, kaip Macadministracija“55. Tokių ar panašių citatų, kurios liukevičius įsivaizdavo Lietuvą, kurioje mėgino surengti
dytų Mackevičių besirūpinant valstiečių socialine bei
sukilimą. Kartą jis prasitarė, kad „jo liaudis“60 – „keliaekonomine situacija bei smerkiant carinių valdininkų
milijoninė“61, kitur nurodo siekiąs sukilimą „išplėsti iš
ir krašto socialinio elito savivalę, galima rasti ir dau56
Kauno į Vilniaus bei Gardino gubernijas“62. Dabar iš tiegiau . Sukilimas ir turėjęs išspręsti šias problemas: „O
sų nelengva pasakyti, kokiomis šių dienų mokslo katerevoliucija manifestu duoda (žemę į nuosavybę žmogorijomis turėtume apibūdinti Mackevičiaus Lietuvą63.
nėms be tikybos skirtumo) ir tuoj vykdo“57.
Vis dėlto artimiausia ji atrodo to meto visuomenėje gana
Antroji paskata sukilti – religinė. Lietuvių liaudis laplačiai funkcionavusiai istorinės Lietuvos sampratai.
bai religinga58, tačiau Rusijos valdžia įvairiomis priemoMalšinant sukilimą imperinės valdžios pradėta antilenkiška diskriminacinė politika paskatino ne vieną šio krašto bajorą „prisiminti“ savo
lietuvišką ar vokišką kilmę.
54
Antanas Mackevičius: Laiškai ir parodymai, p. 58–59.
55
Ibid., p. 37. Skirtingai nuo šios knygos parengėjų, manytume, kad
rusišką terminą narod šiuo atveju reikėtų versti lietuvišku „liaudis“, o
ne „tauta“, nes Mackevičius labai aiškiai kalba apie žemutinius socialinius sluoksnius.
56
Ibid., p. 48, 79.
57
Ibid., p. 59.
58
Ibid., p. 49, 58.
59
Ibid., p. 49. Mackevičiaus tėvas taip pat paliudijo, kad prieš išeidamas į sukilimą, jis bažnyčioje po pamaldų pasakęs, jog eina „kautis už
religiją ir tėvynę“ ir sieks „išvaryti iš mūsų tėvynės maskolius“.
53
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Yra išlikęs tik Mackevičiaus laiško tardymo komisijai vertimas iš lenkų į rusų kalbą. Išverstame į rusų kalbą laiške pavartotas terminas narod.
Originale galėjo būti tiek naród, tiek lud. Kadangi, kaip jau minėjome,
Mackevičiui labiausiai rūpėjo valstiečiai, tai, kitaip negu 1988 m. publikacijos rengėjai, ir šiuo atveju pasirinkome „liaudies“ terminą.
61
Ibid., p. 61. Čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad, pagal oficialią statistiką, Kauno, Vilniaus bei Gardino gubernijose buvo apie 1,3 mln.
lietuvių.
62
Ibid., p. 63.
63
Apie šios ir kitų kategorijų funkcionavimą to meto visuomenėje žr.
Zita Medišauskienė, „Lietuvos samprata XIX a. viduryje“, in: Praeities
baruose: skiriama akademikui Vytautui Merkiui 70-ies metų jubiliejaus
proga, Vilnius: Žara, 1999, p. 217–224.
60
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Darius Staliūnas

Tačiau sukilimas, kaip žinoma, prasidėjo Lenkijoje.
Lietuvių istorikai, siekdami paaiškinti Mackevičiaus
požiūrį į Lietuvos ir Lenkijos santykius sukilimo metu
ar projektuojamoje ateityje, visuomet cituodavo kelias
jo frazes: „Mano troškimas žmonėms gero davė man

Artur Grottger. Priesaika. Iš ciklo „Lietuva“. 1864–1866.
Kartonas, kreida

jėgų ir galimybės sukelti liaudį, ir ne kuriuo nors kitu
tikslu, o tik siekiant to, kad ji įsisąmonintų ir pasakytų
ar su Rusija, ar su Lenkija ji nori būti susijungusi. Ši
teisė jau egzistuoja Europoje, o ji negalėjo būti pareikšta kitaip, kaip tik per išsivadavimą. O tai pasiekiama
karu; Lietuvoje jis turėjo prasidėti kaip karo Lenkijoje
išdava“64. Ir tai ne vienintelė citata, išreiškianti panašią mintį65. Greta dar pateikiama ir kita, paaiškinanti,
kodėl gi reikėję sukilti kartu su Lenkija – nes „LietuAntanas Mackevičius: Laiškai ir parodymai, p. 68.
„Duokite Lietuvai teisę, duokite vietininką – tegu kuris nors kunigaikštis apsigyvena Vilniuje ir tada paklauskite: su Lenkija ar su Rusija
nori (Lietuva) būti?“ (Ibid., p. 79).
66
Ibid., p. 68–69.
67
Ibid., p. 37.
68
Ibid. Įdomu, kad Mackevičiaus sukilėlių būryje buvo mažiausiai
64
65
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vai trūksta daugelio sąlygų savarankiškai revoliucijai
ir kartu pasiekimo ko nors patvaraus ateičiai“66. Iš tiesų šios citatos tarsi sako, kad Lietuva (jos liaudis) suvokiama kaip politinis subjektas, kuris sukyla kartu su
Lenkija, nes viena ji esanti per silpna. Nors, tiesą sakant, kaip tik šioje vietoje ir galima suabejoti citatos
autoriaus nuoširdumu. Sunku patikėti, kad Mackevičiumi šiuo atveju būtų patikėję ir tardytojai. Ar tikėtina, kad jis kartu su didžiausiu valdžios priešu imperijos
viduje – lenkais – su ginklu rankoje sukyla prieš Rusijos imperiją tam, kad galų gale liaudis „pasakytų ar su
Rusija, ar su Lenkija ji nori būti susijungusi“? Paprastai tariant, sukilus prieš Rusiją, tokios savanoriškos alternatyvos jau nelieka. O štai Lietuvoje egzistuojančios
simpatijos Lenkijai deklaruotos ne kartą67. Galų gale
tardymo pradžioje Mackevičius buvo aiškiai pasakęs,
jog jo tikslas buvo prijungti Lietuvą prie išsivadavusios
Lenkijos: „Tikslas buvo [...] priversti vyriausybę daryti
reformas arba perleisti (Lietuvą) Lenkijai, kaip vieną
jos dalį“68 (kursyvas mano, – D. S.).
Tiesa, nors Mackevičius ir deklaruoja, kad simpatijos Lenkijai turi gilias šaknis Lietuvoje, nes prie jos kadaise buvo prisijungta laisva valia69, tačiau nemažiau
svarbus tokios, pavadinkime ją prolenkiškos, pozicijos
motyvas yra socialinis-ekonominis: „Kai tik sukilo Lenkijos karalystė, (apie tai) aš paskelbiau Lietuvai. Žinodamas liaudies nuotaikas, raginau ją į sukilimą, o
pastarasis buvo linkęs prisidėti prie Lenkijos, kuri savo
manifestu žadėjo mokesčių mokėtojų luomui teisių lygybę ir nemokamą naudojimąsi žeme. Be to, lietuvių
liaudis buvo palankesnė Lenkijai ir reiškė neapykantą
Rusijos imperatoriškajai vyriausybei“70. Nenuostabu,
kad ši citata, kuri komplikuoja Mackevičiaus kaip kovotojo už „etnografinės Lietuvos valstybės idėją“ įvaizdį, mūsų istoriografijoje buvo „nepastebėta“.
Taigi šioje tyrimų fazėje būtume linkę manyti, kad
Mackevičius prisijungė prie sukilimo vedamas socialinių-ekonominių bei religinių motyvų, o galima politinė
išvaduoto krašto sandara, t. y. pirmiausia santykiai su
Lenkija, buvo antrinis dalykas, bet aišku, kad sukilimo
sėkmės atveju Lietuva ir Lenkija buvo įsivaizduojamos
viename politiniame darinyje.
vienas kovotojas – Stanislovas Liutinskis, – kilęs iš Lenkijos karalystės,
ten pradėjęs savo kaip sukilėlio kelią, vėliau prisijungęs prie Mackevičiaus kovotojų, o dar vėliau vėl kovojęs kongresinėje Lenkijoje (Apie
Ašmenos apskrities bajorą Stanislovą Osipovičių Liutinskį, in: LVIA, f.
378, PS, 1874 m., b. 22).
69
Antanas Mackevičius: Laiškai ir parodymai, p. 79.
70
Ibid., p. 37.
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Pašnekesys

Kaip paversti seną kalbą nauja?
Kun. Vaclovą Aliulį MIC apie liturginių tekstų vertimų
problemas kalbina Dalia Čiočytė

Šv. Mišios lietuvių kalba šiandien daugeliui tikinčiųjų atrodo natūralus dalykas, tačiau Bažnyčios istorijos
mastu tautinės kalbos Liturgijoje įsigalėjo juk palyginti neseniai ir tai buvo tarytum perversmas, vertintas
prieštaringai. Kaip tai vyko?

Beje, skaudžiausi sopuliai tvinko ir ietys buvo laužomos ne dėl vertimų į gyvąsias kalbas, o dėl labiau principinių dalykų, ypač dėl celebruojančio kunigo ir Mišiose dalyvaujančios tikinčiųjų bendruomenės sąveikos,
bet tai – ne mūsų tema.

Vatikano II Susirinkimui priėmus nutarimą leisti
plačiau vartoti Liturgijoje tautines kalbas, kilo didžiulis susidomėjimas, kad galime grįžti į ankstyvuosius
krikščionijos amžius, kada Liturgijoje skambėjo tautinės kalbos. Jos išsilaikė ligi šių dienų ne itin pakitusios daugelyje Rytų krikščionių Bažnyčių. Tautines
kalbas į Liturgiją ryžtingai sugrąžino Reformacija, o
Katalikų Bažnyčioje, pabrėžiant tūkstantmetį tęstinumą ir vieningumą, liko gyvuoti garbingoji senoji lotynų kalba. Susirinkimas iš viso neatsisakė lotynų kalbos, ji ir toliau liko pagrindinė ta prasme, kad naujos
liturginės knygos ir apeigų taisyklės pirmiausia skelbiamos lotyniškai, o tik po to verčiamos į gyvąsias tautines kalbas.
Įvairių kraštų vyskupams ir liturgijos darbininkams
po Susirinkimo iškilo daugybė klausimų ir abejonių,
kokių principų dera laikytis, rengiant liturginių tekstų
vertimus į šiuolaikines kalbas. Iš pradžių tekstų rengėjai rėmėsi turimu išmanymu ir bendraisiais vertimų
dėsniais – atsirado nemenkas margumynas. Ypač nevienodai buvo sprendžiamas griežtumo (pažodiškumo)
ir laisvumo (prasmės atitikimo) santykis, įkultūrinimo
atskirose tautose mastas ir kt.
Po Susirinkimo įsteigtoji Liturginės konstitucijos įgyvendinimo taryba (toliau – Taryba), atsiliepdama į gausius klausimus, 1969 m. sausio 25 d. išleido Vyskupų
konferencijų pirmininkams ir tautinių Liturginių komisijų pirmininkams adresuotą „Instrukciją dėl liturginių tekstų vertimo bendruomeninėms pamaldoms“
(toliau – Instrukcija) ir taip suteikė didelę paspirtį vertimų darbininkams ir bažnytiniams vadovams, kurie
privalėjo vertimus tvirtinti. Nemažą pagalbą suteikė
vieno žymiausių Tarybos ekspertų, t. Antoine‘o Dumas
OSB straipsnis Romos mišiolo vertimo klausimais, išspausdintas Tarybos mėnesiniame oficialiame leidinyje Notitiae.

O Lietuvoje?.. Juk Jūs, būdamas Lietuvos vyskupijų
Liturginės komisijos sekretorius, vėliau pirmininkas,
apie ketvirtį amžiaus darbavotės prie lietuvių kalbos
įvedimo į liturgiją ištakų.
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Mums nereikėjo pradėti darbo plyname lauke. Liturginių tekstų vertimų būta jau pirmosios Nepriklausomybės metais. Inteligentai buvo pamėgę kanauninko
Adolfo Sabaliausko (Žalios Rūtos) maldaknyges „Šlovinkim Viešpatį“ ir „Viešpaties angelas“, taip pat jo
parengtą „Didžiąją savaitę“, o maldingąją liaudį buvo
pasiekęs marijonų leidžiamas sekmadienių mišiolėlis
„Liturginės Mišios“. Taigi turėjome sektinų ir kartu
tobulintinų pavyzdžių. Minėtuose leidiniuose liturginiai tekstai buvo išversti sąžiningai, bet jie buvo skirti
vien tyliai skaityti, o dabar reikėjo juos parengti tokia
forma, kuri tiktų ir viešam balsiam skaitymui ar giedojimui. Kaip padaryti, kad kunigas ir tikintysis klausydamas nesipurtytų, tardamas neužspringtų? Ir kad
amžių nugludinti lotyniškieji tekstai jam lietuviškai
skambėtų kaip savi? Juk Liturgijos atnaujinimo tikslas – priartinti ją šiandienei Dievo tautai, o ne pristatyti kaip studijuotiną senieną. Tokiam užmojui mus
drąsino pro Geležinę uždangą prasiveržę kunigo Stasio
Ylos maldynai „Sveika, Marija“ ir „Tikiu Dievą“, taip
pat jo knygelė „Liturginės terminijos klausimai“.
Lietuvos vyskupijų Liturginė komisija, paskirta
1965 m. vasario 10 d., papildyta trimis mėnesiais vėliau, per pusmetį parengė Ritualą – „Romos katalikų
apeigyną Lietuvos vyskupijoms“, pasiremdama minėtais pavyzdžiais ir, svarbiausia, Susirinkimo Liturginės konstitucijos Sacrosanctum Concilium 36, 40, 48 ir
54 str. nurodymais, nes dar nebuvo paskelbta jokių papildomų direktyvų. Vyskupijų valdytojai, dalyvaujantys Susirinkimo IV sesijoje, apsvarstė „Apeigyno“ rank
raštį Romoje su vyskupais Vincentu Brizgiu ir Pranu

259

Kun. Vaclovą Aliulį MIC kalbina Dalia Čiočytė

Braziu, su žymiais Romos ir JAV lietuviais teologais.
Šitaip koreguotą tekstą Šv. Apeigų kongregacija patvirtino tų pačių 1965 m. lapkričio 6 d., ir toks jis buvo
netrukus išspausdintas Amerikoje.
Mūsų Liturginės komisijos pirmininkas mons. Česlovas Krivaitis parsivežė ir žodinį padrąsinimą, kad sku-

kartais tiesiog nerimtų eksperimentų, nuo kurių mus
saugojo lietuviškas santūrumas.
Tokių priekaištų pasigirsta ir šiandien.
Nevykę perdėjimai iš vienos pusės ir klasiškos, Bažnyčios vieningumą simbolizuojančios lotynų kalbos patrauklumas iš kitos daliai dvasininkų ir tikinčiųjų kėlė
ir tebekelia drausmingos praeities nostalgiją. Tai įvertindamas, pop. Benediktas XVI neseniai plačiai atvėrė
duris lotynų kalbai ir vad. tridentinei Liturgijos formai.
Kartojasi įprastas istorijos bangavimas. Pribrendus nepasitenkinimui esama būkle, ateina revoliuciniai perversmai, dažnai su kraštutinumais, tada imama pasigesti, kaip atrodo, garbingos tvarkingesnės praeities.
Nuosekliai mėginama grįžti prie ancien régime1, bet
restauracijos mėginimai savo ruožtu neapsieina be painiavų, nes neįmanoma du kartus įbristi į tą pačią upę.
Sunku tikėtis, kad gražia, bet nesuprantama kalba
atliekama Liturgija patrauktų į tikėjimą tuos, kuriems
nieko nesako pamaldose girdima gimtoji kalba. Lemia
sprendimas – tikėti ar netikėti, melstis ar nesimelsti, o
ne kalba ir ne kunigo pozicija prie altoriaus.
Kaip Jums atrodo lotynų ir tautinių kalbų santykio
Liturgijoje perspektyvos?

Kun. Vaclovas Aliulis MIC. Nuotrauka iš asmeninio archyvo

biai parengto vertimo stiliui dar galima duoti neesminių pataisų. Tai atlikus, buvo nuotaikingai peržengtas
pirmas slenkstis – „Apeigynas“ 1966 m. buvo išleistas
dviem tomais ir netrukus (manding, 1967 m. pavasarį)
imtas visuotinai naudoti bažnyčiose. Dauguma tikinčiųjų ir kunigų mielai priėmė lietuviškai atliekamas
sakramentų, pašventinimų, procesijų apeigas, nes jose
tikintieji galėjo daug sąmoningiau dalyvauti. Svyravimų, neaiškumų ir nepritarimo vingių atsiras, žingsnis
po žingsnio įvedant lietuvių kalbą šv. Mišiose. Daug
kam atrodė, kad gimtoji kalba nepakankamai ori, negana iškilminga ir slaptinga švęsti didžiajam Eucharistijos slėpiniui.
Šie priekaištai kai kuriose šalyse buvo daug griežtesni negu pas mus, veikiausiai todėl, kad ten, prisidengus Susirinkimo autoritetu, buvo imtasi neatsakingų,
1
2

