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Laiškas RedaktoRiui
apie postmodernius iššūkius klišiniam praeities žinojimui

Arvydas Maciulevičius

Mielas Redaktoriau,
Nors Lietuvą krečia krizė, tačiau ji dar nėra tokia stipri, kad neleistų elektros 

srovei pasiekti personalinio kompiuterio. Džiaugtis galime dar ir tuo, kad įsibė-
gėja Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimas. Tiesa, džiaugtis tegalime sukandę 
dantis, kadangi politikai urzgia, kad biudžetas tuščias, visuomenė piktinasi, kad 
Europos kultūros sostinės renginiams švaistomi pinigai, menininkai skundžiasi 
brutalia antihumanitarine vyriausybės politika. Tačiau šiame kančios ir skundų 
vandenyne esama ir šviesių salų. Antai istorikai vis pasimėgauja nekasdieniu 
žiniasklaidos dėmesiu, pakomentuodami vieną ar kitą praeities epizodą. Knygy-
nuose gausu knygų su Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos emblema, bet 
taip pat ženkli ir jų leidybos krizė. Tačiau čia norėčiau pasvarstyti ne apie istori-
nių knygų leidybą, o apie postmodernųjį istorijos diskursą.

Kadangi žodis postmodernus yra toks ginčytinas ir ambivalentiškas, iš karto 
apibrėšiu, kad istoriniame pasakojime postmodernumas pasireiškia ir teigia-
mu, ir neigiamu pavidalu. Pozityvu tai, kad iškeliami nauji klausimai praeičiai, 
kurie, išjudindami nusistovėjusias tiesas, neleidžia sustabarėti esamam praei-
ties vaizdui. Pasitelkus reviziją palaikomas aktyvus dabarties ir praeities dialo-
gas, šalia senųjų vaizdinių formuojasi nauji, o istorinė sąmonė papildoma nauja 
žinojimo injekcija. Negatyvus postmodernaus istorijos diskurso aspektas yra re-
liatyvumas – viskas, kas parašyta apie praeitį, tėra galimi scenarijai, viskuo ga-
lima ir reikia abejoti. Paradoksalu, tačiau pozityvumas ir negatyvumas visada 
yra persipynę, nes abejonė yra svarbiausia šviežio klausimo iškėlimo prielaida. 

Prabilus apie šviežius klausimus praeičiai, pastebėtinas įdomus reiškinys, 
palikęs pėdsakų ir Jūsų žurnalo puslapiuose: Aurimo Švedo pradėta tradicija 
kalbinti sovietmečiu rašiusius Lietuvos istorikus. Sumanymas išties unikalus 
ir svarbus savo rezultatais, mat šie pokalbiai yra ne tik istoriografijos dalis, ta-
čiau ir naratyviniai šaltiniai. Populiarumo sulaukusioje knygoje „Visa istorija 
yra gyvenimas“ skelbiamas ilgas pašnekesys su profesoriumi Edvardu Guda-
vičiumi, atvirai pasakojančiu apie savo istorines ir istoriko patirtis. Knyga ne-
abejotinai ženklina naujų istoriografinių galimybių pradžią. Tokius pokalbius 
būtų galima sėkmingai perkelti ir į vizualinio meno erdvę.

Postmodernus istorijos diskursas ne tik aprėpia tradicinį istorijos išdėstymą 
knygose, tačiau smelkiasi ir į televiziją, videomeną bei internetą. Šie laukai ly-
giagrečiai formuoja plačiosios visuomenės požiūrį į praeitį, kita vertus, sunku 
nepastebėti jų efektyvumo, kadangi dažnas lietuvis šiandien mieliau įsitaiso 
prie televizoriaus ar kompiuterio nei paima į rankas knygą. Šių istorijos sklai-
dos formų profesionalams nederėtų ignoruoti ar traktuoti tai kaip diletantiz-
mą, nes jos jau yra istorinio diskurso dalis. Lietuvoje iš esmės dominuoja pri-
sirišimas prie tradicinės knyginės istorio grafijos. Tačiau ir šioje srityje esama 
teigiamų poslinkių: iliustracijos nebėra vien gražūs paveikslėliai, o išplečia ra-
šytinio teksto lauką. Bene žymiausias to pavyzdys – Alfredo Bumblausko „Se-
noji Lietuvos istorija: 1009–1795“. Neįprasta ne tik forma, bet ir turiniu knyga 



146 naujasis židinys-aidai   2009  /  6

priskirtina postmoderniam diskursui dėl kelių priežasčių: vadinamųjų eksponatų gausos ir idėjų, pasižyminčių 
stip riu sensaciniu užtaisu. 

Stereotipų ir įsišaknijusių įvaizdžių griovimas tampa neatskiriama Lietuvos istoriografijos dalimi. Istorijos 
destereopizacija vyksta keliomis kryptimis: viena vertus, paneigiami kai kurie romantiniai mitai, kita vertus, 
atsisakoma etnocentrinio požiūrio. Šis požiūris praeitį vertina, tariant prieškario stiliumi – objektyviai, bet iš lie-
tuviškų pozicijų. Toks žvilgsnis į praeitį prieškariu išreiškė idėjinę nuostatą, kai valstybingumo tradiciją steng-
tasi pagrįsti istoriškai. Tačiau Lietuvai tapus ES nare ir iš esmės pasikeitus socialinei bei politinei situacijai, 
Lietuvos istorija vis labiau suvokiama kaip Europos istorijos dalis, kur kas labiau parodant reiškinius, artinu-
sius Lietuvą prie lotyniškosios Vakarų civilizacijos.

Neseniai žiniasklaidoje sensacingai nuskambėjo Dariaus Barono pareiškimas, kad Pilėnų herojinis suside-
ginimas iš tikrųjų buvo smulkių tarpusavio nesutarimų rezultatas. Margiris šiame kontekste nebėra didvyris: 
taip subliūkšta vienas skambiausių romantinės Lietuvos istorijos įvaizdžių, dar nuo aušrininkų laikų įsišaknijęs 
lietuvių kultūrinėje sąmonėje. Kitas panašus pavyzdys – bumblauskiškoji XX a. lenkų ir lietuvių konflikto kaip 
senalietuvių ir jaunalietuvių tradicijų susidūrimo interpretacija. Pasak jos, Lucjanas Żeligowskis galbūt nebuvo 
Vilniaus okupantas. Panašūs svarstymai, be abejo, grįsti revizionistine nuostata ir asmeniniu požiūriu. Postmo-
dernus diskursas taria, kad papasakoti „kaip iš tikrųjų buvo“ – iš principo neįmanoma. Mūsų istorijos pažinimas 
esąs reliatyvus. Tačiau tai nereiškia, kad istorija netenka prasmės, jei viskas yra tik santykiniai dydžiai. Pagrin-
dinis šios krypties praeities interpretacijų tikslas yra visuomenės mentalitete įsišaknijusių klišių revizija. Ja 
siekiama ne tiek pateikti atsakymus, kiek iškelti klausimus. Tariama, kad mūsų galvos yra perpildytos klišinio 
žinojimo, kuris dažnai gali neturėti nieko bendra su objektyviu pažinimu, o (tariama) tiesa postmoderniame dis-
kurse neatsilaiko prieš stiprią praeities revizijos audrą. Kita vertus, istoriko subjektyvumas šiandien jau nebėra 
blogybė ar diletantiškumo požymis. Tad istorija postmoderniame diskurse susigrąžina meno statusą – meno, 
kuris leidžia ją papasakoti savaip, naudojant įvairias kalbines schemas ir artėjant prie savito literatūros žanro. 
Stiliaus lengvumas tampa istoriko pranašumu, o meniškumas yra originalumo kriterijus. 

Šalia profesionaliosios istoriografijos egzistuojančios istorinio pasakojimo kryptys – istorinis kinas ir istorinis 
romanas – Lietuvoje iš esmės neišplėtotos, išskyrus kai kurias išimtis. Pavyzdžiui, neseniai pasirodęs Kristinos 
Sabaliauskaitės romanas „Silva rerum“ jau susilaukė skaitytojų bei kritikų pripažinimo. Istorinio filmo kūri-
mas, anonsuotas kaip grandiozinis projektas, įstrigo kažkur kelių ministerijų koridoriuose, tad autoriai priversti 
dirbti su mažesniu biudžetu. Konkursą laimėjęs režisieriaus Raimundo Banionio „Žalgiris – geležies diena“ turi 
ambicingų planų pakeisti lenkų požiūrį, tariamai sumenkinantį lietuvių vaidmenį. Tokį lenkų požiūrį išties rep
rezentuoja Aleksandro Fordo istorinė drama „Kryžiuočiai“, kurioje lietuviai vaizduojami kaip miškų pagonys, 
apsisiautę kailiais. Šis pavyzdys gana tipiškas, kai istoriografinė diskusija persikelia į kinematografiją, kuri gali 
netgi stipriau paveikti visuomenės nuomonę. Tačiau Lietuvoje tikro istorinio filmo (kai jį kuriant dalyvauja ir 
profesionalūs istorikai) žanras iš esmės neegzistuoja, ką ir kalbėti apie efektyviam tokio filmo pastatymui bū-
tinas lėšas. Įsivaizduokime, jeigu filmo apie Žalgirį kūrėjai nuspręstų Vytautą pavaizduoti kaip ambicingą jau-
nuolį ant žirgo, kuris sėkmingai kapojasi su Vokiečių ordino riteriais. Tai būtų paprasčiausias nonsensas, kita 
vertus, ne tik kinotyrininkai, bet ir istorikai turėtų ką kritikuoti. Bet kuriuo atveju istorinis kinas arba romanas 
vis dažniau tampa mokslinio tyrinėjimo objektu.

Postmodernusis istorijos diskursas, prisitaikydamas prie kintančio vadinamojo „visuomenės užsakymo“, pa-
sireiškia vis naujuose laukuose. Tačiau neretai kokioje nors „Verslo klasėje“ jis virsta tiesiog popsine istorija. 
Ji šiuo metu yra madinga ir Lietuvoje – sensacingi, šmaikštūs ir ironiški pareiškimai susilaukia didžiausio 
žiniask laidos ir visuomenės dėmesio. Tačiau tokį istorinį popsą derėtų skirti nuo naujų idėjų ar įžvalgų paieškų. 
Taigi istorijos suvulgarinti nesiūlau. Neraginu ieškoti ir istorinių sensacijų, kurios „užkabintų“ prie šou elemen-
tų pripratusią publiką. Tiesiog primenu: tai, kas kalbama, rodoma ir komentuojama, atlieka ne mažiau svarbų 
vaid menį kaip tradicinė knyginė istorija. Vidurio paieškos tarp naujų istoriografijos sklaidos formų ir profesio-
nalaus mokslinio rašymo galėtų tapti Lietuvos istorikų prioritetu. Ir pagaliau – raginčiau pripažinti, kad subjek-
tyvus žvilgsnis yra teigiamas naujų praeities horizontų paieškos ir supratimo būdas.

Vilnius, 20090604
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dienoraštis

Gegužės 10 d. Ankstyvas rytas, dar beveik naktis. Pir-
mas lėktuvas, šiandien pakilęs iš Vilniaus, skraidina 
vargšus tautiečius į vieną iš tarpinių stotelių – Prahą, 
iš kur jie vėliau pasklis po visą Europą. Žinoma, ir nor-
maliomis sąlygomis į svarbių verslo ar politikos centrų 
gretas nepretenduojančios Bolonijos greičiau nepasiek-
tum, tad neturiu teisės skųstis lietuviško aviaverslo 
ypatybėmis. Verčiau nusnūsiu valandėlę.
Kadangi turiu keletą valandų iki skrydžio į Boloniją, 
užuot trynęsis oro uoste, nusprendžiu trumpam ištrūk-
ti į Prahos senamiestį. Kadaise tai buvo pirmas mano 
aplankytas užsienio didmiestis, pasiektas autostopu, 
todėl, žinoma, kelia daug sentimentų. Šį kartą Prahą 
išvystu visai kitokią. Iš metro išlipus ankstyvą sekma-
dienio rytą, apie septintą valandą, senamiestis beveik 
tuščias: vos vienas kitas nemigos kankinamas turistas 
(juos visada atpažinsi: šortai, marškinėliai, buteliukas 
vandens ir miesto planas). Neskubėdamas patraukiu 
link Šv. Vito katedros, kurią tikiuosi rasti atidarytą 
rytmetinėms Mišioms. Atidaryta tai atidaryta, tik va 
į pirmąsias mišias susirinkusių tikinčiųjų vos vienas 
kitas. Pripratusį prie sekmadienio rytais artipilnės Vil-
niaus katedros, šis vaizdas šiek tiek nustebina. Žino-
ma, čekai ne tokie pavyzdingi katalikai kaip lenkai ar 
lietuviai, bet ir Praha – ne Vilnius.
Tą pačią dieną apsilankydamas dvejose kiek skirtingos 
kultūros šalyse gali ypač gerai pajusti kontrastą. Tvar-
kingi Prahos priemiesčiai ir apaugusios bei šiukšlinos 
pakelės, lydinčios žvilgsnį važiuojant iš oro uosto į Bo-
lonijos centrą. Viešajame transporte santūrūs čekai ir 
be paliovos tarškantys italai. Tiesa, Bolonijoje kaip ir 
Romoje viešasis transportas iš viso pripildytas neaiš-
kios tautybės ir rasės keleivių. Keista, bet kiek kartų 
(tikrai nemažai) keliavus viešuoju transportu Italijoje 
niekada neteko su kontrolieriais. Įdomu, ar jie tokie 
pat baisūs kaip mūsiškės gaujos, įsiveržiančios į auto-
busą ar troleibusą iš savo mobiliųjų mikriukų. 
Pirmas Bolonijos vaizdas dvejopas. Nors čia žymiai 
daugiau chaoso ir šurmulio, senamiestis su savo po 
portikais paslėptais šaligatviais ir tūkstantmečiu ar-
chitektūros paveldu akivaizdžiai turi savo ypatingą 
aurą, kurią tikiuosi geriau pajusti per šešias viešna-
gės dienas.

Gegužės 11 d. Ryte – pirmas pasimatymas su mane 
globoti įsipareigojusiu Bolonijos universiteto profeso-
riumi Mauro Pesce, Italijoje gana gerai žinomu anks-
tyvosios krikščionybės istorijos tyrinėtoju. Pirmiausia 
apsilankome jo vadovaujamame Religijos studijų cent
re, įsikūrusiame tame pačiame pastatų komplekse 
(S. Giovani in Monte), kur yra ir Istorijos bei Antropo-
logijos katedros. Šie pastatai – XVI a. statytas regulos 
kanauninkų vienuolynas, kurį Napoleonas buvo paver-
tęs kalėjimu, veikusiu iki pat XX a. pabaigos. Visą cent
rinį katedros, kuriai priklauso daugiau nei tūkstantis 
studentų, pastatą daugiausia sudaro asmeniniai dėsty-
tojų kabinetai, biblioteka ir kelios auditorijos, kitos pa-
talpos išmėtytos po visą miestą. Sumaniai išnaudoti ir 
koridoriai, kuriuose sustatytos lentynos su knygomis ir 
studentų darbastaliai. Aiškiai justi senų tradicijų uni-
versiteto atmosfera, primenanti Oksfordo akademinį 
gyvenimą.
Pietaujant, kaip dažniausiai būna pirmą kartą susiti-
kus skirtingos kultūrinės patirties akademinių sluoks-
nių atstovams, daugiausia kalbamės apie studijų ir 
akademinio darbo sąlygas. Trumpai papasakoju apie 
Lietuvoje prasidėjusią aukštojo mokslo reformą. Pašne-
kovas neslepia nuostabos, kad Lietuvoje dauguma stu-
dentų nemokėjo ir toliau visiškai nemokės už mokslą. 
Pasirodo, Italijoje, atvirkščiai, didžioji dauguma moka 
pakankamai didelį studijų mokestį (pavyzdžiui, huma-
nitarai – apie tris tūkstančius eurų per metus) ir tai 
yra savaime suprantama. Tik pas mus kažkodėl gajus 
mitas, kad aukštasis išsilavinimas turi būti pigus (dar 
geriau – visiems ir nemokamas).
Vakarop išsirengiu į pirmą tikslingesnį pasivaikščio-
jimą po lankytiniausias Bolonijos vietas. Pradedu nuo 
centrinės aikštės, kurioje dominuoja įspūdingo dy-
džio Bolonijos miesto globėjo – Šv. Petronijaus bazili-
ka. Teigiama, kad pagal pirminį sumanymą dydžiu ji 
turėjo nenusileisti Romos Šv. Petro bazilikai, bet sta-
tybos metu jai skirtas lėšas buvo nuspręsta nukreipti 
netoliese esančių senųjų universiteto rūmų statybai. 
Didžiąją dalį vadinamosios archigimnazijos – seniau-
sio išlikusio universiteto pastato – dabar užima vie-
na turtingiausių visoje Italijoje senų knygų bibliote-
ka. Įdomiausia, kad į ją laisvai gali užeiti kiekvienas 
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norintis ir gauti jį dominantį kelių šimtmečių senumo 
leidinį. Įspūdingiausi gi šio pastato koridoriai, kurių 
sienos ir lubos nusagstytos įvairaus dydžio buvusių 
studentų herbais. Beviltiškai mėginu jų masėje su-
rasti kokį nors iš LDK žemių. Paskutinis šios dienos 
objektas – Šv. Dominyko bazilika, kurioje palaidotas 
pats pamokslininkų ordino įkūrėjas. Ir šiandien prie 
jos įsikūręs vienuolynas tebėra svarbiausias dominiko-
nų centras.

Gegužės 12 d. Pirmoji paskaita numatyta tik trečia-
dienio popietę, tad laisvą antradienį išnaudoju kelionei 
į Raveną, esančią vos už 80 km nuo Bolonijos. Šis mies-
tas VI a. buvo pagrindinė Bizantijos imperijos atrama 
Apeninų pusiasalyje, o jo bažnyčios garsėja išlikusio-
mis ankstyvosiomis bizantinio stiliaus mozaikomis. 
Todėl ir turistų čia gal net daugiau nei Bolonijoje, ta-
čiau kadangi pats senamiestis nedidelis ir jaukus, jie 

ypatingai netrukdo. Kita vertus, čia gerai matyti, kad 
bažnyčios Vakarų Europoje sparčiai virsta tik kultūri-
nio dėmesio objektais, kuriuose nuolatinis turistų srau-
tas visiškai sunaikina sakralinės erdvės pojūtį. Galima 
netgi pastebėti savotišką dėsnį: juo bažnyčia senesnė ir 
kultūriniu požiūriu vertingesnė, juo mažiau joje auten-
tiško religinio gyvenimo. Tikintieji nuo turistų, matyt, 
bėga į naujai pastatytus maldos namus, esančius ato-
kiau nuo lankytinų objektų. 
Vakare dar vienas Italijos religinio gyvenimo tyri-
mas – einu į mišparus Šv. Dominyko bažnyčioje. Per 
tridešimt dominikonų ir saujelė pasauliečių irgi mel-
džiasi ne senove dvelkiančiose bažnyčios erdvėse, o 
naujai įrengtoje koplyčioje. Čia ištinka pirmas nuoty-
kis, nes, pasirodo, prasidėjus mišparams, pagrindinės 
bažnyčios durys buvo užrakintos, o vienuoliai iš karto 
po apeigų nužygiavo į vienuolyną. Laimei, viena mote-
riškė suprato, kad aš ne vietinis ir per vienuolyno kie-

mą išvedė į gat vę, o tai būtų tekę pasi-
likti nakvoti su šv. Dominyku. 

Gegužės 13 d. Nemėgstu muziejų, ta-
čiau prof. Pesce primygtinai siūlo aplan-
kyti Archeologijos muziejų, kuriuo mies-
tas didžiuojasi dėl jame saugomų itin 
vertingų rinkinių, sukauptų universite-
to organizuotų archeologinių kasinėjimų 
metu. Tad, tegul ir be didelio entuziaz-
mo, sutinku, juolab kad reikia iki pas-
kaitos kažkur pasidėti. Ekspozicija, tiks-
liau, atviri muziejaus fondai, kur sudėta 
viskas, ką muziejus turi, gali būti įdomi 
tik specialistams, todėl, kaip ir tikėjau-
si, greitai palūžtu. Pabaigoje jau nebe-
sistengiu gilintis į turtingą egiptologijos 
kolekciją, o stebiu čia pat vykstantį mo-
kymo procesą, kuriame dalyvauja net 
kelios grupės mokinių. Pavydžiu jiems, 
kad apie Egiptą jie gali sužinoti ne vien 
iš knygų. Įtariu, kad ir žino jie apie tai 
daugiau už mane, nors iš pirmojo uni-
versitete laikyto Senovės istorijos egza-
mino kadaise gavau dešimtuką.
Svarbiausia šiandien, žinoma, paskai-
ta Bolonijos universiteto Istorijos ka-
tedros studentams. Nežinia, ar dėl ita-
liškos (ne)tvarkos, ar dėl abejingumo 
iš Rytų Europos atvykstantiems dės-
tytojams skelbimas apie ją, regis, buvo 
išplatintas tik išvakarėse, o auditoriją 
maloniai sutiko užleisti stačiatikybės 
istorijos profesorius, tad ypatingo dė-
mesio savo niekam nežinomai personai 
nesitikiu. Vis dėlto į paskaitą apie kata-
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asinelli ir Garisenda bokštai Bolonijos senamiestyje. 2009. autoriaus nuotr.
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likybės raidą Lietuvoje XX a. pirmoje pusėje susiren-
ka apie 15 asmenų. Nors paskaitos metu jų veidai di-
džiulio susidomėjimo neišduoda, tačiau jai pasibaigus 
nustebina gana ilgai neišsenkantis klausimų srautas. 
Panašu, kad būtent diskusija klausytojams buvo daug 
įdomesnė ir svarbesnė už mano monologą. Lyginant su 
pasyvia gimtojo fakulteto studentų mase, aiškiai maty-
ti visiškai kitoks auditorijos santykis su gaunama in-
formacija. Jie gana tiksliai identifikuoja svarbiausius 
probleminius dalykus, kuriuos ir stengiasi išsiaiškinti 
papildomais klausimais. Toks tiesioginis pokalbis lei-
džia ir pačiam dėstytojui geriau pajausti, kas klausy-
tojams yra svarbiausia, kaip jie supranta tavo mintis. 
Taigi iš pradžių gana skeptiškai nusiteikęs dėl profesi-
nės šio vizito naudos, iš paskaitos išeinu nors ir pavar-
gęs, tačiau nusiteikęs išties pakiliai. Kada gi paskutinį 
kartą jutau tokį pasitenkinimą po paskaitos Lietuvoje? 
Niekaip negaliu prisiminti...

Gegužės 14 d. Ryte skaitau antrąją paskaitą – šį kar-
tą apie Lietuvos katalikų patirtis sovietmečiu. Pas-
kaita vyksta nedidukėje Religijos studijų centro su-
sirinkimų salėje ir rezervuota tik religinę tematiką 
tyrinėjantiems doktorantams, tad visiškai nenustem-
bu, kad į ją ateina vos keli jaunuoliai, kurių nemačiau 
pirmojoje paskaitoje. Įdėmiai išklausę paskaitą, jie 
skirtingai nei vakarykštė auditorija, klausimų beveik 
neužduoda. Teisinasi tuo, kad dalykai, apie kuriuos 
kalbėjau, jiems visiškai nauji ir negirdėti, todėl disku-
tuoti jie nepajėgūs. Kone vienintelis klausimas – apie 
Kryžių kalno fenomeno ištakas. Matyti, kad net Ita-
liją pasiekia tolimas šio lietuviško tikėjimo liudijimo 
aidas.
Po pietų išsirengiu į vieną garsiausių Italijos piligrimi-
nių objektų – ant pakankamai aukštos kalvos įsikūru-
sią Šv. Luko Madonos baziliką, kurioje garbinamas ste-
buklingas Dievo Motinos paveikslas. Įspūdinga ne tiek 
pati šventovė, statyta XVIII a., kiek kelias į ją. Porti-
kas, kurį remia 666 arkos, prasideda prie vienų iš se-
nosios miesto sienos vartų, vingiuoja palei gana judrią 
gatvę, o maždaug nuo pusiaukelės kyla į kalno viršūnę. 
Įveikti šį kelią karštą popietę pasirodo tikrai nelengvas 
išmėginimas, tačiau norinčių netrūksta. Tiesa, dauge-
liui tai atrodo veikiau kaip sportinis iššūkis, su kuriuo 
jie galynėjasi pasitelkę atitinkamą ekipuotę. O bažny-
čia viršuje apytuštė. Palaimingą jos tylą sudrumsčia 
tik kelios dešimtys senučių, akivaizdžiai susirinkusių 
į kažkokią maldos popietę. Tai dar vienas liudijimas, 
kad Bažnyčia Europos vakaruose sensta dar greičiau 
nei rytinėje jos dalyje. Bet gal tai ir apgaulingas įspū-
dis. Gaila, kad neteks pamatyti tradicinės miestiečių 
eisenos į baziliką, į kurią šeštadienio vakarą kviečia 
plakatai, iškabinėti visame mieste. Gal ten atsivertų 
kita itališkos katalikybės pusė?

Gegužės 15 d. Paskutinę akademinio vizito dieną 
nusprendžiu aplankyti Florenciją, iki kurios kelionė 
traukiniu tetrunka kiek daugiau nei valandą. Tiesa, 
priklausomai nuo pageidaujamo komforto, jos kaina 
gali svyruoti nuo 6 iki 18 eurų. Kadangi komandiruo-
tės dienpinigiai sparčiai tirpsta, tenka rinktis pigiau-
sią variantą. Greitai pajuntu, kad tai vis dėlto nėra 
blogiausias variantas: traukinys stoja dažnai, tad ir 
vaizdų gali pamatyti daugiau, ir bendrakeleiviai dau-
giausia paprasti provincijos gyventojai. Maždaug nuo 
kelionės vidurio vagoną tiesiog užtvindo mokinukai. 
Na, galvoju, dabar jau ramybės nebebus, tačiau nieko 
panašaus – po kelių minučių klegesys nurimsta. Pasi-
rodo, beveik visi turi ausinukus arba žaidžia mobiliai-
siais telefonais, tad vienas kitam nelabai ir reikalingi. 
Pirmi įspūdžiai, anot turistinių vadovų, viename gra-
žiausių pasaulio miestų – ne itin geri. Masės turistų 
gana nedidelio senamiesčio erdvėje, visais įmanomais 
būdais pinigus iš jų išvilioti mėginantys įvairių rasių 
prekeiviai, eilės prie garsiausių galerijų ir mokami įė-
jimai netgi į bažnyčias sukuria ne itin palankią atmos-
ferą mėgautis Renesanso kūrėjų šedevrais. Nematau 
prasmės su turistų minia bėgioti per visus žymiausius 
objektus, todėl apėjęs senamiestį, pasikeliu į katedros 
kupolą pažiūrėti į Florenciją iš viršaus. Vaizdelis iš tik
rųjų geresnis negu iš apačios...
Nusileidus žemyn, pradingsta bet koks noras toliau 
šturmuoti įžymybes, tad be aiškaus tikslo dairausi į 
prekeivių siūlomą, daugiausia falsifikuotų gaminių 
asortimentą. Tik dabar įsigilinu ir į daug kur išstaty-
tų stendų su grėsmingais įspėjimais prasmę – jie infor-
muoja, kad bauda gresia ne tik už padirbtų prekių par-
davinėjimą, bet ir už jų įsigijimą. Gal ir originalesnis 
(tik nežinia, ar efektyvesnis) būdas kovoti su nelegalia 
gatvės prekyba, nei Romai būdingas žaidimas: finansi-
nės policijos patruliai važiuoja – prekeiviai bėga.
Vakarop grįždamas į Boloniją jau abejoju, ar apskritai 
vertėjo belstis į tą Florenciją. Nebent tam, kad susida-
rytum bendrą įspūdį, o šiaip visos šio miesto įžymybės 
knygose, atrodo, gražesnės nei tikrovėje. Be to, ilgesnį 
laiką paviešėjęs viename mieste, su juo tarsi susigyve-
ni ir jau sunkiai priimi kitas vietas. Štai ir dabar grįž-
damas į Boloniją jaučiuosi, tarsi grįžčiau į namus. Gal 
todėl nė nesijaučia jokia tikrųjų namų, į kuriuos jau ry-
toj teks kelti sparnus, trauka.

Gegužės 16 d. Skrydis tik po pietų, tad dar yra pa-
kankamai laiko paskutiniam pasivaikščiojimui po jau 
beveik prisijaukintą miestą. Bemaž tuščios (palygin-
ti su Florencija) senamiesčio gatvelės, gaivus apniu-
kusio rytmečio oras po visą savaitę tvyrojusio karščio 
(palyginti su Vilniumi) sukelia maloniai melancholiš-
ką nuotaiką. Gal ir keista, tačiau tik šiandien aplan-
kau vos už keleto žingsnių nuo viešbučio stūksančią 
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seniausią išlikusią miesto bažnyčią – Šv. Stepono ba-
ziliką, tiksliau, anksčiau net septynias bažnyčias ap-
ėmusį sakralinių statinių kompleksą, kurį šiandien 
globoja benediktinų regulos Olivetano kongregacijos 
vienuoliai. Dauguma jų kaip ir kitose kongregacijose 
atvykę iš Afrikos ar Azijos. Matyti, kad kongregacija 
daug dėmesio skiria istorinio paveldo išsaugojimui: 
prie vienuolyno veikia muziejus, restauruojamos senos 
rankraštinės knygos.
Kaip ir į priekį, atgal skrendu per Prahą, kur lėktuvo 
į Vilnių tenka laukti 5 valandas. Perspektyva jas pra-
stumti apytuščiame oro uoste nežavi, todėl jau žinomu 
maršrutu važiuoju į senamiestį. Šį kartą Praha visai 
kitokia nei prieš savaitę. Centrinės gatvės pilnos žmo-
nių, o susirasti kavinę su čekiška virtuve beveik neį-
manoma. Toks įspūdis, kad tebesi Italijoje: dauguma 
kavinių ir restoranų įkyriai siūlo itališkus patiekalus, 

kai kur net meniu italų kalba. Kita vertus, stebina ir 
itin didelis kontrastas tarp tų miesto gatvių, kurios 
priklauso turistinei erdvei, ir tų, kurios į ją nepaten-
ka. Tarsi kitas pasaulis, kuriame, regis, vyksta visai 
kitoks gyvenimas.
Į oro uostą grįžtu anksčiau nei galėčiau, kažkaip vi-
siškai nėra noro trinti tas pačias Prahos senamiesčio 
gatves. Užtat beslankiojant po plačias anonimiško oro 
uosto erdves, akis netikėtai užkliūva prie stendų su pa-
žįstamais vaizdais. Pasirodo, tai parodėlė, skirta Lie-
tuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui ir pristatanti 
mūsų istoriją. Gana įdėmiai ją apžiūrinėdamas slap-
čia laukiu, gal dar kas nors susidomėjęs stabtelės, ta-
čiau per gerą pusvalandį taip niekas ir nežvilgtelėjo į tą 
pusę. Matyt, vienas iš masinio judėjimo pereinamųjų 
kiemų (ir dar nesavas) nėra pati tinkamiausia erdvė 
pristatinėti savo šalies istoriją. 	
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apie akivaizdybės gilumas

TOMAS DAUGIRDAS

Neseniai viena pažįstama atsiun-
tė elektroninių vaizdų rinkinį. Tokie 
pastaruoju metu, tobulėjant technolo-
gijoms, yra labai populiarūs. Temiškai 
surinktos nuotraukos, prie kurių pri-
rašyti tekstai, jų kaita neretai lydima 
atpalaiduojančios melodijos. Šį kartą 
vaizdų tematika buvo begalybė. Jie 
prasidėjo nuo Paukščių tako ir jame 
neva galimos pamatyti mūsų plane-
tos Žemės. Kiekvienas naujas kadras 
vis artino prie Žemės paviršiaus, kol 
užfiksavo žalią augalo lapą, padengtą 
rasos. Po to vaizdai skverbėsi toliau, 
per augalo arterijas iki mažiausių ato
mų ar net elektronų. Žinoma, sunku 
nuspėti, kokių išgyvenimų kitiems no-
rėjo sukelti šio „klipo“ kūrėja(s). Vei-
kiausiai norėjo sužadinti jausmą, kad 
mes esame begalybėje ir mums nepro-
šal kartkartėmis prisiminti savo men-
kumą ir laikinumą. 

Dalijimasis tokiomis emocijomis yra 
visiškai suprantamas ir net pedago-
giškai naudingas. Tačiau net sąmo-
ningai tai suvokiant stebina kas kita. 
Bespaudinėjant kompiuterio klavišus, 
visai nesinori nukeliauti į Paukščių 
taką ir jo atveriamas erdvių platybes. 
Taip pat nesinori nerti į materijos gi-
lumas. Nuo darbų ar kasdienės nuo-
bodybės pavargusiai sąmonei ir jaus-
mams norisi sustoti tuo metu, kai 
žvilgsnis priartėja prie žalio lapo pa-
viršiaus ir gali jį apžiūrėti iš natūra-
laus atstumo. Net apima siaubas pa-
galvojus, kas būtų, jei į pasaulį mes 
turėtume žvelgti iš kosmoso platybių. 
Nejučiomis kyla nuoširdi užuojauta 
astronautams ir net kosmoso turis-
tams, už abejotinos vertės išgyveni-
mus paklojantiems nemažas sumas. 
Panašiai nyku būtų gyventi pasauly-
je, kuriame regėti vien atomų kombi-

nacijos, kad ir kaip nuostabiai ir tobu-
lai jos būtų sudėliotos. Daug įdomiau 
ir linksmiau yra spoksoti į lapą, kurį 
galima pamatyti kiekvieną dieną, bet 
kuris nesiliauja stebinęs, kaip pasa-
kytų Gilbertas K. Chestertonas. 

Augalo lapas yra banaliausia bana-
lybė, neturinti nieko bendra su svaigi-
namais begalybės toliais ir svaigina-
momis neva amžinybės nuojautomis. 
Lapas gali būti padengtas rasos, ta-
čiau gali būti ir papuvęs. Priešingai 
nei visata ar atomai, kurie suka ne-
permaldaujamus ratus savo orbito-
se. Lapas gali kelti minčių apie pabai-
gą ir todėl – nuliūdinti. O štai visatos 
erd vės turėtų mūsų protą uždegti op-
timizmu apie nesibaigiantį ir net mus 
valdantį judėjimą. Galiausiai lapą 
mes galime lengvai sunaikinti, su-
trypti ar suplėšyti. To taip paprastai 
negalėtume padaryti su visata ar ato
mais. Žinoma, tai pajėgtume padary-
ti šiems tikslams pajungę visas jėgas 
ir pasitelkę subtilius maginius me-
todus, šiandien vadinamus „moksli-
niais“. Tačiau ar atominė elektrinė 
bei atominis povandeninis laivas kam 
nors šiandien dar kelia didelį kasdienį 
džiaugsmą?

Mes pajėgiame išgyventi, nes aplin-
ka, su kuria susiduriame kasdien, pri-
klauso nuo mūsų sprendimų ir noro 
griauti ar išsaugoti. Joje mes jaučia-
mės kaip „namuose“, 
Martino Heideggerio žo-
džiu tariant.

Artimų ir kasdienių 
daiktų poreikis gali pa-
sirodyti banalus, tačiau 
su juo susiduriame nuo-
lat. Antai esti prirašyta 
gausybė psichoanalitinių 
knygų. Jos tarsi skatina 

išeiti anapus to, kas įprasta, bei mė-
ginti suprasti, kokia yra tikroji mus 
supančių žmonių „esmė“. Tačiau jei 
mėgintume į kasdien matomus žmo-
nes žvelgti peržengdami jų mimikas, 
žodžius ir gestus, mėgindami juos „iš-
šifruoti“, tai patektume į nepakeliamą 
pasaulį. Vos tik žvilgterėję „giliau“, 
aptiksime dalykus, galinčius sugriau-
ti bet kokius žmogiškus santykius. Čia 
pamatysime žmogaus ydas ir klastas, 
jo numanomą ar esamą norą savo in-
teresais pasinaudoti kitais. Nuo psi-
choanalizės nedaug yra nutolę ir gyve-
nimo būdo žurnalai, besistengiantys 
žiūrėti giliau nei įprastos paskalos ir 
retkarčiais net išklausti, ką vienas ar 
kitas žmogus iš tiesų jaučia.

Nors psichoanalizės ar šiaip žmo-
gaus vidaus analizės kelias žadina 
smalsumą, jis nieko neatskleidžia, 
žmogų įrėmindamas į statistinį viene-
tą, panašų į atomą ar Paukščių tako 
žvaigždę. Banalūs žmonės, gyvenan-
tys kasdienius gyvenimus, yra nepa-
lyginti įdomesni už kurį nors išana-
lizuotą ir knygose aprašytą ar mūsų 
pačių aptiktą patologinį atvejį. Vei-
kiausiai čia glūdi paslaptis, kodėl Lie-
tuvoje turime vadinamų elitinių te-
atro režisierių, kurių spektakliais 
žavimasi, bet į pastatymus nenorima 
nueiti dar kartą. Pripažįstame, kad 
tai, kas vyksta scenoje, yra gilu ir sim-

boliška, aktoriai puikiai 
sugeba atskleisti tai, su 
kuo kasdienybėje nesusi-
dursi. Tačiau tuo ir pasi-
tenkiname. Gerbiame re-
žisierius ir tokią kultūrą, 
tačiau jos vengiame ir ją 
sunkiai ištveriame. 

Lietuvoje kūrėjai ver-
čiasi sunkiai, žmonės ne-
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nori remti vadinamojo aukštojo meno. 
Tačiau tai nereiškia, kad lietuviams 
svetima kultūra. Svetima vien toji, 
kuri skverbiasi į gilumas, anapus to, 
kas įprasta ir patrauklu. Pavyzdžiui, 
normaliam žiūrovui taip ir liks nesu-
prantamas Musorgskio „Boriso Godu-
novo“ pastatymas Vilniaus operoje. 
O už paprastą gražų banalaus siuže-
to operos ar operetės pastatymą lietu-
viai (ar kurie kiti) pasirengę mokėti ir 
sugrįžti dar kartą. Ar tai reiškia, kad 
žiūrovai primityvūs ir nepajėgia ver-
tinti „tikrojo“ meno? Priešingai, žmo-
nės yra pasiilgę akivaizdybės.

Dėl panašių priežasčių žmonėms 
yra sunkiai pakeliama gyventi tota-
litarinėse santvarkose ir daug priim-
tiniau – girgždančiose demokratijose. 
Demokratinė santvarka yra iš princi-
po sunkiai nuspėjama, tačiau joje aiš-
kiai atsispindi žmonių aplaidumas ar 
gera valia. Joje yra persipynę silpnu-
mas ir stiprybė. Rinkimų rezultatai 
yra lemiami dalykų, kurie gali pasi-
rodyti veikiau atsitiktiniai nei esmi-
niai: kiek ateis balsuotojų, ar jie bus 
pakankamai racionalūs. Taip pat 
demokratijoje slypi galimybės, kad 
grupė žmonių taps galia, nulemian-
čia valstybinius reikalus. Pavyzdžiui, 
sau jelė mobilizuotų lenkų gali išrink-
ti savo atstovą į Europos Parlamentą, 
nepatingėję eiti balsuoti ypač blogo-
mis oro sąlygomis, kai statistinis lie-
tuvis nė nosies į lauką nekištų. Žiūrė-
dami iš paviršiaus matysime aistrą, 
žmonių užsispyrimą, ir tai mums bus 
aišku, suprantama, nekels pasipikti-
nimo, vien tik gėdą dėl mūsų pačių 
apsileidimo.

Tačiau pažvelgę giliau ar „anapus“, 
neilgai trukus aptiksime žmonių, jų 
grupių ar kitų šalių sąmokslus ir ap-
gavystes, kurios reikalauja panašaus 
atoveiksmio. Toks žvilgsnis, jei jis 
kryptų vis giliau, pajėgtų įžvelgti ir 
dar baisesnių dalykų, kuriuos atsverti 
būtų galima vien karu ar atviru konf-
liktu. Kivirčas žmonėms yra normalus 
ir natūralus dalykas, tačiau jis tampa 
sunkiai sprendžiamas, jei į jį veda po-
litinio ar asmeninio bendravimo gel-
mių įžvalgos.

