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Laiškas Redaktoriui
Sostinių magija

Monika Šipelytė

Čia dabar yra Lietuvos sostinė.
Juozas Šibaila-Merainis, 1949 m. vasaris
Mielas Redaktoriau,
Noriu į Jus prabilti pasakojimu skaudžia, todėl aktualia tema. Tiksliai negaliu
pasakyti, ar šis pasakojimas bus apie praeitį, ar apie šias dienas. Galbūt tai tik tik
rumo, kurio kartais pritrūksta kasdieniuose darbuose, paieškos būtajame laike?
Mano pasakojimas bus apie Tėvynę, kurios atkūrimo bei pergalių datas minime
nuo sausio iki kovo. Aš pati tik dviem sausiais vyresnė už atsikūrusią Lietuvos
Respubliką, todėl dažnai abejoju, ar atsiras atsišauksiančių į mano iškeltą „mes“
suvokimą, ar bus tų, kurie kartu žvelgs į tautos nugyventą laiką nesmerkdami,
nebijodami, neišpuikę, tik didelio smalsumo vedami.
Per daugiau nei dešimtmetį domėjimosi Istorija teko girdėti daugybę tikrų ir
pramanytų istorijų-pasakojimų. Todėl norisi pasakojimo-pasakos žodžius rašyti
mažosiomis raidėmis, o jai, tikrajai atminties valdovei, palikti didžiąją „I“. Išaugus
iš vaikiško žavėjimosi pasakomis, praeitis liko įdomi kitomis žmonijos istorijomis,
kurias dar tik reikia atrasti. Tai traukė nerti vis giliau, bandyti rankomis išsemti
purvą ir drumzliną užmaršties vandenį, tamsoje ieškoti perlų. Deja gėlavandenėse Lietuvos upėse, kaip žinia, perlų tikrai nėra daug. Taip Istorija atkeliavo į
mano gyvenimą – kaip noras sekti pasakas, žinant, kad jose viskas tiesa. Kitokių
karalių pasakas.
Karaliai visais laikais buvo ambicingi. Imperatoriai, faraonai, princai, šeichai
ir maharadžos. Mokslininkai sako, kad Lietuva jų mažai teturėjo – iš tiesų tai tik
vieną. Tad priimkite mano minimą titulą kaip metaforą – apie karą, karūną ir valdžią. Leiskite juos vadinti karaliais, nes šis žodis skamba šiek tiek pasakiškai, šiek
tiek senamadiškai, šiek tiek dvelkia Biblijos siužetų tvarumu. Jei jau taip, tai koks
tada karalius be karalystės? O karalystė be sostinės? Todėl mano pasakojimas
bus daugiau apie sostines, negu apie jų valdovus. Apie karalius reiktų pasakyti
tik tiek, kad visais laikais jie buvo ne tik ambicingi, bet ir beprotiškai smalsūs:
norėdavo nuvykti ten, kur dar nė vienas jų pirmtakas nebuvo, užvaldyti ir užkariauti daugiau, nei kam nors iki tol pavyko. Vis genami virpulio – „O ką gi reiškia
jaustis pirmuoju pasaulyje, kuris?..“ – galingieji ne kartą supurtė milijonus likimų. Ir tai vis dar nutinka naujausiaisiais laikais, post-postmodernizme, ar kitaip
pavadintoje epochoje, kurioje dabar gyvename. Taigi vienas karalių ego raiškos
motyvas – tai sostinės, kurias jie įkuria, ženklindami savo atėjimą į valdžią, panorėję nustumti į užmarštį oponentus ar turėdami kokį buitiškesnį motyvą. Svarbu
čia miesto – sostinės – ir karaliaus kelionė kartu. Kartais į amžiną šlovę, kartais į
šiukšlyną prie užtrenktų Istorijos durų. Taip mąstydami, galėtume pateisinti užmojus statyti gremėzdiškas pilis iš akmenų, kurios gintų sostinę, kuo aukščiau į
dangų mūryti bokštus, kad visi iš toli juos matytų, rašyti ilgiausius laiškus tolimų
kraštų valdovams, kad visi miesto vardą išgirstų, o jį kartodami galvotų apie šlovę
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ir prabangą, pergales ir didingas aukas miesto labui. Sena kaip pasaulis karaliams dovanota teisė
į valdžią, kartu apdovanojanti juos atsakomybe tą valdžią ginti.
Pasakojime apie sostines Lietuvos istorija yra puikus pavyzdys, kaip gali kisti valstybės, valdžios
ir jai priklausančių miestų santykis. Turiu omenyje ne tik fizinę priklausomybę valstybės teritorijai, bet ir priklausomybę tautos atminčiai, dažnai mitologizuotą ir mistifikuotą. Turime amžinąją
sostinę Vilnių, laikinąją sostinę – Kauną, dvi kunigaikščių sostines – Kernavę ir Trakus. Paradoksalu, kad seniausi miestai – mažiausiai mistikos ūku apgaubti ir daugiausiai mokslininkų ištyrinėti kaip socialiniai dariniai. Tačiau svarba kultūrinėje atmintyje kitoms laikinosioms sostinėms
vis dar sunku varžytis su amžinąja: Vilnius vis dar pateisina visus epitetus – išnykdamas ir vėl
atsirasdamas, prarastas ir vis dar neatrastas. XX a. ryškiausiai jam teko sužibti kaip neįgyvendintos tautinių patriotų svajos simboliui – kovoje už vietą po saule milžiniška kaina pirktam, tačiau
taip ir neįgytam „amžinajam miestui“. Dauguma kovojusiųjų už Vilnių Lietuvai taip niekada jo ir
nepamatė, nepalietė kojomis. Apie juos dažnai pagalvoju praeidama pro Vinco Kudirkos (taip pat
niekada nebuvusio Vilniuje) paminklą jo vardo aikštėje – už jo eilėmis rikiuojasi nematomi tautos
didvyriai, nespėję sugrįžti į amžinąją sostinę.
Mano kambaryje virš rašomojo stalo kabo Lietuvos aido titulinis puslapis, 1939 m. spalių 28 d.,
o antraštė skelbia: „Laikinoji sostinė sveikina amžinąją sostinę!“ Ir tautos vadas Antanas Smetona
šypsosi. Jam atrodo džiugu laimėti tai, ko visai tautai kažin ar bereikia. Net nediskutuojant apie
tarptautinę politinę situaciją, norisi nustebti – gal ano meto Lietuvai būtų užtekę Kauno? Gal ji
taip ir nepriaugo iki Vilniaus? Gal tarpukaris niekada nebūtų taip pavadintas? Bet neįsitraukime
į svaičiojimus žodžiu „jeigu“. Mintis paprasta – kažin ar Vilnius tapo Lietuvos sostine 1939 m. Manau, netapo ja nei Antrojo pasaulinio karo metais, nei 1945-aisiais. O kaip toliau?
Norėtųsi į Lietuvos sostinių žemėlapį įtraukti dar kelias vietas.
Jeigu sektume pradžioje išsakyta mintimi, kad valstybės vadovas ir sostinė visada keliauja kartu,
tai po 1940 m. birželio šis maršrutas nusitęstų toli už Lietuvos ribų: per Vokietiją, Šveicariją, Atlantą, į lemtingąjį tautos vadui miestą Klivlendą. Tačiau iš pareigų ir šalies pasitraukusio prezidento
pėdomis sekti sunku, juoba kad ypatingoje karo situacijoje valdžios (ypač stokojančios drąsos) legitimacija tautos rankose atsiduria bemaž tiesiogine prasme. Tokiomis sąlygomis tautos elitas yra
tie, kurie patys saugo kultūrinį, istorinį, konstitucinį ir kitą paveldą. Tačiau netgi taip mąstant,
Vokietija į mūsų apskaitą įeitų: tautos branduolio dauguma, pasitraukusi 1940 ar 1944 m., susitelkė DP (displaced persons) stovyklose, o jose materialaus gyvenimo netvarume gimė daugybė iki
šiol svarbių valstybės ir kultūros kūrimo principų. Bėda tik, kad konkrečią vietą vargiai galėtume
identifikuoti: tai vis ne miestai, o akademijos, gimnazijos, klubai, redakcijos, susijusios su ten veikusiais žmonėmis. Vėliau, matyt, mūsų sostine galėtume skelbti Čikagą, iki šiol nusakančią apibrėžtą
vietą, „įsigyventą“ lietuvių. Nors jų pačių ten sutikti nelengva, bet aikštės, bažnyčios, mokyklos,
organizacijos, lietuvių rankomis statyti namai ir t. t., – nuo XX a. šešto dešimtmečio pradžios ten
tikrai buvo „Mažoji Lietuva“.
O kaipgi su „didžiąja“ Lietuva, priglobta dar didesnės „tėvynės“? Kur tuo metu buvo okupuotosios
Lietuvos sostinė? Ar esama vietos, kuri ir emociniu krūviu, ir įvykių svarba galėtų pretenduoti į
sostinės statusą? Manau, kad taip. Tik apie ją reikia galvoti šiek tiek kitaip, atsižvelgiant į aplinkybes.
Aišku, kad kovojančiosios Lietuvos sostinė nebuvo nė viename iš didžiųjų miestų, o tūnojo kažkur
glūdumoje, budriai saugoma ir mažai kam prieinama, todėl atmintyje išlikusi tik trumpais šviesos
pliūpsniais. Tokia glausta jos charakteristika:
Slaptumas. Partizanų karas skiriasi nuo kitų – jis kovojamas tai dingstant nežinioje, tai stebinant
priešą netikėtu prisikėlimu iš mirusiųjų. Tokia turėjo būti ir partizanų sostinė – viešpataujanti žmonių galvose kaip idėja, į kurios fizinį pavidalą kelias būtų ne kiekvienam. Po daugelio priespaudos
metų liktų ją prisimenančių, net jeigu ne visada žinančių, kaip tą kelią parodyti dabarčiai. O šių
dienų žmogus juk tikrai nebe visada žino, kaip rasti net žemėlapiuose pažymėtus kelius. Ir ne tik
todėl, kad į tą kraštą autobusas atvyksta tik kartą per savaitę.
Staigumas. Tada niekas negalėjo numatyti, kuris iš kovojančių atsibus gyvas rytoj, tačiau kiek
vienas turėjo planuoti savo veiksmus taip, tarsi pergalė būtų čia pat. Per mažai laiko buvo apsi-
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spręsti, su kuria Lietuva ir į kurią pusę bėgti, o ir apsisprendęs turėjai kuo greičiau pamiršti save
kaip asmenį. Tai dar vienas tokio karo bruožas – nežinai nei kur, nei kada jis tave palies, bet įvykiai
įsimins ilgam.
Trumpumas. Visai be ironijos norėtųsi apie šią vietą klausti – kokia sostinė ja gali skelbtis tik
nepilnam mėnesiui? Bet juk visi tikėjo, kad viskas baigsis daug greičiau. Pradėjus partizaninę
kovą, 1949 m. vasaris buvo neįsivaizduojamai tolimas. Mažai kas nujautė, kad po penkerių pasipriešinimo metų dar laukia penkiasdešimt. Visas Laisvės Kovos laikas gali pasirodyti trumpas – ką
reiškia aštuoneri metai tautos istorijoje, jei net žmogaus gyvenime jie nėra labai daug? O ką reiškia
aštuoneri metai karo po karo? Mirtis po mirties? Tuomet reikšminga kiekviena minutė. Ir kovos
vadų susitikimas vienoje mažoje patalpoje gali reikšti daug daugiau negu dabar mums reiškia vyriausybės posėdžiai. Taip vietai, apie kurią kalbame, suteikiama visa akimirkos sustabdymo garbė,
vienetinio įvykio pašlovinimas.
Vadai. Juo toliau, juo labiau įsitikinu, kad karas iš tiesų perkeičia visas vertes. Vadovauti imasi
tie, kurie išlieka šviesūs ypač žiauriomis sąlygomis. Atsakomybę neša tikrai išskirtiniai žmonės.
Ketvirtasis anos Lietuvos prezidentas turbūt su manimi sutiktų. Įdomu, ar jis nusprendė, kas
mėnesiui taps kovojančios Lietuvos sostine? Ko tikėjosi iš mūsų, vis dar nesugebančių atrasti jo
sostinės savo galvose? Tikrai šiek tiek daugiau.
Kelyje į partizanų sostinę labai mažai šviesų. Ta vieta – stiprus kontrastas niekada neužgęstančiam Vilniui. Ir emocija kita – labiau koncentruota, gal šiek tiek tyresnė tyliame provincijos
paprastume. Ten verta keliauti ir prisiminti niekada nekarūnuotus karalius.
Mielas Redaktoriau, galėsiu kada parodyti žemėlapyje – tai nedidelė teritorija Radviliškio rajone. Tarp Minaičių ir Balandiškio – tik keturi kilometrai. O partizanų taku per mišką – tik trys su
puse.

Vilnius, 2014 m. sausio 14 d.
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dienoraštis

Palestinos Dienoraštis
Živilė Kropaitė

2014 m. sausio 14 d. Važiuoti į Palestiną pirmiausia
reiškia meluoti jau Tel Avivo oro uoste. Paskui, jau gerokai pamelavus, važiuoti moderniu, nuvalytu keliu,
nors šalia dažnai – apdaužytas, pavojingas žvyrkelis,
kuriuo irgi važiuojama. Dar tai reiškia nuolat važiuoti
skirtingomis zonomis su skirtingų raidžių pavadinimais, eiti skirtingomis gatvių pusėmis arba į tą pačią
šventovę įeiti pro skirtingas puses. Važiuoti palei sieną, apvažiuoti sieną arba pajusti, kad ji jau tapo vienu
svarbiausių kraštovaizdžio elementų. Važiuoti rinkti
alyvuogių galvojant, kad tai bus pirmas ir paskutinis
nepolitizuotas veiksmas Vakarų Krante. Tačiau stipriai
suklysti, nes ir alyvuogės, ir gal net ypač jos, pasirodo,
čia reiškia visų laisvės troškimų įsikūnijimą.
Bet svarbiausia – važiuoti į Palestiną, reiškia nors vieną kartą iš įvairių žinovų išgirsti, kad jokios Palestinos
iš tikrųjų nėra. Yra autonominiai, teritoriniai, svajokli-

Hebronas. Edvino Busarovo nuotr.

niai ar teroristiniai vienetai, bet Palestinos – nepadarykite jokių faktinių klaidų – tikrai nėra.
Bet aš vis tiek į ją susiruošiu.
Sausio 15 d. Į Tel Avivo oro uostą atvykstu ketvirtą
ryto. Tik paklausia, pas ką važiuoju. Ir žiūri įdėmiai,
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ar aiškiai artikuliuoju vardus, nors pačių vardų visai
negirdi. Patiki. Nuvykstu į Jeruzalę, iš ten – pėsčiomis
į Rytų Jeruzalę, paskui – į Vakarų Krantą.
Panašu, kad jei nėra Palestinos, tai per artimiausias
dienas bus daug patikros punktų, dulkių, nešvaros ir
šypsenų.
Sausio 17 d. Biblinis Betanijos (Al-Eizariya) miestelis Vakarų Krante – ne tik vieta, kurioje galima rasti
Lozoriaus kapą, bet ir šiaip miestelis, apie kurio aplankymą paskui bus galima netylėti oro uoste, grįžtant į
Lietuvą. Mat turistinis. Nuo Jeruzalės siena atitvertas
tik 2006-aisiais.
Gal tik mažiau bus galima pasakoti apie ten gyvenantį
matematikos mokytoją Moiną, kuris vos susipažinus
pakviečia vakarienės (vakarienės Vakarų Krante kviečia visi, kas netingi, kartais – net autobuso vairuotojas,
kvietimą pokalbio metu paminėdamas
lyg tarp kitko. Tarp stotelių).
Moino žmona – Jeruzalės gyventoja –
turi leidimą gyventi Izraelyje, jos tapatybės kortelė mėlyna. Jis – Vakarų Kranto gyventojas su žalia tapatybės kortele.
Specialaus leidimo įvažiuoti į Jeruzalę
negali gauti net turėdamas žmoną Jeruzalės gyventoją. Kai jiedu vyksta Jeruzalėje registruotu automobiliu geltonais
izraelietiškais numeriais, prie patikros
punkto jam iš automobilio reikia išlipti,
net jei jame liks žmona ir vaikai.
„Štai jums ir istorija, kaip siena dalija
ne tik regioną, bet ir automobilį. Ir žmones jame.“
Baigęs pasakoti, nusijuokia, bet akys
žiba pykčiu. O aš jau žinau, kad net jei
Palestinos nėra, tikrai yra Moinas. Ir
kai mes, baigę valgyti žuvį, duoną, baklažanus ir atsidaliję gintariniais pakabukais, apleisime jų namus, bus ir jo žmona, visąlaik iki šiol triūsusi
virtuvėje, tačiau mums taip ir nepasirodžiusi, nes religingose islamo šeimose tai kartais nepriimtina.
Diena praeina sočiai ir painiai – labai daug spalvų tapatybės kortelėse.
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Sausio 18 d. Dar vienas miestelis, apie kurį bus galima netylėti oro uoste, yra Betliejus. Ten, prasimalus iškvėpuotose Kristaus gimimo bažnyčios erdvėse, galima
nupirkti „švystą vandenią“ močiutei.
O visai netoli Betliejaus – Dheisheh pabėgėlių stovyk
la. Jos kultūros centro darbuotojas Amiras pasakoja,
kad jei imtume gyventojų klausinėti, iš kur jie kilę,
visi pradėtų vardyti ne stovyklos zonas, o pavadinimus
vietovių, kuriose gimė, bet dabar negali sugrįžti. AzZakariya – už penkiolikos kilometrų nuo čia. Tačiau
jei gyvendamas stovykloje gali gauti vizą į Europą, į tą
miestelį nepateksi niekaip. Pabėgėlių simbolis – raktas,
nes Izraelio kariams prieš kelis dešimtmečius užplūdus
Az-Zakariya, žmonės stovykloje atsidūrė ne iš karto.
Apsistojo kur nors aplinkui, vis dar turėdami raktus.
Amiro močiutė kadaise turėjo viščiukų. Prieš užeinant
Izraelio kariams, ji dar spėjo juos užrakinti. Nuėjusi
dešimt kilometrų, prisiminė, kad nepalesino. Bet paliko
užtektinai maisto iki rytojaus. Rytojus niekada neatėjo, todėl močiutė (kuri, beje, mirė pernai) labai sielojosi. Visų prašinėjo, kad nuvažiuotų ir išleistų viščiukus.
„Kai buvau mažas, juokiausi iš šios istorijos, bet vėliau
supratau, kas yra laisvės troškimas“, – sakė Amiras.
Kiekvienas, pasak jo, šioje stovykloje turi savų istorijų.
Viename kvadratiniame kilometre čia gyvena 13 000
žmonių, kurių daugiau kaip pusė – vaikai. Visiems, kuriuos iš namų išvijo iki 1967 m., stovykla tapo amžina
stotele. Vasarą čia nebūna vandens, o žiemą itin šalta, ir
dažnai dingsta elektra. Ir dėl vandens, ir
dėl elektros reikia derėtis su „kita puse“.
Aš dabar jau žinau, kad jei Palestinos
nėra, tai yra Az-Zakariya. Yra ir kiti kaimai, toliau nei kiti kontinentai. Yra ir
kaip suvenyrai sukabinti raktai į buvusius gyvenimus. Yra kažkieno laukai,
alyvmedžiai ir smėlio pievos. Ir kadaise
buvo viščiukų.
Sausio 19 d. Vakarų Krante yra naujakurių gyvenviečių, arba žydų nausėdijų,
aplink kurias pasidairyti išjudame nuo
pat ankstaus ryto. Šiandien gidu pabus šešis kartus kalėjime sėdėjęs Mohamadas,
vis priduriantis, kad jo gyvenimo prasmė – taiki kova, kainavusi itin brangiai.
Vakarų Krantas padalytas į tris zonas:
valdomą palestiniečių (A), valdomą bend
rai (B) ir valdomą Izraelio kariuomenės (C).
Pastaroji sudaro 60 procentų viso Vakarų Kranto. Šalia
zonos A – raudoni, į smėlio kraštovaizdį įsipjaunantys
ženklai visomis kalbomis, kad izraeliečiams ten eiti itin
pavojinga. Zonoje C palestinietiškas mobilusis ryšys
persijungia į izraelietišką ir pradeda veikti palestiniečiams neveikiantis 3G ryšys.
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Čia ir mažas kaimelis, kur niekas negyvena, kur norėta
statyti bendrabučius studentams. Po antrosios intifados
kariuomenė nusprendė viską sustabdyti ir konfiskuoti
žemes. Jei žemės dešimtmetį neprižiūri, ją irgi konfiskuoja kariuomenė. Tą žino kiekvienas. Mohamadas
mums pasakoja, kad sutvarkyti dokumentus ir įrodyti,
kad ta žemė tavo, labai sudėtinga. „Iš visų okupacijų
mums liko baisiausias paveldas“, – pasakoja jis. O blogiausia iš visų okupacijų – ne turkų, ne romėnų ir net
ne britų, kurie, anot Mohamado, labiausiai kalti dėl dabartinės okupacijos, o pati dabartinė. Izraelio.
Jei Palestinos nėra, bent jau tikrai yra tokia štai Mohamado nuomonė.
Naujakurių gyvenvietėse žemė priklauso valstybei. Jei
Tel Avive būstas kainuoja milijoną šekelių, čia toks
pats – pusę tiek. Nausėdijoje nemokamai gausi vandens, šautuvą, nuolaidą automobiliams. „Čia tave ragins kurtis, nes žydai, – autobusiukui riedant blizgiais
keliais tęsia Mohamadas, – suplanavę, kad naujakurių
žemėlapis anksčiau ar vėliau iš paukščio skrydžio atrodytų kaip Dovydo žvaigždė, todėl kas jai nepritaria, pamažu turės išsikelti.“ Anot jo, kartais gyvenvietės statomos naktį. Patys naujakuriai esą galių neturi, bet jų
pusėje kariuomenė. Jų pusėje – ir noras niokoti žemės
ūkiui skirtus plotus, perimti istorinius kelius, iškirsti
šalia augančius alyvmedžius, statytis būtinai ant kalno,
būtinai strateginėje vietoje, kur būdavo britų karinės
bazės, perimti vandens ir kitokius požemių resursus.

Pakeliui į Betliejų. Martyno Zarembos nuotr.

„Vandens, – toliau kalba Mohamadas, rodydamas juodas bačkas ant stogų palestinietiškuose kaimuose, – palestiniečiams duodama kelis kartus per savaitę. Anksčiau čia buvo visokių vaisių, ir šiaip visko buvo. Čia gi
zona C, nepamirškit, čia ir statyt mes nelabai galim. O
vandens, žinokit, vienas naujakurys išnaudoja daugiau
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dienoraštis

nei penkiolika palestiniečių. Žiūrėkit, kaip pas juos žalia, žiūrėkit, kaip kiekvienas kilometras naujakurių
kelių kainuoja milijoną dolerių.“ Jei nėra Palestinos,
Mohamado skausmas vis tiek yra. Jam gal keturiasdešimt, bet kelias papildomas raukšleles jo veide turbūt
įrėžė pernelyg ankstyva branda.
Po Oslo susitarimų prieš dvidešimt metų buvo daug
kalbama apie Palestinos vystymąsi, visa Europa džiaugėsi, visi džiaugėsi. Kartu su visuotiniu džiaugsmu ir
taikos viltimis augo ir plėtėsi nelegalios naujakurių
statybvietės. Mohamadas primena, kad viskas, kas po
žeme, – dujos, benzinas, auksas, – viskas ir čia, ir aplink
nausėdijas priklauso Izraeliui. Oras irgi. „Vieną dieną
jie mums jį parduos maišeliuose.“ Jei nėra Palestinos,
kur reikės tą orą pardavinėti?
Dar čia yra darbuotojų terminalai – galimybė palestiniečiams dirbti Izraelyje. Eini per nedidelę zoną, iš
abiejų pusių – tvora. Tada metaliniai vartai ir kameros. Reikia specialios magnetinės tapatybės kortelės.
Tada dar yra tuščia zona, iš kurios paima autobusai.
Ir komerciniai terminalai. Ir mokami keliai. Ir 48-ųjų
karta1, ir jos palikuonys, palestiniečiai su Izraelio pilietybe. Ten kibucas ant konfiskuotos žemės. Už sienos –
palestinietiška žemė.
Ir dar yra saugumo priežastys. Viskas – saugumo priežastys. Terminalai, kameros, skeneriai – OK. Galėjimas
tik tam tikrą valandą ir tik su specialiais leidimais įva-

Abu Dis (kaimas). Martyno Zarembos nuotr.

žiuoti į savo kaimą arba tik tam tikrą ryto valandą nuvažiuoti prie savo dirbamų žemių – tarkim. Bet žemių
konfiskavimas, kalėjimų statybos – irgi dėl saugumo
1
48-ųjų karta (angl. 48ers) vadinami palestiniečiai, kurie po 1948 m.
Izraelio valstybės įkūrimo liko gyventi šioje šalyje ir gavo jos pilietybę (red. past.).
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priežasčių. Beveik aštuonių šimtų kilometrų siena –
dėl saugumo priežasčių. Daugiau nei šimtas dvidešimt
nausėdijų – dėl saugumo. Everything for security reasons. „Palestinietiškus krantus iš viso skalauja trys
jūros, bet dauguma žmonių jūros niekada nematę. Ką
jie čia šneka, kad mes norim juos visus nuskandinti?
Mes juk jos net pasiekti negalim. Jūs, mieli izraeliečiai,
plaukiat geriau nei aš. Ir mes nuskęsim pirmi“, – Mohamadas nutyla. Gal for security reasons.
Atsistodamas jis vis plekšteli sau per užpakalį: „Jau geriau į Europą keliaujant palikti pasą, nei iš namų išeiti
be vietinės tapatybės kortelės. Mes taip nuolat tikrinamės, ar ją turim, pliaukštelėdami. Refleksas. Naujakuriai kur nori gali eiti be kortelės“.
Kažkas iš grupės paklausia, kaip kariuomenė žino, kas
naujakurys, o kas palestinietis. Ar, for that matter, arabas. „Jų gi mašinų numeriai geltoni, nejaugi pamiršot,
negi veltui buvo visas turas?“ – išsigąsta Mohamadas.
Ne, nepamiršom, bet jeigu pėsčiomis? „Jūs ką, juokaujat? Naujakuriai juk balti.“
Laikykis, žmogau, mes jau važiuosim toliau. Diena
buvo ilga ir sunki.
Sausio 20 d. Šiandien važiavom į Hebroną.
Hebronas yra miestas – apartheido muziejus, ne kartą
buvo tekę girdėti. Izraelitams svarbus dėl biblinių sąsajų, palestiniečiams – prekybos sostinė. Tik prekybos dabar nelikę. Iš centro iškeldinta. Naujakurių gyvenvietės čia ne šalia kaimų ar
istorinių kelių priemiesčiuose, o tiesiog
pačiame miesto centre. Čia į dvi dalis
kartais padalintos net gatvės. Čia matai, kaip palestinietės močiutės į namus
lipa per stogą, nes patekti į pagrindinę
gatvę, į kurią žiūri jų namų durys, joms
negalima.
Naujakurių dalyje gatvės tuščios, o kariuomenės daugiau nei civilių. Čia ir
kariuomenės pajėgų apsupti naujakurių šokiai, ir tarptautinių stebėtojų būtinybė tiesiog stypsoti, kad nė iš vienos
pusės nepasitaikytų smurto. Čia galios
žaidimai, užtvirtinami dainomis ir pasakojimais, kad čia bus „tik Izraelis“, nors
pagal tarptautinę teisę ir realybę čia –
palestiniečiai.
Ir Abraomo mečetė, kur per žydų šventes
nuima kilimus, o per musulmoniškas ištiesia vėl. Anksčiau stovėjo tik mečetė, dabar, po pasišaudymų prieš
dvidešimt metų, kai naujakurys iššaudė besimeldžiančius musulmonus, kitoj pusėj – ir sinagoga. Vienintelė
pasaulyje, kur likęs ir Korano tekstas. Iš jos išėjus – vėl
Shuhada gatvė, kuria vaikščioti gali tik naujakuriai. Ir
mes, užsieniečiai.
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Sausio 20 d., vakaras. Vis dar ta pati diena, bet įspūdžių
tiek daug, kad į ją vieną visus kažkaip sunku sutalpinti.
„Renkuosi Izraelio pusę, nes čia gimiau“, – off-the-record
sako Hebrono betoninėje laukymėje budintis Izraelio
armijos kareivis. Dvidešimt vienerių. „Arabai sako, kad
Hebronas jų, izraelitai – kad jų, ir taip parašyta Biblijoje. Viskas dar sudėtingiau, negu jums pasirodys. Aš
nė sekundei negaliu atsipalaiduoti. Kasdien vis kova. ... Ne, niekada nieko nesu
nužudęs. Arabai mėto akmenis, bet jie
nėra teroristai, tik „Hamas“ ir „Džihad“,
jau toliau pavažiavus, ten tai teroristai.
Jie tikrai nori mus nužudyti. ... Mes nemėtom akmenų. Dujas tik kartais paleidžiam. Su jais nėra prasmės bandyti
šnekėtis, jie kala tą pačią melodiją. Ir
išvis aš juk karys, aš su niekuo nešneku. Visada turiu dėvėti uniformą, kai atvykstu į tarnybą. Iš viso šešiolika dienų
per mėnesį, penkios namie. Aš visada su
uniforma. Ne, baikit, jokių čia vakarėlių,
čia – tarsi dykvietė. Norėčiau, kad būtų
paprasčiau, bet viskas per daug sudėtinga“, – papasakoja nuoširdžiai ir jautriai.
Jei nėra Palestinos, kodėl tu čia, mielasis gražusis berniuk, turi stovėti? Jei Palestinos nėra, yra bent jau kelios tiesos. Tavo tiesa, jų tiesa, mano tiesa, visos visos
tiesos. Ir akmenys, ir teroristai, ir Jeruzalė, kur prie
tos pačios šventyklos vienoje ekskursijoje pasakojama
viena, kitoje – kita istorija. Yra Tel Avivas, Haifa, kiti
Izraelio miestai.
Visko yra, bet šiandien aš jau labai labai noriu miego.
Sausio 22 d. Nusiperku figų, zataro (prieskonių mišinio), kažkokių pusiau muilinių želė saldainių, kuriuos
įprasta vadinti „turkiškais saldumynais“, ir mėnesių
mėnesius laikyti lentynose, kol ateis nors vienas svečias,
kuris juos mėgsta. Dar – berberų sidabro auskarus su
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romėnišku stiklu, alyvuogių muilo, migdolų kevaluose.
Jau greit namo.
Bet jei iš tiesų nėra Palestinos, kodėl visąlaik reikia
rinktis tarp jos ir Izraelio? Jei nėra Palestinos, tegu nebūna ir būtinybės rinktis, nes rinktis aš negaliu. Negaliu rinktis jokių pusių tada, kai abi svaidosi skausmų ir
propagandos ekskursijomis. Kai jaunystes švaisto ka-

Hebronas. Martyno Zarembos nuotr.

riuomenėms, o prisiminimus – uždarytiems viščiukams.
Man nereikia klausimų oro uoste, kodėl kažkada skridau į Omaną ir ar į Braziliją su manimi skridęs draugas portugalas – tikrai portugalas. Jei nėra Palestinos
arba okupacijų, arba naujakurių ir terorizmo, zonų ir
alyvmedžių, kaip man iš ten grįžti? Kaip padaryti, kad
kiekvienas pavadinimo paminėjimas netaptų politiniu
sprendimu. Kiekvienas prisilietimas prie arafatkės netaptų antisemitiniu žingsniu. Kiekvienas lašelis Negyvosios jūros dumblo netaptų įrodymu, kad remiu okupantus. Kiekvienas panirimas į jau kitą jūrą Tel Avivo
paplūdimyje išvis nieko nereikštų. Tik jūrą ir paplūdimį. Kaip, po galais, kuo geriau sumeluoti oro uoste.
Juk visai tuoj pat – jau ir skrydis.
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Vaikai
Kęstutis K. Girnius

Pasaulis be vaikų būtų niūresnis. Jie
praskaidrina kasdienį gyvenimą. Sunku nenusišypsoti pamačius guguojantį,
besispardantį kūdikėlį ar bežaidžiančius mažus vaikus. Taip nereaguojame į paauglių būrį ar į pensininkų
grupę. Beveik visų žinduolių mažyliai
sukelia šiltus jausmus, nors ir žinome, kad kai kurie jų greitai taps nuožmiais plėšrūnais. Ši šilta reakcija yra
genetiškai užkoduota ir išradingi evoliucijos specialistai gali pateikti pasakojimą, kuris paaiškintų, kodėl šis polinkis išsivystė ir išlieka.
Nėra banalesnės minties negu ta,
kad vaikai yra mūsų ir žmonijos ateitis, bet gal nesame pakankamai įsisąmoninę jų reikšmės dabarčiai, įtakos
mūsų savipratai ir vertybėms? Pernai filosofas Samuelis Scheffleris savo
knygoje Death and the Afterlife (Mirtis ir pomirtinis gyvenimas) teigė, kad
mums nepaprastai svarbu, jog po mūsų
mirties dar ilgai gyvens žmonės, – ne
tik mums pažįstami ir brangūs, bet ir
kartų kartos tolimoje ateityje. Žmonijos tąsa, nežinomų ir neįsivaizduojamų
žmonių gimimas – toks kolektyvinis
nemirtingumas mums yra svarbesnis
nei asmeninė amžinybė. (Scheffleris
netiki amžinuoju gyvenimu.) Filosofas pasiūlo įsivaizduoti pasaulį, kuriame visi žmonės tampa nevaisingi ir
žino, kad nebegims nė vienas vaikas.
Žmonės išmiršta, lieka mažas būrys
senukų, nesugebančių tęsti civilizacijos, kaip mes ją suprantame, ilgainiui
nebelieka ir jų.
Gyvenimas radikaliai pasikeistų.
Mūsų projektai ir siekiai, ambicijos ir
viltys netektų prasmės. Kam reikėtų
tirti genetinį kodą, siekiant išgydyti
dabar neišgydomas ligas, vykdyti bet
kokius kitus mokslinius tyrimus, sau-
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goti gamtą ir kultūros paveldą, ieškoti prasmių menuose, literatūroje ir filosofijoje, jei visi žinotume, kad greit
nebebus žmonių, kuriems šitokie laimėjimai suteiktų džiaugsmą ir praturtintų gyvenimą? Schefflerio nuomone,
dauguma vertybių ir mūsų gyvenimą
įprasminančių reiškinių yra mums
svarbūs, nes darome prielaidą, kad jie
išliks ir bus plėtojami toliau po mūsų
mirties. Be šios perspektyvos pradėtume abejoti jų verte ir reikšme, apsk
ritai sumažėtų gebėjimas ir polinkiai
džiaugtis gyvenimu, rasti jame prasmę.
Ne visi pritaria Schefflerio teiginiams, ne visi mano, kad žmonijos išnykimas paverstų gyvenimą beprasmiu. Kai kurios vertybės esą savaime
vertingos, o išnykimo akivaizdoje žmonės gal dar entuziastingiau jas vertintų ir jomis džiaugtųsi, žinodami, kad
yra paskutinieji, galintys tai daryti.
Esama religinių fundamentalistų, kurie laukia pasaulio pabaigos, ir eilinių
tikinčiųjų, kurie mano, jog gyvenimas
pasaulyje yra tik trumpa išbandymo
akimirka. Bet manau, kad ir daugelis
jų negebėtų šaltakraujiškai susitaikyti
su žmonijos išmirimu.
Galime įsivaizduoti kuklesnį scenarijų: kad ne žmonija, bet tik lietuviai
tampa bevaisiai, kad tik jiems gresia greitas saulėlydis. Kaip reaguotume? Kiek būtų rūpinamasi lietuvišku
švietimu ir kultūra, lituanistika plačiąja prasme? Ar būtų stengiamasi surinkti, suskait
meninti ir išsaugoti kuo
daugiau medžiagos apie lietuvių tradicijas ir kultūrą,
kad kiti žinotų, jog štai buvo
tokie lietuviai, šitaip jie gyveno, kūrė savo indėlį, dalyvavo žmonijos raidoje? O

galbūt mėgintume įtikinti kitataučius
tapti lietuviais, išmokti mūsų kalbą,
pažinti kultūrą, įpareigoti juos „lietuviškai“ gyventi, už tai jiems mokėdami
gerus atlyginimus iš fondų, kuriems
būtų pervesta didelė dalis nacionalinio turto? Juk taip bent iš dalies būtų
išsaugota lietuvių kultūra, nors ir be
čiabuvių lietuvių, – mat, kaip manoma, kultūros netektis, kaip ir gyvūnų
rūšies išnykimas, skurdina pasaulį. O
gal laikytume tokį lietuvybės išsaugojimo projektą perdėm dirbtiniu, manydami, jog kultūros ir tradicijų tąsa turi
būti savaimingesnė, vykstant organiškam sukauptos patirties ir išminties
perdavimui iš vienos kartos į kitą, iš
tėvų – vaikams ir vaikaičiams bei vaikaičių vaikaičiams, o ne Disneilendas
ar Potiomkino kaimas, kuriame būtų
eksponuojama kadaise gyva kultūra
ir tauta? Ar kultūros ir tradicijos tąsai reikia tinkamų tęsėjų? Neturiu atsakymų į šiuos klausimus, juolab kad
kiekvienas atsakymas būtų provizoriškas, kupinas įvairiausių išimčių ir
išlygų. Kiekvienu atveju vaikų neturėjimas turėtų radikalių pasekmių.
Iš beveik transcendentinio mąstymo grįžkime į banalią tikrovę, į demografinę krizę pergyvenančią Lietuvą
ir Europos Sąjungą. Vaikų svarbos
visuomenei ir ūkiui negalima pervertinti. Jie yra ateities darbo jėga, gerai išlavinti jie gali užtikrinti šalies
konkurencingumą, atitinkamą visų gyvenimo lygį.
Jų pinigais bus išmokamos
pensijos, bedarbių pašalpos, apmokamos sveikatos
paslaugos. Nors valstybė
prisideda prie vaikų išauginimo ir išauklėjimo, pagrindinę naštą, taip pat ir
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finansinę, neša tėvai. Bet jei prieaugis
visiems naudingas, tai ar valstybė neturėtų užtikrinti, kad visi visuomenės
nariai prisidėtų padengiant vaikų auginimo išlaidas? Klausimas būtų labiau teoriškas, jei visi suaugusieji turėtų tiek pat vaikų, tarkime, vienam
suaugusiajam tektų vienas vaikas,
arba vienai porai – du. Bet taip nėra.
Vieni nesituokia, antri vaikų turėti negali, treti – nenori, ketvirti tenkinasi
vienturčiu.
Vaikų auginimo našta pasidalija ne
lygiai, bet išmokant pensijas neatsižvelgiama, turi ar neturi pensininkas
vaikų, be kurių mokesčių bankrutuotų Sodra. Tiesa, kiekvienas pensininkas pats kadais įnešė pinigų į Sodrą,
antraip jis negautų jokios pensijos.
Bet įnašai nėra lygūs. Tik du perkopę penktąją dešimtį asmenys iš bevaikės šeimos – žmona ir vyras – moka
mokesčius Sodrai, tuo tarpu iš dviejų
vaikų susilaukusios šeimos – jau keturi. Būtų galima pašalinti šią nelygybę, sukuriant dviejų lygių pensijų sistemą. Visi gyventojai mokėtų į bendrą
fondą, iš kurio gautų pensiją. Į antrąjį
fondą mokėtų sekanti karta, iš šio fondo pensijų sulauktų tik tie pensininkai, kurių vaikai mokėjo įmokas. Jei
neturi atžalyno, iš antrojo pensijų fondo negauni nieko.
Nelaikau šio sprendimo optimaliu,
nors jam gal pritartų libertarai, skeptiškai vertinantys valstybines pensijas
ir manantys, kad kiekvienas žmogus
turi imtis atsakomybės už savo likimą
ir pats taupyti savo senatvei. Praeityje
vyravo savotiškas socialinis darvinizmas – kiekviena šeima turėjo rūpintis savimi, tad tėvai turėdavo vaikų iš
dalies todėl, kad būtų kam juos prižiūrėti, kai patys nebesugebės to padaryti. Nors pastaraisiais metais šiek tiek
žengta atgal, gyvename labiau gailestingame amžiuje, kuriame minimalus
socialinis teisingumas laikomas būtina modernios valstybės savybe, o prie
bendros valstybės gerovės privalo prisidėti visi piliečiai. Antra vertus, gerovės valstybės pagrindai buvo išplėtoti
kitomis demografinėmis aplinkybėmis, tad deramai neatspindi dabar-
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tinės tikrovės. Jei būtų užtikrinama
dosnesnė valstybės parama vaikus auginančioms šeimoms bei skatinamas
didesnis tarpusavio solidarumas, būtų
galima pašalinti šią akivaizdžią neteisybę, ir tai būtų padaryta geresniu keliu, nei dviejų lygių pensijų sistema.
Bet kodėl valstybė, taigi ir piliečiai,
turėtų dosniau remti vaikus? Remiantis sąžiningumo principu (principle of
fair play), kurį labiausiai išvystė filosofai Johnas Rawlsas ir H. L. A. Hartas, jei grupė žmonių įgyvendina kokį
nors sumanymą, atitinkamai aukodamiesi ar ribodami savo laisvę, tie,
kurie naudojasi jų darbu ir aukomis
sukurtomis gėrybėmis, privalo už jas
atsilyginti darbu, auka ar kitu būdu,
nes nevalia pasisavinti kitų darbo vaisių. Jei lėšos mūsų pensijoms surenkamos iš svetimų vaikų mokesčių, mes
turime prisidėti prie tų vaikų auginimo ir auklėjimo.
Bet reikalai nėra tokie paprasti. Sąžiningumo principas paprastai reikalauja, kad žmonės sąmoningai bend
radarbiautų naudą sukuriančiame
sumanyme. Žmogus ką nors paaukoja, ką nors įneša dėl kitų gerovės, susitaręs su jais taip daryti. Bet gimdant
vaikus nėra šitokio sąmoningo bendravimo. Poros nutaria turėti vaikų neatsiklaususios kaimynų ar valstybės,
ir ne itin daug galvodamos apie ilgalaikes pasekmes kitiems. Turime vaikų ne dėl to, kad ateityje būtų mokesčių mokėtojų ir Sodra nebankrutuotų.
Vaikai paprastai pageidaujami dėl jų
pačių, nes gyvenimas be vaikų, kaip
ir gyvenimas be draugų, yra skurdesnis nei gyvenimas su jais, kad ir kiek
užkietėję karjeristai (verslo ir mokslo)
tikintų, kad vaikai suėda tiek laiko,
jog nukenčia žmogaus pastangos pilnai atsiskleisti ir pasiekti aukščiausių
profesinių rezultatų. Kad ir kiek kainuotų vaiko išlaikymas ir auklėjimas,
retai tėvai sakys, kad vaikas neatsipirko. Turėdami vaikų nesiaukojame nei
sau, nei svetimiems.
Tad galima argumentuoti, kad jei
sprendimas turėti vaikų yra asmeninis, ne bendras, tai poros negali tikėtis, kad kiti iš dalies padengtų vaikų

auginimo išlaidas. Net jei vaikai neša
naudą visiems visuomenės nariams,
tai yra neplanuojama vaikų turėjimo
pasekmė ir tokiu atveju tie, kurie iš
to pelnosi, nėra įpareigoti atsilyginti.
Gražūs, modernios architektūros pastatai man teikia malonumą, pakartotinai lankausi kai kuriuose miestuose, kad galėčiau jais vėl pasigrožėti,
esu dėkingas juos suprojektavusiems
architektams, bet priešinčiausi jų pastangoms reikalauti mokesčio už suteiktą malonumą.
Galima prieštarauti tokiems argumentams. Nors tėvai negimdo vaikų
tam, kad vaikai būtų visuomenei naudingi, jie rūpinasi savo vaikų mokymu ir auklėjimu ne vien dėl to, kad
vaikai būtų dori ir gerai bei patogiai
gyventų, bet ir siekdami, kad jie taptų produktyviais visuomenės nariais,
prisidėtų prie visuomenės ir valstybės klestėjimo. Visi laimime, jei vaikai mokosi ilgiau ir įgyja ne tik bakalauro, bet ir aukštesnius mokslinius
laipsnius bei su jais susietus įgūdžius,
tačiau didžiausią finansinę tokio išugdymo naštą neša tėvai, o ne, pavyzdžiui, darbdaviai, gaunantys galimybę samdyti kvalifikuotus darbuotojus.
Sąžiningumo principas nereikalauja,
kad pagrindinis tėvų motyvas auginti
vaikus būtų visuomeninis altruizmas,
užtenka to, kad šiuo veiksmu sukuriamas gėris, kuriuo kiti sąmoningai
naudojasi. Panašiai karinė humanitarinė intervencija laikoma atitinkančia dorovinius bei teisinius kriterijus,
jei ja siekiama apsaugoti žmones nuo
smurto, nors intervenciją vykdančios
šalies vadovo nutarimą ir lemtų ne
rūpinimasis engiamųjų likimu, o troškimas gauti Nobelio taikos premiją ir
pelnyti humanisto vardą.
Skeptiškai vertinu sąžiningumo
principą, nemanau, kad vien juo galima pagrįsti dorovinę piliečių pareigą
finansiškai remti vaikus. Bet jei vaikus auginančios šeimos neproporcingai daug prisideda prie gerovės valstybės paslaugų finansavimo, mes, tegul
ir doroviškai neįpareigoti, turėtume
kaip nors atsilyginti, arba patys mokėti už tas paslaugas.
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metų metai
Krikščionys Lietuvoje 2009–2013 m.

Paulius V. Subačius

Septyneri1 metai per penkerius. Gal ši frazė vyresniems skaitytojams nemaloniai primins sovietinį posakį „penkmetis per trejus metus“, tačiau turinys ir
prasmė šiuo atveju visai kita – ne sparta, o gelmė, ne
išdirbis, o simboliai. Ir anksčiau tiek Visuotinė Bažnyčia, tiek Lietuvos vyskupai yra skelbę jubiliejinių laikotarpių, dedikavę juos temai, asmenybei, istoriniam įvykiui. Išgyvenome Didįjį 2000-ųjų jubiliejų; kas ketvirtį
amžiaus švęsti jubiliejinius krikščionybės metus yra
Bažnyčios tradicija, tverianti septintą šimtmetį. Tačiau
iki pastarojo laiko nebūta kasmetinių dedikacijų, juo labiau susidėjus Šventojo Tėvo numatytai bei vietinei, net
dviejų vienu kartu, kaip kad nutiko dabar. (Tiesa, JTO,
UNESCO, Lietuvos Seimas nuolat skelbia po tris keturias metų dedikacijas.)
Taigi viso pasaulio katalikai iki 2009 m. vidurio minėjo Apaštalo Pauliaus metus, nuo 2009 m. birželio 19 d. –
Kunigų metus, o nuo 2012 m. spalio 11 d. – Tikėjimo
metus. Savo ruožtu, mūsų šalyje 2009-ieji buvo Jubiliejiniai Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metai,
2010-ieji – Padėkos už laisvę metai „Esate pašaukti lais-

Vilniaus arkivyskupas emeritas Kardinolas Audrys Juozas
Bačkis, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas,
Vilniaus arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas
Arūnas Poniškaitis. 2013 m. balandžio 23 d., Šv. Jurgio, Vilniaus
arkivyskupijos globėjo, iškilmės. Klaudijaus Driskiaus nuotr.
1
Tekstas parengtas vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą
Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektą
„Krikščionys Lietuvoje prieš ir po Atgimimo“ (LIT-7-11).
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vei“, 2011-ieji – Dievo Gailestingumo metai, 2012-ieji –
Palaimintojo Jurgio Matulaičio metai (minėtas ketvirtis amžiaus nuo jo beatifikacijos), pagaliau 2013-aisiais
pradėtas švęsti Žemaičių Krikšto 600-etis. Ar
dedikacijų gausa pagyvino religinį gyvenimą, sužadino Amžinybės troškulį, sustiprino
krikščionišką tapatybę? Apie tai svarstydami – dėl vietos stokos – apsiribosime tik
aukštaisiais, hierarchų
veikimo rakursais.
Praėjęs penkmetis
Naujai konsekruotas Panevėžio
nėra šiaip autoriaus išvyskupas Lionginas Virbalas SJ.
skirtas, tai išties buvo
Janinos Bagdonienės nuotr.
trumpas, bet savitas,
specifiniais pokyčiais ir vidine struktūra pasižymėjęs
laikotarpis. Tie metai sutapo su apaštališkojo nuncijaus
arkiv. Luigi Bonazzi tarnyste Vilniuje. Per ją atsinaujino lygiai pusė Lietuvos episkopato. Ne tik konsekruoti
5 nauji vyskupai (iš eilės: Arūnas Poniškaitis, Gintaras
Grušas, Linas Vodopjanovas OFM, Kęstutis Kėvalas,
Lionginas Virbalas SJ), bet ir, Kauno augziliaro pareigas ėjusį Joną Ivanauską paskyrus Kaišiadorių vyskupu, Grušą – Vilniaus arkivyskupu, o Virbalą – Panevėžio vyskupu, pasikeitė visi metropolijos ordinarai; maža
to, Grušas dar iki tapdamas sostinės metropolitu, buvo
iš vysk. Eugenijaus Bartulio perėmęs kariuomenės ordinariato ganytojo pareigas. Kaip sakė baigdamas savo
misiją arkiv. Bonazzi, „Taip prasidėjo ne tik vyskupų
atsinaujinimas, bet ir atjaunėjimas“2, nes, pavyzdžiui,
Vodopjanovas konsekracijos dieną neturėjo nė keturiasdešimties.
Kardinolo Audrio Juozo Bačkio pasitraukimas į emeritūrą iš Vilniaus arkivyskupo sosto 2013 m. – istorinis
atskaitos taškas visai Bažnyčios Lietuvoje Naujausiųjų
2
„Arkiv. Luigi Bonazzi: ‚Lietuviams linkiu įveikti poreikį emigruoti‘“,
in: bernardinai.lt, 2013-12-27.
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laikų chronologijai. Metais anksčiau paties pasirinktoje kuklioje vietoje, Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios
šventoriuje, palaidotas vysk. Juozas Tunaitis. Formaliai tik trumpą laiką po arkiv. Julijono Steponavičiaus
mirties valdęs arkivyskupiją, neformaliai – šiandien
jau galima tą tiesiai pasakyti – nuo pat XX a. septinto dešimtmečio, kai tapo
Šv. Mikalojaus parapijos vikaru-adjutoriumi, o vėliau
klebonu ir bažnytinio tribunolo teisėju, oficiolu, kancleriu, jis buvo svarbiausias
Bažnyčios dvasios atstovas
ir tikrųjų jos reikalų gynėjas sovietų valdžiai parsidavusių valdytojų tvarkytoje, nuo alkoholizmo ir kitų
Vyskupas Linas Genadijus
Vodopjanovas OFM.
bėdų smarkiai kentėjusioje
Gintaro Česonio nuotr.
Vilniaus kurijoje. Po Nepriklausomybės Tunaitis tapo arkivyskupo dešiniąja ranka ir garsėjo kaip legendinis išpažinčių klausytojas –
niekada nepailsdavęs ir nesirūstindavęs. Tėvo Vaclovo
Aliulio MIC liudijimu, „aštrialiežuviai kunigai mėgdavo
apibūdinti: ‚Bent vieno žmogaus vyskupystė nepagadino – Juozo Tunaičio‘. Koks buvo kuklutis, kiekvienam
dėmesingas ir prieinamas, toks ir liko“3.
Kauno arkivyskupijai šis penkmetis buvo laikas po II
Sinodo, kai derėjo entuziastingai įgyvendinti jo nutarimus, ir gal šioks toks atokvėpis po grandiozinio Šiluvos
apsireiškimo 400 metų jubiliejaus 2008-aisiais. Tos pačios laiko ribos nedaug teprasilenkė su Dalios Grybauskaitės prezidentavimo kadencija – ne ji viena, ir gal net
ne ji pirmiausia lėmė Bažnyčios ir valstybės santykių
raidą, bet diskutuojamos temos, dvasininkijos įtraukimas ar atsitraukimas nuo politikos akivaizdžiai pakito.
Antai šeimos, lyčių santykių ir statuso klausimai tiek
konfrontacijos viešojoje erdvėje aštrumu, tiek krikščionių su(si)telkimu pranoko įprastus apgailestavimus dėl
krinkančios moralės. Taigi pabrėšime faktus bei reiškinius, kurie formavo penkmečio kaip etapo profilį.