Senosios santvarkos (pranc.).
Bevalgant kyla apetitas (it.).
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Tuo tarpu sunku numatyti, kaip toliau klostysis lotynų ir tautinių kalbų vartojimo apeigose proporcijos.
Galima numatyti, kad šios pastarosios išlaikys joms
pripažintą vietą kaip Liturgijos ordinarinės formos dėmuo, o lotynų kalbai teks poplatė ekstraordinarinės
formos vieta kaip išimtis tam tikro dvasinio klodo tikintiesiems – estetams, paslaptingumo mylėtojams. Ne
kartą žymi Mišių dalis ir dabar esti lotyniškai atliekama tarptautiniuose liturginiuose šventimuose.
Gimtąja kalba švenčiamos Mišios yra ir bus labai
brangios lietuvių išeivijai kaip vienas tautinį tapatumą
remiančių elementų. Kalbėtis su Dievu ta pačia kalba,
kaip su tėvu ir ypač su motina! Naujosios tėvynės kalba – praktiniams reikalams, o sielos lūkesčiams – paveldėtoji. Lotynų kalbos grįžimas prikerpa sparnus
liturginių knygų vertėjams, bet neatleidžia jų nuo pa
reigos papildyti mūsų turimą vertimą pagal trečiąją tipinę Missale Romanum 2002 m. laidą.
Minėjote, kad verčiant liturginius tekstus iš lotynų
kalbos į tautines kilo diskusijų dėl santykio tarp pažodiškumo ir prasmės. Kokias gaires šiuo klausimu pateikia minėtoji Susirinkimo konstitucija Sacrosanctum
Concilium?
Liturginės konstitucijos 36 str. nurodo, kad lotynų
kalba ir toliau lieka pagrindinė Romos apeigų Litur-
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gijos kalba, o gimtoji tikinčiųjų kalba gali būti bažnytinės vadovybės leidimu vartojama įvairiose Liturgijos dalyse, kuriose gali atnešti žmonėms daug naudos.
Aplinkinis Konstitucijos skyrių kontekstas rodo, kad
nauda žmonėms reiškia galimybę geriau pažinti apeigų turinį ir į jas veikliai įsijungti. Konstitucijos 54 str.
numatė, kad Mišiose gimtajai kalbai skirtina derama
vieta ypač skaitiniuose, visuotinėse maldose ir apskritai žmonėms skirtose dalyse. Kartu ragino pasirūpinti, kad tikintieji galėtų drauge kalbėti ar giedoti jiems
skirtąsias dalis lotyniškai. Šis raginimas mažai kur
buvo vykdomas.
Tautinių kalbų vartojimas, kaip ir visi Liturgijos atnaujinimo momentai, nebuvo savitikslis. Visada atmintina bendroji Liturgijos atnaujinimo paskirtis:
„Bažnyčia uoliai rūpinasi, kad krikščionys nebūtų tarsi
svetimi arba nebylūs šio tikėjimo slėpinio [Eucharistijos] stebėtojai, bet, gerai jį suprasdami, per apeigas ir
maldas, sąmoningai, pamaldžiai ir aktyviai dalyvautų
šventajame vyksme, šviestųsi Dievo žodžiu, stiprintųsi
nuo Viešpaties kūno stalo, dėkotų Dievui ir, aukodami tyrąją atnašą ne vien kunigo rankomis, bet ir patys
drauge su kunigu aukodami, išmoktų aukoti save pačius ir diena iš dienos, Kristui tarpininkaujant, vis tobuliau jungtųsi su Dievu ir tarpusavyje, kad Dievas pagaliau būtų visa visuose“. Ištisai cituoju Konstitucijos
48 str. dėl jo nepaprastos svarbos. Ne viena reformos
įgyvendinimo klaida atsirado, išleidus iš akių šį tikslą.
Tolesnė praktika netrukus parodė, kad l’appetito
vien’ mangiando2. Įvairių kraštų vyskupų konferencijos prašė ir Dievo kulto kongregacija savo sekretoriaus
arkivysk. Annibale’s Bugnini rankomis dosniai dalijo
leidimus vartoti tautines kalbas kuo plačiau ir galiausiai ištisose Mišiose. (Beje, arkivyskupą Bugnini daugelis vadina susirinkiminio Liturgijos atnaujinimo tėvu.
Jis siekė kuo artimiau įtraukti tikinčiuosius į liturginį
vyksmą.) Kilusi prieš jo veiklą reakcija po keleto metų
paskatino pop. Paulių VI atleisti jį iš tarnybos Dievo
kulto kongregacijoje ir pasiųsti nuncijumi į Teheraną.
Mūsų Mišiolo vertimą 1980 m. jau tvirtino būsimasis
kardinolas Virgilio Noè.
Tad esminis Bažnyčios dėmesio tautinėms kalboms
tikslas – kuo sąmoningesnis tikinčiųjų dalyvavimas Liturgijoje?
Minėtoji Instrukcija sako: „Vertimai Liturgijoje turi
uždavinį skelbti tikintiesiems gerąją išganymo naujieną ir išreikšti Bažnyčios maldą Viešpačiui. [...] Šis tikslas dar nebus pasiektas, jei Liturgijai skirtas vertimas
kita kalba išreikš tik originalo raidinį turinį ir mintis“. Ypač akcentuočiau šį nurodymą: „Reikia stengtis tiksliai perduoti konkrečiai tautai jos kalba tai, ką
Bažnyčia originalo tekstu norėjo perduoti kitai tautai
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kita kalba“. Toliau aiškinama: „Taigi vertimo tikslumas negali būti sveriamas, žiūrint kiekvieno žodžio
ar kiekvienos frazės, bet atsižvelgiant į visą liturginio
bendravimo kontekstą pagal jo prigimtį ir jam charakteringais būdais“ (6). Kitur kartojama: „Liturginio žodinio bendravimo akte negana svarstyti, ką sako originalo raidė. Dar reikia žiūrėti, kas kalba, kam ir kaip“ (7).
Toliau smulkiau nagrinėjamos šios bendros nuorodos,
bet mums tai užimtų per daug laiko ir vietos. Visus reikalavimus, manding, galime suglausti taip: liturginio
teksto skaitytojai ar klausytojai turi jį gauti tokį, kad
galėtų priimti tarsi jų kalba parašytą/paskaitytą ir nebūtų nuolat verčiami sukti galvą, kaip tai skambėtų, jei
būtų sukurta jų gimtąja kalba.
Vartydama šią Instrukciją matau ir daugiau panašios prasmės citatų, įspėjančių dėl pažodinių vertimų
netinkamumo. Vertėjai skatinami „išlukštenti minčių
turinį ir suteikti joms naują formą, kuri būtų tiksli ir
tinkama“ (8); išryškinamas principas, jog „semantinis
vienetas (tai, iš ko suvokiama prasmė) kartais esti ne
žodis, o visas sakinys. Todėl vengtina aptemdyti ar iškreipti tikrąją teksto prasmę per daug analitiškais vertimais, perdėtai pabrėžiančiais kiekvieną žodį ar kai
kuriuos žodžius“ (12). Instrukcija kreipia ieškoti lotyniškųjų liturginių tekstų prasmės ir vertėjo kvalifikacijai kelia itin aukštus reikalavimus: jis turi išmanyti
ir teksto kritiką („verčiama pirminė versija ar bent ta,
kuri laikoma geriausia“), ir istorinę, kultūrinę bei krikščioniškąją verčiamų tekstų vartoseną. Įdomu būtų išgirsti apie kokį sudėtingą vertimo atvejį iš Jūsų paties
patirties...
Verčiant „Mišių eigą“, sunkiausias kąsnis buvo vyno
konsekracijos formulė. Nesisekė mums ją nustatyti
laiškais susirašinėjant su Romos lietuviais teologais,
bet pavyko suderinti nuvežus tvirtinti Mišiolą į Romą
ir abejotinus klausimus apsvarsčius gyvu žodžiu. Lotyniškai ši formulė skamba taip: Accipite et bibite ex eo
omnes: hic est enim calix sanguinis mei Novi et aeterni
Testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Pažodinis lietuviškas vertimas: Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė mano Kraujo Naujos ir
amžinos Sandoros, kuris už jus ir už daugelį bus išlietas
nuodėmių atleidimui. Tai darykite mano atminimui.
Iš karto keli keblumai: 1) kuris neturi atsikliūti už
pusmylio nuo pažymimojo žodžio kraujo, privalo sekti
išsyk po jo; 2) už daugelį ar už visus: daugsyk Naujajame Testamente ir teologijoje tvirtinama, kad Jėzus
kentėjo už visus žmones, tik ne visi apsisprendžia Jo
kančios nuopelnais pasinaudoti; amžinai pražūstantieji būtų nekalti, jei Atpirkėjas nebūtų už juos kentėjęs;
3) bus išlietas ar jau sakramentiškai išliejamas? 4) iš-
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liejamas ar praliejamas (prof. Maceina)? Buvo aišku,
kad keblumų turėjo ir kitų tautų vertėjai, todėl mūsiškiai dairėsi taip pat į jų sprendimus.
Viską dešimtį kartų apsvarsčius, nustatyta tokia formulė, kokią asmeniškai patvirtino pop. Jonas Paulius
II (pateikus jam atgalinį pažodinį lotynišką vertimą) ir
kokią turime mūsų mišioluose: Imkite ir gerkite iš jos
visi, nes tai yra taurė Naujosios ir amžinosios Sandoros, mano Kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Pirmojo sprendimo motyvai: taurė ...
Sandoros, kablelis rodo, jog taurė mintyje kartojama,
taigi taurė mano kraujo, kuris – tegyvuoja lietuviška
sintaksė!
Kitais klausimais turėjome gilintis į NT tekstus. Apie
Eucharistijos įsteigimą tais pačiais žodžiais pasakoja
Mt 26, 28 ir Mk 14, 24 (šiame pastarajame praleista
nuodėmių atleidimui); pasakoja ir 1 Kor 11, 24–25, bet
nenurodo kūno davimo ir kraujo išliejimo, taigi mūsų
klausimu nenurodo nei vienaip, nei kitaip. Mums užteks palyginti Mato ir Luko tekstus.
Pereiname tad prie mūsų antrosios abejonės: už daugelį (daugybę) ar už visus? Įvairūs egzegetiniai žodynai
rodo, kad graikų k. peri pollwn3, hyper pollwn dažna
reikšmė: už visus, kurių yra daug. Prancūzų ekumeninis NT vertimas (TOB4) Mt 26, 28 komentuoja taip:
„Jėzus... skelbia visuotinumą savo aukos už daugybę,
tai yra, pagal semitinę šios formulės reikšmę, už žmonių visumą (plg. Iz 53, 12)“. Remdamiesi šia samprata,
anglai, vokiečiai, ispanai vyno konsekracijos fromulėje
turi: for you and for all (men); für euch und für alle; por
vosotros y por todos los hombres, taip ir lietuviškai turime: už jus ir visus. Nemaža tautų pasirinko griežtesnį
vertimą. Pavyzdžiui, lenkai: za was i za wielu – „už jus
ir už daugelį“, ir patys prancūzai: pour vous et pour la
multitude – „už jus ir už daugybę“.
Prel. Ladas Tulaba, Biblijos mokslų daktaras, siūlė ir
mums vartoti už jus ir už daugybę. Teikdami pirmenybę aiškumui, jo patarimo tada nepaklausėme – turėsime paklausyti dabar. Prieš porą metų Dievo kulto kong
regacija įpareigojo visų kraštų hierarchiją tinkamu
būdu įvesti Liturgijoje tą griežtesnįjį variantą: už daugelį arba už daugybę. Motyvas: vieningumas su daugelio Rytų ir Vakarų (katalikų ir kitų krikščionių) Bažnyčių vartosena. Drauge nuramino lig tolei laisvesniąją,
prasminę formulę: už visus (žmones) vartojusių tautų
dvasininką ir tikinčiuosius, kad toji formulė buvo ir yra
galiojanti. Pakeitimas – drausminis patvarkymas, ne
dogminis sprendimas.
Trečioji abejonė – dabartis ar ateitis? Graikiškai yra
ekchynnomenon, esamojo laiko neveikiamosios rūšies
dalyvis – išliejamas. Italų, prancūzų, vokiečių kalbos
3
Transliteruodamas graikiškus žodžius lietuviškais rašmenimis, ėtą
reiškiu ė dėl skambesio, omegą – w dėl grafinio panašumo.
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neturi esamojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvio, tad
vartoja būtąjį dalyvį: versato, versé – išlietas, o vokiečiai – veiksmažodžio esamojo laiko pasyvą vergossen
wird – yra išliejamas. Šiuo pastaruoju atveju būtų galima spėti ir artimąjį būsimąjį laiką, bet kontekstas to
nerodo.
Ketvirtoji: pralieti galima tiek savą, tiek svetimą
kraują, bet Senajame Testamente aukos kraujas ant
aukuro būdavo išliejamas (šiam aiškinimui pritarė Antanė Kučinskaitė).
O kokių dar duomenų turime Biblijoje dėl esamojo
ar būsimojo laiko konsekracijos formulėse? Tai juk liečia Mišių aukos tapatybę su Paskutine vakariene ir su
Kristaus kančia.
Rusų Biblijoje, Sinodal’noje izdanije, Mt 26, 28, skaitome: ... ibo sije jest’ Krov’ Moja Novogo Zaveta, za mnogich izlivajemaja vo ostavlenije grechov. Mk 14, 24: sije
jest’ Krov’ Moja Novogo Zaveta, za mnogich izlivajemaja, taigi esamasis laikas.
Prancūzų ekumeninis NT vertimas (TOB), Mt: car
ceci est est mon sang, sang de l’alliance, versé pour la
multitude, pour le pardon des péchés. Mk: Ceci est mon
sang, sang de l‘alliance, versé pour la multitude. Italijos
vyskupų konferencijos leidinys (CEI), Mt 26, 28: perché questo è il mio sangue dell‘alleanza, che è versato
per molti per il perdono dei peccati. Mk 14, 24 tas pat,
tik neminima nuodėmių atleidimo. Lk 22, 20: Questo
calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato
per voi. Prancūzai ir italai neturi neveikiamosios rūšies
esamojo laiko dalyvio, tą pačią formą vartoja esamajam
ir būtajam laikui, bet tikrai čia nėra būsimasis.
Pamėginsime skverbtis prie graikiškų ir lotyniškų
šaltinių.
Graikiškasis NT, Mt 26, 28: touto gar estin to haima mou tės diatėkės to peri pollwn ekchynnomenon,
Mk 14, 24: touto estin to haima mou tės diathėkės to
ekchynnomenon hyper pollwn. Lk 22, 19–20: touto estin
to swma mou to hyper hymwn didomenon... Touto to
potėrion hė kainė diathėkė en tw haimati mou to hyper
hymwn ekchynnomenon. Lietuviškai pažymiu tarinius:
nes tai yra mano kraujas – sandoros kraujas, už daugelį
išliejamas; Tai mano kraujas – sandoros kraujas,
išliejamas už daugelį; tai yra mano kūnas, už jus atiduodamas. Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje,
kuris už jus išliejamas. Visur esamojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvis.
Šv. Jeronimo VULGATA ir NOVA VULGATA (1986.
Mt 26, 28: hic est enim sanguis meus novi testamenti,
qui pro multis effunditur... Mk 14, 24: Hic est sanguis
meus novi testamenti, qui pro multis effunditur. Lk 22,
19–20: Hoc est corpus meum, quod pro vobis datur. [...]
Hic calix novum testamentum est in sanguine meo, qui
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pro vobis funditur. Taigi išliejamas..., išliejamas..., atiduodamas..., liejamas. Ilgus laikus Vulgatoje ir Romos mišiole buvo prigijusi būsimojo laiko forma, todėl
Mišiolas ir šiandien, nepaisant esamojo laiko patiks
lintose Evangelijose, teikia būsimąjį laiką: ... hoc est
enim corpus meum, quod pro vobis tradetur... hic est
enim calix sanguinis mei... qui pro vobis et pro multis
effundetur, taigi bus atiduotas..., už jus ir už daugelį
bus išlietas.
Lenkų vertėjai turi stiprią tradiciją versti būsimuoju
laiku: krew będzie wylana; taip Biblia Tysiąclecia, Bib
lia Poznańska, Biblia Praska (vysk. Kazimierzo Romaniuko), NT przekład ekumeniczny, ir pats Mszał
Rzymski. Greičiausiai, sekama tradicija ir interpretuojama, kad Viešpats kraują fiziškai pralies tik rytojaus
dieną, bet tai nėra nepajudinamas pagrindas keisti originalo vartojamą laiką.
Šia tradicija taip pat Šv. Rašto vertime sekė arkivysk.
Juozapas Skvireckas. Pagal jį „Liturginio maldyno“ I
leidime (1968) turėjome: bus pralietas. Šiuolaikiniai
Česlovo Kavaliausko, Algirdo Jurėno, Alfredo Vėliaus,
Kosto Burbulio („Tikėjimo žodžio“) vertimai varto
ja esamąjį laiką: (ati)duodamas, išliejamas. Tad be
svyravimų „Romos mišiole“ ir „Liturginio maldyno“ II,
III, IV ir V leidimuose turime esamojo laiko formas.
Taip išreiškiamas Paskutinės vakarienės aukos ir Kalvarijos aukos tapatumas.
Kokių atgarsių sulaukė liturginių tekstų vertimai į
lietuvių kalbą?
Nesant galimybės Lietuvos spaudoje svarstyti liturginių vertimų kokybę, buvo laukiama išeivijos balso.
Deja, jis buvo negarsus ar mūsų nepasiekdavo. Kartais nugirsdavome, kad JAV t. Vytauto Zakaro OFM
redaguojami Šv. Mišių sąsiuviniai būdavo pažnaibomi didesnio griežtumo-pažodiškumo šalininkų. Lietuvos vyskupijų Liturginės komisijos ir tėvo Zakaro vertimo principai buvo priimti tokie patys, nebuvo dėl ko
ginčytis. Du garbingi išeivijos teologai – prof. Paulius
Rabikauskas ir prel. Tulaba uždavė rimtų galvosūkių
dar berengiant Romos mišiolo vertimą, o jam išėjus iš
spaudos filosofas Antanas Maceina „Aiduose“ 1984 ir
1985 m. paskelbė studiją „Gimtoji kalba liturgijoje“.
Studijoje sprendžiamos religinių tekstų vertimo prob
lemos apskritai ir nagrinėjamos kai kurios Apeigyno ir
Mišiolo tekstų vietos konkrečiai.
Kokių diskusijų buvo kilę?
Viena įdomiausių – dėl Tikėjimo išpažinimo teksto:
Tikiu Dievą ar Tikiu į Dievą?
Gyvosios kalbos ir literatūriniai pavyzdžiai rodo, jog
lietuviškai „tikėti“ vartojama tiek su prielinksniu „į“,
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tiek be prielinksnio, ir nematyti jokio reikšmės skirtumo. Todėl jau pati pirmoji poterių kalbos taisymo komisija – Kazimeras Būga, Juozas Balčikonis, Jonas
Jablonskis, Jurgis Šlapelis, Juozas Laukaitis, Alfonsas Petrulis, – susirinkę Seinuose 1909 m. pripažino,
jog prielinksnis „į“ yra atsiradęs dėl slavų kalbų įtakos,
o lietuviškai vartosenai jis nereikalingas, neteiktinas.
Tokią poziciją vėliau įtvirtino Leonardo Dambrausko parengtas, profesorių Antano Salio ir Prano Skardžiaus redaguotas „Kalbos patarėjas“ (1939). Liturginė
komisija ją rado pakartotą minėtuose kun. Ylos leidiniuose ir, ja vadovaudamosi, kasdieniuose poteriuose ir
Mišių Credo parašė Tikiu Dievą be prielinksnio.
Tėvas profesorius Paulius Rabikauskas SJ plačiu
straipsniu mokslingai gynė kalbininkų nuo seno puolamą prielinksninę formą „tikiu į... Dievą Tėvą..., į
Sūnų..., į Šventąją Dvasią..., į Švenčiausiąją Trejybę“
ir drauge „tikiu“ be prielinksnio, kalbant apie Bažnyčią, nuodėmių atleidimą, amžinąjį gyvenimą ir kt. (žr.
jo str. „‘Tikiu Dievą‘ ar ‚tikiu į Dievą‘?“, in: Aidai, 1968,
Nr. 10). Liturginės komisijos sekretoriaus atsakymas
su abejonėmis „Aidų“ nepasiekė, Romos–Lietuvos diskusija nutrūko. Tik gerokai vėliau mūsų bičiuliai atsiuntė du straipsnius iš tų pačių „Aidų“: Leonardas
Dambriūnas (Dambrauskas), „Dar dėl ‚tikėti‘ vartojimo“ (1969, Nr. 8, p. 378–379), Antanas Salys, „Ir vis
dėlto ne taip“ (1972, Nr. 8, p. 371–376).
Mūsų Liturginės komisijos nariai, studijuodami teologiją seminarijose, nieko nebuvo girdėję, kad reikėtų kažkaip skirtingai tikėti (į) Jėzų Kristų ir Bažnyčią,
kuri betgi neegzistuoja be savo Galvos – Kristaus. Be
to, amžinuoju gyvenimu Jėzus vadina tik palaimingąjį amžiną buvimą su Dievu; nesibaigiantį būvį be Dievo Jėzus vadina amžinuoju kentėjimu, o ne amžinuoju gyvenimu. Nėra abejonės, kad tikėjimo išpažinime
skelbiame palaimingąjį kūno iš numirusių prisikėlimą – kūno pašaukimą egzistuoti Dievo laimėje, o ne
apskritai naują kūno būvį. Nuodėmių atleidimas nėra
tik kalčių „ištrynimas“, bet esminis sielos pašventinimas, kurį įvykdo Šventoji Dvasia. Taigi sunku teologiškai pagrįsti dvejopą lietuvišką sintaksinį „tikiu“ derinimą, nes visais minėtais atvejais reiškiame tikėjimą
esminiu Švč. Trejybės Asmenų veikimu.
Senosios bažnytinės lotynų kalbos mokovai, kuriuos
cituoja prof. Rabikauskas, teisingai pastebi, kad in prie
lotyniškojo credo, o dar pirmiau eis prie graikiškojo pisteuo atsirado tik su krikščionybe (NT) ir kad tai reiškė tam tikrą intencionalumą5: ne tik pripažįstu, jog
mano tikėjimo objektas egzistuoja, bet ir kad aš jo siekiu ar save jam patikiu. Betgi pagrįstai klausiama: ar
Traduction Oecuménique de la Bible. Nouveau Testament (1985).
„Tarptautinių žodžių žodynas“ (1985) šį žodį randa Huserlio fenomenologijoje ir aiškina kaip sąmonės nukreiptumą į objektą.
4

5
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ši reikšmė neturėtų nuosekliai galioti visiems siekiamiems tikėjimo objektams: ne tik Trejybės Asmenims,
bet ir Bažnyčiai – išganymo bendrijai, nuodėmių atleidimui, kūno prisikėlimui, amžinajam gyvenimui, šventųjų bendravimui?
Skirtumą teigia „Katalikų Bažnyčios katekizmas“
(1996). Jo 750 str. sako: „Apaštalų tikėjimo išpažinime
mes išpažįstame tikėjimą šventąja Bažnyčia (Credo [...]
Ecclesiam), o ne į Bažnyčią, kad Dievo nesupainiotume
su Jo kūriniais ir aiškiai priskirtume Dievo gerumui
visas dovanas, kurias Jis yra sukaupęs savo Bažnyčioje“. Lietuvos vyskupų konferencija 2005 m. įsakė daryti
šį skirtumą liturginėse knygose, katekizmuose, maldaknygėse, tikybos vadovėliuose. Klausysime.
Iš kur šis skirtumas lotyniškajame Credo ir paskui
jį – daugelyje kitų kalbų? Atsakymo turime ieškoti seniausiuose tikėjimo išpažinimuose ir klasikinių kalbų
vartosenoje, ypač graikiškame ir lotyniškame Naujojo
Testamento tekste.
Ar galima rasti svarių kalbinių įrodymų prielinksninei
ir tiesioginei tikiu vartosenai mūsų gimtojoje kalboje?
Akademiniame „Lietuvių kalbos žodyne“ (t. XVI, p.
233–235) dešimtys pavyzdžių rodo, jog lietuviškoji rašytinė ir gyvoji vartosena nedaro skirtumo tarp tikėjimo objektų. Prielinksninę formą (su į) randame ne
tik prie krikščionių religijos objektų bei vertybių, bet ir
prie tikėjimo surogatų – burtų bei prietarų. Lygiai tikėjimas religiniais objektais, jų tikru egzistavimu, reikšme bei vertybėmis reškiamas ir galininku (su ir be į),
ir naudininku, ir įnagininku: Tikiu ing Dievą, tikiu į
Dievą, tikiu Dievą, tikiu Dievui, tikiu Dievu; kita vertus: jie tikėjo į burtus, tikėjo į raganas..., į velnius..., į
kortas... į sapnus..., tu vis dar tiki senus dievus... tiki
velniui; Salomėja Nėris rašė: tikiu į gyvenimą... Iš LKŽ
pavyzdžių galima daryti išvadą, kad lietuviai griežtai
neskiria tikėti į ką nuo tikėti ką, ir nematyti, kad viena forma rodytų daugiau intencionalumo, kita mažiau.
Tokiu atveju, kaip girdėjau iš kvalifikuotų kalbininkų,
belieka spręsti susitarimu.
Kaip, pakeitęs pirmesnį savo požiūrį, pripažino
Dambriūnas (Salys nutylėjo), prielinksninė forma tikiu į paranki konstrukcijoms su daiktavardžiu. Tikiu į
Kristų – tikėjimas į Kristų suprantama, o Kristaus tikėjimas nevienaprasmis: ar tai, ko Kristus mokė ir ragino
tikėti (krikščionių tikėjimo turinys, Kristaus paskelbtasis tikėjimas), ar tai, kad mes tikime Kristų, o ne, pavyzdžiui, Mahometą. JAV lietuviai taip tvirtai įsitikėję kalbininkais, jog rašo tikėjimas Kristų, bet tai tokia
pati nesąmonė, kaip valgymas duoną, gėrimas alų. Kas
belieka? Jeigu pripažįstame prielinksnį konstrukcijose su daiktavardžiu, negalime jo drąsiai braukti ir prie
veiksmažodžio. Priėjus iki čia, reikėtų leisti visus reli-
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ginio tikėjimo objektus reikšti su prielinksniu: tikiu į.
Dambriūnas pastebi prielinksnėjimo tendenciją daugelyje europiečių kalbų, taip ir lietuvių kalboje. Leidžiama sakyti ir rašyti semiu samčiu ir semiu su samčiu, pavirto nieku ir į nieką pavirto.
Gilyn į mišką daugiau medžių...
Salva reverentia mokslininkams ir katekizmams, dar
galima paknebinėti atskirų kalbų požiūriu: ar prancūzų, vokiečių, lenkų, rusų, lietuvių ir t. t. kalbos gyvoji vartosena jaučia kokį nors skirtumą tarp „tikiu“ su
prielinksniu ir be prielinksnio? Taip, vokiečių, anglų
kalbų religinėje frazeologijoje šis skirtumas yra: Ich
glaube an Gott..., ich glaube die heilige katholische Kirche; I believe in God..., i believe... the Church..., tačiau
Mišių Credo: We believe in the holy catholic Church.
Prancūzai apaštalų tikėjimo išpažinime netikėtai daro
skirtumą tarp Tėvo bei Sūnaus ir Šventosios Dvasios:
Je crois en Dieu le Père tout-puissant... et en JésusChrist...; je crois à l‘Esprit Saint... je crois l‘Eglise... – išeitų „tikiu į ką: į Dievą Tėvą visagalį... ir į Jėzų Kristų; tikiu kuo: Šventąja Dvasia, ir tikiu ką – Bažnyčią.
Broliai slavai jokio skirtumo nemato ir, nors užmušk,
nepavartos ja wierzę ar vieruju be prielinksnio: on w
każde głupstwo wierzy, on verit vo vsiakuju jerundu...
Todėl lenkai Katechizm Kościoła katolickiego tame
750 str. pasiaiškina, kad lotyniškoji sintaksė turi tokį
ypatumą, tačiau skirtumo neperkelia į savo kalbą, kurios gyvoji vartosena ir mąstysena skirtumo nejaučia.
Labai įdomi Jūsų įžvalga, kad problema ne tik (ar ne
tiek) filologinė, o ir (ar kiek) teologinė: ar išpažįstame
tikėjimą į Bažnyčią, kūnų prisikėlimą, amžinąjį gyvenimą etc. kaip į Dievo veikimo apraiškas, ar hierarchizuodami pabrėžiame, jog visa tai „ne Dievas“.
Taip, lotynų kalboje atsiradusi kalbinė skirtis (tikiu
į Dievą ir tikiu Bažnyčią) galėjo paskatinti teologinę
skirtį. Lieka klausimas, kiek pagrįstas yra šis lotyniškų posakių credo (tikiu) ir credo in (tikiu į) reikšmių
skyrimas ir kiek jis privalomas kitoms kalboms. Įdomu, kad seniausieji, autoritetingiausieji Bažnyčios
magisteriumo dokumentai – graikiški Simboliai – šio
skirtumo nedaro, bet visus religinio tikėjimo objektus
priima ir skelbia prielinksninėmis pisteuo eis formomis. Taigi nereikėtų dogmatizuoti lotyniškosios sintaksės ypatybes.
Ar skaitėte Antano Maceinos knygą „Daiktas ir žodis“, 1998 m. išleistą „Aidų“ leidyklos („Geltono lapo“
serijoje), sudarytą iš trijų anksčiau skelbtų tekstų („Lietuvių kalbos filosofija“ (1990), „Gimtoji kalba liturgijoje“ (1985 ir 1984), „Filosofija ir lietuvių kalba“ (1978))?
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Kaip paversti seną kalbą nauja?