Šiuolaikinis žinojimas apskritai re-
miasi nuostata, kad į dalykus būtina 
įsiskverbti kuo giliau. „Anapus“ aki-
vaizdybės tikimasi aptikti jos pagrin-
dą ar demaskuoti tai, kas galėtų ap-
simesti tiesa ar egzistencijai vertingu 
dalyku. Galvojama, kad gyvenimas 
gali būti pateisinamas vien tokiu atve-
ju, jei jis yra „prasmingas“, įsišaknijęs 
svarbesniuose dalykuose nei galima 
pamatyti kasdienoje. Pavyzdžiui, po-
puliariai „žvaigždei“ nepakanka pasa-
kyti, kad išleido naują muzikos albu-
mą ar sutiko filmuotis naujame šokių 
ar dainų dešimtuke vien todėl, kad la-
bai patinka publikos dėmesys ir būti 
atpažintai gatvėje. Ji mėgins pateik-
ti savo veiksmų paaiškinimą, tarsi at-
skleidžiantį giluminius poelgių moty-
vus: poreikį kurti ar realizuoti save. 
Žinoma, „žvaigždžių“ atveju tai daž-
niausiai tebūna poza ir apsimetinėji-
mas. Tačiau jų retorika atskleidžia iš-
plitusį nepasitenkinimą paprastomis 
tiesomis. Panašiai tikima, kad des-
truktyvūs poelgiai ar savižudiška gy-
vensena (mirsena) gali būti pateisina-
ma gelminių prasmių paieškomis ar 
jų neradimu. Tačiau drauge mes su-
vokiame, kad toks gilinimasis gali su-
žlugdyti gyvenimą ar jį paversti sun-
kiai pakeliamu.

Pastaruoju metu kuriama ypač 
daug filmų ir pasakojimų, kuriuose 
leidžiamasi į sunkius dabarties ir is-
torinių giluminių tiesų tyrimus. Ieš-
kotojai net fiziškai leidžiasi į miestų 
požemius ar pastatų rūsius ir ten ap-
tinka snaudžiančias ar suaktyvėju-
sias galias ir personažus, kurių išėji-
mas į paviršių neva atskleidžia tiesą, 
tačiau drauge sukelia žmonijos katas-
trofos grėsmę. Herojai yra smalsūs, o 
jų atrastos tiesos neabejotinai turėtų 
sugriauti esamą pasaulį, tapti tradici-
jų ir istorijos katastrofa. Toks, neabe-
jotina, yra filmo „Angelai ir demonai“ 
motyvas. 

Įprastų mitų herojai nusileisdavo į 
požemius, idant sutramdytų tenykš-
tes destruktyvias jėgas, puikiai su-
prasdami, kad nėra svarbiausia at-
skleisti ir „į žemės paviršių“ ištraukti 
tiesą. Pagrindinis mitinių herojų už-

davinys būdavo atskirti du pasaulius, 
taip apsaugant žmonių įprastus gyve-
nimus nuo sunaikinimo. Šiandienos 
herojams pasaulio žūtis nėra argu-
mentas. Daug stipresnis juos vedantis 
motyvas yra smalsumas ir noras pa-
viešinti gilumines tiesas. Jų žygių pa-
žiūrėti renkasi nemažai žmonių. Ta-
čiau priešingai nei pasakojimai apie 
senųjų herojų nuotykius, šių veikla 
pasaulį apverčia aukštyn kojomis ir 
pasijaustume labai nejaukiai, jei pa-
tikėtume, kad toks pasakojimas yra 
bent kiek daugiau nei gryna fikcija.

Gausybė dabartinių kultūros reiš-
kinių vienaip ar kitaip skelbia pasau-
lio pabaigą. Pavyzdžiui, parodose de-
monstruojami mirusių žmonių kūnai, 
o meno akcijų metu įvairiais būdais 
žalojamasi, net pasiekiant gyvybės ir 
mirties ribą. Tokią mirties kultūrą tu-
rėtume priimti ne tiesiog kaip ženklą, 
kad pasaulį neilgai trukus ištiks griū-
tis. Tai tėra kūrėjų nuojauta, kad epo-
cha, sureikšminusi įprastų dalykų ar 
reiškinių giluminį pažinimą, išsisėmė, 
o jos idėjų ir impulsų tolesnis plėtoji-
mas veda į destrukciją. Atomų ir dar 
smulkesnių detalių ar jų santykių ap-
tikimas materijoje nesuteikia žmogui 
didesnio aiškumo, nors ir padėjo su-
kurti nemažai naudingų ir kasdieny-
bėje patogių dalykų. 

Nėra pernelyg pretenzinga kalbė-
ti apie šiandien gyvenančio žmogaus 
ir visuomenės būklę kaip balansavi-
mą tarp akivaizdžių tiesų, vertybių 
bei faktų ir poreikio jas įveikti, net jei 
tai būtų pražūtinga. Dabartinis žmo-
gus yra užvaldytas begalinio smalsu-
mo leistis į akivaizdybės gilumas, nes 
ji jam atrodo nepakankama ir never-
ta pasitikėjimo. Paprastame pasaulyje 
jis stengiasi įžvelgti sudėtingų reiški-
nių ir tiesų apraiškas ir dega noru juos 
išnarplioti iki galo. Šį norą kursto mus 
supanti kultūra, prieš daugiau kaip 
šimtmetį prasidėjusi mokslo epocha ir 
specifinis suvokimas apie tai, kas yra 
tiesa. Raginimas leistis į šias paieškas, 
išeinant anapus įprastumo ir aiškumo, 
yra šiuolaikinė pagunda žmogui, kurią 
įveikti jis gali vėl prisiminęs paprastu-
mo ir banalybės stebuklą. 

akademybė
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visuomenė

Vertybės savaime nepriklauso nuo to, ar žmogus užsi-
ima ekonomine, menine, dvasine veikla, ar apskritai 
neužsiima jokia. Tačiau visuomet esama aplinkybių, 
savaip vartančių žmogaus vertybes ir veikiančių jo el-
gesį, – vedančių, apgaunančių, maskuojančių, viliojan-
čių. Šiame straipsnyje veikiau ir kalbama apie versle 
vertybes veikiančias aplinkybes, nei apie verslo verty-
bes. Ir tik tas vertybes, kurios aktualios šiandien – jei-
gu nagrinėtume ekonominės veiklos moralumą antiki-
nės vergijos ar kolonijų užkariavimo laikais, tai kokio 
nors moralo dabarčiai vargiai galėtume tikėtis.

VeRsLe VeRtyBės nyksta

Ar tai faktas? Anaiptol. Moralumas nėra kategorija, 
kurią lengva išmatuoti. Moralumas – tai viena esmin-
giausių žmogiškumą apibrėžiančių ypatybių, tad ji turi 
paslapties skonį. Tai asmeniškas, intymus dalykas, 
paliečiantis pačią žmogaus šerdį: jo santykį su savimi, 
kitais žmonėmis ir jo pasaulėžiūrą. Nepaisant įvairių 
moralės teorijų ir požiūrių į moralumo kilmę, manau, 
kad moralumas sunkiai įmanomas be žmogaus tikėji-
mo (nebūtinai išreikšto ir netgi įsisąmoninto) Dievu ar 
kitaip vadinamu absoliutu – tuo, kas virš mūsų proto ir 
juslių suvokimo. Priešingu atveju neturėtume stabilios 
skalės moralumui matuoti ir greitai susipainiotume 
žmogiškojo proto išvedžiojimuose. Taigi moralumas, 
nepaisant buitiškai aktualaus jo lygmens, kartu yra ir 
metafizinė kategorija. Žinia, metafizinių dalykų protui 
suvokiamais dydžiais įvertinti negalime. Tad nelieka 
nieko kita kaip pasitelkti simplifikacijas ir aproksima-
cijas – taip paprastai ribotam žmogui tenka elgtis san-
tykiuose su begalybe.

Moralės kodeksai, skelbiami didžiųjų pasaulio reli-
gijų ir išpažįstami daugumos visuomenių mūsų protui 
aprėpiamą istorijos tarpsnį, ir yra tos moralumo simp
lifikacijos. Be to, šie kodeksai tarpusavyje praktiškai 
identiški. Nuostabu tai, kad netgi sekuliarių visuome-
nių pripažįstamos moralės normos, suprantamos kaip 
„sveikas protas“, nesikerta su religine prasme pagrįs-
tais principais, tik neapima religinio elgesio aspektų.

Tarsi ir akivaizdu, jog moralu yra: nenaudoti prievar-
tos prieš kitus, nemeluoti, nevogti, nepavydėti, nepikt

naudžiauti juslių malonumais, padėti silpnesniems ir 
t. t. Tačiau nepaisant šių dorybių „savaime supran-
tamumo“, įvertinti, ar žmogus elgiasi moraliai, ar ne, 
nėra taip paprasta. Viena iš esminių priežasčių yra ta, 
kad moralumą labiausiai nulemia žmogaus intencija, 
o ne pats veiksmas. Pavyzdžiui, ne tas pats yra smur-
tauti ir ką nors netyčia sužeisti (įžeisti) arba meluoti 
ir pasakyti netiesą, stengiantis apsaugoti žmogų. Net-
gi amoraliausias poelgis – žmogžudystė – traktuojamas 
kitaip, jei įvykdomas ginantis arba netyčia. O intenci-
ja pavogti ar nuskriausti juk nepraranda amoralumo, 
tegul ir likdama neįvykdyta. Kasdieniuose santykiuo-
se tokios situacijos gali būti net ne išimtis, o taisyklė. 
Kiek žmonių mano, kad juos apgauna, nors niekas to 
nė nemano daryti? Kiek žmonių įsižeidžia ar jaučiasi 
pažeminti, nors „skriaudėjas“ nė minties tokios neturė-
jo? Todėl spręsdami pagal išorinius požymius, kai ver-
tiname vieną ar kitą žmogaus poelgį, galime neretai 
suklysti. Jei santykiai yra artimi, tai galime su žmo-
gumi išsiaiškinti. O kaipgi vertinti visuomenės veikėjų 
poelgius, jei apie pačius poelgius žinome tik iš trečių 
lūpų (žiniasklaidos), o apie jų motyvus nežinome nieko? 
Dažniausiai ir žinoti nenorime.

Kuo remiantis teigiama, kad Lietuvos versle moralė 
nyksta? Bendru savo įspūdžiu, vieną kitą kartą susi
dū rus su nesąžiningu statybininku, pardavėju arba 
taksis tu. Bendru įspūdžiu, kurį suformuoja žiniask
laida. Apklausomis, kur tokią nuomonę išreiškia kiti 
 žmonės.

Akivaizdu, kad asmeninio, draugų bei pažįstamų 
įspūdžio apie verslo nemoralumą nepakanka analitinei 
išvadai. Manau, kad mažai kas ginčysis, kad žiniask
laida linkusi blogas žinias eksponuoti labiau nei ge-
rąsias (nelaimių aukų nuotraukos pirmuosiuose laik
raščių puslapiuose). Jei viskas yra gerai ir 99 kartus 
statybininkai jūsų neapgavo, tai nėra joks asmeniškai 
įsidėmėtinas dalykas ir jokia viešumai svarbi žinia. 
Žinia atsiranda tą vieną kartą, kai jus apgavo. Lygiai 
taip pat darbdaviui 99 kartus laiku sumokėjus atlygi-
nimą – tai nėra jokia žinia, bet vieną kartą (pvz., pri-
trūkus apyvartinių lėšų, praradus užsakymą, gavus 
baudą už nekokybišką produkciją, padarius klaidą bu-
halterijoje ir t. t.) neišmokėjo, ir apie tai sužinome visi. 

ekonominė VeikLa iR VeRtyBės
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Guoda azGuRidienė

Tie, kurie skaito, žiūri ar klausosi, užfiksuoja: apsuki-
nėja, skriaudžia, grobia.

Populiaru socialiniams reiškiniams „matuoti“ pa-
sitelkti sociologines apklausas. Įdomu pastebėti, kad 
skirtingos apklausos, atliktos panašiu metu (pvz., per 
vienerius metus), gali į tą patį klausimą atsakyti visiš-
kai kitaip. Pavyzdžiui, viena prieš kokius metus atlikta 
apklausa skelbė, kad darbštumas Lietuvoje nėra ver-
tybė ir sėkmingas gali būti tik naudodamasis apgaule, 
kitos panašiu metu atliktos apklausos dalyviai darbš-
tumą nurodė kaip vieną didžiausių lietuvio vertybių...

Nekvestionuosiu čia minimų apklausų reprezen-
tatyvumo (imties dydžio, struktūros ir pan.), nes net 
ir korektiškai pagal sociologijos taisykles atliktos ap-
klausos gali duoti nekorektiškus rezultatus. Žmogaus 
nuomonės ir vertinimai nėra toks jau apibrėžtas daly-
kas kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Kaip plačiai 
nagrinėja Malcolmas Gladwellas1, žmogaus atsakymą 
itin veikia klausimo kontekstas. Tai apima ir klausi-
mų formuluotes, ir (sic!) tai, ką žmogus matė, skaitė ar 
mąstė prieš pat atsakinėdamas į klausimus. Gladwel-
las kaip pavyzdį pasitelkia testą dėl rasistinių pažiūrų. 
Žmonių, prieš atliekant testą žiūrėjusių sporto rung-
tynes, atsakymai pasirodė gerokai palankesni juodao-
džiams nei kiti. Kodėl? Sporto rungtynėse juodaodžiai 
yra teigiami herojai ir tai generuoja bendrą simpati-
ją. Pažymėtina, kad žmonių pateikiamas vertinimas, 
anot Gladwello, labai dažnai yra neįsisąmonintas. Pa-
matę savo testo rezultatus, žmonės net išsigąsta, nes 
visai nemano esantys rasistai (dalis jų – patys juodao-
džiai). Taip pat jie negali paaiškinti, kodėl vertino bū-
tent taip, arba tie paaiškinimai ima prieštarauti verti-
nimams. Pamąsčius apie tai, tampa visiškai aišku, kad 
dažnai sociologinių apklausų rezultatai nėra joks argu-
mentas socialiniam reiškiniui įvertinti. Lietuvoje, ma-
nau, geriausias to pavyzdys yra klausimas apie gims-
tamumą ir ekonomines paskatas. Į klausimą, kodėl 
neturite daugiau vaikų, dauguma respondentų atsako, 
kad jų pajamos esančios per mažos. Tuomet daroma 
išvada, kad reikia finansiškai skatinti šeimas gimdyti. 
Atrodo logiškai (juolab kad vaikus auginti tikrai bran-
gu). Tačiau pažvelkime iš kitos pusės. Jei to paklaus-
tų jūsų, ar jūs drįstumėte įvardyti kitas priežastis? To-
kias, kaip antai blogi santykiai šeimoje, baimė gimdyti, 
nenoras prarasti laisvės keliauti, komforto naktimis 
miegoti ir pan. Net pagalvoti apie tai nesinori, o pinigų 
trūkumas nėra ir melas – jų juk niekada nebūna per 
daug. Bet nurodytas atsakymas nėra stebimo reiškinio 
priežastis!

Apklausos būdu gauta žmonių nuomonė, kad versle 
pasiekti sėkmės galima tik apgaule, o ne darbu, gali 

būti visai nepagrįsta dėl bendro viešajame diskurse 
vyraujančio antiverslininkiško tono, dėl tokią mintį 
suponuojančių formuluočių arba dėl neseniai patirtų 
negatyvių emocijų. Tačiau tokia nuomonė gali būti ir 
pagrįsta. Panagrinėkime prielaidas, kurios nemoralu-
mą versle dirbtinai palaiko ir skatina.

Drįsčiau teigti, kad neteisybės jausmas yra labiau-
siai visuomenę skaldanti ir jos gyvybingumą mažinanti 
emocija. Neteisybės dėl neįvykusio teisingumo. Tiesa, 
kairieji čia bando prikabinti socialinės neteisybės ba-
lioną. Tačiau teisinė neteisybė yra pirmesnė (nes ji su-
daro nelygias sąlygas ten, kur jos iš principo gali ir turi 
būti lygios, t. y. lygybė prieš įstatymą). Antra, socialinė 
teisybė kaip lygybė yra komunistų išmonė, kuri prak-
tiškai niekur nėra įgyvendinta, ir kaip ne kartą įrodė 
ekonomikos teorija, negali būti įgyvendinta. Kaip taik
liai suformulavo žymi Rusijos politikė Irina Hakama-
da, „socialinė nelygybė yra objektyvi pasekmė“2. Ma-
nau, kad to visiškai pakanka socialinės neteisybės bylą 
čia užversti ir susitelkti prie esminio – žmonių lygybės 
prieš įstatymą – klausimo. Jame esama kelių aspektų.

metaListai iR neįVykusi desoVietizacija

Pirma, ar sovietinių laikų veikėjai turi turėti tokias 
pačias teises Lietuvoje, kaip ir visi kiti? Ar tie, kurie 
trėmė ir skundė, sekė ir persekiojo, turi turėti tokias 
pačias teises (tarp jų ir ekonomines), kaip jų persekio-
tieji? Tai klausimas, kuris ilgą laiką it tirštas rūkas 
tvyrojo ore. Laikui bėgant ir aiškiam atsakymui neatsi-
randant, rūkas praretėjo. Tačiau nemanau, kad jis din-
go. Panašu, kad jis nusėdo žmonėse kaip neteisybės ir 
nepasitikėjimo jausmas.

Prisiminkime nepriklausomos Lietuvos ekonomikos 
pradžią. Kiekvienas verslininkas pasakys, kad verslui 
reikia startinio kapitalo – ir tai yra visų laikų versli-
ninkų galvos skausmas. Brandžioje visuomenėje kapi-
talas esti auginamas, jį vienu ar kitu būdu perimant iš 
rankų į rankas (antai paveldint). O koks jis galėjo būti 
1990ųjų Lietuvoje? Nedidelė kapitalo dalis jau buvo 
sukaupta privačių asmenų, pasinaudojus perestroj-
kos laisve. Sukauptas jis buvo pačiomis įvairiausiomis 
priemonėmis, kurios daliai visuomenės atrodė ir šian-
dien atrodo nemoralios, pavyzdžiui, prekiaujant meta-
lu, vėliau – investiciniais čekiais. Jis buvo sukauptas 
spontaniškai, neretai smarkiai rizikuojant, eksperi-
mentuojant, darant tai, ko nemoki, ir niekas aplinkui 
nemoka. Nemoralumonešvarumo jausmas žmonėms 
galėjo kilti būtent dėl didelės rizikos – ne kiekvienas 
galėjo ryžtis tokiai veiklai, ir tai atrodė neteisinga. Ne-
teisinga atrodė tai, kad darydamas tai, ką visą laiką 

1 malcolm Gladwell, Blink: The Power of Thinking Without Thin-
king, London: Penguin Books, 2006, p. 77–88, 96–98.

2 Rytas staselis, „jos vardas –“, in: Victoria, („Verslo žinių“ priedas), 
2008-06-19, nr. 2, p. 30.



155naujasis židinys-aidai   2009  /  6

kęstutis Vasiliūnas. Gethsemane. 2008. drobė, spalvotas medžio raižinys, mediniai stampai, tipografinės raidės

darei, nebeuždirbi nieko, o ateina „vaikinai iš niekur“ 
ir užsidirba solidžias sumas. Be to, kas galėjo žinoti, 
koks turtas ateityje bus paklausus, tad daug kas pi-
giai pardavė investicinius čekius tų įmonių, kurios vė-
liau tapo pelningos. Tai irgi atrodė neteisinga. Savaime 
šie reiškiniai buvo visiškai pozityvūs. Nemoralumo čia 
buvo tiek, kiek buvo sąmoningumo: skleidžiant klai-
dingą informaciją, vagiant ar apgaudinėjant. O tai, kad 
žmonės apsigavo, vertindami turimą turtą (čekius) ar 
investavo  į verslus, kurie žlugo, yra tik pasirinkimo 
nesėkmė, verslo patirties ir galimybių, o ne moralumo 
trūkumas.

Kitas – stambusis – kapitalas buvo sovietinės nomen-
klatūros: partijos ir komjaunimo. Kitaip tariant, visuo-
meninis, arba visų. Todėl nebuvo jokių teisėtų prielai-
dų jam atsidurti privačiose partinių struktūrų vadovų 
rankose. Tačiau praktinės prielaidos buvo, ir tas turtas 
buvo įsigytas ne rinkos sąlygomis, arba, kaip žmonės 
sako, „prichvatizuotas“. Bėda ta, kad teisiškai priva-
tizaciją apsaugoti nuo prichvatizacijos nėra paprasta. 
Skaidriausio privatizacijos būdo – viešųjų aukcionų – 
buvo (ir tebėra) kiek įmanoma vengiama. Ir neatsi-
tiktinai. Juk būtent partinė nomenklatūra disponavo 
žiniomis apie vertingus objektus ir norėjo juos įsigyti 
tyliai, kitaip tariant, pigiai. Žmonės, kurie dirbo tuose 
objektuose ar kitaip buvo su jais susiję, šį procesą matė 
ir neabejotinai turėjo pajausti neteisybę. Būtent teisi-
nę neteisybę. Mažai kam atrodo neteisinga, kad kaž-
kas aukcione už 10 milijonų nusiperka namą ar meno 
kūrinį, arba biržoje – įmonės akcijų emisiją (na, ne-
bent prisiekusiam kairiajam, kuriam visi, turintys už 
jį daugiau, yra išnaudotojai). Tačiau kai buvęs partinis 
veikėjas X už litą ar šimtą litų nusiperka gamyklą, de-
galinių tinklą, laikraštį ar panašų turtą, kiekvienam 
kyla klausimas, kodėl jis, o ne aš – nes šimtą litų ir aš 
turiu. Ir tai vyko daugybėje miestų ir miestelių, kur 
tik turto buvo. Šiandien sunku svarstyti, ar privatiza-

cijos procesas Lietuvoje būtų išgelbėtas nuo prichva-
tizacijos, jei prieš jį būtų įvykdyta bent kiek apčiuo-
piama desovietizacija, atskirianti buvusį visuomeninį 
turtą nuo jį valdžiusios sovietinės nomenklatūros. Ta-
čiau pozityvi desovietizacijos įtaka neabejotinai būtų 
buvusi.

nuosaVyBė, kuRios niekas  
nenoRi Ginti

Antra prielaida žmonių nepasitikėjimui verslu ras-
tis yra valstybės požiūris į verslą. Idant verslas galėtų 
normaliai funkcionuoti, valstybė turi atlikti tam tikras 
funkcijas: nustatyti taisykles, prižiūrėti, kad jų būtų 
laikomasi, bausti nesilaikančiuosius. Viena svarbiau-
sių verslo taisyklių arba vertybių yra nuosavybės ne-
liečiamumas. Lietuvos Konstitucija skelbia, kad priva-
ti nuosavybė Lietuvoje yra saugoma ir ginama. Tačiau 
praktikoje yra šiek tiek kitaip. Nuosavybės apsaugos 
būklė yra gana paradoksali. Pirma, iki šiol nebaigta 
žemės reforma ir negrąžinta žemė buvusiems savinin-
kams. Tai reiškia, kad iki šiol esti toleruojami sovie-
tų nusikaltimai atimant (moralės terminais – vagiant) 
žemę iš teisėtų savininkų. O tuo metu vis daugiau pi-
nigų leidžiama įvairiausioms gerovės valstybės madų 
padiktuotoms programoms. Palyginimui – dar nepa-
dėjus pamatų klijuojami prabangūs tapetai. Greitai ir 
galutinai negrąžinta nuosavybė sustabdė rinkos plėtrą 
žemės ūkyje ir uždelsė jo virtimą normalia ekonomine 
veikla. Be to, tai atėmė motyvaciją iš daugybės žmo-
nių būti ūkininkais, investuoti į naujoves, galų gale – 
augin ti sveiką maistą prieinamomis kainomis. Kaip tai 
būdinga neapčiuopiamam nemoraliam dalykui: jis at-
nešė labai apčiuopiamus ekonominius nuostolius.

Kita vertus, toliau plečiama praktika atimti nuosa-
vybę iš asmens, jei to reikalauja viešasis interesas. Šia 
prasme labai įdomus yra Žemės įstatymas. Vienas iš 
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daugelio jo punktų, numatančių, kada žemę galima 
atimti (kompensuojant nustatyta kaina) iš savininko, 
numato situaciją, kai žemė reikalinga žvyro karjerui. 
Argumentas – priešingu atveju pabrangtų žvyras. O 
kitkas nepabrangtų? Mediena? Bulvės? Braškės? Gal 
tuomet teisūs buvo bolševikai, suvisuomenindami že
mę, kad visiems būtų geriau? Ir įdomu, kodėl to meto 
žemės atėmimus vadiname nacionalizacija ir smerkia-
me kaip nusikaltimą, o šiuo metu vykdomus žemės ir 
kito turto atėmimus (žvyrui, LEZ’ui ir pan.) vadiname 
paėmimu visuomenės reikmėms? Ir džiaugiamės, it bū-
tume gerą darbą padarę.

Paminėjimo prašosi ir partijų pozicija privačios nuo-
savybės bei privataus verslo klausimu. Tradiciškai pri-
vati nuosavybė yra rimčiausias konservatorių ekono-
minis arkliukas bei labiausiai dešiniuosius vienijanti 
ekonominė tema. Tačiau Lietuvoje nėra nieko pana-
šaus: ir konservatoriai, ir visų rūšių liberalai uoliai bal-
suoja už įstatymo dėl žemės paėmimo visuomenės reik
mėms platų taikymą, o vienas didžiausią stažą turinčių 
konservatorių Jurgis Razma viešai džiūgauja „pažabo-
jus privatininkus“ viešajame miestų transporte, nes jie 
mat kenkiantys valstybinių (savivaldybių) autobusų 
parkų veiklai... Tai ko norėti iš kairiųjų? Ypač turint 
omenyje valstybinių įmonių indėlį į šių partijų išlaiky-
mą? Belieka konstatuoti, kad normalaus verslo pagrin-
das – saugi privati nuosavybė – Lietuvos politikams 
vertybė nėra. Laimei, žmonėms ji tokia tebėra.

kRauk, koL nePakeLs

Tai, ką verslas turi sumokėti už teisę būti ir naudo-
tis vadinamosiomis viešosiomis gėrybėmis, yra mokes-
čiai. Nors didelės dalies tų viešųjų gėrybių – ką tik ap-
tarta nuosavybės apsauga, teismai, policija, švietimas, 
sveikatos apsauga, dailiai išgrįstas Gedimino prospek-
tas su iškirstomis liepomis ir pan. – reikalingumas ir 

efektyvumas, švelniai tariant, yra abejotini, racijos čia 
esama: dalimi šių „paslaugų“ naudojasi kiekvienas, tai-
gi ir mokėti už jas kažkas turi. Klausimas – kas, kiek 
ir kaip. Debatai dėl optimalios mokesčių sistemos yra 
nuolatiniai ir, matyt, tokie išliks, tad čia neaptarinė-
siu skirtingų apmokestinimo principų ir jų realiza-
vimo būdų. Viena mokesčių ypatybė yra bendra – jie 
visi mažina (ir verslininkų, ir jų samdomų darbuoto-
jų) paskatas dirbti. Ir juo mokesčiai didesni, juo labiau 
jie tą norą dirbti gniaužia. Taigi esama rimtos rizikos, 
kad mokesčių našta tiesiog neleidžia verslui atsirasti. 
Jau minėjome startinio kapitalo problemą. Nors bankų 
veikla išplėtota nepalyginti geriau, nei tai buvo prieš 
17 metų, paskolų verslui pradėti net ir prieš ekonomi-
nę krizę niekas nedalijo. Tad verslas pradedamas jį fi-
nansuojant iš šaltinių, kuriuos amerikonai vadina FFF 
(friends, family and fool3). Jų gali pakakti vienam ki-
tam mėnesiui, tačiau vos atsiradus įmonėje darbuoto-
jui – o be samdomo darbuotojo įmonė pasmerkta likti 
marginalija, – automatiškai iškyla to verslo masteliais 
didžiulė mokesčių prievolė.

Nėra abejonės, kad vengti mokėti mokesčius yra ne-
teisėta, tačiau tikrai nėra akivaizdu, kad tai nemorali 
veikla – juk mokesčiai renkami be mokėtojų sutikimo 
ir pasirinkimo (nuorodos į demokratinę rinkimų sis-
temą yra grynas formalumas ir neįtikina), naudojant 
valstybės prievartos aparatą. Jei prieš asmenį naudoja-
ma prievarta, moralumo–nemoralumo distinkcija tam-
pa gerokai iškreipta: žmogus gali elgtis moraliai, jei jis 
tą veiksmą daryti privalo pagal įstatymą (pvz., privalo 
ginti Tėvynę ir ją gina), tačiau privalomo veiksmo dary-
mas automatiškai nereiškia jo moralinio turinio (pvz., 
eina tarnauti, bet tarnybą pramiega4). Be to reikėtų 
įvertinti, ar moralu dideliais mokesčiais atimti iš žmo-
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3 draugai, šeima ir kvailiai.
4 žinomas sovietinių laikų posakis: kareivis miega, tarnyba eina.
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nių galimybę užsiimti jų norima veikla ir taip paversti 
juos samdomais darbuotojais, bedarbiais arba pašalpų 
gavėjais.

Mokesčių vengimo klausimas yra gana subtilus ir iš-
eina už šio straipsnio rėmų, todėl čia pakaks konstatuo-
ti, kad dalies mokesčių nemokėjimas (arba vengimas 
mokėti) kartais yra vienintelis būdas įmonei atsistoti 
ant kojų. Kadangi šis būdas yra nelegalus, jis savaime 
sąlygoja papildomas išlaidas ir riziką. Todėl įmonei iš-
augus, ji pati suvokia legalizavimosi naudą ir atlieka 
tai savo noru. Vertinant ekonomine prasme, būtų racio
nalu negaudyti mokesčius mokėti vengiančių smulkių 
įmonių, o susitelkti į stambesnes (jau užaugusias), ku-
rios dėl savo nesupratingumo (tai nėra moralinė yda) 
arba godumo (tai yra yda) šios praktikos nemetė. 

Reguliavimų našta – kitas svarstis verslo plėtrai ir 
priežastis nesilaikyti nustatytų reikalavimų. Nesilai-
kyti, nes tai arba brangu, arba netgi neįmanoma. Tei-
sės institutas yra suskaičiavęs, kad Lietuvoje veikia 
virš 150 verslą kontroliuojančių institucijų. Skaičius 
savaime įspūdingas. Maža to, šių institucijų teisė tik
rinti niekaip nereglamentuojama ir neribojama. Atski-
rais atvejais keli patikrinimai gali reikšti tiesiog verslo 
bank rotą. Ir net ne todėl, kad šis verslas daro ką nors 
neleistina: tiesiog būti tikrinamam yra brangu, o reika-
lavimų esama tiek, kad norėdamas tikrintojas ras prie 
ko prikibti. Pavyzdžiui, jūsų biuras apšildomas jūsų pa-
čių kūrenamu katilu. Atėjęs gamtos apsaugos inspek-
torius (žinoma, pagal skundą), apkaltina jus naudojant 
netinkamą kurą, nes šalia rado porą polietileno maiše-
lių, kurie liko nuo darbuotojų sumuštinių, ir skiria bau-
dą5. Vienintelis šansas nenukentėti – kad pasitaikytų 
moralus tikrintojas, kuris nenorėtų prikibti. Bet tokie 
paprastai ilgai darbe neužsilieka – juk kontrolės insti-
tucijos turi vykdyti baudų surinkimo planus.

Dažniausia dingstis patikrinti tą, o ne kitą įmonę, 
yra skundas: konkurentų, nepatenkintų darbuotojų. 
Pavyzdžiui, įsidarbini ir tinginiauji „dirbdamas“, o tuo 
metu žvalgaisi, prie ko galima būtų formaliai prisika-
binti tikrintojams. Kai darbdavys, pasibaigus kantry-
bei, tave atleidžia, paskundi jį darbo, priešgaisrinei, hi-
gienos ar dar kokiai nors inspekcijai. Per tą laiką gauni 
neuždirbtą algą ir patiri kito pažeminimo malonumą.

Reguliavimų sistema, kaip įgaliota teisti be teismo ir 
bausti, pati yra amoralumo židinys. Galimybė ne savo 
rankomis sužlugdyti konkurentą ar atkeršyti darb-
daviui provokuoja skųsti. Institucijos darbo rodikliai 
spaudžia darbuotojus bausti. Reikalavimų gausa, nelo-
giškumas ir baudų neproporcingumas provokuoja vers-
lininkus nuo tikrintojų išsipirkti. Pastarieji pasiūlymai 
provokuoja pareigūnus naudotis savo padėtimi. Pa-

prasčiausia žmogiškųjų ydų palaikymo grandinė, kuri 
iliustruoja, kodėl Lietuvoje taip išplitusi korupcija.

Čia aptartos verslo veiklos, prieštaraujančios teisės 
arba/ir moralės normoms, priežastys nėra nei retos, nei 
hipotetinės. Tai yra Lietuvos verslo kasdienybė, neabe-
jotinai formuojanti tam tikrą tradiciją ir koreguojanti 
supratimą apie tai, kas „dera“ ir kas „nedera“.

moRaLiai eLGtis naudinGa

Kokių darbuotojų ieško verslininkai? Kvalifikuotų, 
darbščių ir sąžiningų. Ir juo atsakingesnės pareigos, 
juo svarbesnės yra žmogiškosios savybės. Neatsitikti-
nai norima įdarbinti bent kiek pažįstamą žmogų – kad 
kas nors asmeniškai parekomenduotų, pasakytų, jog 
juo galima pasitikėti. Nors, remiantis populiariu versli-
ninko vaizdiniu, gal geriau būtų įdarbinti apsukrų suk-
čių, kuris meistriškai apgaudinėtų kitus verslo grandi-
nės veikėjus: tiekėjus, konkurentus, vartotojus?

Ne, verslas nėra karas, tai netgi ne lenktynės dėl pir-
mos vietos. Verslas yra bendradarbiavimas ir mainai 
keičiant tai, ką turi, į tai, ko tau reikia. Jeigu šiandien 
tavo darbuotojas apgaudinėja tiekėją, poryt jis tau at-
sisakys tiekti prekes, jei apgaudinėja vartotojus – var-
totojų sumažės. Galų gale tas apsukrusis darbuotojas 
vieną dieną apgaus patį darbdavį. Lygiai taip pat nie-
kas nenori bendrauti su nepatikimais tiekėjais (pvz., 
siunčiančiais nekokybiškus ar užsakymo neatitinkan-
čius produktus) ir pirkėjais (pvz., neapmokančiais sąs-
kaitų). O kadangi kiekvienas verslas arba tiekia, arba 
perka, tai turi ir pats būti patikimas, jei nori turėti 
part nerių bei klientų. Žinia, tam tikruose versluose 
patikimumas bei kokybė išryškėja tik per ilgesnį laiką 
(statybose), tačiau tai vis vien atsitinka. Yla iš maišo 
visada išlenda.

Tiesa, čia aš turiu omenyje normalų verslą, o ne po-
litinės valdžios maitinamas ir saugomas valstybines 
įmones (pvz., „Lietuvos geležinkeliai“ ar „Lietuvos du-
jos“) arba valstybės subsidijuojamus ir kitaip išskir-
tinai kuruojamus sektorius (žemės ūkis, energetika, 
kelių tiesimas). Ten rinkos dėsniai neveikia – ylos iš 
maišo neišlenda, nes jas laiku suslepia biudžeto pinigai 
ar specialiai tam išleisti teisės aktai.

Kaip teigia kun. Kęstutis Kėvalas, „Laisvoji ekono-
mika skatina moralę ir prašosi moralės. Laisvoji eko-
nomika neveikia, jei nėra moralės. Be moralės veikia 
tik totalitarizmas. Moralė yra vienintelis būdas lais-
vei skleistis“6. Normalus verslas rinkoje, neturėdamas 
vertybių, ilgesnį laiką tiesiog neišgyvena: praradęs re-
putaciją, praranda partnerius ir vartotojus, o su jais ir 
pajamas. To ir šiandien Lietuvoje mokomi verslo stu-

ekonominė VeikLa iR VeRtyBės

5 ši istorija yra visai šviežia – įvyko pernai, Vilniuje.
6 kun. kęstutis kėvalas, „ar įmanoma taikyti krikščioniškas vertybes 

ekonomikoje?“, in: http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles% 
2F82026, [2008-08].
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dentai. Apie tai, kad vartotojas visada teisus, kad jį rei-
kia išklausyti ir įsiklausyti ir kad jis būtų patenkintas: 
nupirktų šiandien ir ryt sugrįžtų. Kaip, įsivaizduoja-
ma, galima būtų to pasiekti amoraliu elgesiu?

Tačiau dar esmingesnis klausimas – kaip tai apskri-
tai įmanoma? Kam tenka bendrauti darbe su klien-
tais, tas puikiai žino, kad dažnai, netgi labai dažnai, jie 
būna visiškai neteisūs. Bet tai paties darbuotojo prob
lema – klientas turi nupirkti ir likti patenkintas, taigi 
neigiamos emocijos turi būti suvaldytos (tai beje, irgi 
yra dorybė). O šalia dar ant kulnų lipa konkurentai, 
todėl nuolat reikia siūlyti kažką nauja, reklamuoti, už-
burti, užliūliuoti. Būtent čia, sakyčiau, ir yra silpnoji 
verslo moralumo problema: jis kelia sau tokius stan-
dartus, kurių laikytis reikia antžmogių. O tokių darbo 
rinkoje nebūna. Darbo rinkoje dažnai būna tik pusan-
tro grioviakasio.

Klysta bobutės turguje, grąžindamos centus už ridi-
kėlius, klysta kasininkės prekybos centre, išmušdamos 
teisingą apelsinų kainą, klysta vadybininkai, parink-
dami klientui tinkamą prekę, klysta įmonių vadovai, 
parinkdami vieną ar kitą strategiją. Jeigu pirmųjų 
klaidas galime pripažinti klaidomis – juk klysti žmo-
giška, – tai strategijos klaidos gali vesti ir prie nemo-
ralių veiksmų.

PaPRastieji VeRsLo PakLydimai

Manyčiau, kad labiausiai versle pažeidžiama mora-
lės norma yra „nemeluok“. Vargu ar šiandien rasime 
verslininką, kuris prisipažintų dėl mažesnės savikai-
nos sąmoningai tiekiąs gaminius, neatitinkančius tos 
informacijos, kuri apie juos pateikiama. Arba gamyboje 
naudojąs netinkamas priemones, nesilaikąs deklaruo-
jamų sąlygų ir pan. Aš čia nekalbu apie pasitaikantį 
broką – brokas yra taip pat teisė klysti, kuri gali būti 
netikėta pačiam tiekėjui. Kalbu apie sąmoningą spren-
dimą sutaupyti kokybės sąskaita, pakeičiant kokybiš-
kesnius produktus į mažiau kokybiškus, natūralius 
tirštiklius, dažiklius, konservantus į sintetinius, ma-
žiau kenksmingus į kenksmingesnius – nes taip pigiau. 
Arba sprendimą pataupyti gamtos sąskaita ir išleisti 
į aplinką mažiau išvalytą vandenį, orą ir pan. nei de-
klaruoji. Toks elgesys, žinoma, yra ne tik nemoralus, 
bet ir neteisėtas. Tačiau ne visas sudedamąsias gami-
nio dalis lengva patikrinti, todėl rizika būti sugautam 
gali būti visai maža. Čia ir yra galimybė pasireikšti tos 
įmonės sprendimų priėmėjų moralumui.