Velykų pradėdami Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui skirtą visuose dekanatų centruose vykusį IV eucharistinį kongresą simboliškai tiesė tiltą tarp 1386
ir 1413 m.: „iš parapijos į parapiją keliaus altorėlis su
Trakų Švč. M. Marijos paveikslo [... kopija]. Tai priminimas, kad pirmasis žemaičių vyskupas buvo Motiejus
iš Trakų, jis pasirinko savo kaip vyskupo šventimų iškilmei Trakų bažnyčią, kurioje kabėjo Vytauto Didžiojo brangintas Mergelės Marijos paveikslas“. Vytauto
privilegija įsteigta Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo
bažnyčia šešių šimtmečių jubiliejų minėjo 2009 m. rugsėjį; po ketverių metų tokią pat sukaktį ypač iškilmingai, dalyvaujant popiežiaus legatui kard. Stanisławui
Dziwiszui ir visai valstybės valdžiai šventė Kauno arkikatedra, tad Krikšto chronologija ir geografija turėjo
smigte susmigti į atmintį.
Tačiau liaudies sąmoningumo plotmėje įveikti laiko
ir erdvės spragas pasirodė sunku, nes daugumos istorinė saviprata išsitenka tarp klišių: „tamsieji“ Viduramžiai ir narsieji pagonys lietuviai. Todėl prasmingą ir po
šiokių tokių pasistumdymų įgyvendintą parlamentaro Emanuelio Zingerio iniciatyvą suteikti šv. Brunono vardą Vilniaus senamiesčio gatvelei išsyk atakavo
sostinės liberalų veikėjo Vidmanto Martikonio kontrpasiūlymai, jog svarbiau įamžinti „nepriklausomybės
gynėją“ – krikštytojų žudiką Zebedeną. Politikai gali
iškelti įvairių minčių, bet sumaišties net žinovų galvose
mastą atskleidė miesto istoriko ir Pavadinimų komisijos vadovo Antano Čaplinsko komentaras apie pasiek-

I. Jubiliejų vaisiai
Vyskupo Kęstučio Kėvalo konsekracijos iškilmės.
Kaunas. 2012-11-24. Juozo Kamensko nuotr.

„Vyskupas Brunonas, leidęsis į kelionę pas Gerosios
Naujienos dar nepažinusius mūsų protėvius, pratęsė
šv. Pauliaus misiją“4, – rašė vyskupai 2008 m. Adventiniame laiške, susiedami minimas dutūkstantmetę
ir tūkstantmetę sukaktis. Telšių ganytojai po 2013 m.

tą „kompromisą“ Netimero ir Zebedeno vardus suteikti
gatvėms naujų statybų rajone: „ten ankstyvųjų kunigaikščių vardais pavadinta gal šešios gatvės, dar vys-

3
Vaclovas Aliulis MIC, „Turime naują užtarėją“, in: bernardinai.lt,
2012-06-05.
4
Čia ir toliau, jei nenurodyta kitaip, vyskupų laiškai, pamokslai, pareiški-

mai bei kiti dokumentai cituojami iš oficialaus biuletenio Bažnyčios žinios.
5
Andrius Sytas, „Vilniuje atsiras ne tik Brunono, bet ir jį nužudžiusio
Zebedeno gatvė“, in: alfa.lt, 2010-03-03.
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kupų krūva atsirado. Kiek supratau, rajonas plėsis, tai
vietos tiems kunigaikščiams atsiras ir daugiau“5.
Tad gal nėra ko stebėtis, jog ir vietiniai Žemaitijos
autonomijos šaukliai, ir neopagonybės ideologai sostinės kultūrinėje spaudoje piktinosi vysk. Jono Borutos
kvietimu į Gegužines
pamaldas ant Šatrijos kalno. Rugpjūčio
3 d., per patį Žemaičių Krikšto iškilmių
įkarštį, būrelis romuviečių mėgino sutrukdyti popiežiaus
legatui kard. Péteriui
Erdő pasimelsti ir palaiminti į piligrimystę
besileidžiantį jaunimą Šatrijos papėdėje6, kur, pasak Telšių
ordinaro – Bažnyčios
istoriko, „pirmiausiai buvo paskelbtas
Altorėlis su Trakų Švč. Mergelės
Kristaus žodis ir kur
Marijos paveikslo kopija.
mūsų protėviai atsiIš www.traku-zeme.lt
sakę netikrųjų dievų,
priėmė krikštą“. Tomis dienomis Telšiuose vykusios
teologinė ir istorinė konferencijos, kryždirbių bei dievdirbių mugė, parodos, koncertai, eisenos buvo jubiliejaus vidurkelis, nes pabaiga numatyta tik 2017-aisiais.

2011 m. žemaitiškų minėjimų gairelę buvo trumpai
perėmęs Kaunas – čia senuosiuose vyskupų namuose
pagaliau atidengta atminimo lenta pirmajam jų šeimi-

ninkui Motiejui Valančiui ir atidaryta Žemaičių vyskupijos ganytojų portretų galerija. Sovietmečiu dauguma
jų buvo atsidūrę Vytauto Didžiojo karo muziejuje ir tik
neseniai sugrąžinti Bažnyčiai per vieną iš etapų apskritai nelengvų tebesitęsusių derybų dėl nacionalizuotų
religinės kultūros vertybių
likimo. Pernai drauge su
šių ir kituose muziejuose
saugomų Žemaičių vyskupų atvaizdų paroda Nacionaliniame muziejuje visas
keturiasdešimties portretų
rinkinys išleistas kaip reta
elegantišku albumėliu7.
Dėmesys krikščioniškos
praeities įvykiams reiškėsi
įvairiose plotmėse. Akademinėje sferoje gal svarbiausia, kad atkurtas Tarptautinės lyginamosios Bažnyčios
istorijos komisijos (Commission Internationale
Kaune atidengta atminimo
d’Histoire Ecclésiastique
lenta vyskupui Motiejui
Comparée) nacionalinis
Valančiui. 2011-03-09.
Kauno m. savivaldybės nuotr. Lietuvos komitetas, ir šios
reprezentatyvios organizacijos metinė 2013-ųjų konferencija „Krikščionys ir nekrikščionys ‚kiti‘“ surengta
Vilniuje. Iš reikšmingų mokslinių renginių minėtina
VDU Katalikų teologijos fakulteto konferencija „Evangelizacija šiandienos pasaulyje: ištakos, iššūkiai, perspektyvos“, kuri buvo tarptautinė ne vien pagal antraštę.
Iš 20 pranešimų net 13 skaitė užsieniečiai, dargi žinomi
teologai, tik bendrą vaizdą jau ne pirmą kartą šiek tiek
gadino Alfonsas Motuzas penkiasdešimtą kartą pergromuliuodamas lietuviškų kalvarijų temą, ir Vytautas Vaičiūnas, retoriškai apiformindamas seminarijos
skriptų lygio mokslą. Motuzas dar suskubo ir į tai pačiai Evangelijos skelbimo Lietuvoje 1000-mečio progai
skirtą šiek tiek kuklesnę Vilniaus Šv. Juozapo kunigų
seminarijos konferenciją, kurioje vėlgi tik du iš aštuonių
pranešėjų buvo lietuviai.
Visiems jubiliejams ir metams buvo skirta dešimtys
konferencijomis vadintų šviečiamųjų ir pastoracinių
renginių parapijose, mokyklose, kariuomenės daliniuose. Išmoningesni rengė keliones, parodas, stovyklas,
jaunimo dienas, o Žemaitijoje krikščioniškos praeities
aktualizavimo iniciatyvų buvo gal tiek, kiek kryžių ir
koplytėlių yra krašto pakelėse. Vis dėlto iš istorinių
sukakčių įsimintiniausiai sudabartintas evangelizacijos pradžios tūkstantmetis – galbūt todėl, kad visiškai

6
Žr. Juozas Šorys, „Įbetonuotosios Telšės sklastymai“, in: Šiaurės
Atėnai, 2013, Nr. 33.
7
Žemaičių vyskupų portretų galerija, sudarytoja Lijana Birškytė-Kli-

mienė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2013, 108 p.
8
„Apskritasis stalas: ekumenizmas Lietuvoje (I)“, in: bernardinai.lt,
2009-07-08

Eucharistinio kongreso jaunimo diena Varniuose. 2013-08-03.
Piligriminė kelionė nuo Šatrijos kalno į Varnius. Priekyje –
kun. Darius Trijonis, Kardinolas Péter Erdő, arkivyskupas
Luigi Bonazzi ir vyskupas Jonas Boruta SJ. Iš www.bernardinai.lt
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neistorišku būdu. Turime galvoje 2009 m. gegužės pradžioje vykusį Vidurio ir Rytų Europos jaunimo Taizé
susitikimą „Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje“. Per
šešis tūkstančius svečių iš užsienio ir Lietuvos parapijų, globojami sostinės katalikų, stačiatikių ir liuteronų

pasaulinio turo, pavadinto Eurosarium, dalis – vienas
iš 60 koncertų, simbolizuojančių kryželį ir rožinio karoliukus. 2009 m. Lietuvoje vykusiam penktajam Europos
pranciškoniškojo jaunimo kongresui išskirtinio šarmo
suteikė koncertas Vilniuje dalyvaujant garsiam repuojančiam broliui iš Bronkso Stenui Fortunai. Ir geras
muzikantų parinkimas, ir vykusi reklama lėmė didžiulę
iniciatyvos „Valentino diena KITAIP“ sėkmę – 2007 m.
Kauno arkivyskupijos salėje pradėtas rengti kamerinis vakaras 2010 m. pelnė merijos apdovanojimą, o jau
2012 m. vasario 14-ąją vyskupai kreipėsi net į 17 000
visą Žalgirio areną užpildžiusių jaunuolių.

II. Orumas vargų fone

Renginio Valentino diena KITAIP afiša. Kaunas. 2012-02-14

dalyvavo ekumeninėse pamaldose keturiose didžiausiose senamiesčio bažnyčiose, aštuoniolikoje teminių
pokalbių, kultūrinėje programoje, valgė šventiškus sekmadienio pietus juos priėmusiose šeimose. Tai buvo
tautos krikščioniškumo šiandienės gyvybės liudijimas,
paskelbtas Europai patikimiausiu būdu – įspūdžiais,
kuriuos išsivežė savo akimis viską matę tikėjimo ieškotojai. Ypač entuziastingai apie „Pasitikėjimo piligrimystę“ atsiliepė Lietuvos evangeliškų bendruomenių
atstovai, tvirtinę, jog ja buvo sėkmingai bylojama, kad
Geroji naujiena atnešta į kraštą dar tuomet, kai visi
krikščionys buvo viena, ir jie gali būti viena8. Po šio susitikimo tikintiems jaunuoliams pavasarinio Vilniaus
gyvenime tarsi radosi tuštuma. Todėl nuo 2013 m. arkivyskupijos jaunimo centras kartu su Romos Emanuelio misijų mokykla ėmėsi tuo pačiu žydinčių ievų
laiku organizuoti festivalį „Išeik į aikštę“, kviečiantį moksleivius bei studentus susitikti prie Arkikatedros ir muzikuoti bei diskutuoti apie gyvenimo prasmę.
Apskritai, įvairus muzikavimas, bibliniai bei hagio
grafiniai miuziklai ir didėjanti krikščioniškų grupių
festivalių („Sielos“, „Atbudimas“, „Liejas malonė“) geo
grafinė aprėptis, jų kvietimas į atlaidus bei atsinaujinimo dienas buvo bene sėkmingiausias evangelizavimo
būdas. Nors naujos gyvybės Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidams nepavyko įkvėpti net
Gailestingumo metais – inertiška liko tiek jų struktūra,
tiek įsisenėjęs lietuvių ir lenkų atsidalijimas, šį barjerą
jaunimo dienos vakarą pralaužė angliška Paddy Kelly
muzikinė malda. Plačiai žinomo airių kompozitoriaus
ir dainininko gyvenimo liudijimas bei koncertas buvo
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Apžvelgiamo penkmečio pradžia sutapo su Vakarų
finansinės krizės padarinių įsisąmoninimu Lietuvoje,
o pabaiga – su atsigavimu ir pasiryžimu įsivesti eurą.
Suprantama, kad šiame kontekste Bažnyčiai dar labiau
parūpo socialinės pagalbos reikalingi žmonės, karitatyvinė veikla. Tačiau pastaroji, išskyrus prieššventines
akcijas „Gerumas mus vienija“, „NEvienišos Kalėdos“ ar
paraginimus skirti 2% pajamų mokesčio, yra kasdienė,
negarsi, mažai regima viešumoje. Įsidėmėtina, kad vyskupai beveik neįsitraukė į apmaudautojų dėl sumažėjusių pensijų, gailautojų dėl emigracijos ir verkšlentojų
dėl pašalpų chorą. Nuosaikus solidarumas su taupančia
Andriaus Kubiliaus vyriausybe ir atsargus raginimas
bedarbiams imtis privačios iniciatyvos, užuot smerkus
godžius verslininkus ir beširdžius biurokratus, leido ne
tik atsiriboti nuo destruktyvių politikų socialinių aimanų, bet ir rodyti krikščionims priderantį vilties kelią.

Kauno miesto muziejaus parodos Žemaičių vyskupų galerija plakatas

Ganytojai paragino įvairius katalikiškus judėjimus ir
organizacijas teikti siūlymus, kokiomis priemonėmis
Bažnyčia galėtų prisidėti prie pagalbos žmonėms. Apibendrinus juos akcentuota, jog ypatingas dėmesys turi
būti skiriamas skleisti bendrystės žiniai: „parapija šiuo
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sunkmečiu ypač svarbi palaikant viltį, vienijantis maldai, stiprinant solidarumą bei telkiant žmones konk
rečiai savitarpio pagalbai vietinėse bendruomenėse“.
Kaip konkretus tinkamos reakcijos į situaciją pavyzdys
buvo minima Fokoliarų judėjimo iniciatyva savo svetainėje įkurti internetinę darbo biržą.
Bažnyčios ryžtas skatinti pozityvų žmonių nusiteikimą perteiktas Vyskupų Konferencijos pirmininko arkiv.
Sigito Tamkevičiaus pareiškime, paskelbtame tą pačią
2009 m. sausio 16 d., kai Vilniuje protestuotojai apmėtė akmenimis Seimo langus: „Skirkime svetimą valdžią
nuo savos, net jei savos valdžios sprendimai ne visada
mums priimtini. Primename, kad valstybę reikia kurti,
o ne griauti“. O atsiliepdami į nusivylimo Nepriklausomybe balsus, laiške, skirtame Padėkos už laisvę metams, vyskupai kvietė suvokti kritiką kaip laisvės dovaną ir atsakingai ja naudotis: „įžengę į laisvę, gyvename
visiškai kitokioje tikrovėje, kurios net neįmanu gretinti
su sovietiniu slogučiu. Kaipgi lyginti prižiūrėtojo skirtą
kalinio davinį su laisvo žmogaus savarankiškomis pastangomis pelnyta duona.“ Atkreipę dėmesį, kad didėja
sąmoningumo plyšys tarp vyresnių ir gimusių po Kovo
11-osios, ganytojai paragino visas kartas, visų pažiūrų
atstovus sutarti dėl dviejų dalykų – „Lietuva yra kraštas, kuriame gera gyventi“; Lietuva kyla iš krikščioniškosios Vakarų civilizacijos, todėl būtina išlaikyti „bent
palankią pagarbą šiai tradicijai“.
Kaip Vakarų civilizacijos pasiekimų esencija 2010 m.
pradžioje Seime organizuotoje konferencijoje „Laisvė
ir atsakomybė: ekonomikos ir politikos pagrindai Caritas in veritate šviesoje“ visuomenės lyderiams buvo
šiuolaikiškai pristatyta Bažnyčios socialinio mokymo
ir teisingumo samprata. Jos centre – nuo ydingų socializmo pagundų ir primityvios šalpos atsiribojantis solidarumo, subalansuotos verslo plėtros, socialinės darnos
ir ypač privačios iniciatyvos bei asmens prisiimamos
atsakomybės skatinimo paveikslas. Idant vaizdas būtų
kuo įtikinamesnis, pakviesti žymūs politinės ekonomikos ir politinės filosofijos profesoriai iš Italijos Luigino
Bruni ir Antonio Maria Baggio. Ekonominės laisvės
kaip krikščioniškos pasaulio vizijos esminio segmento
temą plėtojo kelis kartus Lietuvoje lankęsis ir skirtingoms auditorijoms kalbėjęs Actono religijos ir laisvės
studijų instituto (JAV) tyrimų direktorius, ekonomikos
etikos ekspertas prof. Samuelis Greggas. Šių ir daugelio kitų renginių, kuriais siekta atskleisti, kokia svarbi
visuomenės gerovei bei dvasinei sveikatai savarankiška oraus bei kūrybingo, valstybės kuo mažiau varžomo
žmogaus veikla, spiritus movens buvo vysk. Kėvalas.
Beveik trejus metus prieš konsekraciją ėjęs „Marijos
radijo“ programų vadovo pareigas, jis dešimtis, gal net
šimtus valandų kantriai aiškino socializmo ir lygiavos nostalgijos kamuojamiems klausytojams apie Dievo
mums dovanotą laisvę ir kaip dera ja naudotis.

14

Tuo metu, kai politikai ginčijosi, kaip užkardyti masines geresnio atlygio paieškas plačiai atvertoje Europos darbo rinkoje, ganytojai sprendė labai konkrečią
su tuo susijusią problemą. Delegatas užsienio lietuvių
sielovadai prel. Edmundas Putrimas dažname Vyskupų Konferencijos posėdyje neatlyždamas prašė išleisti
kunigus darbui su naujaisiais išeiviais. Tačiau dvasininkų ir Lietuvoje ne per daugiausia, o vienas kitas išsiųstas greičiau dėl to, kad savo elgesiu kėlė problemų
vietoje, nelabai tepakeitė gyvenimo būdą svetur, dėl
ko nepatogu prieš užsienio konfratrus. 2009 m. LVK
sutarė, jog kunigai sielovadai užsienyje skiriami trejiems metams ir nebus inkardinuojami vietinėse vyskupijose, o 2010 m. aptarta galimybė išeivių sielovados
koordinatoriams periodiškai nuvykti iš Lietuvos kas
sekmadienį vis į kitą artimesnių Europos šalių miestą,
nes pigių skrydžių bendrovės suteikia tokią galimybę,
o kunigai rezidentai, pavyzdžiui, seminarijų dėstytojai

Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejaus Marijampolėje
ekspozicijos fragmentas. Eleonoros Kišūnienės nuotr.

savaitgaliais gali imtis tokios misijos. Dar vienas vyskupų atsakas į emigraciją – 2013 m. pabaigoje priimtas
sprendimas įvesti liturginiame kalendoriuje Maldos už
lietuvius pasaulyje sekmadienį, kuris bus švenčiamas
pirmąjį kovo sekmadienį.
Nepaisant sunkmečio, o gal kaip tik jo dėka pagausėjo skirtingo katalikiškumo katalikiškų ugdymo įstaigų. Sakome: skirtingo katalikiškumo, – nes šiuo atveju
metropolijos ėjo ne visai vienodu keliu. Kaune trys vidu-
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rinės mokyklos liko savivaldybės žinioje, tačiau su arkiv. Tamkevičiaus pritarimu pasiskelbė pasirinkusios
katalikišką ugdymą. Kadangi specifinę ugdymo kryptį
turinčios mokyklos pagal švietimo įstaigų pertvarkos
programą galėjo išlaikyti pilnų vidurinių (1–12 klasė)
statusą, skeptikų vertinimu, sukatalikėjimą nulėmė
siekis išvengti tinklo optimizavimo, t. y. suskirstymo į
progimnazijas ir gimnazijas. Kai dvi iš jų savivaldybė
vis dėlto pertvarkė į pagrindines, Jono ir Petro Vileišių
mokyklos iškaboje net dingo prierašas „katalikiška“, o
iš tinklalapio – sielovados programa. Dar dviejų reorganizuotų mokyklų vienas steigėjų yra arkivyskupija,
todėl jos išlaikė valstybinių statusą, ir tik vienos – Jono
Pauliaus II gimnazijos – atveju savivaldybei priklausanti vidurinė buvo reorganizuota į nevalstybinę religinės bendruomenės įstaigą. Ši mokykla andai vadinosi
„Ąžuolo“ ir net buvo šioks toks baltų senovės puoselėtojų placdarmas, tad ordinaro ryžtas megzti su ja ryšius
pasiteisino. Kaune viena katalikiška kolegija – Stasio
Šalkauskio katechetų rengimo įstaiga – užsidarė, tiksliau, įsiliejo į VDU, o kita – Šv. Ignaco Lojolos – įsisteigė.
Šiąją, kilusią iš valstybinio „Paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro“ drauge su arkivyskupija
priglobė jėzuitai.
Vien pastarąjį – išvalstybinimo – variantą rinkosi
kard. Bačkis. Vilniuje buvo atmesti daugiausia iš savivaldybių mokyklų dėstomąja lenkų kalba atėję prašymai pasiskelbti katalikiškomis ir toks statusas suteiktas tik neįgaliuosius integruojančiai „Versmės“
gimnazijai, kurią savivaldybė leido reorganizuoti į nevalstybinę arkivyskupijos ir asumpcionisčių kongregacijos švietimo instituciją. Kita, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija kartu su Šv. Juozapo šeimų asociacija
įsteigė nevalstybinę Šv. Juozapo mokyklą, priaugančią
nuo pradinių klasių, o Nukryžiuotojo Kristaus seserų
kongregacija – taip pat nevalstybinį katalikišką vaikų
darželį „Mažutėliams“. Pakeitus priėmimo į aukštąsias
mokyklas tvarką, nesulaukė pakankamai studentų su
valstybės finansavimu ir ėmė merdėti Edukologijos bei
Klaipėdos universitetų Katalikų tikybos ir Katechetikos katedros. Geriau šiuo požiūriu laikėsi keliolika
tikslinių vietų gavęs VDU Teologijos fakultetas, tačiau
ateityje teks ieškoti sprendimo, kur ir kaip rengti tikybos mokytojus, o svarbiausia – kaip motyvuoti gabesnius abiturientus rinktis šį kelią.
Marijonų vienuolijos generolo kun. Andrzejaus Pakułos skatinimu vyskupams paskelbus Jurgio Matulaičio metus, katalikiško ugdymo, socialinės veiklos ir krizės akivaizdoje pablogėjusio lietuvių ir lenkų sutarimo
reikalai galėjo tapti prioritetais vien dėl Palaimintojo
įnašo šiose srityse. Laukimą, kada bus palankiai baigta kanonizacijos byla, simbolizavo Marijampolėje atidarytas memorialinis muziejus, iškilmingesni atlaidai
ir konferencijos. Vis dėlto platesnėje viešumoje kur kas
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labiau buvo regima tuo pačiu laiku Seimo nutarimu minėta kito beveik vienos kartos dvasininko – Maironio –
sukaktis. Tokios interferencijos reikėjo arba išvengti,
arba ja pasinaudoti, pavyzdžiui, garsiau iškelti, kad
prof. Mačiulis buvo ne tik prof. Matulaičio kolega Dvasinėje akademijoje, bet ir pastarojo prieš šimtą metų
Kaune surengtų pirmųjų „socialinių kursų“ paskaitininkas. Šiems kursams paminėti didžiuosiuose miestuose Iustitia & Pax nacionalinio komiteto iniciatyva
vyko Bažnyčios socialinio mokymo seminarai, kuriuose
nestigo rimtai gilintis panūdusių klausytojų. Paprastesniam, kiekvienos parapijos užsiėmimams skirtam
diskusijų apie tikėjimą ir visuomenę kursui adaptuota
britų misionieriaus Jameso Odgerso metodinė knygelė
Paprastumas, Meilė ir Teisingumas – sakytume, visai
matulaitiška dvasia.

III. Europa ir Europa
Nors Bažnyčia buvo kaltinama prisidėjus, kad viešoji
konfrontacija dėl vertybių aštrėtų, ganytojų refleksiją,
kokių neigiamų pasekmių turi sustiprėjęs priešiškumas, atskleidė pastoracinio laiško Pal. Jurgio Matulaičio metams raginimai pasaulėžiūrinėse dvikovose
išlikti mylinčiais žmonėmis: „Ar nepaskubame trūkumuose įžvelgti piktinantį blogį, užuot parodę supratimo,
kad nežiūrint visų pastangų netobulumai visada liks
mūsų žemiškojo gyvenimo dalimi? [...] Net ir oponento
siūlymui ištartame „ne“ turi būti pakankamai aiškiai
išreikštas „taip“ jo kaip žmogaus orumui“. Šie žodžiai
tapo ypač aktualūs, kai po pusmečio LGBT gavus leidimą eitynėms, o ypač po pusantrų, renginį perkėlus
į Gedimino prospektą, interneto erdvę užplūdo necenzūrinė panieka ir grasinimai susidoroti, žavėjimasis
zoologine Petro Gražulio ir Co. politine raiška. Koks
didžiulis konteksto pokytis per penkerius metus! – nuo
uždraustų seksualinių mažumų renginių bei nuošalaus
jų sambūrio iki eisenos pagrindine sostinės gatve, kurioje dalyvavo būrys pro-konservatyvioms organizacijoms
priklausančio jaunimo ir tradicinių šeimų. Tokiomis
aplinkybėmis, kai anoniminė minia tūžmingai tyčiojosi,
kai kurie jautresni krikščionys, net nepritardami homoseksualiam gyvenimo būdui ir (ar) jo propagavimui,
nusprendė, kad dera išreikšti solidarumą. Siūlymus
varžyti LGBT narių viešų susirinkimų teisę darė vis
mažiau patraukliais stiprėjanti antieuropinė radikalų
retorika ir nuosaikių šeimos gynėjų nesugebėjimas viešumoje aiškiau atsiriboti nuo kraštutiniais išsišokimais
kapitalą besikraunančių politinių marginalų.
Tiesa, 2013 m. gale paaiškėjo, kad vargiai tinka vadinti marginalais tuos, kurie surinko apie 300 tūkstančių parašų už asmeninės žemės nuosavybės apribojimus, o de facto – už Lietuvos pasitraukimą iš ES
sutarties. Ganytojai į referendumo idėją reagavo nuo-
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saikiai, bet nedviprasmiškai – LVK plenarinio posėdžio komunikate buvo teigiama: „vyskupai nepritaria,
kad šioms politizuotoms iniciatyvoms būtų naudojamas
Bažnyčios autoritetas ir bažnyčių patalpos“. Nuosekliai
laikytasi linijos, kad Europos moralines ir kitas prob
lemas dera spręsti Europos viduje. 2009 m. Europos
Parlamento rinkimų išvakarėse subruzdus finansinių
sunkumų įkvėptiems euroskeptikams Vyskupų Konferencija nevyniojo žodžių į vatą: „Remiame kontinento
vienytojų pastangas, į kurias sudėtos daugelio žmonių
viltys. Matome, kad net šiais ekonominės krizės mėnesiais Europos Sąjunga išlieka saugiais namais“. Sveikindami šalį su pirmininkavimu ES Tarybai ganytojai
dar kartą pabrėžė, kad Bažnyčia niekada neabejojo dėl
valstybės geopolitinės raidos krypties, kad Europa yra
amžinas ir vienintelis Lietuvos kelias. Drauge jie atkreipė dėmesį, kad nusistatyta ekonominė dienotvarkė
nėra pakankama ES problemoms spręsti: „žmogaus savarankiškumo, atsakingumo ir kūrybinių įgūdžių skatinimas bei apsauga nepalyginamai stipriau už kitus
veiksnius lemia socialinę santarvę [...]. Tikrasis visuomenės progresas yra matuojamas žmogaus moraline
būkle, o ne bendrojo vidaus produkto augimu – kai tai
ignoruojama, įstatymai ir administracinės priemonės
vargiai pajėgios pažaboti nuosmukį“.
Persergėjimas visiškai suprantamas ir plačiausia
dvasine, ir labai konkrečia religinių bendruomenių interesų prasme, nes dėl įsivyraujančio paneuropinio legalizmo pati Bažnyčia buvo atsidūrusi keistoje situacijoje: 2009 m. viduryje įsigaliojęs teisingą konkurenciją
reglamentuojantis įstatymas numatė, kad šarvojimo
ir laidojimo paslaugas gali teikti tik verslo įmonės. Todėl parapijų ir vyskupijų šarvojimo salės tapo „nelegaliomis“. Gerai, kad šįkart valdžia reikiamas pataisas
priėmė dar nespėjus kilti triukšmui dėl šimtametes
tradicijas turinčios bažnytinės veiklos. Tačiau pastangų gimimo ir mirties reikalus toliau sprausti į teisės
aktų ir ministerinių reglamentų Prokrusto lovą nuolat
gausėjo. Teisėsaugai inicijavus bylas prieš namuose
norinčias gimdyti mamas ir joms gelbėjančias pribuvėjas, visu aštrumu iškilo žmogaus laisvo pasirinkimo, o
nauju kampu – pagarbos asmens orumui klausimas. Į
naktines kratas daugiavaikių šeimų namuose ir pareigūnų pareiškimus, esą moterys elgiasi neatsakingai ir
neteisėtai, kard. Bačkis reagavo LVK Šeimos reikalų
tarybos vardu teigdamas: „neadekvatus ikiteisminio tyrimo priemonių naudojimas ir pats bylų pobūdis perauga į patyčias iš šeimų, rūpestingai pagal savo supratimą
ir įsitikinimus ieškančių geriausių sąlygų gimdymui,
ir tampa vis labiau panašus į kitamanių persekiojimo
recidyvą“9.
Su Sveikatos apsaugos ministerija tęsėsi nesusikalbėjimas ir dėl, atrodytų, gana paprasto klausimo – medikų, pirmiausia, ginekologų teisės atsisakyti atlikti
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abortą, jei tai prieštarauja sąžinei ar religiniams įsitikinimams ir jei – ši išlyga itin pabrėžtina – nėra realaus pavojaus moters gyvybei. Daugelio valstybių įstatymuose esančią nuostatą Lietuvos pareigūnai bandė
paversti niekine, reikalaudami numatyti tokiam medikui įpareigojimą pasiūlyti pacientei kitą gydytoją, kuris abortą atliktų, kitaip tariant, vis vien priversti bent
netiesiogiai dalyvauti žudyme. Specialistai patikino,
jog yra būdų suteikti medicinos studentams reikiamų
praktinių įgūdžių neverčiant jų, jei tai prieštarauja sąžinei, dalyvauti atliekant abortą, tačiau darbo grupės
nerezultatyviai posėdžiavo mėnesių mėnesius, idant
kvalifikaciniuose reikalavimuose ginekologams pakeistų vieną sakinį, verčiantį visus pretendentus į diplomą
imtis žmogžudystės. Nepadėjo nė tai, jog LVK viešai
pasidžiaugė 2010 m. spalio 7 d. Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos priimta rezoliucija „Dėl sąžinės
išlygos teikiant teisėtą medicininę pagalbą“, kurioje teigiama: „joks asmuo, ligoninė ar institucija neturi būti
verčiama, laikoma atsakinga ar diskriminuojama dėl
to, kad atsisakė atlikti, suteikti patalpas, padėti ar nukreipti abortui, persileidimo sukėlimui, eutanazijai ar
bet kokiam veiksmui, kuris gali sukelti vaisiaus ar embriono žūtį, nesvarbu dėl kokių priežasčių“. Iš komentarų tiek uždaruose posėdžiuose, tiek spaudoje susidarė
įspūdis, kad Sveikatos apsaugos viceministrėms ir jų
atstovaujamam medikų elitui ne kokia nors ideologija,
o tiesiog asmeniniai patyrimai buvo stimulas įtraukti
kiekvieną profesijos atstovą į abortų praktiką.
Psichologines tokios nuostatos priežastis apnuogino
Seimo komitete 2013 m. gruodį įvykęs nesusipratimas
tarp buvusių chirurgų kun. Andriaus Narbekovo ir parlamentarės Vidos Čigrėjienės. Pirmajam abstrakčiai
pasakius, kad visi medicinos studentai yra dalyvavę demonstracijoje, kurioje abortuojamuosius ištraukia kūno
dalimis, pastaroji aštriai reagavo į tai tarsi į asmeninį
priekaištą dėl jos pačios atliktų operacijų. Prie incidento eskalavimo prisidėjo siūlymas nebeįleisti kunigo –
Lietuvos bioetikos komiteto nario – į Seimą, bandymas
įslaptinti posėdžio stenogramą ir kiti veiksmai, kuriems
apibūdinti idealiai tinka patarlė „Vagie, kepurė dega“.
LVK su SAM susikirto ir dėl siūlymo įteisinti vieną iš
dirbtinio apvaisinimo formų – lytinių ląstelių donorystę. Arkiv. Tamkevičiaus viešo laiško žodžiais, Bažnyčia
daug prisidėjo prie teisingos donorystės sampratos ir
jos praktikos sklaidos, tačiau pavedus Nacionaliniam
transplantacijos biurui tvarkyti surogatinių tėvų reikalus ir laikyti bei naikinti „perteklinius“ embrionus,
būtų sugriauta neatlygintinos donorystės kaip kilnaus
veiksmo idėja, o „dėl kylančių moralinių prieštaravimų
9
Kard. Audrys Juozas Bačkis, „Dėl namuose gimdyti norinčių šeimų
žeminimo ir bauginimo: kreipimasis į LR Prezidentę, Ministrą Pirmininką ir Seimo Pirmininką“, in: katalikai.lt, 2013-02-26.
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Bažnyčia ateityje mato apsunkintą tolimesnį bendradarbiavimą remiant ir palaikant donorystę“. Keli skirtingi Pagalbinio / Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projektai tebėra svarstomi Seime iki šiol.
Minėtieji dalykai buvo greičiau tęsiniai ir papildiniai pagrindinės – šeimos ir santuokos temos. 2011 m.
rudenį Konstitucinis teismas paleido vėjais visas viltis, kurias krikščionys siejo su 2008 m. vidury priimta
„Valstybine šeimos politikos koncepcija“ ir 2010 m. pasirašytu „Nacionaliniu susitarimu dėl šeimai palankios
aplinkos kūrimo“. Šoką sukėlė ne tik ar ne tiek sprendimas, skelbiantis koncepcijoje esantį santuokinės šeimos
apibrėžimą antikonstituciniu, bet su teisės dvasiomis
bendraujančiųjų argumentai, pasak kurių vienas iš esminių šeimos požymių esąs emocinis prieraišumas, o
„santykių išraiškos forma [t. y. santuokos sudarymas]
konstitucinei šeimos sampratai esminės reikšmės neturi“10. Kaip liūdnai juokauta katalikų forumuose, dažną
mūsų emocinis prieraišumas sieja su papūgėlėmis ir
žiurkėnais, o rimčiau, Lietuvos šeimos centro direktorės Dalios Lukėnienės viešo laiško žodžiais, „kokia gi
institucija gilinsis į tą kiekvienos šeimos santykių turinį“, jei paneigiama oficialios santuokos svarba11? LVK
bei keliolikos organizacijų pareiškimai, skubiai surengta ekumeninė konferencija, atskiroji teisėjos Ramutės
Ruškytės nuomonė ir nesėkmingos politikų iniciatyvos
patikslinti Konstituciją griežčiau susiejant šeimą su
santuoka tebuvo mojavimas kumščiais po muštynių.
Praktinis moralas – teisinė Lietuvos sistema gravituoja
į ES vidurkį, todėl nepritariantys ten vyraujančiai sugyvenimo įvairovės legitimacijai ir kitoms įvairių mažumų primetamoms taisyklėms, turėtų vienytis žemyno
mastu. Jog tai gali būti efektyvu, įrodė pasipriešinimas
Europos Parlamente vadinamajai „Estrelos rezoliucijai“, kuria siekta primesti unifikuotus „anti-diskriminacinius“ normatyvus dėl seksualumų įvairovės, ir pergalė Žmogaus teisių teisme byloje Lautsi prieš Italiją, į
kurią Lietuva stojo trečiosios šalies teisėmis ir prisidėjo
ginant teisę valstybinių mokyklų klasėse bei kitose viešose vietose kabinti Nukryžiuotąjį.
Susivokus, kad Lietuvos politinėje ir žiniasklaidos
erdvėje vargiai pavyks nuosekliai įtvirtinti prošeimišką
opiniją ligi šiol taikytais apeliacijų į tradicijas ir tautos
išlikimą metodais, vis labiau gręžtasi į savo bendruomenę ir religines sąmoningumo ugdymo formas. Gausėjo
vedusiems rengiamų „Šeimų susitikimų“ ir rekolekcijų.
Ateitininkai 2010 m. minėdami organizacijos šimtmetį
federacijos vade išsirinko pirmą moterį – Rozvitą Vareikienę. Ankstesnis pirmininkas Vygantas Malinauskas
10
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, „Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. X-1569 ‚Dėl
Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo‘ patvirtintos Valstybinės šeimos politikos koncepcijos nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, in: Valstybės žinios, 2011-09-30, Nr. 118-5564.
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jubiliejinio kongreso proga paskelbtame programiniame straipsnyje samprotavo apie moteriško ir vyriško
pradų sąveiką ir priešpriešą šeimyniškumo principą
propaguojančioje ateitininkijoje12. Tų metų Advento
išvakarėse vyskupai kreipėsi į sutuoktinius specialiu
laišku, kurio retorika buvo išvien pozityvi – sustiprinti, palinkėti, padėkoti už šeimos puoselėjimą, o ne persergėti, priminti, išreikšti susirūpinimą. Atsiliepdami į
Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos bei Lietuvos šeimos centro rūpestį visuomenės susipriešinimu dėl santuokos ganytojai pakvietė 2012 m. tarp Motinos ir Tėvo
dienų išskirtinai melstis už šeimą, o 2013 m. pabaigoje
nusprendė skirti šeimai visus beprasidedančius liturginius metus. Nuo kitų deklaruotų metų ši dedikacija
skiriasi tuo, kad ją kartu – daug kam netikėtai – paskelbė net devynių Lietuvoje veikiančių krikščioniškų
bendruomenių atstovai, pasirašę memorandumą raginantį „drąsiai kurti gyvybės kultūrą“ bei ginti „prigimtines šeimos vertybes“. Greta stačiatikių, liuteronų bei
evangelikų reformatų pakviesti ir sutiko prisidėti bene
pirmą kartą LVK sekretoriate kameroms drauge pozavę Septintosios dienos Adventistų Bažnyčios, Lietuvos
evangelinių tikėjimų krikščionių sąjungos, Krikščionių
bendrijos „Tikėjimo žodis“, Baptistų sąjungos ir Laisvųjų krikščionių Bažnyčios atstovai.

IV. Kas didesnis krikščionis?
Kelias į tradicinių ir naujųjų krikščionių sutarimą dėl
bendro dokumento apie šeimą nebuvo trumpas. Jame –
ir dvidešimtmetį jau atšventusios Lietuvos Biblijos
draugijos įnašas, ir minėtos „Pasitikėjimo piligrimystės Vilniuje“ džiaugsminga patirtis, ir permainos keliose bendruomenėse, kurias tuoj aptarsime. Stebėtojai
galėtų daryti prielaidą, kad katalikų vyskupai, kviesdami tokį platų ratą memorandumo signatarų, greta ekumeninių motyvų norėjo kiek „atskiesti“ pastaraisiais
metais labai sustiprėjusią stačiatikių įtaką ir matomumą. Viena iš priežasčių ar pretekstų – naujo Vilniaus
ir visos Lietuvos arkivyskupo metropolito Inokentijaus
paskyrimas 2010 m. pabaigoje. Tačiau dar anksčiau,
nei pasirodė ši žinia, buvo paviešinta apie 2011 m. sausį numatytą Maskvos patriarchato Bažnyčios užsienio
ryšių skyriaus pirmininko, Volokolamsko metropolito
Hilariono vizitą į Lietuvą ir bendrą ekumeninę konferenciją šeimos klausimais. Beje, prieš dvidešimt metų
jis tarnavo Kaune, stačiatikių Apreiškimo Švč. M. Marijai katedroje ir 1991 m. sausį per televiziją ragino sovietų kareivius susilaikyti nuo jėgos naudojimo, tad buvo
11
Dalia Lukėnienė, „Realaus gyvenimo akibrokštai Konstituciniam
Teismui“, in: www.lietuvosseimoscentras.lt, 2011-09-30.
12
Vygantas Malinauskas, „Ateitininkija šiandien ir rytoj“, in: Ateitis,
2010, Nr. 6.
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ne vien dėl protokolo apdovanotas pasidabruotu Kauno
burmistro Jono Vileišio medaliu. Konferencijoje taip pat
dalyvavo ir komunikatą apie krikščioniškų konfesijų
bendradarbiavimo svarbą ginant žmogaus gyvybę bei
šeimą pasirašęs liuteronų vysk. Mindaugas Sabutis.
Po pusmečio katalikų, stačiatikių ir liuteronų ganytojai vėl paskelbė bendrą poziciją – dėl dirbtinio apvaisinimo įstatymo, o netrukus stačiatikiai pakvietė
Lietuvos katalikų vyskupus į Maskvą pristatyti mūsų
patirties konferencijoje apie religijos dėstymą pasaulietinėje mokykloje, kas Rusijoje dar tik svarstoma.
Katalikai įsitraukė į stačiatikių Vilniuje birželio 1-ąją,
Tarptautinę vaikų gynimo dieną, nuo 2011 m. kasmet
rengiamas eitynes „Už gyvybę“; buvo ne viena smulkesnė bendra su stačiatikiais akcija ar komentaras dėl
antikrikščioniškų nuostatų plitimo ES bei Lietuvoje,
pavyzdžiui, prieš Romeo Castellucci spektaklį. Pagaliau
radikalių grupei Pussy Riot 2012 m. vasarį surengus
agresyvią akciją Maskvos stačiatikių katedroje, arkiv.
Tamkevičius pareiškė pasipiktinimą ir solidarumą su
patriarchatu. Antiputiniškas rusių akcijos pobūdis ir
vis dažniau viešumoje iškylanti mintis, kad „tradicinių
vertybių“ puoselėtojai stumia Lietuvą į krikščionybės
gelbėtoja besiskelbiančios Rusijos valdžios glėbį, lėmė
skeptišką tokio broliavimosi su stačiatikiais vertinimą
net tarp katalikų. Keltas klausimas, ar dažnai Lietuvos vyskupai reiškė užuojautą kitų kraštų krikščionimis dėl persekiojimų, karo, žudymų, ką ir kalbėti apie
pašaipas ar mėginimą įžeisti; ar Lietuvos bičiulis Kiolno arkivyskupas sulaukė paramos laiško, kai tų pačių
2012 m. rugpjūtį prieš kaži ką protestuojantys jaunuoliai mėgino nutraukti pamaldas tenykštėje Katedroje?

Ekumeninės konferencijos akimirkos. Antras iš kairės –
Volokolamsko metropolitas Hilarionas. Kaunas. 2011.
Gintaro Česonio nuotr.

Į aptariamo penkmečio pabaigą nebeliko ilgus metus
ekumeninius reikalus komplikavusio konfūzo, kai tekdavo tartis su dviem evangelikų reformatų Bažnyčios
Lietuvoje atstovais iš nelabai tesikalbančių suskilusios
bendruomenės pusių. Ne, susitaikymas neįvyko, bet
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vienos pusės vadovas, pastaruoju laiku arkivyskupu
(kurių reformatai neturi) titulavęsis Algimantas Kvedaravičius galutinai susikompromitavo. Priešingai, kitoje pusėje, žinomoje Unitas Lithuaniae vardu, generaliniu superintendentu 2010 m. išrinkus Medininkų
žudynių gyvąją legendą Tomą Šerną, susitelkė vieša-

Ekumeninė konferencija. Kaunas. 2011. Gintaro Česonio nuotr.

sis autoritetas ir vidinis pasitikėjimas. Nors per kunigaikščių Radvilų perlaidojimo Dubingiuose iškilmes
2009 m. Kvedaravičius pasaulietinės valdžios dar buvo
priimamas kaip svarbiausias reformatų dvasininkas,
tačiau įsivėlęs į agresyvias akcijas – pavyzdžiui, tikinčiųjų išvarymą saugos bendrovių pagalba iš savo pusei
prisiteistos Biržų bažnyčios – visiškai prarado autoritetą kaip dvasininkas. Jam inkriminuojamu Bažnyčios
nekilnojamojo turto iššvaistymu ir ryšiais su pagarsėjusiais aferistais rimčiau susidomėjus ekonominei
policijai, Kvedaravičių sekusiųjų grupei perspektyvos
išlaikyti tvarią tradiciją neliko. Dar nežinia, ar padėtas galutinis taškas šioje liūdnoje istorijoje, prie kurios
komplikacijų yra ypač nelemtai prisidėję Teisingumo
ministerijos religijų specialistai, tačiau 2013 m. evangelikų reformatų neeiliniame sinode jau buvo atstovaujama iš esmės visoms bendruomenėms, tad ir įvykusius
vadovybės rinkimų rezultatus kvestionuoti sunku.
Ne vien kunigai kartais bando uzurpuoti išimtines
teises į krikščioniškumą ar titulus. 2010 m. pradžioje
Gediminui Vagnoriui paskelbus apie kelis marginalinius politinius darinius sujungsiančią Krikščionių partiją, katalikų, stačiatikių, liuteronų ir evangelikų Bažnyčių vadovai bendra žinia spaudai apgailestavo, kad
religinę tapatybę nusakančia sąvoka „kaip priedanga
pasinaudoja tam tikros politinės minties grupelė žmonių, net nedrįstančių viešai išreikšti savo veiklos krypties, vertybių, aiškaus savęs identifikavimo Kristaus
Asmens atžvilgiu, tikslų ir uždavinių“. Nors nei partijos
pirmininkas, nei Teisingumo ministerija neatsižvelgė į
hierarchų raginimą neregistruoti juridinio asmens to-
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kiu pavadinimu, po visiškai nesėkmingų 2012 m. Seimo
rinkimų darinys nustojo egzistuoti susijungdamas su
teisinius pavidalus kaitaliojančiais Viktoro Uspaskicho
leiboristais. Galima spėti, kad bent artimiausiu metu
Tėvynės Sąjungos Krikščionių demokratų frakcija išliks vienintelė politinė jėga rezultatyviai besinaudojanti
krikščionybės minėjimu tiek antraštėje, tiek programoje, nors gauti dividendų iš prokrikščioniškos retorikos
savaip mėgina daugelis politikų.
Antai Lietuvos lenkų rinkimų akcija 2011 m. pasiūlė
Švietimo įstatyme numatyti privalomą tikybos mokymą visiems. LVK pirmininkas griežtai atmetė tokią
mintį ir kaip nederintą su Bažnyčia, ir kaip ydingą bei
keliančią „visiškai nereikalingą pasipiktinimo bangą visuomenėje“. Tinkamas, pasak arkiv. Tamkevičiaus, yra
nusistovėjęs pasirinkimas tarp tikybos ir etikos, kuris
„nepažeidžia niekieno laisvės“. Jam teko pakartoti šią
poziciją 2013 m. pradžioje, nes ta pati partija, šiuokart
kaip valdančiosios koalicijos narė, vėl grįžo prie kiršinančios idėjos. Panašiai apie ją atsiliepė visos tradicinės religinės bendruomenės. Ganytojai nepasidavė ir
kitoms padažnėjusioms provokacijoms bei manipuliacijoms, pavyzdžiui, nereagavo į atvirą laišką Vyskupų
Konferencijai 2010 m. balandį, kurį pasirašė nemažas
būrys visuomenininkų, buvusių politikų ir vyresnės
kartos akademikų. Šie ragino „išsakyti savo viešą poziciją ginant Europos Tautų krikščioniškuosius pamatus“
dėl Vilniuje numatyto surengti „homoseksualų parado“
ir piktinosi, jog kai kurie kunigai „net neleidžia rinkti
parašų prie Bažnyčių“ reikalaujant, kad Vilniaus meras
atšauktų leidimą renginiui. Įsidėmėtina, kad tarp pasirašiusiųjų buvo ne tik viešų ateistų, bet ir Ramuvos vy-

riausias žynys Jonas Trinkūnas, keli katalikų kunigai
bei vienas stačiatikių dvasininkas.
Diktuoti vyskupams, ką jie turi daryti, bandyta ne kartą ir ne du. Sunkiausias hierarchų išminties bei kantru-

mo išbandymas šiuo požiūriu buvo Kedžių – Stankūnaitės byla. Tik smulkmena, kad iki tol didesnių priekaištų
dėl sielovados ar asmeninės moralės nesusilaukęs vyresnės kartos dvasininkas Jonas Varkala atsisakė kunigystės dėl politinės veiklos „Drąsos kelio“ partijoje,
kad teisėjos Neringos Venckienės namų Garliavoje apsaugą palaikė dar keli
į radikalizmą linkę
kunigai. Kur kas sunkiau vyskupams, ypač
Kauno ir Vilkaviškio
(Garliava priklauso
šiai vyskupijai) ordinarams buvo atmesti
argumentą, kad jiems
nestojus į „pedofilų klano“ demaskuotojų gretas sutirštės Bažnyčiai
Kun. Tomas Šernas.
metamas seksualinių
Dalijos Gudliauskienės nuotr.
nusikaltimų dangstymo šešėlis. Pagaliau šimtai, jei ne tūkstančiai, paprastų tikinčiųjų ir bažnytinių struktūrų darbuotojų,
naiviai įsijautę į širdį draskančią mergaitės istoriją,
visais būdais ragino vyskupus užstoti Kedytę nuo „korumpuotos teisėtvarkos prievartos“. Santūri, neįžeidžianti, bet teisinės valstybės kompetencijas gerbianti
Bažnyčios vadovų elgsena galėtų būti pavyzdys, kaip
apskritai dera elgtis demokratijos krizių situacijose.
Kita, manytume, ilgai išliksianti pamoka buvo duota
politiniam elitui. Prezidento Algirdo Brazausko laidotuvės paliudijo, kad Bažnyčia nėra pasaulietinės valdžios priklausinys, kad esminiais moraliniais klausimais žvelgia vienodai į bet kurį žmogų ir aiškinasi ne
pagal pareikalavimą, o kai pati nusprendžia. Velionis
buvo palaidotas su katalikiškomis apeigomis, pats kard.
Bačkis atlaikė šv. Mišias už jo sielos išgelbėjimą, bet
atmesta šarvojimo šventovėje mintis ir karstas nebuvo
įneštas į Arkikatedrą nepaisant didžiulio aukščiausių
šalies pareigūnų spaudimo bei naujosios hagiografijos
tekstų, kurių viename net buvo atrasta „šv. Augustino
ir JE Prezidento biografinių panašumų“13. Arkiv. Tamkevičiaus komentaras subtiliai nurodė Brazausko adoratorių intencijas prilyginti mirusį prezidentą Lietuvos
valdovams: „nemanėme, kad galėtų kilti toks ažiotažas.
Man asmeniškai atrodo, kad jis yra dirbtinai kurstomas, pabrėžiama viena detalė, kodėl karstas nėra nešamas į bažnyčią. Bet juk kas nors galėtų sugalvoti dar
kai ką, pavyzdžiui, kad jį būtina palaidoti Tremtinių
ar Šv. Kazimiero koplyčioje...“14 Matyt, joks paradoksas, kad labiausiai piktinosi tie, kurie kitomis progomis
pabrėžia politikos sekuliarumą, Bažnyčios ir valstybės

13
Albertas Piličiauskas, „Jo Ekscelencija Prezidentas ir Jo Eminencija
Kardinolas: pamokos ir priesakai“, in: Lietuvos žinios, 2010-07-26.