Ši knygelė manęs Romoje nepasiekė ir grįžęs jos neaptikau, tik neseniai man ją padovanojo bendražygis
kan. Vytautas Masys. Nors knygelė nedidelė, bet išties
svari. Kiekvienas iš tų trijų straipsnių-studijų netikėtai giliai užgriebia santykį tarp minties, žodžio ir daikto. Pirmojoje studijoje autorius galiausiai tvirtina: „žodis visados yra pirmykštis; jis stovi kiekvieno mąstymo
pradžioje; mąstymas prasideda mąstomojo objekto pavadinimu, nes neobjektinio arba tuščio mąstymo nėra
ir negali būti“ (p. 21). Manyčiau, šituo nepaneigiama,
kad už kalbos žodį pirmesnis yra mintyje tariamas žodis, nes juk mąstome ir apie dalykus, kurių pavadinimo
nežinome, tik patys sau juos kažkaip be žodžių mintyse
apibrėžiame. Tikriausiai mąsto ir neregintieji kurčnebyliai pagal lytėjimu gaunamus įspūdžius, ar ne?
Labai įdomūs prof. Maceinos svarstymai apie tai, kaip
sunku ar beveik neįmanoma vienos kalbos žodžiais tolygiai perteikti kita kalba išreikštą mintį ar vaizdą, nes to
paties objekto pavadinimai atskirose kalbose turi skirtingą atspalvį: siuvimo amatu besiverčiantis žmogus
lietuviškai vadinasi siuvėjas, o vokiškai Schneider – sukirpėjas, mūsų kalvis kala, o vokiečių Schmied – formuoja, ispanų vėl ką kita daro. Skiriasi lotyniškoji potentia ir lietuviškoji galimybė. Nesutampa vartojimo
plotas tarytum tapačių žodžių lot. gratia ir liet. malonė.
Graikiškas aggelos, lotyniškas angelus („pasiuntinys“,
„skelbėjas“) ne tik praneša žinią, bet ir ją vykdo. Nepatyrusiam ar itin skrupulingam vertėjui visada gresia
pavojus versti pavienius žodžius pačia kasdieniškiausia ar techniškiausia reikšme ir gauti nesąmonę: gratiarum actio jam bus malonių veikimas, nors prasmė
dėkojimas. Imdamiesi svetimkalbio teksto, mes patenkame į kitokio mąstymo ir vaizdavimo pasaulį, o iš jo
grįžtant atsiranda pavojus lietuviškais žodžiais kalbėti
nelietuviškai, kaip ne sykį atsitinka Amerikoje ar Sibire augusiems tautiečiams6. Toks pat pavojus puola ir
skrupulingus vertimų kritikus, reikalaujančius išversti kiekvieną originalo žodelį kasdiene jo reikšme ir užmirštančius, kad apibrėžtą prasmę žodis gauna tik posakyje-sakinyje. Galiausiai liturginiai vertimai privalo
tarnauti maldai, o ne lotynų kalbos studijoms.
Išties, Maceina varijuoja mūsų cituotos Instrukcijos
nuostatą, jog svarbu perteikti ne žodžius, o prasmę, ir
Maceinos formuluotė netgi radikalesnė: „Juo pažodžiau
liturginius tekstus versime, juo labiau šie mūsų vertiniai tols nuo Bažnyčios minties“ (p. 63). Taigi ir vėl
griežtai įspėjama dėl pažodinio vertimo netinkamumo:
„Kaip lengva, verčiant lotyniškąjį tekstą, nutolti nuo jo
minties ar teikti šiai minčiai kitokią atšvaitą, negu ją
teikia liturgija“ (p. 62), „būdingas lotynų kalbos formas
6
„Džoniukas su Džekiuku susifaitijo ant stryto“ – nelietuviškais žodžiais pasakyta lietuviškai, o „aš skaitau, kad pagrinde...“ – atvirkščiai.
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išmokstame nesunkiai, bet jų prasmės atšvaita lieka
mums vis tiek nesuprantama“ (p. 64).
Vertėjui privalu ne tik gerai mokėti kalbą, iš kurios
verčia, bet ir puikiai – gimtąją, į kurią verčia. Tiesiog
turėti stiprų kalbos jausmą. Vaidotas Daunys 1995 m.
rašė kun. Česlovui Kavaliauskui, lygindamas jo išverstas Edgaro Poe eiles su keliais kitais vertimais: „Kiti
‚daro tekstą‘, daro lietuviškai jau padarytąjį daiktą. O
Jūs tiesiog kalbate lietuviškai“7. Matyt, čia glūdi paslaptis, kodėl priimame kaip savus Česlovo Kavaliausko „Naująjį Testamentą“, Antano Liesio „Psalmyną“
(išskyrus kai kurias tarmybes), Petro Palšio redaguotus Senojo Testamento pamokomųjų knygų ištraukų
vertimus Romos mišiolo „Skaitiniuose“. Suvokdami lotyniško ar graikiško originalo prasmę, jo turinį jie permąstė lietuviškai ir išreiškė taip, kad jis taptų savas
lietuviui kunigui ir maldininkui.
Studija „Gimtoji kalba liturgijoje“ tęsia ir konkrečiai pritaiko pirmesniosios studijos dėsnius bei išvadas. Maceina konstatuoja, „kad lotyniškosios liturginės
maldos yra nuindividualintos, vadinasi, atitrauktos
nuo konkrečios žmogaus padėties; kad jos yra perkrautos retorinėmis priemonėmis, todėl dažniausiai suraizgytos gramatiškai ir ilgų sakinių sintaksiškai“ (p 74).
Nurodęs keliolika sustingusių vertinių mūsų „Apeigyne“ (1966), Maceina guodžiasi sergančio vaiko laiminimo malda, kuri „galėtų būti gairė, kaip galima gražiai
sulietuvinti ir savo dvasia mums svetimą tekstą“.
Sugretinkime profesoriaus numanomą „labai ištikimą“ vertimą: „Melskimės. Dieve, kuriam visa auga ir,
kas paaugę, stiprėja, ištiesk savo dešinę ant šio savo
tarno, mažumėje sergančio, kad, atgavęs sveikatos žvalumą, jis pasiektų metų pilnybę bei dėkingai nepaliaudamas Tavimi sektų (ar: Tave garbintų) per visas savo
gyvenimo dienas“ (pažodžiui). Ir kitą, kūrybišką vertimą, kur „malda yra sulietuvinta taip, kaip normalus
žmogus iš tikro nuoširdžiai meldžiasi prie sergančio
vaiko lovos“ (p. 75–76): „Melskimės. Dieve, kuris8 visus
augini ir stiprini, ištiesk savo galingą ranką šiam vaikeliui, kūdikystėje ligos ištiktam, kad jis išgytų, sveikas užaugtų ir visą gyvenimą ištikimai Tave garbintų“
(Ap. I, 132).
Pateikęs gerokai, jo manymu, sektinų pavyzdžių,
profesorius daro ir nemaža priekaištų „Apeigynui“, dar
daugiau – dvidešimčia metų vėliau (1987) išleistam
„Romos mišiolui“ ir apibendrina: „Apeigyno pradėtas
kelias įdėti į lotyniškąsias maldas daugiau širdies, daugiau jausmo, priartinant jas prie mūsų pergyvenimo,
yra sektinas visu plotu. Šiuo atžvilgiu Apeigynas prašoka mūsų mišiolą visu ūgiu“ (p. 80).
7
8

Krantai, 2005, Nr. 1, p. 23.
Dar sklandžiau skambėtų Dieve, Tu...
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Būtų įdomu pažiūrėti, kuria linkme toliau ėjo ir tebeina lietuviškieji liturginiai leidiniai, kaip sprendžiamas juose santykis tarp pažodinio atitikimo ir prasmės.
Štai vartau pernykštį „Liturginio maldyno“ penktą leidimą, kuriame yra įdėta ir svarbiausios ištraukos iš
kai kurių naujųjų apeigynų. Jame teikiamas gailesčio
aktas (p. 48) skamba pompastiškai: Dieve mano, iš visos širdies gailiuosi dėl visų savo nuodėmių ir bjauriuosi jomis, nes nusidėdamas ne tik nusipelniau Tavo
teisingų bausmių, bet ir įžeidžiau Tave, aukščiausiąjį
gėrį, vertą mylėti labiau už viską. Todėl tvirtai ryžtuosi, padedamas Tavo malonės, daugiau nebenusidėti ir ateityje vengti progų nusidėti. Amen. Manyčiau,
šiandien daugeliui priimtinesnė Liturginio maldyno
antrajame pataisytame leidime (1984, taip pat p. 48)
išspausdinta formulė: Gailiuosi, mano Dieve, kad ne
visada buvau ištikimas Tau, kad esu nusikaltęs Tavo
meilei. Atleisk man, Viešpatie! Nuoširdžiai ryžtuosi
taisytis. Jėzau, stiprink mane! Kas ir kodėl sumanė
pakeisti?

kiai natūralūs, ne dirbtiniai. Taip ir darosi neaišku, ar
bažnytinių leidinių kokybės raidą per pastaruosius 20
metų žymėti pliusu, ar minusu.

Čia ne vertimo reikalas, čia skirtingo dvasingumo
raiška. Bausmių įvardijimas, „pasibjaurėjimo“ motyvas ir sunki gramatinė sąranga nukelia mus trejetu
šimtų metų atgal, bet nekaltinkime šio leidimo sudarytojų. Jie ištikimai nurašė iš labai autoritetingo leidinio,
kuris vadinasi „Katalikų Bažnyčios katekizmas. Sant
rauka“ (2007, p. 209). (Rodo)
Ten pat randu tipingą pažodiškumo-prasmingumo
pavyzdį, kurį tuojau panarpliosime, nes „Santraukoje“ turime lotyniškąjį originalą ir skrupulingą vertimą,
o „Romos mišiole“ prieš 20 metų buvo išspausdintas
ir kasmet ketvirtą advento sekmadienį prie altoriaus
skaitomas, man regis, ir tikslus, ir sklandus vertimas:

Į šį Jūsų klausimą atsako vieša paslaptis, kad „Bend
ruomeninių Mišių“ tekstai paimti iš lietuviškojo „Ro
mos mišiolo“ (1982 ir 1987), o Ligonių patepimo – iš
naujo dalinio apeigyno „Ligonių patepimo apeigos ir
pastoracijos gairės“ (2005). Šios abejos liturginės knygos yra aprobuotos Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir
patvirtintos Dievo kulto ir Sakramentų kongregacijos
atitinkamai 1980 ir 2004 m.

Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine,
mentibus nostris
infunde; ut, qui,
Angelo nuntiante, Christi Filii
tui incarnationem
cognovimus, per
passionem eius et
crucem, ad resurrectionis gloriam
perducamur.

Melskimės. Meldžiame tave, Viešpatie, įlieti į mūsų
širdis savo malonės, kad, angelui
apreiškus, pažinę
tavo Sūnaus įsikūnijimą, būtume per jo kančią
ir kryžių nuvesti į
prisikėlimo garbę.

Melskimės. Dieve, per angelą apreiškęs žmonėms
savo Sūnaus įsikūnijimą, pripildyk mūsų širdis
savo malonės ir
Kristaus kančios
bei kryžiaus galia
mus vesk į garbingą prisikėlimą.

(KBK. Santrauka, (Pagrindinis mišio
las, 1987, p. 119)
2007, p. 196)

Taip, mišiolo vertimo formulė – sklandesnė, aiškesnė,
geriau atskleidžia asmeninį Dievo veikimą per asmenį
angelą ir asmenis mus. Atitinka lietuvių kalbos polinkį kuo daugiau vartoti veikiamąją rūšį: tu vesk mus,
ne kad kažkieno būtume nuvesti; ir kiti maldos posa-
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Atsiprašau, tai ne mano užuomina, ir palyginimas
siekia ne tik 20, bet ir 40 metų atgal.
Kitas keistas dalykas šiame V leidimo maldyne. Ligonių patepimo apeigose yra kartojamas negyvas posakis
„Pagarbintas Dievas, visagalis Tėvas, ir t. t.“ su atsaku
„Teesie pagarbintas Dievas“ (p. 131). Tai labai primena
mūsų senolių pasisveikinimą: „Tegul bus pagarbintas
Jėzus Kristus – Ant amžių amžinųjų. Amen.“ Jis paraidžiui išverstas iš: „Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus – Na wieki wieków“ (su lenkišku būsimuoju
laiku ir rusišku prieskoniu „Na vieki viečnyje“). Tame
pačiame V leidime, „Bendruomeninių Mišių“ skyriuje,
randame gyvą lietuvišką formą: „Garbė Tau, Dieve... –
Garbė Tau, Dieve, per amžius“ (p. 201). Iš kur toks invariantiškumas?

Suprantama – per ketvirtį amžiaus kitaip pasisuko
vėjai. Kur: Romoje ar Lietuvoje?
Tam tikra prasme ir ten, ir ten. Neseniai iš Panevėžio
vyskupo gavau vad. „penktąją instrukciją“ (instructio
quinta) liturginių knygų rengimo reikalu. Joje įspėjama dėl kai kurių kalbų vertimuose pasitaikančio minties iškraipymo bei lėkštumo ir reikalaujama tiksliau
versti liturginius posakius, jau nuo anksčiau įsigyvenusius daugelio tautų kultūroje. Ši nuostata nesuabsoliutinama. Kartu primenama vartoti gyvosios kalbos
posakius ir stilių, kurie perduoda lotyniškojo originalo
turinį, nors ir kitais žodžiais bei kitokia sintakse (žr. 21
str.). Deja, mūsų skrupulingieji vertėjai taip pasigavo
griežtumo mintį, jog jiems ne sykį rūpi net ir lotynišką
sintaksę išsaugoti. Nebijoma tapti „katalikiškesniems
už popiežių“, aptemdant gaivią originalo mintį.
Tačiau toji forma „pagarbintas“ juk gramatiškai ydinga, tai neveikiamasis būtojo laiko dalyvis, kuriuo tik
konstatuojamas faktas, jog Dievas jau yra pagarbintas,
ir nieko nepasakoma apie kalbančiojo santykį su garbinamuoju. Tokia miglota žodžių painiava ypač keistai
atrodo, kai turime omenyje konstitucijos Sacrosanctum
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Concilium priesaką: liturgijos vertimais siekti, kad tikintieji kuo sąmoningiau tekstą suvoktų ir tartų...
...kaip savo...
O čia kaip tik aptemdoma prasmė. Ar nenurodytumėte dar vieno kito panašaus atvejo?
Šv. Mišiose atnašaujant duoną ir vyną lotyniška formulė prasideda žodžiais: Benedictus es, Domine, Deus
universi... Pažodžiui būtų: Palaimintas esi, Viešpatie,
visatos Dieve. Skamba miglotai, tad mieliau pasekėme vokiečių pavyzdžiu: ... du Schöpfer des Alls – Garbė
Tau, Dieve, visatos Kūrėjau...
Nors vertėme iš lotynų kalbos, bet ne kartą pasidairydavome į kitų, ypač stiprias liturginio sąjūdžio tradicijas turinčių, tautų vertimus. A. a. vysk. Juozapas
Matulaitis-Labukas kartkartėmis parveždavo mums
iš Romos lauktuvių: ką tik išspausdintų Šv. Rašto bei
liturginių knygų vertimų į prancūzų, italų, anglų, vokiečių kalbas, patys pasigaudavome vertimų į lenkų
kalbą. Kun. Jonas Duoba MIC atsiuntė puikią lotynišką knygą „Graikiškojo NT filologinė analizė“. Nežinau,
kaip aprūpinami ar apsirūpina panašiomis pagalbinėmis priemonėmis šių dienų vertėjai, kada nebūtina važiuoti į pasaulio centrą, galima tiesiog išsirašyti ir gauti paštu katalogų ir pačių knygų.
Patirtis buvo tokia: vokiškame Römisches Messbuch
Mišių pradžios, atnašų ir komunijos maldos mums pasirodė nebe vertimai, o laisvos improvizacijos lotyniškų
oracijų temomis, taigi nebuvo noro jų pavyzdžiu sekti. Itališkame Messale Romano, prancūziškame Missel
Romain matėme nuosaikų kūrybingumą, ir tai padėjo
mums orientuotis dėl griežtumo ir laisvumo. Beje, lotyniškame mišiolo originale ir itališkame bei lenkiškame vertime apstu painiavos surenkant kintamuosius
tekstus kai kurių šventųjų ar jų ištisų klasių garbei:
oracijos čia ir ten, o priegiesmiai dar keliose vietose.
Prancūzai pasiūlė saliamonišką sprendimą: prie pradžios maldos pateikti vieną iš leistinų priegiesmių ir
nurodyti puslapį, kuriame yra visi leidžiami variantai.
Mielai juo pasekėme. Dabar dvikalbėse parapijose tarnaujantys kunigai ne kartą pastebi, kad lietuviškame
mišiole lengviau susigaudyti. Už tai dėkui prancūzams
ir vysk. Labukui.
Gaila, kad praėjo dvidešimt metų, ir štai matyti ne
pažanga, o tiesiog atvirkščiai. Gaila, kad tolstama nuo
Mišiolo. Kalbėjome apie Maceinos autoritetą, – o jis juk
teigiamai vertino Mišiolo vertimą...
...ir dar geriau Apeigyno. Nurodė pavyzdžių, kur lietuviškai pasakyta gerokai glausčiau, be lotyniškos išplėstinės retorikos, bet visos originalo mintys yra iš-
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reikštos ir sklandžiai išdėstytos. Gal kažkokia gera
dvasia mūsų vertėjus vedžiojo 1965 m., dar nesant jokių Apaštalų Sosto instrukcijų? Vadovavomės pačiu
suvokimu, kokį tikslą nubrėžė Liturginė konstitucija:
kad žmonės suvoktų ir pajustų, ko Bažnyčia kuria malda prašo, ko trokšta.
Pradėjus mokytis svetimos kalbos, ateina noras ir lietuviškai viską išreikšti, sekant anos kalbos gramatine
struktūra. Bet ne šitai yra tikslas. Jeigu jau imamės
vertimo meno, tai reikia ir šiek tiek kūrybingumo, kad,
pagavęs esmę, pajustum, kaip tai turi skambėti lietuviškai (ne tik sau akimis skaitant, bet ir viešai skaitomo klausantis).
Pagrindinis klausimas, kuris man šiame kontekste
kyla, yra toks: iš kur dabar Lietuvoje randasi tas polinkis versti pažodžiui, nepaisant vertimų teorijos mokslo
reikalavimų ir autoritetingų Bažnyčios instrukcijų. Juk
apie vertimus kaip apie prasmės vertimus yra įvairiais
laikais taip daug ir taip argumentuotai kalbėta. Jei
žvelgtume į lietuvių kultūrą, tai dar Jonas Bretkūnas
XVI a. pabaigoje yra formulavęs šią nuostatą: nenutolti nuo originalo, tačiau ne jam vergaujant, o jaučiant
lietuvių kalbos dvasią, siekiant aiškumo ir lietuviškos
išraiškos grynumo...
...tarsi XX a. viduryje rašyta, su kun. Yla kartu...
O panaši profesoriaus Antano Salio mintis tapo tiesiog sparnuota fraze: „Pigu išmokti svetimos kalbos, bet
sunku jos dvasią pagauti“. Salys pabrėžė, kad „kalbos
viena nuo kitos skiriasi ne tik išoriniais pavidalais, bet
ir savo esme, mąstomuoju turiniu“. Šiandien gana plačiai žinoma amerikiečių lingvistų Sapiro ir Whorfoo hipotezė: kiekviena kalba fundamentaliai sąlygoja būdą,
kuriuo ta kalba kalbantieji suvokia pasaulį. Ši mąstymo ir kalbos jungties idėja vėlgi nenauja, įvairiais laikais vienaip ar kitaip akcentuota. Pasak Johanno Herderio, „Kiekviena tauta kalba taip, kaip mąsto, ir mąsto
taip, kaip kalba“.
Maceina irgi tvirtina, kad niekuomet negalima visiškai adekvačiai išversti kitos kalbos žodžių, sakinių,
įvaizdžių: „Vienos kalbos žodis neatitinka kitos kalbos
žodžio todėl, kad jų prasmės prasilenkia“. Puikiai pasakyta „prasilenkia“: iš dalies sutampa, iš dalies ne; vienoje kalboje atitinkamas žodis išreiškia daugiau daiktų
ar jų savybių, kitoje mažiau arba kitokių. Pavyzdžiui,
puikiame Viktoro Gailiaus „Vokiškai–lietuviškame žodyne“ (1958) žodžiui Haus nurodoma aibė lietuviškų
reikšmių: „namas, namai; namų ūkis; firma; prekybos
namai; viešbutis; atstovų rūmai; parlamentas; valdovų
šeima, dinastija“. Jeigu das Haus Jogaila išversiu „Jogailos namai“, išeis nei du, nei vienas.

267

Kun. Vaclovą Aliulį MIC kalbina Dalia Čiočytė

Neįmanoma adekvačiai išversti, nes originale visada
atsispindi tos tautos mąstysena ir jausena. Vadinasi,
vertėjų laukia amžina nesėkmė?
Neišsigąskim, nepasiduokim. Turi teisę egzistuoti ir
lietuviška kalbėsena bei jausena! Versdami pasistenkime originalo turinį išreikšti lietuviškai mąstančiam
žmogui prieinama forma. Nieko daugiau nereikia ir negalima reikalauti.
Svarbus ir kultūros kontekstas. Iš egzodo lietuvių
man yra tekę girdėti, kad šiais laikais jau reikėtų vertėjų iš lietuvių kalbos į lietuvių kalbą, susikalbant lietuviams, gyvenantiems skirtingose kultūrose (JAV ir Lietuvoje). Tai ką jau kalbėti apie skirtingas kalbas... Na,
ir kai tiek daug ir pagrįstai kalbama vertimo apie principą „nenutolti nuo originalo, bet versti prasmę“, – tai
ir retoriškai, ir tiesiogiai keista: iš kur šiais laikais kyla
pažodiškumo siekimas?
Iš labai didelio rūpestingumo.
Tačiau galbūt dar kas nors čia slypi? Ar tai tiesiog
nepaisymas vertimų mokslo dėsnių, nežinojimas liturginių tekstų vertėjui privalomų žinoti vertimo instrukcijų, – ar gal polinkis į tam tikrą fundamentalizmą, koks
nors užslėptas, neįsisąmonintas polinkis?
Ką gali žinoti? Suprantama tiek, kad žmonės gera
valia tai daro, būdami įsitikinę, jog šitaip ir ne kitaip
reikia.
Gaila, kad traukiamasi nuo to, kas jau yra išties kokybiškai padaryta. Prof. Zigmas Zinkevičius yra įžvalgiai detalizavęs Katalikų Bažnyčios vaidmenį sovietinės
okupacijos metais, išryškindamas būtent ir kalbinius
Bažnyčios nuopelnus: „Bažnyčia žmonių akyse iškilo
kaip vienintelė oficiali institucija, nenusileidusi bolševikams, kovojusi už lietuvybę ir siekusi žmonių doros. Nemaži Bažnyčios nuopelnai išsaugant ir ugdant lietuvių
kalbą. Kunigų sakomų pamokslų kalba visą okupacijos
laiką buvo nepalyginti taisyklingesnė už valdžios funkcionierių ir ideologų, agitatorių „valdišką“ kalbą. Retas
kunigas nesirūpino savo kalba. Buvo išleista kirčiuotų
mišiolų, kitokių leidinių, Bažnyčia tapo tam tikra prasme gimtosios kalbos mokykla liaudžiai. 1972 m. išleistas Naujasis Testamentas (vertė kun. Česlovas Kavaliauskas, redagavo kun. Vaclovas Aliulis MIC, talkino
kalbininkai Antanė Kučinskaitė ir Aleksandras Žirgulys) pasižymėjo ypač gera, tiesiog pavyzdinga kalba. Tas
pat pasakytina ir apie psalmyną (1973), kurį vertė kun.
9
Zigmas Zinkevičius, Lietuvių poteriai: Kalbos mokslo studija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 190.
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Antanas Liesis. Kad religinių leidinių, kuriuos tada pavyko išleisti, kalba buvo gera – tai dalis Liturginės Komisijos ir kunigo Vaclovo Aliulio nuopelnų“9. Belieka
viltis, kad tai, kas turima vertinga, nebus nupiginta.
Dėkui Jums ir Profesoriui už gerą žodelį. Tų nuopelnų man priskaičiuojama net per daug. Dirbo juk koks
tuzinas stropių žmonių. Kas gerai – visų, o kas prastai – mano, nes, būdamas daugumos tų leidinių redaktoriumi, privalėjau „broko“ nepraleisti. Juo labiau atmintina ir pagerbtina katalikiškojo pogrindžio spaudos
kalba, o jiems juk viską reikėjo vogčiomis daryti, jaučiant nuolatinį pavojų. Turbūt didžiausias čia bus kunigystei ir jėzuito vienuolystei tada besirengusio doc.
dr. Kazimiero Ambraso įnašas.
Ano meto Liturginė komisija turėjo laimę naudotis
stiprių kalbininkų pagalba, o kaip yra dabar?
Jūsų tiesa. Nepaisydami gresiančios valdžios nemalonės, mums talkino keli stiprūs kalbininkai ir stilistai, užaugę tvirtose katalikiškose šeimose, jaučiantys religinės
terminijos subtilybes. Deja, dauguma jų jau yra mirę.
Jonas Paulauskas lemiamai padėjo redaguoti ir sukirčiavo Apeigyną su jo priedais bei Liturginio maldyno litanijas su jas lydinčiomis maldomis. Antanė Kučinskaitė buvo paskutinė instancija kalbos klausimais Naujojo
Testamento ir Mišiolo vertimams, o Aleksandras Žirgulys – NT stiliaus reikalu. Baigiamuoju Mišiolo tekstų
gludijimo tarpsniu prisidėjo Donata Linčiuvienė. Mišiolą ir jo Skaitinius sukirčiavo pedagogė Natalija Bucevičiūtė, kuriai neatsisakydavo patarti prof. Petronėlė Bernadišienė (slėpdamasi nuo kolegių ir kolegų).
Nežinau, negirdėjau, kas ir kaip pasirengęs konsultuoja šiandienius mūsų vertėjus.
Kadaise minėjote Biblijos mokslų daktaro prel. Lado
Tulabos priekaištą, kad mūsų Naujojo Testamento
„kalba per daug graži“. Šiuo atveju priekaištas turbūt
yra stilistinis. Čia nekalbama apie vertimo tikslumą,
tik siūloma mintis, kad būtų galima ryškiau imituoti
originalo kalbos šiurkštumą, kitu atveju – poetiškumą.
Tikra tiesa. Ypač Evangelijos pagal Morkų kalba
originale yra kampuota, tad turėtų būti kampuota ir
lietuviškai. Mėginome. Scenoje, kai iš apsėstųjų išvaromas legionas nešvariųjų dvasių gauna Kristaus leidimą įeiti į kiaules, sakoma, kad „visa kaimenė, apie
du tūkstančius kiaulių, metėsi nuo skardžio į ežerą ir
prigėrė ežere“. Visai nereikėtų kartoti „ežere“, bet dėl
kampuotumo palikome.
Kun. Kavaliauskas yra sakęs, kad nėra ypatingai
sunku suvokti šv. Pauliaus laiškų kebliąsias vietas,
bet sunku taip lietuviškai perteikti, kad būtų lietuviui
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skaitytojui suprantama. Todėl kai kur vertimas sklandesnis negu originalas. Ar tai blogai? Čia juk ne kabinetinės graikų kalbos studijos, o gyvas Dievo žodis gyvam
žmogui. Kas domisi semantikos ar sintaksės vingrybėmis, pasigelbės Algirdo Jurėno „Biblija“.
Ką pasakytumėte priekaištaujantiems Antano Liesio
Psalmyno vertimui: per daug gražus ir gyvas, ar ne?
Išties gražus yra kun. Liesio psalmių vertimas: vaizdingas, skambus, ritmingas, nesunkus giedoti. Jis yra
liturgijoje per trejetą dešimtmečių prigijęs, jau ir kompozicijų pagal jį sukurta, bet kartojami du priekaištai:
turi tarmybių ir ne visada maksimaliai tikslus. Esą
Šv. Rašto dėstytojai, kalbėdami apie psalmes, pradeda nuo Liesio vertimo kritikos: tas ir tas žodis netiksliai išverstas. Tikriausiai taip yra, bet iš poetinio teksto vertimo reikalaujama ne tik, kad perteiktų originalo
mintį, bet ir kad poetiškai skambėtų, ir tiktų Dievui
šlovinti, o biblistai tegu sau knebinėja po žodelį. Juk
kai ieškome prasmės, visada pasigriebiame daugiau
sinonimų, kurių vienas, kitas, trečias paryškins prasmę, bet ar su kiekvienu išliks poezija? Taip, prof. prel.
Anatno Rubšio vertimas tikslesnis, griežtesnis, bet jam
aiškiai stinga ritmo, skambumo, ir ne tai vertėjui rūpėjo. Protarpiais sunku jį viešai skaityti, dar sunkiau
giedoti. Buvo bandyta gelbėti padėtį, pakviesta į talką
poetė Aldona Puišytė, bet gerbiamasis vertėjas toli gražu ne visur su jos siūlymais sutiko. Kai toks pusiau supoetintas vertimas buvo išspausdintas ir į laidotuvių
apeigyną įtrauktas, daugelis kunigų ir jaunesnieji vyskupai man skundėsi, kad tų gerbtinų psalmių neįmanoma pagiedoti. Geras, teisingas, šventas tekstas, bet