Reikia nuolat turėti omenyje, kad, vertinant verslą 
moralės požiūriu, svarbu suvokti, jog sprendimus įmo-
nėje priima konkretus žmogus arba konkretūs žmo-

nės. Kasdienei įmonės veiklai vadovaujantis direkto-
rius didesniame versle dažniausiai yra kitas asmuo nei 
savininkas(ai) ir jis gali priimti „taupantį“ sprendimą 
ir be akcininkų žinios. Kita vertus, jei nemoralūs spren-
dimai diktuojami pačių akcininkų, direktorius turi pro-
gą išbandyti savo moralumą mėgindamas pakeisti ak-
cininkų sprendimą, jį vykdydamas arba išeidamas iš 
kompanijos.

Čia aptariau labai tiesmukiško melavimo apie pro-
duktą ar paslaugą atvejį. Visuomenė apie tokius sužino 
gana retai, pavyzdžiui, kai bankrutuoja koks bankas 
ar nukentėjęs nuo ne tokio, kaip skelbiama, produk-
to vartotojas paduoda gamintoją į teismą7. Tai, su kuo 
visuomenė susiduria kasdien, yra švelni tiesos mas-
kavimo forma – reklama. Pagal reklamos įstatymą, ji 
negali būti klaidinanti. Formaliai žiūrint, ji tokia gali 
ir nebūti, tačiau gali turėti klaidinamą poveikį, veik-
dama mūsų pasąmonę. Žmogus nėra tokia labai jau 
protaujanti būtybė, kaip dažnai manosi esanti, ypač 
parduotuvėje, kai nėra laiko, o prekių įvairovė tokia 
didelė. Beskubėdami čiumpame to pavadinimo daik-
tą, kurį matėme per televiziją grojant gražiai muzikai, 
naudojamą gražių žmonių, grąžinantį mums jaunystę, 
sveikatą, teikiantį sėkmę ir pan. O etiketės ir neper-
skaitom, kiek jame yra E, metiletilpropil parabenų, 
hidrintų riebalų, natrio gliukomato ir apskritai iš ko jis 
pagamintas. Jei bent kiek susimąstytume, tai iš karto 
suprastume, kad šampūnas už tris litus negali būti na-
tūralus (kaip skelbia reklama), o margarinas nėra joks 
sviestas, kad braškių skonio sūreliai ir negali kvepėti 
braškėmis, kad natūrali mėsa niekada nebūna skais-
čiai raudona, o pavadinimas baby ar vaikiškas (pvz., 
aliejukas ar dešrelės) visai nereiškia jų sveikumo. Čia, 
manau, belieka pasakyti, kad patys esame kalti. Jei no-
rime kokybės, turime bent jau perskaityti gaminio eti-
ketę ir pasidomėti, ką reiškia ten naudojami trumpi-
niai ir kiti gudrūs žodžiai. Tokios informacijos daugėja 
ir populiariojoje žiniasklaidoje.

Be to, neturėtume norėti puikios kokybės už mažą 
kainą. Masinė produkcija tam ir yra masinė, kad būtų 
prieinama daugumai žmonių. Tas laikrodis, kurį gali-
me nusipirkti supermarkete, juk turėtų skirtis nuo to, 
kurį paveldėjote iš senelio ar jums pagamino pagal už-
sakymą. Ar ne?

Ar stebuklinių pasakų stiliaus reklamą apie savo ga-
minius skleisti, naudojantis žmonių lengvatikyte, yra 
amoralu? Bent jau negražu, nesolidu ir neskoninga – 
tai tikrai. Man tai yra pakankamas pretekstas jų ga-
minių nepirkti, tačiau kiekvienas matuoja pagal savo 
skalę.

Kita šiandien Lietuvoje plačiai aptariama ir skaus-
minga tema – santykiai tarp pačių verslų. Stambio-
sios įmonės kaltinamos sunaikinusios smulkųjį verslą. 
Emocijos ypač sukyla kalbant apie prekybos centrus, 
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tiekėjus ir smulkias parduotuves. Dalis tų kaltinimų 
yra pagrįsti tiek pat, kaip žvirblio skundas, jog negi-
mė ereliu – esą smulkiems prekybininkams sunkiau 
išlaikyti darbuotojus, patalpas, o tiekėjams neapsimo-
ka tiekti tokiomis sąlygomis. Beje, smulkių įmonių ir 
tiekėjų į prekybos centrus problemos yra viena kitą 
išsprendžiančios. Centrų praktika diktuoti jiems nau-
dingas sąlygas nėra nei nusikalstamas, nei amoralus. 
Parduotuvė nėra vieša vieta – jos savininkas gali nu-
statyti kokias tik nori taisykles tiekėjams, juk egzistuo-
ja saugiklis – pirkėjas. Jei sąlygos bus tikrai nepalan-
kios, pirkėjas nebegaus tam tikrų prekių. Taip atsiras 
niša kitiems prekybininkams, kurie pasiūlys šiek tiek 
geresnes sąlygas iš centrų išstumtiems tiekėjams. Jei-
gu prekės turėjo savo pirkėją, tai smulkiesiems preky-
bininkams jos apsimokės – maržos nereikės dalytis su 
prekybos centru, o ir kainos mažose parduotuvėse gali 
būti didesnės (jei tik mažieji nesumanys dalyvauti poli-
tinėse akcijose „sumažinkime infliaciją“).

Yra tik vienas „bet“ – jei pirkėjui to reikia. Prieš eko-
nominę krizę Lietuvoje buvo prasidėję procesai, ku-
riuos galime pavadinti pirkėjų brendimu. Ėmė nebeuž-
tekti daug ir pigiai apsipirkti. Pradėjo darytis įdomu, 
ką perki. Susikaupus kritinei masei tokių pasidomin-
čių prekėmis vartotojų, susiformuoja rinka kitokiai nei 
prekybos centrų apsipirkimo kultūrai. Tačiau, kaip ir 
kiekvienai kultūrai, jai užaugti reikia laiko. Taip, per 
tą laiką bankrutuoja ne vienas tiekėjas ir smulki par-
duotuvė. Tačiau tai yra ekonominė būtinybė – ištekliai 
eina ten, kur tuo metu jie daugiausia uždirba, o masi-
nio pirkėjo noras, net jei jis mums atrodo visiškai kvai-
las, yra tenkinamas. Be abejo, krizė šį procesą smarkai 
sulėtino, tačiau visiškai nesustabdė.

Didžiųjų ir mažųjų santykiuose esama ir slidesnių 
aspektų. Tarkime, jūs esate smulkus prekybininkas, 
matote rinkoje nišą – tam tikrų prekių trūkumą – ir 

sugalvojate jų parūpinti. Investuojate į gamintojų pa
iešką, įsitikinate jų kokybe, ieškote geriausio tiekėjo, 
geriausio būdo jas atsigabenti ir galų gale imate jas im-
portuoti iš, pavyzdžiui, Australijos. Be abejo, susiduria-
te su apyvartinių lėšų problema, nes pinigai apsisuka 
lėtai: užmokate iš anksto, kol prekės atvažiuoja, kol jas 
išparduodate savo mažoje krautuvėlėje, pinigai ir pa-
sibaigia. Reikia padidinti pardavimus. Greitai ir be di-
delių pradinių investicijų tai galima padaryti tik per 
prekybos tinklus. Iš pradžių viskas juda lyg ir gerai, bet 
po kurio laiko prekybos centras jūsų prekių atsisako, 
nes pats jas pradeda vežti iš jūsų rasto tiekėjo dešimt-
kart didesniais kiekiais ir keliskart mažesnėmis kaino-
mis. Apgavystė? Idėjos ir įdirbio vagystė? Žvelgiant iš 
smulkaus verslininko pusės – taip. Tačiau pažvelkime 
iš vartotojo pusės. Vartotojas gauna prekę kelis kartus 
pigiau ir gali ją nusipirkti ne vienoje parduotuvėlėje, 
o prekybos centre. Kodėl jis turėtų šios galimybės ne-
turėti? Arba kodėl tiekėjas turėtų parduoti dėžutę pre-
kių smulkiam verslininkui, užuot pardavęs konteinerį 
stambiam? Tai kelis kartus prieštarauja ekonomikos 
dėsniams.

Tokia ta verslininko duona. Sakysite – tik smulkaus, 
prekybos centrai juk daro ką nori. Nėra taip paprasta. 
Pirma, jie kadaise irgi buvo maži, o rizika imtis vers-
lo buvo nesulyginama su šiandiene. Antra, didieji turi 
savų problemų. Ir nemanau, kad jos paprastesnės nei 
mažųjų ir kad norėčiau su jais apsikeisti vietomis8.

O tai ką daryti smulkiam prekybininkui? Prekiauti 
tik tuo, kas prekybos centrams neįdomu? Arba prekiau-
ti tik savo kioske? Kaip visada, atsakymas yra kažkur 
per vidurį. Rinka yra įvairi ir didžiulė. Be abejo, egzis-
tuoja veiklos, kurių didieji nesiims, nes jiems neapsi-
moka. Jų paieška ir yra ta inovacija, kuri yra verslo 
esmė – kaskart turi surasti ką, kaip, kur pasiūlyti, kad 
pirkėjui patiktų, o tau apsimokėtų.

ekonominė VeikLa iR VeRtyBės
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sociaLinė atsakomyBė iR kitos  
PseudoVeRtyBės

Nors, atrodo, jį puikiai pažįstame, tačiau pažvelki-
me atidžiau: kas yra verslininkas ir ką jis duoda visuo-
menei? Visuomenei verslininkas sukuria darbo vietas, 
t. y. duoda pragyvenimo šaltinį tiems, kurie patys jo 
susikurti nenori arba nepajėgia. Beje, nors tai kažkodėl 
mėgstama užmiršti, to daryti jie visiškai neprivalo. Juo 
labiau jie neprivalo tų darbo vietų išlaikyti. Žmonės 
nėra sužymėti į tuos, kurie privalo darbo vietas (vers-
lus) kurti, ir tuos, kurie to neprivalo. Kuria tie, kurie 
drįsta ir pajėgia.

Šiuolaikinėje ekonomikoje didžiąją bendrojo produkto 
dalį sukuria ir didžiąją darbo jėgos dalį įdarbina smul-
kus verslas9. Taigi verslas dažniausiai yra smulkus, o 
verslininkas – ne privačiu lėktuvu skraidantis ir golfą 
žaidžiantis ponas, žvelgiantis iš „Stiliaus“ puslapių, o 
vidutinių pajamų, nuolat užsiėmęs ir atsakomybės ge-
rokai prispaustas vyras ar moteris. Jam reikia nuolat 
galvoti, kaip gauti pinigų algoms išmokėti ir veiklai pa-
laikyti (nes jiems bankai kreditų dosniai nedalija), kaip 
išlaikyti gerus darbuotojus (nes negali jiems pasiūlyti 
stažuočių Tokijuje ir atostogų Bahamuose, netgi sporto 
klubo abonementą retas gali finansuoti), kaip išvengti 
naujai užgriūvančių reguliavimų ir mokesčių ar kon-
trolės institucijų patikrinimų (kai neturi nupirktų po-
litikų ar šiaip įtakingų globėjų). Ar panašu, kad šiems 
žmonėms trūksta atsakomybės? Ar panašu, kad mo-
ralu jiems dar ką nors užkrauti, pavyzdžiui, prievolę 
finansuoti miesto socialinę infrastruktūrą, kultūrines 
akcijas, darbuotojų maitinimą, jų sveikatos patikrini-
mą, kasdienį tikrinimą dėl alkoholio ar pan.?

Socialinės atsakomybės samprata, kaip palyginti 
nauja kategorija, yra visiškai miglota. Pagal jos turinį 
ją galima padalyti į tris aspektus. Pirma – savo nor-
malios moralios veiklos vieša reklama. Tai yra aš ne 
tiesiog sumoku žmonėms sutartus ir jų uždirbtus at-
lyginimus su visais mokesčiais, bet pavadinu tai kokia 
nors iniciatyva (antivokelių ar pan.), ją viešai paskel-
biu, pakviečiu kitus jungtis, pasmerkiu nesijungian-
čius ir pan. Tai ne kas kita kaip naujos rūšies viešieji 
ryšiai, kur vartotojas (in)formuojamas ne reklamuojant 
produktą, paslaugas ar įmonės pavadinimą, o vieną ar 
kitą jos veiklos principą. Vieni pasirenka socialinę at-
sakomybę, kiti reklamuoja įmonės modernumą (tai, 
kad darbuotojai nuolat mokosi, diegia naujoves). Tai, 
be abejo, yra geri principai, bet jie daromi dėl verslo 
ir jokios papildomos socialinės atsakomybės čia nėra. 
Kai kurie tradiciniai principai įmonės veikloje atsiran-
da naujai reaguojant į realias problemas. Pavyzdžiui, 
kai kurie prekybos centrai siūlo biologiškai suyrančius 
krepšelius prekėms. Tai nėra kažkokia nauja mora-
lės norma – teršti gamtą niekuomet nebuvo laikoma 

dora, tiesiog šiuo metu problemos aktualumas yra di-
delis, todėl ji verta ir sprendimo, ir dėmesio. Nors toks 
veiksmas savaime seka ir iš verslo logikos, nepaisyda-
ma visuotinės prekybos centrų nekentimo manijos ma-
nyčiau, kad tokio pobūdžio iniciatyvas labiausia tiktų 
vadinti socialine atsakomybe.

Antra – kai įmonė socialine atsakomybe pavadina 
veiklą, kuri jokiomis tradicinėmis vertybėmis nesire-
mia. Pavyzdžiui, pernai Lietuvos statybininkų asociaci-
ja, reaguodama į vienos statybinės bendrovės iniciaty-
vą, ėmė raginti bendroves „elgtis pilietiškai atsakingai“ 
ir neįdarbinti darbuotojų iš užsienio. Toks elgesys visų 
pirma neįgyvendina jokios vertybės (priešingai, skati-
na skirtingą požiūrį į skirtingas tautybes), be to, jis gali 
būti ekonomiškai žalingas. Arba priešingai, po metų 
kitų nenustebčiau, jei įmonė X imtų girtis, kad mielai 
į darbą priima netradicinių seksualinių pažiūrų asme-
nis, taip įtvirtindama nediskriminacijos vertybę. Vėl-
gi, įdarbinant nediskriminacija nėra jokia vertybė, nes 
dirbti turi tie, kurie tam darbui tinkami, o ne atitinka 
vienus ar kitus lyties, amžiaus, tautybės ar pan. kri-
terijus. Ir socialinės atsakomybės čia nėra – nes kaip 
gali būti socialinė atsakomybė, nesant atsakomybės už 
savo verslo likimą, priimant ne efektyviausius, o viešie-
siems ryšiams palankius sprendimus.

Trečia – kai socialine atsakomybe bandoma vadin-
ti filantropiją. Pavyzdžiui, bendrovė finansuoja miesto 
šventes, koncertus, renginius ar sporto varžybas. Pa-
gal atlygio pobūdį tai gali būti reklama arba parama 
(filantropija). Pirmuoju atveju reklamai prikuriamas 
moralinis efektas, – tai vienas įprastų reklamos triu-
kų. Antruoju atveju situacija yra kur kas nemalones-
nė. Sakyčiau, netgi visiškai nemaloni, nes rauna ir taip 
Lietuvoje gležnos filantropijos daigą. Juk jeigu tai yra 
atsakomybė prieš visuomenę, tai nėra mano geros va-
lios aktas. Jeigu aš privalau tai daryti, tai nėra jokia 
mano dorybė, tik paklusimas. Filantropijos pagrindas 
yra moralinis – žmogus daro gerą darbą niekieno ne-
verčiamas (taigi tai negali būti atsakomybė, net ir so-
cialinė), ir nieko tiesiogiai už tai negaudamas (taigi tai 
nėra reklama). Tai, ką gauna filantropas, yra satisfak-
cija ir pagarba. Pakeisti filantropiją socialine atsako-
mybe yra kažkas panašaus, kaip močiutės virtinukus 
pakeisti stoties beliašais.

ekonomikos iR moRaLės santykis

Verslininkų, verslo ir ekonominės veiklos apskritai 
kaltintojai prigimtiniu nemoralumu dažniausiai būna 
susipainioję savo racionalumo sampratoje. Vyraujan-

Guoda azGuRidienė

8 keli variantai: nuolat gresiantys nauji konkurentai – tarptautiniai 
prekybos tinklai, makroekonominės problemos (infliacija, paskolų 
brangimas), profsąjungos, privalomas flirtas su valdančiaisiais ir poli-
tika apskritai, visuomeninės antiakcijos ir t. t.
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čios ekonominės doktrinos pripažįsta ekonomikoje vei-
kiantį žmogų kaip racionalų subjektą. Tačiau racio-
nalumas čia suprantamas ne kaip pinigais išreikštos 
naudos siekimas. Racionalus žmogus ekonomikoje yra 
tas, kuris suvokia savo tikslus bei prioritetus ir jų sie-
kia. Apie tuos tikslus ir prioritetus niekas nepasakyta – 
jie stebėtojui yra nežinomi. Beje, būtent todėl sėkmin-
gas verslininkas yra tas, kuris įžvelgia kitų žmonių 
tikslus bei norus ir, pateikęs rinkoje juos atitinkančias 
prekes bei paslaugas, uždirba pinigus.

Gal iš pirmo žvilgsnio taip neatrodo, bet žmonių 
tikslai bei prioritetai būna labai skirtingi. Neigti tai 
yra didžiulė simplifikacija ir savo siauro mąstymo de-
monstravimas. Paimkime kaip pavyzdį darbo rinką. 
Šiandien viešajame diskurse praktiškai visada taria-
ma, kad darbuotojas nori kuo daugiau uždirbti, darb-
davys – kuo mažiau mokėti, todėl darbdavio ir darbuo-
tojo derybos yra paremtos stipresniojo jėga, o darbo 
santykiai – iš principo nemoralūs (mat juose pralai-
mi mažiau agresyvūs, moterys, jaunimas ir pan.). Ta-
čiau kiekvienas, paanalizavęs net ir savo ar savo arti-
mųjų motyvus supras, kad dirbančiojo prioritetas toli 
gražu nėra maksimizuoti uždarbį. Jeigu taip būtų, tai 
niekas netriūstų, pavyzdžiui, švietimo ir kultūros sfe-
rose. Daugybei žmonių pagrindinis tikslas yra darbo 
priimtinumas. Jie nori dirbti tai, ką moka ir mėgsta, 
kur juos gerbia, net jei tai nėra taip gerai apmokama. 
Ir taip nesti dėl pasirinkimo nebuvimo. Pavyzdžiui, di-
džioji dauguma jaunų dėstytojų dar pernai galėjo dirb-
ti geriau apmokamą ir mažiau energijos reikalaujantį 
samdomą darbą versle, tačiau nedirbo. Kitiems prio-
ritetas yra galimybė dirbti su nauja technika – todėl 
kompiuterių specialistas neina į privačią įmonę, o dirba 
puse rankos (daugiau iš jo ten ir nereikalauja) už juo-
kingą algą kokiame valdiškame tyrimų institute. Dalis 
žmonių, ypač moterys, sąmoningai renkasi mažesnės 
atsakomybės, komandiruočių ir viršvalandžių nereika-
laujantį darbą, nors jis mažiau apmokamas, nes jų pri-
oritetas yra šeima. Ir čia nėra jokios lyčių diskriminaci-
jos. Visi šie žmonės elgiasi racionaliai, nors tai niekaip 
netelpa į susiformavusią darbuotojo norų schemą.

Lygiai taip pat skirtingų prioritetų turi ir įdarbinan-
tys darbdaviai: jiems reikia ne kažkiek „darbuotojo“ 
vienetų, bet žmogaus su tam tikromis savybėmis, pa-
vyzdžiui, itin patikimo (patarėjo), lankstaus (personalo 
vadovo), pakantaus (sekretorės), kruopštaus (buhalte-
rio), nestandartiškai mąstančio (naujų produktų kūrė-
jo), arba priešingai – standartiškai mąstančio (rinkoda-
ros specialisto) ar pan. Racionalumas ekonomikoje yra 
savo tikslų suvokimas ir veikimas jų siekiant. Galima 
sakyti, kad noriu ir laisvo grafiko, ir maksimalios algos, 
bet taip tiesiog nebūna. Tad manantiems, jog raciona-
lumas reiškia tiesiog didesnius pinigus, vertėtų susi-
mąstyti apie savo pačių prioritetus.

Taigi ar homo economus yra nemoralus pagal apibrė-
žimą, ar pagal pasirinkimą? Viena vertus, kadangi mo-
ralumas yra grynai žmogiška kategorija, tarsi akivaiz-
du, kad nemoraliu tampama dėl pasirinkimo. Tačiau 
kas nors gali prieštarauti, sakydamas, kad vienas lau-
ke – ne karys ir jei sistema remiasi (minta, yra varoma) 
žmonių ydomis bei silpnybėmis, tai kaip joje gali būti 
moralus? Juk žmonės patys nori girdėti, kad vienas ar 
kitas daiktas suteiks jiems sveikatą, grožį. Kitaip ta-
riant, dauguma žmonių nori būti įtikinti, kad gražiais 
ir laimingais (paprastesniu atveju turtingais) juos pa-
darys daiktai, postai ar kiti žmonės, nors, kiek pagal-
voję, puikiai supranta, kad taip nebūna. Kadangi taip 
neįvyksta, žadėjusiuosius pelnytai pavadina sukčiais ir 
vėl ieško, kas čia tą rojų žemėje jiems pažadės. Tad jei 
vertinsime absoliučiai: nemoralumą sukuria pati žmo-
giškoji prigimtis – troškimas, godumas, tingumas ir 
pan. Tačiau šis atsakymas galioja visų rūšių žmonių 
paklydimams, o kuo gi išsiskiria ekonomika ir verslas?

Pirma, ekonominė veikla yra laisvi mainai – nė vie-
nas nėra įgaliotas vykdyti prievartos kitų subjektų 
atžvilgiu. Antra, versle disponuojama savo nuosavy-
be – teisinėje valstybėje nė vienas negali pasinaudoti 
svetimais ištekliais už juos nemokėdamas. Tai riboja 
ir veiklos mastus. Čia galėtume dėti tašką, padarę iš-
vadą, kad iš esmės ekonominė veikla yra pastatyta ant 
tvirtų vertybių pamatų (neprievarta, nuosavybė, laisvi 
mainai) ir tik dėl žmogaus prigimties atsitinka vieni ar 
kiti paklydimai, kurie jau čia aptarti, bet jie nėra siste-
miniai. Tačiau vis dėlto dar lieka vienas klausimas.

aR šiuoLaikinė ekonomika yRa Rinkos?

Pagrindiniai rinkos požymiai yra vyraujanti privati 
nuosavybė ir mainų laisvė bei iš to kylanti visų rinkos 
dalyvių pasirinkimo laisvė: gali parduoti vienam, gali 
kitam, gali visai neparduoti; gali pirkti iš vieno, gali iš 
kito, gali visai nepirkti. Čia verta būtų pabrėžti, kad 
privati nuosavybė yra ekonominio elgesio, o pasirinki-
mo laisvė – apskritai žmogaus moralumo pagrindas. 
Juk veikimas su svetima nuosavybe jau savaime yra 
vagystė, o bet koks veiksmas gali būti moralus tik tada, 
kai žmogus jį pasirenka laisva valia. Todėl, pavyzdžiui, 
mokesčių mokėjimas iš esmės skiriasi nuo labdaros – 
pirmuoju atveju laisvos valios nėra, yra tik paklusimas 
įstatymui, antruoju atveju yra aktas su moraliniu turi-
niu. Jeigu gyventume sistemoje, kurioje visi būtų pri-
versti elgtis „padoriai“, vargu ar turėtume labai kuo 
džiaugtis – turėtume moralios visuomenės regimybę, 
bet apie pačių žmonių nuostatas nežinotume nieko. Pa-
našiai buvo sovietiniais laikais su prievartine ir nuolat 
demonstruoti privaloma meile komunistų partijai – at-
ėjo 1988 m. ir paaiškėjo, kad jos niekas nemyli... Kaip 
rašo gydytojas ir mąstytojas Edwardas Bachas, „žmo-
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gus visada turi turėti pasirinkimą. [...] Turi būti netik
rų dalykų, kad žmonės galėtų pasirinkti tarp aukso ir 
šlako“10.

Taigi ar esama prielaidų šiandienėje ekonomikoje jos 
dalyvių moralumui reikštis? Remdamiesi statistika pa-
sakysime, kad privati nuosavybė vyrauja. Bet tik ver-
tinant aritmetiškai. Pavyzdžiui, gyvenamasis būstas 
Lietuvoje virš 90 proc. yra privatus, tačiau būstui iš-
laikyti būtinos paslaugos – elektros, šilumos, vandens 
tiekimo – priešingai, yra monopolinės ir vyraujančio 
viešojo kapitalo. Tad ekonominis būstų privatumo re-
zultatas yra menkas11. Transporto srityje tik kelių ir 
tik krovininiame transporte laisvės ir privačios nuosa-
vybės yra tiek, kad konkurencija duoda matomą rezul-
tatą. Visur kitur – geležinkelis, uostas, keleivių perve-
žimas, oro uostas – valstybinės struktūros pačios veža, 
nustato kainas, kvotas ir t. t. Energetika ir transportas 
yra tos sritys, nuo kurių priklauso kiekviena pramonė, 
tad jų galimybė įdarbinti rinkos jėgas yra itin apribota. 
Žemės ūkyje rinkos santykiai apsiriboja turgumi. Ki-
tur kainos reguliuojamos, kvotos nustatytos, subsidi-
jos mokamos, mokesčių lengvatos taikomos. Paslaugos, 
kurios kiekvienam vartotojui yra arčiausia kūno – švie-
timas ir sveikata – 90 proc. valdiškos. Kur belieka ieš-
koti rinkos? Atskiruose paslaugų segmentuose, kurie 
dar neįvardyti kaip nacionalinės svarbos ar šiaip neį-
sivėlę į politinius reikalus? Žinoma, kad tokių mažai. 
Taigi rinka yra smarkiai suvaržyta ir apkarpyta vie-
šosios nuosavybės ir reguliavimų. Kaip minėjau anks-
čiau, pati privati nuosavybė politikų netraktuojama 
kaip vertybė ir deramai neginama.

Politinė valdžia taip pat yra atsakinga už tai, kad da-
lis įmonių įgavo neproporcingas galias rinkose ir taip 
sumažino visų galimybę rinktis. Įvairiausių šalių vy-
riausybės šiandien skundžiasi, kad transnacionalinės 
korporacijos diktuoja jiems sąlygas, o monopolijos tik 
auga ir stiprėja. Tačiau kas šias monopolijas, it gegu-
žiukus, išaugino ir nupenėjo? Pirmosios monopolijos ir 
atsirado kaip privilegijos, pavyzdžiui, geležinkelių vers-
las Didžiojoje Britanijoje ir JAV. Politinė valdžia sutei-
kė tam tikriems verslams išskirtinę teisę ir apsaugą 
nuo konkurentų vykdyti tam tikrą veiklą, nes matė čia 
politinį interesą (dažniausiai vadinamą nacionaliniu). 
Vėliau monopolijos imtos ginti per nacionalinių valsty-
bių vykdomą standartų politiką12. Šiandien turime aibę 
tokių istoriškai susiklosčiusių nacionalinių monopolijų: 
uostus, oro uostus, nacionalinius vežėjus oro transpor-

tu, nacionalinį paštą, tą patį geležinkelį ir pan. Kitas 
monopolijas valstybė užsiaugino iš ekonominių paska-
tų, pavyzdžiui, privatizacijos metu suteikė „Lietuvos 
telekomui“ monopolio teisę mainais už aukštesnę kai-
ną, kuria papildė biudžetą, šiandien stengiasi apsaugo-
ti municipalinių vežėjų lokalų monopolį nuo privačių 
konkurentų. Nepaisydamos savo antimonopolinės reto-
rikos ir konkurencijos gynimą imituojančios, bet iš tie-
sų konkurenciją griaunančios politikos13, vyriausybės 
nevengia sudaryti su pasaulinio masto monopolijomis 
išskirtinio bendradarbiavimo sutarčių (pvz., dėl pro-
graminės įrangos), taip tik didindamos jų galią. Šian-
dienėje globalioje konkurencijoje dėl investicijų valsty-
bės nesikuklina atvirai „pirkti“ stambių investuotojų 
(labai dažnai tai yra didelę įtaką rinkoje turinčios įmo-
nės) subsidijomis, mokesčių lengvatomis bei kitomis 
nuolaidomis. Lietuva taip pat turi tokią programą, ku-
rioje numatytos visos kitose ES valstybėse taikomos 
investuotojų viliojimo priemonės. Fantazijos kopijuoti 
užtenka, bet, matyt, tik tokios. Ekonomine prasme tai 
yra labai netoliaregiška politika ir tiesioginių užsienio 
investicijų į Lietuvą (maži) skaičiai tai tik patvirtina. 
Manau, moralės aspekto komentarų čia net nereikia.

Kita rinkos – kaip atsakingų veikėjų laisvos sąvei-
kos – seklėjimo tendencija kyla iš paties verslo. Tai pri-
vačių (šeimos) įmonių mažėjimas ir akcinių bendrovių 
plėtra. Reiškinys tai nenaujas ir jau senokai tapęs nor-
ma. Skyriuje apie apsimokančias vertybes rašiau, kad 
yla galų gale iš maišo išlenda. Tačiau šiandienė vers-
lo teisės sistema leidžia kai kurioms yloms ir neišlįsti. 
Dėl viešos ir patogios prekybos įmonių akcijomis jų sa-
vininkai, pirma, tampa kolektyviniai, antra, gali grei-
tai keistis. Abi aplinkybės mažina savininkų atsako-
mybę ir trumpina jų atsakomybės perspektyvą laike. 
Susiformuoja klasė investuotojų, kuriems verslas kaip 
toks nerūpi, jiems rūpi kuo greičiau uždirbti kuo dides-
nę grąžą, nesvarbu, net jei tai daroma įmonės ateities 
sąskaita. Jeigu tokius motyvus turintiems akcinin-
kams pavyksta įgauti sprendimams reikalingą nuosa-
vybės dalį, tai priimami tokie sprendimai, kurie leidžia 
greitai maksimizuoti investicijų grąžą. Dažniausiai tie 
sprendimai, kenkiantys įmonei ekonomine prasme, 
būna ir nemoralūs, nes jie nebesirūpina pagrindiniu 
moralaus elgesio saugikliu – būsimu klientu. Siekiant 
tokių trumpalaikių tikslų, galima nekreipti dėmesio į 
įmonės reputaciją, gaminių kokybę, įsipareigojimų dar-
buotojams ir aplinkai laikymąsi ir pan. Laimei, tokius 

Guoda azGuRidienė

9 Lietuvoje formaliai smulkios ir vidutinės įmonės sudaro 99 proc. 
visų veikiančių įmonių.

10 mechthild scheffer, The Encyclopedia of Bach Flower Therapy, 
Rochester, Vermont: Healing arts Press, 2001, p. 5.

11 Geriausia iliustracija – nevykstanti pastatų renovacija. normaliai 
su privačiu turtu taip nesielgiama – jo vertei neleidžiama taip kristi.

12 Vadinamieji netarifiniai barjerai (taro jų ir standartai) yra didžiulė 
kliūtis vieningai es vidaus rinkai. Būtent dėl jų, nepaisant politinių pa-

siryžimų ir netgi direktyvų, vieninga rinka „neatsitinka“ geležinkelių 
transporto srityje. tačiau standartų nesuderinamumo priežastis ir yra 
monopolijų interesai.

13 apie es ir Lietuvoje vykdomos konkurencijos politikos žalą kon-
kurencijai žr. Lietuvos laisvosios rinkos instituto studiją „konkurenci-
jos teisė ir jos taikymas Lietuvoje“, in: http://www.lrinka.lt/index.php/
analitiniai_darbai/analize_konkurencijos_teise_ir_jos_taikymas_lietu-
voje/3407.
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sprendimus priimti nėra taip lengva, nes reikia supirk-
ti tiek akcijų, kad pakaktų sprendimo teisei arba su-
sitarti su kitais akcininkais, kurių interesai gali būti 
visiškai kitokie. Tačiau jeigu „naudos gaudytojų“ santy-
kis su „verslo augintojais“ pasikeis pirmųjų naudai, tai 
perspektyvos bus liūdnos ne tik moralės, bet ir ekono-
mikos prasme. Beje, šiandienė pasaulinė finansų krizė 
gerokai sumažino tokio tipo ekonomikos patrauklumą 
ir mastus – gera naujiena moralės požiūriu.

Manydama, kad iš principo moralių ir nemoralių 
žmonių santykis visuomenėse yra daugmaž stabilus, 
sakyčiau, kad čia didžiulę reikšmę turi paskatos ir vie-
šoji nuomonė. Greitai ir paprastai naudos gaudytojų 
sumažinti vargu ar įmanoma. Taip pat vargu ar įmano-
ma reguliaciniais svertais apsunkinti jiems naudos me-
džioklę. Žinoma, su laiku atsiranda savireguliaciniai 
mechanizmai – dalis investuotojų nori žinoti, ar jų pini-
gai „nesuka“ jiems nepriimtinų verslų kur nors trečia-
jame pasaulyje arba čia pat, jų šalyje14. Taip susikuria 
paklausa investicinėms bendrovėms, investuojančioms 
pagal vertybinius kriterijus. Tačiau galima būtų bent 
jau neuiti verslo augintojų: reguliavimais, mokesčiais 
ir verslininko veiklą niekinančia, nesąžiningųjų bei ne-
atsakingųjų etiketes klijuojančia viešąja propaganda.

Kiekviena lazda turi du galus, tad nemoralumo eko-
nomikoje apraiškos turi ir gerų pusių: gal žmonės ma-
žiau investuos į anoniminius finansinius instrumentus 
su tikslu tik gauti grąžą, bet skolins pinigus jiems im-
ponuojantiems verslininkams arba, dar geriau, suvok-
dami atsakomybę už savo investicijas, pradės verslą 
patys?

ekonomika Be žmoGaus

Grįžome prie tos pačios geldos: išorinės aplinkybės 
negarantuoja ir netgi nepadeda žmogui elgtis mora-
liai. Tai priklauso nuo jo laisvos valios. O kaip tada 

su ekonomikos moralumu? Jeigu ekonomikoje pagrin-
dinis veikėjas yra žmogus, tai pagal to žmogaus po-
elgius ekonomika gali būti morali arba amorali. Ta-
čiau jei ekonomikoje žmogaus nebėra? Kaip pasiūlė 
Karlas Marxas, o vėliau išplėtojo įvairiausių krypčių 
intervencionistai, esti tik nuo žmogaus valios nepri-
klausančios istorinės jėgos: pasaulinės tendencijos, 
statistiniai subjektai, krizės ir pakilimai. Daug skai-
čių ir grafikų, EDS (einamosios sąskaitos deficitais), 
BVP (bendrasis vidaus produktas), vidutiniai produk-
tyvumai, infliacija, pajamų deciliai ir kiti agreguoti 
rodikliai. Jeigu svarbiausia yra turėti teigiamą EDS, 
centrinio banko tvirtai valdomą pinigų politiką, pagal 
sumodeliuotas kryptis plėtojamą ūkio struktūrą, apy-
lyges gyventojų pajamas – tuomet ši veikla yra tiesiog 
imorali – už vertybių ir atsakomybės ribų... Kaip rašo 
šviežiai garsus rašytojas ir makleris Nassimas Nicho-
las Talebas savo bestseleryje „Juodoji gulbė“ – ir labai 
pavojinga.

Nors vyraujantis požiūris ekonomikoje tebėra būtent 
toks, laimei, šiandien vis garsiau imama abejoti skai-
čių, modelių ir išankstinio numatymo bei centralizuo-
to planavimo galia ekonominėje veikloje. Imama pasi-
gesti žmogaus. Personalo specialistai nebepasitiki nei 
tradiciniu IQ, nei emocinio intelekto rodikliais, o domi-
si žmogaus vertybėmis (tik kažkodėl tai vadina „dvasi-
niu intelektu“). Vadinamoji žinių ekonomika vėl bando 
kalbėti ne apie investicijų srautus, valiutų santykius 
ar kredito reitingus, o apie kurti, pri(si)taikyti, iš naujo 
sugalvoti gebantį žmogų.

O kol verslas keičiasi, vartotojas turi ypač daug pro-
gų išbandyti savo moralumą: ką perka, kur perka, kur 
investuoja savo pinigus. Kiek vartotojui rūpės verty-
bės, tiek rūpės jos ir verslui.

ekonominė VeikLa iR VeRtyBės

14 aš čia berašydama irgi susimąsčiau, kad mano pensijų fondo pini-
gai gali būti investuoti į kokią galvijų skerdyklą. Brrr...

kęstutis Vasiliūnas. Love. 2008. drobė, spalvotas medžio raižinys, mediniai stampai, tipografinės raidės
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Lietuvos istoriografijoje ir istorinėje savimonėje žodis 
„unija“ turi labai aiškią konotaciją – tai prieštaringai 
vertinama Lenkijos ir Lietuvos unija. Net visose Euro-
pos šalyse sutartinai vadinamą „Europos Uniją“ mes 
verčiame Europos Sąjunga, šitaip nejučia išduodami 
savo istorinius ir kultūrinius kompleksus. Žodis „unija“ 
mums taip suaugęs su bendra Lietuvos ir Lenkijos pra-
eitimi, kad jis uždengia kitas šio šiaip daugiareikšmio 
ir įvairiais laikais skirtinguose kontekstuose vartojamo 
lotyniško žodžio reikšmes. Ši unija prasidėjo Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Jogailos ir Lenkijos karalienės 
Jadvygos santuoka – o „santuoka“, pabrėžtina, yra dar 
viena žodžio unio reikšmė. Viduramžiais, kai valstybę 
įkūnijo visų pirma valdovas ir jo karališka/kunigaikš-
tiška giminė (stirps regia), unijos tarp dviejų valstybių 
paprastai ir prasidėdavo tarpdinastinėmis santuoko-
mis. Ir tai buvo būdinga ne tik asmeninių ryšių pagrin-
du gyvuojančiai patrimonialinei pagoniškos Lietuvos 
valstybės organizacijai, bet ir valstybinėmis institucijo-
mis apsirūpinusioms ir politines tautas išugdžiusioms 
vėlyvųjų Viduramžių Europos valstybėms. 

Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės unija1 buvo anaiptol ne išskirtinis įvykis to 
meto Europos istorijoje. Priešingai, XIV ir XV a. galime 
stebėti ištisą unijinių projektų bangą. Sunku pasaky-
ti, kodėl vėlyvaisiais Viduramžiais – tautinių monar-
chijų, politinio atskirumo, valstybinių sienų sampratos 
formavimosi laikais – suintensyvėjo bandymai kurti 
platesnius politinius darinius. Iš dalies tokią situaciją 
nulėmė atsitiktiniai veiksniai: XIV a. viena po kitos iš-
mirė bent kelios tradicinės Europos dinastijos (Kape-
tingai, Pšemislai, Arpadai, Piastai), o tai lėmė politinių 
jėgų persigrupavimą. Kadangi tvirtai tikėta, kad ka-
raliumi gimstama, o ne tampama, tai naujus valdovus 
tekdavo rinktis iš egzistuojančių dinastijų, neretai tai 
būdavo kaimyninių šalių valdovai. Todėl nuo XIV a. Vi-

durio Rytų Europa nuolat gyveno „(personalinių) uni-
jų epochoje“: Liuksemburgai Čekijoje, Anžu Vengrijoje 
ir Lenkijoje, vėliau Jogailaičiai Lenkijoje ir Lietuvoje. 
1397 m. Kalmaro unija kažką panašaus pamėginta su-
kurti Skandinavijoje. Ir nors ši trijų karalysčių sąjunga 
buvo sudaryta kiek kitais pagrindais, reikia prisiminti, 
kad jos prielaida buvo ypatingas šeimyninis karalienės 
Margaritos – Danijos princesės ir Norvegijos karaliaus 
našlės – statusas. 1469/1479 m. vedybinės sutarties ke-
liu susijungė Aragonas ir Kastilija, taip užbaigdami Is-
panijos vienijimo procesą. Žinoma, kiekvienas šių atve-
jų yra unikalus, nulemtas specifinių aplinkybių, tačiau 
pats stambesnių politinių darinių kūrimas dinastinių 
santuokų pagrindu buvo būdingas to meto reiškinys. 
Tai turėjo svarbių kultūrinių ir socialinių pasekmių – 
iš vienos Europos dalies į kitą keliavo ne tik karališ-
ko kraujo jaunikiai ir jaunosios su savo dvarais, bet ir 
naujos politinės koncepcijos, reformų pavyzdžiai, kul-
tūriniai impulsai. Čia pakaks prisiminti ankstyvąją 
Čekijos ir Vengrijos modernizaciją, XIV a. į šias valsty-
bes atėjus valdovams iš Liuksemburgų ir Anžu dinasti-
jų, arba Vengrijos renesansą, kurį „atsivežė“ karalienės 
Beatričės iš Neapolio (Vengrijos karaliaus Motiejaus 
Korvino žmona 1476 m.) aplinka.