14
„Arkivyskupas S. Tamkevičius: Prezidento laidotuvėms pasirinktas
optimaliausias variantas“, in: bernardinai.lt, 2010-06-30.

Eitynės „Už gyvybę“ Vilniuje. 2012. Evgenijos Levin nuotr.
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atskirtumą, andai net reiškė nepasitenkinimą Prezidento vėliavos šventinimu bei 1995 m. siekė atšaukti
Bažnyčios Restituciją. Jiems Arkikatedra yra tiesiog
prabangiausias valstybės pastatas, kurio šeimininkais
tautos atstovai jaučiasi. Laimei, mirus „Katedros“ autoriui, velionio artimųjų santūrumo ir išminties dėka, tų
pačių visuomenės veikėjų kelta poeto šarvojimo šventovėje idėja neįgijo viešo triukšmo pavidalo.
Dar vienas minėtinas mėginimas „auklėti“ ganytojus buvo susijęs su įpročiu tapatinti poeziją ir sakralumą, kuris įsigraužęs taip giliai, kad net praėjus 25
metams nuo paskutinio „Poezijos pavasario“ Vilniaus
Arkikatedroje, kultūrinių įvykių rengėjai vis bando pašeimininkauti bažnyčiose. Ypač jei minėjimas skirtas
dvasininkui ar kitaip susijęs su katalikybe. Šiuokart
Maironio poezijos ir muzikos vakarų rengėjai ilgai piktinosi, kai Palangoje jiems buvo paaiškinta, kuo skiriasi
maldos namai ir koncertų salė. Žiniasklaida net mėgino
sudaryti įspūdį, kad šiandieniai vyskupai turi kažką
prieš Maironį, nors, kaip žinia, jo giesmės beveik kasdien skamba bažnyčiose; o tautiniams posmams bei satyroms, kurių įtraukimas į „sakralinės muzikos festivalio“ (!) programą užkliuvo Telšių vyskupui, deklamuoti,
kas be ko, galima rasti ir kitų puikių vietų.
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***
Kaip ir visuomet, anapus daug viešo dėmesio pritraukiančių religinių iškilmių ar vertybinių kivirčų, į kuriuos įtraukiami tikintieji, vyko tylus, nuolatinis bendruomenių brendimas, pašaukimo ir Dievo ieškojimas.
Kunigai ir vienuoliai pagaliau ėmė melstis lietuvišką
brevijorių (valandų liturgiją), besigilinantys į Bažnyčios normas – skaityti atnaujintą Katekizmo leidimą ar
jaunimui pritaikytą Youcatą ir išverstą Kanonų teisės
kodeksą, pamaldieji – ieškoti kasdienės atgaivos naujame mėnesiniame kišeninio formato Magnificat. Pirmieji septyni vedę vyrai buvo priimti į ketverius metus
užtruksiantį rengimą nuolatiniam diakonatui. Ieškantys šventųjų užtarimo suklupdavo prie kard. Dziwiszo
padovanotų pal. Jono Pauliaus II relikvijų Kauno arkikatedroje ar šv. Faustinos – Palemono bažnyčioje. Kenčianti siela vidurnaktį atklysdavo į Dievo Gailestingumo
šventovę, kuri pirmoji Lietuvoje nuo praėjusio rugsėjo
niekada neužrakinama. Naujasis gyventojų surašymas
byloja – krikščionių liko, kiek buvę, absoliuti dauguma.
Kiek iš jų tiki ir kuo – ne šios apžvalgos klausimas. Pasibaigus Tikėjimo ir dar šešeriems dedikaciniams metams dvasinių vektorių gausa skųstis nederėtų.
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Bėgte į pasimetusį tikslą
Egidijus Vareikis

Globalizacijos guru Zygmuntas Baumanas yra pastebėjęs: viena mūsų gyvenimo keistenybių esanti ta, kad
turime vis daugiau atminties (dažnai saugomos kur
nors toli esančiose saugyklose) ir vis mažiau suvokimo,
daug faktų, tačiau mažai analizės, daug informacijos,
kuri mums absoliučiai nieko nereiškia, ir visiško nesiorientavimo elementariose situacijose. Anądien, gerdamas kavą užeigoje, iš kasos čekio sužinojau, kad būtent
tą dieną esu prie šešto stalelio, kad pusę antros užsakiau dvigubą espreso, mane aptarnavo Indrė, daviau
jai 20 litų ir paėmiau grąžą, sužinojau, kiek iš mano
išgerto puodelio sukurta pridėtosios vertės ir kiek sumokėta mokesčių. Man tai nesvarbu, bet... O jei ir taps
svarbu, kreipsimės į kompiuterinę atmintį. Atminties
kaupyklose jau esti ne tik faktai, bet ir jų apdorojimo
programos, leidžiančios mums suvokti, kaip vertinsime faktus ir tendencijas. Nebereikia nieko atsiminti,
tereikia mokėti naudotis... Visos daiktų ir technologijų
valdymo priemonės orientuotos į kuo mažiau išmanantį
žaisliukų mėgėją. Netgi naudinga viską pamiršti ir nekvaršinti galvos, kol turime atminties mašinas ir user
friendly aplinką.
Milanas Kundera mūsų epochą juk aprašė ir kaip
atminties, ir kaip užmaršties amžių. Technologijos leidžia atminties kultūrai virsti užmaršties kultūra. Pasaulis tapo greitai besikeičiančiu, ir mes jį ėmėme kuo
greičiau keisti, stengdamiesi pabėgti nuo neva blogos
praeities, – ir kuo greičiau į ateitį. Bet mes jau nebežinome, kurlink judame. Mes susirgome trumparegyste
ateičiai. Tačiau mūsų tikrai neištiko „istorijos pabaiga“,
kurią paskelbdamas išgarsėjo, jeigu dar pamenate, toks
Francisas Fukuyama. Bet su mumis tikrai kažkas nutiko. Tik aš manyčiau, kad pasibaigė ne istorija, o ateitis – jos idėja mirė. Mes gyvename kaip ant bėgtakio, ir
jo tempas tik greitėja. Mes neturime laiko jausmams.
Tarp jų ir politiniams. Norime tik, kad viskas būtų palanku menko išprusimo vartojimui.
2013 m. politika ir tapo tokio bėgimo ir primityvaus
vartojimo paveikslu: visi kažko siekiame, labai daug
sprendžiame ir nusprendžiame, paliekame gausybę
informacijos įvairiose laikmenose, tačiau prieš akis
nebėra jokio tikslo (išskyrus tuščią norą, kad „būtų
geriau“).
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***
Lietuviai, besididžiuojantys buvimu mitiniame Europos centre, turėjo progą pasirodyti ir Europoje svarbiausi. Pirmą kartą mūsų šalis formaliai ėmėsi pirmininkavimo ES Tarybai. Žinant, kokią globalią reikšmę
šiandien turi ES, nesunku numanyti, kas tenka ir pirmininkaujančiai šaliai. Nereikėjo būti „nuo jūros iki jūros“, nereikėjo puikuotis pirmame dešimtuke esančiais
„vidaus produktais“. Tiesiog ES sandara ir veikimas
leido šaliai ne tik pasijusti tikra europiete, bet jai ir
pavadovauti.
Nesistengiant čia aprėpti visų pirmininkavimo peripetijų, galima tvirtinti, kad šalis tikrai neapsijuokė.
Net ir su kukliais administraciniais resursais išsiversta, nepristigta posėdžiams ir pramogoms skirtų vietų.
Net ir dirbdama virš galimybių Lietuvos valstybė įrodė,
kad bent jau vadybinių gebėjimų nestokoja. Daugelis
ES sprendimų buvo rutininiai ir dažniausiai sugeneruoti dar Komisijoje, tačiau savo solo partiją lietuviai
turėjo – tai vadinamoji Rytų partnerystė – pastangos
įtraukti į ES politikos orbitą kai kurias buvusios SSRS
respublikas. Tai ne šiaip projektas, o bandymas dar
kartą pakeisti geopolitinį mūsų kontinento žemėlapį,
stereotipus ir parodyti, kad Europa – vientisa ir laisva –
nesibaigia 30 km nuo Vilniaus. Priminsiu, kad tokių
šalių yra šešios – Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina. Iš viso per 70 milijonų gyventojų. Paklausite, ar Rytų partnerystės šalys
pasiruošusios ES narystei? Atsakysiu aiškiai – visiškai
nepasiruošusios, ir tam šiandien tikrai neturi pakankamai jėgų, turi gal tik gražius norus ir natūraliai pavydi
mums. Iki Europos standartų, aišku, „netempia“. Ar jos
labai nori būti Rusijos provincijomis? Tikrai ne, bet ar
turi pakankamai jėgų tam pasipriešinti? Kai kas dar
paklaus, – kam mums to reikia?
Stereotipas byloja, kad pasaulis po Šaltojo karo pasikeitė nedaug. Atkovojome iš Sovietų imperijos Vidurio
Europą, tačiau palikome Rusijai teisę į imperinį palikimą. Daugelio mūsų galvose ir širdyse Ukraina ar Pietų
Kaukazas yra kažkas kitokio, labai besiskiriančio nuo
tikros Europos. Šios stereotipo pasekmės yra netikėjimas, kad Ukraina gali įveikti XVII a. netikusios sutar-
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ties „amžinai su Rusija“ pančius, kad Gruzija gali būti
patikima NATO valstybė. Jei Rumunija jau yra Vakarų
Europa, tai kodėl Vakarų Europa negali būti rumuniškai kalbanti Moldova? Jei Turkija jau 60 metų garbingai atlieka NATO misiją, tai kodėl ateityje to nepadarys
Azerbaidžanas, jei prancūzai susitaikė su vokiečiais, tai
kodėl iš principo negali su kaimynais susitaikyti armėnai? Galiausiai jei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
miestas Vilnius gali būti Europos metropolija, tai kodėl
tokie negali būti Minskas ar Polockas? Demokratija
mūsų kaimynystėje ir mums asmeniškai – tik į naudą.
Jei pakeisime savo stereotipus ir svajones, galiausiai
viskas pasirodys įmanoma. Aišku, ne šiandien, tačiau
jei nedarysime nieko, triumfuos senos Rusijos euroazijinės svajonės, kurios taip ir neatnešė ilgalaikės laimės
nei buvosios imperijos pakraščiams, nei Pietų Kaukazui... Jei nesvajosime, tai galima drąsiai brėžti gynybos
liniją Lietuvos pasienyje ir europines svajones „išleisti
į pensiją“.
Tad mes galime padaryti nedidelį, bet labai svarbų
žingsnį – suteikti Rytų partnerystės šalims europinę
perspektyvą. Turime būti, kaip kadaise danai, reiklūs
pasirengimui, tačiau suteikti jiems aiškų šansą. Tai ne
avansinis mokėjimas – tai ženklas, kad norime keisti
seną geopolitiką.
Lietuvos pirmininkavimo metu Europos galimybės
Rytuose kiek prasiplėtė, tačiau svajonės neišsipildė.
Geopolitiniam virsmui reikėjo Ukrainos, o jos nėra. Tad
simbolinis Mėlynųjų vandenų mūšis šį kartą pralaimėtas. Europa geopolitiškai nepadidėjo, daug pasimokė,
tačiau liko bėgti savais, daug kartų išmėgintais keliais.
Nelaikyčiau Ukrainos netekties strateginiu pralaimėjimu. Pralaimėjo Rusija ir Rytų mąstymas, kad politiką
lemia vamzdžiai ir rinkos kainos. Maskva (o ir Kijevas)
buvo įsitikinę, kad Briuselis Ukrainai (o ir Maskvai)
pasiūlys kokį nors depolitizuotą sandėrį. Daug kartų
moralės stoka kaltintas Briuselis šį kartą nedavė kyšio,
nepabūgo grasinimų ir nežaidė pagal Kijevo–Maskvos
taisykles. Tikras pragiedrulys Europos politikoje.
Užsienio politikos pamokėles šį kartą turės išmokti
Rytai. Kijevą įklampino visai ne džentelmeniška vizija, kad ES – tai neblogas pinigų maišas, iš kurio reikia semti kuo daugiau, negalvojant apie jokias politikos vertybes. Pinigų yra, bet protinga būtų ne ciniškai
juos griebti, o kurti ilgesnio laikotarpio perspektyvą.
Prasčiokas eina, kur daugiau duoda, pilietis – sukuria,
ko reikia vadinamajam bendrajam gėriui. Tad garbės
komponentas politikoje kur kas svarbesnis nei naudos.
Tai palygintina su eismo taisyklėmis ir jų laikymųsi.
Manau, kad skaitytojas nesunkiai nuspės, kad esama
šalių, kurios primygtinai ragina laikytis taisyklių, ir
šalių, kurios teigia, kad geriau susitarti kaip nors už
kampo – dėl sunkvežimių, sūrio ar vamzdžio. Pagunda nepaisyti kelio ženklų ir puikuotis gerais santykiais
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su vietos policija būdingas vietinių „kietuolių“ bruožas,
tačiau tai nėra tikra ir teisinga politika, juolab jei policininkas leidžiasi įkalbamas.
Vis neduoda ramybės klausimas, kokiu tonu bendrauti su nedemokratiškomis valstybėmis ir jų vadovais, su
teroristais ar separatistais. Meilikavimo arba, kaip jie
tai vadina, pragmatinės politikos šalininkai pasitelkia
vis tą patį argumentą – „su Rusija (Baltarusija) reikia
geruoju, nes nubaus“. Jau ne kartą nubaudė. Nuolaidos tiems, kurie nuolaidose mato silpnumą, provokuoja
tik naujų nuolaidų reikalavimus. Belieka liūdnai prisiminti, kad Gorbačiovas Sovietų Sąjungoje atsirado todėl, kad prieš tai Amerikoje atsirado Ronaldas Reaganas, daręs kompromisus visose srityse, išskyrus moralę.
Diktatoriai labiausiai bijo moralios politikos.
Tad mums reikia integruotos Europos, kurioje svarbiausia – ne pinigai ir žinojimas, kaip juos pasiimti.
Svarbesnis yra žinojimas, kaip norime gyventi, kad
vakarais jaustumėmės dorai pavargę, o ne kieno nors
sąskaita gerai privalgę. Galiausiai sutvarkius Europą
racionaliai ir protingai bus išties „daugiau Europos“.
Tad ar sulauksime dar vieno SSRS ir jos valdų padalijimo?
Pirmasis įvyko tada, kai pusiau kolonijos nustojo
būti Maskvos valdinėmis. Antrasis padalijimas įvyko
1991 m. pabaigoje, kai iš SSRS liko tik Rusija. Tačiau
jis nebaigtas, kol neapsisiprendė buvusios SSRS dalys.
Ir dabartinė politika rodo, kad Rusija – ne visai Europa,
nors jai visi linkime tokia tapti. Su Rusija nepavyksta
europietiškai nei pasikalbėti, nei susitarti. Ši šalis turi
tik vieną idėją – fizinę jėgą, su kuria aplinkiniai skaitosi iš baimės. Meilės Rusijai koncepto strategai taip ir
nesugalvojo.
Vytautas Didysis buvo per arti Rytų, kad vienytų Vakarus, o Rytų, deja, jis ir jo palikuonys į Vakarus neatvedė. Juos bandė vesti caras Petras, tačiau taip nesėkmingai, kad Rusija taip ir liko įstrigusi pusiakely. Normano
Davieso teigimu, nuo tos XVIII a. pradžios Rusija tapo
amžina Europos problema – be jos negalima, su ja nepavyksta. Šiuo klausimu nieko nuspręsti taip ir neišmokome, o galiausiai ir nežinome, kuri iš hipotezių reiškia
ką nors pozityvaus mūsų žemiško rojaus kūrimo darbe.

***
Per daugiau kaip dvidešimtį metų į užmarštį pasitraukė ne vienas gražios ateities scenarijus. Kalbėta
apie istorijos pabaigą, dabar iš to šaipomasi. Kalbėta apie neišvengiamai demokratišką vientisą ir laisvą
Europą – Europa baigiasi 30 kilometrų nuo Vilniaus, o
tokios „skiautės“ kaip Moldova ar Gruzija vaizdo nekeičia. Nuteistos tapti demokratijomis, Rytų Europos šalys tokį nuosprendį lengvai ignoravo, kurdamos nacio
nalpopulistines diktatūras. Vladiminas Putinas sukūrė
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savo vaklstybę, reikalingą Rusijos masėms, o ne demokratijai ar pasaulinei taikai. Neatėjo Azijos amžius,
neprasidėjo islamo triumfo žygis. Tebesitęsia kažkas,
kas yra pereinama, laikina, nujaučiant, kad kažkas
turi įvykti, tačiau politikos ir istorijos guglinimas nieko
nepaaiškina. O mes nuovokos jau nebeturime. Nebepaaiškiname sau, kodėl globalizacija palengva virsta frag
mentacija, civilizacijos, deklaruodamos amžiną meilę,
nebesugeba nei susitarti, nei suprasti...
Pasaulis palyginti taikus, tačiau pilnas žiaurumo,
teoriškai gyvendami taikiu metu esame apsupti nesibaigiančių karų. Ir tai ne šiaip kokie konfliktai. Tegul
jie toli, tegul atrodo kartais paiki ir beprasmiai, bet politikai ir diplomatai niekaip negali numaldyti žmogiško polinkio problemas spręsti ne žodžio ir įstatymo, o
ginklo keliu.
Pradėkime nuo vadinamojo „pozityvo“. Ekspertai tvirtina, kad yra vilties baigti pilietinę nesantaiką Kolumbijoje – karą, kuris tęsiasi jau 60 metų. Esama vilties
nutraukti etninę pilietinę nesantaiką Birmoje/Mianmare, galbūt pavyks nutolinti karo su Iranu grėsmę.
Normalėja padėtis Pakistane, tikėtina, kad prasidės
Turkijos valdžios derybos su kurdais. Skeptikai, tiesa,
įspėja, kad Pakistane tarpgentinius konfliktus gali pakeisti miesto terorizmas, o susitarimas su Iranu – kol
kas tik popieriuje. Taigi nieko nauja, nors atrodo, kad
jau išmokome sekti kievieną potencialų teroristą. Sekamas ir informacijos rinkimas, išsigimta į visokius Snowdeno skandalus. Paslapčių išdavikai tampa teigiamais
herojais. „Duok mums Barabą....“ – ir tą Barabą gauna,
nes jo teisė vertesnė nei nusikaltimas.
Kur kas mažiau gerų naujienų Sirijos, Irako, Kongo
Demokratinės Respublikos, Sudano, Centrinės Afrikos
Respublikos, Pietų Sudano reikaluose. Iš esmės nepasikeitė situacija Šiaurės ir Pietų Kaukaze, Irake, Somalyje, Afganistane, Libijoje, Egipte. 2014 m. kariaujančių šalių sąrašą tikriausiai papildys Bangladešas,
Hondūras.
Kodėl šiems karams negalima užkirsti kelio? Kodėl
esame bejėgiai ir ką reikėtų daryti? Žinovai nurodo mažiausiai tris priežastis. Pirma, norintieji kariauti XXI a.
nepaiso jokių vadinamųjų tarptautinės ir humanitarinės teisės normų ar JTO rezoliucijų. Antra, konfliktų priežastis sunkiai bepaaiškina tradicinė politologija
ir vertybių sistema. Trečia, tarptautinė bendrija turi
vis mažiau valios imtis šių konfliktų reguliavimo ir investuoti į jų sprendimą. Toli eiti nereikia. Mielas skaitytojau, pripažink, ar entuziastingai skirtum NATO
šalies – Lietuvos Respublikos – biudžeto lėšų atkurti
taikai Centrinės Afrikos Respublikoje, kurią ir žemėlapyje ne kiekvienas suras.
Sirija jau seniai nebe dviejų priešiškų jėgų karo laukas. Kadaise bandžiusi įvesti tvarką Libane, ji pati „libanizuojasi“ – atskiros grupuotės turi savo ginkluotąsias
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pajėgas, savo teritoriją ir „savus“ piliečius. Diktatorius
Asadas, turintis pakankamai karinės galios, dar bando
atstovauti „tikrajai“ valdžiai, tačiau Sirijos kaip vientisos valstybės jau nebėra. Reikia pastebėti, kad Asado
valdžia laimėjo diplomatiniame fronte – ji įrodė, kad
vienintelė galėtų kaip nors suvaldyti šalyje tvyrantį
chaosą, – tai valdžiai „linkčioja“ Maskva, o Vakarai
tik skėsčioja rankomis. Jei tik Asadas kaip nors baigtų
kraujo praliejimą (kad ir „tvirtos rankos pagalba“), ne
vienas respektabilus Vakarų šalių vadovas su paleng
vėjimu atsidustų. Panašu, kad ir Konge tai išnyksta,
tai atsiranda ginkluotos ir nepriklausomos savivaldos,
kariaujančios ir prieš sostinės pajėgas, ir tarpusavyje.
Mažai kas gali paaiškinti, kas atsitiko Pietų Sudane,
tačiau jei atsitiko, tai – ilgam.
Irako karas vyksta ne prieš kokius nors įsiveržėlius,
o viduje, ir jis rodo, kad nesutarimai tarp sunitų ir šiitų
ilgainiui gali tapti panašūs į kadaise Europoje vykusius
religinius karus. Rinkimai tokiais atvejais nieko nepadės, veikiau tik parodys, kad visi dar turi jėgų kovoti
už savo vėliavas. Rinkimų laukia ir Libija, tačiau ten
dar painiau: islamistai prieš liberalus, konservatyvios
jėgos prieš radikalus, centras prieš periferiją... Bangladeše rinkimai ne išsprendė nesutarimus, o juos sukėlė.
Beje, tai ne šiaip sau kas, o viena didžiausių pasaulio valstybių. Jei kam atrodo, kad Malis jau yra taiki
ir stabili valstybė, turėtų galvoti kitaip, nes rinkimai
Afrikoje mažai ką reiškia: svarbu, ne kas balsuoja ar
balsus skaičiuoja, o kaip rezultatus priima ar juos paneigia ginklu. Tarptautinė bendrija bevelija ne padėti,
o veikiau nesikišti, nes galų gale jau nebeaišku, kurie
ten geriečiai ir kurie blogiečiai.
Centrinės Afrikos Respublika (kurios „imperatorius“
Bokassa kadaise pagarsėjo kanibalizmu) vis labiau
klimpsta į Somalio scenarijų – valstybė be jokios aiškios valdžios. Islamiškos grupuotės, kurias remia tikėjimo broliai Čade ir Sudane, bandė pakeisti prezidentą
Bozize savo statytiniu Djotodia (vardų atsiminti nebūtina), tačiau dabar kovoja prieš jį patį. Teisingiau sakant,
kiekvienas kovoja prieš kiekvieną. Kadangi saugoma
valstybės siena jau nebegalioja, šis gentinis karas vyksta ir formalioje kaimyninių valstybių teritorijoje.
Hondūras pirmauja pasaulyje pagal žmogžudysčių
skaičių. 2013 m. čia 100 000 gyventojų teko 80 žmogžudysčių (kam įdomu, Lietuvoje mažiau negu 7), demokratinės institucijos sunkiai valdo situaciją, policija
korumpuota, dažnai talkinanti nusikaltėliams ir narkomafijai, kuri kontroliuoja kai kuriuos jūrų ir oro uostus.
Taip kur kas lengviau, nei pagal įstatymus. Gal jau senieji gerieji demokratijos rinkos ekonomikos ir žmogaus
teisių įstatymai nebereikalingi?
Naujųjų metų pradžia priminė, kad buvusiame Stalingrade bombos sproginėjo ne tik prieš 70 metų. Kažko
pabaiga ar pradžia? Olimpinės ugnies kelias į rusišką
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olimpiadą turi būti kiek įmanoma nesportiškas... Koks
Insbrukas ar Turinas surengia žaidynes vietos valdžios
lėšomis ir organizaciniais gebėjimais. Rusijai reikia prezidentinės kontrolės, Sočio mero kėdė tampa svarbesnė
už Maskvos mero. Ir nieko tai nestebina, nestebina,
kad praėjus keliems metams po olimpiados, reikia ne
prisiminti sportinius laimėjimus, o „laižytis“ politines
žaizdas. Iki valstybių žlugimo.
Politikos laimėjimais laikyčiau tai, kad pasaulis ima
vis drąsiau sakyti tiesą, kad Kinijos ekonomika tėra
pampstantis burbulas, kad Rusijos ekonomika – tik žaliavų turgus. Tačiau dar nedrįstama įdentifikuoti, kas
nutiks, pastarosioms sužlugus... nes nebežinoma, kokias čia teorijas pritaikyti.

***
Ar Bažnyčios vaidmuo politiniame gyvenime nebereikšmingas? Ar politikams visai nebesvarbu, kas vyksta formaliai mažiausioje pasaulio valstybėje?.. Taigi kad
ne. Bažnyčios įtaka valstybėms tebėra labai svarbi. O
galbūt jos svarba pastaruoju metu net didėja, ir tai dar
kartą įrodo, kad Bažnyčia nuo politikos tikrai neatskirta. Šiaip ar taip, ir vėl Time metų žmogumi tampa Popiežius.
Krikščionybė, o ir popiežiaus autoritetas išgyveno ne
vieną istorijos virsmą. Priešmoderniaisiais laikais Dievu tiesiog tikėta arba netikėta. Be įrodymų. Modernybė stengėsi paaiškinti, kur yra Dievas, o kur jo nėra.
Postmodernybė Dievą duoda kiekvienam pagal individualius poreikius. Kadangi universalių normų nebėra,
belieka demokratiškai nutarti ar susitarti, kas šiandien
norma/tiesa, o kas ne. Vietoje religijos kaip įsakymų
laikymosi ima atsirasti vadinama demokratinė religija
(ar vadinamasis Bažnyčios demokratėjimas): svarbu
ne ką Dievas įsakė, o kaip mes sutariame tų įsakymų
klausyti. Individuali patirtis tampa svarbesnė už teoriją – laisvas žmogus yra laisvas ne tik pažinti, bet ir savaip patirti, visai nesidomėdamas, ką patirti jis turi. Po
Šaltojo karo buvo momentas, kai rodėsi, kad bus gerai
ir be mesijų, nes visi geri ir demokratiški. Fukuyama
sakė, kad reikia gyventi pragmatiškai ir netikėti stebuklais. Stebuklų laikai baigėsi... Apie tikėjimą kaip atgy-
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veną, apie popiežių kaip išnykstantį folkloro elementą
prabilo ne tik ateistai, bet ir visai racionalūs politikos
mąstytojai.
Tačiau kaip ne kartą nutinka, tikrovė pasirenka ne tikėtiniausią scenarijų. Religija jau seniai nebe opiumas
liaudžiai, o veikiau vaistas nuo daugelio civilizacijos
ligų. Dar ne iki galo pripažintas ir nedalinamas su nuolaidų kortelėmis, tačiau vis labiau geidžiamas, o dažnai
ir tiesiog būtinas. Dvasia, kaip ir pirmaisiais krikščionybės šimtmečiais, sėkmingai įrodė esanti svarbesnė už
jėgą. Popiežius yra ne ekonominis ir ne politinis lyderis,
o dvasinis, ir čia ne jo silpnumas, o privalumas. Organizacija, vadinama Katalikų Bažnyčia, ir jos vadovai sugebėjo ne akcentuoti savo tikėjimo išskirtinumą iš kitų
tikėjimų, o kaip ir moko Šv. Raštas, akcentuoti tikėjimo universalumą. Visi, kas bandė sakyti, kad katalikų
tikėjimas nelankstus, sunkiai suvokiamas ar panašiai,
galėjo susilaukti klausimo – o kas jums nepriimtina jo
idėjose?
Jonas Paulius II kvietė nebijoti tikėti tuo, kas yra,
Benediktas XVI padarė, kad tikėjimas būtų gražus,
suprantamas ir tuo pat metu gilus. Pranciškus tampa
praktiku, sugebančiu sudėtingus dalykus išversti į kasdienę tikinčiųjų kalbą. Štai kur Metų Žmogus.

***
Tai kur dabar nubėgsime? Bėgimas – lyg praėjusių
metų Bostono maratonas, kurio finiše sprogsta savadarbės bombos, ir visiškai nebeaišku, kas čia su kuo
kariauja ir kokias alternatyvas siūlo. Visi tie arabų
pavasariai tampa lyg nevykę kokteiliai, kurių nebegalima šiandienės politikos instrumentais nei nuryti, nei
išspjauti...
Pasaulį paliko Margaret Thatcher, mokėjusi tvirtai
sakyti ne ir nenuolaidžiavusi jokiems pigesniems pasiūlymams. Pasaulį paliko Nelsonas Mandela – evoliucionavęs nuo komunisto iki susitaikymo simbolio. Pasaulį
paliko ir Hugo Chavezas, teigęs, kad nėra jokios kitos
politikos, tik populistinis pasipelnymas iš gamtos dovanų. Kuri netektis tik faktas, o kuri – gedulas?
Ir kokia gi politika lieka tame visuotinio žinojimo ir
visuotinės užmaršties amžiuje?
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Patogi psichiatrija
Rusų disidentą Vladimirą Bukovskį kalbina Tomas Vaiseta

2013 m. rudenį stažuojant King’s College London Psichiatrijos institute atsirado galimybė pakalbinti, Vladimirą Bukovskį, kuris tebegyvena Kembridže. Pokalbis įrašytas vykdant podoktorantūros
stažuotės tyrimą „Sovietinė psichiatrija Lietuvoje: vienos ligoninės
atvejo tyrimas (1944–1990 m.)“1. NŽ-A publikuojama sutrumpinta
ir rengėjo komentarais aprūpinta šio pokalbio versija turėtų skaitytojus daugiau supažindinti su sovietinės psichiatrijos panaudojimu
politiniais tikslais. NŽ-A jau anksčiau buvo publikuotas „Psichiatrijos vadovas disidentams“2, taip pat Bukovskio tekstas apie politinį
korektiškumą3.

Kaip vertintumėte teiginį, kad didesnioji sovietinės
visuomenės dalis galvojo, jog disidentai laikytini iš tik
rųjų psichiškai sergančiais vien dėl to, kad jie tapo disidentais?
Toks požiūris nedominavo. Dalis visuomenės galėjo
taip galvoti, bet tik nedidelė dalis. Taip sakydavo kai
kurie psichiatrai. Bet negali žinoti, ar jie iš tikrųjų taip
galvojo, nes jie tiesiog turėjo save pateisinti. Žodžiu,
sunku pasakyti, ar tai buvo nuoširdus teiginys, ar savitas savigynos mechanizmas. Vis dėlto netgi psichiatrinėse ligoninėse, kuriose aš buvau, dauguma psichiatrų
suprato, kas vyksta. O didžioji visuomenės dalis neabejojo, kad psichinės ligos disidentams yra išgalvotos.
Vladimiras Bukovskis (g. 1942) – žymus disidentinio sąjūdžio Sovietų Sąjungoje dalyvis, politinis aktyvistas, neurofiziologas, ko gero, labiausiai išgarsėjęs kaip sovietinės psichiatrijos
kritikas, savo paties liudijimu ir pro geležinę uždangą slapta
pervežtais dokumentais atskleidęs, kaip psichiatrija yra panaudojama kovoje prieš politinius režimo oponentus. 1970 m., dar
būdamas Maskvoje, jis davė interviu JAV televizijos žurnalistui,
o netrukus sugebėjo į Vakarus išsiųsti keletą priverstinai ligoninėse gydytų disidentų psichiatrinių ekspertizių, prašydamas
Vakarų specialistų jas ištirti. Tai tapo reikšmingais impulsais
tarptautinei bendruomenei pradėti kelti klausimus apie politinį
piktnaudžiavimą psichiatrija SSRS. Sutramdyti aktyvią Bukovskio disidentinę veiklą sovietų valdžia bandė uždarydama jį į kalėjimus, konclagerius ir psichiatrines ligonines. Nelaisvėje jis iš
viso praleido 12 metų. 1976 m. po JAV ir SSRS derybų jis buvo
iškeistas į Čilės politinį kalinį Luisą Corvaláną ir galiausiai atsidūrė Didžiojoje Britanijoje, Kembridže.
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Paprasti žmonės netikėjo pačia sovietine sistema, todėl
kad ir ką sakytų režimo atstovai, jiems tai kėlė abejonių. Aš tik sutikčiau, kad dalis isteblišmento įtikino
save, jog tai tiesa.
Ar galėtumėte iš savo asmeninės patirties pasakyti,
koks buvo visuomenės požiūris į disidentus?
Paprasti žmonės nežiūrėjo į mane kaip į beprotį. Jie
sakydavo, kad mano veikla rizikinga ar pavojinga, bet
jie viską suprato. Su jūsų minėtu požiūriu laikyti mus
psichiškai nesveikais greičiau galėjai susidurti tarp intelektualų, kurie saugojo savo pozicijas. Nes jeigu jie
galvoja, kad pasipriešinti sovietinei sistemai negalima,
o tu sakai ir darai priešingai, tada iškyla klausimas,
kodėl jie patys taip nesielgia? Tad jiems tai buvo gana
geras pasiaiškinimas, kodėl to padaryti tiesiog neįmanoma ir kokie žmonės galėjo bandyti. Paklauskite tokių
žmonių kaip poetas Jevgenijus Jevtušenka. Jis jums
atsakytų, kad priešintis tiesiog nebuvo įmanoma. Kai
kurie iš šitų žmonių tikėjo ar bent jau buvo save įtikinę,
kad mes esame psichiškai nesveiki žmonės.
Kaip manote, ar sovietinės psichiatrijos panaudojimas politiniais tikslais buvo sistemiškas?
Tuo metu – taip.
Ką jūs turite galvoje – „tuo metu“?
Politinis psichiatrijos panaudojimas perėjo tam tikrus
etapus. Jis prasidėjo Nikitos Chruščiovo metais, kai jis
kažkur pasakė, kad Sovietų Sąjungoje politinių kalinių
nebelikę ir, jei kas nepritaria sovietinei sistemai, tas turi
būti psichiškai nesveikas. Tai buvo tuoj pat įgyvendinta
kaip direktyva: staiga žmonės, kuriems buvo iškeltos
politinės bylos, buvo persiųsti į psichiatrines ligonines.
Aš prisimenu, kaip tai įvyko, nes kaip tik tuo metu buvau psichiatrinėje ligoninėje. Tai buvo pirmoji banga.
1
Projektas „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas
Lietuvoje“ yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų,
vykdytoja – Lietuvos mokslo taryba.
2
Vladimir Bukovskij, Semion Gluzman, „Psichiatrijos vadovas disidentams“, in: NŽ-A, 2010, Nr. 11.
3
Vladimir Bukovskij, „Politinis korektiškumas – blogiau už leninizmą?“, in: NŽ-A, 2010, Nr. 3–4.
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Kai Chruščiovas buvo išverstas iš posto, jie kuriam
laikui sustojo. Komunistų partijos Centro Komitetas
laikėsi oficialios linijos, kad nereikia imtis šių priemonių, nes mes nebijome prieš tokius žmones panaudoti
mūsų įstatymų. Bet tada vėl labai greitai, septinto dešimtmečio pabaigoje, jie grįžo prie ankstesnio požiūrio,
nes suprato, kad jiems to reikia. Panaudoti psichiatriją

Vladimiras Bukovskis

yra patogu, nes ši priemonė paslepia tikrąjį represijų
mastą. Juk jie norėjo įtikinti užsienio valstybes, kad atsisakė politinių represijų, todėl jas turėjo nuslėpti.
Taigi iki 1969 m. jie grįžo prie šių metodų ir nuo
tada psichiatrijos panaudojimas politiniais tikslais iš
lėto augo. Tuometis KGB vadovas Jurijus Andropovas
1969 m. parašė raportą CK. Jame teigiama, kad psichiškai nesveikų žmonių, įvykdančių politinius nusikaltimus, skaičius auga ir mes turime dėl to ką nors daryti.
Jis pasirinko labai gerą momentą – 1969-uosius. Kodėl?
1969 m. Viktoras Iljinas mėgino nužudyti SSRS generalinį sekretorių Leonidą Brežnevą ir buvo pripažintas
psichiškai nesveiku4. Tai buvo geras momentas pagąs4
1969 m. sausio 21 d. 21 metų Raudonosios armijos jaunesnysis leitenantas Viktoras Iljinas, pasiėmęs du Makarovo pistoletus ir keturias
šovinių apkabas, paliko savo karinį dalinį, nusigavo į Maskvą ir apsistojo pas dėdę, buvusį milicininką. Kitą dieną jis, užsivilkęs dėdės milicininko uniformą, pateko į Kremliaus vidinį kiemą, kur turėjo įvykti
keturių kosmonautų pagerbimo ceremonija. Kai pro pagrindinius vartus įvažiavo kortežas, Iljinas į pasirinktą automobilį paleido vienuolika
šūvių. Tačiau tame automobilyje Brežnevas nesėdėjo.
5
Sovietų Sąjungoje psichiatrinės ligoninės buvo skirstomos į bend
rąsias ir specialiąsias. Bendrosios priklausė SSRS Sveikatos apsaugos
ministerijai ir paprastai aptarnaudavo gyventojus pagal jų gyvenamąją
vietą. Specialiosios psichiatrinės ligoninės buvo pavaldžios SSRS Vidaus reikalų ministerijai ir į jas siųsdavo psichiškai nesveikus ir teismo
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dinti Politinį biurą sakant, kad tokių žmonių skaičius
labai didelis ir mes turime imtis priemonių.
Tam Andropovas pasinaudojo Krasnodaro KGB vadovo ataskaita, kurią šis parašė, akivaizdu, paskatintas paties Andropovo, apie tai, kiek daug ten politinių
problemų keliančių psichiškai nesveikų asmenų, ir davė
pavyzdžių. Andropovas perskaitė šį dokumentą ir pareiškė, kad visoje Sovietų Sąjungoje situacija esanti tokia pati. Tai buvo netiesa. Krasnodaras buvo parinktas
specialiai, nes yra arti sienos, todėl ten suvažiuodavo
daugybė žmonių iš visos Sovietų Sąjungos, mėginančių
kirsti sieną. Tad statistiniai duomenys ten buvo kur kas
aukštesni nei kitur, tarkime, kokiame Saratove. Bet
ekstrapoliuodami statistiką jie kalbėjo, kad visoje šalyje
gali būti apie milijoną su puse žmonių, kuriuos reikėtų
uždaryti psichiatrinėse ligoninėse.
CK šiuo klausimu surengė keletą susitikimų, o jo paskirta komisija pranešė, kad šiandienėmis sąlygomis
tokiam uždaviniui įgyvendinti trūksta ligoninių (ligoninėse du pacientai miegodavo vienoje lovoje, ant grindų
ir t. t.). Milijonas su puse yra galybė žmonių! Kadangi
sovietų ekonomika yra planinė, jie turėjo suplanuoti
penkeriems metams į priekį pastatyti daugiau ligoninių. Tai nėra paprasta. Sovietų Sąjungoje niekas nebuvo paprasta. Vis dėlto bendras specialiųjų psichiatrinių
ligoninių5 skaičius išaugo: jei septinto dešimtmečio pradžioje jų buvo trys (Leningrade, Kazanėje ir Syčiovkoje
(Smolensko sritis)), iki devinto dešimtmečio jų padaugėjo iki penkiolikos. Taigi ligoninių skaičius išaugo penkis
kartus. Tai gana didelis skaičius, bet jų vis tiek nepakako tam žmonių kiekiui, kurį jie buvo numatę. Taigi
nors jie nusprendė organizuoti psichiatrinį gulagą, jie
nebuvo pajėgūs pasiekti savo tikslą.
Vis dėlto visa tai rodo, kad psichiatrijos panaudojimas
buvo sistemiškas, t. y. ji buvo naudojama rutiniškai.
Kiekvienu konkrečiu atveju jie nuspręsdavo, kas parankiau. Vienu atveju asmenį pasiųsdavo į koncentracijos
stovyklą, kitu atveju nenorėdavo, kad asmuo stotų prieš
teismą. Pavyzdžiui, Piotro Grigorenko atveju6. Teismas
pritraukdavo dėmesį, o jis buvo generolas, pasižymėjęs
(brigados vadas, armijos štabo viršininko pavaduotojas,
divizijos štabo viršininkas) Antrojo pasaulinio karo metais, buvo gerbiamas žmogus. Ir jeigu jis pasisako prieš
nepakaltinamais pripažintus asmenis, padariusius daugiausia sunkius
nusikaltimus. Tai iš principo būdavo ligoninės-kalėjimai, kurių pirmoji
paskirtis – laikyti asmenį uždarytą, o ne jį gydyti.
6
Ukrainiečio generolo Piotro Grigorenko (1907–1987) byla yra laikoma vienu pirmųjų ir garsiausių psichiatrijos panaudojimo politiniais
tikslais atvejų. Už Chruščiovo politikos kritiką ir kitą disidentinę veiklą
iš jo buvo atimti visi kariniai laipsniai bei apdovanojimai, o jis pats pora
kartų guldytas priverstiniam gydymui į psichiatrines ligonines (1964–
1965, 1969–1974). 1971 m. jaunas psichiatras Semionas Gluzmanas
su dar dviem anonimais norėjusiais išlikti gydytojais atliko nepriklausomą Grigorenko psichinės sveikatos ekspertizę ir priėjo prie išvados,
kad jis yra sveikas.
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sistemą, visi susidomi – kodėl? Tai buvo neparanku režimui, todėl buvo linkstama tokius žmones pripažinti
psichiškai nesveikais. Taip pat buvo tokių komunistų,
kurie tikėjo marksizmu ir komunizmu, bet nepritarė
partijos linijai. Pastatyti juos prieš teismą taip pat buvo
keblu. Žinote, paprastas žmogus nesupras kodėl. Jis tik
kritikuoja valdžią, kad ji neseka Lenino linija, bet ar tai
nusikaltimas?! Vis dėlto kebliausia buvo susidoroti su
žinomais žmonėmis. Todėl buvo linkstama juos siųsti į
psichiatrinę ligoninę.
Tai vienas įdomiausių klausimų. Jei mes manome,
kad psichiatrijos panaudojimas buvęs sistemiškas ir
pagrindinė jo priežastis yra teiginys, kad politinio pasipriešinimo nelikę, todėl priešinasi tik psichiškai nesveiki asmenys, tai kodėl ne visi politiniai disidentai buvo
uždaromi į psichiatrines ligonines?
Kai kuriais atvejais jiems būtų buvę labai sunku įrodyti tariamą psichikos ligą. Jie rinkdavosi tokius atvejus, kai galėdavo pagrįsti. Pateiksiu pavyzdį – Natalija
Gorbanevskaja7. Kai jos namuose vyko krata, vienas
KGB pareigūnų griebė poeziją, kurią Gorbanevskajai
su autografu buvo padovanojusi Ana Achmatova (Natalijai, akivaizdu, tai buvo šventas daiktas), todėl ji automatiškai puolė saugumietį. Šį incidentą buvo nesunku
pavaizduoti kaip psichiškai nesveiko žmogaus poelgį.
Pulti KGB pareigūną!
Kodėl jie šito nedarė šimtu procentų? Tai būtų buvę
labai įtartina. Iš karto kiltų klausimas, kodėl žmonės,
kurie oponuoja sovietinei sistemai, šimtu procentų yra
psichiškai nesveiki? Tai negali būti tiesa!
O psichiatrijos panaudojimo mechanizmas buvo patogus dėl dviejų priežasčių. Pirma, jis padėjo paslėpti tik
rąjį represijų mastą, nes pripažinti psichikos ligoniais
nėra priskiriami politiniams kaliniams. Antra, tai išgąsdino daugybę žmonių. Perspektyva būti uždarytam
psichiatrinėje ligoninėje su galimybe iš tiesų prarasti
protą daug ką baugino.

tui. Jeigu tu viską išklosi, aš suplėšysiu jį ir tu galėsi
eiti namo. Jeigu ne, aš jį pasirašysiu ir tu keliausi į kalėjimą“. Prasėdėjęs tris dienas buvau labai piktas, todėl
iškeikiau jį (rus. обругал матoм). Jis nieko neatsakė,
neįsižeidė, pasirašė ir liepė mane išvesti. Kaip aš vėliau
sužinojau, mano byloje jis įrašė: „neverbuotinas“ (rus.
вербовке не подлежит). Ir viskas. Man tai buvo labai
naudinga, nes daug žmonių šiam verbavimui pasidavė,
o mane paliko ramybėje.
Bet KGB pakliuvo į bėdą. Jie neketino manęs siųsti
į teismą, nes byla tiems laikams buvo per menka, viskas, ką jie galėjo išpešti, tebuvo vienos knygos kopija8.
Chruščiovo laikais to buvo per mažai. Jiems reikėjo rasti sprendimą ir Chruščiovo pareiškimas jiems suteikė
labai gerą galimybę – paversti mane psichiškai nesveiku. Bet, pavyzdžiui, 1967 m., tarp minėtų dviejų pikų,
jie pripažino mane sveiku ir pasiuntė trejiems metams
į koncentracijos stovyklą. Taigi jie pakeitė sprendimą
mano byloje, nes tikriausiai žinote, kad neįmanoma
stebuklingai pagyti nuo psichikos ligos, bet būtent taip
nutiko!
Jeigu jie kiekvienos bylos atveju spręsdavo individualiai, kas priimdavo sprendimą – KGB ar partija, ir
kokiu lygmeniu?
KGB pasiūlo, partija sprendžia. Mūsų atveju visada
spręsdavo CK. Aš radau daug dokumentų, atskleidžiančių, kaip jie priimdavo sprendimą. Bet taip buvo Mask
voje. Įsivaizduokime, kad ką nors areštuoja Sibire. Ar
jo bylos likimą nuspręs CK, ar vietiniai partijos šulai?
Sunku pasakyti. Esu matęs, kad kai kurios provincijos
bylos nepasiekdavo CK, vadinasi, dėl jų spręsdavo vietoje, tarkime, obkomas, rajkomas ar panašiai.
Skaitydamas jūsų atsiminimus9 nustembi, kaip žmogus
galėjo, sakyčiau, manipuliuoti ar žaisti su režimu, jeigu iš
tiesų išmanė įstatymus. Todėl kyla klausimas, kodėl režimui rūpėjo palaikyti tą iliuziją, kad jis laikosi įstatymų?

Aš buvau pripažintas psichiškai nesveiku 1963 m. Tai
buvo prie Chruščiovo, pirmosios bangos pradžioje. Jie
veikiausiai neplanavo manęs įkalinti, o siekė palaužti
ir paversti informatoriumi. Aš buvau pasodintas trims
dienoms į Lubianką. Man buvo dvidešimt metų ir jie
tikėjosi, kad mane tai išgąsdins. Po to mane iškvietė
Maskvos KGB vadas ir pasakė: „Štai orderis tavo areš-

Taip, tai geras klausimas. Tai prasidėjo po Stalino
mirties. Politinis biuras nusprendė, kad nenori toliau
tęsti beteisio teroro, nes tuoj patys taps aukomis. Juk
teroras yra nekontroliuojamas. Kai jis prasideda, negali
žinoti, kur baigsis. Taip nutiko prie Stalino, kai tai tapo
ginklu tarpusavio kovose ir jie žudė vienas kitą.
Ir iš tikrųjų po Stalino mirties jie liovėsi žudę vienas kitą. Chruščiovas buvo pašalintas iš posto, bet ne
nužudytas ar įkalintas. Tiesa, jie pašalino ir nužudė
Lavrentijų Beriją, tačiau po to nutarė pradėti griež-

7
Natalija Gorbanevskaja (1936–2013) – rusų poetė, vertėja iš lenkų kalbos, disidentė, viena iš samizdatinio leidinio Einamųjų įvykių
kronika įkūrėjų, 1968 m. rugpjūčio 25 d. dalyvavusi demonstracijoje Maskvos Raudonojoje aikštėje prieš sovietų invaziją į Čekoslovakiją. Už savo veiklą 1969–1972 m. priverstinai gydyta psichiatrinėje
ligoninėje.