giedoti neišeina. Susitinku ne vieną liturgijos mylėtoją,
kurie pageidauja, kad liturgijoje liktų Liesio psalmių
vertimas, na, galbūt vieną kitą tarmybę pakeitus, jei su
ja dar nesusigyvenome.
O štai dabartinis klierikų pasakymas „nereikia mums
gražių tekstų, reikia tikslių tekstų“ galbūt kyla tiesiog
iš paviršutiniško mąstymo: atrodo, kad tikslumas esąs
lengvai pasiekiamas dalykas – pažodžiui išversi, ir bus
tikslu. Nesuvokiama, kad yra beveik priešingai: perfrazuojant Maceiną, jei pažodžiui išversi, tai prasilenksi
su prasme.
Taip kalba vertimų teorija, taip rodo patirtis.
Tame pačiame kontekste vyko ir poterių tekstų taisymas. Čia dar atsakingesnis uždavinys, nes tai skambės visai tautai, ne tik kunigams ir pamaldiesiems žmonėms.
Pradėjus rengti liturginių tekstų vertimus, iš pat
pirmos dienos kilo klausimas: ką daryti su poteriais ir
giesmių tekstais? Kai kurios maldos ir giesmės smarkiai užterštos žodyno ar sintaksės svetimybėmis, šiuolaikinei ausiai net dviprasmiškai skamba, ką daryti?
Naujų liturginių knygų ir maldynų centralizuotas išleidimas siūlė tokią progą keitimui, kokia pasitaiko gal
vieną kartą per šimtą metų. Taigi Liturginė komisija
per vyskupijų kurijas išplatino anketą, į kurią atsakydami kunigai pareiškė nuomonę dėl gimtosios kalbos
vartojimo masto ir dėl giesmių bei poterių taisymo. Į
tai ir buvo atsižvelgta. Dauguma kunigų ir tikinčiųjų
mielai priėmė pakeitimus, bet netrūko abejojimų, ir lig
šiol jų yra likę.

PRANCIŠKONAI LIETUVOJE
PROVINCIJOS VEIKLA xvii–xix A.

Pranciškonai Lietuvoje įsikūrė dar iki šalies krikšto – pagonybės
laikais. Jų istorija – LDK istorijos dalis.
Ši, jau antra, pranciškonų darbams Lietuvoje skirta knyga aprėpia
XVII–XIX a., nuo suklestėjimo iki tragiško sunaikinimo. Brolijos,
dvasinis ir pasaulietinis švietimas, sielovada – visose šiose srityse
mažesnieji broliai paliko ryškų pėdsaką.
Knygoje skelbiamų studijų autoriai – lietuviai, lenkai, rusai. Jų
akiratis toks pat platus, kaip ir šv. Pranciškaus sūnų veikla. Šaltinių gausa – kai kurie iš jų pasitelkiami pirmąsyk – ir temų naujumas sudomins ir istoriką, ir tiesiog žmogų, neabejingą Lietuvos
dvasiniam keliui.

naujasis židinys-aidai 2008 / 6

269

Kun. Vaclovą Aliulį MIC kalbina Dalia Čiočytė

Taigi Pater noster... Et ne nos inducas in tentationem? Juk tikrai Biblijoje Dievas negundo: pavyzdžiui,
Jobą jis leidžia gundyti, bet pats į pagundą neveda?
Pirmiausia žiūrime šaltinių. Lotyniškai Et ne nos inducas in tentationem, graikiškai kai mė eisenegkės hėmas eis peirasmon (Mt 6, 13; Lk 11, 4) pažodžiui reiškia „ir neįvesk mūsų į gundymą“. Biblistų aiškinimu,
gundymas – sunkus išmėginimas, kuriuo nelabasis
ar mūsų pačių aistros lenkia mus sulaužyti ištikimybę Dievui. Taip, Dievas nieko negundo į pikta (žr. Jok
1, 14). „Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti („gundyti“) virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį,
kad galėtumėte atsilaikyti“ (1 Kor 10, 13). Pagal biblinę, ypač Senojo Testamento, vartoseną, jei Dievas ko
nors nesukliudo daryti, tai sakoma, jog jis pats tai ir
daro, pavyzdžiui, nesutramdo babiloniečių kariuomenės siautėjimo Judėjoje ir Jeruzalėje: „Viešpats negailestingai sunaikino visas Jokūbo buveines. Įniršęs sulygino su žeme Judo dukters tvirtoves“ (Rd 2, 2). Taigi
tikroji šio prašymo prasmė: „neleisk mūsų mėginti/gundyti virš mūsų jėgų“. Viešpats pratęs taip elgtis, bet mes
privalome pripažinti pagalbos reikalą ir jos melsti.
Prancūzai anksčiau turėjo poteriuose Et ne nous laissez pas succomber à la tentation – „neleisk mums pasiduoti pagundai“, ir tokia prasme matome išspausdinta lenkų ekumeniniame Naujojo Testamento vertime
(2001): i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Mūsų Li-

turginė komisija 1965 m. panašiai buvo siūliusi „ir neleisk mums gundomiems nusidėti“ ar „neleisk mums
pasiduoti pagundai“, bet minėtasis Lietuvos ir JAV bei
Romos lietuvių dvasininkų pasitarimas nustatė „ir neleisk mūsų gundyti“. Taip ir laikomės. Kadaise rašytojas Kazys Almenas man rašė: „Dabar galėsiu ramia
sąžine kalbėti Tėve mūsų, kai nereikia prašyti, kad
Dievas manęs nevestų į pagundą“.
O debita nostra?
Graikiškai ofeilėmata reiškia ir „skolos“, ir „kaltės“
(lietuviškai taip pat sakome: „Jis man kaltas šimtą
litų“), rusiškai meldžiamasi: i prosti nam dolgi naši. Sovietiniais metais Rusų dramos teatras statė pjesę, kuri
vadinosi Dolgi naši. Tai aiškiai paimta iš Otče naš, bet
teatro vertėjai nemokėjo rusiškų poterių ir afišose išvertė: „Mūsų priedermės“.
Antikiniame pasaulyje žodis „skola“ žymėjo labai
svarbų juridinį ir komercinį įsipareigojimą. Už jo sulaužymą grėsė laisvės netekimas. Senajame Testamente žodis „skola“ buvo vartojamas apibrėžiant žmogaus
būklę Dievo atžvilgiu: „Atmink, žmogau, kad esi nemokus skolininkas“. Tokia yra nusidėjėlio būklė, kad
šios „skolos“ dovanojimo jis negali užsitarnauti, gali tik
prašyti ir laukti kaip didžios malonės. Šiuolaikiniame
pasaulyje, kur skolinimas(is) ir kreditas yra kasdieniai
dalykai, versti „skolomis“ susilpnintų šį vaizdą.

Bernardas Gailius

NUSIKALTIMAI
„PRIE SMETONOS“
Rezonansinių tarpukario Lietuvos
baudžiamųjų bylų studija
Ši knyga unikali. Tai – atsakingas, autentiškais šaltiniais paremtas
rezonansinių tarpukario bylų tyrimas. Teisės, kultūros istorikai,
antropologai atsivers ją kaip mokslo veikalą. Žmonės, norintys
pajusti anų, kaip sakoma, Smetonos laikų alsavimą, skaitys knygą
nelyg romaną. Dėmesys detalių tikrumui, Kauno ir provincijos
kasdienai, gyvas žodis, asmenų charakteristikos džiugins ir griežtus mokslininkus, ir norinčius tiesiog patirti skaitymo malonumą.
Ar dar buvo tokia knyga tokia tema?
Bernardas Gailius (g. 1981) – istorikas, teisininkas, parašė ir išleido knygą „Partizanai tada ir šiandien“ (2006). Mokslinį darbą
dirba Vilniaus universitete.
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Kaip paversti seną kalbą nauja?

Tikrai, labai šiuolaikiškai skamba: „nemokus skolininkas“. Na, o „Tavo įsčių vaisius“ ar „Tavo Sūnus“?
„Įščių vaisius“ – garbingas gemalo ar ateisiančio arba
jau gimusio kūdikio apibrėžimas, bet jis priklauso tolimai mums semitinei kultūrai, kaip ir Jėzaus pamokslo
klausytojos šūksnis: „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai“ (Lk 11, 27). Neseniai viena pažįstama vertėja pasakojo iš savo vaikystės, kaip
motina tremtyje ją mokė melstis. „Mamyte, aš nesuprantu, kas tas yščiusvaisius?“ Atsakymas buvo: „Kalbėk poterius ir nieko neklausinėk, nes Dievas nubaus!“
Mamytei knyginis vienas žodis yščiusvaisius taip pat
nieko nesakė. O kiek mamyčių, dukryčių, sūnelių ir tėvelių šiandien gebėtų paaiškinti šį rebusą?
Vyskupas Labukas 1965 m rudenį pop. Pauliui VI žodžiu paaiškino, kad „įsčių vaisius“ daugumai lietuvių
nieko nesako ir kad ateizmo propagandistai, mokytojai nepraleidžia progų pasityčioti iš vaikų maldų, kurių
jie nesupranta. Popiežius, taip pat žodžiu, pritarė, kad
Lietuvos hierarchai patvirtintų Angelo pasveikinimą su
„tavo Sūnus Jėzus“. Taigi pagrindas pastoracinis, katechetinis, beje, puikiausiai pagrįstas Šventuoju Raštu.
Tame pačiame Evangelijos pagal Luką 1 skyriuje, 41
eil., kur šv. Elzbieta Marijos laukiamą kūdikį pavadins
jos įsčių vaisiumi, 31 eil. angelas jau yra pavadinęs jos
Sūnumi. Tai pakartos evangelistas 2 sk. 6 eil. Kalbėjo žydė žydiškoje aplinkoje – įsčios ir krūtys skambėjo
prakilniai, bet jei pasiūlytume mūsų jaunimui šitokia
forma pasveikinti prezidentą ar kardinolą???
Ar mes, lietuviai, nebūsime „balta varna“? Negirdėti,
kad dar kuri nors tauta tokį patikslinimą turėtų.
Kad negirdėti, tai dar nereiškia, kad niekur to nėra
ir nebus. Be abejo, Šv. Rašto vertimuose privalo būti
jaučiamas semitinis koloritas: „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo, krūtys, kurias tu žindai“ (pabrėžiama
tikra Kristaus žmogystė), bet kasdienėse maldose Bažnyčia daugelį Šv. Rašto posakių sutraukia ir aiškiau
pasako. Štai Dešimt Dievo įsakymų (Iš 20, 1–17) užima
ištisą puslapį ir nemini draudimo merginai ar moteriai
geisti svetimo vyro (vyriškio, kuris nėra arba dar nėra
jos vyras). Mūsų katekizmuose visi įsakymai telpa į kelias eilutes, o devintas papildytas pagal neabejotiną Šv.
Rašto mintį. Negirdžiu, kad kas nors pasigestų senosios formulės.
Kam smalsu, galime pasižiūrėti žodynuose įvairių
„Tavo įsčių vaisiaus“ reikšmės atspalvių: ho karpos tės
koilias sou, fructus ventris tui, il frutto del tuo grembo,
10
Protarpiais prancūzai vis svarsto, ar Dievą vadinti Jūs, ar Tu. Paskutiniai šventosios Kūdikėlio Teresės žodžiai buvo: Mon Dieu, je vous
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le fruit de vos entrailles – le fruit de ton sein10, plod čreva tvojego, owoc twojego łona (Biblijoje), owoc żywota
twego (poteriuose), die Frucht deines Leibes, the fruit of
your womb.
Dar lieka „pagirta“ ar „palaiminta“?
DLKŽ rodo: „pagirtas“ – daugelio giriamas už geras
savybes; „palaimintas“ – garbingas, šlovingas. NT filologinė analizė šiuo atveju sako: „palaimintas“ – Dievo gausiai apdovanotas, o „tarp moterų“ – labiausiai
iš visų moterų. Šitaip NT išvertė kun. Kavaliauskas,
bet poterius taisant jis net nebuvo pradėjęs versti, tokio pasiūlymo neturėjome. Liko „pagirta“, kaip buvo
įprasta ketvirto ir penkto dešimtmečio maldaknygėse
ir katekizmuose. Vokiečiai maldoje Ave, Maria vartoja italų benedetta pavyzdžiu nukaltą žodį gebenedeit,
bet Šv. Rašto vertimuose, pavyzdžiui, Jerusalemer Bibel, rašo: gesegnet bist du, taigi „palaiminta esi tu“. Tai
skamba geriau negu „pagirta“.
Ką daryti? Kuo skubiau pakeisti? Poteriai yra toks
dalykas, kuris negali būti kaitaliojamas po truputį kas
keletas ar keliolika metų. Turėtų vieno žmogaus amžiui užtekti vieno keitimo, ar ne? Sumanymas: visas
poterių tekstams siūlomas pataisas, patikslinimus,
pastabas rinkti kad ir kelias dešimtis metų, paskui ne
dešimt, o dvidešimt kartų pamatavus kirpti. Skubėti
nebūtina, dabartiniai poterių tekstai nėra bedieviški!
Esu girdėjusi rusiškai: Radujsia, blagodatnaja!
Malonu. Ir prancūzų ekumeniniame NT vertime
Lk 1, 28 skamba: Sois joyeuse, toi qui as la faveur de
Dieu! – „Būk linksma, turinčioji ypatingą Dievo palankumą!“ Argentinos marijonas, dailės studentas Gied
rius Bakūnas ne per seniai man atsiuntė, matyt, išeivijoje skleidžiamą tokią Ave, Maria pirmą pusę (cituoju
iš atminties):
Džiūgauki, Marija, malonėmis apdovanotoji!
Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų
ir palaimintas Tavo įsčių vaisius – Jėzus.
Nesistebėsiu (ir karste neapsiversiu), jei, metui atėjus, Marijos džiugesį ir jos įsčių vaisių brangindami,
vieną gražią dieną pradėsime šitaip sveikinti Jėzaus
Motutę. Ištisinis vienas pakeitimas geriau už dešimtį
smulkių „krepščiojimų“.
Labai dėkui už visas šias įdomybes.
aime – Mano Dieve, aš Jus myliu, o ekumeniniame NT leidime, Viešpaties maldoje: Tavo karalystė.
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Žinoma, kad ne. Juk mes gyvename
ties savita dviejų informacinių pasau-

Taigi, kaip rašė viename laikraštyje, „į jūsų negudrų (bezchitrostnnyj)
klausimą duosiu negudrų atsakymą“.
Suprasti Rusiją yra gana paprasta, jei
tik esama noro ir objektyvumo. Šia
prasme tai nereiškia vakarietiškos
srovės priešpriešinimo rusiškajai, o
vakarietiškos provalstybinės analitikos priešstatą rusiškajai valstybinei
analitikai. Tai viena. Kita vertus, egzistuoja normalios analitikos srautas,
sakyčiau, humanitarinės, humaniškos, žmogiškos. Taigi kas yra Rusija?
Trumpai tariant, tai gana retas, tačiau pasaulio istorijoje pasitaikantis
valstybės-armijos tipas. Artimiausia
analogija – Turkija, o štai Kinija nėra
valstybė-armija. Valstybė-armija buvo
Aukso orda, na, dar Osmanų imperi-

ja, – žinoma, šiuolaikinė Turkija jau
yra visai kitokia šalis. Dar Inkų imperija, – mačiusieji Melo Gibsono filmą
gali apytikriai įsivaizduoti. Krentanti
į akis valstybės-armijos ypatybė, – greta to, kad ji visada užprogramuota karui, – ji yra nekaringa. Antai lietuviai
turi kunigaikščius, Gediminą ir kitus,
anglai – Kiplingą, ispanai – Sidą, taigi
egzistuoja karingumo samprata. Valstybėse-armijose karingumas neger
biamas, nes tai laisvos asmenybės
pasireiškimas. Valstybėse-armijose tėra vienas viršininkas, o visi kiti – kareiviai, specialistai, žvalgyba ir taip
toliau. Todėl Rusija psichologine prasme yra labai taiki šalis, nes niekas
nieko nenori užkariauti. Va, yra viršininkas, jei jis įsakys, tada užkariausime, juk jam tarnaujame, o šiaip aš
taikus žmogus. Tai reiškia, kad valstybėse-armijose negali būti demokratijos, nes žmogus negali balsuoti, – juk
jeigu jis balsuoja, tai dalyvauja šioje
sistemoje, o armijoje iš principo nėra
pasirinkimo, tėra įsakymai. Todėl Ru
sijoje taip entuziastingai buvo priimtas rinkimų laisvės atsisakymas. Kai
yra prezidentas, paskiriantis savo įpėdinį, ir viskas. Tai reiškia, kad žmogus galų gale pradeda normaliai jaustis: aš nerinkau šio prezidento, jis
man įsakinėja, o aš vykdau įsakymus.
Štai tokia šalis-armija, su vienintele
pataisa – po Spalio revoliucijos tai jau
nebe ta šalis-armija, kuri buvo XVI
ar XIX a., kada buvo „sukalinėjama“
(skolačivalasj) imperija, bet, sakyčiau,
dezertyrų šalis. Tai armija, bet išsi-

Jakovas Krotovas (g. 1957) – stačiatikių kunigas, istorikas, eseistas ir radijo
laidų vedėjas. 2002 m. Įšventintas Apaštalinės Rusų Stačiatikių Bažnyčios kunigu
(nepainioti su „oficialiąja“ Rusijos Stačiatikių Bažnyčia), tačiau 2007 m. nesutikdamas su leidimu vyskupams tuoktis, jis
perėjo į arkivyskupo Igorio Isichenko
(Charkovo ir Poltavos diecezijų valdyto-

jo) jurisdikciją, kuris savo dvasios tėvu
laiko JAV Ukrainos Stačiatikių Bažnyčios
Metropolitą Konstantiną Baganą, pavaldų Konstantinopolio Patriarchui. 1982 m.
baigęs Maskvos valstybinį universitetą, jis
dirbo bibliotekoje, archyve ir muziejuje.
1991–2000 m. daug rašė ir skelbė Bažnyčios istorijos temomis, buvo aktyvus pub
licistas. Nuo 1997 m. dirba Laisvosios

Europos radijuje, kur veda valandos savaitinę pokalbių laidą „Krikščionišku požiūriu“ (S christianskoj točki zrenija). Plačiau
žr. internetinę Jakovo Krotovo biblioteką
www.krotov.info. Ilgąjį gegužės pradžios
savaitgalį Rusų kultūros centro kvietimu
Lietuvoje viešėjusį Jakovą Krotovą viename iš Vilniaus viešbučių kalbino Rūta Tumėnaitė ir Saulius Drazdauskas.