Kaip parodė ateitis, iš visų dinastinių sąjungų ilgiau-
siai išsilaikė Lenkijos ir Lietuvos unija. 1385 m. suderė-
ta ir 1386 m. Jogailos ir Jadvygos santuoka sutvirtinta 
Lenkijos ir Lietuvos sąjunga iki 1569 m. išliko persona-
line dviejų valstybių unija, kuri laikui bėgant būdavo 
vis atnaujinama (1413 m. Horodlėje, 1432 m. Gardine, 
1499 m. Vilniuje), o nuo Vytauto laikų kartkartėmis 
tapdavo dinastine unija, kai Lietuvą valdydavo atski-
ras, tegul ir tos pačios giminės, didysis kunigaikštis. 
Šis politinis aspektas yra gerai žinomas, tačiau kiek 
mažiau kalbama apie tai, kaip ši unija buvo suvokia-
ma amžininkų. Ir čia į akis krenta tai, kaip dažnai tie 

Lenkijos iR LietuVos unija 
Geopolitinis ir kultūrinis kontekstas

Rimvydas Petrauskas

440-osioms LiubLino unijos metinėms

1 Čia tik keli svarbesni ir/ar naujesni Lenkijos ir Lietuvos unijos isto-
rijos tyrimai: oskar Halecki, Dzieje Unii Jagiellońskiej, t. 1–2, kraków, 
1919–1920; juliusz Bardach, O Rzeczpospolitą Obojga Narodów, 
Warszawa, 1998; mečislovas jučas, Lietuvos ir Lenkijos unija (XIV a. 
vid. – XIX a. pr.), Vilnius, 2000; Henryk Lulewicz, Gniewów o unię 
ciąg dalszy: Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588, Warsza-

wa, 2002; Grzegorz Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskich, 
t. 2: Od Krewa do Lublina, cz. 1, Poznań, 2007; jūratė kiaupienė, an-
drzej zakrzewski, „unie polsko–litewskie – próba nowego spojrze-
nia“, in: Lex est Rex in Polonia et in Lithuania…: Tradycje prawno-us-
trojowe Rzeczypospolitej – doświadczenie i dziedzictwo, Warszawa, 
2008, p. 65–82. 
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patys įvykiai traktuojami ir tos pačios sąvokos vartoja-
mos iš visai skirtingų pozicijų. Aprašydamas 1413 m. 
Horodlės uniją, žymus XV a. antros pusės lenkų kroni-
kininkas Jonas Dlugošas patetiškai kalbėjo apie unijos 
dėka įvykusį lietuvių bajorų išlaisvinimą iš vergovės 
pančių2. Praėjus šimtui metų, Liublino unijos išvaka-
rėse 1564 m. Varšuvos seime LDK kancleris Mikalojus 
Radvila Juodasis jau pačią uniją pavadino „amžinos ir 
tikros nelaisvės pančiais“3.   

Kas lėmė tokius prieštaringus vertinimus ir kaip il-
gainiui keitėsi požiūriai į uniją abiejų šalių visuome-
nėse? Analizuojant svarbu atskirti politinį (geopolitinį) 
ir kultūrinį unijos kontekstus. Politinė situacija XV–
XVI a. Vidurio ir Rytų Europoje buvo itin dinamiška. 
Vokiečių ordino silpnėjimas, Jogailaičių monarchijų 
sistemos Vengrijoje, Čekijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje su-
siformavimas, Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės iš-
kilimas buvo veiksniai, tiesiogiai veikę požiūrius apie 
Lenkijos ir Lietuvos politinę ateitį. Ordino nuosmukis 
atėmė iš lietuvių politinio elito galimybę tęsti nuo Vy-
tauto laikų pradėtą balansavimo tarp Ordino ir Len-
kijos politiką. Jogailaičių ir Habsburgų valstybių blo-
kų konkurencija vis dažniau vertė mąstyti platesnėmis 
politinėmis kategorijomis, neapsiribojant vien tik teri-
torinės valstybės problemomis. Apskritai vieno kara-
liaus ar vienos dinastijos valdomos valstybių sąjungos 
XV–XVI a. buvo tapusios įprastu Europos politinio že-
mėlapio požymiu. XV a. pabaigoje prasidėjusi Maskvos 
valstybės ekspansija pakirto tradicinį Lietuvos diduo-
menės tikėjimą „Vytauto laikų sienų“ tvirtumu ir vertė 
ieškoti karinės ir finansinės paramos Lenkijoje. Paga-
liau nuo XVI a. pradžios šiuos geopolitinius faktorius 
papildė stiprėjantis ekonominis motyvas – didėjančios 
eksporto galimybės augančios užsienio prekybos su 
Vakarų Europa sąlygomis. Baltijos jūros pakrantę nuo 
seno siekiančiai, tačiau tik dabar jūrinės politikos ilge-
sį pajutusiai LDK teko rinktis – toliau apsiriboti Ne-
muno prekyba su Prūsija4 ar ieškoti naujų prekybos 
galimybių Livonijos uostuose. LDK diduomenė rinko-
si antrąjį variantą, o tai neišvengiamai sukėlė karą su 
į tą pačią Livoniją nusitaikiusia Maskva5. Šių veiks-
nių visuma sudarė valstybių unijinių santykių glau-
dėjimo foną. Žinoma, Maskvos intervencija buvo svar-

biausia politinė Liublino unijos prielaida (palyginimui 
galima prisiminti stiprėjančią vengrų bajorų integra-
ciją Habsburgų monarchijoje Osmanų imperijos pavo-
jaus šimtmečiais). Smolensko, o ypač vėlesnis Polocko 
praradimai buvo didelis smūgis ir LDK diduomenei, ir 
Jogailaičių dinastijai. Nuo šiol ir LDK didikai pradė-
jo mąstyti apie glaudesnių unijinių ryšių su Karūna 
galimybę. Tačiau unijinės ir separatistinės nuotaikos 
keisdavo viena kitą (pvz., 1526 m. Lietuvos pavertimo 
karalyste projektas6), todėl vien geopolitinėmis katego-
rijomis nepavyks paaiškinti Lenkijos ir Lietuvos unijų 
istorijos.        

Šitaip pereiname prie kultūrinio plačiąja prasme uni-
jos konteksto, kurį visų pirma išreiškė žmonių tarpusa-
vio santykių raida. Unijos istoriją būtina pasakoti kaip 
asmeninių abiejų šalių gyventojų ryšių istoriją7. Unija 
nėra vien tik tarp valstybių užsimezgęs politinis reiš-
kinys. Nemažesniu lygiu ji gimsta, plėtojama, tęsiasi 
arba miršta kaip žmonių ir politinių tautų sugyveni-
mo arba nesantaikos istorija. Todėl vėlesnės Lenkijos 
ir LDK bajorų kartos XV a. unijos istoriją visų pirma 
prisiminė per Horodlės herbų adopcijos prizmę, kai 47 
Lenkijos bajorų giminės į savo tarpą priėmė lietuvių 
didikų gimines8. Tai buvo pradžios taškas vėliau susi-
formavusiam „brolių lenkų/lietuvių“ (z bracią naszą) 
įvaizdžiui. Tačiau asmeninių ir kultūrinių ryšių istori-
ja buvo ne mažiau sudėtinga už politinės situacijos per-
mainas. Nepaisant valdovų iš Jogailos šeimos pastan-
gų, ryšiai tarp abiejų kraštų bajorijų mezgėsi lėtai ir 
sunkiai. XV a. Lietuvoje lenkai buvo ne tokie jau dažni 
svečiai kaip galėtų pasirodyti, vertinant pirmą šimtme-
tį einančią unijos istoriją. Kiek daugiau jų būta valdo-
vo dvare (raštininkai) ir Bažnyčioje, tačiau politinį ir 
socialinį gyvenimą šie asmenys lėmė tik netiesiogiai9. 
Nuo XV a. pabaigos sutinkame pirmuosius giminystės 
tarp Lenkijos ir Lietuvos didikų ryšius: taigi tik einant 
į pabaigą ilgam bendro valdovo Kazimiero Jogailaičio 
viešpatavimo periodui, Lenkijos ir LDK didikai partne-
rių savo sūnų ir dukterų santuokoms ėmė ieškoti kito-
je unijos valstybėje. Tačiau lygia greta vyko judėjimas 
priešinga kryptimi. 1447 m. Kazimiero privilegija LDK 
didikai išsikovojo Europoje paplitusį indigenato teisės 
principą, rezervuojantį pasaulietines ir dvasines parei-

Lenkijos iR LietuVos unija 

2 Długossii Joannis Historiae Polonicae libri XII, ed. alexander Przez-
dziecki, t. 4, cracoviae, 1877, p. 153.

3 Źródłopisma do dziejów unii, ed. tytus dzialyński, t. 2, Poznań, 
1861, p. 348. 

4 zenonas ivinskis, Lietuvos prekyba su Prūsais iki XVI a. pradžios, 
kaunas, 1938.

5 Андрэй Янушкевiч, Вялiкае Княства Лiтоўскае i Iнфлянцкая вайна. 
1558–1570 гг., Мiнск, 2007.

6 Šešioliktojo amžiaus raštija, (ser. Senoji Lietuvos literatūra, kn. 5), 
Vilnius, 2000, p. 66–74.

7 apie lenkų ir lietuvių didikų asmeninių santykių raidą plačiau žr. 
Rimvydas Petrauskas, Lenkijos–Lietuvos unija ir lenkų–lietuvių diduo-

menės ryšiai: Realios unijos link, (spausdinama).
8 Władysław semkowicz, „Braterstwo szlachty polskiej z bojarst-

wem litewskiem w unji horodelskiej 1413 roku“, in: Polska i Litwa w 
dziejowym stosunku, kraków, 1914, p. 393–446.

9 marek kosman, „Polacy w Wielkim księstwie Litewskim“, in: 
Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 1, Warszawa, 1981, p. 347–
378; sobiesław szybkowski, „Polish staff as a social Group in the 
chancery of Grand duke Witold“, in: Quaestiones Medii Aevi No-
vae, 1998, t. 3, p. 75–94; Grzegorz Błaszczyk, „Witold a polapy“, in: 
Praeities pėdsakais: Skiriama Profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 
65-mečiui, Vilnius, 2007, p. 49–82. 
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gybes krašto žmonėms („čiabuviams“ – tubylcy). Beje, 
Lenkijoje tokia taisyklė galiojo jau nuo 1374 m. O kiek 
vėliau, 1492 m. Aleksandro privilegijoje ši teisė buvo 
papildyta draudimu lietuvaites vedantiems svetimša-
liams (omenyje turėti visų pirma lenkai) paveldėjimo 
keliu gauti valdų LDK teritorijoje. 

Istoriografijoje teisingai pastebima, kad per visą 
XV a. stiprėjo Krokuvos universiteto reikšmė LDK kul-
tūriniame gyvenime10. Tačiau ir čia šie santykiai toli 
gražu savaime neskatino abiejų kraštų suartėjimo. Ilgą 
laiką universitete studijavo gana specifinės socialinės 
padėties atstovai (smulkūs bajorai ir miestiečiai), o po-
litiškai aktyvūs didikai savo atžalas į studijų keliones 
ėmė leisti tik nuo XVI a., ir labai greitai Krokuva tapo 
tik tarpine stotele jų tolimuose maršrutuose. Viešnagė 
Krokuvoje (kartu ir valdovo dvare) leido užmegzti asme-
ninės draugystės ryšius su Lenkijos politinio ir kultūri-
nio elito atstovais, tačiau tai nebūtinai reiškė tolesnės 
integracijos perspektyvą. Iš Krokuvos ir kitų Lenkijos 
vietovių atvykstantys ir LDK valdovų ar didikų dva-
ruose tarnaujantys intelektualai (tokie kaip Erazmas 
Ciolekas didžiojo kunigaikščio Aleksandro ar Augusti-
nas Rotundas Radvilų dvare) greitai pritapdavo naujo-
je politinėje aplinkoje, persiimdavo vietos elito idėjomis 
(LDK santvarkos išsaugojimas, romėnų kilmės teorija 
ir pan.). Taip pat ir iš Krokuvos grįžtantys LDK didi-
kai, kaip antai Albertas Goštautas, atsiveždavo pažin-
tis, knygas, rašto lenkų kalba įgūdžius, tačiau toliau 
plėtodavo tradicinę politinę liniją – Lietuvos valstybin-
gumo išsaugojimą Jogailaičių unijoje su Lenkija. Savo 
laiškuose11 dar gana darkyta lenkų kalba Goštautas, o 
vėliau ir kiti LDK didikai, deklaravo siekius ginti LDK 
politinės ir socialinės santvarkos ypatumus12. Kalbos 
veiksnys buvo reikšmingas politinio ir kultūrinio suar-
tėjimo katalizatorius. Lenkų kalba Liublino unijos su-
darymo metu jau buvo LDK bajorų šnekamoji kalba ir 
ginčai Varšuvos ir Liublino seimų metu vyko lenkiškai. 
Tačiau tai netrukdė tas pačias lenkiškai lotyniškas po-
litines sąvokas ir sampratas suprasti ir vartoti visiškai 
skirtingomis prasmėmis.   

Tarp šių sąvokų, aišku, dominavo „unija“. Tačiau, 
skirtingai nei dabar, unija nebūtinai ženklino vien san-
tykius su Lenkija. Jau Vytauto laikais buvo iškilusios 
pirmosios alternatyvios personalinės unijos galimybės: 
LDK valdovas buvo išrinktas, tiesa, taip ir nevainikuo-

tas, Čekijos karaliumi13. Aleksandro Jogailaičio val-
dymo metu dinastinę sutartį didžiajam kunigaikščiui 
buvo pasiūliusi iš Kalmaro unijos besiveržianti Švedi-
ja. Ir nors abu atvejai buvo per menkai parengti, kad 
peraugtų pirminių derybų stadiją, tačiau reikšmingas 
pats unijos idėjos užsienio politikos praktikoje pasiro-
dymas ir alternatyvios raidos galimybė. Dar iki Liu-
blino unijos LDK didikai parengė savarankišką unijos 
projektą: per 1566 m. Kalėdas buvo paskelbtas unijos 
su Livonija dokumentas. Taigi unijos kategorija buvo 
tapusi kasdienės politikos dalimi ir mokėta ją lanks-
čiai vartoti tarptautiniuose projektuose ir debatuose. 
XVI a. septintame dešimtmetyje suintensyvėjus dis-
kusijoms dėl „unijos užbaigimo“, LDK pusė nuosekliai 
atstovavo savąją lygiateisių valstybių unijos sampratą, 
kurioje savo vietą turėjo atskira didžiojo kunigaikščio 
inauguracijos ceremonija, senoji pareigybių skyrimo 
tvarka ir kiti LDK politinei savimonei svarbūs daly-
kai14. Tuo tarpu Lenkijos atstovai apeliavo į istorinę 
Lenkijos ir Lietuvos unijos patirtį, kaupdami ir publi-
kuodami senuosius unijos dokumentus, turėjusius, jų 
nuomone, pagrįsti realios unijos būtinybę. Beje, pir-
masis jiems žinomas unijos dokumentas buvo ne už-
mirštoji 1385 m. Krėvos, bet 1401 m. Vilniaus–Radomo 
sutartis, o dažniausiai remtasi nerealizuotos 1501 m. 
Melniko unijos nuostatomis. Vienaip ar kitaip istorinė 
atmintis šiuose debatuose atliko vis didesnį vaidmenį. 
Turbūt niekad iki pat XIX a. istoriniai argumentai ne-
buvo taip aktyviai taikomi politinėje praktikoje, todėl 
šia prasme unijiniai ginčai abejose valstybėse smarkiai 
pastūmėjo istorinės savimonės ir istorinės dokumenta-
cijos raidą.                 

Nepaisant nuolatinių prieštaravimų, bendrų valdo-
vų epochoje (ypač tai tapo ryšku ilgo Žygimanto Se-
nojo valdymo metu) abiejų šalių politinis, ekonominis, 
kultūrinis bendradarbiavimas intensyvėjo: nusistovėjo 
nuolatiniai kontaktai tarp LDK Ponų tarybos atstovų 
ir lenkų senatorių, vyko intensyvus susirašinėjimas, 
kur kas sklandžiau nei anksčiau vykdavo bendri suva-
žiavimai (seimai). Šioje vietoje pakaks prisiminti XV a. 
vidurio lietuvių ir lenkų suvažiavimus, kai pasieny-
je susirinkę abiejų pusių didikai bendraudavo tik per 
pasiuntinius, o bendrą nepasitikėjimo atmosferą at-
spindi lenko Jono Dlugošo ir lietuviškos Bychovco kro-
nikos pasakojimai apie slapta rengiamus pasikėsini 

RimVydas PetRauskas

10 William urban, sigitas Lūžys, Cracovia Lithuanorum saeculis XIV–
XVI = Lietuvių Krokuva XIV–XVI amžiais, Vilnius, 1999; kęstutis Gud-
mantas, „Vilnius ir krokuva: keletas XVi amžiaus pirmosios pusės Lie-
tuvos didžiosios kunigaikštystės literatūrinio gyvenimo štrichų“, in: 
Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha, sudarė irena Valikonytė ir Lirija 
steponavičienė, Vilnius, 2005, p. 284–300. 

11 Pvz.: Listy polskie XVI wieku, pod red. kazimierza Rymuta, t. 1, 
kraków, 1998, p. 99–100.

12 Rimvydas Petrauskas, „titulas ir valdžia: Lietuvos didžiosios ku-
nigaikštystės didikų savimonės pokyčiai XVi amžiaus pirmoje pusėje“, 

in: Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha, p. 35–46.
13 išsami monografija: jarosław nikodem, Polska i Litwa wobec hu-

syckich Czech w latach 1420–1433: Studium o polityce dynastycznej 
Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza, Poznań, 2004.

14 mečislovas jučas, op. cit., p. 241–280; jūratė kiaupienė, „Mes, 
Lietuva“: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija XVI a. (viešasis ir 
privatus gyvenimas), Vilnius, 2003, p. 119–135; XVI amžiaus Lietuvos 
ir Lenkijos politinės kultūros šaltiniai (1562 metų tekstai), (ser. Histo-
riae Lituaniae Fontes Minores, t. 5), parengė jūratė kiaupienė, Vilnius, 
2008.
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mus15. Tik pirmojo autoriaus įsitikinimu sąmokslus 
rezgė lietuviai, o antrojo – lenkai. Vietoj XV a. sutinka-
mo „klastingo lenko“ įvaizdžio XVI a. lenkų ir lietuvių 
komunikacijoje paplinta „brolio“ ir „draugo“ kategori-
jos16. Visa tai ugdė „bendros gerovės“ (res publica) suvo-
kimą, nors ši samprata dar buvo gana ambivalentiška 
ir priklausomai nuo situacijos galėjo reikšti ir LDK, ir 
unijinių valstybių reikalus. Ir toliau svarbiausia valsty-
bes siejusi jungtis buvo bendras valdovas iš Jogailaičių 
dinastijos. Tačiau ilgainiui abiejų kraštų bajoriškos vi-
suomenės vis labiau suartėjo kultūriniu, kalbiniu, ins-
tituciniu požiūriu, o jaunystė valdovo dvare ir bendri 
kariniai žygiai Livonijos ir LDK teritorijoje šiuos ryšius 
sutvirtino dvaro gyvenimo ir karo kasdienybėje. 

Sudėtingose derybose ir abipusio nepasitikėjimo 
atmosferoje gimusią Liublino uniją abi pusės pasitiko 

to meto jausmingumą atitinkančiomis, bet kartu ir po-
litinės demonstracijos kultūrą ženklinančiomis ašaro-
mis – vieniems jos reiškė džiaugsmą, kitiems liūdesį17. 
Tačiau po audringų ir įtemptų derybų gyvenimas toliau 
tekėjo sava vaga, abi pusės greitai prisitaikė prie nau-
jų sąlygų, o to meto kronikininkai uniją minėdavo tik 
kaip vieną iš svarbių laikotarpio įvykių. Nei Motiejus 
Stryjkovskis, nei Albertas VijūkasKojalavičius nelau-
žė savo plunksnų ties 1569 m. data, nes istorija jiems, 
kaip ir jų amžininkams, nebuvo vien tik valstybių gy-
venimo erdvė, bet Dievo ir žmonių veiklos arena, kurios 
negalėjo užbaigti sutartys ar kiti sprendimai, kad ir ko-
kie svarbūs jie būtų. LDK politinis elitas jau pirmai-
siais dešimtmečiais po Liublino atrado naujas politinio 
ir teisinio veikimo formas: buvo įsteigtas atskiras Lie-
tuvos Vyriausiasis Tribunolas, priimtas Trečiasis Lie-

Lenkijos iR LietuVos unija 

15 marceli antoniewicz, „o „Rozbrataniu się“ panów litewskich ze 
szlachtą polską w Parczewie, czyli o wiarygodności relacji w Kronice 
Bychowca“, in: Heraldyka i okolice, Warszawa, 2002, p. 105–116.

16 Plg. Rimvydas Petrauskas, Lenkijos–Lietuvos unija ir lenkų–lietu-

vių diduomenės ryšiai.
17 Plg. Liublino seimo dienoraštį: Źródłopisma do dziejów unii, ed. 

tytus dzialyński, t. 3, Poznań, 1856; Дневник Люблинского сейма 1569 
года, С.-Петербург, 1869. 

Liublino unijos aktas. 1569. šaltinis: http://dziedzictwo.polska.pl 
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tuvos Statutas18. Politinės simbolikos kalba ypatingas 
LDK ir jos piliečių statusas buvo įvirtintas dar tą pačią 
1569ųjų liepą, paskelbus, kad Lenkijos Karūna (corona 
regni) yra ir lietuvių tautos nuosavybė. Ir čia prieiname 
svarbiausią unijos istorijos paradoksą. Vienpusis ir ide-
ologizuotas unijos vertinimas atgijo (o iš esmės naujai 
atsirado) tik po Abiejų Tautų Respublikos sužlugdy-
mo, XIX–XX a. istorikų knygų ir straipsnių puslapiuo-
se. Būtent tada buvo užmiršta, kad unijos dokumentas 
iš esmės buvo kompromisinė sutartis, kad po sunkių 
derybų Varšuvoje ir Liubline sekė ilgas ir sėkmingas 
adaptacijos ir sugyvenimo laikotarpis. Todėl aprašant 
uniją būdavo akcentuojami ir cituojami skambiausi 
abiejų šalių pasiuntinių posakiai, kaip antai Karūnos 
iždininko Valento Dembinskio apie LDK kaip „Naująją 
Lenkiją“ ar Andriaus Volano apie tai, kad lenkai lietu-
viams vien Eišiškes su Maišiagala nori palikti. Šitaip 
derybų atmosfera buvo suplakta su unijos istorija ir pa-
gimdė tiesmukiškus unijos vertinimus – vieniems tai 
buvo tariama pergalė, kitiems skausmingas valstybin-
gumo praradimas ir „istorijos pabaiga“.   

Todėl lietuvių istorinėje savimonėje Liublino uni-
ja ilgą laiką buvo itin negatyvus vaizdinys. Tai reiš-
kė lemiamą cezūrą, užbaigusią senos ir garbingos 
Lietuvos istorijos laikotarpį. Vis dėlto nuo XX a. ke-
tvirto dešimt mečio šios datos vertinimas pamažu ėmė 
keistis. Jei anksčiau unija buvo siejama su Lietuvos 
valstybingumo praradimu, tai nauja istoriografijos 
kryptis pradėjo ieškoti LDK savarankiškumo pėdsa-
kų po Liublino unijos. Pirmieji šios krypties istorikai 
buvo Adolfas Šapoka, Zenonas Ivinskis ir Konstanti-
nas Avižonis, kuriems didelę įtaką padarė tuo metu 
Kaune dirbęs rusų mokslininkas Ivanas Lappo. Len-
kijoje federacinę Abiejų Tautų Respublikos struktūrą 
aprašė Oskaras Haleckis. Po kiek laiko konceptualias 
pastabas apie senosios valstybės santvarkos specifiką 
paskelbė ir kiti lenkų istorikai (Juliuszas Bardachas, 
Henrykas Wisneris ir kt.)19. Taip pamažu buvo atsisa-
kyta anachronistinių interpretacijų, unija pradėta su-
vokti kaip ilgalaikis ir dinamiškas procesas, atpažinta 
supranacionalinė unijos struktūra ir kartu lygiateisė 

Lietuvos vieta joje. Taip pat buvo įsisąmoninta Lenki-
jos tarpininkavimo reikšmė, perimant europinius po-
litinius socialinius institutus ir kultūros reiškinius20. 
Adekvačiai įvertintas ir kalbos vaidmuo ikimodernio-
je visuomenėje. Aiškiai konstatuota, kad polonizacijos 
metu lietuvių kalbai nustojus savo statuso viešajame 
krašto gyvenime, lietuvių politinio elito savimonė ne-
pasikeitė: LDK bajorai iki pat Abiejų Tautų Respu-
blikos padalijimų XVIII a. pabaigoje išsaugojo aiškią 
savo šalies ir tautos politinę viziją. Todėl šis lenkų ir 
lietuvių valstybinis junginys vis dažniau vertinamas 
kaip patrauklus dviejų bajorų tautų ir skirtingų etno-
konfesinių grupių sugyvenimo modelis, kai regioninės 
ypatybės sėkmingai skleidėsi platesniuose politiniuose 
rėmuose. 

Ginčų metu (užgesus Jogailaičių dinastijai) abiejų 
šalių diduomenės ir bajorijos pastangomis buvo įtvir-
tinta konsensusu grįsta valstybės valdymo santvar-
ka. Ji buvo išties neįprasta to meto europinėje monar-
chijų sistemoje, pravardžiuota „bajoriška anarchija“ 
ir galiausiai sunaikinta kaip tariamai nepasiteisinu-
si ir pasenusi politinė alternatyva. Tačiau pamėginus 
į ją pažvelgti iš dar ilgesnės retrospektyvos, galima 
matyti, kad Lenkijos ir Lietuvos unijoje buvo išplėto-
ti Viduramžiais užsimezgę „konsensinės monarchijos“ 
pagrindai. Nihil novi ir Liberum veto iš esmės yra vi-
duramžiškos „teisės nepaklusti“ išvestinės. Elekcinėje 
monarchijoje bajorų luomas įgijo naujus valdžios sver-
tus, tačiau seimuose bajorai tik pratęsė senąją pasitari-
mų valdovo aplinkoje tradiciją21. Turbūt kaip tik šis su-
gebėjimas derėtis ir galiausiai sutarti nuolatinių krizių 
akivaizdoje lėmė tokią ilgą, lyginant su kitomis, unijos 
istoriją. O tai, kad ši politinė ir visuomeninė santvarka 
galėjo būti modernizuota, liudija 1791 m. Gegužės 3io-
sios Konstitucija. Kartu tokia politinio gyvenimo forma 
lėmė, kad per keturis Lenkijos ir Lietuvos unijos egzis-
tavimo šimtmečius abi pusės išsaugojo individualaus 
pasirinkimo teisę ir galimybę patiems spręsti savo po-
litinę ateitį. Tačiau šią galimybę jos visuomet matė ge-
opolitiškai, instituciškai ir kultūriškai pasiteisinusioje 
dviejų valstybių ir tautų unijoje. 

RimVydas PetRauskas

18 istorinė raida: Иван Лаппо, Великое Княжество Литовское за время 
от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория (1569–
1586), С.-Петербург, 1901; Henryk Lulewicz, op. cit.; taip pat žr. mat-
hias niendorf, Das Großfürstentum Litauen: Studien zur Nationsbil-
dung in der Frühen Neuzeit (1569–1795), Wiesbaden, 2006.

19 Be išn. 1 ir 18 suminėtų veikalų dar žr. adolfas šapoka, Lietuva 
ir Lenkija po 1569 m. Lublino unijos, kaunas 1938; konstantinas avi-
žonis, Bajorai valstybiniame Lietuvos gyvenime Vazų laikais, kaunas, 
1940; Henrikas Visneris, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valsty-
bingumo pavojai, Vilnius, 1991. 

20 edvardas Gudavičius, Lietuvos europėjimo keliais: Istorinės studi-
jos, Vilnius, 2002, p. 193–226.

21 naujos įžvalgos apie abiejų tautų Respublikos seimo veiklą: Hen-
ryk olszewski, „Funkcjonowanie sejmu w dawnej Rzeczypospolitej“, 
in: Czasopismo Prawno-Historyczne, 1983, t. 35, p. 149–162. Gera 
naujesnių istoriografijos tendencijų apžvalga: michael G. müller, „Po-
len als adelsrepublik: Probleme der neueren verfassungsgeschichtli-
chen diskussion“, in: Stände und Landesherrschaft in Ostmitteleuro-
pa in der frühen Neuzeit, hrsg. von Hugo Weczerka, marburg, 1995, 
p. 95–110.
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„LaBas, BRanGus dRauGe...“
iš 1972 m. pionieriško susirašinėjimo

sovietika

šiais metais prieš pat šv. Velykas savo pašto dėžutėje (ne vir-
tualioje, o pirmame daugiabučio aukšte esančioje, metalinėje, 
su spyna) tarp įprastų reklaminių šiukšlių radome šį tą netikė-
ta. tai buvo sveikinimas. tikras, popierinis. Ranka parašytas. 
ir net ne kalėdų (kas vis dar pasitaiko), o Velykų proga. tai 
paskatino prisiminti jau užmarštin nugrimzdusį reiškinį – mo-
kyklinį susirašinėjimą.
kelios dešimtys 1972 m. vienam adresatui (antanui k.) rašytų 
laiškų buvo rasta vieno Lietuvos bažnytkaimio buvusios špito-
lės palėpėje. Visi skirtingų adresatų, todėl galima spėti, kad at-
sakymo iš antano k. dauguma nesulaukė. sovietmečiu, „tautų 
draugystės“ laikais, buvo paplitęs susirašinėjimas su nepažįs-
tamais vaikais iš „broliškų respublikų“, o kartais net ir iš „liau-
dies demokratinės“ Lenkijos, Čekoslovakijos ar jugoslavijos. 
Rašyta būdavo rusų kalba. susirašinėta ir lietuviškai Lietuvos 
viduje, tačiau tai buvo labiau būdinga provincijoje, kur rusiš-
kai kalbėta tik mokykloje per pamokas, rusų kalbos būdavo 
išmokstama bežiūrint televiziją, o ne gyvai bendraujant kie-
me ar parduotuvėje. mums, vilniečiams, susirašinėti su vaiku 
iš kaimo būdavo „ne lygis“, kokia nauda iš tokių laiškų? kuo 
čia pasigirsi? o štai pasakyk, kad gauni siuntinius iš amerikos 
arba kad susirašinėji su dešimčia vaikų iš užsienio – tavo vertė 
iš karto pakils bent penkiasdešimčia procentų. kaimo vaikui 
kitaip. jis galėjo girtis, kad turi draugų Vilniuje ar kaune, todėl 
vilniečiai gaudavo šūsnis laiškų iš įvairiausių Lietuvos kam-
pelių po kokio rašymėlio „Lietuvos pionieriuje“ ar „mokslei-
vyje“ su pasiūlymais susirašinėti. Laišką gauti malonu, tačiau 
rašyti... ir ką gi ten rašyti? Laiškai būdavo standartiniai – apie 
orą, apie tai, kad mokaisi gerai ar labai gerai, na, dar apie tai, 
ką mėgsti, kokius būrelius lankai ir ką sportuoji – apie vadi-
namąją „užklasinę veiklą“. Vos pusę puslapio teišstenėdavai. 
Pirmą ar antrą kartą rašant derėdavo nusiųsti savo nuotrauką, 
miesto, kuriame ar šalia kurio gyveni, atviruką. dažniausiai 
antrą kartą, nes reikėjo įsitikinti, – o gal neatsakys, ir tuomet 
tavo atvaizdas mėtysis nepažįstamo žmogaus stalčiuje. ilgiau 
susirašinėjant būdavo siunčiamos ir brolių, seserų nuotrau-
kos. nuotrauka – tai tarsi ryšio sutvirtinimas (o gal patiksiu?). 
Laikinas, žinoma, nes susirašinėjimas galiausiai nutrūkdavo. 
tiek tos tautų draugystės.
Pasitaikydavo ir išimčių. Pažįstu tokių, kurie nuoširdžiai ir il-
gai susirašinėdavo, ir laiškai būdavo ilgi, ir rašydavo ne vien 

todėl, kad gautų gražų nematytą atviruką ar galbūt – tai būda-
vo didžiausia sėkmė – laiškų draugas atsiųsdavo „nakleikę“ 
(lipduką). juk sovietmečiu, pavyzdžiui, Gruzijoje ar armėni-
joje gamindavo netgi tokius, kai prieš lipdant tekdavo palai-
kyti šiltame vandenyje, jei neatsiskirdavo nuo pagrindo – dar 
ir pamuilinti, ir atlipusią dažų plėvelę labai atsargiai perkelti 
ant šaldytuvo, spintelės ar rašomojo stalo stalčiaus. kai kas kli-
juodavo ant penalų ar sąsiuvinio aplanko. kad pasipuikuotų, 
ne kitaip. esu ir aš gavusi tokių. iš Lenkijos. Berniukas jace-
kas už mane, tiesa, buvo smarkiai jaunesnis, bet užtat kokių 
atvirukų atsiųsdavo – kalėdinių, velykinių su pūkuotais viš-
čiukais, margų ir ryškių – tokių net sapne neregėdavau. Pame-
nu, vieno tokio sveikinimo pabaigoje buvo keistas prierašas: 
aleliuja! Gražesnius paveiksliukus ant voko taip pat dažnai 
išsikirpdavome ir klijuodavome į gražių dalykų sąsiuvinį, kur 
be iškarpų iš atvirukų ir paveikslėlių galėdavai rasti įklijuotą 
komiksą, pridedamą prie Donaldo kramtomosios gumos (ne-
svarbu, kad pats jos nekramtei, nieks to nežino, bet kaip tau 
pasisekė, kad radai pakuotę!), ar retesnių saldainių popieriu-
kų. kai kas jų turėdavo ištisas kolekcijas.
tačiau grįžkime prie laiškų, adresuotų Lietuvos tsR Raseinių 
rajono alėjų aštuonmetės mokyklos 4 klasės mokiniui an-
tanui k. skaitant paaiškėja, kad mokinio antano k. rašinėlis 
„Būsiu jūreivis“, kaip jis svajoja tapti jūreiviu, buvo išspaus-
dintas „sąjunginiame“ laikraštyje Pionerskaja pravda 1972 m. 
Laiškų, rašytų moksleivių ar net jų tėvų, gauta iš uljanovsko, 
novotroicko, Leningrado, novorosijsko miestų, Belgorodo, 
Lipecko ir murmansko apskričių, armėnijos, Bu riatijos, da-
gestano ir komių autonominių respublikų, mol dovos. Laiškai 
versti iš rusų kalbos; jie dažnai nepasirašyti ir nedatuoti; siun-
tėjų vardai, gyvenamosios vietos ir datos, kur buvo įmanoma, 
nustatytos iš vokų.

Kristina Pačkauskienė

I

[Letkos k., Komių ATSR]
[19720309]

Labas, Antanai, tau rašau pirmą kartą. Mano vardas 
Valė. Gyvenu šiaurėje, Komių ATSR, netoli nuo Syk-
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tyvkaro, o šis miestas yra maždaug trys šimtai kilomet
rų nuo mūsų kaimo, dabar pas mus dar žiema, bet nuo 
stogų dienomis jau laša varvekliai, pasižiūri – nuos-
tabiai spindi saulėje, kiaurai persimato. Mūsų žiemos 
trunka penkis, kartais šešis mėnesius, ne daugiau.

Mūsų klasė nėra labai draugiška, tačiau esame „vie-
nas už kitą“. Žiema būna šalta, kaip ir šiemet. Mūsų 

žiemos šaltos, bet pavasarėjant dienos būna vis šiltes-
nės ir šiltesnės. Mūsų kaime yra keturios mokyklos. 
Pirmojoje mokosi trečiokai, antrojoje – ketvirtokai ir 
penktokai, trečiojoje – antrokai, o ketvirtoje mokykloje 
pirmoje pamainoje šeštokai ir septintokai, o antroje – 
aštuntokai, devintokai ir dešimtokai, todėl, kad vyres-
nių klasių mokiniams nėra vietos ir jiems tenka moky-
tis po mūsų.

Na, nežinau, ką toliau rašyti, pats rašyk.
Viso gero. Valė.
Jei nori, rašyk man į mokyklą arba į namus.

II

[Leningradas]1

[19720303]

Labas Antanai,
Aš noriu su tavimi susirašinėti. Mano vardas Larisa. 

Mokausi gerai. Kaip tu mokaisi? Aš labai mėgstu piešti 
ir esu būrio pirmininkė2. Būrys vadinasi „Svajotojas“. 
Aš labai myliu gyvūnus ir renku atvirukus su gyvūnais 
ir gėlėmis. Dar aš mėgstu sportą ir mokyklą. Rugsėjo 
2ąją mano gimtadienis. O kada tavo?

Larisa

III

[Novorosijskas]
[197203??]

Labas Antanai3. Esu 4b klasės mokinys, mokausi 62
oje Novorosijsko mokykloje. Tavo adresą radau laikraš-
tyje Pionierskaja pravda. Noriu su tavimi susipažinti ir 
susirašinėti. Vos vos nepamiršau tavęs pasveikinti su 
Tarybų Sąjungos pionierių organizacijos penkiasdešim-
tmečiu ir su Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos 
sukūrimo 50dešimtmečiu. Laikraštyje buvo daug adre-
sų, bet aš išsirinkau tavąjį. Jei tu negauni Pioniers kaja 
pravda, tai aš tau patariu užsiprenumeruoti. Pas mus 
Novorosijske dabar šilta, bet būna ir šalčiai.

Tai štai ką aš tau norėjau papasakoti.
Rašyk, laukiu.

IV

[Novotroickas]
[197203??]

Sveikas brangus drauge!!!
Su karščiausiais linkėjimais tau rašo nepažįstamoji 

Tania!!!
Tavo adresą man davė mūsų pionierių vadovė Liud

mila. Aš nežinau, koks tavo vardas ir kokioje tu klasėje? 
Kaip tu mokaisi? Kaip vadinasi miestas ar gyvenvietė, 
kurioje tu gyveni? Mano miestas vadinasi Novotroic-
kas, jis labai didelis. Jame daug mokyklų, kinoteatrų, 
vaikų namų ir fabrikų. Aš mokausi 7a mokyklosinter-
nato klasėje, ir mokausi gerai. Pradžioje daugiau ne-
rašysiu. Kada tavo gimimo diena? Nekantriai laukiu 
atsakymo.

Tania

V

[Bolchovskojė, Lipecko apskr.]
[197203??]

Labas, man nepažistamas žmogau, bet manau, di-
džiai gerbiamas lietuvi.