8
Per kratą Bukovskio namuose KGB aptiko Milovano Djilaso knygos
Naujoji klasė (angl. The New Class) kopijas.
9
Rusiškai jie išleisti kaip: Владимир Буковский, И возвращается
ветер, Нью-Йорк: Хроника, 1979; žr. http://www.vehi.net/samizdat/
bukovsky.html; angliškai: Vladimir Bukovsky, To Build a Castle: My Life
as a Dissenter, Washington: Ethics and Public Policy Center, 1978.

Kaip manote, kodėl jūsų atveju buvo panaudota psichiatrija?
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tai kontroliuoti KGB. Kodėl KGB? Komitetas nebebuvo ministerija, nes jo rangas buvo pažemintas. NKVD
buvo liaudies komisariatas (rus. наркомат), ministerija, o KGB – komitetas prie SSRS Ministrų Tarybos.
Jie įvykdė KGB valymus, išmetė ar pasiuntė į pensiją
nemažai žmonių, ne daugiau kaip tuziną iš jų nužudė,
daugiausia buvusius Berijos šalininkus. Nuo tada KGB
buvo griežtai kontroliuojamas CK, kuris bijojo, kad saugumas vėl išsprūs iš kontrolės ir valdančiosios klasės
viduje pradės žaisti politinius žaidimus. Tad taisyklės
ir įstatymai turėjo padėti kontroliuoti šitą pavojingą
organizaciją.
Štai kodėl KGB turėjo laikytis įstatymo raidės, bent
jau kurį laiką. Vėlesnėse stadijose, kai Andropovas tapo
SSRS generaliniu sekretoriumi, jie pradėjo tai traktuoti
laisviau, apeidinėti taisykles, jautėsi mažiau kontroliuojami, nes jų žmogus buvo viršūnėje. Bet prieš tai saugumiečiai bandė laikytis nustatytų rėmų, elgtis atsargiau, nes kitaip galėjo būti nubausti ir išlėkti iš pareigų.
Nutikdavo keistų dalykų, kurių mes, tiesą sakant,
negalėjome suprasti. Pavyzdžiui, pagal sovietinius įstatymus net kalinio pateiktas skundas turėjo būti nusiųstas nurodytu adresu per tris dienas, o į jį atsakyta – per
mėnesį. Juokingiausia, kad jei kas nors neatsakydavo
per mėnesį, gaudavo nuobaudą. Tai galiojo ir kalėjimo
administracijai. Jeigu ji nenusiunčia per tris dienas,
gauna nuobaudą, nes privalėjo laikytis taisyklių. Tai
buvo beprotiška! Mes tuo labai naudojomės. Mes užtvindydavome skundų lavina ir administracija, žinoma,
negalėjo su tuo susidoroti, todėl gaudavo nuobaudą. Tai
kvailystė. Bet juk tai galų gale buvo labai biurokratiška sistema.
Jei politinių bylų atveju KGB mėgindavo surasti „tik
rų“ įrodymų, kaip tada suprasti psichiatrijos panaudojimą, nes juk psichikos ligas žmonėms išgalvodavo?
Taip, bet tai už juos padarydavo psichiatrai, todėl oficialiai jie laikėsi įstatymų. Ne KGB išgalvodavo diagnozes, o toks ir toks profesorius. Jei gerbiamas psichiatras
sako, kad asmuo yra psichiškai nesveikas, ką mes galime padaryti, draugai?
Taigi jiems reikėjo psichiatrų, kurie galėtų išgalvoti...
Būtent taip ir nutiko. Buvo profesorius Andrejus Snežnevskis10, su kuriuo man teko susidurti. Jis išrado naują schizofrenijos formą. Niekas pasaulyje šitai diagnozei
nepritarė, išskyrus Sovietų Sąjungą. Ji buvo labai patogi. Pagal Snežnevskį, mes visi sergame schizofrenija.

Taip sako daug žmonių, Bet aš kadaise jį pažinojau,
jis mane kelis kartus tyrė, o aš tyrinėjau jį. Man susidarė įspūdis, kad jis tuo tiki. Juk jis nustatė naują ligą! Jis
šiek tiek per gerai apie save galvojo. Jis buvo netoli mania grandiosa. Tikrai! Tą buvo galima pastebėti. Todėl
aš nesutinku su kolegomis, kurie sako, kad jis išrado šią
ligą KGB patogumui. Aš taip nemanau. Galvoju, kad
jis išrado šią ligą įsitikinęs esąs didis mokslininkas. O
tada jau KGB tuo pasinaudojo, nes buvo labai paranku.
Paprasčiau nebūna: visi, kuriuos parodydavo profesoriui Snežnevskiui, gaudavo „vangiosios schizofrenijos“
diagnozę. Jokių bėdų!
Bet čia yra dar viena aplinkybė, kuri verčia abejoti
psichiatrijos panaudojimo sistematiškumu: ne visi psichiatrai sutikdavo jiems atsiųstus disidentus pripažinti
psichiškai nesveikais. Jūsų paties atvejis yra geras pavyzdys. O juk jeigu būtų buvęs politiškai patvirtintas
mechanizmas, tai toks gydytojų nesutikimas atrodytų
neįmanomas ir nelogiškas.
Mechanizmui įtvirtinti reikėjo laiko. Kai tik buvo pradėta diegti nauja sistema, ne visi psichiatrai jai buvo
pasirengę. Sistema tobulinta po truputį: tie, kurie tapdavo kliūtimi, būdavo pašalinami, jiems surasdavo kitą
darbą, neįtraukdavo į komisijas. Iš lėto jie sukūrė mechanizmą, kuris puikiai veikė. Bet tam reikėjo laiko.
Bet jei mes galvojame apie sovietų režimą, kaip apie
vienokį ar kitokį totalitarinį režimą...
Tai buvo totalitarinis režimas!
...tuomet sunku įsivaizduoti, kad kai kurie psichiatrai
gali nepaklusti.
Nepaklusnumas visada egzistavo. Jeigu jūs galvojate,
kad totalitarinis režimas gali veikti be nepaklusnumo,
tada jūs nežinote, kas yra totalitarinis režimas. Prisiminkime nacistinę Vokietiją: generolai vos nenužudė
Hitlerio grynai iš nepaklusnumo. Keli vokiečių generolai palaikė ryšį su britų ir amerikiečių slaptosiomis
tarnybomis, siūlydami pasiduoti ir panašiai.
Tai nėra taip paprasta. Neįmanoma kontroliuoti žmonių. Tu galvoji, kad gali, bet iš tikrųjų – negali. Netgi
Stalino laikais būta daug nepaklusnumo.
Kaip tuomet tas mechanizmas veikė?

Ar manote, kad jis šią diagnozę išrado tikslingai politiniais tikslais?

Jis veikė mistišku būdu. Mes tiksliai nežinome. Mes
tikrai žinome, kad už politinių kalinių ekspertizę Serbskio institute atsakingas profesorius Danilas Luncas
labai glaudžiai dirbo su KGB. Bet Leningrade, kur aš
atvykau su Maskvos nustatyta diagnoze, veikė vadi-

10
Andrejus Snežnevskis (1904–1987) – sovietų psichiatras, SSRS
Medicinos mokslų akademijos akademikas, 1950–1951 m. vadovavęs
Serbskio teismo psichiatrijos institutui, o 1962–1987 m. – SSRS Medicinos mokslų akademijos Psichiatrijos institutui. Laikomas įtakingiau-

siu to meto psichiatru, labiausiai išgarsėjęs savo pasiūlyta „vangiosios
schizofrenijos“ (rus. вялотекущая шизофрения) koncepcija, kuri taip
išplėtė šios ligos sampratą, kad galėjo būti diagnozuota schizofenija
kone kiekvienam.
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Patogi psichiatrija

namoji Leningrado psichiatrijos mokykla su labai gerbiamu profesoriumi Izmailu Slučevskiu. Jis atmetė
Maskvos mokyklą sakydamas, kad tai ne psichiatrija,
o šlamštas. Slučevskis akimirksniu pakeitė mano diag
nozę, nes nepripažino „vangiosios schizofrenijos“.
Profesorius Luncas iš pradžių pats nepripažino „vangiosios schizofrenijos“. Jis kovojo su Snežnevskiu dėl
įtakos psichiatrijoje, bet vėliau, 1971 m., kai mane atvežė į Serbskio institutą, jis jau buvo pasidavęs ir priėmęs
„vangiosios schizofrenijos“ diagnozę. Tai reiškė, kad
Luncas buvo įveiktas ir nusileido diktatui. Snežnevskio
mokykla išplito po visą šalį.

rado vienas individas, kuris man padėjo. Kaip galima
tai paaiškinti? Žmogaus prigimtis. Žmonės nekenčia
kontrolės!
Pasak vienos interpretacijos, gydytojai diagnozuodavo
disidentus psichiškai nesveikais ne įsakyti KGB, bet dėl
visuomenėje vyravusio požiūrio, kad normalūs asmenys
neįsitraukia į politines kontroversijas. Tai reikštų, kad
psichiatrai buvo daugiau biurokratiniai konformistai
nei tiesioginiai politiniai instrumentai.

Kai kuriais atvejais tai galėjo būti tiesa. Pavyzdžiui,
kokioje provincijos ligoninėje galėjo dirbti psichiatrai,
kurie tuo tikėjo. Bet esu pats pakliuvęs į daug keistų
Nors jūs sakote, kad sistema veikė mistišku būdu, mes
situacijų ir jose tapdavo aišku, kad psichiatrai tikrai
vis tiek turėtume įsivaizduoti, kaip ji veikė tikrovėje: partigerai žinojo, ką daro.
ja nusprendžia, kad panaudos psichiatriją represijoms...
Aš prisimenu, kaip 1966 m. buvau areštuotas dėl deJie kliovėsi centriniu Serbskio teismo psichiatrijos
monstracijos, kurią mes rengėme 1965 m. pabaigoje
institutu, kuris buvo atsakingas už visas kriminaliPuškino aikštėje11. Jie nusprendė mane pasiųsti į psines ekspertizes Sovietų Sąjungoje. Net jei pacientas
chiatrinę ligoninę, ne į kalėjimą. Tuo metu Baudžiamanėra atvežamas į Serbskio institutą, jo ekspertas gali
jame kodekse nebuvo tokio straipsnio, pagal kurį mane
važiuoti ir atlikti ekspertizę provincijos mieste. Instigalėtų apkaltinti. Demonstracijos nebuvo uždraustos,
tuto atstovai buvo lyg prižiūrėtojai. Pavyzdžiui, jeigu
jos buvo įrašytos į Konstituciją kaip teisė. Tad jie nekas nors nesutinka su provincijos ligalėjo manęs niekuo apkaltinti. Bet
goninės diagnoze, tai asmenį siunkadangi aš jau anksčiau buvau pačia į Serbskio institutą. Jis veikė
tekęs į psichiatrinę ligoninę, jie nokaip koks Aukščiausiasis teismas,
rėjo mane paguldyti kaip psichiškai
į jį galėjai kreiptis atlikti apeliacinę
nesveiką asmenį, kurio būklė paprocedūrą. Valdžia nusprendė, kad
blogėjo. Jie galėjo tai padaryti per
užtenka kontroliuoti Serbskio instimiesto psichiatrą, kuris turėjo teisę
tutą, todėl įdiegti kontrolę visur kipagal instrukciją (tai buvo instruktur užtruko ilgiau. Viskas yra labai
cija, ne įstatymas) hospitalizuoti
komplikuota. Gyvenimas yra komžmones, kurie tapo pavojingi sau ir
plikuotas. Štai kodėl totalitarinis rekitiems. Jei tik esi vieną kartą gažimas iš principo negali veikti.
vęs diagnozę, jie galėjo bet kuriuo
Leningrado specialiojoje ligoninėmetu tave uždaryti.
je, kur mane laikė, dirbo gydytoja,
Tą jie ir padarė 1966 m. Jie mane
kuri baigus universitetą nuėjo spenusiuntė į bendrąją ligoninę, ne
cialiai ten dirbti, nes žinojo, kad ten
specialiąją, nes pagal tą instrukcibus politinių kalinių ir norėjo jiems
ją miesto psichiatras negali tavęs
padėti. Ji padėjo man ir daugeliui
nusiųsti priverstiniam gydymui,
kitų. Ji mus globojo, apsaugodavo
tai gali padaryti tik teismas. Taigi
nuo injekcijų, padėdavo parengti
aš atsiradau bendrojoje ligoninėje
Serbskio teisinės psichiatrijos institutas
Maskvoje. Nuotrauka Iš Vladimiro
bylą taip, kad žmogus būtų paleisLiubercuose, Maskvos srityje. PirBukovskio knygos И возвращается
tas. Ji buvo neįtikėtina!
mą atvykimo dieną jaunas gydytoветер... (Niujorkas, 1979)
Todėl reikia turėti galvoje, kad
jas pasikvietė mane į kabinetą. Kai
žmonės nekentė totalitarinio režimo ir mėgino tiek, kiek
išgėrėme šiek tiek degtinės, jis pasakė, kad labai gegali, oponuoti jam savo buvimo vietoje. Ši tiesa galiojo
rai žino, kas aš esu ir kodėl esu atvežtas čia. Tada jis
visur. Netgi kalėjime ar lageryje galėjai rasti sargybinį,
tarė: „Mes negalime tavęs iš karto paleisti. Pagal įstakuris tau padės. Pavyzdžiui, Lefortovo kalėjimas yra
tymą mes turime tave išlaikyti vieną mėnesį eksperti„švenčiausias iš švenčiausių“, tik labai kruopščiai patizės periodui. Tada mes padarysime išvadą ir nusiųsime
krinti žmonės ten dirbo sargybiniais. Bet vis tiek atsiją miesto psichiatrui. Jeigu mes nerasime jokių psichinės ligos požymių, jie negalės tavęs laikyti. Gerai?“
11
Taigi mes susitarėme. Po mėnesio jis taip ir padarė.
1965 m. gruodį Maskvos Puškino aikštėje buvo surengta demonstracija prieš rašytojų Andrejaus Siniavskio ir Julijaus Danielio teismą.
Bet KGB negalėjo manęs paleisti, nes tai kompro-
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Rusų disidentą Vladimirą Bukovskį kalbina Tomas Vaiseta

vaizdžiai mums palanki. Ji net neslėpė to. Ji pertraukmituotų jų vardą. Todėl jie paėmė mane iš šitos ligodavo prokurorą, bet nepertraukdavo mūsų. Tiek ji galėninės ir nuvežė į kitą ligoninę, kuri buvo už Maskvos.
jo padaryti. Aš žiūrėjau į ją ir galvojau – ką!? Ji ketina
O ten gydytojas, kuris nebuvo jaunas, bet protingas,
mus nuteisti pagal partijos sprendimą, bet jai akivaiztaip pat po kelių dienų stebėjimo mane pasikvietė ir
džiai tai nepatinka. Kas nutiktų, jei ji pasakytų: „Jūs
pasakė: „Aš suprantu, kas čia dedasi. Aš negaliu tavęs
laisvi“? Nieko nenutiktų! Ji nebūtų įkalinta ar sušaudypaleisti iš karto, turiu vieną mėnesį išlaikyti. Bet aš
ta. Ir vis tiek ji paklūsta. Jai buvo įsakyta mus nuteisti,
galiu tave patikinti, kad patvirtinsiu ankstesnės ligoji mus nuteisė. Tiesa, du kaltinamuosius ji paleido teisninės išvadą ir tada jie turės tave siųsti kažkur kitur“.
mo salėje. Akivaizdu, tai buvo jos
Bet pats gražiausias dalykas nutisprendimas. Bet mano atveju buvo
ko vėliau. Kai šitas gydytojas mane
įsakymas iš partijos, kuriam ji nepaleido, jie nuvežė mane į Serbskio
galėjo paklusti. Kodėl? Ji galėjo neinstitutą. Bet net ten profesorius
paklusti. Aišku, už tai būtų praraLuncas, kuriuo KGB pasitikėjo šimdusi teisėjos darbą, tačiau, kartoju,
tu procentų, nedrįso savęs komprobausmės mūsų laikais buvo kur kas
mituoti prieš kolegas. Jis pasakė:
mažesnės nei Stalino metais. Nors
„Mes negalime atsakyti, ar tu sergi
sistema vis tiek veikė, ji trūkinėar ne, nes jie niekuo tavęs neapkaltijo, nedirbo sklandžiai. Galėčiau pano. Ar žmogus pakaltinamas, sprenteikti tūkstančius pavyzdžių.
džiama gali būti pagal nusikaltimą,
Pavyzdžiui, milicija nekentė KGB.
pagal tam tikrą žmogaus veiklą. O
Ką jie darė? Kai KGB tave sulaikytaip atsakyti, ar pakaltinamas ar ne,
davo ir atveždavo į milicijos areštimes negalime“. Todėl, paaiškino jis,
nę, milicininkai palaukdavo keletą
jie neatsakinės į klausimą dėl mano
valandų ir paleisdavo. Jie neprivapsichikos būklės, dar daugiau – jie
lo klausyti tų vaikinų! Eik, eik! Tai
neketino paskirti sargybinio mane
buvo įprasta. Sistema neveikė taip
prižiūrėti, nes nesu areštuotas.
sklandžiai, kaip jie galvojo. Turbūt
Serbskio institutas! Kremliaus patidėl to ji ir neišgyveno.
Vladimiras Bukovskis Maskvos
kimiausi žmonės! Ką jie padarė? Jie
psichiatrijos ligoninėje Nr. 13. 1965.
Be to, pridėkime rusišką apsileido man laisvai vaikščioti po SerbsNuotrauka Iš Vladimiro Bukovskio knygos
leidimą
(rus. российское разгиль
kio institutą. Tai buvo juokinga. Kai
И возвращается ветер... (Niujorkas, 1979)
дяйствo). Štai Rytų Vokietijos ir
jie staiga suprato, kad aš nesu arešRusijos kalėjimuose galiojo tos pačios taisyklės. Pagal
tuotas, jie ėmė elgtis su manimi visiškai kitaip. Jauni
šitas taisykles griežto režimo kalėjimuose privaloma tigydytojai ateidavo su angliškais tekstais apie neurofikrinti kalinių skaičių kas dvi valandas. Ką tai reiškia?
ziologiją, nes jie sužinojo, kad aš skaitau angliškai. Aš
Prižiūrėtojas ateina naktį, įjungia šviesą, skaičiuoja,
buvau laisvas žmogus, sėdintis Serbskio institute. Bevisus išbudina. VDR jie laikėsi to tiksliai. Mano koleprotybė! Bet taip veikė sistema.
gos, kurie ten kalėjo, pasakojo, kad tai būdavo naktiniai
Kaip tuomet įvertintumėte bendrai psichiatrų vaidmekošmarai, negalėjai miegoti, nes kas dvi valandas pabunį šitoje sistemoje? Ar jie buvo tik pasyvus instrumentas,
dindavo. Rusijoje jie niekada to nedarė. Netgi Vladimiar aktyvūs dalyviai, gal net proaktyvūs, t. y. siūlydami
ro kalėjime, kuris buvo vienas slapčiausių. Kodėl? Nes
naujus būdus partijai ir KGB?
naktimis jie visi gerdavo ir miegodavo, o ryte ateidavo
ir pasirašydavo už kiekvienas dvi valandas. Nes, aišku,
Jie buvo tokie pat, kaip visi sovietiniai žmonės. Nėra
nieko nenutikdavo, mes niekur nedingdavome, kodėl jie
skirtumo tarp jų ir kitų sovietinių žmonių. Sovietiniai
turėtų vargintis?
žmonės pakluso pasiduodami spaudimui, bijodami paTai parodo, kad žmogaus prigimtis yra stipresnė už
sekmių. Bet pasekmės mūsų laikais nebebuvo tokios
viską, nesvarbu, ką tu darai, kokį griežtą režimą sužiaurios kaip Stalino metais. Dauguma žmonių bijojo
kuri. Žmonės moka prisitaikyti, randa būdų, kad jiems
prarasti savo darbą, pažadą gauti naują butą. Juk pranebūtų per sunku. Tad nėra totalitarinio režimo, kuris
rasti vietą eilėje yra didžiulė bausmė, vien to užtekdaveiktų. Jis yra disfunkcinis. Ant popieriaus atrodo gevo, kad žmonės paklustų.
rai, bet tikrovėje niekas neveikia.
Prisimenu, kaip per vieną iš teismų teisėja buvo aki-
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Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms

Eilėraščiai
Kristijonas Donelaitis

[Šešėliai praeities]

[Tamsybių viešpats]

Šešėliai praeities, jūs valandos sparnuotos!
Dešimtmečiai net du – akimirka greita,
Pasaulis tas seniai jau pragaišties užklotas,
Ir meilė neprišauks mylėtos kažkada.
Nurimkit pagaliau, skausmai negailestingi!
Atodūsių gana, ir ašarų gana;
Grįžk, džiaugsme, grįžk, tavęs bičiuliui mano stinga,
Tegu nušvis širdis tiek tvėrusi liūdna.
Gegužis su žiedais pavasario sugrįžo,
Aplinkui kur žvelgi – jo puošnūs apdarai;
Jam Flora įkandin gėlių vainiką riša
Balzaminiais kvapais pasklido jos kerai.
Miškuos, laukuos giesmė pavasarinė aidi,
Maži ir dideli – su savo dainomis,
O aidas tol kartos kiekvieną mielą gaidą,
Kol jos galutinai išnyks patylomis. [...]
O kaip? Nejau žmogaus tarnystė vargą juodą
Skaičiuoti be drąsos ir negandų marias?
Ne, te pasauly jis išvysta Rojaus sodą,
O ne kaip Heraklitas ašaras sūrias.

Tamsybių viešpats, įžūlus šėtonas,
Paikuoliui kvepia dvasią abejonės,
O šis, į knygą suskrebenęs piktybes,
Doruolį piktindamas, prapultin skubės.
Koks džiaugsmas pragarui dėl tų kančių gimdyti,
Kokia smagi proga tikėjimą žudyti,
Kai iš leidėjo rankos į visas šalis
Lyg maras rašliavos tokios nuodai pasklis.
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[Nekaltybė mano kelią]
Nekaltybė mano kelią
Ir dora tegu lydės,
Kad daryčiau vien tik gera
Ir dalinčiaus iš širdies.
Išmintis – rimtis – kantra
Dievą, žmones nuoširdžiai mylėti
Ir užgauti nieko negalėti –
Tokia mano priedermė yra.
Iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius
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Istorija

Alaus virtuvė prieškario Lietuvoje
Tomas Josas

Tarpukario arba „smetoninė“ Lietuva šiandien – labiausiai romantizuota Lietuvos istorijos epocha po Vytauto
Didžiojo valdymo. Tą saldų netolimos praeities vaizdinį šiandien ypač pelningai išnaudoja maisto ir gėrimų
pramonės rinkodarininkai. Žodis „smetoniškas“ prekių
etiketėse neabejotinai tapo viliojančiu kokybės ženklu
tiems, kurie iš principo neperka „Tarybinių dešrelių“,
tačiau geria „Smetonišką girą“, pagamintą posovietinėje Baltarusijoje.
Alaus daryklos, kurių istorija siekia prieškarį, interneto svetainėse ir reklamose šį laikotarpį pateikia kaip
aukso amžių. Taip jos kuria aludarystės tradicijų tęstinumo ir produkcijos „lietuviškumo“, pateikiamo kaip
kokybiškumas, įvaizdį. Tačiau ne viskas prieškario aludarystėje buvo taip „skanu“ ar lietuviška, kaip norima
įteigti reklamose.

„I. B. Volfo“ alaus fabriko pagrindinis pastatas. Iš Jakovo Etingerio,
Martyno Liutermozos knygos Lietuvos pramonė (Kaunas, 1923)

visuomenės priešas – alaus sindikatas
Pirmieji metai po nepriklausomybės paskelbimo Lietuvai buvo sunkūs visais aspektais, taip pat ir ekonominiu. Dėl šios priežasties pagaminamo ir išgeriamo
alaus kiekis krito. Prieš Didįjį karą veikę bravorai pagamindavo apie 25 milijonus litrų alaus, o po karo poreikiams patenkinti užtekdavo 10,8 milijonų (1922)1.
1922 m. Lietuvoje veikė 11 alaus fabrikų. Stambiausi
buvo „I. B. Volfo“, „Engelman“ ir „Goldbergo“2.
Šiuo laikotarpiu valstybės politika aludarių atžvilgiu
buvo palanki bravorų plėtrai. Akcizo mokestis alui buvo
beveik toks pat, kaip ir prieš karą Rusijos imperijoje3.
Iki 1924 m. pagaminamo alaus kiekis viršijo 9 mln.
litrų per metus, bet vėliau sparčiai krito. Pagrindinė
priežastis – kainos šuolis. Dauguma to meto alaus daryklų gynėsi, kad kainas buvusios priverstos pakelti dėl
padidėjusio akcizo mokesčio alkoholiniams gėrimams,
taip pat ir alui4.
Smunkančios gamybos apimtys ir akcizo šuolis suteikė pretekstą sukurti Lietuvos alaus bravorų sąjungą

(toliau tekste – LABS), kurios tikslu tapo išsaugoti daryklas ir panaikinti tarp jų konkurenciją. LABS inicijavo keturi didžiausi bravorai (Kauno „I. B. Volfo“ ir „Engelman“, Šiaulių „Gubernijos“, Prienų „Goldbergo“5),

1
Gediminas Kulikauskas, „Kainų tramdymas prie Smetonos (II)“, in:
Verslo klasė, 2009, Nr. 7, in: http://archyvas.vz.lt/news.php?id=43694
30&strid=1050&rs=0&ss=fd4e50e335e2bd34459b401ba4d6b928&
y=2009%2006%2030, (2014-01-15).
2
„Alaus pramonė Lietuvoje“, in: Lietuvos ūkis, 1922, Nr. 7, p. 15.

3
Vladas Juodeika, „Alaus pramonė Lietuvoje“, in: Tautos ūkis, 1936,
Nr. 6–7, p. 153.
4
Ibid.
5
Klaipėdos alaus darykla prie sindikato prisijungė tik 1933 m., o
Volfas su Engelmanu susijungė 1927 m.; žr. Raimundas Marius Lapas,
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sprendžiant pagal LABS rašytus laiškus ir karikatūras periodikoje, šios organizacijos pirmininkas veikiausiai buvo „I. B. Volfo“ alaus daryklos savininko Isero
Bero Volfo sūnus Gregorijus Volfas6. Po šešerių metų
įvykusiame LABS suvažiavime paskelbti stulbinantys veiklos rezultatai: alaus gamyba sugrįžo į 1924 m.
aukštumas, konkurencija sumažinta, padėta išsilaikyti
mažiesiems alaus bravorams, kurie dėl naujojo akcizo
mokesčio būtų buvę uždaryti.
Tačiau už visus „gerus“ sindikato darbus mažiesiems
bravorams teko atsilyginti. Didžiosios alaus daryklos
mokėdavo honorarus mažesniosioms, kad jos veiklą sustabdytų ir alaus nevirtų7. Dėl vyraujančios sindikato
monopolijos ir konkurencijos nebuvimo alaus kainos
nekito, o valstybė nesugebėjo jų sumažinti. Labiausiai
nepatenkinti karteliniais sindikato susitarimais buvo
eiliniai piliečiai, kuriems alus buvo tapęs prabangos
preke. Lyginant LABS pateikiamus duomenis8 su tais,
kuriuos pateikia Vladas Juodeika9, matyti, kad beveik
99% alaus 1924–1931 m. laikotarpiu pagamindavo aludarių sindikatas ir jam priklausančios alaus daryklos.
Šiuo laikotarpiu aludarių sindikatas neturėjo nė vieno
konkurento, o alaus importas iš užsienio beveik neegzistavo per visą nepriklausomybės laikotarpį.
Dar 1929 m. JAV prasidėjusi ekonominė krizė 1932 m.
pasiekė Lietuvą, krito perkamoji galia, smuko ir suvartojamo alaus kiekis. Nors alaus kainos tuo metu
jau buvo pasiekusios neregėtas aukštumas, valdžios
sprendimai sekė stulbinančiai neapgalvoti – keliamas
akcizo mokestis, dėl kurio dar labiau pakilo alaus kaina10. Periodinėje spaudoje nuvilnijo atvira pasipiktinimų banga.
Pirmasis atvirai apie grobstomus milijonus 1932 m.
prabilo Mokesčių departamento direktoriaus referentas
A. Stasiškis11. Argumentuodamas surinktais duomenimis ir skaičiavimais, Stasiškis nurodė, kad už alų Lietuvoje yra permokama 12,7 mln. Lt (su akcizu). Tai yra
maždaug tokią pelno dalį už alaus pardavimus gauna
sindikatas. Tiesa, jis siūlė ir toliau didinti akcizą, nes
esą jau dešimti metai iš eilės milžinišką pelną gaunantis aludarių sindikatas pakeitus akcizą neturėtų keisti
alaus kainos (nors iki tol, prisidengdamas akcizų mokesčio kėlimu, sindikatas kaip tik nuolat didino alaus
kainą). Vis dėlto Stasiškis pabrėžė, kad alus būtų pigesnis, jei nebūtų sindikato rankose12. Po šio pasisakymo Lietuvos aido numeriuose įsiplieskė diskusija tarp
Stasiškio ir LABS atstovų, kurie aršiai išsigynė didelių

pelnų teigdami, kad skaičiai esantys padidinti beveik
trimis milijonais litų, o tikroji pelno dalis, atskaičius
mokesčius ir darbuotojų atlyginimus, tesiekianti pusę
milijono litų13.
1932 m. į sindikato kontroliuojamą rinką ryžtasi įsibrauti broliai Šadauskai iš Mažeikių, reklaminiuose
savo bravoro skelbimuose prisistatydami tikra lietu-

„Lietuvių aludariai šiapus ir anapus Atlanto“, in: Lietuvos žinios, in:
http://www.lzinios.lt/lzinios/Istorija/lietuviu-aludariai-siapus-ir-anapusatlanto/25259, (2014-01-15); [Domas Gruodis], Lietuvos pramonė ir jos
gamyba, tautinei pramonei kelti komitetui pritariant paruošė ir išleido
D. Gruodis, Kaunas: D. Gruodis, 1930, p. 167.
6
„Alaus karalystėje“, in: Sekmadienis, 1933, Nr. 7, p. 1.
7
Gediminas Kulikauskas, op. cit.

Domas Gruodis, op. cit., p. 167.
Vladas Juodeika, op. cit., p. 153.
10
Ibid.
11
Gediminas Kulikauskas, op. cit.
12
A. Stasiškis, „Alus ir ekonominė krizė“, in: Lietuvos aidas, 1932, Nr. 7, p. 7.
13
„Ekonominė ir Lietuvos alaus pramonė“, in: Lietuvos aidas, 1932,
Nr. 19, p. 7.
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viško kapitalo įmone bei pažadėdami sumažintas alaus
kainas14. Sindikatas visomis priemonėmis bandė sutrukdyti Šadauskams, tačiau jų neįveikė. 1933 m. alaus
akcizui sumažėjus, sindikatas pranešė, kad, verčiamas
brolių Šadauskų, pats yra priverstas mažinti alaus kai-

„Gubernijos“ alaus darykla. Apie 1930.
Iš knygos Alus lietuvių kultūroje (Šiauliai, 2007)

nas15. Tačiau vėliau tas pats laikraštis atskleidė melą –
sindikato paskelbtos kainos buvo didmeninės16.
Brolių Šadauskų alaus bravoras ne tik atskleidė silp
nąsias sindikatininkų kainodaros puses, tačiau ir išviešino sindikatui priklausančių įmonių kapitalo nelietuviškumą. Pastarasis aspektas padarė nemažai žalos
sindikato įvaizdžiui visuomenėje. Sujudinta LABS nusprendė persitvarkyti.
Pirmiausia aludarių sindikatas į savo gretas priėmė
naują narį. Nors nuo 1923 m. Klaipėdos kraštas priklausė Lietuvai, tačiau Klaipėdoje veikęs akcinis alaus
bravoras nepriklausė LABS. 1933 m. aludarių sindikato suvažiavime paskelbta, kad sąjunga pasipildė nauju
nariu17. Tai LABS suteikė galimybę išplėsti savo įtaką
užimant Mažosios Lietuvos rinką.
Kitas svarbus tais pat metais priimtas sprendimas
buvo Martyno Yčo paskyrimas LABS reprezentaciniu
pirmininku. Suvokdami nelietuviškumo etiketės pavojų
verslui, sindikatininkai kaip savo veidą iškėlė žinomą
asmenybę. Yčas iki šio paskyrimo jau buvo „Gubernijos“
alaus bravoro direktorius, taip pat – vienas „Ragučio“
alaus daryklos savininkų. Tačiau, nepaisant nuodug
naus susipažinimo su verslo vidaus ypatybėmis, jokios
apčiuopiamos naudos LABS veiklai Yčas nedavė. Jis
tebuvo marionetė18.
1935 m. Lietuvos Respublikos vyriausybė, atsižvelgdama į prastą alaus pramonės būklę ir vyraujantį nepaRaimundas Marius Lapas, op. cit.
„Alus atpigo“, in: Verslas, 1932, Nr. 12, p. 1.
16
Raimundas Marius Lapas, op. cit.
17
„Alaus sindikato suvažiavimas“, in: Tautos ūkis, 1933, Nr. 5, p. 158.
18
Vilma Akmenytė-Ruzgienė, Giedrė Milerytė, Volfas Engelman: bra14
15
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sitenkinimą visuomenėje, įkūrė Kainų kontrolės komisiją, atsakingą už kainų normalizavimą ir sindikatininkų
savivalės sustabdymą. Jos vadovu – kainų tvarkytoju –
paskiriamas Juodeika. Norėdama atsakingai parengti
veiksmų planą, komisija skubotų veiksmų nesiėmė19.
Aludarių sindikatas dar beveik metus naudojosi Kainų
tvarkytojo atsargumu. LABS tempė laiką bevaisėmis
diskusijomis – aukštas kainas teisino Vyriausybės dažnai kaitaliotais akcizais, itin brangiais Aleksoto stiklo
fabriko buteliais ir t. t.20
Tais pat metais sindikatas patyrė pirmą sukrėtimą –
už skolas nacionalizuota „Gubernijos“ alaus darykla,
spaudoje pasirodė pranešimai, kad LABS netrukus iširs. Ją perėmęs Lietuvos bankas išstojo iš aludarių sindikato gretų, bet pats sindikatas išsilaikė21.
1936 m. kainų tvarkytojas paskelbė, kad Lietuvoje alaus kainos esančios virš 100% procentų didesnės
nei aplinkinėse valstybėse ir kad privalu imtis griežtų
priemonių kainoms sumažinti. Kainų komisijos skaičiavimais, sumažinus kainas 40–50%, alaus suvartojimas padidėtų 100%22. Po truputį, derindami įstatymus
ir siekdami geriausios išeities sindikatui ir valstybei,
Kainų kontrolės komisijos nariai kartu su Vyriausybe
ėmėsi griežtesnių priemonių.
Po ilgų derybų su LABS buvo prieitas tam tikras
kompromisas: nutarta mažinti akcizą alkoholiui kartu
sumažinant alaus kainas. Kainų mažinimą prižiūrėjo
Kainų komisija, kuri buvo įpareigota kiekvieną, kuris

„Gubernijos“ alaus daryklos transportas alui išvežioti. Apie 1935.
Iš knygos Alus lietuvių kultūroje (Šiauliai, 2007)

nemažins kainų, griežtai bausti. Nors alaus sindikatas
net pagrasė tokioms permainoms tęsiantis išvis nebegaminti alaus, kainų tvarkytojas įstatymų nebeatšaukė,
maža to, paskelbė, kad nuo 1937 m. alaus kainos būvoro istorija nuo 1853 m., Kaunas: Kopa, 2011, p. 108–112.
19
Gediminas Kulikauskas, op. cit.
20
Ibid.
21
Ibid.
22
„Kodėl atpigintas alus“, in: Lietuvos žinios, 1937, Nr. 106, p. 11.
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siančios sumažintos 45–60%23. Aludarių sindikatas dar
bandė priešintis ir surengė protestą, kurio metu įsakė
visiems jų alumi prekiaujantiems restoranams užsidaryti po dvyliktos valandos, kad, įsigaliojus įstatymui,
niekas atpigusio alaus negautų24. Šis protestas jokios

„Gubernijos“ alaus daryklos alaus pilstymo mechanizmas.
Iš knygos Alus lietuvių kultūroje (Šiauliai, 2007)

naudos nedavė. O nauja tvarka pasirodė visapusiškai
naudinga – po pirmojo kainų sumažinimo spauda sumirgo straipsniais, giriančiais valstybės sprendimus,
pramoniniai alaus bravorai nebesuspėjo gaminti alaus
išaugusiems poreikiams patenkinti ir jiems teko pradėti pardavinėti ne iki galo subrendusį alų. Valstybei
tai reiškė, kad net ir sumažinus alaus akcizą įplaukos į
biudžetą iš alaus akcizo mokesčio augo daugiau nei dvigubai25. Didesnė paklausa leido pramoninkams pradėti
kalbėti apie augantį pelną, kuris, anot jų, buvo neįmanomas. Išaugus vartotojų poreikiams, alaus gamyba
beveik pasiekė prieškarinį lygį. Augant alaus rinkai
susirūpinta produkto kokybe. Todėl radosi įstatymai,
reglamentuojantys kiekvienai alaus daryklai skirtą rinkos dalį.

Lietuviškas alus – mitas?

šis alus pasižymėjo didesne alkoholio koncentracija.
Neilgai trukus Kotryna II paskelbė įsakymą, kuriuo
liepė Rusijos aludariams savo gamyklose virti imperial porter26. XIX a. jo receptūros pagrindu visame Rytų
Baltijos regione pradėtas virti alus, šiandien vadinamas „Baltic porter“. Pritaikius jo gamybą prie tuo
metu vyravusios pramoninės aludarystės tendencijų,
pradėtos naudoti apatinės fermentacijos mielės, dėl to
Baltijos porteris tapo nauju savitu alaus stiliumi, nutolusiu nuo tradicinio angliško viršutinės fermentacijos porterio27. Lageris Lietuvos gubernijose įsivyravo
dėl Vokietijos įtakos28.
Dauguma carinių pramoninių alaus daryklų savo
veiklą tęsė ir Lietuvos Respublikoje, kaip ir anksčiau
orientuodamosi į modernius kapitalistinių šalių bravorus29. Tai skatino ne tik pramonės plėtros kryptys, bet
ir trečio dešimtmečio pradžioje įsivyravęs modernumo
siekis bei noras orientuotis į Vakarų Europos šalis30.
Modernias idėjas skatino ir tai, kad daugumos Lietuvoje veikusių pramoninių alaus daryklų savininkai ir
vyriausieji aludariai buvo ne lietuviai. Tradicinis namudinis alus dažniausiai buvo verdamas vienkiemiuose,
kaimuose, mažesniuose miesteliuose, o miestuose mažai
ką bendro su lietuviškomis tradicijomis turinčių asmenų iniciatyva kūrėsi didelės daryklos. Dėl šios priežasties po karo atsigaunančioje alaus pramonėje nematyti
to, ką tikrai galėtume vadinti lietuvišku alumi – tradi-

Klaipėdos akc. alaus bravoras, degtinės ir likerio fabrikai.
Iš knygos Lietuvos pramonė ir jos gamyba (Kaunas, 1930)

Lietuvai esant Rusijos imperijos sudėtyje, jos pramoninėje aludarystėje paplito du alaus stiliai: porteris ir lageris. XVIII a. imperatorės Kotrynos II dvaro
užsakymu Anglijoje pradėtas gaminti specifinis stout
stilius eksportui į Rusiją, iš pradžių vadintas imperial
stout, vėliau – imperial porter. Specialiai pritaikytas
ilgoms kelionėms laivais ir Rusijos klimato sąlygoms,

cinio drumsto, tiršto, viršutinės fermentacijos kaimiško alaus, verdamo vietinio aludario iš vietinių žaliavų.
Iš prieškario Lietuvos daryklų verdamo alaus pavadinimų galime spręsti apie alaus stilių, kadangi jį kopijuojant dažniausiai būdavęs suteikiamas ir pavadinimas. „Gubernijos“ daryklos „Bokbieras“ savo savybėmis
veikiausiai atitiko Klaipėdos bravore virtą „Ožio“ alų

Gediminas Kulikauskas, op. cit.
Ibid.
25
J. Brožaitis, „Alaus pramonės padėtis, alaus kainas sumažinus“, in:
Lietuvos ūkis, 1937, Nr. 33, p. 643–644.
26
Michael Jackson, Beer, New York: DK publishing, 2007, p. 49.
27
Michael Jackson, The world guide to beer, London: Quatro Publi
shing Limited, 1977, p. 157, 196–197.

28
Jakovas Etingerys, Martynas Liutermoza, Lietuvos pramonė: Iliust
ruotas leidinys, Kaunas: [s.n.], 1923, p. 14.
29
Ibid., p. 15.
30
Jolita Mulevičiūtė, „Europietiškumo ženklai: Lietuvos kultūra 1918–
1940“, in: Europos idėja Lietuvoje: Istorija ir dabartis, sudarė Darius Staliūnas, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2002, p. 170.

23
24
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(vok. bock – ožys). Šie alūs – tai vokiškojo bockbier stiliaus kopijos. Čekiškam pilsner stiliui daryklos mėgino
klijuoti sulietuvintą etiketę – „pilzenas“, tuo tarpu porteris vadintas „Imperial porteriu“, „Dvigubu porteriu“,
tačiau reglamentuotos leistino alkoholio kiekio aluje
taisyklės neleido visiškai atitikti stiliaus.
Vis dėlto ne visi pavadinimai leidžia atpažinti alaus
stilių. Dėl nežinomos receptūros lieka neaišku, kas slėpėsi po „Kunigaikščių“, „Juoduoju“, „Audito“, „Stalo“,
„Žemaitišku“, „Akciniu šviesiuoju“, „Double“ ar „Eksport“ pavadinimais. Greičiausiai tai buvo apatinės fermentacijos lageriai, bet tiksliau pasakyti neįmanoma.
Verta paminėti, kad ir patys lietuviai nepuoselėjo naminio alaus tradicijų. Nors teisės aktai reglamentavo,
kad leidžiama gaminti naminį alų savo reikmėms jo
neparduodant, bet tai naminės aludarystės negelbėjo31.

Žmonės, ypač kaime, buvo linkę rinktis pigesnę ir stip
resnę alternatyvą – nelegaliu laikytą šamarliaką (spirito ir alaus mišinį)32. Pasak Antano Astrausko, prieš
Antrąjį pasaulinį karą naminė aludarystė jau buvo nunykusi kai kuriose Žemaitijos srityse, apie dzūkus daug
tikslios informacijos nėra, o Suvalkijos valstiečiai alų
buvo linkę pirkti. Stipriausios naminio alaus tradicijos
išliko šiaurės rytų Aukštaitijoje, kur pergyveno net sovietmetį33.
Žvelgiant iš kitos perspektyvos, greičiausiai būtų neteisinga lietuvišku alumi nevadinti produkto, kuriam
naudojamos tik Lietuvoje užaugintos sudedamosios dalys. Naudojant Lietuvoje užaugintas žaliavas ir pasiskolinus kurio nors alaus stiliaus receptūrą, būtų galima
teigti gaunant, pavyzdžiui, angliškojo porterio lietuvišką variantą. Tačiau praktikoje tai įgyvendinti sunku, nes kiekvienam
alaus receptui naudojami specifiniai
salyklai, ypač svarbūs yra specifiniai
apyniai ir mielės,
kurios lemia didelę
skonio paletės dalį.
Rusijos imperijos
laikais pramoninės
alaus daryklos Lietuvoje naudojo tik
vietines žaliavas34.
Tačiau karas ir Nepriklausomybės kovos Lietuvos žemės
ūkiui padarė didelę žalą. Tiesa, alaus
pramonei ji buvo
palyginti mažesnė.
Grūdų, reikalingų
salyklui gaminti,
pasėliai karo meAntrosios Lietuvos žemės ūkio ir
tais
buvo saugomi,
pramonės parodos katalogas (Kaunas,
be to, jų atsodini1923, p. 48)
mas ir auginimas
nereikalavo didelių investicijų35. Todėl salyklą ir Lietuvos Respublikoje pramoninės alaus daryklos dažniausiai naudodavo vietinį. Mielės irgi būdavo importuojamos retai, jų veisyklos buvo skirtos tam tikrų mielių
rūšims auginti ir dauginti. Net ir naminiai aludariai
galėjo savo reikmėms vietinėse parduotuvėse nusipirkti
sausų mielių36. Vienintelė žemės ūkio sritis, svarbi aludarystei ir deramai po karo neatkurta, buvo apynių au-

31
„Akcizų ir finansinių monopolijų įstatymas“, in: Vyriausybės žinios,
1934, Nr. 436, p. 1–4.
32
Gediminas Kulikauskas, op. cit.
33
Antanas Astrauskas, Per barzdą varvėjo: Svaigiųjų gėrimų istorija

Lietuvoje, Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 146–147.
34
Jakovas Etingerys, Martynas Liutermoza, op. cit., p. 14.
35
Ibid.
36
Antanas Astrauskas, op. cit., p. 143.

„Ragučio“ alaus darykla. Iš Jakovo Etingerio, Martyno
Liutermozos knygos Lietuvos pramonė (Kaunas, 1923)

„Ragučio“ alaus daryklos alaus virimo skyrius. Iš Jakovo
Etingerio, Martyno Liutermozos knygos Lietuvos pramonė
(Kaunas, 1923)
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ginimas, dėl to apynių ieškota užsienyje37. Taip elgtasi,
nes apyniai rimtą derlių ima duoti tik antrais trečiais
metais38. Vienintelis39 vietinis apynių tiekėjas prieškariu buvo Kauno (vėliau Vytauto Didžiojo) universiteto
botanikos sodas, kur augintos Vakarų Europos apynių
rūšys. Čia, tiriant įvairias veisles, buvo išauginama net
apie 2000 kg/ha sausų apynių spurgų, realizuotų „Ragučio“ alaus darykloje40. Bet tai tesudarė mažą dalelytę
apynių, naudojamų alaus gamyboje. Tiesa, prieš Ant
rąjį pasaulinį karą apynių auginimas buvo ėmęs plisti,
1939 m. šalyje jau buvo apie 25 ha apynynų41, duodavusių iki 50 t derliaus. Palyginimui – 1938 m. Lietuvos
alaus pramoninkai sunaudojo 67,9 t apynių42, taigi importas tebeegzistavo.

Trečio dešimtmečio pabaigoje, siekdamos didinti apyvartą, įvairių sričių pramonės įmonės pradėjo pirkti
reklamą spaudoje. Pirmosios reklamos buvo šriftinio
pobūdžio informaciniai pranešimai, užpildydavę puslapio erdvę smulkaus šrifto pranešimais43. Didesniu arba
bent pastorintu šriftu būdavęs parašomas alaus daryk
los pavadinimas ir supilamas tekstas apie jų
gaminamą produkciją,
retkarčiais paminint,
kur tos produkcijos galima įsigyti. Tokiems silpniems reklaminiams
sprendimams įtakos
turėjo tiek pokarinis
pramonės įmonių nusilpimas, tiek tai, kad
reklamos nauda trečią
dešimtmetį dar nebuvo
pakankamai suvokta.
Neilgai trukus, augant vartojimui ir pre„Gubernijos“ alaus etiketė
kių importui, šriftinės
reklamos pradėjo keistis. Kartu su užsienio gamintojais į Lietuvą keliavo jų reklama ir nauji jos vertinimo
kriterijai44. Ilgainiui užsienio gamintojų šablonai išplito visose Lietuvos reklamose45. Nors galutinai šriftinė

reklama nebuvo išstumta iš alaus pramonės reklamų,
tačiau laipsniškai buvo pereinama prie grafinių sprendimų, kurie ėmė dominuoti.
Giedrės Polkaitės atlikta prieškario Lietuvos spausdintų grafinių reklamų kiekybinė analizė atskleidė, kad
1918–1940 m. dienraščiuose
Lietuva, Lietuvos aidas, Lietuvos žinios, Lietuvos ūkininkas
ir Ūkininko patarėjas iš visų
prekių mažiausiai reklamuoti alkoholiniai gėrimai46. Šie
skaičiai kiek stebina, tačiau
plačiausias finansines galimybes skleisti reklamas galėjo tik
didieji alaus bravorai, o dauguma jų priklausė LABS, tad beveik nekonkuravo tarpusavyje, todėl ir reklama jiems buvo
mažai reikalinga. Vėliau, kainų tvarkytojui pradėjus griežtai reguliuoti alaus pramonininkų veiklą, reklama tapo
mažiau reikalinga dėl paties
tvarkytojo paskelbtų įsakų,
kuriais alaus rinkos dalis buvo
Lietuvos žemės ūkio
suskirstyta
procentais kiekvieir pramonės parodos
nai daryklai. Tiesa, Polkaitė
komiteto biuletenis.
1928-06-28, Nr. 1
savo straipsnyje neskaičiuoja
užsakomųjų reklaminių straipsnių, kurių periodikoje
pasitaikydavo gerokai dažniau47. Reikia pridurti, kad
reklamos pagausėjo atsidarius brolių Šadauskų bravorui Mažeikiuose.
Iš apibendrintų Polkaitės tyrimo duomenų galime pastebėti, kad Lietuvos sindikatinės alaus daryklos tiksline auditorija laikė aukštesnes pajamas gaunančius
miesto gyventojus. Alkoholio, taigi ir alaus, reklamų
kaimo vietovių gyventojams skirtuose laikraščiuose beveik nebuvo48. Nors kaime gyveno didžioji dalis Lietuvos
žmonių, alaus kainos ir tuo metu vyravęs požiūris į sindikatininkus neleido tikslinės grupės formuoti kitaip.
Nors ketvirto dešimtmečio reklamose pastebima vis
didesnė reklaminių skelbimų įvairovė ir pačios reklamos srities modernėjimas, alaus bravorų reklamos išlieka šiek tiek sustabarėjusios. Visuotinai naudotas šablo-

37
Susirašinėjimas apynių klausimu, in: Lietuvos centrinis valstybės
archyvas, (toliau – LCVA), f. 1289, ap. 1, b. 13. Apynių rūšys: Saaz, Auschaer, Hallertauer, Gebirgshopfen.
38
Kęstutis Obeliavičius, „Paprastojo apynio (humulus lupulus) veislės
ir jų auginimo galimybės Pabaltijo Lietuvoje“, in: Alaus kultūros simpoziumas – „Sambariai“, 2011; konspektas iš asmeninio archyvo.
39
Kaimo aludariai dažnai turėdavo pasisodinę kelis apynių krūmus
prie namų arba rinkdavo sulaukėjusių apynių spurgus pamiškėse. Tačiau toks derlius neturėjo pramoninės reikšmės, o ketvirtame dešimt
metyje jau net kaimo aludariai parduotuvėse pirkdavo importinius
presuotus apynius, vadintus slėgtiniais; žr. Antanas Astrauskas, op. cit.,
p. 139–140.