„Tamsybių pabaiga“
Į „Naujojo Židinio-aidų“ klausimus
atsako Jakovas Krotovas

Prisistatykite...
Pagal svarbą: kunigas, istorikas,
eseistas, sutuoktinis (nors suprantu,
kad iš katalikiškos pusės tai nepriimtina), senelis.
O apsilankymo tikslas?..
Mane į Vilnių pakvietė Rusų kultūros centras, – pasakyti kalbą universitete ir kultūros centre, be to, gegužės
šventės, taigi man tai tiesiog proga
pailsėti.
Kai sužinojome, kad Jūs atvykstate,
ėmėme galvoti, ko Jus klausinėti, nes
panašu, kad galima klausinėti kone
apie viską. Į galvą šauna patys banaliausi klausimai. Ar kas nors galų
gale mums paaiškins, kas dabar vyksta su Rusija?
O ką, negi ir taip neaišku?
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lių, vakarietiškojo ir rusiškojo, sankirta, girdime ir matome abi puses, ir tas
nesupratimas, nesupratimas iki galo,
tęsiasi nuo XIX a. Vakarų politologai,
o dabar jau ir mūsiškiai, naujų mokslų prisiragavę, bando suprasti Rusiją,
ir dabartinę, ir buvusiąją...
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barsčiusi armija. Mano manymu, bent
jau psichologine prasme yra svarbus
skirtumas, kad tikroje šalyje-armijoje
egzistuoja tam tikras supratimas apie
garbę, pasiaukojimą, discipliną, o dezertyrų šalyje, kuri dabar mes esame,
viso to nėra. Liko tik egoizmo pelkė,
kuri bet kurią akimirką gali virsti
karu, veikiausiai sėkmingu, bet nuo
to niekam lengviau nepasidarys.
Ar Lietuvai reikėtų bijoti Rusijos,
kaip šiandien Baltijos valstybėms pataria kai kurie politologai?
Čia yra du atsakymai. Šalis tegul
sau bijo, bet kaip krikščionis aš jums
pasakysiu, jog nereikia bijoti nieko ir
niekieno, o tik Dievo. Siūlyti Lietuvai
bijoti Dievo aš nesiryžčiau, tą galėčiau
siūlyti tik paskiram lietuviui ir lietuvei. Bet kalbant politiškai, Lietuva
neturi bijoti Rusijos. Bijoti Rusijos
turėtų JAV. Ir žinoma, visiškai paranojiškai atrodo situacija, kai JAV bijo
kažkokio nelaimingo mano bendraamžio bin Ladeno, lakstančio kažkur
po Afganistaną, bijo tokios gana taikios šalies kaip Iranas, bijo Irako ir su
juo kariauja, – ir tuo pat metu nebijo
Rusijos. Tai gili politinė klaida, matyt,
žmogiška klaida, nes Rusijos reikia bijoti dėl dviejų priežasčių. Viena, ji turi
atominį ginklą, didžiulį ginklą. Kinija
irgi jį turi, bet skirtingai nei Kinija,
Rusija turi lyderius, galinčius paleisti
tą ginklą į darbą. Tai žmonės, kurie
jau nebeturi jokios ideologijos, jie tik
įsipainioję mele. Psichologine prasme
tai, galima sakyti, čekisto tipas. Bet
vėlgi, išsigimusio čekisto. Tai visiškai
korumpuoti žmonės, kuriuos galima
palyginti su Alfredo Stroessnerio ar
Francisco Franco diktatūromis, bet
jose vis dėlto buvo katalikiška moralės
samprata, o čia nieko panašaus nėra.
Jokios krikščionybės, išskyrus stačiatikybės imitaciją. Šia prasme tie žmonės yra bepročiai, – beje, tą sakau jų
naudai. Jie nepakaltinami. Jie gyvena
kaip sistemos dalis ir kruopščiai pjauna šaką, ant kurios sėdi visa žmonija.
Šia prasme nebijokite jokių kometų, o
štai šios struktūros reikia bijoti.

naujasis židinys-aidai 2008 / 6

Jūsų žodžiuose apie XIX a. imperiją
išgirdau tam tikrą nostalgiją, lyginant
su dabartine dezertyrų armija...
Aš veikiau ilgiuosi moralės. Bent kokios nors, bent jau karininkų moralės!
Nors šiaip mes labai taikūs žmonės.
Žinoma. O kaip paaiškintumėte, kas
atsitiko Rusijai per pastaruosius penkiolika metų? Mano manymu, Vakarai, o taip pat ir mūsų politikai, prisimena, kad Rusija galėjo tapti visiškai
„normalia“ vakarietiška valstybe, liberalia ir panašiai. Kas vis dėlto atsitiko, kad procesas pasuko būtent tokiu
keliu, o ne, pavyzdžiui, stačiatikiškos

kultūros ir tikros imperijos restauracijos keliu?
Politikas tam tikra prasme pasmerktas nesupratimui visko, kas
peržengia 4–5 metų rinkimų ciklo ribas. Bet vis dėlto – aš istorikas, todėl
pasakysiu, kad kai 1989–1990 m. su
vaikais lankėmės Vilniuje, kaip tik
vyko mitingai. Juk tada visą pasaulėjautą buvo galima išreikšti vienintele fraze: „Kas galėjo pagalvoti?“ Bet
taip kalba politikai ar miesčionys, o
štai istorikas rūsčiai atsako: „Tai ir
reikėjo galvoti“. Istorijoje įmanoma
absoliučiai viskas. Kai 1990–1992 m.
žmonės sakydavo: „Kas galėjo pagal-

Jakovas Krotovas
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voti, kad sistema sugrius?“, reikėjo
atrėžti: „O kodėl jūs nusprendėte,
kad ji sugriuvo?“ Suprantama, miesčionis linkęs pasikliauti forma: formaliai kalbant, sistema sugriuvo.
Bet juk reikia žiūrėti į turinį. Tiems,
kuriems rūpi turinys, buvo akivaizdu, kad tai nukrypimas, išskirtinai
susijęs su dviem veiksniais. Vienas
jų – taktinis, tai naftos kainų kritimas, smarkiai susilpninęs politinę
struktūrą. Bet savaime šis veiksnys
negalėjo atlikti tokio vaidmens. Buvo
ir antrasis veiksnys – komunistinė
idėja išsisėmė, bent jau rusiškoji jos
atmaina, o štai kiniškuoju pavidalu ji
kol kas, mano žiniomis, tebegyvuoja,
nors šiuo klausimu nedaug turiu informacijos. Kad ir kaip būtų, mano
galva, sovietinio gyvenimo restauracija prasidėjo iš karto po pučo, 1991 m.
rugpjūčio 22 d., kai Jelcinas nesutiko
uždaryti KGB, o svarbiausia, – kai
žmonės, laikantys save demokratais,
nuoširdžiai kalbėjo, kad nevalia uždaryti Valstybės saugumo komiteto.
Tą akimirką ir supratau, kad tai tik
laikinas dalykas, o paskui bus blogiau. Ir prasidėjo restauracija. Man
esant Rusijoje matyti tai, ko nematyti iš užsienio: visi liko savo vietose,
viskas liko kaip anksčiau, gyvenimas
ir psichologija liko tokie patys, kaip
anksčiau. Vienintelis skirtumas tas,
kad sistema marksizmą ir bolševizmą
iškeitė į stačiatikybę. Mano manymu,
tai labai blogai. Kodėl? Aš iš principo esu ciesoriaus karalystės ir Dievo
karalystės suauginimo priešininkas.
Bet yra ir antras momentas. Reikalas tas, kad šiuolaikinė stačiatikybė,
kurią restauravo rusiškoji nomenklatūra, yra visiškai dirbtinė, kartoninė
stačiatikybė, ir šia prasme ji smarkiai
skiriasi netgi nuo XIX a. stačiatikybės, kada visi kalbėjo, kad Rusiją ištikęs paralyžius. Jos nebuvo ištikęs
paralyžius, ji ėjo ir užkariavo pasaulį, o Bažnyčia jai talkino. O dabar tai
jau puvimas, Bažnyčios puvimas. Dėl
objektyvumo pasakysiu, kad visos
krikščioniškos konfesijos Rusijoje – ir
didelės, ir mažos – yra solidarios su
vyriausybe. Jeigu Medvedevas rytoj
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pasiskelbs esąs katalikas, tai Rusijos Katalikų Bažnyčia lygiai taip pat
bendradarbiaus su Kremliumi, – ji ir
dabar mielai bendradarbiauja taip,
kaip tai daro Maskvos Patriarchatas. Protestantai veržiasi į mūšį dėl
Rusijos. Tiesiog vyksta konkurencija
dėl mylimiausio Kremliaus ideologo
vietos. Ir netgi tokia mažytė religinė
bendruomenė kaip molokanai, kurie
visada garsėjo romumu ir pacifizmu,
man radijo laidos metu išdidžiai sakė,
kad girdi toks ir toks molokanas įvykdęs žygdarbių Čečėnijoje ir jam buvęs
suteiktas Rusijos didvyrio vardas. Aš
paklausiau: „Palaukite, kaip tai įmanoma, kad molokanas gali šaudyti?“
O man atsakė: „Na, mes ėmėme ir
viską peržiūrėjome“. Čia ir slypi visas
tragizmas. Paaiškėjo, kad krikščionys
nepasirengę duoti atsakymą, jie eilinį
kartą užlipo ant grėblio.
Kalbant apie Rusijos katalikus, mes
įrašinėjome interviu žurnalo straipsniui apie naująją Vatikano politiką,
panašią į Šaltojo karo laikų Ostpolitik, apie tai, kad kai kurie Rusijos katalikai atsiriboja nuo naujojo Maskvos
arkivyskupo ir panašiai. Mes kalbėjomės su Viktoru Chruliu apie Rusiją
(žr. NŽ-A, 2008, Nr. 3), ir jis paminėjo
kai kuriuos momentus panašiai kaip
ir jūs dabar, apie dabartinę Rusijos,
jos žmonių dvasią. Bet vis dėlto, iš kur
tai kyla? Suprantu, yra sena Rusijos
Stačiatikių Bažnyčios suaugimo su
valstybe tradicija, bet ar tai vsikas?..
Čia, mano manymu, svarbūs du
momentai. Pirmiausia nereikia kalbėti apie Rusijos arba rusų tautą (narod), nes šalyje-armijoje nėra tautos,
yra kariškiai. Kaip Turkijoje – tai pačių įvairiausių etnosų konglomeratas.
Juos visus vienijo užkariavimo misija,
ir iš dalies tai vyksta iki šiol. Antras
momentas. Dauguma katalikų menkai pažįsta savąją Bažnyčią, ir tai sakydamas, aš plačiai šypsausi. Mitas,
kad Katalikų Bažnyčia yra tam tikra
Bažnyčia be sienų. Tikra visuotinė
Bažnyčia atsirado tik XIX a., bet jis
nebuvo teisingas net ir tada. Realios

realių šalių – Ispanijos, Prancūzijos,
Lietuvos – Bažnyčios visada buvo pajungtos vietinei pasaulietinei valdžiai
vienu ar kitu laipsniu ir, deja, nesipriešino tokiai ciesoriaus karalystei.
Šia prasme Rusijos katalikų apskritai nėra, ir tuo Rusijos Katalikų Bažnyčia skiriasi nuo Lietuvos ar Lenkijos Katalikų Bažnyčių, nes Rusijoje ji
gyvuoja grynai iš rėmėjų pinigų. JAV
surinktos aukos perduodamos į Vatikaną, o iš čia permetamos į Afriką,
Rusiją, Aziją. Taip atsiranda tai, apie
ką šiandien kalbama, kad katalikybės
centras iš Europos persikėlė į Afriką.
Bet tai vadinama „ryžių krikščionybe“, kai XIX a. katalikų misionieriai
Kinijoje pirkdavo pamestas mergaites už dubenėlį ryžių ir auklėdavo jas
katalikų tikėjimo dvasia. Aš manau,
kad kiekvienam Rusijos katalikui,
kurių suskaičiuojama nuo 10 000 iki
pusės milijono (paskaičiuokime ir
mes: 200 parapijų, kiekvienoje jų yra
bent 50 žmonių, galime skaičiuoti ir
500, bet užtikrinu, kad nė vienoje jų
tiek nėra), – taigi per pastaruosius 15
metų kiekvienam Rusijos katalikui
vidutiniškai teko 20–30 tūkstančių
dolerių užsienio aukų. Ne asmeniškai
kiekvienam, bet seminarijai, restauracijoms, tad naudingos veiklos koeficientas labai nedidelis. Ir svarbesnis
momentas. Aš nemanau, kad popiežiaus Benedikto XVI politika Rusijos
atžvilgiu nors kiek skiriasi nuo Jono
Pauliaus II politikos. Manau, kad tai
ta pati, kompromiso politika, statydinama ant psichologinių pamatų,
kuriuos pavadinčiau „varnas varnui
akies nekerta“. Stipri valdžia mėgsta
stiprią valdžią. Deja, tai XX a. tragedija: nei stačiatikybė, nei protestantizmas, nei katalikybė ne tik nedavė
atsako totalitarizmui, bet ir sėkmingiau rasdavo bendrą kalbą su jėgomis, labiau vertinančiomis discipliną,
o ne laisvę. Ir tai kartojasi Rusijoje.
Šia prasme diktatoriškas režimas
yra patogesnis Vatikanui, nes viską
lengviau daryti, viskas labiau numatoma. Tačiau tai reiškia, kad mes
judame į kapinyną, nes gyvenimas
yra tik ten, kur nėra numatomybės.
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Tai, žinoma, bendra krikščionybės
tragedija, kuri po tūkstančių amžių
bendradarbiavimo su ciesoriaus karalyste iki šiol neužčiuopė savo vietos
pasaulyje, neišmoko kalbėti nauja
kalba. Štai kur, mano manymu, glūdi
problema.
Jūs savo tekstuose labai kritikavote
vadinamąjį Stačiatikių Bažnyčios susivienijimą...
Aš nekritikavau (juokiasi). Tai ne
kritika, nors šiaip, tiesą sakant, aš
visus kritikuoju. Aš viską tikrinu –
jei atlaikys, vadinasi, gyvens. Kuria
prasme kritikavau? Tai, kad šis susivienijimas įvyko taip lengvai. Technine prasme tai buvo grynai pinigų
klausimas. Pačiuose įvairiausiuose
šaltiniuose galima rasti informacijos,
kad rusų emigracijos vadovai buvo
tiesiog nupirkti, kad ir kaip būtų gaila. Vadinamieji įtakos agentai – tai ne
legenda, jie buvo ir tebėra. Ypač kai
pasipylė naftos doleriai. Dabar, atleiskite, už du milijonus dolerių net ir stačiatikių vyskupas užsienyje jau keičia
savo poziciją. O monsinjoras Johnas
Bukovskis, popiežiaus nuncijus Maskvoje paskutinį praėjusio amžiaus
dešimtmetį, su kuriuo turėjau garbės
bendrauti, kaip vėliau paaiškėjo iš čekistų archyvų, buvo saugumo agentas
Jono Pauliaus II aplinkoje. Skaitydamas užsienio rusų spaudą, labai aiškiai matau, kur kyšo kupiūros kampelis, o kur žmogus, tegul ir pasisako už
Putiną, bet daro tai nesavanaudiškai.
Priešintis komunizmui galima iš
dviejų skirtingų pozicijų. Nors geriau
sakyti ne „komunizmui“, nes ši sąvoka jau mirusi, o nežmoniškumui – tai
svarbiausia komunizmo ypatybė. Jam
galima priešintis iš laisvės pusės, taip
pat – iš dar didesnio nežmoniškumo
pusės. Galų gale juk komunizmas
buvo atsakymas – ir čia slypi komuniz
mo teisumas – į susvetimėjimą. Tai
garsusis Marxo terminas. Kad šiuolaikinė kultūra iš dalies gimdo dar
didesnį susvetimėjimą, apie tai, beje,
kalba ir Benediktas XVI. Tai sudėtingas fenomenas, bet kaip į jį reaguoti?
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Dar didesne discpilina? Į komunizmo
nežmoniškumą atsakysime krikščionybės nežmoniškumu? Tai ne atsakymas. Į nežmoniškumą reikia atsakyti
žmoniškumu.
Kur slypi šiuolaikinės krikščionybės problema? Joje dominuoja fundamentalizmas ir reakcija. Pavyzdžiui,
Maskvos Patriarchatas turi vienintelę ideologiją – vykdyti viską, ką įsako
Kremlius. Tai Lubiankos padalinys,
ir ne daugiau. Kartais pasekmės būna
komiškos: antai vieną dieną Jelcinas
sako, jog perlaidosime Leniną, ir met
ropolitas Kirilas pritaria, taip, laikas
perlaidoti; kitą dieną Jelcinas sako,
kad nebeperlaidosime, metropolitas
iš karto pritaria ir tam. O kiek kartų
keitėsi pozicija dėl mirties bausmės?
Bėda ta, kad šiuolaikinėje Rusijoje
didžioji dalis žmonių, kurie giliai ir
nuoširdžiai tiki ir stengiasi susieti
tikėjimą su gyvenimu, yra dar reakcingesni ir už Maskvos Patriarchatą.
Jie nusiteikę prieš bendrą maldą su
kitatikiais, jie įtemptai laukia pasaulio pabaigos, jie didesni formalistai
ir taip toliau. Čia panašiai kaip su
baltaisiais ir raudonaisiais Pilietinio
karo metu. Kaip sakė stačiatikių metropolitas Venjaminas Fedčenko, abi
pusės buvo šėtoniškos, abi, – štai kur
tragedija. Susivienijimas su stačiatikiais emigrantais („karloviečiais“)
yra tarytum tokių dviejų šėtoniškų
pusių sutaikinimas. Tačiau net jei
ir nebūtų buvę pinigų, ką iš tiesų
galėjo reakcinga užsienio Bažnyčia
priešpriešinti reakcingai Maskvos
Bažnyčiai? Ogi nieko. Tik tiek, kad
jų reakcingumas geresnis. Čia juos
ir nupirko. Užsieniečiai sako: „Nenorime melstis su katalikais!“ Jiems
atsako: „Ir mes nenorime!“ Jie sako:
„Nenorime KGB!“ Jiems ir atsako:
„O pas mus ne KGB, pas mus FSB“.
Žmonės, kurie susieja tikėjimą su
magiška sąmone, materialine sąmone, kurie daugiausia dėmesio skiria
materialiems dalykams, – juos lengva
pagauti ant formos keitimo kabliuko.
Paprasčiausias pavyzdys – istorija su
Kazanės Dievo Motinos ikona. Juk
tai magizmas krikščionybės viduje, –

ir tas perdėtas jos garbinimas, visa ją
supanti isterika, kad „ach, popiežius
perdavė ikoną“. Na, perdavė, ir kas,
vis tiek tai tik dažyta lenta. Ikona
turi būti ikona, o žmogus – žmogumi,
o taip išeina, kad mus suvedžioja net
ir ikonų garbinimu. Ir tai neatsitiktinis dalykas, nes šėtonas ir nuodėmė
mėgsta pasinaudoti ir švenčiausiais
dalykais. Jokia šventenybė nepakeis
žmogiškosios laisvės.
Tačiau liberalai kalba apie žmogaus teises, lygybę, neprievartą ir pan.,
tuo ypač išsiskiria Europos Sąjunga.
Ilgainiui paaiškėja, kad galiausiai
nebegalima ko nors nemylėti: juodaodžių, žydų, moterų ir panašiai. Iš
principo tolerancija, kuri liberalų manymu tampa savotiška laisvės tvirtove,
galų gale atima iš žmogaus tapatybę.
Ar fundamentalistiniai jaunimo sąjūdžiai nėra atsakymas į tokią liberalizmo propagandą?
Taip, yra. Bet aš nesu liberalas.
Gali būti, kad mane laiko liberalu, tačiau laikantis klasikinio apibrėžimo,
aš veikiau esu libertaras, nors šiaip
jau rašykite – tiesiog anarchistas.
Anarchija – laisvės dukra. Tačiau aš
ne liberalas, aš – krikščionis. Jeigu
iš mano tikėjimo, mano santykio su
Dievu išplaukia... O kas gi iš to išplaukia? Tai, apie ką jūs kalbate, – aš
neapibūdinu savęs kaip kunigo, ruso,
žydės sūnaus, inteligento ir panašiai,
ir nenoriu taip savęs apibūdinti. Aš
atgailauju prieš Dievą, gailiuosi dėl
geidulingų minčių, tingumo, puikybės, bet pirmoji nuodėmė, kurią turiu
išpažinti, yra ta, kad aš apibūdinu
save ne per savo santykį su Dievu,
bet per savo santykius su žmona, tauta, pinigais ir panašiai. Ir nematau
čia didelio skirtumo tarp jaunimo ir
vyresnių kartų. Ir jauni, ir pagyvenę,
ir brandaus amžiaus žmonės suvokia
savo tautybę, lytį, interesus kaip kažką, be ko jie išnyktų. Jie labai smarkiai klysta. Dėl to ir Kristų nukryžiavo. Žmogus gi ne svogūnas, kurį
galima skaidyti į sluoksnius, kol nieko
neliks. Juo daugiau nuimame nuo sa-
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vęs tų akis graužiančių sluoksnių, juo
labiau prisikasame prie esmės. Aš čia
nepasisakau už kokį nors abstraktų
visuotinį žmogiškumą. Prisiminkime,
nuo ko prasidėjo šiuolaikinė Europa.
Ji prasidėjo nuo Erazmo ir Montenio.
Tai nėra visažmogio paieškos, tai ne
abstrakcijos paieškos. Tai paieškos
žmogaus tokio, koks jis yra. Tai grūdo
ieškojimas savyje, nes visa kita jį tik
slegia. Todėl šia prasme mes esame
tik kelio pradžioje, nes kol kas nelabai ir žinome, kas yra žmogus. Labai
gerai žinome, kas yra visuomenės
narys. O dėl šiuolaikinės tolerancijos,
politinio korektiškumo... Visų pirma,
tiems, kurie gyvena Rusijoje, šių žodžių geriau nesakyti su ironija, nes
sotus alkano neatjaučia. Antra, tai
negatyvios sąvokos. Niekas jums neliepia ir neįpareigoja mylėti juodaodę
žydę lesbietę. Tiesiog nesityčiokite
iš jos. Kada Maskvoje prasidėjo gėjų
mėginimai rengti paradus? Juk visą
dešimtmetį jie ramiai sau sėdėjo. Tik
po to, kai 1999 m. stačiatikių entuziastai surengė pogromą vienoje gėjų
kavinėje, jie nusprendė surengti mitingą, štai ir viskas. Net ir tada, kai
bus korektiškumas ir tolerancija, ko
ir meldžiu Dievą, vis tiek tai nieko neišspręs. Nes koks gi iš tiesų man skirtumas? Štai pas mane kaip kunigą
ateina „žydrasis“, kalbasi su manimi.
Pirma, ką aš jam sakau, jog tai, kad
jūs „žydras“, manęs iš principo visai
nejaudina. Nes žmonės neskirstomi į
„žydruosius“ ir „nežydruosius“. Mane
daug labiau jaudina tai, kad jūs apgaudinėjate savo partnerį ir manote,
kad jums tokie dalykai yra leistini.
Apgaudinėk – tą aš suprasiu, nes juk
dar apaštalas Paulius sakė, kad „kitaip neįmanoma“, bet nesakyk, kad
tai leistina. Todėl aš šiuolaikinius
žmones skirstau pagal du kriterijus: ar jo ausys girdi, ar ne. Kaip ir
mūsų Viešpats – dėl ko jis pasmerkdavo žmones? Jis gi nesakė, „jūs ten
žydrieji, muitininkai“ ir panašiai. Jis
sakė: „Jūs turite ausis, bet neklausote“. Man atrodo, kad tarp „žydrųjų“ –
jų gi nemažai, 7–10% – viskas yra
taip pat, kaip ir tarp heteroseksualų.
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Ir netgi persekiojimai nepadaro jų
geresnių.

Tačiau kai gyveni demokratinėje
krikščioniškoje visuomenėje...

Tokiu atveju kitas klausimas turėtų būti apie homoseksualų šeimas,
vaikų auklėjimą. Šia tema Europoje
verda karštos diskusijos. Ar galima
leisti homoseksualų šeimoms auklėti
vaikus? Juk tai dviejų kultūrų kovos
klausimas.

Ne, luktelėkite, arba demokratinėje, arba krikščioniškoje.

Ne, mano manymu, tai nėra dviejų
kultūrų kovos klausimas. Čia yra keletas momentų. Pirma, kaip neseniai
kalbėjo Benediktas XVI kelionės po
JAV metu, tikėjimas negali būti privatus reikalas. Negalima sekmadienį tikėti, o pirmadienį balsuoti už abortus.
Tokia privataus gyvenimo samprata
man atrodo labai keista. Aš esu prieš
abortus. Aš taip pat esu prieš karą ir
mirties bausmę, ir man atrodo tikra
veidmainystė ir šiuolaikinės Bažnyčios nenormalumo požymis, kad kova
prieš abortus išeina į pirmutines eiles
pasaulyje, kuriame vyksta kruviniausi karai. Maža to, ji nukreipta prieš
moteris, kai tuo tarpu reikėtų kaip
reikiant papurtyti mus, vyrų giminę.
Bet svarbiausia ne tai. Taip, kovok
prieš abortus, bet ar galime įsivaizduoti, kad apaštalas Petras atvykęs į
Romą eitų tiesiai į Senatą, surengtų
demonstraciją priešais Nerono namus
ir reikalautų uždrausti abortus? Ką,
negi jam tai buvo pirmutinis uždavinys? Pirmieji krikščionys turėjo asmeninį gyvenimą, kuris pasireiškė tuo,
kad jie patys nesidarė abortų ir kiek
galėdami kitus nuo to atkalbinėjo. Nebūti sekmadieniniu krikščionimi kaip
tik ir reiškia likusias savaitės dienas
gyventi įtampos kupiną asmeninį gyvenimą, neleidžiant įvykti nuodėmei.
Bet kokiomis priemonėmis? Valstybiniai įstatymai nėra asmeninio gyvenimo priemonės, jie yra valstybinio
gyvenimo priemonės. Ir mėginti išnaudoti valstybines priemones ištvirkimui, abortams ir pan. įveikti, – tai
tas pat, kaip garsiojoje pasakėčioje:
imti akmenį ir tvoti žmogui per kaktą, nes ten tupi uodas. Tai netinkamos
priemonės, tai ciesoriaus karalystė.