Tavo adresą, t. y. vieno nepažįstamo berniuko adre-
są, aš radau laikraštyje ir nusprendžiau parašyti man 
nepažįstamam, 16 numeriu pavadintam žmogui todėl, 
kad taip daro visi mano draugai. Jūsų klasės vaikinu-

1 Gavėjo adresas pradedamas: Л.a.c.c.P., t. y. Lietuvos autonominė 
sovietų socialistinė respublika.

2 sovietmečiu kiekvieną klasę sudarydavo grandys, kurioms vado-
vaudavo grandininkas, o visos grandys sudarydavo būrį, kuris turėda-
vo savo pirmininką, pavaduotoją, dar būgnininką ir trimitininką (būrio 

taryba). Būrys turėdavo dainą. teoriškai būrį galėjo sudaryti tik vienos 
klasės pionieriai, bet praktiškai tai būdavo visa klasė, nes ne pionierių 
beveik nebūdavo.

3 šį laišką rašė berniuko motina – itin tvarkingas raštas, nėra klaidų.
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kai turbūt labai aktyvūs, kad rašo net į Pionierskaja 
pravda. Jei šį laišką gavo berniukas, kuris nieko prieš 
susirašinėti su rusų mergaite, tegul rašo adresu: [...]. 
Jei šis berniukas nenorės susirašinėti, lai atiduoda šį 
laišką kitam berniukui ar mergaitei, kuris parašytų 
mano adresu.

Visa tai buvo įvadas, dabar parašysiu apie save. 
Taigi: 

Esu Bolchovskojės vidurinės mokyklos 6 klasės moki-
nė. Mano vardas Olia, – pasikartoju, nes tai jau rašiau 

aukščiau. Mokykloje man sekasi puikiai, aš domiuosi 
sportu ir estradinėmis dainomis. Namie turiu magne-
tofoną, o brolis Nikolajus – elektrinę gitarą (brolis mo-
kosi 7oje klasėje). Mano mama dirba mokytoja mūsų 
mokykloje, be to, ji mano klasės auklėtoja, o tėvas yra 
agronomas.

Savo išvaizdos neaprašinėsiu, bet jei gausiu atsaky-
mą į savo laišką su tavo nuotrauka, tai atsiųsiu ir savo. 
Mano ūgis – 155 cm, svoris – 42 kg.

Dabar aš užduosiu eilę klausimų, į kuriuos ir pati at-
sakysiu:

Kokia sporta šaka tu domiesi?
Aš domiuosi lengvąja atletika.
Kada tavo gimimo diena?
Mano – 11 birželio.
Ką tu kolekcionuoji?
Aš kolekcionuoju pašto ženklus ir tarybinio bei užsie-

nietiško kino aktorius4.
Koks tavo mėgstamiausias filmas?
Mano – „Paskutinioji relikvija“5.
Aš labai noriu susirašinėti su berniuku ar mergaite 

iš Lietuvos, todėl gavusiojo šį laišką prašau atsakyti į 
šiuos klausimus ir viską apie save parašyti. Aš labai 
noriu susirašinėti ir su vaikais iš kitų tarybinių respub

likų, nes esu Tarptautinio vaikų susirašinėjimo narė.
Viso geriausio. Su šiltais draugiškais linkėjimais 

tau – draugė rusė Olga Papova.

VI

[?]
[197203??]

Tau rašo Mironas... Mūsų klasėje 16 mokinių, visa 
futbolo komanda, t. y. 11 berniukų ir 5 mergaitės. Iš jų 
šeši mokosi gerai: du berniukai ir keturios mergaitės.

Dabar apie mokyklą.
Mūsų mokykla nelabai graži, kitaip sakant, nei graži, 

nei bloga, tai yra – vidutinė. Šiais metais pastatė nau-
jas dirbtuves, atvežė teniso stalą. Vyresnieji mokiniai 
jau suspėjo sulaužyti, nes jie tik patys žaidė ir jaunes-
niems nedavė. Vasarą mes veisėme triušius. 

Pas mus jau surengė sportines varžybas: mažojo ka-
muoliuko mėtymas, šuoliukai į tolį ir į aukštį. Anta-
nai, parašyk, ką tu renki, kokius ženkliukus, paveiks-
liukus, atvirukus? Aš renku ženkliukus su miestais ir 
renku Lietuvos TSR paveikslėlius ir atvirukus. Tarp 
kitko, lapkričio 27 bus mano gimimo diena. Parašyk, 
kada tavo gimimo diena. Jei galėsi, atsiųsk savo nuot
rauką. Jei aš galėsiu atsiųsti savo nuotrauką – atsių-
siu, o jei negalėsiu – tai neatsiųsiu.

Šiandien viskas!
Viso gero.

VI

[Lesnoukalovo k., Aleksejevsko raj., 
Belgorodo apskr.]

[19720315]

Labas Antanai.
Draugiškus linkėjimus tau siunčia Sergejus. Aš mo-

kausi ketvirtoje klasėje. Trejetų neturiu. Perskaičiau 
tavo įdomų pasakojimą: „Būsiu jūreivis“. Šiame pasa-
kojime tu sakai, kad kai baigsi mokyklą, būsi jūreivis. 
Taip, tai gera profesija. Tu pamatysi įvairių tautybių 
žmonių. Aš turiu tikslą tapti mokytoju. Oras pas mus 
dabar normalus, prieš tris dienas buvo didelė pūga. Pa-
rašyk, kaip tu mokaisi. Koks pas jus oras?

Rašyk laiškus.
Laukiu atsakymo, kaip vieversys vasaros!6

[Sergejus Manajevas]

„LaBas, BRanGus dRauGe...“

4 t. y. aktorių nuotraukas.
5 „Paskutinioji relikvija“ (Viimne Reliikvia, Последняя реликвия, rež. 

Grigorijus kromanovas, estija, 1969) – istorinis nuotykinis filmas pagal 
eduardo Bornhöhe’s romaną „kunigaikštis Gabrielius arba paskutinės 

šv. Brigitos vienuolyno dienos“ (Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viim-
sed päevad, 1893). ssRs filmas buvo itin populiarus; 1971 m. užėmė 
antrą vietą pagal žiūrimumą (44,9 mln. žiūrovų).

6 Ždu otveta, kak solovei leta (rus.).
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VII

[Todorešty k., Novoanenskio raj., Moldavijos SSR]
[19720303]

Labas mano drauge Antanai!
Tau rašo tavo būsimas draugas Olegas. Noriu su ta-

vimi susidraugauti. Jeigu tu sutinki, mes susirašinė-
sime. Aš mokausi 5 klasėje. Aš moldavas. Moldavijoje 
būna šalta. Pas mus nėra sniego. Turbūt pas jus snie-
gas yra. Šią žiemą aš nespėjau kaip reikiant prisiva-
žinėti. Mokausi ketvertais ir penketais. Pasitaiko, kad 
gaunu trejetą. Kaip mokaisi tu? Jei tu nenorėsi su ma-
nimi susirašinėti, prašau parašyk. Tuo ir baigsiu. 

Iki pasimatymo.
Laukiu atsakymo.
Parašyk ir savo adresą, kad laiškas neitų į mokyklą, 

ir indeksą, jei turite.

VIII

[Kumli k., Nogaisko raj., Dagestano ATSR]
[19720513]

Linkėjimai nuo būsimojo jūreivio.
Viename iš Pionierskaja pravda laikraščių buvo iš-

spausdintas tavo pasakojimas „Būsiu jūreivis“. Aš irgi 
noriu būti jūreiviu. Norėčiau plaukioti atviruose ir gi-
liuose pliažuose arba jūroje. Tačiau pas mus nėra nei 

pliažo, nei jūros, nei upės. Pas mus yra negilus tvenki-
nys. Vandens tvenkiny man iki kaklo. Už trisdešimt ki-
lometrų nuo mūsų aūlo yra rajcentras. Ten yra pliažas. 
Mes ten važiuojame dviračiais. Gerai, kad geras kelias. 
Jei nori sužinoti, kaip aš mokausi, tai mokausi ketver-
tais ir penketais. Pernai mokiausi vien penketais. Mo-
kausi ketvirtoje klasėje. Jei tu sutinki su manimi susi-
rašinėti, tai susirašinėkime.

Laukiu atsakymo.

Zamitas Adžibajevas

iX

[Sanči k., Dagestano ATSR]
[197203??]

Sveikinimai iš Sanči
Labas, brangus drauge Antanai.
Tau rašo iš tolimojo Dagestano tavo draugas Tebe-

kas. Gavau tavo ilgai lauktą laišką, labai apsidžiau-
giau, kad atsakei į mano laišką. Kaip tu gyveni, kaip 
sveikata, kaip gyvena tavo tėvai? Perduok linkėjimus 
savo draugams. Dabar parašysiu apie save. Gyvenu ge-
rai, mano tėvai, sesuo ir broliai taip pat gyvena gerai. 
Turėjau vieną trejetą iš gimtosios kalbos. Mūsų Dages-
tanas – žydinčių sodų kraštas. Pas mus auga obuoliai, 
kriaušės, slyvos, abrikosai, vyšnios, trešnės ir kita. Tu 
prašei Sanči atviruko. Niekur nėra. Sanči yra mažas 
kaimas – 256 namai. Jei gali, atsiųsk kitame laiške 
savo foto. Prašau parašyk, kuo užsiima tavo tėvai. Lau-
kiu atsakymo kaip virėjas vasaros.

Sanči kaimas
Aštuonmetė mokykla

Tebekovas Tebekas

X

[UlanUdė, Buriatijos ATSR]
[197203??]

Labas Antanai
Aš taip pat mokausi 4 klasėje, ir noriu su tavimi su-

sirašinėti, nes gyvenu TSRS, mieste UlanUdė. Skai-
čiau, kad tu nori būti jūreivis. Pas mus irgi yra ežeras 
Baikalas. Pas mus Tarybų Sąjungoje yra daug gero, bet 
apie tai – kitame laiške. Mūsų sostinė yra Maskva, o 
jūsų – Vilnius. Parašyk apie savo miestą. Viso gero, la-
bai džiaugsiuosi gavęs tavo laišką. Balandžio 22ai at-
siųsiu Lenino portretą.

[Mosinas]   .

olego iš moldavijos laiško fragmentas, 1972-03-03
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Gausybės naujųjų religinių sąjūdžių plitimo laikais, 
kai žmonėms bet kuriame pasaulio pakraštyje tampa 
sunku atsirinkti, kas yra tikra (autentiška), o kas – ne, 
regisi prasminga paklausti, o kas gi apskritai yra Tra-
dicija? Prabilę apie jos reikšmę mūsų dienų tikinčiajam 
krikščioniui, ypač katalikui, iškart turėsime pripažin-
ti, jog ankstyvajai ir vėlesnei krikščionybei Tradicijos 
klausimas nebuvo taip gyvybingai aktualus. Ji buvo 
svarbi apsibrėžiant religinį identitetą, tačiau teolo-
giniai Tradicijos aspektai ankstyvojoje krikščionybė-
je  nebuvo nagrinėjami. Panašu, kad Tradicija tiesiog 
buvo priimama kaip pamatas, ant kurio laikėsi visas 
tikėjimas. Deja, šiais laikais toks pamatas tėra išlikęs 
nedidelei daliai tikinčiųjų. Dabar sutiksi ir kataliką, ti-
kintį reinkarnacija, ir protestantą, besilankantį katali-
kų mišiose, ir stačiatikį, savo tikėjimą grindžiantį prie-
tarais bei magija.

Žvelgiant istoriškai, Tradicijos klausimas tapo ak-
tualus tik kai kurioms atšakoms pradėjus kalbėti apie 
Dievo Dvasios gyvumą tikėjime ir apie nutolimą nuo 
pirminio mokymo, kaltinant tuo Tradiciją. Pirmoji to-
kios aktualizacijos banga kilo Reformacijos laikais, 
o antroji – XIX a., ėmus rastis įvairioms bendruome-
nėms, aktyviai neigusioms nusistovėjusią tvarką arba 
besileidusioms į sinkretizmą. 

Įsitvirtinus protestantizmui, Tradicijai imta skirti 
toks dėmesys, kokio ji anksčiau nesusilaukdavusi. Ligi 
tol per teologijos studijas irgi buvo nagrinėjami Biblijos 
tekstai, norint apibrėžti tikėjimo tiesas. Bet visuomet 
tai buvo Šv. Raštas, skaitomas Bažnyčioje, aiškinamas 
Bažnyčios Tėvų, perduodamas Tradicijos, dėl kurios 
nėra nė menkiausių abejonių. Tradicijos buvimas, net 
to ir neįvardijant, galima sakyti, išvaduodavo tikintįjį 
nuo prievolės mąstyti. Tiesa, tai nebūtinai yra blogybė: 
pasak Henry de Lubaco, bet kokia tradicijos refleksija 
reiškia, jog imama kažkuo abejoti, taigi nepasitikėti tu-
rimu paveldu, papročiais. Tuomet kyla pagunda viską 
vertinti pernelyg kritiškai, kartais tai net tampa tam 

BažnyČios atmintis
kataliko gyrius šventajai tradicijai

Edvinas Klimenka

tikra karštine. Tokiu atveju jau labiau stengiamasi pa-
neigti Tradiciją, nei ją suprasti1. Turėdamas Tradici-
ją tikintysis priima savo tikėjimą kaip tiesą, kylančią 
iš pirminės tiesos, nenutrūkstančią ir nepajudinamą, 
kaip ir amžinasis Dievas.

tRadicija iR ankstyVoji BažnyČia

Apaštalų laikais, iki užfiksuojant Naujojo Testamen-
to kanoną, žodinė tradicija buvo ne mažiau svarbi už 
rašytinę, gal net svarbesnė, nes apaštalai vieninteliai 
galėjo perteikti autentišką Kristaus mokymą2. Tik jų 
mokymas buvo laikomas tikru, jie iš esmės ir formavo 
naujatestamentinę tradiciją, pagal kurią dabar gyvena 
ir katalikai, ir stačiatikiai, ir protestantai, dažnai jos 
net neįvardydami.

Krikščionims vis labiau atitrūkstant nuo judėjiškų-
jų šaknų ir išmirus apaštalams, besirandant atska-
loms ir kylant gnostikų sąjūdžiui, pamažu ėmė ryškėti 
įvairios įtampos, aktualizavusios tradicijos klausimą. 
Kaip skaityti ir interpretuoti judėjų šventąsias knygas, 
kaip išspręsti pasitaikančius neatitikimus tarp žodžiu 
perduodamo Jėzaus ar jo apaštalų mokymo ir užrašy-
tųjų Evangelijų ar apaštalų laiškų, kaip konkrečiose 
bendruomenėse atskirti tikrai apreikštuosius tekstus 
nuo šiaip pamaldžių? Šie iššūkiai iš esmės ir sąlygo-
jo Naujojo Testamento kanono užfiksavimą, tačiau to-
kia tradicijos institucionalizacija negalėjo išspręsti pa-
čių tekstų supratimo problemos, vis kitaip iškylančios 
konk rečiu metu konkrečioje vietoje. Todėl Bažnyčios 
Tėvų laikais negalėjo prarasti svarbos žodinis, gyvas ir 
aktyvus3 apaštališkojo mokymo perdavimas. 

Pasak klasikinės Tertulijono formuluotės, „Bažnyčia 
yra iš apaštalų, apaštalai – iš Kristaus, o Kristus – iš 
Dievo“4. Pratęsdami galėtume pasakyti: „Kristus iš Die-
vo. Apaštalai iš Kristaus. Bažnyčia iš apaštalų. Tradi-
cija iš Bažnyčios“. Anot Karlo Adamo, po apaštalų mir-
ties buvo svarbu išlaikyti jų mokymą nepakitusį, tad 

apologetika

1 Plg. Henri de Lubac, Méditation sur l‘Église, Paris: aubier, 1954, p. 17.
2 Plg. karl adam, The Spirit of Catholicism, Garden city (n. y.): ima-

ge books, 1954, p. 155.

3 Plg. Ibid., p. 155–156.
4 ecclesia ab apostolis, apostoli a cristo, christus a deo (De prae-

scriptione, 37).
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tikintieji būrėsi jų autoritetu besiremiančiose bendruo-
menėse5. Galima tarti, kad pirmiesiems krikščionims 
Tradicija nurodo tokią tikėjimo bei gyvenimo formą, 
kurią apaštalai, skelbdami Gerąją Naujieną, perda-
vė savo įkurtoms bažnyčioms. Tai, kad Pauliaus laiš-
kai yra užrašyti anksčiau nei Evangelijos, reiškia, jog 
jau turėjo būti nusistovėjusi žodinė tikėjimo perdavimo 

Tradicija, juk Paulius, nematęs Kristaus, turėjo pažinti 
jį per tai, ko mokė kiti apaštalai, kas buvo jau žinoma ir 
laikoma tikrais dalykais. Jei nebuvo Tradicijos, parem-
tos Kristaus mokymu, tada Paulius tikrai kalbėjo tik iš 
savo išminties, ir tada dabartinė Bažnyčia remiasi ne 
Kristaus, bet Pauliaus autoritetu.

Paulius savo laiškuose Tradiciją vadino paveldu (pa-
ratheke), kuris turėjo būti nepaliestas ir apsaugotas nuo 

bet kokio iškraipymo (1 Tim 6, 20; 2 Tim 1, 12–14)6, jam 
buvo svarbu, kad jo mokymas būtų be iškraipymų per-
duotas ateinančioms kartoms, todėl Timotiejus tai, ką 
gavęs iš Pauliaus, turėjo perduoti savo sekėjams, kurie 
galėtų pratęsti Pauliaus mokymo sklaidą (2 Tim 2, 2). 
Apaštalai ragino tikinčiuosius laikytis paveldo, kurio 
jie išmokė per gyvąjį žodį ar laišką (2 Tes 2, 15), pri-
minė, kad tikintieji grumtųsi dėl kartą gauto tikėjimo 
(Jud 3), o tai, kas buvo perduota apaštalų, žodine ar ra-
šytine forma, apėmė visa, kas padėjo pirminei Bažny-
čiai auginti jos tikėjimą bei formuoti tradiciją, kuri kaip 
testamentas7 būtų perduodama iš kartos į kartą.

Pirmųjų amžių krikščioniškų bendruomenių ganyto-
jai ir turėjo apsaugoti apaštalų duotą palikimą (Tit 3, 
4–7). Nesant visuotinai žinomos ir priimtos tradicijos, 
kiekvienas ganytojas būtų galėjęs skelbti ne Kristaus, 
bet savo evangeliją. Žinoma, nepražiūrėtina, jog jau pir-
maisiais amžiais atsirasdavo daug bendruomenių, ku-
rios skirtingai suprato Gerąją Naujieną, ir šį nuolatinį 
Bažnyčios istorijoje iššūkį įveikti tepadėdavo autorite-
tingi apribojimai, pradedant Credo suformulavimu Ni-
kėjos ir Konstantinopolio visuotiniuose susirinkimuo
se, baigiant Naujųjų amžių dogmomis. 

Svarbi terpė Tradicijai plėtotis taip pat buvo liturgija 
ir ritualas. Nustatytos maldos formos jau nuo pirmųjų 
amžių buvo svarbios krikščionims, tai parodo nemaža 
dalis išlikusių pirmųjų amžių liturginių tekstų. Tradi-
cijos formavimuisi buvo svarbu ir tai, jog pirmieji krikš-
čionys naudojosi judaizmo paveldu, tekstais (psalmės, 
Tora), lankėsi sinagogose, net būdavo apipjaustomi (pa-
kanka prisiminti Pauliaus ir Petro ginčą dėl apipjaus-
tymo). Savaime suprantama, kad „gyvosios Tradicijos“ 
(KBK 83)8 laikais gyvavo ir nemažai vietinių Bažnyčių 
(liturginių ar maldingumo) tradicijų, bet jos tėra ats-
kiros didžiosios Tradicijos formos, kurias galima palai-
kyti ir puoselėti, jei jos neprieštarauja autentiškai su-
rašytam ir perduotam Dievo Žodžiui ir autoritetingai 
praktikuojamos Jėzaus Kristaus vardu.

Jau nuo Bažnyčios Tėvų laikų viena pagrindinių tra-
dicijos funkcijų buvo galimybė susieti žmogų su tuo, 
kas amžina. Tradicija – nekintama, taigi ji tarsi ženk
lina amžinybę. Pati krikščioniškoji simbolika nuo pir-
mųjų amžių vedė į amžinybę. Vėliau, pradėjus statyti 
bazilikas, ši tendencija tik dar labiau išryškėjo.

Tradicija taip pat suvoktina kaip apsauganti tikin-
tįjį nuo spontaniškumo blogąja prasme. Suvokdamas 
Tradiciją tikintysis žino, kada ir kaip reikia elgtis, gali 
laisvai susitelkti į maldą ir bendravimą su Dievu. Ne-

edVinas kLimenka

5 Plg. karl adam, op. cit.
6 šv. Raštas cituojamas iš: Biblija arba Šventasis Raštas, Vilnius: Lie-

tuvos Biblijos draugija, 2001; (st vertė – antanas Rubšys, nt – Česlo-
vas kavaliauskas).

7 Čia vertėtų prisiminti paties žodžio „tradicija“ kilmę. žodis „tradi-
cija“ kilo iš lotynų kalbos trado, tradere, kurio reikšmė yra ‘perduoti, 

palikti testamentu‘. taigi gal ne be reikalo mes turime naująjį ir senajį 
testamentą, taigi ne be reikalo teisingai elgiamės laikydamiesi švento-
sios tradicijos ir taip stengdamiesi ją perduoti.

8 KBK cituojamas iš: Katalikų Bažnyčios Katekizmas, kaunas: tarp-
diecezinė katechetikos komisijos leidykla, 1996.

olandų monogramistas i. a. m. iš zvolės. šv. Grigaliaus mišios. 
XV a. Graviūra
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turint Tradicijos, bet kuriai bendruomenės maldai kyla 
grėsmė pavirsti chaotišku pasibuvimu. Jau ir šv. Bazi-
lijus kalba apie Tradicijos valdžią spontaniškumui, ku-
ris esąs silpninantis ir besiremiąs maištingu tikėjimo 
pagrindu9. Taigi Tradicija garantuoja religijos tvarką. 
Tradicinės konfesijos krikščionis, dalyvaudamas kitos 
bendruomenės pamaldose, žinos, ką ir kada daryti ir 
galės laisvai atsiduoti maldai, užuot stebėjęs aplinki-
nius ir bandydamas elgtis taip, kaip jie. Tačiau to daž-
nai negalima pasakyti apie moderniąsias krikščionių 
bendruomenes. Katalikas, atėjęs net į kitų apeigų ka-
talikiškas pamaldas, daugiau ar mažiau supranta, kas 
vyksta, tačiau atsidūręs spontaniškai nesimeldžian
čioje bendruomenėje, jis veikiausiai sutriks, nes bus 
pri verstas stebėti religinius virsmus, kurie žmogui, 
įpra tusiam prie tvarkos religiniame gyvenime, gali pa-
sirodyti lyg visiškas chaosas10.

Praeityje tikintiesiems sąvoka „tradicija“ reiškė teisin-
gos gyvensenos pamatą, tai buvo saugus žmogaus prie-
globstis, kuriuo galima pasikliauti. Gyvendamas pagal 
Tradiciją žmogus jausdavosi esąs saugioje užuovėjoje, 
kur jo gyvenimas vyksta teisingai. Šiandieniam žmogui 
tradicijos dažnai reiškia neigiamus ir pasenusius daly-
kus, gal net pašalintinus iš tikinčiojo gyvenimo. Tikra 
yra tik tai, kas yra pažangu ir nesisieja su senove11. Kaip 
žinome, didžioji dalis protestantiškų bendruomenių pa-
sisako prieš Tradicijos svarbą, kuriai priešpriešinamas 
grynas, taigi pirmapradis tikėjimas. Kad ir kaip būtų 
paradoksalu, dažnai toks noras turėti gryną tikėjimą, 
paremtą vien Šv. Raštu, priešinasi tam, kas gali gero-
kai palengvinti apreikštųjų Raštų supratimą, – pirmųjų 
krikščionių mokymui, Bažnyčios Tėvams ir taip toliau. 
Bet kokiems praeities autoritetams priešpriešinamas 
savas, tegul ir Dvasios vedamas supratimas.

kataLiko PasteBėtos  
PRotestantizmo siLPnyBės

Jau nuo Reformacijos laikų Tradicijos klausimas ne-
aplenkia krikščionių bendruomenių tarpusavio santy-
kių. Šis klausimas ypač suaktualėjo nuo XIX a. antros 
pusės ėmus kilti naujiesiems religiniams sąjūdžiams, – 
ne tik krikščioniškiems ar quasi krikščioniškiems, bet 
ir atvirai pasisakantiems prieš krikščionybę bet kokia 
forma: įvairūs okultiniai, paveiktieji marksizmo, froi-

dizmo ir pan. Visa tai gerokai pakirto ne tik religinę 
savimonę, bet ir pasitikėjimą Tradicija. Dabartinę tikė-
jimo krizę, kaip pastebi ir Josephas Ratzingeris, sudaro 
manymas, jog nebūtina atkakliai laikytis tradicijos12. 
Diskusijų su broliais protestantais metu dažnai tenka 
pastebėti, kad jie laikosi pozicijos, jog tik Šv. Dvasia, o 
ne kokia instancija, gali autentiškai aiškinti Šv. Raštą. 
Ir čia jie iš dalies teisūs, juk Bažnyčia be dieviškojo ap-
reiškimo tebus paprasta pseudoreliginė grupė. 

Tradicijos neigimas dažnai kyla iš tiesiog antikata-
likiškos nuostatos. Štai protestantų pastorius Utine-
sas Lee Biblijos komentaruose Apd 3, 6 aiškina taip: 
Petras neturėjo sidabro šventyklų statymui, bet turėjo 
Kristaus vardą, o Romos Bažnyčia turi daug sidabro, 
bet turi mažai Kristaus13. Ne vienam radikaliam pro-
testantui evangelizacija prasideda katalikų kaltinimu 
krikšto netikrumu, nes apie jį nerašoma Biblijoje, o bai-
giasi kryželio nešiojimo nuodėmingumo demaskavimu. 
Toks požiūris lengvai plinta modernioje katalikiškoje 
visuomenėje ir tai dar labiau skatina nepasitikėjimą 
Tradicija. Keletą argumentų prieš antitradicinalistinį 
mąstymą dabar ir pasiūlysime.

1. Kai kurios protestantiškos bendruomenės teigia, 
jog tradicija kuria ritualą, o ritualas trukdo asmeni-
niam santykiui su Dievu. Tačiau juk nesama religinės 
bendrijos, kuri gyvuotų be tradicijų ir bent jau minima-
laus ritualo. Ir pačios radikaliausios „antitradicionalis-
tinės“ bendruomenės ilgainiui „susikrauna“ paveldą: 
nusistovi pamaldų tvarka (pvz., iš pradžių šlovinimas, 
po to mokymas, o jau tada malda rankų uždėjimu), tam 
tikri liturginiai veiksmai (rankų pakėlimas šlovinant) 
ir t. t. Kodėl keliamos rankos? Atsakymas paprastas: 
nes apie tai rašoma Biblijoje. Jei to negalime pavadinti 
tradicija ar paveldu, tada turime tradiciją be tradici-
jos? Protestantas šlovinimo metu elgiasi vienaip ar ki-
taip, nes taip elgėsi šventieji Biblijos vyrai. Bet kodėl 
tada atliekamas toks laiko šuolis per beveik du tūks-
tantmečius? Ar per amžius krikščionys nekeldavo ran-
kų per liturgiją? Ar vyskupas krikštydamas konvertitą 
neuždėdavo jam rankos ant galvos? Panašu, kad net 
atmetant bet kokį dėl Tradicijos poveikio atsiradusį 
ritualą, pamirštama, jog tie patys dalykai aptinkami 
ir kitose bendruomenėse, kuriose per amžius jie buvo 
praktikuojami. 

BažnyČios atmintis

9 Plg. Henri de Lubac, More Paradoxes, san Francisco: ignatius 
Press, 1994, p. 102.

10 tai patvirtina asmeninė patirtis: porą kartų dalyvaudamas protes-
tantiškose pamaldose esu gavęs per nosį nuo pernelyg įsismaginusio 
šlovintojo. išties po to malda, užuot vedusi į dievo šlovinimą, apsiribo-
ja pastangomis apsisaugoti nuo neatsargaus kaimyno.

11 Plg. joseph Ratzinger, Krikščionybės įvadas: Paskaitos apie Apaš-
talų tikėjimo išpažinimą su nauja įžangine esė, iš vokiečių k. vertė Ge-
diminas žukas, Vilnius: katalikų pasaulio leidiniai, 2008, p. 42–43.

12 Plg. joseph Ratzinger, Hans urs von Balthasar, karl Rahner, Kodėl 

šiandien dar esu krikščionis?, sudarė Pranas Vildžiūnas, iš vokiečių k. 
vertė Giedrė sodeikienė, nerijus šepetys, Vilnius: aidai, 2008, p. 34.

13 Новый Завет, Анахайм: Живой поток, 1998, p. 511: „У Петра небыло 
серебра и золота, но на строительство собора св. Петра в Риме золото 
расходовалось без всякой меры. У него небыло серебра и золота, но 
у него было имя Иисуса Христа, Его личность. Он был беден серебром 
и золотом, но богат Христом, Римская церковь наполнена золотом, 
но не наполнена личностю Христа. Она богата золотом, но бедна 
Христом“.
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Viena svarbių katalikiškos tradicijos apraiškų yra fik-
suota šlovinimo forma, t. y. liturgija. Per liturgiją pasi-
reiškia teologinė refleksija – labai svarbus gyvosios Tra-
dicijos elementas. Fiksuotos liturgijos formos žinomos 
jau nuo pirmųjų Bažnyčios amžių. Principas lex orandi, 
lex credendi (lot. „kaip meldiesi, taip ir tiki“) labai taik
liai išreiškia katalikiškos bažnytinės tradicijos esmę, 
kurios nepažįsta broliai protestantai: mitinis simboliz-

mas, besiremiantis archajine pasaulėžiūra, jog tai, kas 
yra danguje, yra tikroviškiau nei tai, kas yra čia, žemė-
je. Per liturginę tradiciją pasireiškia dangiškųjų šven-
tyklos modelio bei angelų chorų prototipų kartotė14. 

Ritualo nebuvimo problemą mini ne tik teologai, bet 
ir psichoanalitikas Carlas Gustavas Jungas. Pats bū-
damas protestantas, apie išpažinties sakramentą Jun-
gas pastebi, jog, nesant fiksuoto ritualo, protestantas 
niekada nėra tikras, ar Dievas jam jau atleido. Protes-

tantas lieka vienas su Dievu ir turi vienas „gromuliuoti 
savo nuodėmes“ bei tikėtis gavus dieviškąją malonę15. 

2. Henri de Lubacas pastebi, kad naiviai skamba tvir-
tinimas apie galimybę atgauti, atkurti pirmapradį pro-
tėvių tikėjimą visoje jo pilnatvėje, atsisakant visko, kuo 
jis buvo praturtintas per praėjusius amžius. Nusigrę-
žę nuo žiedų ir vaisių mes teturėsime vien mirusį ka-
mieną, nes laiko atgręžti neįmanoma. Tradicija auga, 
krauna savo lobyną, taip praturtindama krikščionių 
gyvenimą. Nereikėtų nuvertinti ir žmogaus istorišku-
mo: krikščionys tiki, kad Dievas yra nekintamas, bet 
to paties juk negalime pasakyti apie žmogų ar aplink 
jį vykstančius reiškinius. Žmogus gyvena istorijoje, jo 
suvokimas auga, auga ir dievybės pažinimas. Kadangi 
Dievas atsiskleidžia istorijoje, tad kartu skleidžiasi ir 
jam skirta dievogarba. Ji gali tapti didinga, apipinta 
gausios simbolikos, nes tikintysis stengiasi savo san-
tykį su Dievu apipinti kuo didingesniais dalykais. To-
bulėja teologinis Dievo pažinimas, susiklosto religinės 
normos, kurių dvasia nenutrūkstamai perduodama iš 
kartos į kartą.

3. Rėmimasis Biblija kaip vieninteliu autoritetu, ko 
gero, labiausiai atskiria protestantiškas bendruomenes 
nuo katalikiškų. Romos katalikai kartu su Rytų sta-
čiatikiais tiki, jog Tradicija ir Šv. Raštas yra glaudžiai 
tarp savęs susiję du pagrindiniai tikėjimo šaltiniai. O 
rėmimasis Biblija kaip vieninteliu autoritetu nesun-
kiai atremiamas juo pačiu: „Yra dar daug kitų dalykų, 
kuriuos Jėzus padarė. Jeigu kiekvieną atskirai aprašy-
tume, manau, visas pasaulis nesutalpintų knygų, ku-
rias reikėtų parašyti“ (Jn 21, 25). Kitaip tariant, tai, 
kas nesurašyta Šv. Rašto knygose, apaštalai bei jų įpė-
diniai turėjo perduoti žodžiu. Šį žodinį padavimą Baž-
nyčia ir vadina Tradicija.

4. Nesant aiškios Tradicijos, susiklosto keista šven-
tųjų raštų aiškinimo situacija, kai vietoj teksto inter-
pretuojamas jo skaitytojas. Protestantiškoji doktrina 
dažnai teigia, kad kiekvienas žmogus gali autentiškai 
aiškinti Šv. Raštą, tam pakanka Šv. Dvasios veikimo 
žmogaus gyvenime. Tačiau jei nėra tradicijos, tai kas 
gali būti tikras, kad konkrečios interpretacijos giją tik
rai teikia Šv. Dvasia, o ne, pavyzdžiui, puolęs angelas? 
Nebelieka kriterijų, leidžiančių suvokti, kada interpre-
tacija nuklysta į šalį, o kada ji tikrai atspindi Kristaus 
mokymą. Kaip pastebi de Lubacas, Šv. Rašto tekstas 
yra nekintamas, bet jį yra svarbu interpretuoti ne as-
meniškai, o prisilaikant gyvosios Tradicijos, kuri mums 
duota, nes asmeninė interpretacija yra greičiausias ke-
lias į evangelinės žinios iškraipymą16. Nors ir negalima 

edVinas kLimenka

14 Plačiau apie dangiškojo modelio kartotę religijoje žr. mircea elia-
de, Šventybė ir pasaulietiškumas, iš prancūzų k. vertė Petras Račius, 
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16 Plg. Henri de Lubac, A Theologian Speaks, Los angeles: twin cir-

cle Publishing co., 1985, p. 18.
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visų moderniųjų protestantiškų bendruomenių sumau-
ti ant vieno kurpalio, tačiau bendraujant su jų atsto-
vais, saviinterpretacijos tendencijos pastebimos gana 
dažnai. Kai mokytojo autoritetas nebereikalingas, tai 
kiekvienas gali tikėti kaip nori, kalbėti Dievo vardu. 
Katalikų Bažnyčia pritaria požiūriui, jog Jėzaus evan-
gelinė žinia yra gelbstinti ir kad Naujasis Testamen-
tas liudija apaštalų skelbimą. Tačiau Šv. Raštas taip 
tesuvokiamas tik kaip viena apaštališkojo paveldo da-
lių. Iš esmės Naujojo Testamento kanonas tam ir buvo 
sudarytas, kad išlaikytų krikščionybės grynumą, tap-
damas skelbimo pamatu ir nešdamas išganymo vaisius 
bei liudijimą. Taigi be Tradicijos beveik neįmanoma 
autentiškai interpretuoti Šv. Rašto tekstų. Tą yra pa-
stebėjęs dar Paulius: „Bet nors ir mes patys ar angelas 
iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu 
esame jums paskelbę, – tebūnie prakeiktas!“ (Gal 1, 8). 
Akivaizdu, kad Paulius čia nori užtikrinti tradicijos ne-
kintamumą, evangelinį naujai užgimusios krikščiony-
bės grynumą. Jei jau angelas bei patys apaštalai neturi 
teisės iškraipyti evangelinės žinios, tai kokią teisę turi 
paprastas žmogus? Tik gilus, ne vien asmeniniais „nu-
švitimais“ paremtas Šv. Rašto suvokimas garantuoja 
tikrą ir neiškreiptą jo interpretaciją.

5. Kad ir kaip būtų graudu, Biblijos tekstų saviinter-
pretacija tampa schizmų daigynu. Kristus mokė, jog 
visi atpažins, kas yra jo mokiniai iš to, kaip jie vienas 
kitą mylės (Jn 13, 35), tačiau šiuolaikiniai krikščionys 
dažnai terodo neapykantą savo broliams Kristuje. Kiek
vienas, kurį „apšvietė“ Šv. Dvasia, puola kurti naują 
bendruomenę su nauju mokymu ir idėjomis, tarsi tai 
kuo nuo seno tikėta, nebeteko prasmės. Pasitikėjimas 
egzistuojančia Tradicija apsaugo ne tik nuo schizmų, 
bet ir nuo abejonių. Pakalbėkime apie vieną tokį konk
retų atvejį pačioje Katalikų Bažnyčioje.

kai kuRie tRadicionaLizmo keBLumai

Nors protestantiškas tradicijos suvokimas seniau ir 
keldavo nemažai problemų, tačiau šiais laikais, ypač 
povatikaninių ekumenizmo idėjų šviesoje tos proble-
mos pasitraukė į antrą planą. Šiuo metu Bažnyčiai Tra-
dicijos klausimas opus pirmiausia dėl vidinių priežas-
čių. Po Vatikano II Susirinkimo prasidėjusi liturgijos 
reforma, kaip žinome, Bažnyčią padalijo į tuos, kurie su 
džiaugsmu ir entuziazmu priėmė naujoves, ir tuos, ku-
rie pamatė čia didelį pavojų Šventajai Tradicijai. Tarp 
jos gynėjų iškilo tokios grupės kaip Pijaus X brolija, dar 
vadinama lefebristais, kuri dėl savo pažiūrų nebeturi 
vienybės su Šv. Sostu. Iš karto pažymėtina, jog broli-
jos atsiskyrimas įvyko ne dėl Tradicijos traktavimo, bet 
dėl konkretaus nepaklusnumo. 1988 m. arkivyskupui 
Marceliui Lefebvre‘ui ėmus konsekruoti vyskupus be 
popiežiaus sutikimo, brolija užsitraukė ekskomuniką. 

Tai numatyta kanoninės teisės (1382 can.) ir užtraukia 
bausmę ipso facto. Tik vėliau, laikantis įkūrėjo ideolo-
gijos, imtas kelti Tradicijos klausimas.

Tradicijos klausimas Lefebvre’o bendruomenėje la-
biausiai remiasi liturginėmis nuostatomis. Kaip ryš-
kiausią Tradicijos išraišką Pijaus X brolija iškelia tri-
dentines mišias lotynų kalba. Iš karto galima klausti: 
kiek viena konkreti liturgijos forma gali atspindėti visą 

Tradicijos esmę ir grožį? Juk Tridento Mišių liturgi-
ja tėra viena iš daugelio per ilgaamžę Bažnyčios isto-
riją. Lefebvre’o ištikimybė senajam Mišiolui ilgainiui 
tapo išorine brolijos tapatybės žyme. Dar Jono Pau-
liaus II Motu proprio „Ecclesia Dei adflicta“ rašoma, 
jog šis schizmos aktas kilęs dėl neišsamaus ir priešta-
ringo Tradicijos suvokimo, taip pat dėl skirtingo pačios 
reformos traktavimo. Povatikaninė Bažnyčia reformą 
priėmė kaip Tradicijos ir tikėjimo atgaivinimą bei at-
naujinimą, o tradicionalistai čia įžvelgė tik kėsinimą-
si į Bažnyčios paveldą. Tačiau sureikšminant vieną 
konkretų Tradicijos laikotarpį – tridentinį mokymą ir 
popiežiaus Pijaus V patvirtintą liturgiją – tektų pripa-

BažnyČios atmintis
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žinti, arba ligtolinių Bažnyčios susirinkimų mokymas 
buvęs klaidingas, arba XVI a. Bažnyčios mokymas ir 
liturgija taip pat buvusi klaida, nes tai irgi reiškė Baž-
nyčios atsinaujinimą. Kaip galima pripažinti Bažny-
čios mokymo neklaidingumą, jeigu vieno Susirinkimo 
mokymas priimamas, o kito Susirinkimo – atmeta-
mas17. Benediktas XVI savo pontifikato pradžioje, kas-
metiniame popiežiškajame kreipimesi į Romos kuriją 

2005 m. gruodžio 22 d. Siksto koplyčioje iškėlė Bažny-
čios tapatybės bei Vatikano II Susirinkimo dokumentų 
supratimo ir įgyvendinimo klausimą. Pagrindinė šios 
kalbos mintis buvo ta, jog neteisinga ir neleistina į Baž-
nyčios raidą žvelgti tik iš kelių XX a. dešimtmečių pers-
pektyvos, skirstyti Bažnyčią į prieš ir posusirinkiminę. 
Būtina priimti visą ilgaamžę Bažnyčios tradiciją ir šios 
Tradicijos šviesoje suprasti Vatikano II Susirinkimo 
dokumentus. 