Kęstutis Obeliavičius, op. cit.
Ibid.
42
Lietuvos statistikos metrika, Kaunas: Centralinis statistikos biuras, 1939.
43
Rima Pavilionytė, „Vartojimo vizualizacija prieškario Lietuvos reklaminėje grafikoje“, in: Lietuvos istorijos studijos, 2007, Nr. 19, p. 67–73.
44
Giedrė Jankevičiūtė, Lietuvos grafika 1918–1940 m., Vilnius:
E. Karpavičiaus leidykla, 2008, p. 219.
45
Rima Pavilionytė, op. cit., p. 68–69.
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Ibid., p. 99–100.
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Ibid., p. 111.
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Ibid., p. 116.
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nas grafiniu būdu atvaizduoti parduodamo alaus butelį,
didesniu šriftu išskirti kompanijos pavadinimą, įdėti
firmos ženklą ir surašyti informaciją apie alaus vaizdines ir skonines savybes bei paminėti kitus darykloje gaminamus produktus. Butelio atvaizdas ir prekės ženk
las buvo naudojami ne
tik norint didinti prekės žinomumą, tačiau
ir siekiant perspėti
klientus apie galimus
produkto klastojimo
atvejus, skatinant pirkėjus įsiminti kokybę
užtikrinantį firmos
Lietuvos karo invalidas. 1931
ženklą49. Šis šablonas
tarsi įstrigo pusiaukelėje tarp šriftinės
ir grafinės reklamos.
Iki nepriklausomybės
pabaigos alaus pramonėje išliko ir šriftinė reklamos forma.
Įdomiausias bravoras prieškario rekla„I. B. Volfas-Engelman“ reklama
mos sferoje buvo Klaiiš Jakovo Etingerio, Martyno
pėdos akcinė alaus
Liutermozos knygos Lietuvos
darykla, nebijojusi
pramonė (Kaunas, 1923)
naujoviškų sprendimų. Vienas jų – „Audit“ alaus pristatymas. Siekdama
sudominti skaitytoją ir potencialų klientą, Klaipėdos
akcinė bendrovė 1931 m. išplatino reklamą, kurioje
buvo atvaizduotas didelis klaustukas ir stambiu šriftu
užrašyta „AUDIT“50. Po kelių numerių sekė šios reklamos tęsinys, kuriame nurodyta, jog „Audit-beer“ yra
naujas Klaipėdos bravoro alus, pateiktas trumpas jo
pristatymas, nurodytos prekybos vietos51.
Kita Klaipėdos bravoro inovacija – produkto pozicionavimas. Šios daryklos ir jos produkcijos reklamos
kūrėjai ėmė orientuotis į moteris, kurios tuo metu mėgavosi materialinės gerovės augimu bei neseniai įgyto
visuomeninio statuso privalumais52. 1931 m. jie paskelbė apie naujo mažaalkoholinio alaus pasirodymą, skirto
žmonėms, norintiems pataisyti sveikatą, silpniems, žindančioms moterims ir t. t. Taip pat siūlytas „alus, kuris
stiprina ir gydo“53. Tiesa, šūkį „alus sveikatos šaltinis“
arba „gerti alų sveika“ ir į grafinius, ir į šriftinius rekla-

mos skelbimus mėgo dėti beveik visi pramoninės aludarystės atstovai. Stiprią opoziciją alkoholio reklamoms
sudarė katalikiški leidiniai, visais įmanomais būdais
kovojantys prieš alkoholio vartojimą ir alkoholizmą54.
Geriausiai prekės pozicionavimas atsiskleidė užsakomuosiuose reklaminiuose straipsniuose, kupinuose
panegirikos vieno ar kito bravoro gaminiams arba pačiai daryklai. Kartu juose atspindi to meto visuomenės
nuotaikos bei pramonininkų paslankumas prisitaikant
prie jų kaitos bei siekis „sulietuvinti“ bravorus ir jų gaminamą produkciją, o lietuviško kapitalo alaus daryk
lų – pabrėžti savo daryklos lietuviškumą ir gaminamos
produkcijos pranašumus.
Ketvirtame dešimtmetyje Lietuvoje iš Vakarų perimtas modernizmas persipynė su tradiciškumu55. Didieji pramoninkai imasi įvaizdžio performavimo. Bravorų alus pristatomas kaip labai lietuviškas produktas,
nors tai tėra užsieninio alaus kopija. Siekdami pabrėžti
tradicijas, bet kartu išlaikydami savo, kaip modernios
daryklos, įvaizdį, pramonininkai pradeda kurti legendas56. Pavyzdžiui, Prienų „Goldbergo“ alaus daryklos
reklamose pristatoma „Pale ale“ „tėviškė“. Skaitytojai
klaidinami jau straipsnio pavadinime, toliau rašoma
ne apie tikrąją pale ale stiliaus tėvynę – Angliją, o apie
Prienų krašte gaminamą produktą 57 .
Taip pat pabrėžiama,
kad alus gaminamas
iš aukščiausios rūšies
ekstraktų, bet paminimas vos vienas lietuviškas produktas –
gėlas Prienų šaltinio
Lietuvos aidas. 1930-06-20, Nr. 137
vanduo. Ankstesniajame pranešime, kurio didelė dalis panaudojama naujai
reklamai, buvo labiau
pabrėžiamas bravoro
modernumas ir orientavimasis į Vakarų
Lietuvos karo invalidas. 1930
šalių pramonę58.
Šiose reklamose atsiskleidžia dar vienas svarbus rinkodaros aspektas. Alaus bravorai skaitytojų sąmonėje
siekė suformuoti konkurencingo, kokybe vakarų šalių
produktui prilygstančio ar net jį lenkiančio gaminio

49
Ibid., p. 71–72; Lauryna Kuprytė, Pranas Žukauskas, „Prekės ženklo konkurentiškumo tyrimas Lietuvos alaus pramonėje“, in: Alus lietuvių kultūroje, sudarytojai Vigmantas Butkus ir Rūta Stankuvienė, (ser.
Inter-studia humanitatis), Šiauliai: Liucilijus, Šiaulių universitetas, Literatūros istorijos ir teorijos katedra, Kultūrinės antropologijos centras,
2007, p. 135.
50
„Audit-beer“ alaus reklama, in: Lietuvos aidas, 1931, Nr. 97, p. 12.
51
„Audit-beer“ alaus reklama, in: Lietuvos aidas, 1931, Nr. 103, p. 12.
52
Rima Pavilionytė, op. cit., p. 71.

„Caramel“ alaus reklama, in: Dienos naujienos, 1931, Nr. 76, p. 4.
Giedrė Polkaitė, op. cit., p. 111.
55
Jolita Mulevičiūtė, Modernizmo link: Dailės gyvenimas Lietuvos
Respublikoje 1918–1940 m., Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kultūros ir meno institutas, 2001, p. 198–199.
56
Gintautas Mažeikis, „Alus, kūrybinės industrijos ir Umberto Eco“,
in: Alus lietuvių kultūroje, p. 100–102.
57
„Pale-Ale‘o“ tėviškėj“, in: Lietuvos aidas, 1930, Nr. 138, p. 5.
58
„Alus „Pale-Ale“ Lietuvos parodoje“, in: Sekmadienis, 1930, Nr. 19, p. 4.
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įvaizdį. Šiam tikslui buvo pasitelktas įmonės plėtros
strategijos viešinimas teigiant, kad jau pradėta ruoštis
gaminio eksportui į užsienio šalis ir kad jau greitai lietuviškų (ne Lietuvoje pagamintų) alaus stilių bus galima
paragauti ir užsienyje. Esą pagrindai tam
padėti siunčiant alų
į Lietuvos atstovybes užsienyje, toliau
rengiamasi darbams,
kad eksportas būtų
nuolatos didinamas
ir plečiamas59. Tačiau
surinkti ir StatistiPirmojo Lietuvoje lietuvių alaus
bravoro reklama laikraštyje Lietuvos
kos metrikoje pateikkaro invalidas, 1933, p. 68
ti duomenys liudija
priešingą situaciją – alaus eksportas buvo minimalus
arba jo nebuvo visai. 1931 m. neužfiksuota jokio eksporto, 1932 m. eksportuota 100 kg alaus60. Teiginiai, kad
toliau vyko paruošiamieji darbai, buvo fiktyvūs, 1936–
1938 m. alaus eksportas nefiksuojamas61. Eksporto paminėjimas – dar vienas reklaminis triukas.
Ryškiausias pirmųjų lietuviško kapitalo alaus daryk
lų – „Brolių Šadauskų“ ir „Vienybės“ – rinkodaros aspektų buvo siekis pabrėžti lietuviškumą ir produkcijos
pranašumą prieš sindikatininkų gaminius. Šadauskai
puikiai pasinaudojo sindikatinių bravorų spragomis
kainodaros srityje paskelbdami, kad sumažins alaus
kainą nuo 2562 iki 30%63. Mažeikiškiai taip pat panaudojo „lietuvišką kortą“ akcentuodami „niekšingą“ sindikatininkų kainų politiką ir tai, kad nuo šiol lietuvis
galės gerti lietuviško kapitalo daryklos alų64. Tokių pačių veiksmų kiek vėliau ėmėsi ir „Vienybės“ darykla,
kaltindama svetimtaučius sindikatininkus trukdžius
pradėti veiklą. „Vienybė“ skatino ir net primygtinai reikalavo pirkti lietuviško kapitalo alaus daryklų produk-

ciją65. Ganėtinai įsakmus tonas lietuviui pirkti prekę
lietuvišką prieškario Lietuvoje pastebimas ne tik alaus
reklamose66. Šių reklamų tikslinė grupė buvo priemiesčių ir kaimų gyventojai, ir tik sutvirtinusios savo pozicijas ten, lietuviško kapitalo daryklos persikėlė į didžiuosius miestus67.
Pasižvalgę po alaus virimo „virtuvę“, galime drąsiai
teigti, kad per du nepriklausomybės dešimtmečius Lietuva sėkmingai kūrė modernėjančios valstybės įvaizdį,
o modernioje valstybėje verdamas alus turėjo būti – ir
buvo – pristatomas kaip moderniausiomis technologijomis gaminamas, tačiau išlaikantis vietines tradicijas
produktas. Tačiau susipažinus su alaus virimo technologijomis, receptais ir naudojamomis žaliavomis, tenka
pripažinti, kad Lietuvos alaus pramonėje verdamas
alus nebuvo originalus ir nė kiek ne „vietinis“. Vargu
ar galime lietuvišku alumi vadinti produktą, kurio receptūra nukopijuota nuo žinomiausių užsieninių etalonų, o jis verdamas naudojant atsivežtines medžiagas.

Ibid.
Lietuvos užsienio prekyba 1932 m., Kaunas: Centralinis statistikos
biuras, 1933, p. 19.
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Lietuvos užsienio prekyba 1938 m., Kaunas: Centralinis statistikos
biuras, 1939, p. XIX.
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Nr. 181, p. 3.
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„Nauja lietuviška įmonė“, in: Verslas, 1934, Nr. 40, p. 3.
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Brolių Šadauskų alaus bravoro savininkai bei administracija ir
brolių Šadauskų alaus bravoras (Vakarai, 1937)

Tokioje situacijoje visiškai nesvarbu, ar pramonininkai
savo pilsnerio gamybai importuodavo visas gaminamo
alaus sudedamąsias medžiagas, ar tik „Saaz“ apynius
iš Čekoslovakijos. Toks alus negali būti vadinamas lietuvišku alumi. Tai geriausiu atveju būtų Lietuvoje pagamintas alus, o tiksliau – Lietuvoje pagamintas čekiškas pilsneris.
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Didžiausios mūsų baimės
Tomas Daugirdas

Banali tiesa, kad baimė įkalina labiau
nei koks kalėjimas. Juolab jei ta baimė
yra kolektyvinė arba gali būti tokia paversta. Baimė vienaip ar kitaip reiškia
baimę nustoti būti arba išnykti. Lietuvoje ši baimė susitelkia į valstybingumo praradimą ar tautos išnykimą.
Tai nestebina, turint galvoje ne vieną okupacijos dešimtmetį ir geopolitinę situaciją, kurioje Lietuva pastaraisiais šimtmečiais nebuvo sprendžianti
žaidėja. Keista tai, kad Lietuvai gyvenant bene saugiausiai ir laisviausiai
nei kada iki šiol, baimė išnykti atsiduria visuomenę buriančių judėjimų, iniciatyvų ir net politinių argumentacijų
centre. Ji užgožia tai, ką duoda laisvė, nes įkurdina įsivaizduotoje okupacijoje bei pažadina įsivaizduojamos
rezistencijos nuostatą. Baimės argumentacija tarsi be konkurencijos pretenduoja tapti pagrindine, lemiančia visuomeninius ir politinius pasiekimus.
Pagrindiniu bendros baimės stimuliatoriumi ir veikėju yra tapusi „Tauta“: ne kaip žmonių bendrija, kuriai
kiekvienas mūsų galėtume save priskirti, o kaip tam tikras idealas, stabas ar dievas, kurį reikia ginti ir saugoti nuo įvairiausių priešų. Maža to,
tokius priešus labai svarbu atpažinti
mumyse pačiuose, mūsų noruose, ateities planuose ir lūkesčiuose. Prieš nuspręsdami, kas mums geriausia, būtiniausiai turėtume pasitarti su Tautos
tarpininkais, savitais tautiškumo žyniais, kurie neklystamai gali pasakyti, kurie mūsų tikslai galėtų pakenkti
Tautai (taip pat ir Valstybei) bei vesti
į jos sunaikinimą.
Garsiausiai Tautos sąvoką išnaudoja
kalbantieji dėl referendumo dėl žemės
pardavimo užsieniečiams. Greta kitų
argumentų girdime, kad užsieniečių
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atsiradimas Lietuvoje ir tapimas žemės valdytojais pakirsiąs tautos šak
nis, išmušiąs iš po kojų egzistencines
atramas. Tai reiškia, kad nepalyginti geriau yra lietuvio valdomi usnimis
ir piktžolėmis apžėlę žemės plotai nei
mokesčius mokančio ir lietuvius įdarbinančio užsieniečio dirbama ir derlių
duodanti žemė. Tačiau juk Tauta negali vergauti svetimiems. Tiesa, vergauja savanoriškai užsienyje, tačiau
čia, Lietuvoje, – tai jau būtų savanoriškas pasidavimas okupacijai. Tarsi prasigėręs, bet „laisvas“ kaimas būtų labiau tautinis nei klestintis ir dirbantis
užsieniečiui „okupantui“ žemvaldžiui.
Baimė dėl tautos susinaikinimo reiš
kiasi ir kitais, ne taip aiškiai įvardytais
pavidalais. Politikai, besirūpinantys
tautos ir valstybės išlikimu iš tikrųjų referendumo „bijo“. Tai yra baimė,
paremta nuojautomis, kad tauta toli
gražu nėra laisvų individų, galinčių
savarankiškai spręsti ir apsispręsti
bendrija, o minia, besivadovaujanti
jausmais, besirūpinanti vien savo pilvo reikalais. Baimė susijusi su tuo, kad
tokia tauta, jei jai bus leista ką nors
bendrai spręsti, sugriaus valstybę,
nes yra labai lengvai emociškai manipuliuojama, nesavarankiška, tingi, iš
valstybės besitikinti nuolatinės globos
ir kompensacijų bei išmokų. Tai baimė dėl tautos, kuri yra dezintegruota,
itin išklibusio vidinio tarpusavio pasitikėjimo, juo
labiau menkai pasitikinti jos pačios rinktais lyderiais, netikinti galimu
bendrumu, nesiremianti
į visuomenės labą orientuotais moralės principais ir idėjomis. Vien tuo
galima paaiškinti, kad

viešumoje nesama atvirų diskusijų
bei argumentavimo, įvardijant realius
dalykus, net realias baimes, vadinant
dalykus tikrais vardais: tinginius tinginiais, melagius melagiais ir manipuliatorius manipuliatoriais, apeliuojant
į žmonių gebėjimą spręsti dėl bendrojo gėrio, o ne vien dėl savo interesų.
Didžiausia baimė kilo tada, kai radosi reali galimybė, kad tauta galės
nuspręsti visai valstybei svarbiu klausimu. Baimė nėra nepagrįsta, nes ir
XX a. esama pavyzdžių, kai tautos
sprendimas lėmė jos sentimentais manipuliuojančio diktatoriaus patekimą
į valdžią, galiausiai – vieną didžiausių žmonijos katastrofų. Tačiau ši baimė atskleidžia, kad per didžiąją dalį
nepriklausomybės laiko į tautą ir nebuvo žiūrima, ar ji nebuvo vertinama
kaip suverenas, kuris renkasi ir balsuoja atsakingai. Tauta buvo suvokiama kaip manipuliuojama masė, kuri
renkasi pagal tai, kas geriausiai apeliuoja į jos egoistinius jausmus, – ir nebuvo stengiamasi to pakeisti. Net jei ir
nelabai sąžininga, politiškai tai gana
patrauklu. Žinoma, kol neiškyla galimybė, kad tauta ims spręsti.
Lietuvių sprendimas šiandien iš tiesų gali sugriauti valstybę ar bent vesti
į jos dezintegraciją. Įvairių rinkimų rezultatai, palyginus juos su priešrinkiminėmis partijų deklaracijomis, rodo,
kad ant valstybės dezintegracijos ribos balansuojama nuolat. Valstybingumo svarba ir reikšmė
buvo aiški nepriklausomybės pradžioje. Dabar,
praėjus dviem dešimtmečiams, ji tarsi tapo
primiršta. Laisvų ir savarankiškų žmonių vi-
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akademybė
suomenė per šiuos metus taip pat dar
nesusikūrė. Mintis, kad neturinčioje
išteklių valstybėje viską galima pasiekti vien savo darbu ir nuolatinėmis
pastangomis, neduoda daug ir patvarių vaisių. Juolab kad vis šmėkščioja
idėjos apie jau bemaž poetizuojamą sovietinę praeitį, kai šildymas ir elektra
beveik nekainavo, minimaliai (kaip ir
kiti) pragyventi galėjai ir beveik nieko
nedirbdamas, iš darbo būti išmestam
buvo gana nelengva, vaikų darželiais
buvo aprūpinti beveik visi ir panašiai.
Galimybė viešai sakyti savo nuomonę,
užsiimti mėgiama veikla, imtis atsakomybę už savo gyvenimą, daryti klaidas
ir ieškoti išeičių šiame tingaus būvio
kontekste gali pasirodyti kaip papildomos asmeninės naštos šaltinis.
Baimės, kurios nėra visai nepagrįstos, atskleidžia, kad laisvės ir tautos
suvereniteto idėja per dvidešimt metų
tapo padengta storu nesavarankiškumo dumblo sluoksniu. Tai sukuria labai palankią aplinką kurti pamėkles iš
tautos bei kitų svarbių dalykų, jomis
kurstyti žmonių jausmus, skatinti juos
jaustis įpareigotais ne gerovei, savo artimui, o Tautos stabui. Žmonės skatinami galvoti apie tai, kas būtų geriausia anoniminei Tautai, o ne jiems kaip
suvereniai bendrijai. Tautai, žinoma,
nepatiktų, jei kas kėsintųsi į jos žemę.
Jai nepatiktų ir kažką duoti, ne tik
gauti. Tauta nemano paisyti kitų interesų ar buvusių susitarimų, nes jos
interesai yra absoliutūs, o susitarimų
laužymas Tautos labui atrodo beveik
kaip šventas reikalas. Visas šis Tautos veidas išryškėjo praėjusių metų
gruodžio pabaigoje grupės intelektualų kreipimesi „į Lietuvos Respublikos
Seimą, Respublikos Prezidentę, europarlamentarus ir į visus Lietuvos žmones, atsakingus už savo ir visos tautos
ateitį“. Ten sakoma, kad užsieniečiams
leidžiant pirkti žemę, būtų „suteikiama teisė nusipirkti ir teisę šeimininkauti mūsų namuose, naudoti mūsų
žemę pirmiausia ne lietuvių tautos interesais ir tuo pagrindu primesti Lietuvos žmonėms naujųjų šeimininkų
vertybes, įsitikinimus, kalbą“. Vadinasi, Tauta šių grėsmių akivaizdoje
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tarsi įgyja išskirtinę teisę veikti visomis priemonėmis, kad būtų išsaugotos jos vertybės, įsitikinimai ir lietuvių kalba, nes visa tai buvę ginama
krauju, o dabar ketinama išsižadėti.
Lietuvos nepriklausomybė buvo galima todėl, kad Lietuvos visuomenė veikė ne kaip Tautos pasiuntiniai, o kaip
suvereni tauta. Lietuvos Respublikos
nepriklausomybė nebuvo paskelbta referendumu, ją paskelbė tautos išrinkti atstovai, kurių sprendimu buvo pasitikima, o jie suvokė gauto mandato
spręsti reikšmę. Jau po 1991 m. sausio 13 d. įvykių buvo surengta visuotinė gyventojų apklausa, organizavimu
prilygstanti referendumui. Anuomet
90% iš dalyvavusiųjų ir 76% nuo bend
ro rinkėjų skaičiaus pasisakė už nepriklausomybę. Referendumu kiek
vėliau buvo patvirtinta LR Konstitucija. Tautos nariai buvo vieningi ne todėl, kad ieškojo būdų Tautą apsaugoti nuo grėsmių, o dėl to, kad rinkosi
tai, kas kiekvienam jų buvo svarbu.
Šiuo metu išryškėjusi Tauta primena ne pasirenkančių individų bendriją, o sovietinį kolektyvą ar kolektyvinę
liaudį, turinčią aiškius savo interesus
bei stumiančią iš kelio visus individus, kurie neatitinka jos vertybių ir
naudos, tarsi įgaunančią teisę gintis
nuo visko, kas jai menamai kelia grėsmę. Dabartinės ryškiausios „grėsmės“
yra ES, užsieniečiai – potencialūs žemės savininkai ir Lietuvoje gyvenantys lenkai, kurie taip pat valdo žemę, į
kurią pretenduoja Tauta.
Beįsitvirtinanti viešoji argumentacija neramina ne dėl konkrečių įvardijamų problemų, o dėl apeliavimo į tautos jausmus tokiu būdu, kad Tauta ir
jos interesų gynimas priešpriešinamas
demokratijai, nes deklaruojama, kad
demokratija, iš jos kilę sprendimai keliantys grėsmę Tautai. Ji priešpriešinama ir visuomenei. Tautos interesas
grėsmės akivaizdoje netoleruoja individų, visuomenės grupių, politikų,
partijų debatų, diskusijų ir argumentų. Tautos akivaizdoje visi pasiskirsto
į jos draugus ar priešus.
Besiginančios tautos įvaizdis anaiptol nėra naujovė. Naujovė ta, jog buvęs

vien kultūrine vizija bei kultūros debatų dalyku, jis tampa ryškiu politiniu
projektu. „Tautos atgimimo partija“
buvo veikiau pokštas, tačiau žvelgiant
į netolimą ateitį, neturėtų nustebinti kokia atsiradusi „Tautos prisikėlimo partija“. Tautos gynimas toli gražu nėra vien dalies aktyvistų vizija. Jis
tampa ryškiu bendru politiniu motyvu
ar poteme. Tereikia prisiminti diskusijų sukėlusį Tautos atminties įstatymo
projektą. Nepasitenkinta vien valstybinių švenčių bei atmintinų dienų
šventimo nustatymu, – tarsi spontaniškai pasireiškė nuostata politinėmis
priemonėmis kontroliuoti istorinę atmintį, nustatyti bazinį Tautos atminties kanoną.
Naujai besiformuojančiame politiniame kontekste visai kitų spalvų
įgauna vis neblėstantis noras pastatyti „Tautos namus“, numatant jiems
skirti lėšas, veikiausiai ne mažesnes
nei Valdovų rūmams. Valdovų rūmai
vis dėlto kadaise stovėjo, manome, kad
juose gyveno žmonės. Tautos namai
būtų statomi kaip grynas pastataspaminklas Tautai. Greta politinio atminties formavimo ketinimų, Tautos
namai neabejotinai būtų Tautos atminties materializuota išraiška, Tautos šventovė. Galima įsivaizduoti, kad
tuose namuose būtų muziejus ar galerija, kurioje būtų išrikiuoti geriausiai
Tautą reprezentuojančių veikėjų atvaizdai, galbūt net biustai ar statulos,
inovatyviais būdais pateiktas Tautos
istorijos pasakojimas.
Dabartinė Tautos retorika yra vergovės retorika, labai panaši į vis dar
populiarią Lietuvoje engiamo bei užguito vargšo ir nuolatinės globos bei
dėmesio reikalaujančio žmogaus gynimo retoriką. Idėjos potencialas yra
didžiulis. Ji apeliuoja į vergovės būk
lės išugdytą mentalitetą, kai graži ir
emociškai uždeganti idėja atrodo daug
svarbesnis argumentas už asmeniškai
suvokiamas vertybes, įsipareigojimus,
kolektyvinis masės veikimas – už asmeninę laisvę rinktis ir atsakyti. Ji išnaudoja didžiausias baimes, su kuriomis buvome susigyvenę ir su kuriomis
iki šiol neišmokome susidoroti.
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Teagas
Arba apie išmintį

[Platonas]

Platoniškasis dialogas Teagas
Senieji filologai į Platono raštų rinkinį įtraukė kelis trumpus dialogus, dabar mieliau vadinamus „platoniškaisiais“. Platonas nebelaikomas jų autoriumi (dėl kalbos, stiliaus, nebūdingų minčių,
kai kada ir dėl menkesnio literatūrinio bei filosofinio lygio), tačiau
šie kūrinėliai atspindi didžiojo mąstytojo mokyklos – ankstyvosios Akademijos interesus bei tradicijas. Teagas (Θεάγης) – vienas
iš tokių dialogų būrelio. Antikoje neabejota jo autoryste, tačiau
dabar sutariama, kad tai ne Platono darbas. Spėjama, kad jo parašymo laikas – IV a. pr. Kr. paskutiniai du trečdaliai (Platonas mirė
348/347 pr. Kr.). Vis dėlto įdomi filosofinė tematika, pakankamai
grakštus pasakojimas, Akademijos diskusijų atspindžiai, galiausiai
egzotiški Sokrato daimono ir jo maginio poveikio mokiniams motyvai domina skaitytojus ir tyrinėtojus. Šis dialogėlis iš visų Platonui nepagrįstai priskirtų raštų sulaukė turbūt daugiausia mokslininkų dėmesio1.
Šio nedidelio dialogo veikėjai Demodokas ir jo sūnus Teagas yra
tikrai buvę žmonės. Dialoge jiedu vaizduojami į Atėnus ką tik atvykę iš kaimo, ieškoti sūnui ugdytojo. Į sūnaus ateitį tėvas žvelgia
atsakingai ir pagal naujų laikų dvasią: jis nesitenkina tuo, ką vaikui
gali duoti pats ir kaimo bendruomenė, nori jam rasti profesionalų
išminties mokytoją. Tačiau miestas svetimas ir sunkiai suprantamas
ūkininkui. Kaimo ir miesto susidūrimas, kaimiečio, atsinešančio
kasdienišką mąstymą, paremtą praktine patirtimi, tradicines, konservatyvias vertybes ir įtarumą visokių naujienų atžvilgiu ir polio,
besidžiaugiančio sofistinės apšvietos ir rafinuotos gyvensenos vaisiais priešprieša raiškiausiai prasiveržia graikų komedijoje. Aristofanas Debesyse ko gero šmaikščiausiai perteikė problemas, kurias
kaimo žmonėms sukelia vaikų noras gauti išsilavinimą mieste, ugdytojais pasirinkti naujuosius filosofus ir retorius. Šis nerimas apėmęs ir Demodoką. Jis būkštauja dėl sūnaus noro mokytis pas sofistus, jie jam įtartini, nors kuo – ūkininkui nelengva suformuluoti.
1
Paskutiniu metu pasirodė trys išsamūs komentuoti leidimai: J. A.
Bailly, The Socratic Theages: Introduction, English Translation, Greek
Text and Commentary, Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2004; Mark
Joyal, The Platonic Theages: An introduction, commentary, and critical edition, (ser. Philosophie der Antika, t. 10), Stuttgart: Franz Steiner,
2000; Platon, Werke, Bd. V 1: Theages, Übersetzung und Kommentar
von Klaus Döring, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004.

42

[121] Demodokas: Sokratai, norėjau su tavimi, jei esi
laisvas, apie kai ką pasikalbėti. Bet jei ne per daug esi
užsiėmęs, vis dėlto surask man laiko.
Sokratas: Tačiau taip jau yra, kad turiu laisvo laiko, o
tau – ir apsčiai. Tad jei nori ką nors sakyti, sakyk.
Demodokas: Gal tuomet nori pasukti čia šalin į Dzeuso
Išlaisvintojo stoją?
Sokratas: Kaip tu nori.
[b] Demodokas: Eime.
Sokratai, tikriausiai visa, kas gyva, turi tokią pačią
prigimtį – tiek tai, kas išauga iš žemės, tiek kitos gyvos būtybės, tiek žmogus. Nes ir kalbant apie augalus,
mums, dirbantiems žemę, [c] lengviausia iš anksto viską paruošti sodinimui ir pasodinti. Tačiau kai tai, kas
pasodinta, išauga, reikia nuolatos, sunkiai ir iš visų jėgų
rūpintis želmenimis. Šitaip, rodos, yra ir su žmonėmis.
Ir apie kitus dalykus kalbėdamas pavyzdžiu imu savo
reikalus. Štai ir šitas mano sūnus – ar reikia tai vadinti
sodinimu, ar vaikų gimdymu – atsirado labai lengvai,
tačiau auginti jį yra sunku ir visuomet reikia dėl jo bijoti. [d] Daug kitų dalykų būtų galima pasakyti, tačiau
dabartinis jo troškimas – jis nėra žemas, tačiau pavojingas – mane ypač neramina: mat jis trokšta, Sokratai,
anot jo žodžių, tapti išmintingas. Man atrodo, kad kai
kurie iš jo bendraamžių ir bendrapiliečių, susirinkdami
mieste ir prisimindami tam tikras kalbas, trikdo jį; jis
jiems pavydi ir seniai man neduoda ramybės, reikalaudamas, kad juo pasirūpinčiau ir [122] sumokėčiau pinigus kuriam nors iš sofistų, padarysiančių jį išmintingą.
Pinigai man mažiausiai rūpi, nors aš manau, kad ten,
kur skuba, jam gresia nemenkas pavojus. Kol kas jį sulaikydavau raminančiais žodžiais, o kadangi daugiau
neįstengiu, manau, kad geriausia jam paklusti, idant be
manęs dažnai su kuo nors bendraudamas nebūtų sugadintas. Taigi dabar nutariau, kad štai jį supažindinsiu
su kuriuo nors iš šių sofistais besidedančių žmonių. Todėl tu, su kuriuo labiausiai norėčiau pasitarti, ką daryti
toliau, man [b] pasirodei pačiu laiku. Ir jei turi ką patarti dėl to, ką išgirdai iš manęs, galima ir reikia patarti.
Sokratas: Bet juk, Demodokai, ir sakoma, kad patarimas yra šventas reikalas. Taigi jei šventas yra kuris
nors kitas patarimas, tai šitas, dėl kurio kreipiesi, tik

naujasis židinys-aidai 2014 / 1

Teagas

rai yra šventas. Mat žmogui nėra nieko šventesnio nei
klausti patarimo dėl lavinimo – tiek savo paties, tiek
šeimynykščių. Tad iš pradžių sutarkime, ką iš tiesų [c]
laikome esant tai, dėl ko klausiame patarimo, kad aš
nepalaikyčiau to vienu dalyku, o tu kitu, ir paskui kur
nors draugijoje suprastume, jog esame juokingi – aš
patarinėdamas, o tu – klausdamas patarimo, kadangi
galvoje turime skirtingus dalykus.
Demodokas: Man atrodo, kad teisingai kalbi, Sokratai,
ir šitaip reikia daryti.
Sokratas: Nors ir teisingai kalbu, bet ne visiškai: tam
tikrą smulkmeną pakeičiu. Mat aš galvoju, kad šitas
jaunuolėlis nori ne to paties, ko mes jį manome norint,
tačiau kitko, todėl, savo ruožtu, mes būtume dar [d]
keistesni, tardamiesi dėl kokio nors kito dalyko. Tad
teisingiausia, man regisi, imti ir jo paties paklausti, kas
yra tai, ko jis nori.
Demodokas: Panašu, kad geriausia yra taip, kaip tu
sakai.
Sokratas: Pasakyk man, koks jaunuolio vardas. Kaip
į jį turėtume kreiptis?
Demodokas: Teagas jis vardu, Sokratai.
Sokratas: Gražų ir šventą vardą1 jam davei, Demodokai! „Pasakyk mums, Teagai, ar tu tvirtini, kad nori [e]
tapti išmintingas ir reikalauji, kad štai tavo tėvas suvestų tave su tokiu vyru, kuris tave padarys išmintingą?“
Teagas: Taip.
Sokratas: Ar išmintingais vadini tuos, kurie turi žinių, kad ir kokios tos žinios būtų, ar neturinčius?
Teagas: Tuos, kurie turi žinių.
Sokratas: Kaipgi? Ar neišmokė ir neišlavino tavęs tėvas to, ko kiti, taurių tėvų sūnus, čia yra mokomi, pavyzdžiui, rašto, grojimo kitara, imtynių bei kitų kūno
pratimų?
Teagas: Išmokė.
[123] Sokratas: Tad ar manai, kad tau trūksta kokių
nors žinių, kurias tėvui dera tau parūpinti?
Teagas: Manau.
Sokratas: Kokios tai žinios? Pasakyk ir mums, kad
padarytume tau paslaugą.
Teagas: Juk ir jis žino, Sokratai, kadangi ne kartą esu
jam sakęs, tačiau tau šitaip sako tyčia, neva aš nežinąs,
ko noriu. Dėl šitų dalykų ir su manimi ginčijasi, nenorėdamas manęs su niekuo supažindinti.
[b] Sokratas: Tačiau ankstesni tavo prieš jį pasakyti
dalykai buvo sakomi tarytum be liudininkų. O štai dabar paimk mane už liudininką ir mano akivaizdoje pasakyk, kokia yra ta išmintis, kurios tu trokšti. Nagi, jei
trokšti tokios išminties, kuriai padedant žmonės valdo
laivus, ir aš kartais tavęs paklausčiau: „O Teagai, kokios išminties stokodamas priekaištautum tėvui, kad
1
Teagas reiškia ‘vedamas dievo’, ‘dievo pagerbtas’ arba ‘gerbiantis dievą’.
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Pavojingas pats sūnaus noras tapti „išmintingam“ – kaimo žmogus
jaučia, kad keičiasi pati išminties koncepcija. Kadaise išmintingu
laikytas žmogus, gerai perpratęs savo amatą, įgudęs darbininkas.
Aristotelis šią sampratą iliustruoja Homerui priskirtos poemos Margitas eilutėmis: „Nedavė būti dievai jam nei žemkasiu, neĩgi artoju, / Nei kaip kitaip išmintingam“ (EN 1141a9–16). Ši tradicinė išmintis keičiasi, dabar išmintingas yra tas, kuris sekdamas filosofų
mokslu pažįsta pasaulio sąrangą, jo „pradus“, o ypač tas, kuris išmoksta veikti politiniame lauke. Gebėjimas pateikti savo nuomonę, ją pagrįsti ir valdyti žmones tampa sofistinio ugdymo idealu.
Demodokas skaudama širdimi susitaiko su šia nauja ugdymo ir išminties samprata, bet jis nori, kad mokytojas būtų patikimas žmogus, nesugadinsiantis jaunuolio. Tokiu žmogumi jam rodosi esąs
Sokratas, pokalbis su juo tik sutvirtina jau susidarytą nuomonę. Pasirinkimas buvo sėkmingas – Teagas tapo Sokrato sekėju, tiesa, politika jį ir toliau viliojo, bet prasta sveikata sulaikė jį prie filosofijos
(Valst. 496b); Teago brolis Paralijas taip pat tapo Sokrato mokiniu;
Platonas jo vardą įterpė ir į Sokrato apsigynimo kalbą (Ap. 33e).
Daug ginčijamasi dėl dialogo struktūros ir temos. Dialogas tarsi
skyla į dvi dalis – apie politinę išmintį, kuriai labiausiai atstovauja vienvaldžiai tiranai, bei jos mokytojus ir apie Sokratą kaip ypatingą išminties perteikėją2. Sokratas sakosi esąs lankomas daimono, kažin kokios dievybės, sulaikančios jį nuo klaidingų žingsnių
(128d ir toliau)3. Tačiau tai ne tik savotiškas orakulas, padedantis
nesuklysti kasdienos sprendimuose. Jis savaip paliečia ir mokinius,
jų pažanga priklauso ir nuo to, ar dievas ją palaikys (130e8–9).
Sokrato išmintis taip pat skiriasi nuo sofistų bei politikų išminties,
nes pastarasis neišmanąs nieko, „išskyrus kažin kokį menką dalyką – meilę“ (128b3). Istorinio Sokrato apeliavimas į erotinį savo
žinojimo pobūdį yra gerai paliudytas (Aischinas, fr. 11 Dittmar;
Ksenofontas, Atsiminimai apie Sokratą, ii.6.28; Puota, 8). Platonas irgi kelis kartus mini savo mokytojui būdingą „meilės dalykų“
išmanymą (Puota, 177d6–8; Faidras, 249d–256e; Lisidas, 204b).
Platoniška erotikos samprata siejasi su gebėjimu sukelti išminties
geismą ir filosofinį įkarštį, primenantį meilės šėlą. Teage Sokratas
kaip erotinis mokytojas užmezga asmeninį santykį su mokiniu, ne
taip, kaip sofistai, savo mokslą parduodantys už nustatytą pinigų
sumą. Antra vertus, mokinio ryšys su Sokratu yra ir rizikingas, nes
pernelyg atsidavęs mokytojui, o ne išminties paieškai, jis netenka
tikro erotinio impulso, autentiškas filosofavimas jam lieka svetimas.
Puotoje (175d–e) Sokratas šaiposi iš Agatono (o gal palaiko jo ironiją), atmesdamas pasiūlymą prigulti šalimais šeimininko taip, kad
išminties perteklius kažkokiu būdu lietųsi tarsi iš pilnesnio indo į
tuštesnį. Teage ši mintis išplėtojama remiantis Sokrato mokinių pavyzdžiu – kai kurie iš jų šį tą geba tik būdami arti mokytojo, o fizinis sąlytis su juo teikia ypatingą filosofinę įžvalgą, tačiau atsitolinus
Joyal struktūrinę perskyrą įžvelgia 128d8, Bailly – 127a7.
Plačiau apie Sokrato dievybę, jo „dievišką ženklą“ žr. pastabas: Platonas, Sokrato apologija, iš graikų kalbos vertė ir vertėjo žodį parašė
Naglis Kardelis, komentarą parašė Vytautas Ališauskas, Vilnius: Aidai,
2009, p. 227–232.
2
3
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nebelieka nieko, kas pasiekta (129d–130). Sokratas čia santūrus –
čia nerasime ironijos ir net sarkazmo, trykštančio minėtame Puotos intermezzo su Agatonu. Vis dėlto pats mokytojo pasakojimas
pakankamai iškalbus – tikras mokinys turi įgusti gyventi ir tirti gyvenimą filosofiškai ir be Sokrato (matyt, ir be jo įpėdinio Platono).
Po poros su viršum tūkstantmečių Wittgensteinas į tą pačią problemą pažvelgė asmeniškai, bet iš kito taško. Anot jo, reikią klausti ne
apie mokinio, bet mokytojo nepajėgumą. Vis dėlto išlieka ta pati
perskyra tarp tikro išugdymo ir momentinio mokytojo poveikio:
„Mokytojas, kuris pamokos metu gali pasiekti gerų, netgi stulbinančių, rezultatų, nebūtinai yra geras mokytojas, nes gali būti, kad jis,
kol daro savo mokiniams tiesioginę įtaką, ištempia juos į nenatūralias aukštumas, tačiau neišugdo jų iki šių aukštumų, tad jie tuoj
pat susmunka, vos mokytojui palikus klasę. Tai galbūt tinka man,
aš mąsčiau apie tai. (Mahlerio repeticijos būdavo nuostabios, kai
diriguodavo jis pats, tačiau orkestras, regis, tuoj pat susmukdavo,
kai diriguodavo kas nors kitas)“4. Tad kas yra geras mokytojas, ar
Sokratas yra geras mokytojas? Wittgensteino nubrėžtoje perspektyvoje jis veikiau prastas mokytojas, nes tik traumuoja mokinius,
kai šie atsitraukę nuo mokytojo praranda savo įgūdžius. Ir pats Sokratas Teagui sako panašiai: „žiūrėk, ar tau nebūtų saugiau būti lavinamam kurio nors iš tų, kurie gali pagelbėti taip, kaip pagelbsti
žmonėms, užuot su manimi darius tai, kas pasitaiko“ (130e9–10).
Tačiau šis pasiūlymas yra drauge ironiškas ir tiesioginis – pasilikusiam su Sokratu jis ironiškas, nes niekas nėra geresnis mokytojas
negu Sokratas, tačiau tam, kas nesugeba įvertinti Sokrato ir jo dievybės, tikrai geriau likti su sofistais, kurie ugdys nerizikuodami ir
nestumdami į riziką ugdytinių.
Iš senosios graikų kalbos (Platonis opera, rec. Ioannes Burnet,
t. III, Oxonii, e Typographeo Clarendoniano, 1903) vertė Alius
Jaskelevičius.
Vytautas Ališauskas

Ludwig Wittgenstein, Kultūra ir vertė, iš vokiečių kalbos vertė Saulenė Pučiliauskaitė, Vilnius: Kitos knygos, 2013, p. 88.
4
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nenori tavęs supažindinti su tais, su kuriais bendraudamas tu galėtum tapti išmintingas? Ką man atsakytum?
Kokia ji yra? Ar ne išmintis valdyti laivus?“
Teagas: Taip.
[c] Sokratas: O jei, trokšdamas būti išmintingas šia išmintimi, kuria žmonės valdo vežimus, priekaištautum
tėvui, kuo, mano klausiamas, kas yra šita išmintis, atsakytum ją esant? Ar ne išmintimi valdyti vežimus?
Teagas: Taip.
Sokratas: O ar išmintis, kurios tu trokšti, yra bevardė
ar turi pavadinimą?
Teagas: Manau, kad turi.
Sokratas: Tad ar žinai, kas ji yra, tačiau ne jos pavadinimą, ar ir pavadinimą?
Teagas: Ir pavadinimą.
Sokratas: Koks jis yra? Pasakyk.
[d] Teagas: Kaip kitaip, Sokratai, kas nors galėtų ją
pavadinti, jei ne išmintimi?
Sokratas: Taigi ar ir vežimą valdyti nėra išmintis? Ar
tau atrodo, kad tai yra neišmanymas?
Teagas: Žinoma, kad ne.
Sokratas: Tada išmintis?
Teagas: Taip.
Sokratas: Kuria išmintimi tuomet turėtume pasinaudoti? Ar ne ta, kuria mokame valdyti žirgų kinkinius?
Teagas: Taip.
Sokratas: Taigi ar ir laivą valdyti yra išmintis?
Teagas: Man atrodo.
Sokratas: Ar ne tokia išmintis, kuria mokame valdyti
laivus?
Teagas: Tokia, aišku.
[e] Sokratas: O kokia yra išmintis, kurios tu trokšti?
Ką ja mokame valdyti?
Teagas: Man atrodo, kad žmones.
Sokratas: Bet tikrai ne ligonius?
Teagas: Žinoma, ne.
Sokratas: Nes tai yra išmintis gydyti ligonius. Argi ne?
Teagas: Taip.
Sokratas: Tačiau ar tai ta išmintis, kuria mokame
valdyti giedančius choruose?
Teagas: Ne.
Sokratas: Nes tai yra su mūzų menu susijusi išmintis?
Teagas: Žinoma.
Sokratas: Tačiau ar tai ta išmintis, kuria mokame
valdyti besimankštinančius?
Teagas: Ne.
Sokratas: Nes tai yra su mankštinimusi susijusi išmintis?
Teagas: Taip.
Sokratas: Tačiau tai yra išmintis, kuria valdome ką
nors darančius? Būk mielas ir pasakyk, kaip kad aš tau
prieš tai.
[124] Teagas: Tai išmintis, kuria valdome piliečius,
man regis.
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Teagas

Sokratas: Argi mieste negyvena ir ligoniai?
Teagas: Taip, bet aš kalbu ne tik apie šituos, bet ir
apie kitus piliečius.
Sokratas: Ar suprantu, apie kurį meną tu kalbi? Nes
man atrodo, kad tu kalbi ne apie tą meną, kuriuo mokame valdyti pjaunančius, renkančius, auginančius,
sėjančius ir kuliančius? Nes tai yra žemdirbystės, kuria
šituos darbus valdome, menas. Ar ne?
Teagas: Taip.
[b] Sokratas: Ir manau, kad kalbi ne apie tą meną,
kuriuo mokame valdyti pjaunančius ir gręžiančius, skutančius ir visus tekinančius. Nes ar tai nėra statybos
menas?
Teagas: Taip.
Sokratas: Tačiau, šiaip ar taip, tą meną, kuriuo visus
juos valdome – tiek pačius žemdirbius, tiek statytojus,
tiek visus amatininkus, tiek paprastus žmones, tiek vyrus, tiek moteris – tu vis dėlto sakai esant išmintimi.
Teagas: Šitai seniai, Sokratai, noriu pasakyti.
[c] Sokratas: Tad ar nori pasakyti, kad Aigistas, Agamemnono žudikas, valdė visus tuos, apie kuriuos tu
kalbi, – tiek amatininkus, tiek paprastus žmones, tiek
vyrus, tiek visas moteris, ar kuriuos nors kitus?
Teagas: Ne kitus, o šiuos.
Sokratas: Kaipgi? Ar Pelėjas, Ajanto sūnus, nevaldė
tų pačių žmonių?
Teagas: Taip.
Sokratas: O ar esi girdėjęs, kad Periandras, Kipselo
sūnus, valdo Korinte?
Teagas: Žinoma.
Sokratas: Ar ne tuos pačius žmones jis valdo savo
mieste?
[d] Teagas: Taip.
Sokratas: O Archelajas, Perdiko sūnus, dabar valdantis Makedonijoje? Ar manai, kad jis valdo ne tuos
pačius žmones?
Teagas: Žinoma.
Sokratas: O Hipijas, Peisistrato sūnus, valdęs šiame
mieste, kuriuos, manai, žmones jis valdė? Ar ne šituos?
Teagas: Kaipgi ne?
Sokratas: Taigi galėtum man pasakyti, kaip vadinami
Bakidas, Sibilė ir mūsų žemietis Amfilitas?
Teagas: Kaip kitaip, Sokratai, jei ne pranašautojais?
[e] Sokratas: Teisingai sakai. Tačiau šitaip pabandyk
man atsakyti ir apie juos: kokiu bendru vardu dėl tokio
paties valdymo yra vadinami Hipijas ir Periandras?
Teagas: Manau, kad tiranais. Kaipgi kitaip?
Sokratas: Tuomet ar tas, kuris trokšta valdyti visus
iki vieno miesto žmones, netrokšta tos pačios valdžios
kaip ir jie, tiranijos, ir ar nenori būti tiranu?
Teagas: Atrodo.
Sokratas: Ar ne šitos valdžios sakai norįs?
Teagas: Atrodo, sprendžiant iš to, ką pasakiau.
[125] Sokratas: O nedorėli, ar mus kaip tiranas val-
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dyti norėdamas nuo seno prikaišiojai tėvui, kad tavęs
nepasiuntė pas kokį nors tiranų mokytoją? Ir tu, Demodokai, ar nesigėdiji, nors seniai žinai, ko jis nori ir gali
pasiųsti jį ten, kur būtum suteikęs išminties, kurios jis
trokšta, įgūdžių, kad po to jam neleidi ir nenori siųsti?
O dabar, matai? Po to, kai mano akivaizdoje tave apkaltino, aš ir tu bendrai pasitarkime, pas ką galėtume
jį nusiųsti ir su kuo bendraudamas galėtų būti išmintingas tiranas?
[b] Demodokas: Vardan Dzeuso, Sokratai, išties pasitarkime, nes man atrodo, kad čia reikia ne paprasto
sprendimo.
Sokratas: Tebūnie, gerasis. Pirmiausia jį pakankamai
išklausinėkime.
Demodokas: Klausinėk.
Sokratas: Taigi ką atsakytum, jei kažkiek pasiremtume Euripidu, Teagai? Nes Euripidas kažkur sako Išminčiai išmintingus daro tiranus; [c] todėl jei kas paklaustų
Euripidą: „O Euripidai, kur, anot tavęs, bendraudami su
išminčiais tiranai yra išmintingi?“ būtų lygiai taip pat,
jei pasakiusį Išminčiai daro išmintingus žemdirbius
būtume paklausę „kur yra išmintingi?“ Ką jis mums
būtų atsakęs? Ar ne kur kitur kaip žemdirbystėje?
Teagas: Taip, šičia.
Sokratas: O jei būtų pasakęs Išminčiai daro išmintingus virėjus ir mes būtume paklausę „kur yra išmintingi?“, ką mums būtų atsakęs? Ar ne virime?
Teagas: Taip.
Sokratas: O jei būtų pasakęs Išminčiai išmintingus
daro einančius imčių [d] ir būtume paklausę „kur yra
išmintingi?“, ar jis nesakytų, kad imtynėse?
Teagas: Taip.
Sokratas: O kadangi pasakė Išminčiai išmintingus
daro tiranus ir mes klausiame „kur yra išmintingi, Euripidai?“, ką jis galėtų atsakyti? Kas tai galėtų būti?
Teagas: Bet, vardan Dzeuso, tikrai nežinau.
Sokratas: Tačiau ar nori, kad tau pasakyčiau?
Teagas: Jei nori.
Sokratas: Šitai Anakreontas sakė žinant Kalikritę. Ar
nežinai giesmės?
Teagas: Žinau.
[e] Sokratas: Kaipgi? Ar ir tu trokšti tokio vyro draugijos, kuris kaip Kalikretė, Kianės dukra, užsiima tuo
pačiu menu ir „žino su tiranija susijusius dalykus“, kaip
apie ją sakė poetas, idant ir tu mus bei miestą valdytum
kaip tiranas?
Teagas: Seniai, Sokratai, iš manęs šaipaisi ir juokiesi.
Sokratas: Kodėl? Ar sakai, kad trokšti ne šitos išminties, kuria galėtum valdyti visus piliečius? Ir ar šitaip
darydamas būtum kuo nors kitu nei tiranu?
[126] Teagas: Norėčiau, manau, tapti tiranu, labiausiai visų žmonių, o jei ne, tai kuo didesnio skaičiaus.
Galvoju, kad to norėtum ir tu, ir visi kiti žmonės, tačiau
dar labiau norėčiau būti dievu, – bet ne šito sakiau norįs.
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Sokratas: Tačiau kas gi yra tai, ko tu trokšti? Ar nesakai, kad nori valdyti piliečius?
Teagas: Ne jėga ir ne taip kaip tiranai, bet jų pačių
noru, kaip valdo ir kiti garsūs valstybės vyrai.
Sokratas: Ar turi galvoje kaip Temistoklis, Periklis
ir Kimonas bei tie, kurie tapo baisiai įgudę valstybės
reikaluose?
Teagas: Vardan Dzeuso, juos turiu galvoje.
Sokratas: Taigi kas būtų, jei kartais užsimanytum
tapti išmintingas su jojimu susijusiuose dalykuose. Pas
[b] ką atėjęs pagalvotum tapsiąs baisiai įgudęs raitelis?
Ar pas kuriuos kitus nei jojimo meną išmanančius?
Teagas: Vardan Dzeuso, ne.
Sokratas: Tačiau vėl eisi pas tuos, kurie baisiai gerai
šituos dalykus išmano ir kurie turi žirgų bei visuomet
prajodinėja tiek savus žirgus, tiek daugelį svetimų.
Teagas: Aišku.
Sokratas: O kas jei norėtum tapti išmintingas mesdamas ietį? Ar nemanytum, kad atėjęs pas ietininkus
[c] būsi išmintingas, tai yra pas tuos, kurie turi iečių
ir kurie moka suvaldyti tiek daugelio svetimų žmonių,
tiek savas ietis?
Teagas: Man atrodo.
Sokratas: Nagi, pasakyk man. Kadangi nori tapti išmintingas valstybės reikaluose, ar manai, kad pas kuriuos nors kitus atėjęs būsi išmintingas nei pas šituos
valstybės vyrus, kurie patys baisiai gerai išmano valsty-

bės reikalus ir visuomet valdo savo pačių ir daugelį kitų
miestų, turėdami reikalų su graikų ir barbarų kraštais?
Ar manai, kad su kuriais nors kitais pabendravęs būsi
išmintingas tuose dalykuose, kuriuose ir jie yra išmintingi, o ne su jais pačiais?
[d] Teagas: Esu girdėjęs, Sokratai, apie įrodymus, kuriuos jie sako tave pateikiant, – kad šitų valstybės vyrų
sūnūs nėra niekuo geresni už odadirbių2. Iš to, ką galiu
suprasti, man atrodo, kad tu kalbi labai teisingai. Paikas
būčiau, jei manyčiau, kad kuris nors iš jų man perduotų savo išmintį, o savo sūnui visai nepagelbėtų, jei tik
galėtų dėl to kuo nors pagelbėti kokiam kitam žmogui.
Sokratas: Tad ką, o geriausiasis iš vyrų, darytum, jei
turėtum sūnų, kuris tau keltų panašių rūpesčių ir [e]
sakytų, kad nori tapti geras dailininkas, prikaišiotų tau,
tėvui, kad nenori jo labui dėl šitų pačių dalykų leisti pinigų, o tą patį darbą dirbančius, tai yra dailininkus, niekintų ir nenorėtų iš jų mokytis? Arba aulininkus, norėdamas tapti aulininku, arba kitaristus? Ar žinotum, ką
daryti ir kur kitur jį siųsti, jei nenorėtų pas juos mokytis?
Teagas: Vardan Dzeuso, ne.
[127] Sokratas: Dabar gi pats tą patį tėvui darydamas
stebiesi ir prikaišioji, kad nežino, ką su tavimi daryti ir
kur tave siųsti. Todėl mes supažindinsime tave su ku2
Apie tai kalbama Alkibiade 118d–119a, Menone 93a–94e, Protagore 319e–320b.