Pas mus Lietuvoje jau nebeliko
krikščionių-demokratų...
Ir ačiū Dievui.
Jie kažkur išnyko...
Reikėjo juos uždengti dangteliu.
Tai pagrindinė problema visai Europai, jei daugiau ar mažiau pripažįstame, jog krikščioniškos vertybės
yra civilizacijos pamatas ir kad valstybė kažkaip... Na, taip, tai tęsiasi nuo
Konstantino laikų...
Nežadinkite manyje Bažnyčios
istoriko (juokiasi). Pati „vertybių“
samprata europietiškoje civilizacijoje atsirado tik XIX a. pabaigoje. Ji
pakeitė „sutarties“ koncepciją, ir šia
prasme buvo revoliucinga, nors pagal
savo apimtis nebuvo labai produktyvi. Tačiau europietiškos civilizacijos
pamatus sudaro – iš Rusijos tai labai
aiškiai matyti – pirmiausia Romos
teisė, antikinė filosofija ir tik paskutinė šioje eilėje pagal atsiradimo laiką yra krikščionybė. Maža to, kuo
Europa skiriasi nuo JAV, kurios turi
tuos pačius tris šaltinius? Tuo, kad
Europa, kitaip negu JAV, yra kultūra, kurios pagrindą sudaro tikėjimas
praėjusiu aukso amžiumi. Tuo tarpu
JAV, – kaip, beje, ir Kinija bei Japonija, – yra šalis, užprogramuota ateičiai. Europa, pradedant V a., yra žemynas, kur viskas yra praeitis. Kodėl
Rusija neeuropietiška šalis? Nes ji užprogramuota ateičiai, kaip ir bet kuri
armija. O krikščionybė čia apskritai
„nedalyvauja“, nes krikščionybė yra
mūsų gyvenimo amžinybė. Ne praeitis, ne ateitis, bet amžinybė, ta amžinybė, kuri sudaro egzistencinį „čia ir
dabar“. Todėl šia prasme valstybė negali būti krikščioniška, demokratija
negali būti krikščioniška, ledai negali
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būti krikščioniški, archeologija negali
būti biblinė ir panašiai.
Per tuos šimtmečius, kai krikščionybė suauginėjo su valstybe, mumyse, kažkur kultūriniame lygmenyje,
buvo įdiegta mintis, jog tai yra vienintelis kelias. Bet pakanka atsiversti Evangeliją, blaivia galva ją
perskaityti ir pasimelsti, ir suprasite,
kad tai, be abejo, klaidinga mintis. Aš
nesakau, kad Viduramžiai yra tuštuma, kaip teigia kai kurie protestantai. Man Viduramžių krikščionybė
yra tokia gudri Kūrėjo išmonė, panašiai kaip kartais daigus sodina į vazonėlius su durpėmis. Po kurio laiko
juos reikia nedelsiant persodinti, kad
puvenos jų „nesudegintų“. Viduramžių krikščionybė kaip tik ir yra toks
sodinys durpių indelyje, bet dabar iš
jo reikia kuo greičiau išsirauti, kitaip
valstybingumas pavers krikščionybę
pelenais.
Tada, baigiant mūsų pokalbį, belieka klausimas: kaip šiuolaikiniam

krikščioniui gyventi valstybėje ar visuomenėje, šiame pasaulyje?
O ką būtų pasakęs apaštalas Paulius? Jis būtų paklausęs: o kaip gyventi, būnant „ne šios valstybės“, jei
gyvename valstybėje? Dėl to nesiginčijama: dantis valytis reikia, į rinkimus
eiti reikia. Šia prasme nėra jokių problemų. Krikščionis juk ne tuo skiriasi
nuo nekrikščionio, kad jis paklūsta
valdžiai, o tuo, kad jis gyvena dar ir
ketvirtajame lygmenyje. Tai yra jis
turi ciesoriaus karalystę, bet ta karalystė taip išdraskyta ir sujaukta,
kad, kur beeitum, visur – Kristus. Šia
prasme aš esu didelis optimistas, nes
nors ir kalbu visokius pesimistinius
dalykus apie šiandienę padėtį, tačiau
istorijai iš principo būdinga nuolatinė
„aukštyn-žemyn“ kreivė. Nes taip jau
surėdytas žmogus: jam būtinai reikia
įsitempti, žengti žingsnį pirmyn, tada
pusę žingsnio atgal. Todėl manau, kad
šia prasme krikščionybė dar tik prasideda. Du tūkstančiai metų, – ateis

laikas, kai po dviejų šimtų tūkstančių
metų mes visi būsime „Ankstyvosios
Bažnyčios istorijos“ etape, Viduramžiai
tebus viena pastraipa arba pastaba, o
viskas bus apie tai, kaip krikščionybė
buvo atsidūrusi prievartos, valstybiškumo ir imperiškumo (gosudarstvenničestva i deržavničestva) pasaulyje ir
kaip visa tai ją keitė.
Tai reiškia, Jūs greitos pasaulio pabaigos nelaukiate...
Greitos pasaulio pabaigos? Visų
pirma, pasaulio pabaigos nebus. Parodykite man, kur Biblijoje parašyta
apie pasaulio pabaigą. Bus pasaulio
pradžia, ir ta pradžia jau prasidėjo.
Liturgijos metu aš kalbu maldą, kurią IV a. sukūrė Bazilijus Didysis:
„Dėkojame tau, Dieve, už tą būsimą
karalystę, kurią tu mums padovanojai“. Vadinasi, jis jau padovanojo,
ta karalystė jau yra. Tai ne pabaiga,
tai – pradžia. O visa tai, kas vyksta –
tai tamsybių pabaiga.
!
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Nacionalinis kinas
Laikini negalavimai ar įgimtos ydos?
Gintarė vaitėnaitė

Sumanymas imtis lietuviškojo kino
dabartinės būklės diagnostikos kilo iš
esmės dėl vienos priežasties: kino gyvenimo pagyvėjimo. Išties per paskutinį pusmetį tas pagyvėjimas pasireiškė
įvairiausiais pavidalais: premjeromis,
festivaliais, politiniais reiškiniais ir
net nacionaliniais apdovanojimais.
Pastarieji ir buvo surengti gegužės
29 d. Nacionaliniame dramos teatre.
„Sidabrinių gervių“ apdovanojimus ini
cijavo Audiovizualinių kūrinių autorių
teisių asociacija (AVAKA) bei Kultūros ministerija, globojo premjeras Gediminas Kirkilas. Renginį transliavo
ne nacionalinė LTV, o „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, vedė aktoriai
Nelė Savičenko ir Vladas Bagdonas.
Nugalėtojus rinkusi komisija atrodė
solidžiai: Gražina Arlickaitė, Živilė
Pipinytė, Arūnas Matelis, Algirdas
Martinaitis, Romualdas Federavičius,
Skirmantas Valiulis, Algirdas Selenis,
Gražina Baikštytė, Artūras Jevdokimovas ir Greta Zabukaitė. Keista tik,
kad geriausio TV filmo ir scenarijaus
kategorijoje nugalėjo to paties LNK
topas „Nekviesta meilė“. Kiti laureatai nekėlė abejonių: geriausiu vaidybiniu filmu išrinktas „Kolekcionierė“
(rež. Kristina Buožytė), trumpametražiu – „Nerutina“ (rež. Jūratė Samulionytė), dokumentiniu – „Varpas“ (rež.
Audrius Stonys), kuris gavo ir Geriausio garso apdovanojimą; animacinių
filmų kategorijoje nugalėjo „Margučių
rytas“ (rež. Jūratė Leikaitė). Geriausiu operatoriumi paskelbtas Audrius
Kemežys, dailininku – Galius Kličius,
režisieriumi – Audrius Stonys („Varpas“). Epizodinių moterų aktorių nominacijoje „Sidabrinę gervę“ atsiėmė
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Dalia Michelevičiūtė, vyrų – Remigijus Sabulis, geriausiu aktoriumi tapo
Marius Jampolskis, aktorėmis – Rasa
Samuolytė ir Nelė Savičenko. Trys
„Auksinės gervės“ už nuopelnus skirtos kino šulams Donatui Banioniui,
Jonui Griciui ir Marijonui Giedriui.
Žinoma, prieš renginį neapsieita
be visuomeninės informacijos ir rek
lamos – stambiu mastu ir visomis
kryptimis. Šiuos piarinius apžavus
vainikavusios šventės rezultatas – sukonstruotas naujas Gervių prekinis
ženklas. Renginyje nedalyvavo protestavusieji „Geriausio garso“ nominantai. Kitą dieną bulvariniai skaitalai
mirgėjo ir margėjo nuo ponių ir panelių suknelių. Nieko nauja. Laukiame
kitų apdovanojimų...
Tarp „Sidabrinių gervių“ prizininkų
atsidūrė ir Mario Martinsono filmas
„Nereikalingi žmonės“. Filmo premjera įvyko š. m. sausio 10 d. Vilniaus
Coca Cola plaza. Ji buvo gerai nušviesta, – ir šviestuvų, ir informacijos
šaltinių, ir fotoaparatų blyksčių, per
pirmą peržiūrą ant raudono kilimo
sukosi viešuomenei gerai žinomi žmonės. Pristatymas, koks ir turėjo būti.
Deja, pats kūrinys smarkiai nuvylė.
„Nereikalingi žmonės“ sukurti re
miantis serialo logika. Veiksmo mo
delis toks: pasakojama konkreti is
torija, pasitelkiant keletą gretutinių
siužeto linijų (kartu išskleidžiant ir
jas), nepamirštant ir pagrindinio serialo komponento – vis atidėliojamos
pabaigos. Tačiau serialo schema buvo
„patobulinta“ nesuprantamais (ir nemotyvuotais) žaidimais laiku ir neadekvačiomis operatorystės vingrybėmis.
Kam režisieriui reikėjo gvieštis ir kino

ekrano? Statistinis žiūrovas tikrai
žino, jog latvis Martinsonas gali kurti
vieną už kitą geresnius serialus („Grybauskai“, „Anastasija“, „24“), taip pat
ir televizijos laidas. Nejaugi to negana?
Žiemą įvyko ir kita premjera: vasario 29 d. kino teatre „Skalvija“
režisierius ir kino kritikas Romas
Zabarauskas pristatė savo trečią
trumpametražį filmą „Man septyniolika“. Kuriant scenarijų talkino Saulius Drunga, vaidmenis atliko LMTA
aktorystės meno studentai Indrė
Lencevičiūtė, Marius Repšys, Elzė
Gudavičiūtė, Tadas Montrimas ir Peterburge vaidybą studijuojanti Vilma
Kutavičiūtė. Pats autorius savo kūrinį įvardijo kaip „kontraversišką jauno
režisieriaus filmą“. Nors galima teigti,
kad filmas nestokoja patetikos, o kai
kuriems aktoriams trūko susitapatinimo su herojais, tenka pripažinti, jog
septyniolikmetis Zabarauskas paliko
įspūdį ir lietuviško kino kontekste
drąsiai vadintinas „teikiančiu vilčių“.
Galbūt jau turime Cahiers du Cinéma
kritikų virsmo į kinematografininkus
analogą? (Beje, filmas „Man septyniolika“ Rygos Tarptautiniame trumpo
metražo filmų festivalyje 2ANNAS,
vykusiame gegužės 25 – birželio 6 d.,
vaikų ir jaunimo filmų konkursinėje
programoje tapo antruoju laureatu.
Pagrindinį prizą šioje programoje pelnė trumpas režisierės Elenos Sinkevičiūtės filmukas „Kėdė“.)
Kita verta dėmesio premjera įvyko
kovo 7 d. – per festivalio „Šeršėliafam“
atidarymą buvo pristatytas naujausias režisierės Janinos Lapinskaitės
dokumentinis trumpo metražo filmas
„Šokanti ant stogų“. Filmas kelia klausimus, skatina ieškoti prasmės, yra
reflektyvus. O jau kartą prabilus apie
festivalius, niekaip nevalia nutylėti šiemet visus žiūrovų rekordus sumušusį
„Kino pavasarį“, vykusį balandžio
3–17 d. Jame pristatytos ir septynios
lietuviškos premjeros, pavadintos „Lietuviškomis svajomis“. Kai kurie kūrėjai prisisvajojo gal kiek ir tuštokai, o
kitų buvo padirbėta iš peties.
Filmo „Brėkštant“, sudaryto iš keturių atskirų kino novelių, negalima
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apkaltinti net formalizmu – forma
nelemia turinio, nes turinys toks lakus, jog nepajėgia užpildyti apibrėžto
kontūro. Ko gero, tos niūrios kino realybės, kurią kažkada taip norėjo keisti
ir šią būsimą transformaciją oriomis
tezėmis deklaravo, dalimi tapo ir patys „Brėkštant“ režisieriai Ignas Miškinis (novelė „Inga“), Donatas Vaišnoras („Žalios akys“), Marius Kunigėnas
(„Bent niekada“) bei Mantas Verbiejus
(„Tik tu ir aš“). Novelės žanras nepasiteisino arba nebuvo pateisintas – nors
apimtis ir glausta, tačiau pritrūko ryškesnių pradžių, kartu ir netikėtumų
finalinėse scenose. Įspūdis tuštokas.
Justino Lingio „Tikrovės pinklėse“,
kaip ir Laimanto Kairio „Perlas“ –
ganėtinai neraiškūs filmai. Nors pastarasis kur kas konkretesnis ir ne
toks „suveltas“ kaip pirmasis, tačiau
siužeto aiškumas nuo banalybės neišgelbėja. Kitokios tematikos Tomo

tas Lietuvoje. Birželio viduryje Tbilisyje vykusiame tarptautiniame studentų
kino festivalyje „Amirani“ Samulionytė laimėjo specialųjį žiuri prizą.
Kristinos Buožytės „Kolekcionie
rė“ – dar vienas „Kino pavasario“ me
tu pristatytas filmas. Šis režisierės
magistrinis darbas tikrai nėra lėkštas,
tai nuoseklus, gerai sukurptas, įdomus filmas. Kino tarybos sprendimu
rengiamasi filmą pristatyti jaunimo
filmų konkursinėje programoje Karlovy Vary kino festivalyje Čekijoje, vyksiančio liepos 4–12 dienomis.
Šiais metais turėsime ir antrąjį
dalyvį minėto festivalio dokumentinių filmų konkursinėje programoje.
Skirtas finansavimas pasiųsti pilnametražį Lino Augučio bei Donato
Ulvydo meninės dokumentikos filmą
„Vabzdžių dresuotojas“. Medžiaga
pasakoja apie Vladislovą Starevičių
(1882–1965), kinematografijos ir lėli-

menui“ ar „menas dėl meno“ nėra tik
rasis meno apvalymas nuo politikos,
veikiau jis turi maskuojamąjį pobūdį.
Kino situacija didele dalimi priklauso
nuo kino politikos. Nesinori virkauti,
maža to, šia tema jau daug kartų šnekėta, tačiau aiškiai artikuliuotos kino
politikos tikrai stinga. Kino politikos
klausimai daugeliu atžvilgiu buvo aptarti 2007 m. lapkričio 29 d. vykusioje
konferencijoje „Lietuvos kino politikos
aspektai: paveldas ir edukacija“.
Akivaizdu, kad nėra kino struktūros, tam tikros institucijos, kuri rūpintųsi kino industrija. Jau kuris laikas
yra kuriamas nacionalinio kino centro
projektas ir jo apmatai. Tačiau centro
kūrimas vertinamas nevienareikšmiškai. Baiminamasi, kad nacionalinio
kino centro koncepcija bus naudinga
tik Kultūros ministerijai, kirsis valstybinis ir viešasis interesas, kad tai
bus dar viena nepaslanki institucija,

Istorinio vaidybinio kino filmo „Margiris – Žemaitijos Kunigaikštis“ pristatymo projekto eskizai.
Dailininkas-statytojas Jurij Grigorovič, režisierius Šarūnas Bartas

Tamošaičio „Ispanų suagusiems“ ir
Vytauto V. Landsbergio „Kai aš buvau partizanas“, tačiau ir vėl – filmai
atrodo blankūs.
„Nerutina“ – Jūratės Samulionytės
trumpo metražo fotofilmas, sudarytas
iš 80 000 fotokadrų. Režisierės debiutas yra pirmas tokio pobūdžio projek-
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nės animacijos pradininką Lietuvoje.
Filmas Lietuvos kino teatruose bus
rodomas rudeniop.
Vertinant šalies kino premjerų kiekybę, viskas atrodo lyg ir neblogai, kokybę – prasčiau. Nevalia pamiršti, kad
kinas kaip ir bet koks kitas menas esti
šalia politikos. Juk deklaracija „menas

tik patvirtinanti biurokratijos neefektyvumą. Suprantama, jei toks kino
centras veiks kaip Kultūros ministerijos departamentas, esminio struktūrinio pokyčio nebus.
Kitas aktualus klausimas – kino paveldo problema. Uabinė Lietuvos kino
studija pastaruosius trejus metus
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teigia esanti oficiali lietuviško kino
paveldo turtinių teisių saugotoja ir
administruotoja1. Čia galima įžvelgti
viešojo ir privataus inetereso konfliktą, nes už lietuviško kino demonstravimą sumokėti pinigai atitenka komercinei įstaigai.
Verta paminėti ir kino edukacijos
problemas. Kol kas kino edukacija
nėra sistemiška, maža to, ja neužsiima valdžios struktūros. Konkrečios su
kinu ar kitomis medijomis susijusios
programos tėra pavienės įvairių nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos.
Tačiau ir šios vyksta „gera valia“, kadangi vis neužtenka lėšų.
Finansinė kino politika skurdi, nors
šių metų kino biudžetas ir didesnis nei
ankstesnieji. Kalbant apie kuriamų
filmų finansavimą šiemet, didžiausią
paramą (1 mln. 400 tūkst. litų) gaus
pilnametražis vaidybinis Igno Miškinio filmas „Artimos šviesos“, taip pat
„Ekskursantė“, kurį režisuoti turėtų
Audrius Juzėnas, buvęs kino tarybos pirmininkas. Bus skirta lėšų ir
dviems pilno metražo filmams: „Gaisrui“, kuriamui kino studijos „Studija
2“ ir „Uljana Kim ir ko“ kuriamam
projektui „Traukinys stovi penkias
minutes“. Maža to, bus finansuojami
ir keturi trumpametražiai dokumen-

tiniai filmai „Šarūnas Bartas, vienas
lauke  –  karys“, kuriamas prancūzų
režisieriaus Guy Girard’o, projektas
„Upė“, filmas „Ketvirtadienis. Ketveri metai po“ ir režisieriaus Edmundo
Zubavičiaus dokumentinių filmų triptikas „Namai ant stiklo kalno“. Finansavimas skirtas ir su kino sklaida
susijusiems projektams: kino fondų
saugojimo ir pristatymo visuomenei darbams, vykdomiems „Lietuvos
kino“, projektui „Lietuvos kino kūrėjų jubiliejiniai renginiai“, taip pat „7
meno dienų“ projektui „Žiūrovas ir kinas Lietuvoje ir pasaulyje“ (kitaip tariant, žurnalui „Kinas“) bei filmo „Getas“ kino kopijų gamybai. Kūrėjams
bei skleidėjams linkint sėkmės lieka
tikėtis, kad tikslai bus įgyvendinti.
Nevykusių projektų mes turime
pakankamai, nesinori vėl minėti Valdovų rūmų. Bet dabar šviečiasi turėti
dar vieną – epinę dramą – „Žalgiris – geležies diena“. Filmo sukūrimui
birželio 11 d. pritarė Vyriausybės
strateginio planavimo komitetas. Raimundas Banionis nukonkuravo Šarūno Barto projektą „Margiris“. Nors ir
kupina skepsio Tūkstantmečio projekto atžvilgiu, viliuosi, jog šiuo atveju
nepasikartos akivaizdžiai nepasisekusio Algimanto Puipos „Dievų miško“

ir, įtariu, išliekamosios meninės vertės neturinčio Jono Vaitkaus „Vienui
vieni“ filmų schemos.
Štai toks mūsų pusmečio kino bei
kino politikos įvykių išsidėstymas.
Gaila dėl keleto dalykų. Pirma, neretai pasitaiko, kad užmojų platumas
bei rengiamos viešųjų ryšių kampanijos apimtis yra atvirkščiai proporcinga produkto, pateikiamo žiūrovams,
kokybei. Antra, dažniausiai didžiausią finansavimą gauna vaidybiniai
pilno metražo filmai, iš kurių, jau
sukurtų, žiūrimi būna vienas kitas.
Trečia, kino politikos neįgalumas
persipina su kūrėjų pretenzijomis.
Nevisavertiškumo kompleksai, kurie
reiškiasi kartu su didybės manija, yra
norminiam egzistavimui pavojingas
derinys. O ir viešųjų administracinių
instancijų stovėsena tikrai neprisideda prie kino meno ir sklaidos pilnatvės. Gal ir jiems vertėtų surašyti
diagnozę? Tačiau šį darbą palikime
politologams.
Taigi diagnozė: lėtinis negalavimas;
esama retų pagerėjimų; reikalinga
nuolatinė ir visapusiška terapija. !
1
„Lietuvos kino politika – be precedentų.
Apie opius lietuvių kino klausimus reikia kalbėti atvirai“, in: 7 meno dienos, 2007–12–07.