Atrodytų, popiežius Benediktas XVI savuoju Motu 
proprio „Summorum pontificum“ turėjo išspręsti gin-

čą – juk jis ex cathedra patvirtino dvi to paties Romos 
ritualo išraiškas. Benediktas XVI taip pat paskelbė, 
kad senasis Tridentinis mišių ritualas niekada nebu-
vo panaikintas, jis liko galioti iki šiol. Taigi pagrindinis 
Pijaus X brolijos nepasitenkinimas dėl Tridentinių mi-
šių uždraudimo nebeteko prasmės. Dokumente aiškiai 
pabrėžiama, jog senosios lotyniškosios ir dabartinės 
mišios yra dvi to paties ritualo išraiškos, abu Romos 
mišiolo ritualai, kaip ir mišiolo leidimai, vienas kitam 
neprieštarauja. Liturgijos istorijoje esama augimo bei 
pažangos, bet ne pertrūkio. Matant tai, galima teigti, 
kad dėl įvykusių nesutarimų liturgijos klausimais te-
galima kaltinti vietos vyskupus, kurie pernelyg uoliai 
ėmėsi palaikyti religinę reformą. Tenka pastebėti įdo-
mų faktą: Lietuvos Vyskupų konferencija atkreipė dė-
mesį, jog Pijaus X brolijos kunigai privačiuose butuose 
aukoja tridentiškąsias Mišias18. Tad klaustina, ar tai 
atitinka pačių lefebristų Tradicijos sampratą: juk au-
koti Mišioms ne Bažnyčioje, net ir po Vatikano II Susi-
rinkimo, dažnai reikia atskiro vietos vyskupo leidimo. 
Ar tik tokie nuolaidžiavimai sau nereiškia kirtimosi su 
oficialia brolijos pozicija?

Benediktas XVI Summorum pontificum pabrėžia, jog 
skirtingas Tradicijos suvokimas neturėtų būti kliūtis 
Bažnyčios vienybei, jis ypač pabrėžė Bažnyčios narių 
susitaikinimą, juk popiežius Pijus IX, dar XIX a. kal-
bėdamas apie Tradiciją, iškėlė pagarbos vienas kitam 
svarbą tarp tradicijos šalininkų ir tų, kurie tradicijos 
nepripažįsta, nes Dievas yra tiesos šaltinis19. Deja, tai 
dažnai užmirštama. 

 Pijaus X brolijos opozicija Vatikano II Susirinkimo 
nutarimams verčia klausti, kiek lefebristai iš tiesų yra 
paklusnūs Tradicijai? Jonas Paulius II Ecclesia Dei ad-
ficta rašė: „Ypač prieštaringas yra toks Tradicijos su-
vokimas, kuris priešinasi Visuotinės Bažnyčios Magis-
teriumui, atstovaujamam Romos vyskupo ir vyskupų 
kolegijos. Niekas negali likti ištikimas Tradicijai, nu-
traukdamas bažnytinį ryšį su tuo, kuriam Kristus per 
apaštalo Petro asmenį patikėjo savo Bažnyčios vie-
nybės tarnystę“. Toks požiūris į Tradiciją, kylantis iš 
nepaklusnumo Bažnyčiai, skatina be reikalo sureikš-
minti smulkmenas. Tradicionalistai dažnai teigia, kad 
komunija tradiciškai priimama klūpint, tačiau juk jos 
priėmimas stovint yra daug senesnė tradicija. Dar ir 
dabar galima pastebėti žmonių, kurie demonstratyviai 
klaupiasi priimdami Švč. Sakramentą, taip ardydami 
bendrą pamaldų tvarką. Tad pašaliniam žmogui gali 
pasirodyti, jog visi nesutarimai Bažnyčioje kyla iš as-
meninių ambicijų ir nenoro paklusti esamai tvarkai. 
Dar ne taip seniai de Lubacas rašė, jog Tradicija yra 

edVinas kLimenka

17 Lietuvos Vyskupų konferencijos kreipimasis į kunigus ir tikinčiuo-
sius, (2002-02-25), in: http://www.lcn.lt/bl/news/?newsid=423.

18 Plg. „šv. Pijaus X kunigų brolija arkivyskupo marcel Lefebvre sekė-

jai“, in: http://www.lcn.lt/bzinios/bz9811/811str.html.
19 Plg. denziger, The Sorce of Catholic Dogma, Fitzwiliam: Loreto 

Publications, 1955, p. 416 (Denz 1649).
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ištikimybė esamai tvarkai, o jos nebuvimas leidžia 
asmenį užvaldyti asmeninės nuomonės terorui20. Pa-
klusnumas Bažnyčiai ir popiežiui visada buvo svarbi 
Tradicijos ir katalikiškos tapatybės dalis. Tad ar ne-
paklusdamas Bažnyčios nutarimams, kartais net pa-
tiems keisčiausiems, žmogus nestoja prieš Tradiciją? 
Taikliu Bažnyčios Lietuvoje ganytojų apibendrinimu, 
„tenka apgailestauti, kad atsinaujinimo priešininkai, 
jausdamiesi esą katalikybės gynėjai, iš tikrųjų daro di-
delę žalą Bažnyčiai, ardydami jos vienybę ir klaidinda-
mi tikinčiuosius“21.

PoVatikaninis kataLikiškas  
tRadicijos suVokimas

Vatikano II Susirinkimo fundamentinei teologijai la-
bai svarbi sąvoka yra „tiesų hierarchija“. Pasak naujų-
jų teologų, mokymas apie tiesų hierarchiją negalįs būti 
suvoktas be nuorodos į Dei Verbum. Būtent ši dogminė 
konstitucija Apreiškimą traktuoja kaip Dievo savęs pa-
rodymą (DV 2.4.6)22, o juk dieviškasis savęs atskleidi-
mas istorijoje yra neatsiejamas nuo Tradicijos augimo 
ir jos puoselėjimo. Kaip nesama daugelio tradicijų, o tik 
viena Šventoji Tradicija, taip ir Apreiškimas neapima 
visų įmanomų tiesų, bet tik tam tikrą esminį tiesų cen-
trą. Tiesų hierarchija pasiūlė lanksčiau suvokti tradici-
ją, nes atskyrė tai, kas Šventojoje Tradicijoje yra esmiš-
ka, o kas tik priedas. Vatikano I Susirinkimo šviesoje 
Tradicija buvo artimai sujungta su Magisteriumu, o 
po Vatikano II Susirinkimo buvo atkreiptas dėmesys 
į sensus fidelium vaidmenį, prie Tradicijos labiau eina-
ma iš žmogaus sąžinės ar sąmonės, kuri pajėgi pažinti 
Dievą Tradicijos išsaugojime ir jos išraiškoje.

Vatikano II Susirinkimo dokumentų pagrindinė li-
nija remiasi pirmojo Jono laiško pradžia: „Skelbiame 
jums amžinąjį gyvenimą, kuris buvo pas Tėvą ir pasiro-
dė mums. Ką matėme ir girdėjome, skelbiame ir jums, 
kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis. O mūsų 
bendravimas yra su Tėvu ir su jo Sūnumi Jėzumi Kris-
tumi“ (1 Jn 1, 2–3). Susirinkimas, sekdamas Tridento 
ir Vatikano I Susirinkimų pėdomis, ėmėsi skelbti mo-
kymą apie Apreiškimą ir jo perteikimą. Šventąją Tra-
diciją ir Šv. Raštą susirinkimas mato kaip du glaudžiai 
susijusius ir iš to paties dieviškojo šaltinio kylančius ti-
kėjimo šaltinius (DV 9). Katalikų Bažnyčiai šiedu šal-
tiniai visais laikais buvo pagrindiniai keliai pažinti 
Kristų. Iš esmės patys katalikai iki moderniųjų laikų 
klausimo apie tikėjimo šaltinius sau nekėlė, jie tiesiog 
visada buvo laikomi pagarboje, ir tik pastarojo šimt

BažnyČios atmintis

mečio tendencijos privertė Bažnyčią apie juos prabilti 
bei surasti teologinį paaiškinimą. De Lubacas paste-
bi, kad katalikybė visada arba yra tradicinė, arba tai 
nėra katalikybė23. Jam antrina Ratzingeris teigdamas, 
jog atskiras žmogus yra neįgalus kurti tradicijos, todėl 
„tikėti gali tik būdamas bendratikiu, tikint drauge su 
kitais“24, – antraip žmogus kuria savo religiją, kurios 
autentiškumo nepatikrinsi jokiais kriterijais. Krikščio-

niška Tradicija gali egzistuoti tik Bažnyčioje, o ne už 
jos, nes tik bendruomenė ją kuria. Be bendruomeninio 
maldos gyvenimo tikintysis susikuria patogų, kartais 
ir gana prieštaringą religinį pasaulėvaizdį, dažnai at-
mieštą prietarų ar baimės. Ratzingeris taip pat paste-
bi, jog tikint be Tradicijos, o tik iš savęs, tikėjimas gali 
tapti vidujai prieštaringas, nes negali peržengti savojo 
„aš“ ribų25. Tam ir reikalinga Tradicija – idant tikinty-

20 Plg. Henri de Lubac, More Paradoxes, p. 102.
21 „Lietuvos Vyskupų konferencijos kreipimasis į kunigus ir tikin-

čiuosius, (2002-02-25)“.
22 Vatikano ii susirinkimo dokumentai cituojami pagal: Vatikano II 

Susirinkimo nutarimai, Vilnius: aidai, 2001.
23 Plg. Henri de Lubac, op. cit., p. 105.
24 joseph Ratzinger, Hans urs von Balthasar, karl Rahner, op. cit., p. 30.
25 Plg. Ibid., p. 30–31.
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sis galėtų reflektuoti dieviškuosius dalykus ne kurda-
mas savo krikščionybę, bet pažindamas tą tęstinumą, 
kurį Bažnyčia paveldėjo nuo apaštalų laikų.

Konstitucijoje Dei Verbum dieviškasis Apreiškimas, 
vykdomas žodžiais ir veiksmais, padedantis Dievui 
laips niškai atsiskleisti istorijoje, suvokiamas kaip dar-
bai, per kuriuos pasireiškia tai, ko kadaise mokė Kris-
tus ir kas yra perduota mums (DV 2). Tą patį sako ir 
Katekizmas: „Apaštalų, kurie skelbiamu žodžiu, pa-
vyzdžiais ir organizuotu mokymu perdavė tai, ką buvo 
girdėję iš Kristaus ir patyrė iš Jo darbų, bendraudami 
su Juo, ar ko išmoko Šventosios Dvasios vedami“ (KBK 
76). Jonas Paulius II šią mintį pratęsia: Tradicija yra 
įsipareigojimas perteikti Kristaus slėpinį ir jo mokymo 
visumą, jį išsaugant ateities kartoms. Toks įsipareigo-
jimas yra duotas ir palaikomas per Šv. Dvasią. Kristus 
apaštalams yra apie tai kalbėjęs: „O Globėjas – Švento-
ji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, –  jis išmokys 
jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs“ (Jn 
14, 26). Taigi Šv. Dvasia yra toji, kuri per amžius ža-
dina Bažnyčios atmintį ir nurodo jai kryptį. Tik šiam 
Šv. Dvasios veikimui Bažnyčia turi būti dėkinga už 
savo tapatybę26.

Apie Tradicijos tapatybę, pasireiškiančią per būdą, 
kuriuo išreiškiamos tikėjimo tiesos, neiškraipant nei jų 
minties, nei prasmės, prabilta jau Jono XXIII kalboje, 
1962 m. spalio 11 d. atidariusioje Vatikano II Susirinki-
mą. Jis kvietė Bažnyčią nenusigręžti nuo turimo tiesos 
lobyno, kuris yra paveldėtas iš praeities, taip pat savo 
skambiuoju aggiornamento ragino Bažnyčią sušiandie-
nėti. Modernusis katalikiškas požiūris duoda galimybę 
naujai pažvelgti į tai, kas turėta, neprarandant tapa-
tybės su Kristaus mokymu. Šių laikų Bažnyčios kvie-
timas sugrįžti į pirmųjų laikų dvasią leidžia atsinau-

jinti labiau suvokiant savo šaknis ir pamatyti augimą, 
kuris vyko per 2000 metų. Negalima pamiršti savo ša-
knų, ne be reikalo Jonas Paulius II Tradiciją sulygina 
su Mergelės Marijos atmintimi. Popiežiaus teigimu, 
ji, kaip moko Lukas, laikė „visus įvykius savo širdyje“ 
(Lk 2, 51), taip ir Bažnyčia per Tradiciją atmena ir lai-
ko savyje dieviškąjį apreiškimą ir jo atsiskleidimą pa-
sauliui. Per Tradiciją, kaip ir per Marijos atmintį, tikin-
tysis gali pažinti Kristų. Tradicija, būdama Bažnyčios 
atmintis, tampa motiniška atmintimi. Bažnyčia, kurią 
kaip motiną turime mylėti, kaip ir Marija, saugo vis-
ką savo atmintyje27. Šitaip Bažnyčios Tradicija, veda-
ma Šv. Dvasios, galėjo augti, perduodama tikintiesiems 
tai, ką kontempliuodami dieviškąsias paslaptis suvokė 
šventieji mokytojai. Toks suvokimas neatmeta nė vieno 
Bažnyčios istorijos tarpsnio. Ankstyvoji krikščionybė, 
Viduramžiai, Modernybė – viskas telpa Bažnyčios at-
mintyje, viskas, ką šventieji vyrai ir moterys yra palikę, 
perduodama mums. Savo esme senasis mokymas yra 
nepakitęs ir dabar gali būti matomas naujoje šviesoje. 

Visą moderniosios katalikybės Tradicijos sampratą 
apibrėžia Dei Verbum: „Šventosios Dvasios globojama, 
ši apaštalų kilmės Tradicija Bažnyčioje pažengia pir-
myn, nes didėja ir perduotų dalykų, ir žodžių supra-
timas, tiek dėl tikinčiųjų kontempliacijos bei gilinimo-
si, visa svarstant savo širdyje (plg. Lk 2, 19 ir 51), tiek 
dėl dvasinių dalykų, kuriuos jie patiria, giluminio su-
vokimo, tiek dėl mąstymo tų, kurie su paveldėta vys-
kupyste yra gavę tikrą tiesos charizmą. Tad Bažnyčia 
per šimtmečius vis toliau žengia į dieviškosios tiesos 
pilnat vę, kol išsipildys Dievo žodžiai“ (DV 8). Taigi Tra-
dicijos kildinimas iš apaštalų mokymo ir jos augimas 
bei perdavimas per vyskupystės charizmą garantuoja 
jos nenutrūkstamą tąsą per visus laikus.

26 Plg. jonas Paulius ii, Atmintis ir tapatybė: Pokalbiai tūkstantme-
čių sandūroje, iš italų k. vertė juozas Ruzgys, Vilnius: katalikų pasaulio 
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27 Plg. Ibid., p. 165–169.
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PRataRmė

Ach, kaip greitai slenka mūsų jaunos dienos, – rašė 
poetas. Aš įneščiau pataisą į šį posakį – senos dienos 
slenka dar greičiau. Būdamas jaunas girdėjau senius 
kalbant: „Ale, sakyk, kas do metas atėjo, anksčiau tai 
būdavo pavasaris, vasara, ruduo, žiema, o dabar žie-
ma vasara, žiema vasara...“ Tikrai, nepajutome kaip 
mūsų Nepriklausomybei sukako 19. Jau baigia išaug-
ti jaunoji karta, kuri nebesupranta vyresniojo brolio 
kalbos, o apie brandaus socializmo fazę galėtų sužino-
ti tik iš mokslo veikalų. Bet kam jie rūpi... Kitas reika-
las – gyvi paveikslėliai, kurių liudytojais ir veikėjais 
buvome mes, benueinantieji. Mes galime juos palik-
ti jums, kurie jau gimėte laisvi, idant 
pažvelgtumėte į tą naktį, kurioje mes 
gyvenome, vargome, mylėjome ir nešio-
jome Viltį... Mes esame laimingi, kad ta 
Viltis išsipildė.

Ne, neberašysiu apie tremtį, jau daug 
apie ją prirašėme, tik paminėsiu, jog aš, 
septyniolikmetis, su sena motina ten 
sutikau daug žmonių iš visos Lietuvos 
kampelių ir visada mielai klausiausi 
jų pasakojimų: ilgesingų prisiminimų 
apie mielą kraštelį Lietuvą, apie turė-
tus gerus arklius, apie paliktus sodus, 
apie atlaidus, apie didelę ir nebepasie-

kiamą svajonę – „numirti Lietuvėlėje“. Viską rašiausi 
į mažas knygeles, tikėjausi sulaukti laisvos Lietuvos ir 
tada perrašyti į dideles knygas. Likimas man buvo ma-
loningas, sulaukiau ir tas knygas išleidau. Apie prieš-
karį, apie pokario kovas, apie vergystę Sibire ir net 
apie 1905 m. įvykius Lietuvoje bei rusų–japonų karą. 
Tačiau liko 40 metų, ne mažiau įsimintinas ir įdomus 
laikotarpis, kurį nugyvenome vadinamoje Tarybų Lie-
tuvoje. Ir čia žymėjausi, kas įsimintina, į tas pačias ma-
žas knygeles.

Tenka pasakyti, kad mūsų knygos, pasakojančios 
apie neseną tautos istoriją, yra nustelbtos jaunųjų ra-
šytojų išbujoto postmodernizmo. Nors jis yra svetimas 
mūsų senoms tradicijoms, bet šiandien yra propaguoja-

antanas sutkus. mergaitė su tuščiais pieno buteliais. 1967. Fotografija

tReČias daiktas
avoska

Ričardas Kalytis

RiČaRdas kaLytis (g. 1931) – rašytojas, in-
žinierius, išradėjas, technikos mokslų dakta-
ras. 1949 m. išvežtas į sibirą, nuo 1961 m. 
gyvena Lietuvoje. 1992 m. paskelbta tremties 
metų memuarinio pobūdžio knyga „mūsų – 
ne dainų metas“, vėliau pasirodė trejetas ro-
manų: „Verksmo vieta“ (1995; žemaitės 
premija 1996 m.), „karklų rožės: pasmerk-
tųjų romanas“ (1999), „juodanugarių laikai“ 
(2002). NŽ-A skaitytojų dėmesiui siūlome dar 
nepublikuotos rašytojo knygos „trečias daik-
tas“ pratarmę ir vieną skyrelį.
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mas ir aktyviai remiamas mūsų valstybės. Manau, jog 
tai yra laikinas reiškinys. Anksčiau ar vėliau bus grįž-
tama prie klasikinio stiliaus. Gaila tik praradimų (kiek 
liko neparašytų knygų ir suniekintų rašytojų).

Kai manęs klausia „Ką dabar rašai?“, aš pasiteisinu: 
„Nieko, nuo mano aukuro dūmai į dangų nekyla“. Čia 
šiek tiek meluoju. Valstybė mano knygų nepopuliarina, 
bet susitikimuose dažnai prieina prie manęs moterys, 
apkabina: „Aš jūsų knygas skaitau, neatsiskaitau“. Man 
tada, kaip vaikystėje, iššoksta galugerklyje toks gailes-
čio kamuolys ir aš vos nepravirkstu, dabar jau džiaugs-
mo ašaromis. Tai ir yra toji minutė, dėl kurios buvo ver-
ta gyventi ir vargti. Būna ir didesnių džiaugsmų. Pagal 
mano romaną „Verksmo vieta“ Utenoje pastatyta pjesė, 
apkeliavusi visą Lietuvą, buvo triumfas ir antrojo Atgi-
mimo pradžia. Tai ir skatina rašyti šią knygą.

Knygos pavadinimą tylokai pašnabždėjo vienas, anot 
Valančiaus, guvus vaikinukas Pulgis, nuskriaustas jo 
paties partinių viršininkų. Sako, negalima pasitikėti 
trimis daiktais: šuns dantimis, vaiko užpakaliu ir par-
tine sąžine („Trečias daiktas“). Tada skaniai nusijuo-
kiau, bet posakį ilgam prisiminiau. Visas mūsų gyveni-
mas buvo nušviestas šauniosios Partijos. Vilniuje, prie 
Centro Komiteto, tarp gerai įcementuotų stulpų buvo 
įtvirtintas lozungas: „Partija – epochos sąžinė, protas 
ir garbė“. Ir žmonės buvo dviejų rūšių – partiniai ir ne-

partiniai. Pirmieji galėjo tapti cecho viršininkais, vy-
riausiaisiais inžinieriais, direktoriais, kolchozų pirmi-
ninkais. Daugiausia, ką galėjo pasiekti nepartiniai – tai 
tapti cecho meistrais, kolchozo brigadininkais. Ir tai, jei 
greta nebuvo lygiaverčio partiečio. Todėl karjeros sie-
kiantis žmogus turėjo anksčiau ar vėliau pirmučiausiai 
tapti „garbingosios Partijos nariu“. Tapti nariu nebuvo 
lengva. Reikėjo turėti nepriekaištingą kilmę, negalėjai 
būti buožių palikuonis, turintis represuotų, pabėgusių į 
Vakarus, vokiečių okupacinėje valdžioje tarnavusių gi-
minaičių. Kadangi Lietuvoje labai švarių žmonių nebu-
vo lengva surasti, taikytas kandidato į narius laikotar-
pis. Tuo metu apie žmogų buvo renkamos žinios ir su 
įtarimu stebimas jo elgesys. Čia įvykdavo nemažai juo-
kingų ir kurioziškų istorijų, kai kam visam gyvenimui 
sugriovusių išsvajotą karjerą.

Grįžau į Lietuvą tuo metu, kai buvo statoma daug 
įmonių. Jų vadovai maloniai imdavo į rankas mėlyną 
inžinieriaus diplomą ir susiraukdavo, išvydę jo išdavi-
mo vietą – Irkutsko politechnikos institutas. Partietis 
vadovas staiga surasdavo motyvuotą atsakymą: „Šiuo 
metu visos vietos užimtos“. Nors žinojau, kad Lietuvo-
je trūko inžinierių. Tačiau man pasisekė. Bestatomoje 
Vilniaus plastmasinių dirbinių gamykloje reikėjo su-
komplektuoti visai naujai pramonės šakai savą konst
ruktorių biurą. O mano darbo knygelėje jau buvo įrašas 

„Inžinierius konstruktorius“. Direkto-
rius a. a. Juozas Ragalevičius surizikavo, 
įdarbino, bet vėliau sulaukė nemalonu-
mų. Milicija, čia suradusi nepriregistruo-
tą tremtinį, paliko įspėjimą – per savaitę 
išvykti iš LTSR. Neišvažiavau, o direk-
torius ėmėsi žygių, kreipėsi į aukštąsias 
įstaigas su motyvuotu prašymu: „Labai 
reikalingas.“ Spaudimas atslūgo, o po 
pusės metų priregist ravo. Pakeliui papa-
sakosiu apie labai svarbius partinius rei-
kalus. Apdairesni jauni, Kauno politech-
nikos institutą ką tik baigę inžinieriai, 
jaučiantys norą kilti tarnybos laiptais, 
jau ėmė draugauti su partinio biuro na-
riais šaltkalviais, idant įsiteiktų jų malo-
nei. Tolimose jų mintyse – partiškumas 
ir solidžios pareigos.

Mano artimas bendradarbis Gerardas, 
kažkieno paagituotas, net pareiškimą 
parašė. Tačiau, užuot nešęs į partinį biu-
rą, įsidėjo į kišenę, nutaręs pasitarti su 
tėvu. Tėvas šitaip pasakęs: „Kaip nori, 
vaikeli, bet aš tavo vietoje į komunistus 
nesirašyčiau“. Taip ir sudilo Gerardo ki-
šenėje pareiškimas. O štai neturėjęs tėvo 
Jonas – paskubėjo, įteikė. Neužilgo ir 
kandidatu priėmė. Metus laiko partinį antanas sutkus. Ledų pardavėja. 1963. Fotografija
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mokestį mokėjo, gerai elgėsi, lankė partijos susirinki-
mus, prenumeravo „Komunistą“, vaišino būsimus ben-
drapartiečius darbininkus alumi ir vobla (ir iš kur jis 
jos gaudavo?), rytais eidamas į darbą pereidavo parti-
nius tekintojus ir visiems paspausdavo rankas. Kai at-
ėjo metas tapti tikru Partijos nariu, Partija jo pareiški-
mo nepatenkino. Surado: tėvas už pyliavų nevykdymą 
buvo išbuožintas, o pats Jonas, mėtydamas pėdas, buvo 
įstojęs į Mask vos institutą ir spekuliavo „kerziniais“ 
batais. Bandė J onas atvirame partiniame susirinkime 
sugraudinti narius, verksmingu balsu atgailavo: „To-
varišči komunisty...“ Deja, tie žiauriai pasmerkė Joną, 
nutarė neteršti tokiais tipeliais garbingos Partijos gre-
tų. Trečias daiktas... 

Kai šventėme kažkurios žmonos gimtadienį, įkaitęs 
Jonas atsistojo prie stalo: „Palaukit, aš dar pasakysiu, 
kaip žydelis į partiją stojo“. Atsiliepė Gerardas: „Jonai, 
Jonai, tu geriau pasakyk, kaip tu į partiją stojai...“ Nu-
tilo Jonas ir daugiau tokių anekdotų nebeporino. Ge-
rai, kad Jonas neįstojo į partiją, liko visam gyvenimui 
draugu. Partijos narys ištikimu draugu būti negali. 
Jis kasdieniame gyvenime elgiasi kaip draugas, bet 
nuėjęs į partinį susirinkimą pasikeičia ir gali nuošir-
džiai išsakyti visas mūsų nuodėmes. Gali ir neišsaky-
ti, bet labai pasitikėti juo negalima. Trečias daiktas...

„Kaip gyveni, seni, kur šildai savo se-
nus kaulus?“ Prisimenu vaikystėje girdė-
tus kaimyno Pakapinių Trainio, Brala-
liu vadinamo žodžius: „Tai nebėr geriau, 
bralal, senatvėje kaip ant pečiaus“. Ne-
žinojo Bralalis, kad gali būti dar geriau. 
Šiltas ne tik pečiaus padas, šilta visa 
tavo gryčia, kurioje šiltas ir šaltas van-
duo, elektros šviesa, vietoj vėsios kama-
ros – šėpa su ledu, kišenėje „tiliponas“, 
ant stalo langas, rodantis visą pasaulį, o 
kitas langas – tai tikras stebuklas, jei ne 
velnio išmislas, jis viską gali. Gali per se-
kundę į Pasaulio kraštą nusiųsti laišką, 
vaizdą ir žodį. Štai dabar jo padedamas 
dėlioju naują knygą... O jei kada ką sopa, 
perduodu savo skundus Kanadoje gyve-
nančiam daktarui, ir čia pat gaunu at-
sakymą. Net baisu, kaip pasikeitė mūsų 
akyse pasaulis. Ir viskas atėjo iš Vakarų. 
Nors... „tovariščiai“ tikino, kad jie atnešę 
į žemę rojų. Pirmą kartą atėję bolševikai 
ant sienų ėmė kabinėti labai gražų pla-
katą „Laiminga tavo senatvė“. Gražiai 
susišukavusi senolė ir senelis su žilais 
ūsais prie stalo geria arbatą, o stalas nu-
krautas gerais valgymais. Bralaliui labai 
patiko paveikslas: „Duonytė, bralal, to-
kia purtni“. Bralalis neiškentė, būdamas 

mieste nusiplėšė paveikslą ir pasikabino prie savo sta-
lo. „Va, motin, kaip mes gyvensim.“ Ne, jis netikėjo tais 
pažadais, čia buvo jo taikli ironija. Ne tik jų, bet ir dau-
gelio to meto senolių buvo kitoks – šiurpinantis likimas. 
Nebeliko net tos vietos, kur jo vienkiemis raudonomis 
čerpėmis iš tolo švietė. Bet mes kalbėsime apie šiek tiek 
švelnesnį laikotarpį. Mes kalbėsime apie Absurdo šalį.

Čia absurdas ir vergystė priimama kaip gyvenimo 
norma. Gyventojai yra minkšta medžiaga, iš jos ga-
lima suminkyti reikiamą masę, net ideologizuotą, gi-
nančią patį absurdą. Šioje masėje įkalami trys stulpai: 
absurdo idėjos skleidėjai, apdoroti ir įtikėję asmenys 
bei paprasta masė, laikanti tuos stulpus. Kas būtų, 
jei pastaroji susvyruotų? Bet masė tingi, tamsi, iner-
tiška. Kas jai lieka? Jai viskas uždrausta: turėti nuo-
savybę, kurti, dirbti sau, matyti, girdėti, keliauti. 
Masė, uždaryta tokiame kalėjime leistose ribose, su-
sikuria skurdžius ir nešvarius žaidimus bei ribotą pa-
sitenkinimą. Klesti girtuoklystė, paleistuvystė, va-
giliavimas, kyšininkavimas, blatas, naujų, brangių, 
daugiausia importinių daiktų troškulys ir pasididžia-
vimas jais. Masei cementuoti vis išmetami nauji lo-
zungai bei pažadai, daugiausia penkmečių planuose. 
Valstybiniai ceremonmeisteriai dirba puikiai. Tai vis 
tas trečias daiktas... Pakeliaukime po Absurdo šalį. 

tReČias daiktas

antanas sutkus. apelsinai iš maroko. 1975. Fotografija
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aVoska

Tai nenuginčijamas tarybinis išradimas. Nesudėtin-
gas: megztas tinklinis maišelis su kilpelėmis nešti, ta-
čiau labai naudingas. Kiekvienas doras tarnautojas, 
darbininkas, mokytojas nešiojasi jį kišenėje. Jo ir pri-
taikymas nusakytas pavadinimu a vos‘. Lietuviškai ga-
lima išversti – „o gal...“ Rusiškai jis reiškia subtilesnį 
„gal“: iš daugelio negalimų gal vis dėlto pasiseks... Kai 
eidamas namo pereisi visas parduotuves, tegul ir nela-
bai yra vilties, tačiau gal pasiseks ką nors nutverti, gal 
kokioje nors parduotuvėje ką nors „išmetė“. Taip ir eina 
žmogus namo kreivuliuodamas gatvėmis, skersgat
viais, per visus prisimenamus „prekybinius taškus“.

Maisto medžiojimas čia dar neužmirštas, matyt, nuo 
poledynmečio laikų. Ir vyras, ir žmona niekada nepra-
leis progos užbėgti į parduotuvę ir nutverti ką nors nau-
dinga, idant parėjus namo galėtų nudžiuginti namiš-
kius nusisekusiu grobiu: rūkytos dešros gabalu, silke, 
importinės arbatos pakeliu, žalių žirnelių stiklainiu.

Teko pavažinėti į komandiruotes po visą plačią šalį. 
Vaizdas visur vienodas – nėra ko valgyti. Ne taip, kaip 
po karo – yra duonos, aliejaus, cukraus, tačiau nėra 
sviesto, dešrų, sūrių. Net silkė yra retenybė. Tiesa, vi-
sur parduodama plekšnė. Net ir posakis gyvuoja ati-
tinkamas – Plekšnė todėl plona, kad visa šalis ant jos 

užgulusi. Ta žuvis būtų nebloga, bet labai neskaniai 
dvokia.

Vidurio Rusija tuščia. Jos maitinimosi bazė – Mask
va. Pilni traukiniai važiuoja, keleiviai grįžta prisikrovę 
glėbius daktariškos dešros sau, kaimynams, bendra-
darbiams.

Sibiras alkanas ir važinėti nėra kur. Valgyklose šči 
b/m (barščiai be mėsos). Kai skridome iš Novosibirsko į 
Maskvą, mano sėdynės kaimynas kaip slaptą naujieną 
atskleidė: „Čia netoli yra paviljonas, kur pardavinėja 
dešreles, nueisim, pavalgysim.“

Užkaukazėje – tas pats. Machačkalos parduotuvėje 
Miaso („Mėsa“) dar stovėjo kaladė mėsai kapoti, o po 
metų ir jos nebeliko. Klausėme pardavėjo, kur pasidėjo. 
Žinant kaukaziečių humorą, atsakymas negalėjo būti 
nešmaikštus: „Į kraštotyros muziejų atidavėm.“ Mie-
li to krašto žmonės, garsėjantys vaišingumu, pirkda-
vo turguje aviną ir veždavo mus į gamtą. Ten kepdavo 
šašlyką ir virdavo šurfą (tokią sriubą). Per jų neapsa-
komą vaišingumą esu net didelę nemalonę patyręs. Pa-
dovanojo sykį vieną kilogramą juodųjų ikrų. Buvo la-
bai karšta, aš oro uoste laikiau švarką ant rankos, o 
tenai – polietileninis paketas su ikrais. Lipant į lėktuvą 
milicininkas su humoru: „Duok aš tavo švarką palaiky-
siu.“ Aš bandau juokauti. Ne, duok ir viskas. Paėmė. 
„O kodėl jis sunkus?“ „Gal plytą kas įkišo.“ Juokais ne-

atsipirkau, išėmė mano ikrus ir pagra-
sino: „Tu jau atvažiavai.“ Sulaikė rei-
są, įvedė į kabinetą. „Kur gavai?“ Laiku 
sumečiau: „Jeigu protokolui, tai pirkau 
turguje prie žuvų paviljono, o jeigu saky-
ti tiesą, tai padovanojo mano geri drau-
gai iš jūsų nuostabios respublikos.“ Susi-
žvalgė dagestaniečiai, paklausė kas esu, 
iš kur atvažiavęs, kokiu tikslu ir tarė: 
„Sveikinimai Pribaltikai.“ Paleido su vi-
sais ikrais.

Čia vietinės Dagestano tautos labai 
vertina gyvulių kojas. Girdėjau kalbant 
apie Vilnių: „Tu įsivaizduok, ten vitrinoj 
guli nusvilintos, numazgotos karvių ko-
jos kaip malkos, imk ir vežk, kiek nori.“ 
Jie moka gaminti iš jų kažkokį labai ver-
tingą valgymą.

Armėnijoje neturtas akivaizdus. Štai 
per Velykas oro uoste susitinka ilgai 
nesimatę piliečiai. Sėdasi prie staliuko, 
traukia iš savo maišelių vaišes: žolės ry-
šuliukus, dažytą kiaušinį, lavašą ir bu-
telį „Moskovskajos“. Prasideda ilgos tu-
riningos šnekos. Turguje yra ir lavašo, ir 
kumpio, tačiau tie kumpiai kaip kiškio – 
maži maži.

Įdomiausia kelionė prie Sevano ežero. antanas sutkus. apsipirkus. Vilnius, 1965. Fotografija

RiČaRdas kaLytis



193naujasis židinys-aidai   2009  /  6

Mažas dulkėtas autobusiukas burzgia kalnais pakal-
nėmis. Bilietai jau gerokai padėvėti, matyt, daug kartų 
keliavę, tačiau dar neprivažiavus Sevano autobusiukas 
sustoja, vairuotojas sukomanduoja: Otdaj bilet (ati-
duok bilietą). Ten valstybei iš tokių paslaugų, matyt, 
mažai tekdavo. Čia dar buvo nenunykę priešrevoliuci-
nių metų ekonomikos pagrindai.

Uzbekija žavi savais turtais. Saule užlieti begaliniai 
medvilnės laukai. Renkami dveji daržovių derliai, gau-
sybė visokių rūšių vaisių ir daržovių. Gruodžio mėnesį 
tiesiog iš daržų į turgų veža žalumynus – petražoles, 
kalendrą, ropes. Tebeprekiauja nuostabiomis vynuogė-
mis ir dideliais plaušais perrištais kvapniais saldžiais 
melionais. Teko Namangane matyti gatvėje kasamą 
duobę, kurioje dviejų metrų gylyje vis dar nesibaigė 
derlingasis juodžemis. Nuostabi derlinga žemė, amžina 
vasara, o žmonės vargani ir neprivalgę. Teko išsikalbė-
ti su vietiniu gyventoju. Kolchoznikui duoda darželį 10 
arų. Dar jam rekomenduoja bent arą pasodinti medvil-
nės. Tai kas jam belieka? O tikras musulmonas nors 
vieną kartą per savaitę turi savo šeimą pamaloninti 
plovu. Na, kaip jam išauginti barašką (avinėlį)? Visi 
kolchozų laukai užimti medvilne, nėra nei pievelės, nei 
žalios žolės karvės ganiavai. Uzbekų vaikai auga be pie-
no. Kadangi čia visa žemdirbystė grindžiama laistymu, 
tai vietiniai valdininkai yra visagaliai vandens skirsty-
tojai: gali leisti nutiesti aryką, gali ir ne-
leisti. Mums, nepratusiems prie karščio, 
čia vidurvasarį sunku pernešti, tačiau 
čia daug kalnų, kur temperatūra yra 
žema. Tik įsivaizduokime tokį rojų, kai 
tą pačią dieną gali pabuvoti ir vasaroje, 
ir rudenyje. Uzbekistano gelmės pilnos 
neišsenkamų turtų. Kada tos šalies liau-
dis galės jais pasinaudoti? Ten daug se-
nosios architektūros paminklų su arabų 
raštija, tačiau jie tos kalbos nebesupran-
ta ir nebegali paaiškinti, kas ten parašy-
ta. Senasis raštas iš jų atimtas.

Rusijoje paprasčiau, rusų poreikis 
maistui minimalus. Man ilgai teko pagy-
venti tarp jų, gerai susipažinau su jų na-
cionaliniais valgiais. Matyt, ilgai trukę 
sunkumai žemės ūkyje sukūrė savotišką 
tarybinę virtuvę. Pats pirmutinis maistas 
– duona. Net ir Partija skelbė: Chleb vse-
mu golova (duona už viską svarbiausia). 
Rusai du svarbius produktus – duoną ir 
degtinę – gramais matuoja. Dalydamie-
si prisiminimais apie gyvenimo sunku-
mus armijoje, kalėjime, nelaisvėje, viską 
sprendžia pagal tai, „kiek gramų duonos 
duoda“. Antras produktas – bulvės, tre-
čias – kopūstai. Jais padorus šeimos gal-

va privalo aprūpinti visai žiemai. Mėsa? Gerai, tačiau 
galima ir be jos, jeigu barščius gerai zapravit‘ (paska-
ninti). Kitaip sakant, suversti aliejuje apkepintų svo-
gūnų. Taigi būtinas maisto papildas – aliejus ir svogū-
nai. Šitų gėrybių pakanka padoriam gyvenimui. Jeigu 
prie to dar atsiranda arbata su cukrumi, o retkarčiais 
ir puslitris, tai jau gyvenimas bemaž puikus.

Papasakosiu vieną atsitikimą, išgirstą iš Utenos mė-
sos kombinato vairuotojo. „Nugvelbiau pusę kiaulės. 
Galėjau parduoti vietoje, tačiau sumaniau važiuoda-
mas į Leningradą daugiau uždirbti, parduoti Rusijoje. 
Pradėjau pakely siūlyti: „Pirk pusę kiaulės.“ Žmogus 
susiraukia: „Ne, nereikia.“ Ir taip kiekvienas. Žinau, 
jog Rusijoje mėsos pardavime nėra, bet, matyt, nelabai 
ji ir paklausi. Na, jeigu siūlyčiau po kilogramą, tai gal 
ir nupirktų, bet man baisu, sugaus, pasodins. Taip va-
žiuoju važiuoju, siūlau siūlau, bijau, kad mėsa karšty-
je prasmirs, o pirkti niekas nesiruošia. Vos vos įkalbė-
jau vieną kioskininkę už pusę kainos nupirkti tą puselę 
kiaulės.“

Atpratinti žmonės nuo mėsos. Jos nevalgė gal jau trys 
kartos, nevalgo ir jie. Pabaigai pateiksiu vieną mįslę. 
„Galvų daug, kojų daug, mėsos nėra, kas per žvėris?“ 
Atsakymas: eilė prie mėsos parduotuvės.