„JĖGA IR GROŽIS
JO ŠVENTOVĖJE...“ (Ps 96, 6)

Vilniaus arkivyskupijos sakralinės
vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje

Sudarytoja Dalia Vasiliūnienė
Knygoje pirmą kartą išsamiai pristatomas Bažnytinio paveldo muziejuje sukauptas Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių dailės vertybių
rinkinys – meno, istorijos ir liturgijos raidos požiūriu reikšmingiausi
jo eksponatai. Leidinio tikslas – ne tik sužavėti skaitytojus itin kokybiškomis gražiausių dailės kūrinių nuotraukomis, bet ir jas trumpai
komentuojančiais bei įvadiniais tekstais supažindinti su Katalikų
Bažnyčios tradicijomis, liturgijos ir papročių kaita, Lietuvos katalikybės istorija ir Vilniaus arkivyskupijos sakralinio paveldo situacija.
Norėta išryškinti daugelio unikalių kūrinių prasmę bažnytinėse apeigose, todėl knygoje visi objektai sugrupuoti pagal funkcinę paskirtį: liturginiai indai, relikvijoriai, altoriaus reikmenys, antepedijai, dvasininkų insignijos, rūbai, šventieji atvaizdai, procesijų atributai. Siekiant
atskleisti kūrinių puošybos kaitą ir stilių įvairovę, skyrių viduje jie išdėstyti chronologiškai. Didžiausią ir
meniniu požiūriu vertingiausią muziejaus fondų dalį sudaro senoji liturginė tekstilė, eucharistiniai indai
ir reikmenys, todėl ir knygoje jie užima daugiausia vietos.
411 puslapių leidinyje 385 iliustracijomis pristatomi 285 kūriniai – XIV–XX a. sakralinio meno vertybės.
Knygos pradžioje bendrais bruožais apžvelgiama Vilniaus arkivyskupijos, taip pat Šv. arkangelo Mykolo
vienuolyno istorija.
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Teagas

riuo tik nori iš taurių Atėnų valstybės vyrų. Tu ir pinigų neišeikvosi, ir būsi gerbiamas daug didesnio žmonių
skaičiaus nei bendraudamas su kuriuo nors kitu.
Teagas: Kaipgi, Sokratai? Ar ir tu nesi iš tauriųjų?
Nes jei tu norėtum su manimi bendrauti, to pakanka ir
aš neieškosiu nieko kito.
[b] Sokratas: Ką sakai, Teagai?
Demodokas: Išties neblogai jis kalba, Sokratai, be to,
ir man tuo pačiu džiaugsmo suteiksi. Aš manyčiau, kad
nėra didesnės malonės už šitą, – jeigu jam patiktų tavo
draugija ir tu su juo norėtum bendrauti. Aš, tiesą sakant, gėdijuosi pasakyti, kaip stipriai šito noriu. Bet
jūsų abiejų prašau, kad vienas [c] norėtų su kitu bend
rauti, o antras neieškotų niekieno kito kaip tik Sokrato
draugijos. Išlaisvinkite mane nuo daugelio bauginančių
rūpesčių: taip stipriai dėl jo bijau, kad nesusidėtų su
kuo nors kitu, kuris jį sugadintų.
Teagas: Daugiau nebijok, tėve, dėl manęs, jei gali jį
įtikinti mane priimti.
Demodokas: Labai gražiai šneki. O po šitų žodžių derėtų kreiptis į tave, Sokratai. Mat aš, trumpai tariant,
esu pasiruošęs tau patikėti save ir savo reikalus, kiek
tik galėsiu, apskritai ko tik reikia, jei tik [d] priimsi štai
šitą Teagą ir būsi jam geras kiek galėsi.
Sokratas: Demodokai, nesistebiu tavo pastangomis,
jei manai, kad jis daugiausia naudos sau gautų iš manęs (nežinau, kas, turėdamas proto, labiau dėl ko nors
stengtųsi nei dėl savo paties sūnaus, kad būtų kuo geriausias), tačiau iš kur tau pasirodė, kad aš daugiau
nei tu pats galėčiau prisidėt, idant tavo sūnus [e] taptų
geru piliečiu, ir iš kur jis pagalvojo, kad aš daugiau nei
tu jam būsiu naudingas, – šituo labai stebiuosi. Juk tu,
pirmiausia, esi už mane vyresnis, po to, daug sykių esi
ėjęs aukštas pareigas tarp atėniečių, esi labai gerbiamas anagirasiečių, savo kraštiečių, ir nė kiek ne mažiau
likusio miesto. O manyje šitų dalykų nė vienas nemato.
Be to, jei štai šitas Teagas niekina valstybės vyrų draugiją, [128] ieškodamas kokių nors kitų, kurie skelbiasi
kiek tik galima auklėjantys jaunuolius, yra čia ir Prodikas iš Kėjos, ir Polas iš Akraganto, ir daugelis kitų,
kurie yra tokie išmintingi, kad keliauja į miestus ir įtikinėja kilmingiausius bei turtingiausius iš jaunuolių
(tuos, kurie gali veltui bendrauti su kuriuo tik [b] nori
valstybės vyru) palikus anųjų draugiją bendrauti su
jais, sumokėti labai didelę sumą sidabro ir, be kita ko,
būti dėkingiems. Kai kuriuos iš jų būtų teisinga rinktis
tiek tavo sūnui, tiek tau, o mane – ne. Mat iš šitų laimingų ir taurių dalykų, nors ir norėčiau, nieko neišmanau, tačiau, regis, visada ir sakau, kad aš beveik nieko
neišmanau, išskyrus kažin kokį menką dalyką – meilę.
Vis dėlto šitą dalyką manau baisiai gerai išmanąs, lyginant su kuriuo nors iš praeities ir dabarties žmonių.
Teagas: Matai, tėve? Man regis, kad Sokratas vis tiek
nelabai nori leisti laiką su manimi – nors aš [c] pasiruo-
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šęs, jei jis norėtų, – o šitaip kalba šaipydamasis iš mūsų.
Nors aš iš savo vienmečių ir nedaug už mane vyresnių
pažįstu tokių, kurie prieš pradėdami bendrauti su juo
buvo niekam tikę, bet po to, kai su juo ėmė bendrauti,
visai netrukus tapo geresni nei tie, už kuriuos jie anksčiau buvo blogesni.
Sokratas: Ar žinai, kodėl taip yra, Demodoko sūnau?
Teagas: Vardan Dzeuso, žinau, kadangi, jei tu norėsi,
ir aš galėsiu tapti toks kaip ir jie.
[d] Sokratas: Ne, gerasis, nenuvoki, kodėl taip yra, bet
aš tau pasakysiu. Dieviška skirtimi mane nuo pat vaikystės lydi kažin kokia dievybė. Ji yra balsas, kuris tuomet, kai pasigirsta, visuomet nukreipia nuo to, ką aš ketinu daryti, tačiau niekada neverčia. Ir jei kuris iš mano
bičiulių su manimi šnekasi ir pasigirsta balsas, tai yra
tas pats: jis nukreipia ir neleidžia daryti. Pateiksiu jums
ir to įrodymus. Pažįstate štai šitą [e] Charmidą, Glaukono sūnų, kuris užaugo dailus jaunuolis. Kartą teko
su juo šnekėtis, kai jis pasakė, kad ketina mankštintis
bėgimui Nemėjinėse žaidynėse: vos tik jis ėmė kalbėti,
kad ketina mankštintis, pasigirdo balsas. Aš jį sulaikiau ir pasakiau: „Tau bekalbant, man pasigirdo dievybės balsas: negalvok mankštintis!“ „Galbūt, – tarė
jis, – jis tau sako, kad nelaimėsiu. Tačiau jei ir nelaimėsiu, tai šitą laiką [129] paskyręs mankštai gausiu naudos.“ Taip pasakęs, jis mankštinosi. Verta jo paklausti,
kas išėjo iš šitos jo mankštos. O jei norite, paklauskite
Timarcho sūnų Kleitomachą, ką jam pasakė Timarchas, kai ėjo tiesiai į mirtį, jis ir bėgikas Euatlas, priglobęs bėgantį Timarchą. Jis sakys jums, kad jam tarė...
Teagas: Ką?
Sokratas: „O Kleitomachai, nėra abejonės, kad aš
greitai mirsiu, kadangi nenorėjau paklausyti Sokrato.“
[b] Kodėl gi šitaip Timarchas pasakė? Aš pasakysiu.
Kai Timarchas ir Filemonas pakilo iš puotos, ketindami
nužudyti Nikiją, Heroskamandro sūnų, tik jiedu žinojo
apie sąmokslą. Atsistojęs Timarchas man pasakė: „Ką
gi, – tarė jis, – Sokratai, jūs gerkite, o man reikia kai kur
keliauti: jei galėsiu, ateisiu šiek [c] tiek vėliau“. Tuomet
man pasigirdo balsas ir aš jam pasakiau: „Jokiu būdu, –
tariau aš, – nesistok, nes mane aplankė įprastinis dieviškas ženklas“. Jis pasiliko. Po kurio laiko vėl ketino
eiti, sakydamas: „Jau eisiu, Sokratai“. Vėl pasigirdo balsas ir vėl priverčiau jį pasilikti. Trečią kartą, norėdamas
likti mano nepastebėtas, atsistojo nieko man nebesakydamas ir, pastebėjęs, kad aš kitkuo esu užsiėmęs, slapta
išėjo. Taip jis išėjo ir padarė tai, kas atvedė jį į mirtį. Dėl
to jis savo broliui pasakė tai, ką aš dabar jums [d] atkartojau, – kad greitai mirsiąs, nes nepaklausė manęs. Be
to, ir apie Sicilijos žygį iš daugelio galėsite išgirsti tai,
ką sakiau apie kariuomenės sunaikinimą. Ir apie praeities įvykius iš žinančiųjų galima išgirsti. O štai dabar
3

Apie Aristeidą ir Tukididą kalbama Lachete 178a ir Teaitete 150d.
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galima išmėginti ženklą, ar jis ką nors reiškia. Prieš Sanionui Gražuoliui išvykstant į žygį mane aplankė ženk
las, o dabar kartu su Trasilu jis vyksta žygin į Efesą ir
Joniją. Aš manau, kad jis arba [e] žus, arba bus labai
arti mirties, taip pat ir dėl likusios kariuomenės labai
bijau. Visa tai tau apsakiau, nes ši šitos dievybės jėga
viską nulemia ir su manimi laiką leidžiančiųjų tarpe:
mat ji daugeliui priešinasi ir laiko leidimas su manimi
negali jiems duoti naudos, – todėl man negalima su jais
leisti laiko. Su daugeliu bendrauti ji netrukdo, tačiau
bendraujantiems iš to jokios naudos. O tie, su kuriais
bendraujant padeda dievybės jėga, šituos tu esi matęs,
nes jie beregint daro didelę pažangą. Savo ruožtu, iš
tų, kurie [130] daro pažangą, kai kurie turi ilgalaikę ir
nuolatinę naudą, o daugelis, kiek tik laiko yra su manimi, daro stulbinančią pažangą, tačiau kai nuo manęs
atsiskiria, vėl visiškai nesiskiria nuo nieko kito. Tai
kitados atsitiko Aristeidui, Lisimacho sūnui, Aristeido
anūkui. Leisdamas su manim laiką per greitai padarė
labai didelę pažangą. Paskui prasidėjo karo žygis ir jis
išplaukė. Grįžęs sužinojo, kad su [b] manimi laiką leidžia Tukididas3, Melesijo sūnus, Tukidido anūkas. Tukididas dieną prieš tai man buvo įsipykęs kažkokiomis
savo kalbomis. Taigi po to, kai mane pamatęs Aristeidas pasisveikino ir išklausinėjo kitų dalykų, tarė: „Girdžiu, Sokratai, kad Tukididas kiek keliasi prieš tave ir
pyksta, tarsi būtų kažin kas“. „Šitaip, – tariau aš, – ir
yra.“ „Kaip, ar nežino, – pasakė jis, – kas per bernelis
buvo prieš pradėdamas su tavimi bendrauti?“ „Nepanašu, – tariau aš, – vardan dievų.“ „Vis dėlto ir aš pats, –
pasakė [c] jis, – atrodau labai juokingai.“ „Kodėl gi? –
paklausiau.“ „Todėl, kad prieš išplaukdamas, – tarė
jis, – galėjau kalbėtis su kuriuo tik noriu žmogumi ir
kalbose neatrodžiau už nieką blogesnis, todėl ir ieškojau
geriausių žmonių draugijos, o dabar, priešingai, vengiu,

jei pastebiu kokį nors išsilavinusįjį – šitaip gėdijuosi
savo sugedimo.“ „Ar šita jėga, – tariau aš, – tave apleido staiga ar po truputį?“ „Po truputį, – [d] atsakė jis.“
„Tačiau kai ji atsirado, – tariau aš, – ar atsirado kažką
iš manęs išmokus, ar kokiu kitu būdu?“ „Aš tau pasakysiu, Sokratai, – tarė jis, – neįtikimą, vardan dievų, dalyką, tačiau teisingą. Iš tavęs aš niekuomet nieko, kaip
pats žinai, neišmokau, tačiau dariau pažangą tuomet,
kai buvau su tavimi, net jei buvau tik tame pačiame
name, tačiau ne tame pačiame kambaryje, dar didesnę
pažangą dariau tuomet, kai buvau tame pačiame kambaryje ir, be to, man atrodė, kad daug didesnę pažangą
dariau, kai, būdamas [e] tame pačiame kambaryje, žiūrėjau į tave, tau kalbant, – labiau nei matydamas tave
kitur; o didžiausią ir geriausią pažangą dariau tuomet,
kai sėdėdamas šalia prie tavęs prisiglausdavau ir tave
liesdavau. Dabar, – tarė jis, – visa ta būsena pranyko.“
Taigi toks, Teagai, yra mūsų buvimas kartu: jei dievui
bus malonu, darysi labai didelę pažangą ir greitai, o jei
ne, tai nedarysi. Tad žiūrėk, ar tau nebūtų saugiau būti
lavinamam kurio nors iš tų, kurie gali pagelbėti taip,
kaip pagelbsti žmonėms, užuot su manimi darius tai,
kas pasitaiko.
[131] Teagas: Man atrodo, Sokratai, kad turėtume
štai šitaip daryti: bendraudami vieni su kitais turėtume
išmėginti šitą dievybę. Jei ji mums leidžia, tai puiku, o
jei ne, tada jau iškart pasitarsime, ką darysime, – ar
bendrausime su kuriuo nors kitu, ar ir patį tave aplankantį dieviškumą bandysime numaldyti maldomis, aukomis ir kokiu kitu būdu, kurį nurodys pranašautojai.
Demodokas: Nebeprieštarauk daugiau dėl to, Sokratai, jaunuoliui – juk gerai kalba Teagas.
Sokratas: Jei atrodo, kad šitaip reikia daryti, taip
darykime.

Carl Schmitt
Politinė teologija.
Politinė teologija II
Iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius
Carlas Schmittas daugeliu atžvilgių yra nepaprasta, kontroversiška, išskirtinė
XX amžiaus asmenybė. Pasirodžius veikalams Politinė romantika, Diktatūra,
apie Schmittą – teisės ir politikos teoretiką – sužinojo visa Europa. Šiandien
žymaus filosofo darbai suvokiami ir vertinami skirtingai, bet pripažįstami kaip
vieni originaliausių XX amžiaus veikalų. Be jo darbų sunku įsivaizduoti filosofijos, teisės ir politikos mokslų studijas. Jo knygas skaito daugybės mokslų atstovai: istorikai, filologai, literatūros tyrinėtojai, sociologai, teologai, antropologai,
įvairaus politinio spektro aktyvistai.
Vokiečių teisės ir politikos teoretikas kalba apie suvereniteto sąvoką, teoriją ir apibrėžtį, aptaria suverenumo problemas, teisines sąvokas ir teologinius vaizdinius valstybės teorijoje.
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Filosofija

Apie laisvę, atsitiktinumą ir priežasčių
grandinę bei APVAIZDĄ
Gottfried Wilhelm Leibniz

Šis Gottfriedo Wilhelmo Leibnizo tekstas parašytas 1689 m., kai
brandžiosios jo pažiūros jau buvo susiformavusios. Rašinio pavadinimas nėra paties autoriaus, jį priskyrė akademinio Leibnizo raštų
leidimo (Akademie Ausgabe) redaktoriai. Nors pirmą kartą jis pasirodė tik 1857 m. Alexandre‘o Foucher de Careilio redaguotoje
rinktinėje, rašymo stilius išduoda, kad Leibnizas norėjo, jog tekstas būtų skaitomas. Kiti trumpi Leibnizo rašiniai dažnai pasižymi
konkrečiu ir nevaizdingu stiliumi, labiau primenančiu konspektus,
nei filosofijos tekstus. Tuo tarpu šiame matyti ne tik išraiškų įvairovė, bet ir autobiografinis pasakojimas, vedantis skaitytoją autoriaus pramintu keliu.
Teksto problema universali, ji priklauso philosophia perennis
klausimams. Jei viskas, kas vyksta, yra nulemta priežasčių grandinės ir iš anksto žinoma Dievo, tai kaip reikėtų mąstyti apie atsitiktinumą, žmogaus laisvę ir atsakomybę? Kaip žmogui elgtis likimo
akivaizdoje? Leibnizas vėliau savo Teodicėjoje (1710) rašė, kad
esama trijų būdų į tai žiūrėti: Fatum Mahometanum, Fatum Stoicum ir Fatum Christianum1. Anot jo, pirmasis būdas verčiąs likimą
priimti taip besąlygiškai, kad net didžiausias pavojus neturėtų įtakos žmogaus sprendimui: jeigu kokią nors vietovę apimtų maras,
tai nebūtų prasmės stengtis iš ten pabėgti. Antrasis būdas neverčia
atsisakyti rūpesčio savimi, tačiau suteikia ramybės, kylančios iš
būtinumo prigimties apmąstymo. Trečiasis būdas ne tik numalšina
mūsų nerimą dėl netikrumo, bet ir suteikia begalinį pasitikėjimą visagaliu Dievu, kuris nė vienos pasaulio dalelės nepalieka be gėrio
ir teisingumo. Teisingas būtinumo ir atsitiktinumo sąvokų supratimas, anot Leibnizo, veda į teisingą nuostatą likimo atžvilgiu.
Beveik netyrinėta, tačiau įdomi tema – Leibnizo ryšiai su Lietuva. Būdamas jaunas, Leibnizas atlikdavo įvairius pavedimus,
kuriuos gaudavo iš žinomo diplomato ir politinio veikėjo barono
Johanno Christiano von Boineburgo. Pastarasis išlaikė gabų jaunuolį ir finansavo jo studijas. 1668 m. Lenkijos ir Lietuvos karaliui
Jonui Kazimierui Vazai atsisakius nuo sosto ir artėjant naujai elekcijai, į Boineburgą intelektualinės pagalbos užimant sostą kreipėsi

vienas iš kandidatų, grafas Philippas Wilhelmas von Neuburgas.
Boineburgas davė atitinkamą užduotį Leibnizui, kuris visą žiemą
intensyviai dirbo ir parašė 360 puslapių, matematiniais įrodymais
pagrįstą veikalą Specimen demonstrationum politicarum pro rege
Polonorum eligendo (Keletas politinių įrodymų dėl lenkų karaliaus išrinkimo). Nenorėdamas atskleisti savo kilmės, nes tai būtų
nenaudinga jo tikslui, veikalą Leibnizas pasirašė pseudonimu Georgius Ulicovius Lithuanus. Manoma, kad Ulicovius nurodo į vakarinėje Lenkijos dalyje esantį Ulikowo regioną, todėl Leibnizas
norėjo rinkikams prisistatyti vietiniu didiku, kurio šaknys išsibarsčiusios nuo rytų iki vakarų. Kad ir kaip būtų, veikalas buvo toks
didelis, kad Vilniaus spaustuvė nespėjo jo paskelbti – jis pasirodė
tik po rinkimų. ATR karaliumi buvo išrinktas Mykolas Kaributas
Višnioveckis2.
Leibnizo tekstų vertimų turime labai mažai. 1988 m. yra pasirodę trys trumpi rašiniai Antano Rybelio redaguotoje Filosofijos istorijos chrestomatijoje (Renesansas, 2 t.). Čia publikuojamą tekstą
iš lotynų kalbos (Gottfried Wilhelm Leibniz, Sämtliche Schriften
und Briefe, Sechste Reihe: Philosophische Schriften, t. 4, Berlin:
Akademie Verlag, 1999, p. 1653–1659; tolesnės nuorodos į šią
redakciją žymimos raide A) vertė ir komentarus parengė Laurynas
Adomaitis.

1
Gottfried Wilhelm Leibniz, Theodicy: Essays on the Goodness of
God the Freedom of Man and the Origin of Evil, La Sale, Illinois: Open
Court, 1996, p. 54–55.
2
Daugiau apie šio veikalo istoriją žr. Jérémie Griard, „The Specimen

Demonstrationum Politicarum Pro Eligendo Rege Polonorum: From the
Concatenation of Demonstrations to a Decision Appraisal Procedure“,
in: Leibniz: What Kind of Retionalist?, ed. Marcelo Dascal, New York:
Springer, 2008, p. 371–382.
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Seniausia žmonių giminės problema yra tai, kokiu būdu
laisvė ir atsitiktinumas gali būti suderinti su priežasčių
grandine ir apvaizda. Krikščionių mąstytojų svarstymai apie Dievo teisingumą rūpintis žmonių gerove reikalą dar labiau apsunkina.
Kai aš mąsčiau, kad niekas neatsiranda dėl nutikimo arba atsitiktinai (nebent atsižvelgiant į kokias nors
atskiras substancijas) ir kad proga, atskirta nuo likimo, yra tik tuščias vardas, ir kad niekas neegzistuoja,
jei tam nėra sudarytų atskirų sąlygų, iš kurių, paimtų
kartu, savo ruožtu sektų, kad tas dalykas egzistuoja, tai
buvau mažai nutolęs nuo nuomonės tų, kurie viską lai-
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ko esant visiškai būtina ir teigia, kad laisvei pakanka,
jog ji būtų saugi nuo prievartos, net jei priklausytų tik
nuo būtinumo ir tų, kurie būtino pažinimo neskiria nuo
nesuklaidinamo ar labai tikro3.
Tačiau iš šios prarajos mane ištraukė galimybių, kurių nėra, nebus ir nebuvo, apsvarstymas, nes jei kai
kurios galimybės niekada neišsipildo, tuomet dalykai,
kurie egzistuoja, mažų mažiausiai ne visada yra būtini. Juk priešingu atveju vietoje jų negalėtų egzistuoti
niekas kita ir tai, kas niekada neegzistuoja, būtų neįmanoma. Tuo tarpu negalima paneigti, kad daugelis
istorijų, kurios aprašomos romanuose, yra galimos, nors
ir neatrado sau vietos šioje visatos grandinėje, kurią
parinko Dievas – nebent kas nors galvotų, kad tokioje erdvės ir laiko platybėje esama poetinių kraštų, kur
galėtum pamatyti vaikštančius po pasaulį ir Didžiosios
Britanijos karalių Artūrą, ir Galijos Amadį4, ir vokiečių
autorių kūrinių išgarsintą Teodoriką Veronietį. Atrodo,
kad beveik tokios nuomonės laikėsi vienas žymus mūsų
amžiaus filosofas, kartą teigęs, kad materija paeiliui
priima visas formas, kurioms yra imli (Filosofijos pradai, d. 3, par. 47)5. To visai negalima apginti, tai atima
iš visatos visą grožį ir deivišką dalykų išrinkimą, nė nekalbant apie kitus argumentus, kuriais galima įrodyti
priešingą požiūrį.
Taigi, pripažinęs dalykų atsitiktinumą, toliau svarsčiau, kokia turėtų būti skaidri tiesos samprata, nes tikėjausi (ne beprasmiškai) iš šio samprotavimo kokios nors
šviesos, kuri padėtų atskirti būtinas tiesas nuo atsitiktinių. Tuomet pamačiau, kad kiekvienam teisingam
teiginiui, bendram ar konkrečiam, būtinam ar atsitiktiniam yra bendra tai, kad jo predikatas glūdi subjekte,

t. y. kad predikato sąvoka kažkokiu būdu yra įtraukta į
subjekto sąvoką ir tam, kuris viską pažįsta a priori6, tai
yra neklystamumo pagrindas kiekvienoje tiesos rūšyje.
Tačiau atrodė, kad tai tik apsunkina problemą, nes jei
predikato sąvoka duotu metu glūdi subjekto sąvokoje,
tada kaip, išvengiant prieštaravimo ir neįmanomumo,
subjektas galėtų tuo pat metu būti be predikato ir išsaugoti savo sąvoką?
Pagaliau nauja ir netikėta šviesa pasirodė iš ten, iš
kur mažiausiai tikėjausi – būtent iš matematinių svarstymų apie begalybės prigimtį. Juk iš tiesų yra du žmogaus proto labirintai, vienas supa kontinuumo sudėtį,
kitas – laisvės prigimtį ir jie abu kyla iš to paties begalybės šaltinio. Tas pats žymus filosofas, kurį šiek tiek
anksčiau citavau, abu šiuos mazgus buvo linkęs nukirsti kalaviju, nes negalėjo jų išspręsti arba nenorėjo, kad
atsiskleistų jo pažiūros. Filosofijos pradų pirmos dalies
40 ir 41 paragrafuose jis tvirtina, kad greitai įsipainiosime dideliuose sunkumuose, jei stengsimės Dievo
santvarką (praeordinationem) suderinti su sprendimo
laisve, o nuo tokių diskusijų neva reikia susilaikyti,
nes Dievo prigimtis negalinti būti suprasta7. Taip pat
antros dalies 35 paragrafe jis sako, kad nebūtina abejoti begaliniu materijos dalumu, nors tai mums ir yra
nesuprantama8. Tačiau to nepakanka, nes viena yra
mums nesuprasti dalyko, o visai kita – suprasti, kad
šis dalykas yra prieštaringas, todėl yra būtina bent jau
galėti atsakyti į tuos argumentus, kurie, regis, verčia
manyti, kad laisvė arba materijos dalumas įtraukia
prieštaravimą.
Vadinasi, reikia suprasti, kad visa kūrinija turi
įspaustą tam tikrą dieviškosios begalybės ženklą ir tai

3
Jaunystėje Leibnizas laikėsi būtent tokių pažiūrų. Tai aiškiai matyti
jo 1671 m. laiške Magnusui Wedderkopfui: „Kadangi Dievas yra tobuliausias protas, tai neįmanoma, kad tobuliausia harmonija jo nepaveiktų, o pats dalykų idealumas būtinai nedeterminuotų. [...] Iš to seka, kad
viskas, kas buvo, yra ar bus, vyksta geriausiai ir dėl to būtinai, tačiau
[...] su tokiu būtinumu, kuris nieko neatima iš laisvės, nes nesutrukdo naudotis valia ir protu“ (A.2.1.186–187). Leibnizui tuo metu atrodė, kad atsitiktinumo pripažinimas prieštarauja pakankamo pagrindo
principui. Šis rašinys yra naujas būdas suderinti atsitiktinumą su minėtu principu.
4
Veikėjas iš žinomos ispanų riteriškos nuotykių pasakos. 1684 m.
pasirodė Jeano-Baptiste’o Lully opera šios istorijos motyvais.
5
Plg. citatą iš Filosofijos pradų: „Beje, visai nesvarbu, kaip, pasak
manęs, iš pradžių buvo išsidėsčiusi materija, jei vėliau šis išsidėstymas
turėjo pasikeisti pagal gamtos dėsnius. Ir vargu ar galima įsivaizduoti
tokį materijos išsidėstymą, kuriuo nebūtų įmanoma įrodyti, jog pagal
gamtos dėsnius tas išsidėstymas turi nuolat kisti, kol nesusidarys pasaulis, visiškai panašus į mūsų pasaulį, nors galbūt išvesti tai iš vienos prielaidos truks ilgiau, negu iš kitos. Juk pagal šiuos dėsnius materija privalo
nuosekliai įgauti visas, kokias tiktai gali turėti, formas. Todėl, jei paeiliui peržiūrėsime visas tas formas, pagaliau prieisime ir tą, kuri dabar
būdinga pasauliui“ (Renė Dekartas, Rinkiniai raštai, parengė Romualdas Ozolas, iš prancūzų kalbos vertė Gvidonas Bartkus, Petras Račius,
(ser. Iš filosofijos palikimo), Vilnius: Mintis, 1978, p. 307). Descartesas
tokiu būdu stengiasi parodyti, kad gamtotyroje svarbiausia yra atrasti
dėsnius. Sekant protu atrastais dėsniais, turi būti galima paaiškinti visus Visatos reiškinius, nepriklausomai nuo to, kokias pradines sąlygas

priskirsime pasauliui. Jo idėja, kad mokslo tikslas yra ieškoti dėsnių,
vėliau tapo labai įtakinga.
6
Tai, žinoma, yra Dievas. Toliau Leibnizas teigia, kad neklystanti
Dievo įžvalga, visio infallibilis, taip pat yra a priori žinojimo rūšis.
7
Plg. citatą iš Filosofijos pradų: „Kadangi visa, ką nuo tol sužinojome
apie Dievą, mus įtikina jo galybę esant tokią didelę, kad būtų nuodėmė
galvoti, jog pajėgiame atlikti ką nors, kas jo iš anksto nebūtų nulemta, galime greitai įsivelti į didžiulius sunkumus, mėgindami suderinti
savo valios laisvę su išankstiniais Dievo patvarkymais ir stengdamiesi suprasti, tai yra aprėpti ir tarsi apriboti protu, visą valios laisvę bei
amžinosios apvaizdos tvarką“ (Renė Dekartas, op. cit., p. 244). Anot
Descarteso, Dievo pasirinkimų dėl ribotos savo prigimties suprasti negalime, tačiau vidine patirtimi aiškiai jaučiame, kad turime laisvą valią. Todėl nereikėtų abejoti tuo, ką aiškiai jaučiame, dėl to, kas mums
iš principo nesuvokiama. Kitaip tariant, reikėtų pripažinti, kad turime
laisvą valią ir nebandyti to suderinti su Dievo visažinyste, kurios negebame iki galo suvokti.
8
Plg. citatą iš Filosofijos pradų: „Nors ir nesuvokiame šio neriboto dalijimosi, neturime abejoti, kad jis galimas, nes suprantame, kad
jis būtinai išplaukia iš materijos prigimties. O šią jau aiškiai pažįstame
ir suprantame, kad ši tiesa yra viena iš tų, kurių nepajėgiame suprasti
savo baigtiniu protu“ (Renė Dekartas, op. cit., p. 282). Kaip pagrindą
neribotam dalijimuisi Descartesas pateikia geometrinį mintinį eksperimentą, kuriame be galo mažos dalelės, judėdamos iš didesnės erdvės
į mažesnę, užpildo visas kerteles, kurių neužpildo kartu judančios didesnės ir figūrą sunkiau keičiančios materijos dalys.
9
Dievo begalybės ženklas (character divinae infinitatis) yra meta-
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yra šaltinis daugybės stebuklų, kuriais žmogaus protas
be galo stebisi9. Iš tikrųjų nėra tokios mažos materijos
dalelės, kurioje nebūtų pasaulio su begaliniu skaičiumi
kūrinių ir nėra sukurtos tokios netobulos individinės
substancijos, kad ji neveiktų visų kitų ir nebūtų visų
kitų veikiama, ir savo pilnoje sąvokoje (kokia ji yra dieviškajame prote) neapimtų visos Visatos ir visko, kas
yra, buvo ar bus, ir nėra nė vienos tokios tiesos apie
faktus arba atskirus dalykus, kad ji nepriklausytų nuo
begalinės priežasčių grandinės, kurios sandarą gali suprasti tik vienas Dievas, o tai yra pagrindas, kodėl tik
Dievas atsitiktines tiesas pažįsta a priori ir mato jų neklystamumą kitaip nei per patyrimą.
Dėmesingiau šiuos dalykus apsvarsčius, atsivėrė giliausia skirtis tarp būtinų ir atsitiktinių tiesų. Aišku,
kad kiekviena tiesa yra arba pirminė (originalia), arba
išvestinė (derivativa). Pirminės tiesos yra tos, kurioms
negalima pateikti pagrindo. Tokios yra tapatybės arba
netarpiškos tiesos (veritates immediatae), tą patį teigiančios arba priešingą neigiančios apie patį save. Kita
vertus, išvestinės tiesos yra dviejų rūšių: vienos tikrai
išsiskaido į pirmines, o kitos nukreipia į begalinę skaidymo eigą. Pirmosios yra būtinos, o antrosios atsitiktinės. Aišku, kad būtinas teiginys yra tas, kuriam priešingas įtraukia prieštaravimą. Tokios yra visos tapatybės
arba išvestinės tiesos, išskaidomos į tapatybes, o taip
pat tiesos, vadinamos metafiziškai arba geometriškai
būtinomis. Juk įrodymas yra ne kas kita, kaip lygybės
arba sutapimo tarp subjekto ir predikato parodymas
abipusiuose (reciproca) teiginiuose, pasitelkiant teiginio dalių išskaidymą ir apibrėžiamojo pakeitimą kitu
apibrėžimu arba jo dalimi. Kitais atvejais įtraukimas
parodomas bent jau taip, kad tai, kas slypėjo teiginyje
ir dėl kažkokio tinkamumo buvo apimta, įrodymo būdu
taptų akivaizdžiu ir suprantamu dalyku. Pavyzdžiui,
jei trigubus, šešiagubus, dvyliktinius ir t. t. skaičius
suprasime kaip tuos, kuriuos galima padalinti iš 3, 6 ir
12, tuomet bus galima įrodyti tokį teiginį: visi dvyliktiniai yra šešiagubi. Juk kiekvienas dvyliktinis yra dukart dvigubai trigubas (tai yra dvyliktinio išskaidymas
į jo pirminius daugiklius 2 • 2 • 3 = 12 arba jo apibrėžimas), o kiekvienas dvigubai trigubas yra šešiagubas
(tai yra šešiagubo apibrėžimas 2 • 3 = 6). Vadinasi, visi
dvyliktiniai yra šešiagubi (12 yra tas pats, kas 2 • 2 •
3, o 2 • 2 • 3 dalijasi iš 2 • 3. Taip pat 2 • 3 yra tas pats,
kas 6. Vadinasi, 12 dalijasi iš 6).

Tuo tarpu atsitiktinėse tiesose, nors predikatas ir glūdi subjekte, teiginys niekada negali būti įrodytas arba
suvestas į lygybę ar tapatybę; skaidymas tampa begaliniu. Vienas Dievas gali matyti – ne skaidymo pabaigą,
kurios nėra, bet tik – terminų ryšį ar predikato įglaudimą (involutionem) subjekte, kadangi jis pats mato viską, kas glūdi grandinėje. Išties šios tiesos kilo dalinai iš
jo proto ir dalinai iš valios10 ir savitai išreiškia ir begalinį jo tobulumą, ir visų dalykų grandinės harmoniją.
Kita vertus, mums lieka du atsitiktinių tiesų pažinimo keliai: vienas per patyrimą, o kitas per protą. Patyrimu ką nors pažįstame tada, kai pojūčiais dalyką
patiriame pakankamai aiškiai. Protu pažįstame pasitelkdami bendrąjį principą, kad nieko nėra be priežasties arba kad predikatas visada glūdi subjekte dėl kokio
nors pagrindo. Todėl galime laikyti tikru dalyku, kad
viskas Dievo yra sukurta tobuliausiu būdu ir kad jis
nieko nedaro be pagrindo ir kad niekas niekada neįvykdoma, jei tas, kas supranta, nesuprastų pagrindo, kodėl
būtent šita, o ne kita dalykų padėtis turi išlikti. Todėl
protų veiksmams, ne mažiau nei kūnų veiksmams, galima pateikti pagrindą, nors proto pasirinkimai ir neturi būtinybės. Nuodėmės kyla iš pirmapradžio dalykų
ribotumo. Dievas renkasi ne nuodėmes, o leidimą egzistencijos konkrečių galimų substancijų, savo pilnoje sąvokoje iš anksto įtraukiančių ateities nuodėmių laisvę
kaip galimybę ir visą dalykų grandinę, kurioje jos pačios
slypės. Taip pat nereikia abejoti, kad esama paslaptingų priežasčių, peržengiančių bet kokį sukurto padaro
suvokimą, kodėl viena dalykų grandinė (net jei apima
nuodėmę), o ne kita yra pasirenkama Dievo. Vis dėlto
Dievas renkasi ką nors tik tada, jei tai yra tobula arba
teigiama. Tuo tarpu ribotumas ir iš jo kylanti nuodėmė
yra leidžiami, nes, išliekant tam tikriems teigiamiems
sprendimams, negalima jų visiškai atmesti. Šitaip niekas tarp išminties principų nestovi aukščiau nei tai,
kad nuodėmės buvimas išperkamas didesniu ir kitaip
nepasiekiamu gėriu. Tačiau tokiems svarstymams čia
ne vieta.
Idant sielos dėmesys kuo labiau įsitvirtintų ir nešokinėtų tarp palaidų sunkumų, į galvą ateina viena analogija tarp tiesų ir proporcijų, kuri, atrodo, visą dalyką
nepaprastai nuskaidrina ir pastato į aiškią šviesą. Žinoma, visiškai taip, kaip visose proporcijose mažesnis
skaičius glūdi didesniame arba lygus lygiame, visose
tiesose predikatas glūdi subjekte. Ir kaip visose propor-

fora, kuri Leibnizui reiškia sielą, aktyvųjį gyvybės principą. Jo ontologijoje nėra nieko negyvo, nieko, kas neveiktų, nieko sterilaus. Plg.:
„Mat kiekvienoje būtybėje esama ir baigtinumo, ir begalinumo: baigtinumas – aiškaus pažinimo ir neatremiamos jėgos atžvilgiu, begalinumas – neaiškaus pažinimo ir atremiamos jėgos atžvilgiu. Kiekviena
siela ar veikiau kiekviena kūniška substancija yra visa žinanti neaiškiai
ir visagalė, tačiau atremiama. Taigi visame pasaulyje nėra nieko, kas
nesuvoktų ir kas nesiveržtų į begalybę“ (A.6.4.1465–1466, Živilės Pabijutaitės vertimas).

10
Iš valios dėl to, kad pats atsitiktinių dalykų egzistavimas priklauso nuo Dievo valios ir pasirinkimo. Jeigu Dievas nebūtų be galo geras,
tai jis galėtų pasirinkti kitą galimą pasaulį, nors vis tiek suprastų, jog
jis ne pats geriausias. Atsitiktinių dalykų priklausymą nuo Dievo valios
Leibnizas kartais vadina hipotetine būtinybe. Plg.: „Galima sakyti, kad
visiems dalykams galioja hipotetinis – ne esmės, bet egzistencijos arba
actus secundus – būtinumas arba kad dalykų būtinumas kyla ne iš jų
esmės, bet iš Dievo valios, nes, nustačius Dievo sprendimą, viskas yra
būtina“ (A6.4.1452).
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cijose (kurios yra tarp vienarūšių dydžių) galima imtis
konkrečios lygybių arba atitikimų analizės ir atimti
mažesnį iš didesnio, ištraukiant, aišku, iš didesnio dalį,
lygią mažesniam, ir panašiai iš rezultato galima atimti
likutį ir taip toliau kiek tik norima arba iki begalybės,
taip ir tiesų analizėje terminas visada pakeičiamas lygiareikšmiu, kad joje atsivertų, jog predikatas glūdi
subjekte.
Tačiau kaip kartais proporcijose analizė tikrai išsisemia ir prieina prie bendro mato, kuris, kartodamas
save, tobulai išmatuoja abu proporcijos terminus, o kartais gali tęstis iki begalybės, kaip būna racionaliųjų ir
iracionaliųjų skaičių palyginime, pavyzdžiui, kvadrato
įstrižainės atveju, taip panašiai ir tiesos kartais yra įrodomos esančius būtinos, o kartais laisvos arba atsitiktinės ir analizės būdu negali būti suvestos į tapatybę,
tarsi į bendrą matą. Tai yra esminė skirtis ir tarp proporcijų, ir tarp tiesų.
Tuo tarpu kaip iracionalios proporcijos yra aprėpiamos geometrijos moksle ir turime įrodymus apie begalines sekas, taip dar labiau atsitiktinės arba begalinės
tiesos priklauso Dievo žinojimui ir jo yra suvokiamos ne
dėl kokio nors įrodymo, bet tik neklystančia įžvalga (infallibili visione). Tačiau įžvalgą reikia suprasti ne kaip

patirtinį žinojimą, tarsi jis matytų dalykuose kažką atskirą nuo savęs, bet greičiau kaip a priori suvokimą per
tiesų pagrindus, kadangi dalykus jis mato pats iš savęs
(ex se ipso), galimybes iš savo prigimties apsvarstymo,
o egzistuojančius dalykus – iš papildomų savo valios ir
laisvo įsakymo svarstymų, kurių svarbiausias yra viską daryti geriausiu būdu ir nieko nedaryti be priežasties. Be to, vadinamasis vidurinysis žinojimas (scientia
media) yra ne kas kita, kaip atsitiktinių galimybių žinojimas11.
Manau, kad, tinkamai visa tai apsvarsčius, samprotavime negali kilti sunkumo, kuriam iš pasakytų dalykų
nepavyktų atrasti sprendimo. Juk priėmus būtinybės
sampratą, kurią visi pripažįsta, t. y. kad yra būtina
tai, ko priešingybė įtraukia prieštaravimą, lengvai iš
įrodymo ir analizės prigimties apsvarstymo pasirodo,
kad gali būti ir išties yra tiesų, kurios nesuvedamos
į tapatybes arba neprieštaravimo principą ir įpuola į
begalinę pagrindų grandinę, kuri įžvelgiama vienam
Dievui. Tai yra visų dalykų, kurie vadinami laisvais ir
atsitiktiniais, prigimtis, o ypač tų, kurie nurodo vietą
ir laiką, kaip jau pakankamai yra parodyta iš pačios
visatos dalių begalybės ir dalykų tarpusavio persismelkimo bei ryšio.

11
Vidurinysis žinojimas (scientia media) yra Louiso de Molina‘os sąvoka. Ji reiškia tokį Dievo žinojimą, kuris apima laisvus žmonių veiksmus – Dievas žino, ar individas konkrečiose sąlygose laisvai pasirinks
vieną, ar kitą sprendimą. Vidurinysis žinojimas leidžia suderinti Dievo
malonę su blogio kilme iš laisvo žmogaus sprendimo. Jeigu, viena vertus, žmogus elgiasi tik pagal Dievo malonę, tai, elgdamasis blogai, jis
turėtų ją atmesti, o tai nesuderinama su malonės samprata; tuo tarpu jei
žmogus visada priimtų malonę, tuomet neliktų blogų sprendimų. Vadovaujantis viduriniojo žinojimo sąvoka, galima sakyti, kad Dievas skiria
malonę tik tuo atveju, jeigu žino, kad žmogus ją laisvai priims, t. y. malonė niekada nėra atmetama, o blogi veiksmai daromi tik be malonės.
Šis požiūris vėliau plačiai įsitvirtino tarp jėzuitų. Ankstyvasis Leibnizas
manė, kad viduriniojo žinojimo sąvoka prieštarauja Dievo visažinystei.
1677 m. rašinyje Scientia media jis pateikė tokį argumentą: „Sakykime,
kad Petras atsiduria konkrečiose aplinkybėse, reikalaujančiose malonės

pagalbos, o Dievas leidžia, kad aš jo klausčiau, ką Petras tomis aplinkybėmis padarytų. Neabejoju, kad Dievas galės atsakyti ką nors tikro
ir neatmetamo (stebina, kad kai kurie scholastikai šiuo dalyku išdrįso
abejoti). Manykime, kad Dievas atsako, jog Petras malonę atmestų. Toliau klausiu, ar Dievas gali duoti šio savo sprendimo pagrindą taip, kad
ir aš suprasčiau jo pasekmes. Jei sakysime, kad Dievas to negali, tai jo
žinojimas nebus tobulas, o jei sakysime, kad Dievas tai gali, tai vidurinysis žinojimas bus sugriautas. [...] Įsivaizduokime, kad Paulius atsiduria tose pačiose aplinkybėse, reikalaujančiose pagalbos, kuriose buvo
Petras, o Dievas sako, kad nors Petras tuomet malonę būtų atmetęs,
Paulius tikrai priimsiantis. Yra būtina duoti bent kokį nors šio skirtumo
pagrindą“ (A.6.4.1373–1374). Tuo metu atmetęs viduriniojo žinojimo
sąvoką, Leibnizas šiame rašinyje pateikia savitą ir teigiamą atsitiktinumo prigimties paaiškinimą.
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Pagonys ir jų dievai
Paul Veyne

Kai pagoniškas graikų ir romėnų pasaulis tapo krikščionišku, įvyko trejopas pokytis. Bažnyčios „vienos partijos“ ar „demokratinio centralizmo“ sistema pakeitė pagonybės „nevaržomą verslą“, kai kiekvienas pagal savo
skonį galėjo steigti šventyklą ir skelbti mokymą apie
savo sukurtą dievą, – kaip atidaroma smuklė ar rinkai
pateikiamas naujas gaminys. Be to, krikščionių Dievas buvo pavydus dievas, ir jo monarchizmas išstūmė
pagoniškąjį pliuralizmą. Tačiau trečiasis pokytis dar
įspūdingesnis: krikščionių, žydų ir musulmonų, trumpai tariant, Knygos religijų dievo sampratą ir tai, ką šis
žodis reiškė pagonims, sieja tik pavadinimas.
Trijų Knygos religijų Dievas yra gigantiška ir amžina būtybė, pasauliui nepriklausanti ir už jį, savo paties
sukurtą, be galo viršesnė. O štai pagonių dievai buvo
amžinai egzistavusio pasaulio dalis. Tiksliau, dievai
priklausė vienai iš trijų pasaulyje gyvavusių būtybių rasių ar rūšių: pasaulyje būta gyvūnų, kurie yra mirtingi
ir nemąstantys; žmonių, kurie yra mąstantys ir mirtingi, bei dievų – mąstančių ir nemirtingų. Taip pat diskutuota, ar nesama kokios tarpinės rūšies tarp žmonių ir
dievų – herojų, gimusių iš dievo ir žmogaus sąjungos,
ir visokių pavidalų demonų ir genijų, kurie veikiau yra
smulkios pasakiškos būtybės nei dieviški personažai.
Šių pasaulio gyventojų – dievų ir žmonių – santykiai
buvo panašūs į dviejų paskirų genčių ar dviejų gyvūnų rūšių santykius. Romos miestą ir dievus, kuriuos ši

buvo pasirinkusi garbinti, siejo širdinga (o kartais ir ne
visai tokia) santarvė – kaip kokia proga (pax deorum).
Norint pamatyti, kokiu mastu dievybės buvo laikomos
savita fauna, pakanka vieno fakto – visi dievai buvo
arba vyrai, arba moterys. Pasitaikydavo, kad žmogui
pagelbėdavusi kokia dievybė, bet žmogus nesugebėdavęs jos identifikuoti. Dėkodamas jai, dievobaimingas
žmogelis rūpestingai pažymėdavęs: „Kad ir kas tu būtum, ir ar tu būtum dievas ar deivė“. Kaip ir žmonės,
dievai turėję vardus ir juos branginę. Jei žmogus nežino, kuris vardas dievui arčiausiai širdies, jis pasakytų:
„O Bakchai, ar kokiu kitu vardu tau labiau patinka
vadintis“.
Telieka paaiškinti vieną nedidelę paslaptį: šios dieviškosios faunos niekas niekada (ar beveik niekada) nėra
matęs. Taip yra dėl to, kad dievai slepiasi nuo žmonių
akių – kaip kokie vienaragiai ar valdovai savo rūmuose.
Šiems liaudies tikėtiems neregimiems dievams mąstytojai (tarp kurių tokie grandai kaip Platonas ir Aristotelis), susikūrę intelektualų religiją, priešpriešino savo
tikruosius dievus, kurie yra matomi, ir net labai – tai
sferinės ir baltai šviečiančios žvaigždės, kurias regime
danguje ir kurių taisyklingas nelygu laikrodžio judėjimas ratu įrodo galią, viršesnę už visus žmones ir visa,
kas yra šiame žemutiniame pasaulyje, kuriame viskas
vyksta netvarkingai ir viską lemia atsitiktinumas.