Istorinio vaidybinio kino filmo „Žalgiris – geležies diena“ pristatymo projektas. Režisierius Raimundas Banionis
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Partijų susitarimas atgal į
praeitį ieškant užsienio
politikos principų ateičiai
Milda Gartingaitė

Šių metų rudenį sueis 15 metų, kai
Lietuvos Respublikos Seimas priėmė
rezoliuciją, kuria išreiškė Lietuvos siekį tapti NATO nare, o pačioje 1994 m.
sausio pradžioje Lietuvos prezidentas
Algirdas Brazauskas išsiuntė laišką
NATO generaliniam sekretoriui išreikšdamas tokį Lietuvos norą. Tais
pačiais 1994 m. Lietuva pasirašė pirmąjį svarbų susitarimą su Europos
bendrijomis. Po dešimties metų Lietuva tapo NATO ir Europos Sąjungos
nare, tais pačiais metais vyko bene intensyviausios diskusijos apie Lietuvos
užsienio politikos ateitį ir Lietuvos vietą pasaulyje bei regione. 2004 m. trylika Lietuvos politinių partijų pasirašė
susitarimą dėl užsienio politikos tikslų ir uždavinių 2004–2008 metams.
Partijų susitarimas tuo metu buvo
vertinamas kaip didelis pasiekimas,
kuris visų pirma turėjo atkreipti dėmesį į užsitęsusios politinės krizės
pabaigą ir partijų gebėjimą toliau
dirbti kartu, nepaisant principinio
nuomonių išsiskyrimo dėl prezidento
Rolando Pakso nušalinimo. Antra, užsienio politikos formuotojams ir vykdytojams reikėjo praktiškai iš naujo
apibrėžti užsienio politikos kryptis,
nes iki 2004 m. jos apsiribojo siekiu
tapti NATO ir ES nariais. Suprantama, strateginis Lietuvos tikslas ištisą dešimtmetį buvo užsitikrinti savo
saugumą, o narystė regioninėse organizacijose – taktiniai žingsniai šio
tikslo link. Žinoma, jie buvo pagrįsti
racionaliu mąstymu, kad kito tokio pigaus, politiškai ir emociškai patrauk
laus būdo užsitikrinti saugumą, gerą
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šalies vardą ir galimybę aktyviai dalyvauti bent jau Rytų ir Vidurio Europos saugumo darbotvarkėje nebuvo.
Lietuvoje tarp taktikos ir strategijos
skirtumas daromas retai. Atrodytų,
kad šis klausimas tėra tik teorinis ir
gali būti tiesiog ignoruojamas. Deja,
tai nėra tiesa. Būtent strategijos ir
taktikos maišymas 2004 m. Lietuvoje
sukūrė tokią situaciją, kai susidarė
savotiškas „užsienio politikos strategijos vakuumas“ – Lietuva kovo mėn.
pabaigoje tapo NATO nare, gegužės
mėn. – ES nare, o klausimas „Ką daryti toliau?“ buvo neatsakytas. Tuo
metu akademikai, politikai ir įvairiausių sričių analitikai susigriebė,
kad Lietuva realizavo savo strateginius tikslus ir daugiau kaip ir nebėra
ką veikti.
Kiekvienas bent kiek besidomintis savo šalies politika supranta, kad
veikti visada yra ką, ypač jeigu gyveni
kryžkelėje tarp Rytų ir Vakarų. Ką
Lietuva iš tiesų turėtų veikti pasaulyje, regione ar netgi savo šalies viduje
2004 m., reikėjo svarstyti labai skubiai ir vėlgi nebūtinai laikantis strategijos ir taktikos atskyrimo principo,
kas galėjo lemti visuotinį nesusišnekėjimą. Bet apie viską iš eilės: ar iš tiesų
sėkmingam užsienio politikos įgyvendinimui reikalingas partijų susitarimas, dėl ko partijos turėtų susitarti,
galiausiai, ar partijų susitarimas žymi
diskusijos dėl užsienio politikos tikslų
ir uždavinių pradžią ar pabaigą.
Remiantis Lietuvos Konstitucija,
šalies prezidentas sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir

kartu su Vyriausybe vykdo užsienio
politiką, Seimo dalyvavimas užsienio
politikos formavime ir vykdyme gali
būti interpretuojamas labai įvairiai:
siaurąja prasme Seimas yra atsakingas už sutarčių ratifikavimą, per
Vyriausybės programos tvirtinimą
Seimas gali kontroliuoti valdančiosios
partijos ar koalicijos planus užsienio
politikos srityje, lygiai taip pat Seimas
gali priimti užsienio politiką reguliuojančius įstatymus. Platesne prasme ir
pagal susiklosčiusią praktiką, Lietuvos Seimas labai dažnai išsako savo
poziciją atskirais užsienio politikos
klausimais priimdamas rezoliucijas, spręsdamas dėl naujų valstybių
pripažinimo ar piliečių dalyvavimo
tarptautinėse misijose, netgi svarstydamas ambasadorių kandidatūras
Seimo užsienio politikos komitete.
Žinoma, tikėti, kad skirtingų partijų
nariai turės identiškas nuomones dėl
atskirų užsienio politikos klausimų,
nereikia. Todėl neretai Seimo rezoliucijų dėl konkrečių užsienio politikos
klausimų svarstymas gali užsitęsti.
Taip atsitiko Seime svarstant rezoliuciją dėl Kosovo nepriklausomybės pripažinimo. Vis dėlto 2004 m. gegužės
1 d. iškilmingame posėdyje svarstant
rezoliuciją „Dėl Lietuvos Respublikos
užsienio politikos krypčių, Lietuvai
tapus visateise NATO nare ir Europos
Sąjungos nare“ iš 65 posėdyje dalyvavusių narių 64 balsavo už, po rinkimų
naujai susirinkusiame Seime pasisakiusių ir balsavusių prieš rezoliuciją
„Dėl valstybės užsienio politikos tęstinumo“ buvo vos 2, likę 99 balsavo už.
Galima teigti, kad Lietuvos politinės
jėgos, bent jau tos, kurios yra atstovaujamos Seime, yra itin vieningos
dėl valstybės užsienio politikos tikslų.
Suprantama, abiejų Seimo rezoliucijų tekstai buvo derinami iš anksto,
pagrindinės teksto idėjos – aktyvi narystė ES ir NATO, geri kaimyniniai
santykiai – iš principo nesiskiria: tik
gegužės mėn. rezoliucijoje yra detaliau išdėstyti užsienio politikos uždaviniai, įvardyti konkretūs projektai,
kurių įgyvendinimas tiesiogiai įtakoja
užsienio politikos sėkmę.
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Į klausimą, kodėl reikėjo net dviejų
Seimo rezoliucijų bei partijų susitarimo, atsakymo tikriausiai reikėtų
vis dėlto ieškoti ne užsienio politikos
keliuose ir klystkeliuose, bet vidaus
politikos raidoje. Visų pirma, viena
iš Lietuvos Konstitucijos sudedamųjų dalių yra Konstitucinis aktas „Dėl
Lietuvos nesijungimo į Postsovietines
Rytų Sąjungas“, kuris buvo pasirašytas 1992 m. birželio 8 d. Tuo metu
vyko intensyvios derybos su Rusija dėl
jos kariuomenės išvedimo. Be to, artėjo pirmieji rinkimai, buvo rengiamas
Konstitucijos tekstas ir referendumas
dėl jos. Iš principo šis konstitucinis
aktas labai aiškiai apibrėžia vadinamąsias užsienio politikos kryptis.
Formaliai šis aktas paliko galimybę
Lietuvos politiniam elitui ir iš dalies
šalies piliečiams apsispręsti dėl integracijos priešinga kryptimi, t. y. į
Vakarus, arba bandyti užsitikrinti
neutralitetą.
Neutralitetas tarptautinėje praktikoje vertinamas kaip brangus malonumas, ir neutralių šalių lieka vis
mažiau. Jos jungiasi prie tarptautinių
organizacijų, kurių įstatuose numatytos ir tarptautinės karinės misijos ar
savitarpio pagalba. Tarptautinėje teorijoje, neutraliteto realumo klausimas
buvo ir lieka iki galo neatsakytas: jeigu
Lietuva nepriklausomybės pradžioje ir
būtų pasirinkusi neutralitetą, jai būtų
buvę būtinos vieno arba abiejų konkuruojančių polių Rytuose ir Vakaruose
garantijos, kad jie gerbs tokį pasirinkimą. Reikėtų prisiminti, kuo baigėsi
kaimyninės Baltarusijos neutraliteto
pasirinkimas. Panašiu metu Baltarusijoje taip pat buvo diskutuojami
strateginiai užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslai. Dalis politikų
tuo metu deklaravo siekį „grįžti“ į Europą, atskleisti visus sovietinius nusikaltimus, skubėta atsikratyti visų sovietinių simbolių, stačia galva nerta į
šalies „baltarusizaciją“, deja, formaliai
dėl pasirinkto kelio nebuvo apsispręsta. Todėl nenuostabu, kad dabartinio
prezidento atėjimas į valdžią ir užtvirtinta neutralumo koncepcija, kuri turėtų lemti „daugiavektorinę“ užsienio
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politiką, baigėsi sutarties dėl Sąjunginės Rusijos ir Baltarusijos valstybės
pasirašymu 1996 m.
Kad ir kaip būtų diskutuojama ar
ieškoma užsienio politikos strategijos
kelių, siekiant tapti Vakarų, o ne Rytų
bloko dalimi, reikėjo būtent juos ir pasirinkti, o ne bandyti išsilaikyti ant
bedugnės krašto tarp Rytų ir Vakarų,
būti tiltu, sanitariniu kordonu ar dar
kuo nors. Juo labiau kad reikėtų turėti omenyje ir pragmatinius Lietuvos
interesus: Europos ir Šiaurės Amerikos valstybių pagalba buvo labiau tikėtina nei iš tokioje pat ekonominėje
suirutėje esančios Rusijos. Kaip visi
prisimena, Rusija ant ekonominės ir
finansinės krizės ribos išliko iki pat
naftos ir dujų kainų šuolio po rugsėjo
11 d. teroristinių išpuolių JAV.
Taigi dauguma politinių partijų
nesunkiai galėjo rasti sąlyčio taškų,
kad strateginė Lietuvos vystymosi
kryptis yra į Vakarus, o užsienio politikos ilgalaikis strateginis tikslas
užtikrinti šalies saugumą ir neprik
lausomybę. Šiam tikslui įgyvendinti
iki pat 2004 m. buvo numatyti ir įgyvendinami realiai tik du pagrindiniai
uždaviniai – Lietuvos integracija į ES
ir NATO. Diskusijų, kaip to siekti, kokią konkrečią politiką vykdyti, kokie
turi būti taktiniai žingsniai link tų
tikslų realiai turėjo vykti tik Vyriausybės ir kai kurių ministerijų koridoriuose, tačiau dar vienas uždavinys,
kuris, reikėtų pastebėti, išliko deklaratyviame lygmenyje – geri santykiai
su kaimynais – ir nereikalavo didelių
pastangų. Greičiau priešingai – geriau buvo nieko aktyvaus nesiimti,
kad tų santykių nesugadintų. Gal tik
šiek tiek skyrėsi santykių su Lenkija
formavimo procesas.
Jeigu turėsime omenyje, kad geri
santykiai su kaimynais apima ir gerus santykius su Rusija, tai Lietuvos
eurointegracijos uždaviniai visada
buvo tarsi supriešinami santykiams
su Rusija. Iki pat 1998 m. vykusio
NATO viršūnių susitikimo ir dar porą
metų po jo vyko gana intensyvios diskusijos, ar iš tiesų buvusių sovietinių
respublikų priėmimas į NATO ar ES

nepakenks JAV ir kai kurių ES narių – Vokietijos, Skandinavijos šalių –
santykiams su Rusija. Lietuvos nusivylimas, negavus tuo metu kvietimo
tapti NATO nare, buvo akivaizdus.
To meto spauda mirgėjo nuomonėmis
apie tai, kad Lietuva – nereikalinga
Europai, kad Lietuvą Vakarai palieka
Rusijos įtakos zonoje ir pan. Kita vertus, kaip tik tuo metu, žinoma, prie to
prisidėjo ir Rusijos ekonominė krizė,
buvo imtasi aktyvių veiksmų tokią
nuostatą pakeisti – tiek Lietuvos viduje, tiek ir Vakarų Europoje. Jokie
užsienio politikos pokyčiai nevyksta
izoliuotai. Vis dėlto per šešerius metus nuo 2000 iki 2004 m. Lietuvos
gyventojų, teigiamai vertinančių narystę NATO, skaičius didėjo ir nebuvo
nukritęs žemiau nei 60–65%. JAV ir
Vakarų Europos nuomonės pasikeitimas atverti ES ir NATO duris trims
Baltijos valstybėms bei kitoms buvusioms Varšuvos bloko narėms taip
pat buvo įtakotas ir 2001 m. rugsėjo
11 d. įvykių ir, žinoma, Rusijos siekio
susigrąžinti didžiosios valstybės statusą, visų pirma siekiant pripažinimo
tarptautinėje erdvėje – tampant G8
formato nare, JAV strategine partnere kovoje prieš terorizmą bei išlaikant
ir didinant savo įtaką postsovietinėje
erdvėje, ypač NVS valstybėse.
Jeigu po deklaracinių pareiškimų
apie grėsmę nacionaliniam saugumui, kurį sukėlė Baltijos šalių narystė NATO, Rusija susitaikė su aljanso
plėtra, tai visiškai nereiškė jos susitaikymo su regioninės reikšmės valstybės statusu. Didžiosios valstybės,
deržavos mitas čia yra gajus, todėl
bet koks kaimyninių valstybių nepriklausomybės įtvirtinimas Rusijos bus
vertinamas kaip grėsmė saugumui.
Pirma, jeigu Lietuva tapo NATO nare
ir Rusijai tenka su tuo susitaikyti, tai
ji ima ieškoti naujų veikimo priemonių – Latvijoje ir Estijoje tai tautinių
mažumų klausimas, Lietuvoje – Kaliningrado tranzito klausimas. Estijos
atvejis su bronziniu kariu atskleidė,
kad savo tikslų Rusija gali siekti labai
disciplinuotai, organizuodama ne tik
sau palankias mases, bet ir pasitelk-
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dama naujausias technologijas. Antra, aktyvus dalyvavimas euroatlantinėse struktūrose Rusijoje dažnai
vertinamas kaip išsišokimas. Reikia
turėti omenyje, kad naujosios ES ar
NATO narės, neturėdamos daug patirties sprendžiant bendruosius organizacijų reiklaus, dažniausiai pasisako tose organizacijose Rusijos ar Rytų
Europos klausimais, taip tarsi priimdamos Rusijos nedraugų vaidmenį.
Trečia, mažųjų Baltijos valstybių ir
Centrinės Europos šalių aktyvi užsienio politika, nukreipta į Rytus nuo ES
sienos, taip pat erzina Rusiją. Tokios
vertybės kaip demokratija, rinkos
ekonomika, žmogaus teisės nėra tai,
su kuo Rusija save asocijuoja ar norėtų, kad likusios jos partnerės NVS
save susietų. Pliuralizmas sukeltų ir
abejonę dėl Rusijos primetamų bend
radarbiavimo sąlygų.
Jeigu valstybės saugumą užtikrinti įmanoma tik būnant NATO ir ES
nare, o po 2004 m. būnant aktyvia
šių organizacijų nare, kam gi reikalingi tie politinių partijų susitarimai
ar kiekvienos kadencijos pradžioje
priimtos Seimo rezoliucijos? Atsakymas, kad reikia partijų susitarimo ne
tik dėl strateginių valstybės tikslų užsienio politikoje, bet ir dėl tam tikrų
taktinių žingsnių, tampa akivaizdus
dėl nuolat atsinaujinančių diskusijų:
kaip suderinti aktyvią narystę ES ir
NATO, gerus kaimyninius santykius
ir Lietuvos siekį tapti Rytų Europos
politikos lydere? Ar iš viso įmanoma
šiuos tikslus suderinti? Jeigu jie suderinami, kuriam iš jų turėtų būti suteiktas prioritetas?
Dvi gana iškalbingos diskusijos
vyko 2007 m. pabaigoje ir tebevyksta
šiemet. Pirma diskusija susijusi su
Sovietų Sąjungos padarytos žalos atlyginimu, asmenims, deportuotiems
iš okupuotų Baltijos šalių, antroji –
su aktyvia Rytų politika. Ir vienu, ir
kitu atveju diskusijose yra aptariami
visi trys užsienio politikos uždaviniai
ir susiejami su vadinamuoju Rusijos
faktoriumi. Pirmosios diskusijos atveju matome susikertančias dviejų partijų – valdančiosios daugumos ir Tėvy-
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nės sąjungos – nuomones iš principo
dėl priemonių, kokiomis siekti tikslo,
įvardyto 1992 m. birželio 14 d. viename iš referendumo reikalavimų, „kad
būtų atlyginta Lietuvos žmonėms bei
Lietuvos valstybei padarytą žala“,
įstatyme dėl SSRS okupacijos žalos
atlyginimo, 2007 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijoje
dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo.
Konservatorius papiktino per daug
diplomatinė užsienio reikalų minist
ro kalba Kaliningrade, jie susizgribo,
kad seniai nekėlė klausimo apie tai,
ką gi valstybės institucijos yra nuveikusios šioje srityje. Ši diskusija neišvengiamai virsta į priešpriešą „mes
su Rusija ar prieš ją“. Šitas klausimas

tikriausiai Lietuvoje yra amžinas,
nors konkrečių veiksmų, vienokių ar
kitokių užsienio politikos priemonių
galima būtų apskritai atsisakyti. Tokia priemone, kurios reikėtų atsisakyti, konservatorių ir visų kitų save pat
riotais vadinančių piliečių oponentai
laiko būtent SSRS žalos atlyginimą
kaip galimybę susitaikyti su Rusija,
ieškoti pragmatinių bendradarbiavimo aspektų. Jeigu žalos atlyginimo
klausimas vis dar bus traktuojamas
kaip viena iš Lietuvos užsienio politikos priemonių, jis visada bus siejamas
su antirusiškumu, tarsi pamirštant,
kad, pavyzdžiui, žalos atlyginti reikalaujantys nacių darbo stovyklose dirbę asmenys nelaikomi antivokiečiais,

Lietuvoje kyla NATO vėliava. Alfredo Pliadžio nuotr.
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o žydų siekis susigražinti turėtą turtą
ar bent gauti kompensacijas apskritai
nėra suprantamas kaip nukreiptas
prieš konkrečią valstybę ar tautą, o
tik istorinio teisingumo siekis. Baimė, kad Rusijos reakcija bus griežta,
kad galima tikėtis dar vieno neitin
draugiško Rusijos politinio ar energetinio sprendimo ar net kokios nors
provokacijos, užgožia akivaizdų faktą, kad SSRS žalos atlyginimas yra
ne užsienio politikos, bet visų pirma
valstybės tautinės tapatybės, istorijos
interpretacijos ir supratimo, istorinio
teisingumo klausimas. Tai visų pirma
vertybių klausimas. Todėl gal būtų
verta šį klausimą kelti ne tik užsienio
politikos ar dvišalių politinių santykių
su Rusija kontekste, bet būtent kultūrinių, švietimo, nevyriausybinių ryšių
lygmenyje.
Suprantama, Lietuvos užsienio politikos pragmatikams, visų pirma valdančiajai daugumai, tokios vertybinės
pozicijos dominavimas užsienio politikoje yra neparankus ir kai kuriais
atvejais netgi trukdo siekti trumpalaikių tikslų ekonomikos ir energetikos
srityse. Vis dėlto Lietuvos pragmatikų
optimizmas, kad nekeliant vertybinių
klausimų galima kaip nors santykius
su Rusija pagerinti, kad Kaliningrade
Lietuvos verslininkai galės laisvai užsiimti verslu arba per Lietuvos uostus
ir toliau bus gabenami rusiški kroviniai, atnaujintas tiekimas „Družba“,
atrodo bauginantis. Viena vertus,
pragmatinis požiūris trumpuoju laikotarpiu gali padėti įgyvendinti tokius
uždavinius kaip Lietuvos ekonomikos
gerovės didinimas ar geri kaimyniniai
santykiai. Kita vertus, trumpalaikių
tikslų siekimas ir gyvenimas šia diena dar nė vienai valstybei neužtikrino
išlikimo. O Lietuvos istorijoje tokių
pavyzdžių yra ne vienas: santykiai su
Lenkija, neįvertinta sovietinės Rusijos grėsmė, ne pakankamai kritiškai
vertinta nacistinės Vokietijos vykdyta politika. Todėl kai kalbame apie
SSRS žalos atlyginimą, kalbame ne
apie tai, kokios materialinės naudos
gaus nukentėję piliečiai, o apie tai,
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kokius principus gina mūsų užsienio
politikos vykdytojai.
Antroji diskusija dėl aktyvios Lietuvos užsienio politikos Rytų Europos
regione taip pat susijusi su principais,
o ne materialiais interesais, nors šiuo
atveju tokios didelės priešpriešos kaip
pirmuoju atveju ir nėra. Siūlydamas
koncentruotis į pragmatizmą ir orientuotis į geresnius dvišalius santykius
su Rusija dabartinis Seimo Užsienio
politikos komiteto pirmininkas Justinas Karosas, atrodytų, netikėtai
atnaujino diskusiją, kokia gi turėtų
būti ta mažos Lietuvos didelė politika. Ši diskusija įsiplieskė po komiteto
primininko pasiūlymo plačiau žiūrėti
į Rusiją ir įvertinti jos teigiamas pastangas regioniniuose konfliktuose bei
santykiuose su kitomis kaimyninėmis
valstybėmis. Net jeigu Karoso pamąstymuose yra tiesos, kas gi pasikeis,
jeigu Lietuva atsisakytų savo tikslo
demokratijos į Rytus plėtros ir imtų
„teigiamai vertinti“ „teigiamus Rusijos žingsnius“. Atsakymas paprastas:
paliktos likimo valiai Rytų Europos ir
Pietų Kaukazo valstybės tikriausiai
susigrąžintų Rusijos sateličių vardą,
demokratija nebūtų ta santvarka, kurios jos siektų, o kaip žinia, valdžios
koncentravimas vienose rankose mažina galimybę prognozuoti santykius
su šiomis valstybėmis ir juo labiau dar
nebuvo tokio atvejo, kad autoritarizmo įsigalėjimas prisidėtų prie ilgalaikio regiono (Europos iki Uralo ir šiek
tiek už jo) stabilumo. Platesnis Rusijos politikos vertinimas tikriausiai turėtų būti suprastas kaip tos politikos
vertinimas iš Rusijos perspektyvos.
Tada tikriausiai Jungtinėse Tautose
balsuodami rezoliucijos dėl etninio
valymo Abchazijoje gruzinų atžvilgiu
klausimu, pasisakytume prieš kartu
su Rusija, Šiaurės Korėja, Baltarusija,
Sudanu, Sirija ir Venesuela (dėl šios
rezoliucijos buvo balsuojama 2008 m.
gegužės 15 d.).
Taigi pasirinkimas vėl principinis:
gindama Gruzijos ir kitų valstybių,
turinčių problemų dėl jų teritorinio
vientisumo, interesus materialiai Lie-

tuva kaip ir negauna jokios materialios naudos, tačiau gali tik pralošti –
sulaukti neigiamos Rusijos reakcijos,
pasireiškiančios ekonominiu ar energetiniu spaudimu. Kaip alternatyva
aktyviai Rytų politikai yra įvardijama
„auksinė provincijos“ vizija. Tačiau net
ir būdama provincija, Lietuva negalės
izoliuotis nuo pasaulyje vykstančių
procesų, o tam, kad provincija taptų
auksinė, reikės bet kokiu atveju spręsti santykių su Rusija ir savo vaidmens
euroatlantinėse struktūrose priešpriešą. Tai yra ganėtinai trumparegiškas
požiūris. Tikslas tapti Rytų Europos ir
Pietų Kaukazo politikos lydere ar tapti autoritetu šiame regione nėra pasiekiamas per vienerius ar net penkerius
metus. Tačiau palanki politinė terpė
visada susijusi su palankiomis sąlygomis veikti Lietuvos verslininkams,
autoritetas tarptautinėje erdvėje visada suteikia papildomų galimybių
derėtis dėl kitų klausimų ir netgi
vykdyti realpolitik, jeigu yra žinoma,
kad į Lietuvos poziciją Rytų Europos
klausimais bus atsižvelgta. Šiuo atveju griežtas principų laikymasis tik
prisideda prie ilgalaikių materialinių
tikslų realizavimo.
Taigi kai kalbama apie užsienio politikos ateitį, panašu, kad vis dar yra
blaškymosi tarp strateginių tikslų,
taktikos ir principų. Lietuvai sunku
susitaikyti, kad nuolat teks ieškoti balanso tarp kartais vienas kitam prieštaraujančių strateginių tikslų: aktyvi
euroatlantinė narystė, aktyvi Rytų
politika ir gera kaimynystė. Ši dilema yra ir bus nulemta geopolitinės
Lietuvos padėties. Diskusijos dėl užsienio politikos uždavinių ar priemonių yra įprastos bet kurioje pliuralistinėje visuomenėje ir neišvengiamos
ten, kur egzistuoja bent dvi politinės
partijos. Tačiau tol, kol vyks diskusijos, kuriose kvestionuojami užsienio
politikos principai, tai naujas partijų
susitarimas bus labiau būtinas kaip
šviečiamoji priemonė kai kuriems
politikams, susigundžiusiems galima trumpalaike užsienio politikos be
principų sėkme.
!
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Poplatoniniai dialogai
apie valstybę
Europos Sąjunga – „supervalstybės“ baimė,
platoniška tironija ar valstybės nykimas
Egidijus Vareikis