Dažnokai atsitinka „laikini sutrikimai“, kai parduo-
tuvėse nelieka net to paties skurdžiausio sovietinio 

antanas sutkus. nauji batai. 1970. Fotografija
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asortimento, tada Partija nelieka nuošalyje, ji rūpinasi 
liaudies gerove. Tada ji sušaukia Plenumą ir nutaria: 
„Duoti liaudžiai daugiau ir geresnių maisto produktų“. 
Matyt, tai stabdo žmonių nepasitenkinimą. Tai tokia 
tų nutarimų nauda.

Liūdnoki prisiminimai iš pirmųjų tremties metų, 
kai parduotuvėse nebūdavo nė būtiniausių tarybiniam 
žmogui prekių: duonos, aliejaus, cukraus. Nebuvo ir pi-
nigų, ir avoska dar nebuvo išrasta. Populiariausias kol
chozniko valgymas – bulvė su arbata, o ta arbata – tai 
virintas vanduo, užbalintas šlakeliu pieno. Duoną iš jų 
atima valstybė. Tik pramonėje dirbantys žmonės, išsto-
vėję eilėje ilgas valandas, galėjo nusipirkti vieną kirpi-
čių (plytą) duonos. Oi, skani ji tada buvo!

Prisimenu nesenai išėjusį iš lagerio Mišą Svininiko-
vą, tas labai „gyrė“ Partiją už rūpinimąsi liaudimi. Na 

každoj stanciji kipiatok besplatno (kiekvienoje stotyje 
virintas vanduo veltui). Tada tikrai stotyse veltui galė-
jai gauti virinto vandens.

Pasibaigus tremčiai ir įsigalėjus avoskos erai, pama-
čiau ir kitokį jos panaudojimą buityje. Mūsų bendra-
darbis (taipogi iš lagerio) Kolia Nemčinovas mūsų aki-
vaizdoje pademonstravo, kaip galima efektyviai atgauti 
skolą. Suvyniojo į skudurą dviejų colių veržlę, įsidėjo į 
avoską ir palaukė, kol skolininkas atsistos į eilę prie 
duonos parduotuvės. Tada priėjęs pora kartų apsuko 
apie galvą ir žvangtelėjo skolininkui į nugarą. „Penki 
rubliai“, – priminė. Popiet penki rubliai atsirado, tik 
gavęs į nugarą, nepiktai papriekaištavo: Och ty menia 
najab... (na tu ir... man). Po to nepiktai pasikalbėjo ir, 
regis, nebepyko. Toks čia bendravimo būdas. Čia rūs-
tus Sibiras.

RiČaRdas kaLytis

	

antanas sutkus. Prie įėjimo. 1971. Fotografija
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„Korsakynėje“  
trypti kojomis nedera

Tomas VaiseTa

Kai Kostas Korsakas Vilniaus univer
siteto auditorijoje skaitydavo mark
sizmo paskaitą, studentas Vytautas
Mačernistrypdavokojomis1. Šis mark 
sizmodėstytojasstalinmečiu,kaidalis
jokolegųdargūžėsinuovislabiausle
giančiorežimopresoirmėginoišveng
tiįsipareigojimųnaujaivaldžiai,ėmė
vadovautiLietuviųkalbosirliteratū
ros institutui.Eidamasšiaspareigas
daugiauneitrisdešimtmetų,jistapo
vienureikšmingiausiųindoktrinuotos
literatūroskritikosirvisoslituanisti
kosformuotojų.
„Įžūliajam“ studentui karo pabai

gossulauktinebuvolemta,betsavitu
jodvasiniusekėjuinstitutegalėtume
laikytikitąVytautą–Kubilių,nuėjusį
keliąnuojaunystėjepatirtokomunis
tinėsideologijosapkerėjimoikiišblai
vėjimo, ir patyrusį skausmingą dvi
lypį gyvenimą sovietmečiu.Užtat po
NepriklausomybėsatgavimoKubilius
spėjoatsigriebti–jisryžtingairagino
išnaujoįvertintisovietinįpalikimąir
pasakytitiesą.
Gegužės 22 d. Lietuvių literatūros

ir tautosakos institute vykusi moksli
nėkonferencija„Socialistiniorealizmo
klasika:K.Korsakas, J. Baltušis, P.
Cvirka“buvogeragalimybėpatikrin
ti,ar „kubiliškaidvasiai“ jaupavykę
įveikti „korsakišką“. Progos tokiam

reikalui užteko jubiliejinės – šiemet
nuovisųtrijųminėtų„klasikų“gimi
mosukankalygiaišimtasmetų.Apie
šiuos literatuskalbėtiverta irbeso
lidžių sukakčių, svarbesnis klausi
mas–kaip?
Jei į konferenciją užsukęs klausy

tojasbūtųpavėlavęsiratvykęstikpo
pirmosios kavos pertraukėlės tiesiai
į antrąjį posėdį, skirtą JuozuiBaltu
šiui– jokūrybai ir laikysenaisoviet
mečiu,–opopietųdarkantriaiišklau
sęs Petrui Cvirkai skirtos dalies bei
paskutiniųpranešimųapielietuviųso
cialistiniorealizmoliteratūrosrecepci
jasLenkijojeirišeivijoje,galėtųdaryti
išvadą, kad „kubiliškoji dvasia“ paė
musiviršų,odžiūstantyssovietmečio
atavizmaipoVileišiųrūmųskliautais
baigiami nukapoti. Kita vertus, toks
pavėlavęsdalyvisveikiausiaibūtųne
supratęs baigiamųjų literatūrologės
Jūratės Sprindytės žodžių. Ji pasi
džiaugė,kadpradinisnerimas,įvilkus
tris minėtus literatus į „socrealizmo
klasikų“ kostiumus, pranyko, ir juos
pavykoaptarti„neutraliai“,lygiaitaip
pat,kaipbūtųnagrinėtineorealistai,
siurrealistaiarbetkuriekitirealistai.
Neutralumasmokslineikonferenci

jai–privalomaarbentgeistinakate
gorija.Tačiau jąSprindytė išsakėsu
kartėlioprieskoniu,matgalvojeturė

jodėl istorinėsdistancijos išgaravusį
„susierzinimą“ar„kompensaciniųme 
chanizmų ieškojimą“, kuris taip lie
josi prieš dvidešimt metų, kai buvo
surengtakonferencijaKorsako80me
čiui paminėti. Tuomet jam įvertinti
išsakyta gerokai kritiškesnių žodžių.
Į šią mintį jau niekas iš dabartinės
konferencijos dalyvių nesusizgribo
reaguotiirpasiūlytibentpasvarstyti,
ar „kritiškesnių žodžių“ atsisakymas
reiškiablaivesnįpožiūrįįsovietmečio
literatųveiklą,ogalpriešingai–liu
dija apie atšipusius kritikos dantis,
vietojkuriųvėlbrukami„irtadadir
bomeLietuvai“protezai.
Užtat apie tai galima pasvarstyti

čia,pradedantnuo„Socialistiniorea
lizmo klasikos“ konferencijos pačios
pradžios,įkuriąmūsųtariamasklau
sytojaspavėlavo.Oprasidėjo jiposė
džiu, skirtu Korsakui, šio instituto
ilgamečiamsovietiniamvadovui.Nuo
jopavardėsAntakalniopradžiojekėp
santysrūmaiįgavo„korsakynės“vardą.
Pirmąjį pranešimą „Apie kairumą

literatūroje“ skaitęs Petras Bražė
nas neketino slėpti pasirinkęs „savo
vietą kairėje“. Jis pateikė konceptu
alųpožiūrį,kaip turėtųbūtižiūrima
įsocrealizmoklasikųtrijulę.Anotjo,
aptariami„trisdešimtmečiaianosne
priklausomos Lietuvos augintiniai“
sąmoningaiirryžtingaipasukęįkai
rę,bettaipadaręnekaipavantiūris
tai ir išsišokėliai, „o kaip tam tikros
didelės visuomenės dalies nuotaikas
absoliutizavę jos reprezentantai“.Ki
taiptariant,Bražėnasčia turėjogal
vojetą„didįjįapakimą“,kaitarpuka
riudaugnevienLietuvos,betirvisos
Europos intelektualų buvo apžavėti
komunizmo idėjų. Lietuvoje, pasak
Bražėno,opozicineikaireiatsirastisą
lygassudaręsautoritarinisarnetto

1 vytauto Mačernio trypimas kojomis gali 
būti tik tam tikra jo kartą apibūdinanti me-
tafora, kilusi iš vytauto Kubiliaus pastabos: 
„[Mačernis] priklausė ateitininkų išugdytai 

jaunųjų literatų kartai, kuri be jokių iliuzijų 
sutiko prasidėjusią lietuvos okupaciją, nepri-
ėmė nė vieno jos ideologinio postulato (per 
K. Korsako skaitomas marksistinės estetikos 

paskaitas netgi trypdavo kojomis)“ (vytau-
tas Kubilius, XX amžiaus literatūra, (ser. Lie-
tuvių literatūros istorija), vilnius: alma littera, 
1995, p. 412).
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talitarinis(remiamasipoetoJonoAis
čio apibūdinimu) Antano Smetonos
režimas,irčiajokiųklystkeliųįžvelgti
nederėtų. Tiesa, kiek kitokį atspalvį
šis kairumas įgauna po vėlesnių is
torikoMindaugoTamošaičiopastabų
(„Tarpiliuzijųirtikrovės:PetrasCvir
kaankstyvuojulaikotarpiu“),kadtas
pats Cvirka ne šiaip sąmoningai ir
ryžtingai pasuko į kairę, o praradęs
bet kokią savigarbą ir orumą tiesiog
beldėsi į pogrindyje (taigiantivalsty
biškai) veikiančių komunistų duris,
o šie jį atstumdavo kaip nepatikimą
dviveidį,komunistoZigmoAngariečio
žodžiais, „politinęprostitutę“.Tadar
ištikrųjųtokieveikėjaireprezentavo
didelėsvisuomenėsdaliesnuotaikas?
Dėl teisybės dera pastebėti, kad

Bražėnas teigia, jog kairiųjų opozi
ciškumaspadarėklaidą,nuodėmęar
nusikaltimą,kaiperžengėrizikosribą
iružtaibuvosumokėtatautoslaisve
irvalstybėsnepriklausomybe.Visdėl
toBražėnassakėnejaučiąsneinoro,
neireikalo„grįžtiprietųkaltinimųir
pasmerkimų,neikartotijuos,neiban

dytijuosreviduoti“.Vadinasi,turėtu
mesuprasti,kadjismatoalternatyvų
prasmingesnį kalbėjimą apie šiuos
veikėjus. Tačiau vienas iš šios alter
natyvios prasmės akcentų glūdi siū
lyme nuvertinti asmeninę žmogaus
atsakomybę.Bražėnaskalbėjo:„Labai
nesolidugeopolitiniusketuriasdešim
tųjųįvykiusįspraustiįmetaforąapie

politikų ir menininkų parvežtą Lie
tuvai „Stalino saulę“. „Stalino saulė“
parvežta ant okupantų tankų šarvų
irdurtuvųašmenų.NeSeimasirjuo
labiau–nesaujelėentuziastingųinte
ligentų.Didžiojojeistorijosdramojejie
buvotiksmulkiosmarionetės“.
Derėtų paprieštarauti, kad nors iš

tiesų okupaciją nulėmė sovietų pla
nai, tačiau nereikėtų užmiršti fakto,
kad tuose „geopolitiniuose įvykiuose“
sovietamsbuvo labai svarbusbūtent
fasadinisvaizdas,kad„Stalinosaulė“
priimama savo valia ir dar su nesle
piamu džiaugsmu, ir tai regimybei
sukurtireikėjolojaliųentuziastų.En
tuziastųatviraiišduotisavovalstybę.
Kitaipžengimoįšviesųrytojųšventė
būtųsugadinta.

o svariausias argumentas liautis 
kartoti anų veikėjų praeities nuodė
mesBražėnui atrodo jų nenuginčija
mas talentas. Kaip klausė prelegen
tas, argi atsimintume jų vardus, jei
nekalbėtumeapie„išskirtiniotalento
menininkus“? Tad jis siūlo pagaliau
atskirti politines klaidas nuo litera

tūrinio palikimo.Bet literatūros kri
tikasnepaaiškina,kaip šįatskyrimą
reikėtųatlikti.Jukčiakalbameapie
jųkūrybąypatingomissąlygomis–to
talitariniorežimometais,kaikūryba
nebuvomenininkotalentorealizacija,
o jo išnaudojimaspolitiniaisideologi
niais tikslais. Talento apsisprendimas 
kurtitokiomissąlygomisirdarytiįta

kąskaitytojamssavokūriniaisnenu
metanuojopečiųatsakomybėsnaštos,
odarlabiaująpadidina.Talentas–ne
indulgencija nuo visų nuodėmių, o
sunkiatsakomybė.Dogmatiškiemsir
schematiškiemssovietinėsideologijos
reikalavimams literatūroje (kaip ir
betkuriojekitojemenošakoje)įgyven
dintitaip,kadjiebūtųpaveikūsirįti
kintųžmonessantvarkosteisingumu,
reikėjo talentingų, kone virtuoziškų
kūrėjų. Talentu neapdovanoto grafo
manomarksistiniucementuapdrėbta
rašliavagalėjo tikatgrasyti argrau
džiai prajuokinti skaitytoją, todėl iš
kartopookupacijosnaujojivaldžiaat
kakliaiklausdavo:kodėltylivienasar
kitasklasikas?kur josovietinęsant
varkąšlovinantyskūriniai?
Toliau kalbėjęs Rimantas Kmita

(„KostoKorsakoaktualumas“)išlaikė
Bražėno minčių trajektoriją. Būtent
jispriminėepizodąišstalinmečio,kai
per Korsako marksizmo paskaitas 
poetas Mačernis trypdavo kojomis.
Tiesa, tuo jis nenorėjo pasakyti, kad
poBražėnopranešimojamkilonoras
taippatpatrypti.Priešingai–jisap
gailestavo, kad išgirdusKorsako pa
vardęirdabarimamatryptikojomis,
o jukšis sovietinisveikėjasneprara
dęssavoaktualumoirišjoyrakopa
simokyti.Įdomubuvoišgirstinetiek
tai,kadKmitaiimponuojatarpukario
laikųnepriklausomosLietuvoslitera
tūroskritikasKorsakas,kaipturintis
savo viziją ar bent jos ieškantis, ne
dogmatiškasiratviras,bettolesnišio
sovietinio veikėjo apologijos viražai:
esą bet kokia literatūrinė kritika ar
interpretacijayra ideologinė.Galėtu
memanyti, kad literatūrologas tarsi
niekonaujanepasakė–kritikui,kaip
ir bet kuriam kitam žmogui, būdin
ga tam tikra pasaulėžiūra, lemianti
jo vertinimus. Juk, Kmita pacituoja
Terry Eagletoną (beje, neomarksis
tą),–„visakritikayrapolitinė“.Tai
gi siūloma prieiti prie išvados, kad
ir Korsakas gali kūrinius kritikuoti
pagalsavoideologiją.Neičianusižen
gimaspriešsąžinę,neipriešlietuvių
literatūrą.ŠtaiKorsakas,Kmitosžo
džiais, irpats „labai gražiaiparodo“,

lietuvių kalbos ir literatūros instituto vadovybė. Centre – Kostas Korsakas. 1977 m. 
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kadKristijonoDonelaičio„Metai“ats
tovauja krikščioniškajai, Kazio Bin
kio kūriniai – smulkiaburžuazinei,
oMaironio– tautinei ideologijai.To
kiosmintyssufleruojaklausimą,kuo
ginuo jųskiriasiKorsakokritikasu
savomarksistineideologija?Arba–už
ką jį reikėtųsmerkti, jei jis tokspat
kaipDonelaitisarMaironis?
Didelės bėdos tokiuose samprota

vimuosegalirneįžvelgtume,jeiKor
sako kritiko veikla tarpukariu su ta 
pačia marksistinės ideologijos kupra
neturėtųkadirtrumpotęsiniosovie

tinės okupacijos laikotarpiu. Nes be
tarpukarioKorsakonebūtųirpokario
Korsako, dėl savo „nekalto“ kairumo
išdavusio valstybę ir kolaboravusio
su okupacine valdžia. Turbūt Kmi
taipasirodėnežymusskirtumastarp
natūraliai per tradiciją perimtos ar
sąmoningai,betsavanoriškaiprisiim
tospasaulėžiūros,irsovietiniorežimo
prievartiniu būdu diegiamos ideolo
gijos.Galbūt šis skirtumas jam tapo
aiškesnis,kaiLoretaJakonytė(„Soc
realistų kalvė: jaunųjų rašytojų mo
kymai“) papasakojo apie „socrealistų
kalves“,t.y.jaunųjųrašytojųvidines
treniruotes ankstyvuoju sovietme
čiu.Būsimieji „sielos inžinieriai“nuo
jaunųdienųturėjopamirštibetkokį
individualumąirnetgikairumą,kaip
subjektyviai susiformavusią verčių
sistemą, o tik atkalti marksistinius
šablonusbeiklišesirbesąlygiškaijas
taikyti savo kūriniuose. Kita vertus,
paklaustas,kodėltaipgreitaiposovie
tinėsokupacijosKorsakasnustojora
šęskritiką,Kmitapatssvarstė,kad,
matyt,jissupratęs,jogkritikanegali
būti tokia, kokia turėtų būti. Kitaip
tariant,prisitaikymasprieideologinių
reikalavimųpasiekėžmogiškąsiasri
bas.Todėlliekaneaišku,kodėlKmita
visdėltotvirtina,kadKorsakokritika
ir dabar „teikia galimybių šviežiam
perskaitymuiirnetkairiajailiteratū
rineisociologijai“.

Dar Korsako vadovavimo institutui 
metus iš savo patirties prisimenanti
Jūratė Sprindytė pasidalijo savo at
siminimais („Kostas Korsakas – di
rektorius“). Tai, ką Kubilius vadino
„feodalinepilimi“ir„kumščiorežimu“,
literatūrologėbuvolinkusisušvelnin
ti,oneneigdamaitingriežtoKorsako
vadovavimo būdo, jam suteikė kiek
kitokiąprasmę.Jisakoatėjusidirbti
aštuntamedešimtmetyje,kaiinstitu
te šis vadovavimo „plienas jau buvo
pasidabravęs“, oKorsaką iš tų laikų
prisimena kaip turintį stiprų autori
tetąirreputacijąbeigeruslaviravimo
įgūdžius, gal todėl vienintelis visoje
SovietųSąjungoje jis nebuvęs atleis
tas iš vadovopareigų tokiopobūdžio
institute.PasakSprindytės,Korsakas

vadovavogriežtai,betkonstruktyviai,
otaigarantavonacionalinėsliteratū
ros tęstinumą. Jos pranešime skam
bėjoirdažnairefleksijomsįsovietmetį
būdingas teisinimosi argumentas:
instituto leidžiamos „ždanovinėsbro
šiūrėlės“ tebuvusios fasadinė uždan
ga,užtatKorsakodėkapasirodę„pa
matiniaileidiniai“.Dėltvirtosrankos
atsiradęs ir „korsakynės“ pavadini
mas, tačiau literatūrologė kone nos

talgiškaipridūrė:toksvardasturėjoir
savošarmą.Matdirektoriaus,pasak
Sprindytės, „užkurta pirtis“ būdavo
„labainaudinga“,norsniekadaatgal
niekonegalėjaipasakyti,okartaissa
vo darbuotojus Korsakas globodavo
beveiktėviškai.
Galime pastebėti, kad toks autori

tarinio stiliaus vadovavimas atitiko 
sovietiniorežimodvasiąirtaibentiš
daliespaaiškinafaktą,kadKorsakui
nereikėjopriklausytiKomunistųpar
tijai–jodarbailiudijojopatikimumą.
Tačiau anuos laikus menančių dar
buotojųatsiminimuosetai įgaunavi
saikitokiąreikšmę–nepriklausymas
partijai pateikiamas kaip herojiška
kova(„Taitikraibuvojo,kaipvadovo,
pažeidžiamavieta. Jis laikėsi linijos,
betneturėjoelgtisabsoliučiaipaklus
niai“, – Sprindytė), nors akivaizdu,

petras Cvirka. apie 1946 m. 

juozas Baltušis. apie 1959 m. 

Kostas Korsakas. apie 1950 m. 
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kadbentkiekneįtikęsasmuobūtųbe
sentimentųpašalintas.
Tikriausiaiatsitiktinai,betvisdėl

to simptomiškai Sprindytė dėl laiko
stokosnusprendėneaptartiKubiliaus
triuškinimo bylos.Visas literatūrolo
gėspranešimasbyloja,kadnetpraėjus
dvidešimt nepriklausomybės metų,
senieji darbuotojai nėra linkę visai
sutraukyti saitų su sovietine veikla,
ieškojospozityviųįprasminimobūdų.
TodėlirAlgisKalėda,Sprindyteibai
guspranešimą,simboliškaipadėkojo:
„Ačiūužšiltusprisiminimus“.
Tačiau,kaipminėta,visišieprane

šimaiskaitytipirmojojekonferencijos
dalyje, vėliau „korsakiškas koncent
ratas“ buvo stipriai atskiestas stip
riaisirnesovietinėspraeities„gerųjų
pusių“ paieškos, o jos demaskavimo
pranešimais. Be probėgšmiais jau
paminėtųistorikoTamošaičioirJako
nytės minčių, išsiskyrė Dalios Strio
gaitės atpasakota išdavystės istorija
(„Partiniobudrumosargyboje:Juozas
BaltušispriešKazįBorutą“),kaipra
šytojasBaltušispoliteratūriniovaka

ro1961m.NaujojojeAkmenėjeLKP
CKsekretoriuiįskundėsavomokyto
jąKazįBorutą,atskleisdamagriežtą
kūrėjųkontrolęirkomandinįvadova
vimą,nepaklusniesiemstaikytasspe
cifines žeminimo priemones. Pačiam
Baltušiuicharakterizuotijipasirinko
taiklųepizodą,kaiprašytojopostrin
gavimus apie tremtį pamėgdžiodavo
AntanasVienuolis:„Taikas,kadišve
žė.Išvežėirparveš.Sugrįšišvežtieji,
tikrai sugrįš“.Kalėda („Konepasakė
Baltušis“) taip pat nebandė dailinti
Baltušio–perskaitytaskūriniųcita
tasparodėabsurdiškąjodogmatišku
molaikymąsi,opasišventimąkūrybai
semtis tik „iš gyvenimo“ atskleidė
esanttikselektyviatikrove,laikantis
įsipareigojimų valdžiai. Be teigiamų
niuansųapsiėjoirviešniųišLenkijos
pranešimai.„Jiepaaukojosavotalen
tą socrealizmui.Jie tikrainebuvobe
kaltės,geriausiuatveju–palaužti“,–
konstatavo Ewa StryczyńskaHodyl
išPoznanėsAdomoMickevičiausuni
versiteto,kalbėdamaapierežimuiiš
tikimusirjopalaužtusrašytojus(„Iš

tikimiirpalaužtirašytojai–panašaus
likimoherojai“).
Taigi konferencijoje nuveikti Kor

sako„rimtidarbai“irbandymai„soc
realizmo klasikų“ talentus atskirti
nuopolitiniųnuodėmiųbuvoįvestiį
platesnį istorinįkontekstą,kurio iš
ties trūko pirmoje dalyje. Sprindytė
teisisakydama,kadlaikasdiskutuoti
beemocijų.Tačiautaineturėtųreikš
ti, kad imame niuansuoti sovietinę
patirtį,teigdami,kadužuotaiškinęsi
režimopadarytą žalą, geriauprade
damepovienąiškontekstotraukyti
pasiekimus ar naudingą palikimą,
kuriotikrojivertėliekalabaiabejoti
na.Tokįskirtingąpožiūrį įKorsaką
nuolikusiųdviejųkitų„klasikų“tur
būt galima aiškinti ne vien skirtin
gomis pranešėjų asmenybėmis, bet
ir būtent institute išlikusia dar, ko
gero, tinkamai neapmąstyta baugia
pagarba buvusiam ilgamečiam va
dovui. Tarsi trypiančių kojų triukš
masgalipabaidyti tarp rūmųsienų
jaukiai snaudžiančią „korsakišką 
dvasią“. !

a p ž v a l g a

Tomas Daugirdas

SparnuoTo arklio 
DanTyS
Šiuolaikinės lietuvos kultūros profiliai

Gilbertas k. Chestertonas yra pasakęs, kad nedera žiūrėti 
sparnuotam arkliui į dantis. 
Dabartinė lietuvos kultūra kaip tik primena tokį arklį. 
kultūra savaime yra padaras su sparnais, polėkiu. 
atrodytų, pakanka vien juo džiaugtis ir atsisakyti minties 
žvelgti į dantis, kurie išduoda sveikatos ir gyvybės būklę. 
knygoje mažai paisoma šių sparnų, užsiimama 
dažniausiai iš šalies palankaus vertinimo nesulaukiančiu ir 
nuotaiką gadinančiu kritikos darbu. 
remiantis minėtuoju posakiu, žvilgčiojama į kultūros 
padaro dantis. 
 Tomas Daugirdas N
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„Iš suglamžyto pakelio su užrašu
PERGALĖSCIGARETĖSjisišsitrau
kėcigaretę,betperneatsargumąpa
vertėjąstačiąirtabakasišbyrėjoant
grindų.“Šiuolaikiniamskaitytojuišis
epizodas iš britų rašytojo George’o
Orwello (1903–1950) romano „1984
ieji“ veikiausiai praslystų pro akis.
Betsovietiniamžmoguitaisukeldavo
kar̃tųatpažinimoefektą,tapusiųvie
napagrindiniųpriežasčių,kodėlKGB
akylaimedžiojokiekvienąšiosknygos
egzempliorių.
Šių metų birželį sueina 60 metų,

kaibuvoišleistagarsiojidistopija1. Ta 
progarusųsavaitraštisNovoje vremia 
(20090608,Nr.22)2pagrindinętemą
ir kelis straipsnius skyrė sudėtingai
šioromanoistorijaiSovietųSąjungo
je–kaippirmaisiaisskaitytojaisrusų
kalba tapo aukščiausieji nomenkla
tūrininkai, kas kėlė sovietų valdžios
įtūžį, kokiais keliais kūrinys pro če
kistųžabangasbrovėsipriepaprastų
skaitytojų ir kokių šiurpių antiuto
pijosatitikmenųgalima rasti režimo
istorijoje.

Kas gąsdino sovietų režimą

Vaizdelis su byrančiu tabaku
anaiptol nebuvo esminis atpažini
mo efektą sukeliantis epizodas, nors
romane vaizduojamas Pertekliaus
ministerijos vykdomos planinės eko
nomikos sukeltas skurdas ir prastuo

sovietams pavojingiausių 
knygų viršūnėje

george’o orwello „1984-iesiems“ – 60 metų

Tomas VaiseTa

meneiskirtųproduktųkokybėtiesio
giaiatliepėsovietinępatirtį.Apskritai
žmogaus kasdienybė ir jo privatus
gyvenimas komunistiniam režimui

rūpėjonėkieknemažiauneipolitika
ar ekonomika.Orwellas totalitarinių
režimųsiekį besąlygiškaikontroliuo
tiasmeninįgyvenimąnusako ikiab
surdo privesta hiperbole: Okeanijos
valdančiojipartijasiekė„atimtiišly
tinioaktovisąmalonumą“,kad„lyti
niussantykius“pavaldiniaitraktuotų
vien tik kaip „nemalonią procedūrą,
panašią į klizmą“. Netgi meilė, sek
sasturėjotarnautipartijai, idantat
sirastų„naujosrūšiesžmonės“:„Visos
vedybos tarppartijosnarių turėdavo

būtipatvirtintostamtiksluipaskirto
komiteto“,–taipgyvenimąOkeanijoje
aprašėOrwellas.
Knygosjėgairjos„kenksmingumas“

sovietiniamžmoguiglūdėjoirtaiklioje
valdžios blogio refleksijoje, – blogio,
paverčiančiožmogųbūtybe,iškurios
praktiškaiatimtasmąstymasirnetgi
prasmingakalba,pakeista„naujakal
be“.Okeanijojedidžiojimasėgyventojų
esantipaversta„proliais“–beteisiais
darbininkais, sudarančiais žemiau
sią socialinės hierarchijos sluoksnį.
Partija, žinoma, tvirtino „išvadavusi
proliusišpančių“,„bettuopačiumetu
pagal dvejamintės principus partija
moko, kad proliai iš prigimties yra
nepilnaverčiai žmonės [...]. Sunkus
fizinis darbas, rūpestis šeima ir vai
kais,smulkūskivirčaisukaimynais,
filmai, futbolas, alus ir svarbiausia
lošimas–visataisukaupuužpildojų
sąmonę“.Priepolitikosproliųprileisti
nedera:„Išjųtereikalaujamaprimity
vauspatriotizmo, įkurįbūtųgalima
apeliuoti,ilginantdarbovalandasar
bamažinantdavinį“.
Maištas beprasmiškas. Pagrindi

nisknygosherojusVinstonasSmitas
padarosunkųnusikaltimą:jisleidžia
sausuabejoti,kadšalis,kurkiekvieną
žingsnį kontroliuoja minčių policija,
kur juoda vadinama balta ir už bet
kokįnusižengimą, ypač „mintikaltę“,
žmogus įmetamas į Meilės ministe
rijos belangę, šalis, kur istorija nuo
lat perrašoma, o neapykanta išorės
priešuinuolatkurstoma,–kadtokia
šalisištiesųyravisuotinėslaimėspa
vyzdys.Maža to, Smitasmyli ir yra
mylimas, o tai vienas iš sunkiausių
nusikaltimųOkeanijoje.Tačiaukom
petentingos tarnybos, kaip ir stalin
mečioarmažiaukraugeriškobrežne
vinio laikotarpio Sovietų Sąjungoje,
atvedaherojų„įprotą“irjisvėlišpa
žįstameilęDidžiajamBroliui.

Mylėti Didįjį Brolį

Meilėsministerijojekiekvienaspa
klydėlisgrąžinamasįtobuloatsidavi
mo kelią. „Visi prisipažinimai, kurie
sakomi čia, yra tikri.Mespadarome

a p ž v a l g a

1 george orwell, Nineteen Eighty-Four, lon-
don: secker and warburg, 1949.

2 http://newtimes.ru/rubrics/detail/383.

george orwell (1903–1950)
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juos tikrais. [...]Mesnesunaikiname
eretikoužpriešinimąsimums;koljis
priešinasi,mes jonenaikiname.Mes
pakeičiame jį, užvaldome jo sąmonę,
performuojamjį.Išdeginameišjovisą

blogį ir iliuzijas,patraukiamejįsavo
pusėnneformaliai,oištikro,suvisa
širdimi ir siela. Mes nepakęstume,
kadkažkurpasaulyjeegzistuotųydin
gamintis,kadirkokiaslaptairsilpna
ji būtų.“ Tai niūri rašytojo fantazija,
bet,pastebimaNovoje vremia,sovieti
nėtikrovė–nėkieknešviesesnė.
1936m. sausįPravda išspausdino

straipsnį „Sąmyšis vietoj muzikos“,
triukšmingai išpeikiantį Dmitrijaus
Šostakovičiaus operą „Ledi Makbet
išMcenskoapskrities“.Straipsnįper
skaitęsrašytojasJurijusOleša3rašė:
„Pirmoji reakcija buvo protestas. Aš
pagalvojau: tai netiesa. Šostakovi
čiausbartinegalima,Šostakovičius–
išskirtinis reiškinys mūsųmene. Ši
tas straipsnis stipriai sukrėtė mano
sąmonę.Šostakovičiausmuzikaman
visadapatiko... IrstaigaašPravdoje 
skaitau,kadŠostakovičiausoperayra

„Sąmyšisvietojmuzikos“.Taipasakė
Pravda.KądarytisumanoŠostakovi
čiausvertinimais?“
Atrodytų, normalus žmogus tokiu

atveju teturi vieną išeitį – laikytis
savo asmeninės nuomonės, nes negi
vienasbūdamasjisnegaliturėtisavo
asmeninės nuomonės tokiu itin pri
vačiu klausimu, kaip Šostakovičiaus
muzikosvertinimas?Pasirodo,negali:
„Visųlengviausiabūtųpasakyti,kad
ašneklystuirvidujeatmestiPravdos 
nuomonę. Kuo tai baigtųsi? Labai
sunkiomis psichologinėmis pasekmė
mis.Pasmus,draugai,visuomeninio
gyvenimo paveiksle viskas nepapras
taisusiję.Pasmusnėraatskiraiau
gančių ir judančių gyvenimo ir vals
tybės veiklos linijų. Visos paveikslo
dalys sukibusios, susijusios viena su
kitairpajungtosvienailinijai...Jeigu
aškaipnorsnesutiksiusušitalinija,
tai visas sudėtingas gyvenimo pa
veikslas,kuriameašgalvojuirrašau,
man asmeniškai sugrius: man teks
liautisžavėtisdaugkuo,kasmanat
rodo taippatrauklu.Pavyzdžiui,kad
vienas jaunas darbininkas per naktį
padarėperversmąangliųgavybossri
tyje ir tapo garsus visame pasaulyje. 
[...]Arba tuo,kadStalinoatsakymai
Roy’uiHowarduisužavėjimusiirpa
garba cituojami viso pasaulio spau
doje.JeiguašnesutiksiusuPravdos 
straipsniaisapiemeną,taiašneturiu
teisėsgautipatriotiniopasitenkinimo
iš pranešimų apie šiuos nuostabius
dalykus–išsupratimoapiešįnaujo
vių aromatą, pergales, sėkmę, – tai,
kasmantaippatinka...“
Prisipažinimas,kad jis iš savęs iš

pjaunaįmetastazęgalintįpereitipik
tybinįauglį,šitabaimėpaskatinoOle
šąbūtiypač„atviru“.Pavyzdžiui:kaip
jamvertintiJamesąJoyce’ą?Matkar
tąOlešaneatsargiaileptelėjo,kadla
baivertinašiomenininkogenialumą,
o maksimas Gorkis jam „formaliai ma
žiauįdomusneiJoyce’as“.Atrodo,kuo
čiadėtasJoyce’as?Pravdos straipsny
jeapieJoyce’ą–nėžodžio.TačiauOle

ša žino: Joyce’asdar ir labai į temą.
Joyce’asnėkieknemažiauneiŠosta
kovičiusyrasudėtingasirelitinis.Jei
gujisnesusitvarkyssuJoyce’udabar,
potobusvėlu.„Kaippavyzdįpaimsiu
Joyce’ą. Šitas rašytojas pasakė: „Sū
ris–taipienolavonas“.Štai,draugai,
kaip baisu. Vakarų rašytojas išvydo
pienomirtį. Pasakė, kad pienas gali
būti miręs. Gerai pasakyta? Gerai.
Pasakytateisingai, tačiaumesneno
rime tokios tiesos. mes norime meni
nėsdialektinėstiesos.Oiššiostiesos
požiūriotaškopienasnegalimirti,jis
tekaišmotinoskrūtiesįkūdikiobur
nąirtodėlyranemirtingas.“
Gerai žinoma apie siaubingą dva

sios deformaciją, kuri galiausiai pa
laužė Olešą. Arkadijus Belinkovas
knygoje „sovietinio inteligento pasi
davimasiržūtis:JurijusOleša“giliai
išgvildenonetikjo,betirkitųsovie
tinių inteligentų dramas (Aleksejaus
Tolstojaus, Iljos Erenburgo, Viktoro
Šklovskio). Novoje vremia apžvalgi
ninkaspriduria,kadnetikpasidavu
sieji,betirnepasidavusiejitamtikru
lygiu buvo verčiami zombiais, – tuo,
ką Orwellas savo romane pavadino
„meile Didžiajam Broliui“, – Korne
jusČiukovskis,BorisasPasternakas,
MichailasBulgakovas.Kuriamlaikui

a p ž v a l g a

george’o orwello „gyvulių ūkio“ pirmojo 
leidimo (london, 1945) viršelis

3 jurijus oleša (1899–1960) žinomas kaip ro-
mantiškos pasakos apie revoliuciją „Trys druč-

kiai“ ir romano „pavydas“, suformavusio deš-
ros kaip sovietinės tvarkos metaforą, autorius.

george’o orwello „1984-ųjų“ pirmojo 
leidimo (london, 1949) viršelis
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įšiosįtakoslaukąpakliuvonetOsipas
Mandelštamas (vėliaupats taipava
dinęspsichoze).

„Šmeižikiška knyga“ –  
nomenklatūros grietinėlei

Nenuostabu, kad daugiau nei „tik
panašus“įsovietinętikrovęromanas
„1984ieji“ legaliai Sovietų Sąjungoje
publikuotas tik1988m. irneMask
voje, o periferiniame literatūros žur
nale – moldaviškameKodry. Tačiau
į rusų kalbą jis buvo išverstas dar
1959m.SSKPCKideologijosskyriaus
nurodymu. 
IštikrųjųOrwellokūriniairusiškai

galėjopasirodytinetketvirtodešimt
mečio pabaigoje. Tuomet jaunas ir
mažaikamžinomasbritas,išpažinęs
jopatiesišgalvotą„demokratinįsocia
lizmą“,buvokątikgrįžęsišIspanijos,
kur respublikonų gretose kariavo su
frankistais. Kaip vėliau paaiškėjo –
„neteisingų“respublikonų,matBarse
lonoje „laisvas žurnalistas“ Orwellas
įsirašė į Jungtinę darbininkų mark
sistinępartiją(Partido Obrero de Uni-
ficación Marxista,POUM),kuri,kaip
iranarchistųdaliniai,Maskvojebuvo
paskelbta „trockistine“, o jos nariai

imtivadinti„penktąjakolona“,„išda
vikais“, netgi „fašistais“. Tuometinis
sovietinio žurnalo „Tarptautinė lite
ratūra“4 vyr. redaktorius sergejus Di
namovasapiešiasOrwellobiografijos
detalesnežinojo,todėlparašėjamlaiš
ką,prašydamasatsiųstiromanąThe 
Road to Wigan Pier,pasakojantįapie
sunkųšachtininkųgyvenimąLanka
šyreirJorkšyreDidžiosiosdepresijos
metais. Redaktorius ketino jį publi
kuotižurnale.AtsakydamasOrwellas
sąžiningai prisipažino: „Turiu Jums
pranešti, kad Ispanijoje aš tarnavau
POUM, kuri, kaip Jūs, aišku, žino
te, patyrė aršų išpuolį išKomunistų
partijos irneseniaivaldžiosbuvouž
drausta;taippatgaliupasakyti,kad
po to, kąmačiau, aš labiau sutinku
suPOUMpolitikaneisuKomunistų
partija. Aš Jums tai sakau, nes gali
taipnutikti,kadJūsų leidinysneno
rės dėti POUM nario publikacijos,
o aš nenoriu pasirodyti melagingoje
šviesoje“.
Neaišku, ar santykiai su „trockis

tu“ turėjo įtakos Dinamovo likimui,
tačiau jis greitai buvo areštuotas ir
1939m. mirė GULAG’e. Jo įpėdinis
vyriausiojo redaktoriaus poste Ti
mofejus Rokotovas atsakė Orwellui:
„Jūs teisingai numatėte, kad mūsų
žurnalasnegali turėti jokiųsantykių
suPOUMnariu,–organizacijos,kuri,
kaip patvirtino visa ispanų liaudies
kovos su interventais patirtis, buvo
vienas„Penktosioskolonos“būrių“.
1945 m. išėjęs „Gyvulių ūkis“ ga

lutinai įtvirtino Orwellą Sovietų Są
jungoje kaip „reakcinį“ rašytoją. Kai
1949m.išėjo„1984ieji“,Visasąjungi
nėkultūriniųryšiųsuužsieniudraugi
ja,apibūdinusiknygąkaip„begėdišką
socializmoirsocialistinėsvisuomenės
šmeižtą“,kreipėsi laišku įSovietinių
rašytojų sąjungos užsienio komisiją,
ragindama demaskuoti „šmeižikiš
kusišsigalvojimus“.Tačiaunetgitam
Rašytojųsąjunganesiryžo.Tuotarpu
1949–1950 m. komisijos rengiamose
užsienio spaudos apžvalgose vis pa

sirodydavo žinių apie „šmeižikiškos
knygos“pasaulyjesukeltusatgarsius.
Vis dėlto sovietinio skaitytojo „su

sitikimas“ su „1984aisiais“, tegul ir
labai specifinis, įvykodarprieš savi
laidą. 1959m. SSKP CK ideologijos
skyriusnurodė išverstikūrinį į rusų
kalbąirjįišleisti.Specialųjįtiražąsu
darėmaždaug200egzemplioriųirjie
buvoskirtitikaukščiausiemspartijos
nomenklatūrininkams,kurienesivar
ginomokytisužsieniokalbų.Romaną
išleidoUžsienioliteratūrosleidyklasu
prierašu„Išduodamapagalspecialųjį
sąrašą.Nr....“.Beto,nebuvonurody
tastiražasirvertėjopavardė.Knyga
nepasiekėnėvienosbibliotekos.Netgi
pagrindinėse specsaugyklose, turėju
sioseteisęgautiprivalomąegzemplio
rų,josnebuvogalimarasti.
1962m.tokiupačiuspecialiuleidi

mu rusų kalba buvo išleista Richar
doReesoknyga„George’asOrwellas:
Bėglysišnugalėtojųlagerio“(Fugitive 
from the Camp of Victory). Neilgoje
„leidėjų“ pratarmėje buvo rašoma:
„ŠlovęOrwelluisuteikėapysaka„Gy
vulių ūkis“ ir romanas „1984ieji“,
kurie iš esmės pristatomi kaip so
vietinės visuomenės satyra. Todėl

a p ž v a l g a

george’o orwello „gyvulių ūkio ir 
1984-ųjų“ (vilnius, 1991) viršelis

Kazys dargis. george’o orwello „gyvulių 
ūkio“ (londonas, 1952) viršelis

4 leidinys nuo 1933 iki 1943 m. ėjo rusų, 
prancūzų, anglų ir vokiečių kalbomis.
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neatsitiktinai knyga „1984ieji“ pa
naudota apginkluoti buržuaziniams
autoriams – žymiems politikos ir
valstybės veikėjams, ekonomistams,
filosofams, žurnalistams ir tapo pa
rankine knyga antisovietiniams 
propagandistams. [...] Būdinga, kad
paskutiniu metu užsienio reakciniai
rašytojai savo darbuose vis dažniau
ėmė nušviesti politinius klausimus,
griebdamiesi šito savitomelo ir gru
biosistorijosfalsifikacijosmetodo“.