Neregima fauna
Paul Veyne (g. 1930) – archeologas, istorikas, vienas autoritetingiausių Prancūzijos senosios Romos kultūros tyrinėtojų,
Collège de France garbės profesorius. Yra parašęs fundamentalių studijų apie Romos imperijos kultūrą ir istorines pervartas (Le pain et le cirque, 1976; L’empire gréco-romain, 2005),
tyrimų apie mitologiją (Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes?,
1983), konceptualiai apibendrinęs diskusijas istorijos pažinimo ir rašymo klausimais (Comment on écrit l’histoire: essai
d’épistémologie, 1970). Paulio Veyne‘o tekstai versti į įvairias
pasaulio kalbas (lietuviškai, tiesa, nėra tekę aptikti), iš naujausių
knygų minėtina Foucault, sa pensée, sa personne (2008). NŽ-A
skaitytojams siūlomas straipsnis pirmą kartą skelbtas žurnale
L’Histoire (1983, Nr. 55), vėliau perspausdintas rinktinėje Sexe
et poivoir á Rome (Paris: Points, 2007). Tekstą iš prancūzų kalbos vertė Aušra Grigaravičiūtė.
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Vis dėlto Platono dievų-žvaigždžių taip pat esti daug
ir jiems būdingas toks pat konkretumas kaip ir liaudies pagonybės žmogišką pavidalą turintiems dievams.
Kaip ir šie liaudies dievai, dievai-žvaigždės yra pasaulio
dalis, kaip žmonės ar augalai. Galima spėti, kas nutiko: Platonas negalėjo rimtai vertinti antropomorfinių
dievų, bet dar nesugebėjo spręsti problemos iš pačių
pagrindų. Užuot pasakęs, jog „dievai tėra klaidinga
problema“, jis sau tarė: „liaudies dievai negali būti tikri
dievai, bet tikėjimas dievais neabejotinai slepia teisybės
grūdą“. Tad ėmėsi grubiai taisyti pagonybę, jai suteikdamas „moksliškesnį“ pavidalą ir pateikdamas protingesnį liaudies tikėjimo aiškinimą, nei tas buvo vertas.
Jei jau tokio didžio filosofo laikysena tokia nuolanki,
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tai galima spėti, kad kiti mąstytojai ir rašytojai dievais
abejojo dar mažiau. Visi stengėsi gelbėti liaudies religiją, plėtodami vis įtikinamesnes versijas. Visa tai truko
tūkstantį metų – penkis amžius iki Kristaus ir vėliau
dar penkis; apačioje būta liaudies religijos, viršuje –
įvairių intelektualų racionalizacijų.
Kad jau dievai – savita fauna, o nei Bažnyčios, nei
pavydaus dievo nebūta, tai iš to sekė, kad visi dievai
yra tikri, įskaitant svetimų tautų dievus. Yra dvi galimybės: arba svetimšaliams žinoma apie dievus, apie
kuriuos graikai ir romėnai iki tolei nenutuokė, arba tie
svetimšaliai garbina jau žinomus dievus, bet šių dievų
vardus išverčia į savo kalbą: Jupiteris visur yra Jupiteris, kaip liūtas visur yra liūtas. Paprasčiausiai Jupiteris
graikų kalba yra Dzeusas, galų – Taranis, Iaō – hebrajų. Dievų vardai į kitas kalbas verčiami kaip bendriniai
daiktavardžiai. Nepaliauta tikėti svetimų dievų tikrove, net jei jie ir būtų buvę gana juokingi, kilę iš visiško
naivumo, kaip Egipte garbinami dievai gyvūnų kūnais.
Antikos pasaulis gyveno visuotinės tolerancijos dvasia,
kurią galima prilyginti induizmo sektų tarpusavio tolerancijai. Žydai ir krikščionys kėlė pasipiktinimą ne dėl
to, kad turėjo savus dievus, bet dėl to, kad neigė ar veikiau niekino visų kitų dievus.
Ar šie dievai geri? O gal jie patys niekino bet kokią
dievų ir žmonių moralę? Iš pradžių išveskime esminę
ir kartu menkai žinomą skirtį. Vienas dalykas, kai būdavo vartojama daugiskaita „dievai“: tada tikėta ar norėta tikėti, pavyzdžiui, kad „dievai“ anksčiau ar vėliau
nubaudžia bloguosius. Bet kokiais atvejais būdavo įvardijamas vienas konkretus dievas? Kiekvienas dievų yra
galingas, šitai aišku. Bet ar dorybingas? Ne daugiau ir
ne mažiau kaip žmogus – per pusę. Kiekvienas tikintysis juos savaime vertindavo taip, kaip vertindavo save:
vienas žmogus kreips į dievus maldas, kitas mėgins jų
palankumą nusipirkti, trečias pasitikėdamas reikalaus
teisingumo. Bet kad tie skirtingi dievai tokie galingi ir
dėl to – gerbtini, tai bendrais bruožais galima tarti, kad
jie buvo labiau linkę į dorybės pusę. Be to, jie tikri aristokratai – didikas taip pat turi savų silpnybių ir ne visai teisingų kaprizų, bet jei jis būtų visiškai sugedęs, tai
nebūtų tikras didikas. Ar jie gailestingi, ar jie sietini su
sėkminga lemtimi? Ne visada, tačiau dažniausiai – taip.
Moralinė skirtis yra esminė visų perskyrų dalis. Kad ir
nebuvo visiškas angelas, [Prousto] kunigaikštienė de
Germant juk šiokį tokį dorybės aromatą skleidė.
Dievai, būdami galingi veikėjai, tikėjosi pagarbos ir
apie mirtinguosius sprendė pagal tai, kaip šie juos gerbė: „Žmonės viršesniais už visus kitus laiko tuos, kurie

daro gera panašiems į save; dievai – tuos, kurie maldingi ir paslaugūs dievams“, – rašė vienas Platono amžininkas. Taip pat žmonės „garbina“ dievus taip, kaip
jie gerbia galingus žmones – graikai ir romėnai vargiai
skyrė „kultą“ ir „gerbimą“, be to, tie patys žodžiai, timān
ir colere, vartojami kalbant ir apie dievams, ir apie tam
tikriems mirtingiesiems teikiamą garbę.

* Žr. Paul Veyne, „La providence stoïcienne intervient-elle dans
l‘Histoire?“, in: Latomus, 1990, t. 49, p. 553–574. Graikų ir romėnų pasaulyje, kaip ir antikinių laikų Kinijoje, „filosofinės“ sektos atliko emocinį vaidmenį, kurį moderniam žmogui dabar atlieka religija. Stoiku ar
epikūrininku būta taip, kaip esama praktikuojančiu krikščionimi ar ko-

vingu marksistu. Šios filosofinės sektos su moderniųjų laikų filosofija
bendrą turi tik vardą. Jos buvo individualios laimės doktrinos; jos nieku gyvu nesiūlė pamokslauti apie gėrį ar mokyti apie tiesą vien tam,
kad būtų patenkintas smalsumas. Dvi pagrindinės sektos, epikūrizmas
ir stoicizmas, teigė, kad norint pasiekti laimę, reikia pašalinti tuščius
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„Sveikinimai dievams!“
Reikalas tas, kad priklausomybės idėja, kurią suponuoja krikščioniškasis garbinimas, nebuvo žinoma.
Žmonės dievams netarnaujantys: jų rūšis gyvenanti sau
ir egzistuojanti sau; dievai, toji svetima galybė, galėtų
juos sunaikinti; tad atsargu ir teisinga jiems paklusti
ir juos gerbti, nes jie yra valdovai. Tačiau dievai nėra
sektini pavyzdžiai – Antikos žmonių manymu, mėgdžioti dievybę – puikybė, kuri erzina dievus; nebent tas
mirtingasis būtų pats toks „dieviškas“, t. y. antžmogis,
kad jo mėgdžiojimas būtų laikomas didžiadvasiškumo
įrodymu. Taip Aleksandras Didysis Indijoje galėjo sau
leisti mėgdžioti Bakcho karo kampaniją. Prireiks krikščioniškos metamorfozės, kad Viešpaties sekimas būtų
laikomas nuolankumu ir visų dorybių kvintesencija.
Lieka sužinoti, ar ši svetima galybė teikiasi rūpintis
žmonėmis, – apie tai daug kalbėta pamaldžių žmonių
ir skeptikų diskusijose. Epikūras, „prietaro“ (antikine
žodžio prasme – kaip neurotinės dievų baimės) priešas, manė, kad dieviškoji fauna nesanti pikta – bloga
ji žmonėms, kuriems yra indiferentiška, nelinki, ji „palanki“ jiems savo neutralumu. Bet Epikūras yra tik vienas „ateistų“, apie kuriuos dar kalbėsime. O dauguma
žmonių manė, kad dievai sietini su sėkminga lemtimi
ar apvaizda; tai nereiškė, kad dievai valdė kosmosą ar
istoriją, tiesiog juos domino žmonių reikalai: pasaulis
ėjęs sava vaga, o dievai mielai pagelbėdavę žmonėms,
pirmiausia – pranešdami apie ateitį per būrimus. Tiesą pasakius, pranešdami, ar žmones lydės sėkmė, ar jų
pastangos žlugs, dievai ne tiek nurodydavę, kas žmonių
laukia ateityje, kiek išreikšdavę norą, kad žmonės imtųsi kokios nors veiklos ar kad nuo ko nors susilaikytų; abi
idėjos galiausiai susivesdavo į tą patį, nes dievai prastą baigtį lems tokiai veiklai, kuri jiems nepatinka. Mat
vargiai buvo skiriamas tam tikros ateities skelbimas ir
noras, kad taip įvyktų; todėl bloga žadantys pranašai
buvo laikomi atsakingi už išpranašautas blogybes.
Vis dėlto kai kurie filosofai apie apvaizdą buvo suformulavę kiek bendresnę idėją*. Stoikų požiūriu, kosmosas, toji dieviška būtybė, tvarko visą gamtą, „šį dalykų
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perteklių, kurį mums parūpina oro šiluma ir dirvos
vaisingumas“, dėl žmonių gerovės. Stoikai taip pat priduria, kad kosminė apvaizda, be kita ko, leidžianti žmonėms atspėti ateitį. Epikūras, apvaizdos priešininkas,
išvien neigė ir būrimus, ir finalizmą. Didžioji Antikos
„ateizmo“ problema – ne klausimas, ar dievų rasė egzistavusi, bet tai, ar šią rasę dominę žmonės, o šis klausimas dažniausiai ribodavosi tuo, ar būrimai yra tikrovė,
ar svajonė.
Trumpai tariant, stoikai, viena vertus, pateikė „moksliškesnę“ liaudies tikėjimo versiją, kita vertus, tikėjo,
kad pasaulį valdo apvaizda. Tačiau toliau, kai aptarsime kolektyvinę daugiskaitą „dievai“, matysime, kad iš
esmės ir liaudis tikėjo, jog apvaizda egzistavusi ir vilties
prarasti nedera.
Kitu esminiu klausimu stoikai paprasčiausiai patobulino liaudies tikėjimą – dievai esantys dalis dieviško
kosmoso, kuris periodiškai sunaikinamas ugnimi dėl
katastrofos – Didžiojo gaisro, kad per apvaizdą netrukus vėl atgimtų. Liaudyje taip pat manyta, kad jei jau
dievai yra tik pasaulio dalis, tai ištikus kosminei katastrofai, jie išnyks kartu su kitais tvariniais. Kad ir nemirtingi, jie pražūtų kaip ir kokia flora ar fauna. Pompėjos gyventojai tikėjo, kad taip ir atsitiko, kai 79 m.
išsiveržė Vezuvijus: „Daugybė kėlė rankas į dievus“, nes
toks buvo dažniausias maldos gestas Antikos laikais;

Štai mes ir pasiekėme esminę vietą. Pavyzdžio dėlei
nubraižykime apskritimą, kuris atvaizduos pasaulį pagal krikščionybę: dėl savo svarbos žmogus užims pusę
šio apskritimo. O Dievas? Jis taip aukštai ir toks didingas, kad buvoja be galo toli virš šio paveikslo. Pakaks
nubrėžti strėlę, rodančią į viršų, o šalia jos įrašyti begalybės ženklą. Pereikime prie pasaulio pagal pagonybę:
nubraižykime kvadratą, padalytą į keturias horizontalias juostas, savotiškas keturių pakopų kopėčias. Apa
tinė juosta vaizduos negyvąjį ar, greičiau, nejudamą
pasaulį: akmenis ir augalus; aukštesnė pakopa atiteks
gyvūnams; priešpaskutinis laiptelis – žmonėms, o pats
aukščiausias – dievams. Išdava: perėjimas nuo žmonių
prie dievų yra tik laipsnio klausimas. Idant taptum dievu, nebūtina ištrūkti kaži kur toli nuo pasaulio: dievai
ant visatos gyventojų pakopų visada yra tik mažumą
aukščiau virš žmonių. Teisėta būtų sakyti, kad dievas
yra ne kas nors daugiau kaip antžmogis. Tad ir lotynų,
ir graikų kalbos žodį „dieviškas“ dažnai galima versti
žodžiu „antžmogiškas“. Taip daug kas pasidaro aiškiau.

Humoras ir sakralumas
Pasidaro aiškiau, kodėl nuo pat graikų filosofijos aušros pasaulis vadinamas dievišku: jame vyksta dalykai,
kuriems žmogus nepajėgus, kad ir kokia būtų jo išmonė.

Nicolas Dorigny. Dievų pasitarimas. Pagal Rafaelį. 1693. Popierius, vario raižinys

„tačiau kiti, ir tokių buvo daugiau, teigė, kad dievų jau
nėra, kad ši naktis bus amžina ir pasauliui – paskutinė“. Pasaulio pabaiga, įrodanti krikščionių Dievo Kūrėjo galybę, pagonių dievams reiškia galą.

Kodėl filosofai platonikai ir stoikai taip lengvai priėmė
teiginį, kad žvaigždės ar saulė yra dievai? „Kai matai
saulės poveikį“, padarinius tos žvaigždės, kuri visa sušildo ir vadovauja visam dangaus judėjimui, „ją priskiri

troškimus, kad taip apsisaugotum nuo Fortūnos smūgių ir įsitikintum,
kad mirtis nieko nereiškia. Antikos stoicizmas su mūsų laikų stoicizmu
bendrą turi tik vardą – tai buvo nonkonformistinė laikysena, pagal kurią
išminčiui buvo patariama nusižudyti, jei šis manė, kad šiame pasaulyje

nebegali gyventi savarankiškai. Epikūrizmas mokė nebijoti mirties, gyventi iš „draugystės ir tyro vandens“, o socialines pareigas vykdyti tik
dėl savo draugų. Visa tai daugiau ar mažiau priešinga epikūrizmui šiuolaikine prasme ar stoicizmui, kurį dėsto Alfredas de Vigny.
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prie dievų“, nes jos galia ir tobulumas yra antžmogiškas. Taip pat galime suprasti, kodėl buvo įmanoma sudievinti helenistinius karalius ir Romos imperatorius;
juos laikyti dievais buvo hiperbolė, paprastas žodžio
reikšmės perlenkimas, bet tai nebuvo iš piršto laužta:
tiesiog buvo pašokama pakopa aukštyn, bet neinama į
begalybę. Kodėl Epikūrą ir tiek kitų didžių žmonių jų
gerbėjai galėjo vadinti dieviškais, nes jie pasirodė turį
didesnį nei eilinį žmogišką protą, kurį savo pačių mitologijoje vadiname genijumi? Būdvardis divinus, lydimas patikslinimo „tam tikra prasme“, reiškė „genia
lus“, „viršesnis“ ir neturėjo jokio sakralumo niuanso.
Galiausiai suprantame, kaip stoikai ir epikūrininkai
išminčiams galėjo iškelti tikslą tapti dievams prilygstančiais mirtingaisiais: pasak jų, žmonės, tegul ir iš
principo racionalios būtybės, vis dėlto visi yra kvaili dėl
savotiškos augimo klaidos. Stoikai siūlė būdą likviduoti
šios klaidos padariniams ir mokė to, kas antžmogiška...
Nietzsche, išugdytas helenizmo, nebūtų galėjęs pridurti
ko nors dar daugiau.
Matome, kokią pozityvią, veikiau jau biologinę nei
metafizinę idėją apie dievus buvo susidarę graikai ir romėnai. Arba prabėgomis galima sakyti, kad ji leidžianti
paaiškinti jų humorą sakralumo atžvilgiu ir jų juokelius apie dievus, kurie šiuolaikinį žmogų glumina. Kai
poetas komikas Aristofanas, laikydamasis liaudiškos
pozicijos dėl dieviškumo, juokauja apie dievo Hermio
rajumą ar vagiliavimą, iš Hermio jis nesityčioja: veikiau
juokauja apie godumą ir gerai žinomus jo padarinius.
Kad ir koks būtų Nilssono autoritetas, Aristofanas vis
dėlto nebuvo nušviestas sofistų, tų religinės moralės
priešų, šviesos. Aristofanui ir jo bendrapiliečiams atrodė, kad dievai turėję savų papročių ir trūkumų, iš kurių
galima juoktis, panašiai kaip juokiamasi iš galingų ir
pakankamai turtingų, kad viską sau leistų, svetimšalių klaidų. Kai buvo laidomi juokeliai apie gausų būrį
didžiojo Jupiterio meilužių, elgtasi taip, kaip būtų elgęsi
gerojo karaliaus Henriko IV pavaldiniai, kurie linksmai
pakalbėdavo apie savo karaliaus meilės nuotykius, nors
patį karalių gerbė ir jo didžiai bijojo.
Esama dar įdomesnių dalykų. Dievų rasė pasižymi
galiomis, kurios nebūdingos žmonėms: nemirtingumu,
ateities numatymu, gerokai pranašesnėmis fizinėmis
ypatybėmis. Jei ne inteligentija, tai bent paprasti žmonės dievams vis vien priskirdavo žmogišką išvaizdą. Tai
mums jau ne paslaptis. Dievai žmogaus pavidalą turi
mitologiniuose pasakojimuose, kuriais visai netikėta,
arba tai tikinčiajam nerūpėjo, kai jis melsdavo pagijimo
ar saugios kelionės jūra. Vis dėlto šis besimeldžiantis tikintysis vaizduotėje piešdavo žmogiško pavidalo dievą,
siluetą be konsistencijos, kūno ir tankio, šviesų šešėlį,
kuriam priskirdavo tikrumą; tik tuo momentu jis dėl šio
klausimo galvos sau nekvaršindavo.
Tad kas tai? Indiferencija, rezignacija atsidūrus aki-
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vaizdoje to, kas nepažįstama? Visai ne. Performuluokime klausimą – kur šiuo metu yra Supermenas? Šis
klausimas neturi prasmės ir sau jo nekeliame; tačiau
galime patikėti jo egzistavimu, nors kaip tik mūsų nežinojimas lieka mums patiems nežinomas ir mūsų visai nevargina jo panašumas į tiesą. Skaitytojas turbūt
nuspėja, kad esama gelminio panašumo tarp šių dievų
ir vaizduotės tvarinių – nuo literatūros iki pat mūsų
sapnų: visa tai semiotikos dalykas, t. y. mokslo, tiriančio „ženklų“ gyvenimą. Kai kas pamatydavo dievą, pavyzdžiui, sapne, kaip išskaitome iš graikiško Sapnų
aiškinimo, atpažindavo jį pagal jam būdingus bruožus,
būtent tokius, kokius jiems buvo suteikę skulptoriai ir
dailininkai: „Mes pažįstame skirtingus dievus iš jų išvaizdos, drabužių, amžiaus ir atributų, kuriuos jiems
suteikė menininkų užgaidos“, – su ironija kadaise rašė
vienas intelektualas.

Ar dievai gimdo vaikus?
Tam tikra prasme dievai yra tarsi kokios komiksų
personažų galios; kaip ir jie, dievai visada yra to paties amžiaus. „Vieni yra visada senyvo amžiaus ir su
žilais plaukais, kiti visada jauni: tikri vaikiški tuštūnai“, – piktinosi kitas intelektualas ir dar pridūrė: „Jei
jau dievai tuokiasi, tai kaip nutinka, kad per visą tą laiką jie nesusilaukė vaikų?“ Jei koks plebėjus jam būtų
paprieštaravęs, esą dievai turi daug vaikų, kurie patys
yra dievai, kad jie patys tėra viena didelė šeima, tai
mūsų intelektualui vis dėlto nebūtų sunku triumfuoti:
štai jau ilgas laikas, kai jie vaikų nebesusilaukia. Jie
jų susilaukdavo kadaise, dar prieš mūsų realųjį laiką,
laiką, kuris paslaptingai buvo „kitas“ laikas – pasakų
laikas, laikas be tankio. Būtų absurdiška kelti klausimą, ar Jupiteris mylėjo Ledą prieš pamildamas Europą,
lygiai kaip ir klausti, ar Pelenės istorija vyko anksčiau
ar vėliau už Berniuko Nykštuko nuotykius. Ir mūsų
plebėjus viduje tai žinojo, nes būtų sutrikęs, jei jam kas
būtų pasakęs, kad Jupiteriui praėjusį mėnesį gimė sūnus. Tada jis būtų susivokęs, kad nežino to, ką manėsi
žinojęs apie dieviškąsias būtybes, kad tai, ką jis manė,
buvo absurdiška ir kad vis dėlto jam šis absurdiškumas
didelio rūpesčio nekėlė.
Būtent čia glūdi semiotinė pramanytų būtybių ypatybė: jų individuacija neišbaigta ir prieštaringa, tačiau
skaitytojo tai neglumina ir jis to nė nepastebi. Kokia
buvo ponios Bovary akių spalva? Užmerkę akis regime
jos atvaizdą ir nematome, kad jis neišbaigtas. Kiek vaikų turėjo ledi Makbet? Vienoje vietoje Shakespeare‘as
rašo, kad du, kitoje – kad tris. Ir kam tai rūpi, išskyrus
gal kokius senamadiškus filologus? Metras Renartas
yra tai lapinas, landžiojantis po vištides, tai riteris ant
žirgo; ir kur jam dėti savo uodegą po šarvais? Tai būtų
tas pat, kas klausti, ką naktį Apolonas veikęs su di-
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džiuoju savo sidabro lanku, su kuriuo, regis, jis niekada
nesiskirdavęs.
Ciceronas buvo pateikęs labai panašų prieštaravimą – kokia nauda Apolonui iš to, kad būdamas žmogiško pavidalo turėjo kepenis, plaučius ir lytinius organus?
Tik šį kartą prieštaravimas skirtas ne žmogui iš liaudies, o inteligencijos atstovui, ir, ką bepridursi, – filosofui pagal profesiją, dar geriau – Epikūro mokiniui, kurio
materializmas ir mokslinė dvasia buvo taip išliaupsinta! Būtent labai garsių filosofijos sektų teologija rodo, iki
kokio masto patys didžiausi genijai nesugebėjo paslinkti savo mąstymo horizonto. Stoikams atrodė, kad pasaulyje, kuris yra gyvas ir dieviškas, be kita ko, gyvena ir
daugybė dievų, konkrečiai – žvaigždės. Epikūrininkų
požiūriu, dievai egzistuoja; jie netgi kalba graikų ar jai
artima kalba; tik jų kūnai, kaip ir kitų dalykų, yra sudaryti iš atomų. Še tau ir materializmas!
Įsivaizduoti dievų ir žmonių santykiai buvo visiškai
panašūs į žmonių ir galingųjų – karalių, valdovų, turtuolių – santykius. Kai į kokią dievybę buvo kreipiamasi
su malda, neapsieita be tam tikros apeliacijos į jos didybę: „Išklausyk manęs, nes esi galingas; o jei neišklausysi, abejosime tavo galybe ir pikta apie tave kalbėsime“.
Buvo imamasi „varginti“ dievus (fatigare deos), pergalėti jų tvirtumą maldomis. Būdavo „lankomasi jų šventyklose“, panašiai kaip klientai, kurie kas rytą eidavo
sveikinti savo globėjo jo namuose. Jų buvo prašoma ir
toliau globoti juos gerbiantį žmogų, priešingu atveju jie
būtų laikomi nepatikimais. Žmonės privalo būti pamaldūs dievams, laikytis savo žodžio, – taip pat kaip ir dievai pamaldūs prieš žmones, nes daro tai, ką pažadėję.
Tačiau nebuvo susilaikoma ir nuo dievų elgesio su
žmonėmis kritikos, panašiai kaip kritikuojamos vyriausybės. Mirus mylimam valdovui Germanikui, minia
puolė svaidyti akmenis į šventyklas, kaip demonstrantai mėto akmenis į ambasadas. Esminis daiktas yra
tas, kad ryšiai su dievais, kaip juos įsivaizdavo pagonybė, mėgdžiojo žmogišką vidaus ar išorės politiką – jie
niekada nebuvo konstruojami pagal šeimos modelį. Tai
buvo rezervuota judaizmui ir krikščionybei, meilės religijoms, kurios ryšį su Dievu įsivaizdavo pagal tėvo ir
sūnaus ar vyrui paklusnios ir ištikimos žmonos modelį. Rezultatas: krikščionių Dievas valdo pasaulį, kurio
apvaizda jis yra, taip, kaip patriarchas viešpatauja savo
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valdose. O štai pagonių dievai užsiima savo reikalais,
kaip žmonės užsiima savais, ir abi rasės kontaktuoja
tik dėl abipusės naudos. Tad galima manyti, kad pagonių dievai nebuvo susiję su apvaizda, kad jiems taip pat
nerūpėjo žmones mokyti moralės ar jos iš jų reikalauti.
Kitaip nei krikščionybės atveju, pagonybę galima būtų
laikyti religija, kuri yra indiferentiška etikai.

Tegyvuoja dievai!
Visa tai ne melas, bet tai tik pusė tiesos. Iš tiesų iki
šiol kalbėjome apie paskirus dievus – Merkurijų, Apoloną, Cererą ir kitus. Tačiau pagonybėje egzistavo ir kita
tiesos pusė: ta, pagal kurią dievai buvo imami in corpore, neįvardijant jų atskirai; tada tiesiog būdavo vartojamas niekatrosios giminės žodis „dieviška“ (divinum)
arba kolektyvinė vienaskaita „dievas“, taip, kaip filosofas sako „žmogus“, turėdamas omenyje žmones.
Mat daugiskaita „dievai“ iš esmės reiškė kitą dalyką nei
paskirų dievų visuma: kai pagonis kalbėjo apie dievus,
pats to nežinodamas jiems priskirdavo dorybes, kurių
nepriskirdavo jokiam dievui konkrečiai. „Dievai“ buvo
siejami su apvaizda, jie atlygindavo ir keršydavo; „dievai“ mėgo dorus žmones; „dievai“ nulemdavo gero darbo
sėkmę, Romai teikė pergales ir Imperiją. Dievai nubaus
mano persekiotoją, sakydavo engiamas žmogus; dievai
pragare nubaus šį niekšą, dievai neleis to, dievai apsaugos mūsų miestą... Trumpai tariant, daugiskaita „dievai“ tiko sutvirtinti ir atkurti žmogišką teisingumo jausmą – tai, ko vienas dievas atskirai padaryti nesugebėtų.
Dar kartą pakartotas klausimas, ar pagonybė buvo
moralei indiferentiška religija, išsprendžiamas lengvai,
jei išskiriami „dievai“ ir paskiri dievai. Būtina patikslinti – skirtingiems dievams buvo praktikuojamas kultas, į
juos kreipiamos maldos, aukojamos aukos; bet „dievai“
nesulaukdavo nieko panašaus – tenkintasi juos paminėti platoniškai, ištarose, kuriomis šauktasi keršto. Šį
traktavimo nevienodumą galima suprasti – juk galima
tikėtis papirkti vieną ar du paskirus ministrus, bet kas
gali tikėtis papirkti visą vyriausybę? Dar daugiau – norima tikėti, kad ministrai yra sukčiai ir apgavikai, bet
štai karalius – geras, ir jis atkurs teisingumą, kai apie
tai sužinos. Palyginti su paskirais dievais, „dievai“ buvo
visų vilties pagrindas.
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Žemės ūkis: žemė, ūkis ir vartotojai
Guoda Azguridienė

Tikriausiai nerasime kitos žmonių
veiklos, kuri būtų taip nutolusi nuo
vartotojų. Na, gal dar medicina galėtų pretenduoti. Abi kyla iš pamatinių
žmogaus poreikių – valgyti ir gelbėtis
nuo ligų, ir abi šiandien yra taip užreguliuotos bet kokiais kitais, tik ne vartotojo naudos tikslais, kad net sunku
išpainioti tų tikslų logiką. Tiesa, viešai deklaruojamas tikslas yra žmonių
gerovė, bet šis transparantas jau darosi nuobodus. Juolab kad juo rėmėsi
ir remiasi visi – ir demokratai, ir diktatoriai.
Žemės ūkis ir pati žemė kaip ūkio
pagrindas šimtmečiais buvo įprasčiausias žmogaus užsiėmimas ir aiškiausias turtas, o sėkmingo ūkininko pag
rindinė savybė buvo suprasti gamtą.
Industriniu ir poindustriniu laikotarpiu viskas labai stipriai pasikeitė. Žemės ūkis nutolo ir nuo žemės (gamtos),
ir nuo vartotojo, o ūkininkui svarbiausia tapo suprasti įstatymus ir politiką.
Industrinės eros pradžioje masinės
kraustynės į miestus sumažino žemės
kaip darbo priemonės poreikį – vis mažiau žmonių benorėjo ją dirbti. Tačiau
valgytojų, neturinčių kur išsiauginti
maistą, smarkiai padaugėjo. Likusieji
„ant žemės“ (suprantama – ne miesto
grindinio) turėjo juos išmaitinti. Atsirado maisto kaip prekės paklausa, ir ji
buvo didelė. Žemės ūkiui teko persiorientuoti iš prasimaitinimo ir pardavimo, „kas liko“, į gryno pardavimo veiklą.
Europoje didžiuliai pokyčiai žemės
ūkyje labiausiai sietini su valstybės
skatinimu. Įkūrus Europos Ekonominę Bendriją ir pradėjus bendrąją
žemės ūkio politiką, ūkininkavimui
remti buvo nukreipti dideli mokesčių mokėtojų pinigų srautai, sudarę
prielaidas žemės ūkiui industrializuo-
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tis – taikyti daugiau mašinų, selekcijos, agrochemijos, maisto technologijų
ir pan. Žemės ūkio tikslas tapo toks
pat kaip fabriko: pagaminti ir parduoti kuo daugiau ir pelningai, ir papildomai – kuo naudingiau pasinaudoti teikiamomis subsidijomis. Vyresnei
kartai šį laikotarpį neblogai iliustruoja sovietinių laikų reiškinys – agropramoninis kompleksas. Jis atsirado mūsų kraštuose gerokai vėliau nei
Vakarų valstybėse. Žinoma, konceptas
buvo iš ten nukopijuotas, todėl labiau
panašus į parodiją nei į normalų ekonominį reiškinį. Tačiau sovietmečiu
tokių kopijų-parodijų buvo daug, pavyzdžiui, magnetofonai. Agropramoniniai kompleksai, kaip ir visos kitos
sovietinės ekonominės akcijos – melio
racija, masinis kukurūzų auginimas,
galų gale patys kolchozai – žlugo.
O ES sukurta valstybinio žemės
ūkio veiklos reguliavimo sistema tebesilaiko. ES žemės ūkio politika (Common Agricultural Policy) apima daug
priemonių, tačiau svarbiausios tarp
jų yra trys. Pirma, nukreipti mokesčių mokėtojų pinigus ūkininkams juos
subsidijuojant, antra, reguliuoti žemės
ūkio produkcijos supirkimo kainas
ir, trečia, riboti konkurenciją nustatant muitus produkcijai iš ne ES šalių. Visa tai skatina gaminti daug nesirūpinant nei vartotojais, nei išteklių
tausojimu, nei išorine konkurencija.
Netrukus paaiškėjo,
kad dosniai remiamas
žemės ūkis pagamina gerokai per daug.
Miesto žmonės, tegul
jų ir labai daug, tiek
nesuvalgo. Dėl to ūkininkų pajamos mažėja
ir šie ima keltis į mies-

tus, ieškodami sotesnio gyvenimo. Dar
kartą „gelbėdami“ ūkininkus, politikai įdiegia naujus instrumentus: produkcijos kvotas (kas neleidžia plėtotis
ūkiams, kuriuose sąlygos ūkininkauti itin palankios) ir išmokas už žemės
nedirbimą (kas itin palanku mažesnio
derlingumo vietovėse). Tuo pat metu
jau matyti (nors dar mažai kas apie
tai kalba), kad žemė smarkiai išsekinta. Žemė kaip turtas yra pereikvojama, trąšomis ir pesticidais užteršiami vandenys, anksčiau nedirbta žemė
pritaikoma žemės ūkio reikmėms, iškertami miškai, vykdoma melioracija
ir pan. Tam turi įtakos ir subsidijos,
ir kvotos: pirmosios skatina gaminti daug, antrosios – ūkininkauti tam
natūraliai netinkamose vietovėse. Dėl
to kinta ir kraštovaizdis – tą pastebėti plika akimi paprasčiau nei, tarkime, augalų bei gyvūnų rūšių nykimą
bei vandenų ir dirvožemio užterštumą
chemikalais.
Tokia politika kritikuojama jau labai seniai ir iš visų pusių – CAP kritikuoja netgi kairieji ekonomistai. Ji
neatlaiko ir elementarių žmogiškų argumentų, nes vis dėlto sveiko proto
žmogui, kuris užsidirba duoną dirbdamas, niekaip nesuprantama: kaip galima gauti išmokas už tai, kad žemės
nedirbi? Žmonėms taip pat nepatinka,
kad jie turi permokėti už cukrų vien
tam, kad jį gerokai nepalankesnėmis
sąlygomis gamintų vietos
ūkininkai bei fabrikai iš
cukrinių runkelių, užuot
panaudojus natūraliai saulėje sunokusių cukranend
rių cukrų iš mūsų taip norimų remti „trečiųjų šalių“.
Dėl CAP įvyko rimti socialiniai pokyčiai, sujaukę
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ekonominius ir socialinius santykius
šią politiką taikančiose šalyse. Visų
pirma ūkininkai tapo visuomenės išlaikytiniais. Ir ne dėl to, kad gamina
tokį svarbų produktą – maistą. Oficialiai teigiama, kad ūkininkavimo rėmimo tikslas – sudaryti prielaidas neišnykti kaimiškam kraštovaizdžiui...
Jei ūkininkai yra visuomenės išlaikytiniai, tai kaip iš jų rinkti mokesčius? Pensijų ir sveikatos draudimo
įmokas? Daug šalių turėjo ir tebeturi
atskirus mokestinius režimus būtent
ūkininkams. Dėl mokamų subsidijų
makroekonomistai žemės ūkio veiklą
vertina su minuso ženklu, ir šalis, kuriose santykinai didesnė bendrojo produkto dalis sukuriama žemės ūkyje,
vadina atsilikusiomis – agrarinėmis.
Žemės ūkyje pasiliko dirbti tie žmonės, kurie nieko kito dirbti negalėjo
arba nenorėjo ir tapo priklausomi nuo
valstybės išmokų. Su vartotoju jų santykis liko vietinio turgaus lygio – jie
nesiorientavo į vartotojo norus, mat ir
negalėjo dėl reguliuojamų kainų. Visi
valgytojai tapo taip pat priklausomi
nuo valdžios, nes maisto augintojams
jie nebuvo tikri vartotojai. Mokėdami
rinkos kainą jie nesiuntė užsakymo
signalo gamintojui – gamintojas orientavosi pagal išmokas. Maisto produktų kainose rinkos buvo mažai – tik nuo
ten, kur prasideda konkurencija tarp
maisto pramonės perdirbėjų ir pardavėjų. Nenuostabu, kad juos nuolat ir
užsipuldavo politikai dėl esą per didelių maisto kainų.
Kodėl rašau būtuoju laiku? Todėl,
kad manau, jog situacija keičiasi. Net
ir Lietuvoje, kur taikoma tegul ir modifikuota, bet iš esmės ta pati bendroji
žemės ūkio politika. Lietuvoje šie procesai dar susimaišo su žemės grąžinimu, žemės rinkos kūrimusi, apskritai
privačios nuosavybės ir konkurencijos
įsitvirtinimu ir netgi pavėlavusios žemės ūkio industrializacijos tendencijomis. Visiška košė. Todėl nenuostabu,
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kad vartotojas yra paliktas savo paties
daržo, vietinio turgaus ir iš kitų šalių
įvežtos produkcijos malonei. Pastarasis faktas yra geroji laisvos prekybos
pusė, nes priešingu atveju daugybės
maisto prekių tiesiog neturėtumėme.
Bet pažiūrėkime į tai globaliau.
Maistas buvo ir tebėra būtina prekė
visiems žmonėms ir kasdien. Be to, jis
labai įvairus – žmonės nori ir vaisių,
ir daržovių, ir pieno, ir grūdų, ir mėsos, ir visų jų ne po vieną rūšį. Taigi
paklausa yra, ir, drįstu teigti, bus dar
ilgai. Nors esama manančių ir netgi
rimtai su tai siejančių savo mokslo bei
verslo idėjas, kad po kurio laiko mums
šiandien įprasto maisto nevalgysime:
pakaks susišvirkšti moksliškai kiek
vienam pagal genetiką parinktą optimalų maistingųjų medžiagų kokteilį...
Bet palikime tuos kokteilius jų išradėjams ir grįžkime prie burokų ir
sviesto. Kadangi žemės, kurioje maistas galėtų augti, yra mažai ir jos mažėja, o tradicinės agrotechnologijos iš žemės, augalų bei gyvulių nieko daugiau
neišspaudžia, akivaizdu, kad normalaus tikro maisto paklausa tik didės. Ir
kainos jo augs. Tai vyksta ir šiandien,
ir šiandien de facto ūkininkai nėra jokia vargstančiųjų klasė. Priešingai –
išmanantieji puikiai gamina žaliavą
Vokietijos rinkai už vokišką kainą ir
dar gauna subsidijas. Kiti tiesiog gamina ką gaminę dideliems supirkėjams.
Jei toje srityje yra konkuruojančių perdirbėjų, tai jie atneša šiokią tokią žinią
apie rinkos poreikį, tačiau tik tokią, kokią patys supranta arba nori perduoti.
Tačiau kol subsidijos egzistuoja, kainos reguliuojamos ir tik dalis ūkininkų supranta, kad galų gale svarbiausias yra vartotojo noras, šalies rinkoje
nėra pakankamos konkurencijos. O
kol konkurencijos nėra, vartotojas nesvarbus – ne jis užsako muziką.
Sunku pasakyti, kiek laiko užtruks,
kol konkurencija tarp ūkininkų pasieks tokį lygį, kad eilinis Lietuvos var-

totojas jiems taps svarbus ir jie pradės
auginti (t. y. investuos) į tas kultūras,
kurios būtent čia turės paklausą. Nes
dalis žmonių vis dar nori pirkti lietuvišką prekę, kartais net pyksta, kad
parduodamos nelietuviškos. Be reikalo, nes nesant spaudimo niekas nesikeičia ir netobulėja. Kiekvienam juk
patinka, kad jo prekė – deficitas, ir visi
prie jos stovi eilėje. Čia labai gerai matyti, kokia vis dėlto žiauri rinka gamintojams: jei tu negamini, tai pagamins
kitas; jei gamini, tai bet kada gali atsirasti kitas, kuris pagamins geriau.
(Toks nemalonus, bet itin efektyvus
būdas tobulėti.) Kiti vartotojai lietuviškų prekių apskritai nenori – jiems
jos asocijuojasi su prasta kokybe, bloga pakuote, formaliai nupirktais leidimais ar sertifikatais. Prekybininkai
pridurtų – ir su nepatikimumu bei nepastoviu tiekimu.
Tačiau argi gali būti kitaip, jei turėsime omenyje anksčiau išdėstytas
aplinkybes: rinkos ekonomikos žemės
ūkyje kūdikystę, nesusiformavusią žemės rinką, CAP bendrus ir vietinius
reguliavimus, mažos rinkos specifiką,
neefektyviai ir brangiai veikiančias
institucijas ir tiesiog patirties stoką?
CAP nuostatos, nors labai po truputį, kinta. Nebeatrodo gerai remti ūkininkus už žemės nedirbimą, bręsta pokyčiai muitų srityje. Sunku pasakyti,
kiek laiko užtruks, kol reguliavimai
palengvės tiek, kad žemės ūkis galės
pats susireguliuoti pagal jo produkcijos vartotojų poreikius.
Bet kuriuo atveju, žvelgiant į perspektyvą, matyti, kad žemės ūkis turi
galimybę grįžti į sveiko proto ekonominės veiklos vėžes. Jei kainos nebūtų
reguliuojamos, tai gamta nebūtų taip
alinama (variantas – ekologiška žemdirbystė). Tuomet ir vartotojo norų bū
tų paisoma, o ūkininkai atsikratytų
remtinos socialinės grupės šleifo ir susigrąžintų garbingos ekonominės veik
los statusą.
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Pranciškaus efektas
Tikrasis ir išgalvotas popiežius
Giedrius Tamaševičius

Popiežius Pranciškus keičia Katalikų
Bažnyčios įvaizdį. Įvyko tai, kas atrodė neįmanoma jokiai viešųjų ryšių ar
reklamos agentūrai. Po daugelio metų
pasaulio žiniasklaida apie Bažnyčią
prabilo iš teigiamos pusės, užmiršdama beveik visą Benedikto XVI pontifikatą temdžiusias lytinių skandalų,
Vatikano kurijos intrigų temas. Iki šiol
kiekvienam popiežiui metamus kaltinimus dėl kryžiaus karų, inkvizicijos,
raganų deginimo jis nuginkluoja pap
rastu prisipažinimu: „Esu nusidėjėlis,
į kurį pažvelgė Viešpats“. Pranciškaus
fenomenas viešojoje nuomonėje ir pasaulio žiniasklaidoje šiandien jau yra
lyginamas su 2009 m. pasaulį apėmusia obamomanija. Vos per keletą mėnesių naujasis popiežius spėjo tapti ne
tik žurnalo Time, bet ir seniausio JAV
gėjų žurnalo Advocate metų žmogumi.
Maža to, kito amerikiečių žurnalo Esquire leidėjai pridėjo jam ir geriausiai
besirengiančio vyro titulą. Ne vienas
apžvalgininkas, aptardamas santykio su Bažnyčia pokytį žiniasklaidoje,
atkreipė dėmesį ir į įspūdingą statistiką. Lyginant su praėjusių metų
laikotarpiu, popiežiaus bendrosiose
audiencijose apsilankė 35% daugiau
žmonių, − jų skaičius jau perkopė 130
milijonų. Pranciškaus vardu paskelbta enciklika Lumen fidei žaibiškai tapo
bestseleriu. Jos jau parduota daugiau
nei milijonas egzempliorių visame
pasaulyje (nekyla abejonių, kad tokios pat sėkmės sulauks ir apaštalinis paraginimas Evangelii gaudium).
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Neseniai buvo paskelbta, kad būtent
popiežiaus tema praėjusiais metais
buvo apskritai daugiausiai diskutuojama socialiniuose tinkluose, juk vien
facebooke Pranciškus turi daugiau
kaip 10 milijonų sekėjų, o per twitterį
pasiekia mažiausiai 60 milijonų žmonių. Euforijos ir susižavėjimo šūksnių
kontekste sunku prisiminti, kad žinią
apie Jorge Mario Bergoglio išrinkimą
Romos vyskupu nemaža dalis pasaulio žiniasklaidos priėmė gana šaltai
ir skeptiškai. Dauguma „pažangių“
komentuotojų, patyrę, kokių pažiūrų
laikėsi Buenos Airių arkivyskupas
homoseksualų santuokų, moterų kunigystės ir abortų klausimais, skubėjo paskelbti, kad viduramžiškoji
Katalikų Bažnyčia ir toliau neturi
jokios ateities. Prie skeptikų jungėsi
ir kai kurie politikai − antai Danijos
vyriausybės religijos reikalų ir lygių
galimybių ministras Manu Sareenas,
viename interviu Vatikaną ir visą Katalikų Bažnyčią dėl moterų teisių varžymo sustatęs į vieną gretą su Iranu
ir Sirija. Sunkiais kaltinimais naująjį
popiežių pasitiko Argentinos kairiųjų
spauda. Vyriausybei artimas Buenos
Airių dienraštis Página/12 įspėjo skaitytojus, kad šis popiežius, rodydamas
dėmesį vargšams, iš tiesų siekiąs juos
suvedžioti. Panašiai kaip Pijus XII po
karo sukliudęs Italijos komunistams
paimti valdžią, o Jonas Paulius II prisidėjęs prie komunizmo žlugimo Europoje, taip ir naujasis popiežius savo
krikščionišką retoriką naudojąs kovai

su dabartine Argentinos kairiųjų vyriausybe, siekdamas grąžinti į valdžią
kapitalistus išnaudotojus. Prancūzijos
katalikų dienraščio La Croix duomenimis, būtent Argentinos kairieji pirmieji suskubo paskleisti gandus apie
tariamą Bergoglio bendradarbiavimą
su karine šalies diktatūra aštuntame
dešimtmetyje. Šie kaltinimai, iškart
po konklavos žaibo greitumu apskrieję
didžiųjų pasaulio dienraščių antraštes, vėliau buvo paneigti ir Argentinos
teisėsaugos atstovų, ir pačių nuo chuntos nukentėjusių kunigų. Neįprasta
tai, kad šiandien katalikybės kritikai
iš pašaukimo šią dėkingą temą visiškai ignoruoja (čia galima priminti,
kad hitlerjugendo uniformą dėvinčio
šešiolikmečio Josepho Ratzingerio
nuotraukos nebuvo pamirštos beveik iki pat jo pontifikato pabaigos).
Didžiosios Britanijos dienraščio The
Catholic Herald redaktoriaus Luke‘o
Coppeno nuomone, tokį požiūrį į naująjį popiežių iš dalies lemia ir liberalios
pasaulio žiniasklaidos apsisprendimas
susikurti ir puoselėti kur kas geriau
parduodamą popiežiaus revoliucionieriaus įvaizdį, mažai ką bendra turintį
su tikruoju šv. Petro įpėdiniu. Būtent
išgalvotasis Pranciškus šiandien yra
tapęs liberaliosios kairės superžvaigžde, kurios didysis privalumas –
priešinimasis Bažnyčios dogmoms, o
misija – galų gale nušviesti Katalikų
Bažnyčią liberaliosiomis vertybėmis.
Svarbus išgalvotojo Pranciškaus gerbėjų bruožas – nenoras ar negebėjimas
išgirsti, ką sako tikrasis Pranciškus.
Geriausias pavyzdys čia – garsiosios,
bene dažniausiai cituotos popiežiaus
frazės likimas. „Jeigu homoseksualus
asmuo yra geros valios ir ieškantis
Dievo, kas gi aš toks, kad jį teisčiau?“ –
šį sakinį linkstama interpretuoti kone
kaip nuodėmės sampratos atšaukimą,
nepastebint, kad popiežiaus žodžiai visiškai atitinka Katekizme pateikiamą
homoseksualių asmenų vertinimą. Panašiai buvo sutikta ir žinia apie popie-
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žiaus iniciatyvą rengiantis šių metų
vyskupų sinodui išsiuntinėti į viso
pasaulio vyskupijas šeimos temoms
skirtą klausimyną. Kai kur pasirodė
pranešimų, esą Vatikanas pirmą kartą istorijoje rengia demokratinę visų
Bažnyčios narių apklausą, kone referendumą opiais Bažnyčios moralinio
mokymo klausimais. Tuo tarpu būsimojo sinodo rengėjai Vatikane tvirtino,
kad šis klausimynas visų pirma skirtas visuotinės Bažnyčios vyskupams,
idant šie, sužinoję, ką žmonės mano
ir kaip gyvena, sinode pasinaudotų jo
duomenimis kaip pagrindiniu darbo

pasigautą ir Bažnyčios laiku nepaneigtą mitą kai kam jau tenka brangiai mokėti. Skelbiama, kad Niujorko
katalikų katedros renovacijos fondas
neseniai prarado potencialų rėmėją
ir septynženklę jo auką dėl to, kad
šį žmogų įžeidė naujausi popiežiaus
pasisakymai apie kapitalizmą. Jei ir
kiti multimilijonieriai – katalikiškos
veiklos rėmėjai patikės, kad popiežius
yra marksistas, Katalikų Bažnyčia
gali susidurti su rimtomis problemomis tokiose šalyse kaip Anglija, kur
Bažnyčios veikla labiausiai priklauso
būtent nuo stambiųjų aukotojų. Vati-

Popiežius Pranciškus

instrumentu. Nors tekstai apie išgalvotąjį popiežių kairiųjų liberalų spaudoje ir toliau itin gerai parduodami,
tikėtina, kad vieną dieną išgalvotojo
Pranciškaus gerbėjams teks pribaigti
savo fantazijos vaisių, supratus, kad
šis popiežius tikrai neketina šventinti moterų vyskupėmis, laiminti gėjų
santuokų, prezervatyvų naudojimo ir
abortų.
Kur kas rimtesnį pavojų, Luke‘o
Coppeno teigimu, tikrajam popiežiui
Pranciškui turėtų kelti iššūkis iš visai
kitos pusės. Konservatyvūs katalikai
daugelyje šalių (ypač Amerikoje) susirūpinę priėmė kitą išgalvoto Pranciškaus versiją, esą šis savo paraginime
Evangelii gaudium skelbiąs „gryniausią marksizmą“. Už šį žiniasklaidos
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kano ekspertas Johnas Allenas, perfrazuodamas evangelinį sūnaus palaidūno palyginimą, siūlo Pranciškui
nepamiršti vyresniojo brolio problemos: „Pranciškus ieško ryšio su visais
atstumtaisiais, ir Bažnyčios viduje,
ir išorėje. Taigi jis tarsi jau ir yra papjovęs nupenėtą veršį savo sūnums ir
dukroms palaidūnams iš postmoderniojo pasaulio. Tačiau kai kuriems katalikams ima atrodyti, kad popiežius
nevertina jų ištikimybės. Evangelijos
palyginime tėvas, pastebėjęs vyresniojo sūnaus nusiminimą, patikino
jį: Vaikeli, tu visuomet su manimi, ir
visa, kas mano, yra ir tavo. Kažkokiu
būdu savo vyresniesiems sūnums ir
dukterims šiuos žodžius turėtų ištarti
ir Šventasis Tėvas“.