Europos integracija, dar neseniai vadinta šauniausiu ekonominiu ir politiniu sprendimu senajam žemynui,
tampa ne tik sunkiai suprantama, bet
ir nebepageidaujama. Pastarieji du
dešimtmečiai rodo ne šaunų sąjungos
progresą, o veikiau vis gilėjančią organizacinę ir ideologinę krizę. Piliečiai
vis sunkiau supranta politinius sprendimus ir vis mažiau pasitiki europinėmis institucijomis.
Airija neratifikavo paskutinio integracinio projekto – Lisabonos sutarties. Gal kas nors pasakys – tik
viena nedidelė Airija, tačiau likusios
26 sąjungos valstybės referendumų
neorganizavo – linko ratifikavimo procesą palikti parlamentarams. Kitaip
tariant, nusprendė nerizikuoti sąjungos likimo leisti spręsti paprastiems
žmonėms, išaukštino atstovaujamąją
demokratiją. Airiams to, deja, neleido
įstatymai. Tad sutartis buvo atmesta, o pagal ES „žaidimo taisykles“ tai
reiškia, kad sutartis negalioja.
Tie patys airiai prieš kelerius metus atmetė Nicos sutartį, prancūzai
su olandais balsavo prieš vadinamąją
Europos Konstituciją, danai pirmuoju
bandymu dar 1992 m. balsavo prieš
Mastrichto sutartį.
Klausimas diskusijai: kas tai – nedideli nelaimingi atsitikimai ar neišvengiamai artėjanti ES pabaiga?
Atsakyti „taip“ ar „ne“ šiandien dar
anksti. Tačiau diskusija apie ES integ
racinio eksperimento ateitį tikrai ne
tuščia. Jeigu demokratiškiausioje pa-
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saulio vietoje sukurta sistema kenčia
nuo demokratijos deficito ir nelabai
ryžtasi tiesioginės demokratijos būdu
pasitvirtinti savo konstitucinę sąrangą, tai sistemoje išties kažkas negerai.
Nenuostabu, kad ES iš tikrųjų ieško
naujos savo egzistavimo, savo valstybingumo formos ir jos apibrėžimo. Europoje būta visokių valstybių, tačiau
tokia kaip ES iki šiol neturi savo aiškios formos. Daug diskutuota ir prirašyta aiškinantis, ar tai federacija,
konfederacija ar kas nors dar iš tiesų
neišrasto.
Politologų manymu, kol pasaulis sudarytas iš valstybių, tol sąjunga savo
vietos taip ir neras. Ji negali visą laiką
būti nei supervalstybė, nei konfederacija, ne federacija ir ne anarchija. Išsiaiškinti, kas ES galų gale yra, svarbu
todėl, kad tenka bendrauti su konkrečiomis valstybėmis, kurios turi savo
apibrėžimą ir savo charakteristikas.
Nors formaliai gal visai nesvarbu, kas
toji ES, tačiau tikrame gyvenime atskirų ES institucijų ir asmenybių įgaliojimų paaiškinimas tampa svarbus.
Pastaraisiais metais ES išgyveno
tikrą sutarčių infliaciją, kurios priežastis ir yra valstybingumo formos
paieškos. Po Mastrichto
sutarties, Europos Bendrijas iš esmės pakeitusios
politine sąjunga, greitai
atsirado Amsterdamo bei
Nicos sutartys, ES konstitucinės sutarties projektas
ir galiausiai airių atmesta

Lisabonos sutartis. Dvi pirmosios ES
iš esmės nekeitė, Konstitucija „nepraėjo“, gi paskutinioji buvo šioks toks
konstitucinės sutarties surogatas.
Šiandien formaliai galioja Nicos sutartis, kurią pasirašant buvo sakoma, jog
tai viso labo laikinas kompromisas.
Galima džiaugtis matant, kaip funkcionuoja 27 valstybių bendruomenė ir
pagirti Europos strategus, sugebėjusius sukurti taikingą ir ekonomiškai
stiprią sąjungą. To, nepaisant tokių
kartais skambių pavadinimų kaip Afrikos Sąjunga, nebuvo niekada ir niekur kitur. Britų euroskeptikai teisingai pastebi, kad integracijos šiandien
yra ryškiai per daug – sąjunga nebe
lanksti, pernelyg biurokratizuota ir
išties nesugebanti reformuoti savęs.
Net ir reformos gana kuklios – kelių
pareigybių įkūrimas, kvalifikuotos
daugumos taisyklių tobulinimas ir
dar keletas smulkmenėlių. Gal pačios
ES funkcionavimo taisyklės – arba
taisyklių ydos ar ES konstrukcinės
klaidos – neleidžia jai reformuotis,
tačiau ardyti sąjungos negalima, nes
ji pakankamai gerai veikia. Nežinia,
ar ES stagnacija kyla todėl, kad ji nukrypsta nuo klasikinio modelio ar todėl, kad įsikibus laikosi bent jau jo likučių. Kas galiausiai turi nutikti, kad
visus patenkinanti sutartis pagaliau
būtų sudaryta? O jei taip, tai į kurią
pusę reikia konverguoti – tapti iš tiesų valstybe ar tegul 27 valstybės viską
daro atskirai?
Manyti, kad ES gali virsti centralizuota supervalstybe, visai logiška.
Tai lengviausia mintyse „sukonstruojama“ sąjungos ateitis, taupiausias ir
praktiškai lengviausiai valdomas mechanizmas...
Tačiau labiausiai atgrasus, atmetamas iš principo kaip nedemokratiškas, o lietuviams, lenkams ir kitiems
komunizmo totalitarinį veikimą patyrusiems europiečiams didžiausią baimę kėlė
ir tebekelia naujos Briuselio diktatūros atsiradimas
ir ES persikūnijimas į labai
gerai mums visiems pažįstamą Sovietų Sąjungą.
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apžvalga

Netinkamas jis ir propagandiškai.
Pasinaudodami žodžių žaismu, integ
racijos priešininkai gąsdina publiką
sąjungos ir sąjunginės valstybės semantikos vingrybėmis. Pasak jų, netoli
tas laikas, kai vėl prarasime ekonominį ir politinį savarankiškumą, tapsime
mažu didelės imperijos sraigteliu, dažnai diskriminuojamu ar ignoruojamu.
Maskvos terorą pakeis Briuselio teroras, o laimingi Europoje teliks kokie
nors šveicarai ir moldavai.
Galima integracijos priešininkus
nesunkiai apkaltinti nevykusia demagogija ir įrodyti, kad tarp sovietų
sąjungos ir ES vienodas tėra vienas
žodis, reiškiantis toli gražu ne tą patį.
Taigi dėl supervalstybės galime būti
tikri. Jos nebus.
Tačiau problemos tai neišsprendžia.
Jei ne supervalstybė, tai kas?
Europos integracija buvo Antrojo
pasaulinio karo rezultatas ir Šaltojo karo produktas. Ji labai gerai tiko
iki Berlyno sienos žlugimo. Po Šaltojo
karo ES ėmė prarasti savo ideologinį
išskirtinumą. Išliekant konfrontacijai su SSRS ir jos kontroliuojamais
satelitais Europos Bendrijos kaip demokratijos centras buvo sėkmingas
atsakas. Jos galėjo girtis esančios geriausias ekonomikos ir vertybių aljansas žmonijos istorijoje. Buvo įrodyta,
kad demokratija, rinkos ekonomika
bei žmogaus teisės yra tai, kas sukuria žemiškąją laimę.
Po Šaltojo karo Europos Bendrijos,
greitai tapusios ES, atrodė, savuoju
pavyzdžiu lengvai nugalėsiančios nedemokratines liekanas visame pasaulyje, pasivysiančios ir aplenksiančios
JAV (sic!). Tačiau svarbiausia – galėsiančios naudotis svarbiausiu demokratijos rezultatu – socialine gerove
ir bendrojo vidaus projekto kūrimu.
Tapusi viena didžiausių BVP gamintojų ES įtikėjo esanti viena geriausiai tvarkomų pasaulio vietų, galinti
spręsti tarptautines problemas duodama kitiems šiek tiek pinigų
Tačiau planuoti istoriją pavojinga.
Šiandien nedemokratinės ekonomi-
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kos (Kinija, Rusija) demonstruoja beveik stebuklus, JAV neartėja. Europai
reikia permąstyti savo strategiją. Jos
ekonomika stipri, tačiau tokia ji bus
tik tol, kol kas nors paprasčiausiai nesugriaus esamos ekonominės tvarkos.
Jokiai kitokiai tvarkai Europa nepasirengusi. Jau šiandien galime įtikinti
save, kad ekonomikos integracija ir
globalizacija nebūtinai yra visuotinis
gėris. Pasaulis ne metus ir ne du gyveno protekcionizmo sąlygomis, ir tai
ne visada buvo blogai.
ES visai nepasirengusi atvejui, jei
demokratija taps nebūtinu pasaulio
atributu. Daug prirašyta ir prikalbėta, kad Kinija drauge su Rusija ir
kitomis šalimis gali sukurti pasaulio
tvarką be demokratijos, teisės primato ir rinkos ekonomikos. Europa
tuomet taps evoliucijos aklaviete, jos
demokratija taps nebe patraukli, bet
netgi stabdanti gamybą ir pragmatinį
mąstymą glorifikuojantį pasaulį. Tapusi „nereikalinga“ demokratija ir jos
pagrindu sukurti valstybės institutai
gali tiesiog nunykti.
Platonas kadaise iškėlė vadinamąją
„santvarkų rato“ koncepciją. Pagal ją
santvarkos turėtų keistis cikliškai: intelektualų aristokratijos valdymą pamažu keičia timokratija – laikotarpis,
kai intelektas pripažįstamas, tačiau
lemia veikiau pinigai, pastarąją keičia
ne bendrojo gėrio, o labiau interesų suformuota oligarchija, ši galiausiai dėl
visuomenės nepasitenkinimo virsta
demokratija, kur sprendimus priima
visi. Demokratijos trūkumai gimdo tironiją, o pastaroji – naująją aristokratiją ir t. t. Pažymėtina, kad modelis
nenumatė kokio nors visuomenės raidos finalo: ciklas turi „suktis“ amžinai.
Platono ciklas taip ir nebuvo realizuotas. Nerasime nė vienos valstybės ar
jų grupės Antikoje ar Viduramžiais,
kuri būtų apsukusi visą valstybių kaitos ratą. Tačiau jei jis tikrai „sukasi“,
tai galime tikėtis tironijos, ateinančios
su kokiu nors populiariu lozungu kaip
„tvarka ir teisingumas“ ar „sutarčių
supaprastinimas“.

Aišku, šiandien tokia galimybė atrodo arba tik teoriškai platoniška,
arba leidžianti dar kartą įsitikinti,
kad Antikos išmintis nebuvo tobula.
Tačiau ir čia verta pamąstyti, ar visų
mūsų atmesta supervalstybė nereikš
tos platoniškosios sugestijos.
Vertas paminėjimo dar vienas modelis, gana neblogai pažįstamas politologams: Europa – ne valstybė, nes
valstybinės institucijos pamažu nunyksta, sistemos tvarka veikia savaime, o svarbiausius kasdienio gyvenimo uždavinius žmonės sprendžia savo
mažose lokaliose bendruomenėse.
Tokia Europa gali atsirasti, jei pasaulis iš tikrųjų plėtosis vadinamojo
globalaus kaimo link, o tai visai tikėtina. Palikus centrinei valdžiai, – kad
ir kur ji būtų, netgi tegul ir virtualioje
erdvėje – tvarkos ir teisės apsaugą,
galima visai ramiai apsieiti be tradicinių valstybės atributų, taigi – be
valstybės. Sėkmingos globalizacijos
triumfas drauge su globalia pragmatiška taika leistų Europai įsitvirtinti
pasaulyje vadinamosios „minkštosios“
galios pavidalu. Tada, tiesą sakant,
nebebus taip svarbu, kokioje tautinėje valstybėje gyvenama, sumažės
administracinės ir gynybos išlaidos,
įsigalės subsidiarumas: valdžia pačių
piliečių rankose.
Jei globalizacija nebus tokia absoliučiai sėkminga, „minkštoji“ galia
taip pat gali egzistuoti. Šiandien ji
tokia yra, nes turi giminišką organizaciją NATO ir draugišką šalį – Jungtines Amerikos Valstijas, galinčias (jei
to nori) imtis atsakomybės už ES kaip
struktūros saugumą.
Suprantama, kad santykiuose su
JAV ne visada viskas sklandu, o
NATO pats kovoja su identiteto krize,
kone kiekviename viršūnių susitikime „tobulina“ strateginę koncepciją.
Tad ES kaip ne valstybės ateitis tegul
ir viliojanti, bet rizikinga.
Tai reiškia, kad sulauksime dar
ne vienos sutarties ir Konstitucijos
varianto. Kol pats gyvenimas padiktuos realų sprendimą.
!
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knygų mugė
„Viena knyga gali pakeisti Tavo
gyvenimą. Vienas žmogus gali pakeisti Planetos likimą“. Taip lietuvių
leidėjai pristato Alo Gore’o kūrinį (iš
pradžių filmą, virtusį knyga, o greitai
La Scaloje įgausiantį ir operos pavidalą). Nobelio premiją buvusiam JAV
viceprezidentui pelnę filmas ir knyga
sukėlė daug diskusijų, kai kuriuos
teiginius vienas Britanijos teismas
pripažino melagingais ir netinkamais
rodyti moksleiviams (įsimintinas filmo epizodas: rodomi poliariniai lokiai,
kaip teigiama, nuskendę dėl Arkties
ledo tirpimo, buvo tiesiog pražuvę per
audrą). Kas lemia šio projekto sėkmę?
Turbūt tai, kad čia susiduriame su tipine nušvitimo istorija: klaidžiojimas
patamsėse, ieškojimas, tiesos atradimas, ir pasiaukojama tarnystė pasaulio gelbėjimo reikalui. Tikite naujausia apokaliptine pasaulio vizija? Man
atrodo, yra buvę įspūdingesnių. Tikite, kad gerai/ekologiškai elgdamiesi,
pasieksite išganymą? Kodėl nepakanka tiesiog gerai elgtis ir tuo didžiuotis? Jei vis dėlto nutarsite, kad tai ne
vien vienas pelningiausių pastarųjų
metų verslo ir viešųjų ryšių projektas,
ir norėsite šią knygą (tekstas vargiai
viršys 25% gausiai iliustruoto leidinio
apimties) įsigyti ar apžiūrėti, atkreipiu dėmesį – ją galite nusipirkti (arba
apžiūrėti) tik trijuose Lietuvos didžiųjų miestų Akropoliuose esančiuose
knygynuose. Kainos minėti tokiais
atvejais nedera (94 Lt).

istorija apie suktą ir klastingą valdovą-manipuliatorių Landsbergį, jo
parankinį apgaviką ir demagogą Vag
norių, o pirmiausia – apie sąmokslininkų valdžion išstumtą, nelabai ką
susigaudantį Šimėną, kuris, atėjus
išbandymo metui, pasirodė esąs, panikovskiškai tariant, menka, niekinga
sieliūkštė. Tačiau pas mus darželyje
sakydavo: „kas ant kito sako, tas ant
savęs pasisako“. Ne kaži kokia išmintis, bet šios knygos atveju tinka.
Aišku, ne pirmas kartas, bet gal – paskutinis?

Paulius Volverstas

Saulius Drazdauskas

Jonas Naujokas

Ilgūnas, Gediminas, Antroji Vyriausybė: Premjero paslaptis. 1991 m.
sausio 10–13 d., Vilnius: Versus aureus, 2008, 224 p., iliustr.

Gore, Al, Nepatogi tiesa: Bauginanti tiesa apie visuotinį klimato atšilimą ir tai, ką galime pakeisti, iš anglų
k. vertė Giedrė Tartėnienė, Vilnius:
Obuolys, 2008, 328 p., iliustr.

Iš karto reikia perspėti: nuoširdiems
Lietuvos patriotams arba šiaip silpnų
nervų žmonėms šios knygos atsiversti
nepatartina. Čia iš 300 citatų mėgėjiškai, užtat įtaigiai kompiliuojama

Lietuvos istorija, t. 12, d. 1: Sąjūdis:
nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios,
autoriai Česlovas Laurinavičius,
Vladas Sirutavičius, Vilnius: Baltos
lankos, Lietuvos istorijos institutas,
2008, 588 p., 4000 egz., iliustr.

Audeguy, Stéphane, Debesų ganytojas, iš prancūzų k. vertė Snieguolė Liberienė, Vilnius: Tyto alba, 2008,
236 p.
Ramus, išsamus, draugiškas, informatyvus romanas apie žmones, sugalvojusius domėtis debesimis – pirmuosius meteorologus. Tie žmonės,
suprantama, buvo gana keisti; ne mažiau keistas yra ir išgalvotas romano
personažas – japonų kolekcininkas,
renkantis duomenis apie juos ir, kaip
dera kolekcininkui, aistringai (bei pragaištingai) trokštantis įgyti absoliutą,
Aberkrombio protokolą, kuriame neva
suregistruoti viso pasaulio debesys.
Skaitydamas lėtą pasakojimą be jokių
tiesioginės kalbos intarpų iš tiesų pasijunti tarsi stebėtum dangumi plaukiančius debesis.
Rasa Drazdauskienė
Badde, Paul, Gvadalupė: Apsireiškimas, pakeitęs pasaulio istoriją,
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai,
2008, 254 p., 2500 egz.
Tai žurnalistinis tyrimas, perpintas asmeniška gyvenimo patirtimi.
Žanras Lietuvos katalikams kiek neįprastas, vien todėl rekomenduotinas.
Paslaptingojo Gvadalupės paveikslo
istorija, ryškūs Meksikos vaizdai ir
žurnalisto kasdienybė dirbant Vokietijoje, Italijoje, o ypač Palestinoje
sugula į vientisą pasakojimą, kuriam
negaila skirti valandos kitos. Gaila
tik, kad nepasirašęs vertėjas nutylėjo
ir iš kokios kalbos knygą vertė – tikrai
ne iš originalo.
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Nerijus Šepetys
Klíma, Ivan, Premjeras ir angelas, iš
čekų k. vertė Aigustė Bartkutė, Vilnius:
Kitos knygos, 2008, 231 p., 1500 egz.
Kadaise disidentavusio (1968 m. jo
knygos Čekoslovakijoje uždraustos)
rašytojo bei literato mėginimas (pasak
jo paties) išbandyti naują žanrą, pasinaudojus savo paties trejų dešimt
mečių senumo idėja. Totalitarizmo
laikais parašęs radijo pjesę apie liūd
ną diktatoriaus, pradėjusio klausyti
angelo patarimų, galą, Klíma perkelia
veiksmą į pokomunistinę demokratiją – angelas pasirodo premjerui. Nežinau, ar demokratija nelabai tinka
satyrai (dar ne to kasdien prisiskaitai
laikraščiuose), ar čekų šio žanro klasikų šešėlis per didelis, bet (bent jau)
lietuvišką leidimą skaitant nejuokinga. Nors kartais pamokoma.

Sąjūdžio 20-mečiui išleista studija – anaiptol ne proginė, o solidi akademinė, paremta daugybe publikuotų
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knygų mugė

ir ne dokumentų, ano meto spauda,
gausia istoriografija, autorių „išgautų“ interviu su istorijos herojais. Nors
rašant veikalą laikytasi dvylikatomio
redkolegijos nubrėžtos chronologinėsfaktografinės linijos, knygos stiprybė glūdi ne „naujų žinių“ kiekyje ar
sensacingume, o interpretacijoje: tai
Lietuvos išsilaisvinimo istorija iš realistinės (realpolik), racionalistinės ir
evoliucinės (sąmonėjimo) perspektyvos. Kartu tai ir tam tikras trūkumas:
juk ne visada būdavo teisinga elgtis
realistiškai, verta ieškoti optimalių
sprendimų ir tikrai ne visi patyrė
analogišką politinę brandą. Daugeliui
aktyvių sąjūdininkų knyga vargu bau
patiks.
Nerijus Šepetys
Milašiūnas, Raimundas, Inga
Liutkevičienė, Žarijų duobės: pokalbiai su analitiku, Vilnius: Tyto alba,
2008, 155 p.
Pokalbių knyga su vienu geriausių
Lietuvoje praktikuojančių psichoanalitikų daugiau pasako apie psichoanalizę ir leidybą, negu knygoje gali
perskaityti. Pirma, kad nuosaikiai
kalbėdamas (idant neatstumtum ir
potencialių skeptiškų skaitytojų) šia
psichologine „pasaulėžiūra“ nesužavėsi, tik pasitenkinsi apytikriai „sveiko
proto“ sprendimais ir nori nenori atsidursi moteriškų žurnalų psichologo
vaidmenyje. Kur Woody Alleno humoras ar Sigmundo Freudo literatūrinis
talentas? Panašiau ne į pokalbių, o į
atsakymų raštu rinkinį, į „palengvinto“ žanro psichoanalizės įvadą. Jei
klystu, ir psichologo atsakymai suredaguoti taip kietai, kad tik vienas
kitas gyvas sakinys išliko, – ką gi, redaktoriai yra visagaliai.
Paulius Volverstas
Norkus, Zenonas, Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformacija Lietuvoje lygina-
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mosios istorinės sociologijos požiūriu,
Vilnius: Vilniaus universiteto leidyk
la, 2008, 744 p.
Neįtikėtino teorinio akiračio ir nepranokstamo apibendrinamojo užmojo
veikalas dedikuotas Lietuvos Sąjūdžio
įkūrimo dvidešimtmečiui. Autoriaus
pasigamintos mokslinės vidutinio nuotolio raketos taikiklyje – pokomunistinės Lietuvos socialinė transformacija. Savo atliekamos analizės mazgus
Norkus nusako per „komunizmo“, „išėjimo iš komunizmo“, „pokomunistinės demokratijos“ ir „pokomunistinio
kapitalizmo“ sąvokas, o juos sumezga
ir atmezga per du atraminius klausimus: „Kuo tarptautinės komparatyvistikos įdirbis reikšmingas Lietuvos
atvejui pažinti? Kuo Lietuvos atvejis
yra įdomus ir reikšmingas lyginamajam tyrimui, siekiančiam platesnių
apibendrinimų?“ Knyga vietomis visai
paskaitoma, ji gerai pritaikyta skaityti ir studijuoti dalimis bei gabalais.
Tačiau šitaip ją „bevartojant“, iš galvos nesitraukia įkyrus klausimas: ar
tikrai tą tikrovę, kurioje gyvename,
judame ir esame, geriau už patyrimą,
sveiką nuovoką ir apmąstymą padeda
suvokti ir pažinti socialinis mokslas –
empirinis, lyginamasis ar koks ten kitoks?
Nerijus Šepetys
Pociūtė, Dainora, Maištininkų katedros: Ankstyvoji reformacija
ir lietuvių-italų evangelikų ryšiai, Vilnius: Versus aureus, 2008, 600 p.
Ši knyga istorikams turėtų tapti įvykiu. Išryškindama Italijos įtaką LDK
reformacijos sąjūdžiui, autorė gerokai apgriauna stereotipinį vaizdinį.
Maža to, siūlo naują pirmų Lietuvos
evangelikų religinės tapatybės versiją, mėgina nustatyti, kas pirmas LDK
„atrado“ sąžinės sampratą. Tiesa, Kalvinas turbūt būtų likęs nepatenkintas
autore dėl teologinės precizikos sto-

kos, o kuris nors Radvila – paprašęs
sutrumpinti knygą nors trečdaliu.
Vytautas Ališauskas
Ratzinger, Joseph, Krikščionybės
įvadas: Paskaitos apie Apaštalų tikėjimo išpažinimą su nauja įžangine esė,
iš vokiečių k. vertė Gediminas Žukas,
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai,
2008, 312 p.
„Jaunojo“ Ratzingerio knyga, kadai
se lietuviškai išleista pogrindžio sąlygomis, paskui tapusi vienu pirmų
„Katalikų pasaulio“ leidinių (1991),
dabar pasirodė iš naujo išversta ir
nė kiek nepraradusi savo anuometinio gaivumo. Problematika ne tik
nepaseno: beviltiškoje šiandienių bioetinių, ekologinių, politinių diskusijų
klampynėje itin viltingai suskamba
autoriaus priminimas, kad tikėjimas
išvaduoja iš anoniminės vartojimo
vergijos ir perspėjimas neieškoti gyvenimo prasmės technologiniame, to,
kas „padaroma“, žinojime.
Vytautas Ališauskas
Žmogus gyvas ne vien duona: Č. Kavaliausko ir A. Rubšio atminimui, sudarė Danielius Dikevičius ir kt., (ser.
Bibliotheca Sancti Joseph), Vilnius:
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, 2008, 255 p.
Na, ir keista knyga – studentiški rašiniai perpus su tikrų žinovų (kad ir
kun. Aliulio ar kun. Valenčio) tekstais.
Priedo – žiupsnelis istorijų apie du velionius kunigus, žodžiu ir pavyzdžiu
švietusius daugeliui žmonių, nors jų
būtų buvę gana visai knygai užpildyti.
Bet visada yra ir kas nors gero. Mane
nudžiugino tokia maksima: „Atidus
skaitymas yra vienintelis kelias, kuris veda į Šventojo Rašto pažinimą“
(p. 43). Už ją galima dovanoti daugelį
kompiliacijos puslapių.
Jonas Naujokas
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