Tarp „pavojingiausių“ knygų

Rusiškojesavilaidojeabugarsiausi
Orwello kūriniai pasirodė maždaug
septintodešimtmečiopabaigoje–aš
tuntame dešimtmetyje. Retkarčiais
į Sovietų Sąjunga prasmukdavo ir
orveliškas „tamizdatas“ – užsienyje
rusųkalbaišleistikūriniai.
Romanas„1984ieji“saugumobuvo

įtrauktas tarp pačių pavojingiausių
knygų. KGB 5osios valdybos
knygų reitinge (jo „sudarytojai“
ateidavo iš SSKP CK ir Glavli
to) pirmoje vietoje buvo įrašytas
Aleksandro Solženicyno „Gula
go archipelagas“. „Archipelagas“
buvęsbekonkurencijos,–Novoje 
vremia tikino buvęs vienas šios
valdybos bendradarbių. Kitas
„prizines“vietasužėmėAndrejaus
Amarliko orveliškųmotyvų kūri
nys„ArišgyvensSovietųSąjunga
iki 1984metų?“ ir pats romanas
„1984ieji“.RusijosEfektyviospo
litikos fondo prezidentas, soviet
mečiu buvęs filosofo ir disidento
MichailoGefteriomokinysGlebas
Pavlovskisteigia,jogOrwellokny
ga„buvopenketuketųpirmųknygų,
kuriasžmogusskaitydavo,kai imda
vosisavilaidos“.
TodėlKGBjątiesiogmedžiojo.Pa

vyzdžiui,1978m.birželio8d.Lenin
grado srities KGB tardymo skyrius
davė užklausą cenzoriui: „Baudžia
mosios bylos nr. 86 tyrimui prašau
pranešti, ar leidžiamaSSRS leisti ir

a p ž v a l g a

platintitoliauišvardintasknygas[...].
Tarp17knygų,aptiktųkratosmetu,
yra užsienietiškas „1984ųjų“ leidi
mas“.Leningradocenzūraatsakė,jog
žinoma,kad„visosnurodytosknygos
išleistos užsienyje, skirtos kenkti ir
silpninti mūsų šalies santvarką, to
dėl jų platinimas Sovietų Sąjungoje
laikytinas ideologine diversija. Kny
gos SSRS nebuvo leistos, platinimas
draudžiamas“.
„1984uosius“skaitėirpatysčekis

tai: „KGB 1oje valdyboje (užsienio
žvalgyba)šitaknygabuvogeraižino
ma.Saugumiečiaivienikitussušita
literatūra pažindino – priešą reikia
pažinti“,–Novoje vremialiudijoKGB
atsargospulkininkasMichailasLiubi
movas,kuris „1984uosius“perskaitė
1964m.Anglijoje,kurdirboreziden
tūroje.
Orwelloromanas,kaipirkitas„tam

izdatas“, įSSRSpakliūdavoperdip
lomatiniais kanalais keliaujančius

diplomatų ir žurnalistų lagaminus.
Betbūtairkitųkelių.„Buvosukurta
visaprograma,kuriąfinansavoame
rikiečiųKongresas.Įjąbuvoįtraukta
nedaug žmonių. Tuo rūpinosi vienas
čekas,turėjęsskyriusLondone,Romo
je,darkažkur.Taibuvoknygųrusų
kalbakrautuvės,kuriosenemokamai
dalydavo knygas rusų jūreiviams, o

tie kažkaip įsigudrindavo pravežti
uždraustą literatūrą į šalį“, – pasa
koja disidentas Vladimiras Bukovs
kis, pirmąkartą areštuotas 1963m.
už Milovano Djilaso knygą „Naujoji
klasė“(New Class).Pasakjo,čekistai
tikraižinojo,kadkažkasprasmunkaį
šalįtiesiogpaleijųnosį.„Betviskoir
visųnesužiūrėsi,–sakoBukovskis.–
Čekistai pasiųsdavo savo agentūrą
įkandin diplomatų ir žurnalistų, ku
riepraveždavoknygas.Sunkiaubuvo
sujūreiviais.Pirmiausiakratosmetu
knygasbuvolengvaišmestiužborto.
Antra,laivas–neautomobilis,jameir
patįvelniągalimapaslėpti.“
IšpradžiųOrwellasįSovietųSąjun

gąpatekdavovienangliškai.Nuošeš
todešimtmečiopabaigosimtaaktyviai
romanąversti.„Tamtikraprasmeso
vietinei savilaidai taibuvo lemtingas
momentas,kaižmonėspradėjonešiaip
perdavinėtiliteratūrą,kuristaigatapo
draudžiama,bettikslingaiėmėdirbti

vertėjai,kurietikrainegalėjotikė
tispublikuotivertimų“,–pasakoja
disidentinio sąjūdžio istorikas ir
savilaidospradininkosūnusAlek
sandras Danielis.
„Vertimai dažnai būdavo pras

ti, akivaizdu, kad versta namų
sąlygomis, – prisimena disidentė
Valerija Novodvorskaja. – Kopi
jos buvo labai blogai atspausdin
tos, todėl iš jų nebuvo įmanoma
padarytifotoirkserokopijų,skir
tingai nei „Archipelago“, kuris
pasirodydavo kompaktiškomis ir
ryškiomiskopijomis.“Dažniausiai
„1984ieji“ platinti fotokopijomis,
iš kurių entuziastai perspaus
dindavo rašomąja mašinėle per

kalkę.Tuoužsiimdavo irmaskviečių
HelsinkiogrupėspirmininkėLiudmi
la Aleksejeva. Orwellas ją pirmąsyk
pasiekė 1962 m.: „Nepaisant prasto
vertimo, knyga paliko įspūdį, – pa
menaAleksejeva.–Darėsibaisu:ten
viskasbuvotaippanašuįtai,kąmes
matėmekiekvienądieną“.Pavyzdžiui,
išcigaretėsišbyrantįtabaką.

aštunto dešimtmečio „savilaidos“ pavyzdys

!
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xxI amžiaus istorija jau parašyta.
Jos autorius – Thomas L. Friedma
nas,2005m.išleidęsknygą„Pasaulis
yra plokščias: Trumpa xxI amžiaus
istorija“, tapo vienu labiausiai žino
mųglobalizacijosekspertų,opatysjo
tekstai prilygsta etaloniniams Fran
ciso Fukuyama’os ir Samuelio Hun
tingtono veikalams. Beje, ankstesnė
Friedmano knyga „Lexus ir alyvme
dis“jauseniaiyraprivalomalektūra
norskiekbesidomintiemsglobalizaci
josprocesais.Tadgaljauviskasatras
tairsuprasta–beliekagyventipagal
Friedmanomodelį?
„Plokščiojopasaulio“teorijasusilau

kėnemažopritarimo,kaipirnekąma
žesnėskritikos.Tailiberalus,kaikas
sako, labai amerikietiškas požiūris,
šiuometubenevienasnuosekliausių
aiškinimų apie tai, kokia logiška vi
suomenėsraidamūsųlaukia.„Plokš
čiasis pasaulis“ nėra aliuzija į kokį
nors senovinį geografijos supratimą,
oveikiauįšachmatųarkitųžaidimų
lentą,kuriosplokštumapabrėžianeva
susidariusias vienodas galimybes vi
siemsžaidimodalyviams.Norintgy
ventigerai,emigruotinebūtina.
Friedmanas teigia, kad šiandien

mažiausiai dešimt faktorių daro pa
saulį tokį, kuriam jau nebesvarbu,
kasbuvo supervalstybės ir kasbuvo
trečiasispasaulis,kasatradoAmeri
ką ir kas joje buvo atrastas, kas su
kaupėresursus,kassukaupėsąskai
tasbanke.
Autoriausvaliapirmasisreikšmin

gas įvykis, pradėjęs xxI a. istoriją,
buvoBerlynosienosgriuvimas,suvie
nodinęsvadinamąjįPirmąjįirAntrąjį
pasaulį,t.y.,kaipteigėpolitikaiirra

XXi amžiaus istorija
plokščiasis pasaulis

EGIDIJUSVAREIKIS

šytojai,panaikinęsprielaidaskonflik
tams,kankinusiemspasaulįvisąpra
eitąšimtmetį.Norsirnepirmąkartą,
tačiauvėl„įrodyta“,kadkaraiyrabe
prasmiai,irracionalusžmogusjųne
turėtųimtisjokiomisaplinkybėmis.
Antra–internetasplačiąjaprasme,

suvienodinęsmusvisussavokomuni
kacijų galimybėmis – juk jos kokioje
nors Afrikoje iš principo nesiskiria
nuo galimybių Europoje. Dar labiau
jas vienodina autoriaus išvardyti
kompiuteriniai tinklai ir visokios „vi
kipedijos“–globaliairašomaenciklo
pedija, rašoma dažnai ginčijantis ir
neigiantvieniemskitus,betgaliausiai
sukuriantkažkokiąglobaliątiesą.
Penktasis pasaulį „plokštinantis“

faktorius–taigalimybėdirbtiirkurti
visiškai nepriklausomai nuo geogra
fijos, t. y. nuo darbo vietos. Veikiau
protas ir kompiuterio greitis, o ne
atstovavimas kokiam nors kontinen
tuiaršaliailemiadarbokokybę.Dar
darbusgalimanukelti įkitasšalis, į
ofšorineszonas.Taišeštasisfaktorius.
Superkompiuterių tinklų vartotojai
net nežino, kokioje šalyje, kokiame
konkrečiaikompiuteryjeatliekamata
arkitatechninėoperacija.Galiausiai
taiirnesvarbu.
Septintasisfaktorius–taižaliavos–

gamybos–produktorealizacijossche
mos,seniaiperžengusiosnacionalinės
gamybosribas.Pavyzdžiui,
mano asmeninis neva ja
poniškos markės automo
bilis surinktas Škotijoje,
o sandėliuotas ir parduo
tas Švedijoje. Friedmanas
einadar toliau–aštunta
sis faktorius – didžiosios

tarptautinėsbendrovėsdažnaijaune
tiknekonkuruoja,betgaminaproduk
cijąvienakitai.

Google ir kitos paieškos sistemos
globaliapadaroirinformaciją,t.y.ne
tikdarbo,bet ir informacijosgavimo
galimybės suvienodėja. Prisipažinki
me,kaddaugelismūsųnetnenutuo
kia,kurstovitasgoogle kompiuteris ir 
kasjiprižiūri,mumstaivisainesvar
bu.Galiausiaidešimtasfaktorius–tai
mūsųtikslai–nekelionėįMarsąar
kitatechnikosgigantiškumoapraiška
yra svarbiausia. Kur kas svarbesni
technologijų pasiekimai – mobilusis
telefonas, priimtinas ir pasiekiamas
kiekvienam.
Taigiišvada,kuriossiekiaFriedma

nas, yra idėja, aiškinanti, kad visi 6
mlrd.Žemėsgyventojųtampavienodi
netodėl,kadatsilikusiejipasivejapir
maujančius,silpniejiprilygstastiprie
siems,bettodėl,kadxxIa.galimybės
yra visiškai vienodos. Tai ir yra tas
globalizacijostriumfas,kurissukuria
globaliąbendriją–jauminėtąplokš
čiąpasaulį.
Autoriuspasitelkiaganapatrauklią

Pasaulio istorijos schemą. Žmonijos
istorija– tainekaskitakaipgloba
lizacijos istorija. Pasak jo, pregloba
lizacijatrukoikiAmerikosatradimo.
Pirmasis tikrosglobalizacijos etapas,
vadinamas Globalizacija 1.0, tai lai
kasnuoAmerikosatradimo1492m.
iki1800ųjų,pasižymėjęstuo,kadpa
saulio vaizdas priklausė nuo atskirų
valstybių galios ir aktyvumo jąnau
dojant.
Globalizacijos2.0metu(1800–2000)

svarbiausiomis veikėjomis pamažu
tapomultinacionalinės bendrovės, ir
būtentjosėmėįsavorankasekonomi
kossvertus.Keliavimoirkomunikaci
joskaštaivismažėjo.Procesasbuvoiš
esmėsnuoseklus,išskyruspasaulinių

karų ir Didžiosios depresi
jos laikotarpius.
Po 2000 m. besitęsianti

Globalizacija3.0leidžiabet
kuriam individui internetu 
dalyvauti globalioje rinko
je–siūlytisavopaslaugas,
darbovaisiusirkonkuruoti.
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(netikdarbo)sąlygas.Geografijačia
buvoiryrasvarbi,svarbitaippatis
torinėpraeitisirekonominėdabartis.
DažnaipasikliautiBilluGatesureikia
viendėlto,kadgalėtummylėtiBrit
neySpearsarkitąbanalybę.
Galiausiai lieka galimybė ką nors

išspręstiirišjėgospozicijų.Toneda
rysGatesasirjoglobalibendruomenė,
tačiaulabailengvaigaliimtisRugsėjo
11osiosidėjossekėjai.Galiimtistie,
kurie įtikins, kad tautinis ar etninis
identitetas, tikėjimas ir istorija yra
svarbios vertybės šiame globaliame
pasaulyje.
Vientiktechnologijamūsųneišgel

bės.Priešjągaliausiaigalimairsukil
ti,oesamameirbuvusiametrečiaja
mepasaulyjetokiųnorųnestinga.
O jeigu pasaulis ne plokščias, tai

koks? Richardas Florida, regis, tais
pačiais2005m.Atlantic Monthlyžur
nale išspausdino straipsnį „Pasaulis
yradygliuotas“,kuriamelaikosiStig
litzui artimų pažiūrų. Pilnas žemė
lapių straipsnis įrodo, kad teorinis
Friedmanomodelisyrafikcija.Pasau
lispilnas„kalnųirklonių“–yravietų,
kur koncentruojasi gyventojai, kur
gimsta ir panaudojamos techninės
inovacijos,tačiauyrair„daubų“,kur
nė viena išminėtų gėrybiųneateina
ir greit neateis. Tad pasaulis primena 
rutulį,suaiškiaiišsikišusiaisprogre
soirinovacijų„dygliais“(angl.spiky).
DaugiausiajųyraŠiaurėsAmerikoje
irEuropoje,atskiri„styro“Azijoje,tuo
tarpuAfrika–tikra„žemuma“.Jeigu
atskirosAmerikosvalstijosbūtųtikros
valstybės,taijossudarytųmažiausiai
pusę aukštai išsivysčiusių valstybių
sąrašo,tuotarpupanašusskaičiusAf
rikosvalstybiųbūtųtolinuojo.
Galiausiai žmogus nėra raciona

lus, linkęs į konfliktus, kylančius ne
išekonomikosracionalumoarsuper
kompiuterių galimybių. O veikiau
kylančiusišširdies.Tadpopuliarusis
Friedmanomodelisgali likti tikgra
žisvajonėapiexxIa.istoriją,onejos
modelis.

Friedmano samprotavimai linksta į
tai,kadglobalizacijayranatūralivi
suomenėsraidosdalis,onekoksnors
technologinisarsocialinisišradimas.
ArtimosateitiesGlobalizacija4.0–

taibendrija,kuriojelygiomisteisėmis
gyvenaabsoliučiaivisižmonės.Tech
nologijosleidžiavisiemsbendrautisu
visais, galiausiai turime vis daugiau
žiniųapievienaskitąikipatDNRse
kos. Galime daug pasakyti apie savo 
šansusturėtisveikusvaikus,ogalnet
klonuotis.OGlobalizacija5.0galtie
siogreikšnemirtingumą?
Šiojevietojejaugalimaklausti,kas

gilaukiaatskirųpasauliošaliųbeire
gionų?Taiklausimasmums,visdar
labaiprisirišusiemspriegeografijosir
geopolitikos.
Aišku, kad xxI amžius turės būti

Kinijos bei Indijos amžius. Joks lig
šiolinis atsilikimas netrukdo šioms
dviems bendruomenėms, sudaran
čioms 40% žmonijos, tapti dominuo
jančiomisgamybosirpaslaugųsferoje.
IkišioljasnuoEuroposirJAVskyrė
technologinis atsilikimas ir istorinė
patirtis, tačiaudabarpasaulisplokš
čias,atsilikimasirpatirtisvisiškaine
turireikšmės.

Dominuoti indams ir kinams leis ir 
tai,kadxxIa.busnepasauliniųkarų,
otarpusaviopriklausomybėsamžius.
ŠiojesrityjeFriedmanasišdaliesseka
Fukuyamos istorijos pabaigos idėja,
tačiau jo istorijos pabaiga, ne meilė
demokratijai ir liberalioms verty
bėms,o tiesiog tarpusaviopriklauso
mybė.Anotautoriaus,saugumąlems
tai,kadvisižmonės,skirtingosšalys
tiesiogpriklausystaipačiaigamybos
ir vartojimo grandinei, tam pačiam
kompiuteriniam tinklui, kurio griau
tiniekasneturėsjokiointereso.Kaip
kadirinternetas,neturintisjokioofi
cialausvadovo,yranesugriaunamas,
nes niekas to nenori. Visi nori, kad
pasaulis„plokštėtų“kuogreičiau,nes
taididinadarboefektyvumą,vaduoja
nuonereikalingųetikosir ideologijos
gniaužtų.

Tarpusavio priklausomybės teorija
pratęsia Friedmano ankstesnę Auk
sinės arkos koncepciją, pagal kurią
dvi makdonaldinių restoranų tinklą
turinčiosšalysnenaikinsvienakitos,
o veikiau naikins tokio tinklo neturin
čią. Taigi transnacionalinės korpora
cijosyratikriejitaikosgarantai.
Keliasįminėtąpasaulį–benevie

nintelis, ir pasaulio konvergacija ta
kryptimi – nesustabdoma. Galutinis
pasauliovaizdasteoriškaiturėtųbūti
rasių bei tautų harmonija, kuriai,
beje,visiškainetrukdoskirtingaspo
žiūrįs įDievą, šeimą ir kitus „namų
pomėgius“.
Kas tai–nauja „komunizmo“vizi

jaardarvienasfuturologinisopusas,
svarbus tik tiek, kad yra grakštus,
lengvaisuprantamasirlogiškas?Au
torius nevengia polemikos su poten
cialiais oponentais, tačiau, įsitikinęs
savoteisumu,nurodoveikiauoponen
tų,neisavoteorijossilpnąsiasvietas.
NekąmažiauužFriedmanąžino

mas Nobelio premijos laureatas Jo
sephasStiglitzaspažymi,kadpasau
lioplokštėjimasnėratoksabsoliučiai
vienareikšmiškas–irjeijisplokštėja
kaikuriosegyvenimosferose,taidar
ne viskas.Yra sferų, kur vykstanet
priešingiprocesai.
Mes nesame jau tokie globalūs,

kaipmanome – turime Internetą su
globaliomisgalimybėmis, tačiaudaž
niausiaijįnaudojamelokaliemsporei
kiams – naršome vietines svetaines,
skambiname „per kosmosą“ kažkam
užsienos.Globaliaigyvenamažaipas
tebimavisuomenėsdalis,okoksnors
paskambinimasįužjūrįbiznioreika
laisyrapalydimasdešimčiųiršimtų
vietiniųorganizaciniųskambučių.
Naujausių konfliktų sąrašas nepa

tvirtina,kadmakdonaldaisumakdo
naldais nekariauja. Dar ir kaip. Trans
nacionalinėskorporacijosnesustabdė
nei konfliktų Balkanuose, nei kokio
norsRusijosirGruzijoskaro.Žmonės
savogyvenimerenkasineviendarbą,
renkasi ir kitus žmones, gyvenimo

a p ž v a l g a
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Knygų Mugė

Anušauskas, Arvydas,KGB Lie-
tuvoje: Slaptosios veiklos bruožai,Vil
nius: Asociacija „Atvažiavo meška“,
2008,252p.,iliustr.,3000egz.

Puikiaisumanyta,neblogaiparašy
ta, tik nemokšiškai bei pretenzingai
išleista („taupus“ maketas, kreidinis
„riebus“ popierius, netvarus viršelis
ir įrišimas, leidėjas įsikūręsAnčeriš
kiųkaimesuSenasaliopaštoadresu)
knyga tikrai neužsigulės knygynų
lentynose–jauviendėl„vežančio“pa
vadinimo,kąirkalbėtiapiereklamą
ar polemiką žiniasklaidoje ar „re
prenzetabilias“ autoriaus dabartines
pareigas. Skaitant simpatijų kelia
mažiausiai trys dalykai: profesiona
lus,nemechaniškasrėmimasisKGB
dokumentais ir kitais „vidaus“ šalti
niais;principinėnuostatakuoatvirau
dėstytiirtiesiauįvardytitai,kasištir
ta;KGB„pastatymasįvietą“sovietų
valdžios ir tvarkos hierarchijoje.Au
toriuibeliekapalinkėti,kadkaipSei
mo Nacionalinio saugumo komiteto
pirmininkas sėkmingai pratęstų tai,
kądarėkaip istorikas,nestiesossa
kymasapieKGB,komunizmąirpan.
brudąLietuvoje–nepabaigiamaspro
cesas.

Nerijus Šepetys

Burokas, Rimas, (ne)gyvenimo 
frag mentai: eilėraščiai, šviesraščiai, 
sugrįžimai, sudarė Gita Burokaitė,
Silvija Kurienė, Saulė Pinkevičienė,
Kaunas–Alytus: Kitos knygos, Aly
tausJurgioKunčinoviešojibiblioteka,
2008,192p.,iliustr.,2000egz.

Rimas Burokas (1953–1980) buvo
beneryškiausiaaštuntodešimtmečio
antrospusėsVilniausasmenybė,ne
paisiusisistemos,nedalyvavusioficia
liame kultūriniame gyvenime. Ir iki
šiol jis žmonių pažįstamas, žinomas,
prisimenamas, kalbamas. Knygą su
daroiššeimosirbičiuliųasmeniniųar

chyvųsurinktaseilėraščiųpluoštasir
jodraugųbeipažįstamųatsiminimai.
Taiirbūtųsvarbiausiaknygosdalis,
kaip laiko ir asmens liudijimai. Pati
poezija pakankamai vidutiniška, vy
raujarudensirlapųįvaizdžiai,tačiau
lietuvių literatūros istorijojeBurokui
eilutė priklauso. Neabejotinai aišku
viena–pačiubjauriausiusovietmečiu
jobūtalaisvožmogaus.Taidaug.

Mikas Vaicekauskas

Cinzas, Eduardas,Raudonojo ark
lio vasara: Romanas, Vilnius: Alma
littera,2008,272p.,2000egz.

Knygoje įdėtabiografinėapybraiža
leidžiasusikurtigyvąautoriausvaiz
dą,kurįpapildoišraiškinganuotrau
kapaskutiniameviršelyje – jojema
tome elegantišką, kiek ekscentrišką,
labai nesentimentalų senyvą poną.
Toksyrairromanas.Pagrindinishe
rojus, lietuvių kilmės chirurgas Sta
sysDogenisatvykstaįmažąBelgijos
kalnųmiestelįBastonęieškotidvasios
ramybės. Dogenis ne šiaip pavargęs
ar persidirbęs – kartais jį netikėtai
užklumpa klaikios haliucinacijos, ki
tados neatsargiai pamėgintų LSD
liekana,kuriosejįvaikosigrėsmingas
raudonas arklys. Nirti, nuo įtampos
skambanti Dogenio kasdienybė Bas
tonėjesusiduriasuišoriškaipadoriu,
ramiu vietos žmonių gyvenimu, ku
ris, atidžiau pažvelgus, pasirodo nei
labai gražus, nei ramus. Miestelio
gyventojus–smurtaujantįmerąirjo
skriaudžiamąžmoną,sunkiomisligo
mis sergančius ir savokūnumenkai
besirūpinančius valstiečius – globoja
senas, išmintingas daktaras Roksas.
Veikėjųgyvenimasstebimasnegailes
tingu,įžvalgiu,betsupratingužvilgs
niu, nebijoma žmonėms palikti jų
iliuzijų,keistybių,silpnumoirsunkiai
pasiekiamųkasdieniųpergalių.

Rasa Drazdauskienė

Irnbergeris, Haraldas,Gabrielis 
Garsija Markesas: Tikrovės magija: 
Biografija, iš vokiečių k. vertė Juli
ja Navickaitė, Vilnius: Alma littera,
2008,327p.,iliustr.,1500egz.

Knygos autorius, kaip ir daugy
bė pasaulio skaitytojų, magiškojo
Márquezorealizmoyrasužavėtasnė
kieknemažiaunegupaties rašytojo
gyvenimo faktų. Iš šio susižavėjimo
atsiradodaugialypiskūrinys–pasa
kojimasnetik,irgalnetnetiekapie
patįMárquezą, oveikiaumėginimas
atkurti jo gyvenamą pasaulį, jo vai
kystėsirjaunystėsmitus,šalį,kurioje
rašytojas augo.Lygia greta su pasa
kojimais apie, pavyzdžiui, Márquezo
tėvus, yra aiškinamos smulkmenos
iš pulkininko Aurelijaus Buendijos
gyvenimo;ofaktas,kadtikraigyvenę
žmonėslengvarankasuliejamisuli
teratūriniais personažais, sklandžiai
nardant iš rašytojo vaikystėsAraka
takos įmįslingąjįMakondą, nė kiek
netrikdo. Juk iš esmės tammuspa
ruošė visi Márquezo kūriniai. Įdomi
duoklėneatspiriamamistorijųkūrimo
žavesiui.

Rasa Drazdauskienė

Ondaatje, Michael, Divisadero: 
Romanas,išanglųk.vertėValdasV.
Petrauskas,Vilnius:Tytoalba,2009,
302p.,2000egz.

Autoriusnėra iš tųrašytojų,kurie
tvirtai žingsniuoja savo pačių kietai
išmintukeliu;išjonuolatlaukkokio
netikėtumo. Tad ir naujasis kūrinys
pirmiausia sutrikdys pavadinimu: 
Divisadero yra gatvėSanFranciske,
skyrusimiestą nuo laukų; be to, tai
žodis,susijęssustebėjimukonorsiš
tolo. Sutrikdys ir trūkčiojančiu, tar
si punktyriniu pasakojimu, besikei
čiančiais herojais, veiksmo vietomis
ir net laikais. istorija prasideda gana 
aiškiai–vienoješeimojenašlystėvas
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augina dukterį, kurios motina mirė
ją gimdydama,kitąmergaitę, kurios
motinamirėgimdymonamuoseirku
riątaspatstėvaspriglaudė,parsivež
damas savąją, bei įnamis berniukas.
Žmonės,atsidūręvienojevietojetokio
mislikimoužgaidomis,neilgaitrukus
lygiai taip pat ir pabyra.O tada, po
dvidešimtiesmetų,vėlkeistaisusiei
na. Irpasakotojas stebi tai iš toli, iš
aukštai,tarsidygliuotųžoliųritimąsi
dykumoje kaitrią vasaros dieną: be
ypatingo susidomėjimo, be tikslo, ta
čiauneįstengdamasatsitraukti.

Rasa Drazdauskienė

Rowling, J. K.,Bardo Bidlio po-
ringės,išanglųk.vertėZitaMarienė,
Vilnius: Alma littera, 2009, 120 p.,
iliustr.

Septyniuose knygų tomuose apie
HarįPoterįbesitaškiusimagijaįvisas
puses,odabarantprekystaliųpaklo
jusi„neįprastą“(visiems,kuriųakyse
autorės vardas ar trumpinys H. P.
įžiebiaraudonąlemputę)kūrinį,Row
lingpačiosiliustruotoje,išradingojeir
skoningai išleistoje pasakų knygoje
plaka literatūrinįmoralinį kokteilį:
penkiospasakaitėssu„patiesprofeso
riaus Albo Dumbldoro komentarais“
stengiasi „išaiškinti vaikams skaudų
tikrovėsfaktą,kadmagijanetikpa
deda,betirkenkia“.Kaipnetikėtair
puiku.Mažato,knygaišleistalabda
rostikslais,visasleidyklospelnasbus
skirtas Children’s High Level Group 
fondui, siekiančiam ginti ir įtvirtinti
vaikųteises,gerintijųgyvenimą.No
risiklausti:kas toliau?Galpsicholo
ginėspagalbos centrasH.P.gerbėjų
klubo nariams (iš interviu: „Tai pa
sakųknyga,skirtamažiesiemsburti
ninkamsirraganaitėms“)?

Rūta Lazauskaitė

Solženicyn, Aleksandr, Gulago 
archipelagas (1918–1956): Literatūri-
nė studija,t.1,išrusųk.vertėVikto
rasBeržinis;t.2,išrusųk.vertėSi
gitaPapečkienė;t.3,išrusųk.vertė
Sigita Papečkienė, Vincentas Stra

vinskas, Vilnius: Žara, 2009, 604 +
629+629p.

Apie šitą knygą papasakoti tie
siog neįmanoma. Lietuviškas (tikrai
neprastas) vertimas rengtas iš ko
kybiškiausio rusiško leidimo– su iš
skleistomis257liudytojų(Solženicyno
kukliai vadinamų bendraautoriais)
pavardėmis, komentuota asmenvar
džių rodykle. Pradėtas rašyti prieš
pusšimtįmetų,pirmąsykpublikuotas
1973–1975 m. Paryžiuje, šis gran
diozinis veikalas nei literatūriškai,
nei istoriškai, nei idėjiškai niekada
nepasens.Irvisadabustruputįgėda
prisipažinti jos neatsivertusiems, o
atsivertusiems – bus beveik neįma
nomaneskaitytiarliktiabejingiems.
Kadirtokiaipranašystei:„Mesturim
viešai pasmerkti pačią idėją, skati
nančią vienus žmones susidoroti su
kitais!Nutylėdami ydą, varydami ją
gilyn, kad tik ji neišlįstų į paviršių,
mesjąsėjam,kadjidartūkstantįkar
tųsudygtųateityje.Nebausdami,net
nepasmerkdami piktadarių, mes tik
sergstimeniekingąjųsenatvę–irši
taipnaujosiomskartomsišmušamiš
pokojųbetkokiusteisingumopama
tus.Todėl ir auga jos tokios „abejin
gos“.[...]Kaipnejauku,kaipbaisubus
tokioje šalyje gyventi!“ (t. 1, p. 182).
Išties...

Nerijus Šepetys

Starkus, Martynas, Šilko kelias, 
arba 10 000 kilometrų su „Pagie-
ža“,Vilnius:Tytoalba,2009,230p.,
iliustr.,2000egz.

Knyga iš tikrųjų buvo sumanyta
kaiptelevizijosfilmas.Filmąirgiga
limepažiūrėti,jamelinksmaipavaiz
duota, kaip du žvalūs, sumanūs ir
nebaikštūs vyrukai, Martynas Star
kusirVytarasRadzevičius,pasakjų
pačių,balzakiškoamžiausmersedesu
keliaujaperVidurinėsAzijosšalis,va
dinamuoju Šilko keliu, ir kaip jiems
įdomu. Dar buvo ir interneto dieno
raštis,jauvisaitiesioginisšiosknygos
protėvis.Taitokielengvi,truputįnu

trūktgalviški, gerokai paviršutiniški,
žavūs ir ironiški kelionės įspūdžiai.
Autorius nepersistengia prikrauti į
knygąistorinėsinformacijos(norsbū
tiniausidalykaiaprašyti),keliautojai,
atvykę į naują vietą, ne visada pir
miausia lekia apžiūrėti kultūros bei
istorijos paminklų, užtat visada yra
linkępaplepėtisuvietosgyventojaisir
paieškoti, kur čia užkandus.Kadan
gi ne vienas skaitytojas veikiausiai 
bus spėjęs nusikamuoti ekskursijo
se,kurioseviskaspriešingai,taitoks
avantiūristiškaskeliavimas, daugiau
kliaujantis savo nuovoka, o ne gido
patarimais,atrodomielasirpatrauk
lus. Beje, automobilis „Pagieža“ pa
vadintas menant smetoniško tanko
vardą, kaip ir kiti du – „Slibinas“ ir
„Drąsutis“.

Rasa Drazdauskienė

Umbrasaitė, Erika,Vienos krūties 
istorija: Dienoraštis, Vilnius: Rožinio
kaspinodraugija,2008,240p.,iliustr.,
5000egz.

Knygamumsskelbiagerąją naujie-
ną:nuovėžiopagyjama.Mirtingumo
nuo onkologinių ligų bei jų diagno
zavimo situacijai Lietuvoje išliekant
daugiauneguliūdnai,tikpaguodąir
viltįgaliteiktišiskonkretausasmens
konkretųgyvenimotarpsnįatspindin
tistekstas(irfotografijos)sulaiminga
ir tikra pabaiga. Gaila tik, kad toks
chaotiškasirnesužiūrėtas–dienoraš
čio datos sumišę, apstu kartojimųsi,
vienas kitą paneigiančių sakinių ir
netgi kalbėjimo apie tą patį tais pa
čiaisžodžiais,kas„debiutuojančiąra
šytoją žurnalistę Eriką Umbrasaitę“
nuleidžia iki savipagalbos tekstokū
rėjospozicijos.Šimoteriškėapie„pa
pus“ kalba tiek daug, kad galiausiai
patipametažodžiųreikšmes,sąvokas
irp.162rašo:„[jaunamoteris]suvie
nakrūtine“.Nepaisantto,Umbrasai
tėsknyganetikgali rastikeliąįligą
išgyvenančiųjų, išgyvenusiųjų ir etc.
širdis,bet ir ištamtikrųdetalių jau
galimesuprasti,kadjįrado.

Rūta Lazauskaitė
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rasotos nakties keleivis

PALEMONASDRAČIULA

Mogiliavo,Bobruisko,Balstogės,Mie 
lagėnų,Švenčionių,Gervėčių,Vitebs
ko – gatvelės ir skersgatviai, kurių
vardai tarsi pabėgę išRusijos impe
rijosžemėlapio,persipynęirsusiraiz
gę,susitelkępakuždėti irpakrizenti,
susiglaudę palei geležinkelio stubu
rą, nutįsusį linkMinsko, gatvelės ir
skersgatviai, vis dar siurbiantys sa
vo akmeninėmis sporomis praeivių
žingsnius,darneužpilti tirštumeks
falto sluoksniu, ir kresni mūriniai
vienaaukščiai namai, kai kurie jau
išskrosti, pripildyti naujausio siliko
ninioįdaro,tačiaukitidarstūksantys
giliaiįleidęšaknis,sutūpępovarvan
čiomis beržų vėduoklėmis, susiėmę
akmeninėmisplytųrankelėmis,tarsi
Stanisławo Fleury 1909 m. išlietoje
čiuožykloje,primenančiojemilžiniško
dydžio ledinę nuotrauką, kur atsi
spindėjovisakrykštaujantiMontvilos
Kolonija,pavasarįkvepiantibezais,o
rudenį–krauju,odartoječiuožykloje
atsimušėMisionieriųbarokinėarmo
nika,Vizitiečiųspygliuotimarškiniai,

verbomisapkaišytostuteišiųtempia
mosrogės,odabar–langeištiškęsse
nosmotersveidas,kažkąsunkiaiva
pantis,atrodo,bebalsotariantisdroga 
do nikąd,irnamasVitebskog.1,irjo
priebutyjerusiškaiklegantimergelė,
lipšniai žvelgianti į antros kategori
josbetonuotoją,kurioprotėvis,uolus
carožandaras,kasantrądienąkraty
davoFleurybiblioteką,aršisnelaikąs
prancūzų socialistų literatūros, o iš
tiesųtaijisoriaiatsisėsdavokrėslan
iriškilmingaipozuodavo,nuotrauko
mis norėdamas pasipuikuoti
priešgaisrininkus, tačiauda
bar senosios gaisrinės vietoje
styro šalta spec. internatinė
mokykla, kurioje per dešimt
metųtrisklasesbaigėtasjau
nas antros kategorijos beto
nuotojas, atslinkęs priebutin
užvaldyti rusiškai klegančios
mergelės kūno, perskrosti jį
kaip namą, sušvirkšti mirti
ną statybinio silikono dozę,
užverstigyvenimą,kurispra

sidėjoxxa.pradžioje,kai čionaiat
sikėlėFleuryirMackiewicziųšeimos,
įnaujaipastatytąMontvilosKoloniją,
kur pavasarį kvepėdavo sukrešėju
siais bezais, o rudenį – garuojančiu
krauju, žiemą dar spindėdavo čiuo
žykla, kurion kaip fotografijos dug
nan nugrimzdavo Vilniaus bokštai
ir vartai, raistai ir šaltiniai, nukry
žiuoti ubagai, violetiniai žandarai,
plunksnuotižydai,cukriniaituteišiai
irmoliniai lietuviai, ir dar į nakties
akiduobęsukantisgeležinkelis,kurio

mediniais slanksteliais pama
čiau ateinant žmogų, o jis ke
liavo išPeterburgo perVilnių,
iš nakties į Vakarus, priėjęs
pasiteiravo,artebestovinamas
Vitebskog.1,nesjispatsesąs
Józefas Mackiewiczius, pagal
išsilavinimą – rašytojas, pagal
tautybę – antikomunistas, pa
galįsitikinimus–kontrrevoliu
cionierius,kilęs–išRytųEuro
pos,opotoįdėmiaipaklausė:ar
daryravietosRasose?iš tiesų... juokinga... !