Mokytis atskirti tikrąjį popiežių
Pranciškų nuo išgalvotojo, pažinti jo
asmenybę esama įvairių kelių: galima
skaityti anksčiau skelbtus kardinolo
Bergoglio interviu, jo parašytas knygas, įsiklausyti, ką apie popiežių pasakoja jo bendradarbiai ir bičiuliai. Štai
praėjus kelioms savaitėms po konklavos Vatikano dienraštis L‘osservatore
Romano paskelbė interviu su Juanu
Carlosu Scannone, 81-erių sulaukusiu tėvu jėzuitu, buvusiu Jorge Mario
graikų kalbos dėstytoju ir San Miguelio teologijos fakulteto direktoriumi
(kuriam būsimasis popiežius vadovavo
1980–1986 m.). Pasak tėvo Scannone,
Bergoglio yra žmogus, turintis ne tik
ypatingą dvasių skyrimo ir dvasinio
vadovavimo dovaną, bet ir gebėjimą
vienu metu atlikti kelis darbus. Tai
žmogus-orkestras, tuo pat metu galįs
skambinti pianinu, griežti smuiku ir
pūsti tromboną. Scannone pasakojo
atvejį, kai Bergoglio, sėdėjęs prie rašomosios mašinėlės ir rašęs straipsnį,
pakilo sudėti skalbinių į skalbyklę ir ją
įjungė, o iškart po to priėmė žmogų, atėjusį prašyti dvasinio patarimo. Kitas
popiežiaus bičiulis, buvęs Argentinos
leidyklos, išleidusios daugelį Bergog
lio knygų, vadovas tėvas Gustavo
Larrazábalas žurnalui US Catholic
patvirtino, kad Vatikanui Bergoglio
imasi vadovauti taip, kaip jam buvo
įprasta Buenos Airėse. Pranciškus,
pasak jo, yra ženklų ir gestų meistras,
gerai suprantantis, kokią galią jie turi.
Akivaizdu, kad iš Pranciškaus galima
tikėtis efektyvių sprendimų, kaip ganytojas jis ne tik labai aiškiai žino, ką
reikia keisti, bet ir tai, kad veikti reikia
nedelsiant, nes laiko lieka nedaug.
Pradėti pažintį su Jorge Mario Bergoglio, o drauge ir šiek tiek praskleisti
konklavos uždangą galima ir perskaičius jo trumpą bei efektingą kalbą, kurią jis kovo 9 d. rytą pasakė viename
iš parengiamųjų konklavos susitikimų. Havanos arkivyskupas kardinolas Jaime Lucas Ortega y Alamino
tuomet paprašė kardinolo Bergoglio
improvizuotai sakytos kalbos teksto.
Atkūręs jį iš atminties būsimasis popiežius Havanos arkivyskupui davė ir
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sutikimą jį paskelbti. Šį sutikimą jis
dar kartą patvirtino jau po konklavos.
Kovo pabaigoje šis tekstas (tikėtina,
kad būtent ši kalba turėjo lemiamos
įtakos kardinolų apsisprendimui) buvo
paskelbtas Havanos arkivyskupijos
žurnale Palabra Nueva, o vėliau ir kitoje katalikų žiniasklaidoje:
„Pagrindinį dėmesį reikia skirti
evangelizacijai. Tai Bažnyčios egzistencinis pagrindas arba, Pauliaus VI
žodžiais, „saldus ir guodžiantis džiaugsmas skelbti Evangeliją“. Pats Jėzus
Kristus skatina mus tam iš vidaus.
1. Evangelizacija visų pirma reiškia
apaštališką uolumą. Evangelizacija
reiškia Bažnyčios norą išeiti iš savęs.
Bažnyčia yra pašaukta išeiti iš savęs
ir eiti į pakraščius – ne tik geografinius pakraščius, bet ir žmogaus egzistencijos paribius: nuodėmės slėpinio,
skausmo, neteisingumo, abejingumo,
tikėjimo trūkumo, minties ir bet kokio
skurdo paribius.
2. Kai Bažnyčia neišeina pati iš savęs skelbti evangelijos, ji sukasi vien
apie save, kol galiausiai suserga. Galima sakyti, kad blogybių, ilgainiui
iškylančių bažnytinėse institucijose,
šaknys glūdi tame susitelkime į save,
tame teologiniame narcisizme.
Apreiškimo knygoje Jėzus sako, kad
jis stovi prie durų ir beldžia. Akivaizdu, kad Biblijos tekste kalbama apie
beldimą iš lauko pusės, norint užeiti
į vidų... Tačiau man rūpi tie kartai,
kai Jėzus beldžiasi iš vidaus, kad mes
leistume jam išeiti. Egocentriška Bažnyčia laiko užsklendusi Jėzų savyje,
neleisdama jam išeiti.
3. Į save susitelkusi Bažnyčia, neįsisąmonindama tiki turinti savą šviesą.
Ji liaujasi buvusi šviesos slėpiniu, ir
sukuria erdvę tai baisiajai dvasinio sekuliarizmo blogybei (kuri, pasak Lubaco, yra didžiausias blogis, galintis
ištikti Bažnyčią). Ši Bažnyčia gyvena
tik tam, kad joje vieni kitus garbintų.
Paprastai tariant, galimi du Bažnyčios
vaizdiniai. Pirmasis − tai iš savęs išeinanti ir Dei Verbum religiose audiens
et fidenter proclamans [pagarbiai Dievo
Žodį priimanti ir ištikimai jį skelbianti]. Antrasis − sekuliari Bažnyčia, gyve-
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nanti savyje, iš savęs ir sau. Šios mintys turėtų nušviesti galimus pokyčius
ir reformas, būtinas sielų išgelbėjimui.
4. Naujasis popiežius turi būti žmo
gus, įkvėptas Jėzaus Kristaus kontempliacijos ir adoracijos ir padedantis
Bažnyčiai išeiti į egzistencinius pakraščius, padedantis būti jai vaisinga
motina, gyvenančia evangelizacijos
saldybe ir paguoda.“
Šias mintis popiežius Pranciškus vėliau ne kartą kartojo ir paliudijo savo
veiksmais. Artėjant pirmosioms pontifikato metinėms apsipratome su tuo,
kad karališkus apartamentus Pranciškui atstoja pora kambarių Šv. Mortos
svečių namuose, o reprezentacinį limuziną – kuklūs, ne pirmos jaunystės
automobiliai; kad Didįjį Ketvirtadienį
jis plauna ir bučiuoja kojas kaliniams,
o gimtadienį švenčia prie šventinio
stalo pasikvietęs tris Romos benamius. Nuo popiežiaus programos neatsiejami ir geriausiems anekdotams
apie katalikų šventuosius prilygstantys linksmi pasakojimai apie ironiškas
Pranciškaus pastabas pasipūtusiems
Bažnyčios kunigaikščiams, jo skambučius eiliniams žmonėms: „Kartą
devyniolikmetis italas, vardu Stefano, kreipėsi į popiežių Pranciškų, kad
šis už jį pasimelstų. Praėjus kelioms
dienoms jaunuolis sulaukė skambučio
iš paties popiežiaus ir patvirtinimo,
kad jo prašymas išpildytas. Pokalbio
metu Stefano ir pats sulaukė prašymo – kreiptis į Šventąjį Tėvą tu, nes
nei apaštalai, nei kiti Jėzaus sekėjai
ir į šventąjį Petrą nesikreipdavę „Jūsų
šventenybe“, taigi ir Stefano turįs
naudotis ta pačia laisve kreipdamasis
į Petro įpėdinį“. Pasak italų apžvalgininko Beppe‘s Severgnini, Pranciškus
moka taip šypsotis, kad ir kiti ima šypsotis. Jis puikiai supranta, kad ironija
yra atjautos sesuo, padedanti priimti
šio pasaulio trūkumus. Jis moka bendrauti su žmonėmis minioje. Italams
jis daug kuo primena drąsųjį Bažnyčios atnaujintoją Joną XXIII. Galbūt
todėl kai kurių komentatorių nuomone
ir iš dabartinio popiežiaus galima tikėtis ne vien vyskupų sinodų, bet ir naujo Bažnyčios susirinkimo. Stephanas

U. Neumannas leidinyje Christ in der
Gegenwart atkreipė dėmesį, kad interviu su italų dienraščio La Repubblica
įkūrėju Eugenio Scalfariu popiežius
minėjo ir visuotinius susirinkimus:
„Pranciškus nepalieka abejonių, kad
Susirinkimas davė milžiniškų vaisių ir
kad naujovės – taip pat ir liturgijos –
yra neatšaukiamos. Nesileisdamas į
debatus, ar Susirinkimas reiškia trūkį, ar jis buvęs „tik“ pastoracinis, o ne
dogminis, Pranciškus priima jį kaip
istorinį įvykį. Tokiu būdu jis atveria
kelią naujam Susirinkimui, kuris galėtų priimti iššūkius tų, kurie šiandien
šaukiasi modernaus tikėjimo į Dievą
ir šiuolaikinio, mokslinio pažinimo pasiekimus atitinkančio buvimo krikščionimi“.
Apibendrindamas atsiliepimus į
kitą unikalų popiežiaus interviu Italijos jėzuitų žurnalui La Civiltà Cattolica vokiečių Die Tagespost apžvalgininkas Guido Horstas pastebėjo, kad
dauguma komentatorių iš išsamaus
pokalbio teksto tesugebėjo išsirankioti
kelias skambias citatas apie skyrybas
ir abortus, tačiau pražiūrėjo svarbiausią dalyką – tai, kad Pranciškus, turėdamas turtingą sielovadinės veiklos
patirtį, puikiai žino, kokios bevaisės
yra pastangos pradėti pokalbį nuo
moralizavimo ir grūmojimo žmonėms,
nutolusiems nuo Bažnyčios mokymo ir
gyvenime padariusiems didelių klaidų: „Jėzus, susitikęs samarietę prie
šulinio, nepuolė sukti jai ausies už jos
dešimtį vyrų, tačiau atkreipė jos dėmesį į svarbiausią dalyką – į save patį –
kelią, tiesą ir gyvenimą. Žmogus,
atradęs šią tiesą kaip pagrindą savo
egzistencijai, bus pajėgus susitvarkyti
ir savo gyvenimą. Bažnyčia nėra moralizuojanti institucija. Tai išganymo
bendrija, kuri kiekvienam, net ir didžiausiam nusidėjėliui, suteikia visas
malonės priemones, kad būtų įveikta
nuodėmė ir mirtis. Šiais reliatyvizmo
ir moralės suvokimo nuosmukio laikais
Pranciškus apie tai kalba net ir labiausiai nutolusiems nuo tikėjimo. Kaip ir
popiežius Benediktas jis grįžta prie
esminių dalykų. Prie krikščionių tikėjimo branduolio – prie Dievo meilės“.
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Die Zeit apžvalgininkė Christiane
Florin, komentuodama popiežiaus
interviu jėzuitų leidiniui taip pat atkreipė dėmesį, kad Pranciškus iškelia
Bažnyčią iš nesibaigiančio rūpinimosi
savimi: „Niekas nežino, ar jo Bažnyčia
tai išgyvens, ar jis pats tai išgyvens.
Pernelyg daug yra tų, kuriems tūnojimas apkasuose yra be galo patogus:
kairiųjų ir dešiniųjų, pasauliečių ir pašvęstųjų, prelatų ir Bažnyčios nekentėjų, maištininkų ir tylenių klastūnų.
Popiežiaus įsitikinimu, Bažnyčiai šiandien reikia gebėjimo gydyti žaizdas ir
sušildyti žmonių širdis. Bažnyčią jis
regi kaip karo lauko ligoninę po mūšio.
Mūsų akyse atsiskleidžia kitokia katalikybė, daranti pasaulį teisingesnį,
taikesnį ir laisvesnį. Ji klausia: „Kuo
galiu tau padėti?“ O ne: „Tu pats kaltas, kad voliojiesi ant žemės!“ Deramai
įvertinęs padėtį ir Bažnyčios viduje, ir
už jos ribų naujasis Romos vyskupas
vadovaujasi ir garsiuoju Jėzaus patarimu Būkite gudrūs kaip žalčiai. „Su
žurnalistais jis atsiskleidžia kaip patyręs ir suktas pašnekovas. Jis žodžiais
apkabina popiežių emeritą, idant nepaverstų Benedikto gerbėjų savo priešininkais. Jis pažada moterims daugiau
įtakos, kad ir jos būtų patenkintos. Jis
sudaro kardinolų tarybą būti patarėjais, kad aukštoji dvasininkija nebūtų
visiškai įbauginta. Jis leidžia suprasti
esąs apsiskaitęs, tačiau mieliausia jam
skaityti savo drąsiosios senelės Rozos
testamentą. Kad būtum krikščionis,
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gali studijuoti teologiją, tačiau tai neprivaloma – primena jis. Jei tikėjimas
bijo gyvenimo – tai nėra tikras tikėjimas.“ Christianės Florin žodžiais,
kiekvienu telefono skambučiu, interviu
Pranciškus siunčia savo kardinolams
aiškią žinią: keistą paukštį išsirinkote
popiežiumi. Tai kažkoks mišinys tarp
balandžio, erelio ir žvirblio. Galima ir
kitaip pasakyti: veikiausiai šį žmogų
atsiuntė dangus.
Daugelis apžvalgininkų, aptardami
paskutinėmis lapkričio dienomis pasirodžiusį pirmąjį oficialų šio popiežiaus
dokumentą – apaštalinį paraginimą
Evangelii gaudium, išskyrė jame žodžius apie į gatves išėjusią Bažnyčią,
todėl sužeistą ir purviną. Ji Pranciškui mielesnė už tą, kuri serga, užsidariusi savajame patogume ir saugume.
Popiežius ragina kunigus nedaryti
klausyklų kankinimų kameromis, o
bažnyčių – muitinėmis. „Bažnyčioje
yra vietos kiekvienam ir kiekvieno
vargingam gyvenimui.“ Tokiam sakiniui nereikia mokslingų interpretacijų, jis vienareikšmis: nė vienas negali
būti atstumtas. Tačiau tai nereiškia,
kad nebelieka mokymo, gėrio ir blogio
skyrimo. Tai akivaizdu daugelyje kitų
popiežiaus teksto vietų. Popiežystės
sampratos kitimas, decentralizacija,
iškeltas pasauliečių vaidmuo – vien
šiuos dalykus paraginime atradę apžvalgininkai sutaria: šis popiežius imasi esminių permainų. Vokietijos vyskupų konferencijos svetainėje www.

katholisch.de šia tema buvo kalbintas
benediktinų abatas Notkeris Wolfas,
pabrėžęs, kad jam kaip vienuoliui itin
svarbu buvo patirti, kad visas adhortacijos tekstas kyląs iš Evangelijos skaitymo maldoje. Į klausimą, ar popiežius
yra revoliucionierius, abatas nedvejodamas atsakė „taip“. Popiežiaus Pranciškaus perduodamą žinią abatas
suformulavo žodžiais: „Bažnyčia nėra
vien hierarchiškai struktūruota institucija, mes visi esame Bažnyčia,
mes visi drauge skelbiame Gerąją
Naujieną. Kas nors jai, žinoma, turi
vadovauti, tačiau prisidėti turi visi. Į
krikščionis Pranciškus žvelgia rimtai.
Pirmiausia jam svarbi ne struktūra,
jis klausia apie turinį. Kam reikalinga
Bažnyčia? Kas ji yra? Jis turi svajonę,
viziją, arba, moksliškai tariant: jis nori
naujos paradigmos“. Abatas Wolfas
sutinka, kad lūkesčiai, kuriuos apaštalinis paraginimas sukėlė šių dienų
pasaulyje, gali būti perdėti. Tačiau
akivaizdu, kad Pranciškus pataikė į
nervą. Visuomenėje juntamas neįtikėtinas žinios, kurią perduoda Bažnyčia,
ilgesys: garbingumo, atvirumo, atjautos ilgesys, ilgesys būti priimtam kaip
žmogui. Dažnai nei politikoje, nei ekonomikoje garbingumui nebelieka vietos. Šiame kontekste žmonės jaučia:
galiausiai turi atsirasti žmogus, kuris
tai įgyvendins. Ne toks, kuris iš karto
ateina su katekizmu rankoje, bet toks,
kuris užtikrina: „Pas mus yra vietos
jums visiems“.
!
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„Dievas eina pirma mūsų“
Apaštalinį nuncijų arkivyskupą Luigi Bonazzi
kalbina Julius Sasnauskas

Apaštaliniai nuncijai paprastai neužsibūna vienoje vietoje ilgiau 5–6
metų. Tai dar trumpesnis laikotarpis
nei įprasta klebono kadencija vienoje
parapijoje. Klebonai nebūna labai laimingi kilnojami iš parapijos į kitą, nebent tai reikštų paaukštinimą, karjeros
galimybę.
Jūsų Ekscelencija, ar nevargina tos
kelionės po pasaulį? Į Lietuvą atvykote
iš Kubos, dabar rengiatės į Kanadą,
dar anksčiau buvo tarnyba Afrikoje,
Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Visai skirtingi kraštai, kultūros, bažnytinės situacijos. Kaip sugebate įleisti šaknis
vis naujoje vietoje, susipažinti su ja,
suartėti? O gal nuncijaus pareigos universalios ir viskas kiekviename krašte
yra vienoda?
Pirmiausia norėčiau pasveikinti
visus Mažosios studijos klausytojus.
Esu dėkingas už galimybę, baigiantis
kadencijai, pasidalyti kai kuriomis
mintimis. Jūsų klausimas paskatino
mane prisiminti vieną dalyką. Mano
pavardė yra Bonazzi, bet mūsų giminė labai plati ir viena jos atšaka turi
pravardę Zinguini, kuri mūsų bergamietiška šnekta reiškia „čigonas“.
O, kaip sakoma, varde glūdi asmens
pašaukimas. Tai su manimi taip ir
nutiko. Nuo tada, kai būdamas 11
metų įstojau į kunigų seminariją ir
apsigyvenau toli nuo gimtojo kaimo,
galima sakyti, mano gyvenimas tapo
nuolatiniu judėjimu. Tačiau kartu nesijaučiu, tarsi visai neturėčiau namų.
Aš visada jaučiuosi namuose. Išmokau
atrasti namus ten, kur esu atsiųstas, o
ypač – jaustis lyg namuose tarp žmonių, su kuriais gyvenu ar dirbu. Taigi
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šia prasme visada keliauju, bet visada
jaučiuosi namuose.
Taip, skirtingi kraštai reiškia skirtingas kultūras, o tai savo ruožtu reiškia skirtingas istorijas, tad keliaujant
iš vienos vietos į kitą reikia turėti daug
nusižeminimo. Aš niekada nesijaučiau
taip, kad, girdi, kur tik mane pasiųstų,
aš visur susitvarkysiu, nes esu šeimininkas. Visur jaučiuosi lyg namuose,
bet vis labiau patiriu, kad norint jaustis lyg namuose, turi žinoti, jog privalai mokytis, būti atviras ir viską priimti, kad visada turi leistis, kad istorija,
tave supantys žmonės tave priimtų ir
mokytų. Skirtumai man padėjo dar
labiau atverti protą ir širdį, galima sakyti, suderinti skirtingus dažnius, bet
kartu ir padarė mane nuolankesnį, padėjo suvokti, kokie įvairūs ir skirtingi
yra kiti žmonės, o tu pats esi tik vienas
iš daugelio. Ir aš džiaugiuosi, būdamas
vienas iš daugelio.
Klausiate, ar esama kokių nors skirtumų nuncijaus tarnystėje, ar viskas
visur yra taip pat? Pamenu, kartą
vienas ambasadorius man pasakė: kai
atvyksti į kurią nors šalį, po metų žinai viską, po dvejų-trejų žinai kai ką,
po penkerių metų nebežinai nieko. Aš
mėginau taikyti šias taisykles nuo pat
pradžių, ne apie dvejus ar penkerius
metus, tik pripažindamas, kad visą
laiką reikia mokytis. Ir šia prasme keliavimas iš vienos šalies į kitą, nuo vieno paskyrimo į kitą, visada buvo labai
praturtinanti patirtis.
Bet lieka dar asmeninė plotmė, emocijos. 1997 m. vasarą savo kadenciją
Lietuvoje baigė pirmasis apaštalinis
nuncijus arkivyskupas Justo Mullor

Garcia. Aušros Vartuose buvo atsisveikinimo mišios, susirinko daugybė
žmonių, nuncijus vos tramdė ašaras,
o dalis žmonių atvirai raudojo, kaip
būna išlydint ilgametį kleboną. Žodžiu, ir viena, ir kita pusė prisiriša. Ar
Jums taip nebuvo nutikę?
Įsivaizduoju, kad monsinjoro Justo
Mullor Garcia patirtis yra išskirtinė,
nes jis buvo pirmasis nuncijus po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo.
Ir tai yra unikalu. Aš atvykau į Lietuvą, kai nuo nepriklausomybės paskelbimo jau buvo praėję beveik pora dešimtmečių. Pirmųjų metų idealizmas
ir lūkesčiai jau blėso, Lietuvos žmonių
laukė dramatiški susidūrimai su tikrove. Pamenu, atvykau į Lietuvą tais pačiais metais, kai popiežius Benediktas
XVI parašė laišką visiems vyskupams,
kuriame sakė, kad pirmutinis Bažnyčios uždavinys šiandien yra padaryti
Dievo balsą girdimą tokioje situacijoje,
kur žmonės vis labiau praranda susidomėjimą arba darosi abejingi jo Gerajai Naujienai ir aktyviam jo buvimui
nūdienos visuomenėje. Kadangi aktyvus Dievo buvimas yra meilė, o Dievas
negali veikti visuomenėje kitaip, kaip
tik per meilę, nes pats Dievas yra meilė, taigi aš sau ir iškėliau uždavinį užmegzti glaudžius, bičiuliškus, kasdienius santykius su Lietuvos žmonėmis.
Ir tai man tapo proga pamilti daugybę
žmonių ir užmegzti tokius santykius,
kuriuos žmogišku požiūriu galima
vadinti meile. Tokio dalyko man iki
tol neteko patirti. Gausybė akimirkų,
kupinų gyvybės, meilės. Ir štai, šiomis
dienomis, kai buvo pranešta apie mano
paskyrimą į Kanadą, daugybė žmonių
man parašė, sakydami, kad tai liūdnos
naujienos Lietuvai, bet geros naujienos
Kanadai. Nes jie taip ir pasakė – čia
jų, o ne mano žodžiai: „Jūs užkariavote
mūsų širdis“. Šia prasme mano patirtis
Lietuvoje yra tokia, kurios neįmanoma
pamiršti, nes ji paliko žymę, gyvą įspaudą, kuris atsiranda tada, kai užmezgi
nenutrūkstamus tarpusavio ryšius.
Klausantis Jūsų pamokslų ar stebint Jūsų bendravimą su žmonėmis,
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akivaizdu, kad iš prigimties esate sielovados kunigas, ne kabineto, ne „laboratorijos“ (kaip sakytų popiežius Pranciškus) žmogus. Ar kada nors išgyvenate
įtampą tarp Luigi Bonazzi kaip ganytojo ir Luigi Bonazzi kaip diplomato?
Žinoma, aš esu diplomatas, o Lietuvoje dar einu ir diplomatinio korpuso
dekano pareigas. Kiekvieną kartą,
kai vyksta šventė ar renginys, kuriame dalyvauja diplomatinis korpusas,
dažniausiai būnu tam tikras diplomatų balsas, perduodantis jų mintis ir
jausmus. Ir vis dėlto – esu diplomatas,
pasižymintis ypatingais bruožais. Per
didįjį 2000 metų Jubiliejų mes, vyskupai, susitikome su popiežiumi Jonu
Pauliumi II, ir jis mums pasakė, kad
mūsų diplomatija, Šv. Sosto diplomatija, yra Evangelijos diplomatija. Ir
tai tikra tiesa. Vykdant Evangelijos
diplomatiją, nėra jokio konflikto tarp
posto, profesijos ir mano giliausios
prigimties, kuri reiškia būti kunigu.
Nes visų pirma aš ir esu kunigas. Todėl kiekvieną kartą, kai ką nors darau kaip diplomatas, kartu darau tai
ir kaip kunigas. Kunigystei visada
tenka pirmutinė vieta. Ir šia prasme
labai gerai jaučiuosi tarp savo kolegų,
kitų diplomatų. Juk viena diplomato
pareigų yra skatinti vienybę, abipusę pagarbą ir supratimą. Prisimenu,
kartą kalbėjausi su Rusijos ambasadoriumi, mudu ėmėme juokauti. Aš jo
ir paklausiau: „Jūs esate tokia didžiulė šalis. Kodėl nepamėginate laimėti
lietuvių simpatijų kokiu nors mandagumo, pagarbos gestu? Duoti ko nors,
nieko mainais už tai nesitikint?“ Ambasadorius šypsojosi ir juokėsi, bet tuo
pat metu suprato, ką norėjau pasakyti.
Tad šia prasme matau, kad kiti ambasadoriai mano darbą vertina tiek,
kiek mato manyje ne tik diplomatą,
bet pirmiausia kunigą.
Atvykęs į Vilnių 2009 m. pavasarį minėjote, kad popiežius Benediktas XVI,
siųsdamas Jus šiai misijai, prasitarė,
jog Lietuva esanti panaši į Lenkiją, tik
labiau sekuliarizuota. Įdomu, kokį Lietuvos paveikslą išsivežate pagyvenęs
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čia 5 metus? Ar mes per tą laiką tapome
dar labiau sekuliarūs? Kita vertus, popiežiui Pranciškui sekuliarumas neatrodo neįveikiama kliūtis skelbti Gerąją
Naujieną, jis vis kalba, kad Evangeliją
reikia įgyvendinti pasaulyje, koks jis
yra, o ne koks galėtų ar turėtų būti.

kaip jis skleidžia Evangelijos šviesą,
paprastai, kaip savas žmogus. Net jei
Lietuvoje būtų dešimt žmonių, iš tiesų
įkvėptų Evangelijos, tarkim, dešimt
panašių į Pranciškų, galėtume sakyti,
jog turime visus reikalingus vaistus
užtikrinti savo visuomenei jei ne klestėjimą, tai bent tikrą plėtrą.

Tai tiesa. Man buvo labai įdomu
sužinoti popiežiaus Benedikto XVI
Kaip vertinate Bažnyčios situaciją
Lietuvoje? Mūsų vyskupai šypsosi ir
nuomonę, kai jis sakė, kad Lietuva
yra katalikiška šalis, Lenkija yra kakalba apie laimėjimus. Bet kunigų setalikiška šalis, bet Lietuvoje matosi
minarijos vegetuoja be pašaukimų, midaugiau neigiamų sekuliarizacijos pasionieriška dvasia prigesusi, vadinadarinių. Lietuvoje praleidau penkerius
masis katalikiškas diskursas skurdus
metus. Klausiate, ar Lietuva tapo dar
ir sustingęs: trūksta diskusijų, drąsių
labiau sekuliarizuota?
Aš negaliu atsakyti į šį
klausimą. Verčiau pasakysiu taip: susitikau
su daugybe žmonių,
taip pat grupių, organizacijų, kurios stengiasi skleisti visuomenei
evangelines vertybes.
Šiaip ar taip, klausimas apie sekuliarizaciją yra svarbus, nes mes
tikime, o kartu žmogiška patirtis byloja, kad
Evangelija yra tvirta, ji
yra veiksmingas pokyApaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi
čių įrankis. Evangelija
iniciatyvų, naujų idėjų, neatsiranda
perkeičia visuomenę. Dutūkstantmeoriginalių teologų, vengiama dalyvautė krikščionybės istorija byloja, kad
ti žiniasklaidoje. Ar Jums tie dalykai
Evangelija visada buvo pokyčių į gera
kelia nerimą?
veiksnys. Todėl Lietuva tiesiog privalo paklausti savęs: kur mes stovime
Būtent tokį klausimą man ir turėtų
Evangelijos atžvilgiu? Jeigu Evangepateikti kunigas Julius Sasnauskas!
lijos buvimas aiškiai juntamas, jeigu
Nes šitas klausimas kartu atskleidžia
Evangelija gyvenama, tada visuomenė
ir jūsų nerimą, būgštavimus ir troškigali atsilaikyti prieš bet kokius virusus
mus, ir aš tai labai vertinu. Aš pats neir išgyti. Bet jei Evangelija nustumiasakyčiau, kad mūsų vyskupai šypsosi
ma į šalį, jei ji pranyksta, tai yra tarsi
ir kalba apie laimėjimus. Daug laiko
kūnas be antikūnių, ir tada liekame bepraleidau su visais Lietuvos vyskuveik neapsaugoti nuo bet kokios ligos.
pais, ir man nesusidarė įspūdis, kad
Taip, tiesa, kad iš pirmo žvilgsnio
jie girtųsi. Atvirkščiai, man tekdavo
Lietuvos visuomenė tapo labiau sejuos daugybę kartų padrąsinti. Sakokuliarizuota, bet tai neturėtų kelti
te, kad kunigų seminarijos vegetuoja
baimės. Atvirkščiai, aš pats šioje sedėl pašaukimų stokos, stinga misijų
kuliarizuotoje visuomenėje stengiuosi
dvasios. Taip, tai tiesa, bet, mano
labai paprastai, bet konkrečiai skleisnuomone, tokia tikrovė labai primena
ti Evangelijos šviesą. Jūs paminėjote
besibaigiančią naktį, kada sutemos
popiežių Pranciškų. Mes matome,
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pačios tirščiausios, bet labai greitai
nušvis šviesa. Tiesa, Lietuva šiuo metu
išgyvena išbandymų laikotarpį. Bet
mes turime suvokti, kad sunkumai ir
išmėginimai, jei juos teisingai suprantame, tampa galimybėmis, naujomis
progomis. Taigi turėtume vis labiau
mokytis sunkumus paversti galimybėmis. Pavyzdžiui, kalbos apie dvasinių
pašaukimų stoką tikrai yra skaudžios.
Juk Bažnyčia be pašaukimų – tai lyg
šeima be vaikų, lyg medis be vaisių.
Tačiau taip iš tikrųjų nėra. Bažnyčia
yra motina, o ten, kur motina, ten ir
vaikai, ten gyvybė. Čia norėčiau visų
paklausti: ką galėtume padaryti, kad
žmonės suvoktų, jog gyvenimas yra
pašaukimas, o pašaukimas yra tai, ką
gauni, priimi, atrandi tai, kas tau duota, o šaltinis, iš kurio trykšta pašaukimai, yra Dievas. Taigi pirmiausia
reikia atrasti Dievo buvimą savo gyvenime, tai yra pirmasis pašaukimas.
Koks aš esu Dievo akivaizdoje? Tada
galima pereiti prie konkretesnių pašaukimų, kunigystės ar vienuolystės.
Aną dieną lankiausi Kretingoje, pranciškonų vienuolyne. Staiga pro duris
įžengė naujokas, kuris šiuo metu studijuoja Italijoje, netoli Florencijos. Jo
veidas buvo toks gražus, toks spindintis, kad aš net šūktelėjau iš nuostabos:
štai naujasis Pranciškus! Ir tai man
suteikė tiek džiaugsmo. Aš klausiau
savęs: iš kur šis pašaukimas? Jei atsirado šis pašaukimas, vadinasi, bus
ir daugybė kitų. Taigi pašaukimų yra.
Tik kartais reikia garsiai suskambinti
varpais, kad žmonės išgirstų. Daugelis
turi pašaukimą, bet nemoka išgirsti
viduje bylojančio balso. Todėl kartais
turime jiems padėti.
Kalbant apie aktyvesnį dalyvavimą
žiniasklaidoje, visiškai sutinku su jumis. Kiek kartų pats savęs klausiau:
kodėl žmonės, dirbantys katalikiškoje
žiniasklaidoje, nesusiburia į viena ir
kartu nepasvarsto, ką būtų galima nuveikti? Juk yra Mažoji studija, yra Bernardinai, yra Marijos radijas, Kaune
yra žurnalas Artuma, dar kiti. Kodėl
gi kartu nesusirinkus ir neaptarus,
kaip galėtume pasiekti savo brolius ir
seseris, dirbančius Lietuvos ryte, Delfi
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ir panašiai? Turėtume labiau vieni kitus vertinti ir darbuotis drauge.
Paminėjau Marijos radiją. Man atrodo, mes jo neįvertiname taip, kaip
derėtų. Jis yra neįkainojamas įrankis,
ypač dėl to, kad jį remia tokia daugybė žmonių. Žinau, kad Marijos radijo
išlaikymui kiekvieną mėnesį reikia
100 000 litų, ir kiekvieną mėnesį jie
tokią sumą surenka. Iš žmonių, aukojančių po litą ar du. Jūs dirbate žiniasklaidoje, tai jūsų pareiga pasirūpinti,
kad katalikiškos žiniasklaidos darbas
būtų labiau branginamas ir kad ji bendrautų su kita žiniasklaida!
Nors įprasta sakyti, kad popiežius
Benediktas XVI tęsė Jono Pauliaus II
misiją, o popiežius Pranciškus yra Benedikto mokinys ar, kaip Jūs sakote,
Benedikto XVI tikėjimo vaisius, vis
dėlto akivaizdu, kad trys paskutinieji
popiežiai labai skirtingi. Gal jų pontifikatai atspindi skirtingus laiko ženklus,
iškylančius Bažnyčios kelyje? Štai popiežius Pranciškus žengė į Šv. Petro
sostą radikaliai ir visai naujoviškai
skelbdamas paprastumą, nusižeminimą, neturtą, jis nuolat pabrėžia Bažnyčios misionieriškumą. Kokių naujų vėjų
Bažnyčioje Jūs laukiate iš šio pontifikato? Neseniai vokiečių katalikų spauda
minėjo opoziciją, kuri įvairiuose kraštuose atsiranda Pranciškaus politikai.
Tai, ką jūs sakote, yra akivaizdu:
trys popiežiai reiškia tris skirtingas
asmenybes. Trys skirtingi asmenys,
bet kiekvienas jų užtikrina mus, kad
jie yra atsakymas, kurį Viešpats siūlo konkrečiai žmogiškosios istorijos
situacijai. Imkime kad ir popiežių
Benediktą XVI ir popiežių Pranciškų. Popiežius Benediktas XVI su savo
šventumu, išmintimi, žiniomis – sunku būtų rasti kitą tokią asmenybę,
bent jau aš taip manau. Ir vis dėlto šis
šventas žmogus, šis be galo protingas
ir išsilavinęs žmogus, būdamas taip
pat be galo nusižeminęs, suprato, kad
šiais laikais reikalingas dar ir gebėjimas veikti gyviau, efektyviau, greičiau
reaguoti į situaciją. Tad giliai savyje jis
suvokė, jog Dievas jį ragina parūpin-

ti Bažnyčiai tokį vadovą, kuris gebėtų daryti tiesioginį poveikį, būtų tarp
žmonių, mokėtų ne tik kalbėti, bet ir
būtų išklausytas, – juk galima kalbėti,
bet tavęs gali niekas nesiklausyti. Popiežius Benediktas XVI kalbėjo. Kokios
gražios, kokios gilios yra jo kalbos! Bet
taip mažai žmonių brangino jo pasakytą žodį. Galimas daiktas, ateityje brangins labiau. Taigi jis suprato, jog reikia
pasitraukti. Ir pažiūrėkite, kas nutiko!
Niekas nė nesvajojo, kad turėsime popiežių, kuris padarė taip, kad Bažnyčios balsas vėl būtų girdimas nuo ryto
iki vakaro, ir kad žmonėms malonu to
balso klausytis, jie nori jo klausytis, ir
ne vien katalikai! Kodėl taip nutiko?
Todėl, kad popiežius Benediktas XVI
pakluso savo įkvėpimui. Todėl, kad istorija yra mūsų žmogiškose rankose,
bet kartu nesiliauja buvusi ir Dievo
rankose. Kadangi Dievas mus myli,
jis duoda mums tai, ko reikia. Mums
reikėjo popiežiaus Pranciškaus – mes
gavome popiežių Pranciškų.
Kokių naujų tendencijų tikiuosi iš
šio pontifikato? Tikrai tikiuosi kvietimo sugrįžti prie esminių Evangelijos
dalykų, o tai reiškia suvokti, kad nesame našlaičiai šioje žemėje, globalizuotoje žemėje, kurioje vis dėlto kartais
jaučiamės tokie vieniši. Kodėl? Todėl,
kad praradome Dievo tėvystės pojūtį, o
popiežius Pranciškus vėl skelbia, ne tik
balsu, bet visu savo asmeniu, kad Dievas yra Tėvas ir myli mus tokius, kokie
esame. Jei esame sužeisti, tai myli mus
sužeistus. Popiežius yra Romos vyskupas, Romos vyskupas yra apaštalo Petro įpėdinis, o Petro pareiga yra mylėti.
Jei visi įrankiai, kuriuos Bažnyčia turi
savo žemiškai misijai vykdyti, pasidaro pernelyg svarbūs kaip įrankiai,
pamirštant tikslą, dėl ko jie yra, tada
reikalinga reforma, atsinaujinimas. Jei
institucija iš tiesų netarnauja, tai ji bus
raginama atgaivinti tarnavimo dvasią,
o ne savo pačios institucinę sėkmę.
Bažnyčia ieško ne asmeninės sėkmės,
bet stengiasi tarnauti. Apie tai kalbėjo jau ir popiežius Benediktas XVI,
kritikuodamas karjerizmą Bažnyčios
viduje. Žinoma, kiekvienas popiežius
susiduria su opozicija, tai normalu, ir
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kiekvienas popiežius stengiasi išnaudoti opoziciją, paversti ją galimybe
būti geresniu Kristaus mokiniu. Popiežius Pranciškus žino, kad yra žmonių, kuriems nepatinka jo vadovavimo
stilius, bet būtent šiuos žmones popiežius Pranciškus labiausiai ir myli!
Kanada yra Jums pažįstamas kraštas. Ar turite ten kokią ypatingą užduotį? Ar nebus sunku iš mažo, lengvai aprėpiamo ir suvokiamo krašto persikelti
į milžinišką šalį su visa jos kalbų, kultūrų, religijų, tradicijų įvairove? Na,
vienu sunkumu bus mažiau – nereikės
mokytis naujos kalbos. Be to, Toronte –
gausi italų bendruomenė, net atskiras
miesto rajonas, vadinamas Little Italy.
O jeigu kartais pasiilgtumėte lietuvių
kalbos ar cepelinų, taip pat atsiras galimybė – Toronte net dvi dar gana gyvos lietuvių parapijos, Monrealyje taip
pat. Ar ketinate išsaugoti savo atmintyje ką nors lietuviška? Ir apskritai – ar
patyrėte, išmokote ko nors sau pačiam
kaip žmogui ir kunigui naujo ir svarbaus gyvendamas Vilniuje?
Žinote, ir monsinjoras Putrimas, atsakingas už lietuvių sielovadą užsienyje, ir vienas pranciškonas kunigas man
jau davė lietuviškų parapijų adresus
Toronte ir Monrealyje. Tikrai bus taip,
kaip sakote: atskridęs į Kanadą, rasiu
ten Lietuvą, ir, kaip minėjote, mažąją
Italiją. Pasaulis tikrai yra kaimas, ir
dalelę savęs randame visur. Tokia patirtis visada būna labai įdomi.
Kaip teisingai pažymėjote, man
Lietuvoje sunkiausia buvo tai, kad
nemokėjau kalbos. Tačiau kartu tai
buvo dar viena proga parodyti nusižeminimą, pripažinti, jog ne viską
galiu padaryti. Tikrai būčiau norėjęs
išmokti lietuviškai, bet dėl įvairių
priežasčių, nuo pat mano atvykimo
2009 m. gegužės 5 d., mane iš karto
užgriuvo visokie konkretūs darbai ir
uždaviniai, tad mokytis kalbos beveik
nebeliko laiko. Vos tik ateidavo pamokos laikas, būtinai kas nors sutrukdydavo. Galiausiai apsiribojau tuo, kad
išmokau Mišių tekstus ir skaityti lietuviškai. Žodžiu, teko pripažinti savo
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ribotumą. Kanadoje šia prasme man
bus lengviau su savo laužyta anglų ir
laužyta prancūzų kalba.
Klausiate, kokių svarbių išgyvenimų patyriau Lietuvoje? Kas išliks iš
šių beveik penkerių metų Lietuvoje?
Tai fundamentalus klausimas: o kas
gi tikrai išlieka? Juk darai daugybę
dalykų, bet galiausiai – kas gi išlieka?
Galėčiau sakyti, kad išlieka faktas, jog
nukeliavau po 40 000 kilometrų kasmet, aplankiau tokias ir tokias vietas.
Bet galiausiai vis tiek suvoki, jog išlieka tavo pastangos paaukoti gyvenimą
kitiems, o visa kita tėra tuštybė. Gali
padaryti daugybę dalykų, bet galiausiai visa tebus tuštybė, jei tai netaps
konkrečiu meilės ženklu ir išraiška.
Net ir mažiausias meilės aktas – o
meilė visada išlieka – yra kapitalas,
kuriantis ateitį. Tuštybė išnyksta.
Šventės, aplodismentai – visa tai išnyksta, jie nekuria ateities.
Kaip tik prieš išeinant iš nunciatūros, mane aplankė du žmonės. Pasijutau tiesiog priblokštas jų nuoširdumo.
Kodėl? Anksčiau tiems žmonėms kartais kildavo klausimų, jie man parašydavo elektroninį laišką, ir dabar norėjo padėkoti, kad aš radau laiko į tuos
laiškus atsakyti. Jie jautė, jog gali kuo
nors pasikliauti. Štai kas išlieka.
Norėčiau sugrįžti prie ankstesnės
minties. Dovana, lobis, kurį išsivežu
iš Lietuvos, yra tas tarpusavio santykių mastas, abipusė pagarba ir padrąsinimas. Savo misijoje nuolatos
jutau palaikymą. Seserys karmelitės
Paštuvoje, šv. Klaros seserys Kretingoje, Betliejaus seserys Paparčiuose,
seserys benediktinės – ir tai tik kalbant apie pašvęstojo gyvenimo vietas.
Jos mane neįtikėtinu būdu palaikė ir
džiaugėsi, galėdamos palaikyti. Mes
daug ką nuveikėme ir su seserimis
vienuolėmis, ir su vyskupais. Pavyzdžiui, su arkivyskupu Tamkevičiumi
susiklostė gili kunigiška ir vyskupiška
bičiulystė, nors jis nekalba nei itališkai, nei angliškai, o aš nemoku nei rusiškai, nei lietuviškai. Tokie pat gilūs
santykiai užsimezgė ir su kardinolu
bei kitais vyskupais. Štai ką išsivežu
iš Lietuvos.

Kai paskutinį kartą pakilsite lėktuvu
virš Vilniaus, būtinai turėsite palaiminti mūsų miestą ir visą Lietuvą. O
mes dėkojame Jums už atliktą misiją,
už rūpestingai ir išmintingai parinktus naujus vyskupus. Ir šiaip per tuos
metus buvo labai gera matyti Apaštalinio nuncijaus asmenyje paprastą,
linksmą, draugišką, nuoširdų žmogų,
kuriam tikėjimas yra brangenybė.
Jūsų šypsena vertė ir mus nusišypsoti,
atrasti naujų vilties galimybių.
Ar norėtumėte atsisveikindamas ko
nors palinkėti mums? Gal pamokyti
mus ar pataisyti?
O gal tai nebus paskutinis kartas,
kai pakilsiu virš Vilniaus? Bet kuriuo
atveju, žinoma, kad palaiminsiu. Ir
ranka, ir savo ašaromis. Ką norėčiau
pasakyti savo brangiai Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje, brangiems Lietuvos
žmonėms, šiai tautai? Jūs drąsiai pasitikote ekonominę krizę ir užklupusius
sunkumus ir gana gerai su jais susidorojote, bet vis tiek išlieka esminis klausimas – jaunų žmonių emigracija, apie
kurią reikia dar atviriau kalbėti visos
šalies lygmeniu. Lietuva yra tokia šalis, į kurią daugybė žmonių mielu noru
atvyktų ir joje apsigyventų, tad kodėl
patys lietuviai ją palieka? Lietuviams
norėčiau perteikti įsitikinimą, kuris
ateina iš tikėjimo, o tikėjimo pasaulis
atskleidžia tikrąją dalykų padėtį. Net
ir tada, kai savo gyvenime susiduriame
su visokiais sunkumais, Dievas eina
pirma mūsų. Ir ne tik eina, bet jau
būna viską padaręs. To išmokau iš popiežiaus Benedikto XVI. Jis mėgdavo
kartoti: kokia didi paguoda mums, kad
Dievas eina pirma mūsų ir jau viską
atliko, dovanojo mums taiką, atleidimą ir meilę, būna kartu su mumis. Norėčiau, kad visi lietuviai suvoktų, jog
kurdami savo tautos istoriją, kuri jau
yra labai ilga, jūs nesate vieniši, kad
Dievas yra kartu ir padeda įveikti išmėginimus bei sunkumus. Linkėčiau,
kad kiekvieną dieną pradėtume tokiu
suvokimu, jog Dievas eina pirma mūsų
ir padeda statydinti gyvenimo rūmą.!
(Mažoji studija, iš anglų kalbos
vertė Rūta Tumėnaitė, 2013-01-02)
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Metmenys Lietuvos tautinių
mažumų tyrinėjimams
Kęstutis Skrupskelis

Norėčiau pasidalyti išvadomis ir apibendrinimais vienu konkrečiu klausimu, duomenis palikdamas kitoms progoms. Taip išeis trumpiau ir aiškiau.
Pagrindinė išvada: prieškario Lietuvai
netinka Vakarų „tautinio klausimo“
sampratos modeliai, nes Lietuvoje padėtis buvo tiesiog kitokia. JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje socialiniai ir ekonominiai mažumų
asimiliaciją skatinantys veiksniai buvo
galingi, ir beveik visos mažumos per
kelias kartas ištirpo, nesvarbu, norėjo
to pačios ar ne. Tiesa, kai kur prisidėjo
ir politinis spaudimas, valstybei įstatymais varžant konkrečios mažumos
kultūrinę raišką. Tačiau asimiliacija
daugiau priklauso nuo socialinių ir
ekonominių veiksnių negu nuo politikos. Tuo tarpu Lietuvoje šie veiksniai
buvo silpni, ir mažumos asimiliacijos
išvengė, nes gyveno gana izoliuotos
nuo bendrojo krašto gyvenimo.
1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, mažumos Lietuvoje buvo
pasiskirsčiusios taip: karaimai – 140,
totoriai – 1000, baltgudžiai – 4000, lat
viai – 15 000, vokiečiai – 29 000, rusai – 51 000, lenkai – 66 000, žydai –
154 000. Iš viso gyventojų – 2 000 000.
Prijungus Klaipėdos kraštą, prisidėjo
141 000 gyventojų, tarp jų 60 000 sakėsi esantys vokiečiai. Žydų skaičiai
padidėjo, bet nežymiai.
Apie rusus ir latvius nieko ypatingo sklaidydamas viešuosius anų laikų
šaltinius nepastebėjau. Juos ir praleisiu. Lietuvių spaudoje mažai žinių ir
apie baltgudžius, – viena kita užuomina apie jų kultūrines organizacijas.
Nelojaliausi Lietuvos valstybei buvo
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vokiečiai, ypač gyvenantys Klaipėdos
krašte. Tarp jų būta ryškaus nusiteikimo, kad jie gyvena vokiečių žemėse, kurios dėl didelės neteisybės buvo
nuo tėvynės atplėštos. Net ir daugelis
tų, kurie prijungus Klaipėdos kraštą
Vokietijos pilietybės neoptavo, Lietuvos piliečiai tebuvo formalia, teisine
prasme, o ne savo vidinėmis nuostatomis. Jie su Vokietija palaikė glaudžius ekonominius santykius ir gyveno Vokietijos politinėmis nuotaikomis.
Savo ateitį jie siejo ne su Lietuva, o su
Vokietija.
Šiuo požiūriu jie ženkliai skyrėsi nuo
karaimų ir totorių, kurie, išlaikydami
tautinį savitumą, save laikė Lietuvos
piliečiais. Spaudoje pabrėžta, kad nuo
senų laikų jie buvę ir esantys Lietuvai
lojalūs. Tai pilietiškiausiai nusiteikusios mažumos.
Lenkų klausimas – sudėtingas, nes
lietuviai skyrė tikruosius lenkus nuo
sulenkėjusių lietuvių. Pastarieji net
patyrė politinį spaudimą: buvo stengiamasi juos atlietuvinti, pavyzdžiui,
ribojant jų galimybes siųsti savo vaikus į lenkiškas mokyklas. Apie Lietuvos lenkus spaudoje rašyta mažai –
pagrindinis dėmesys buvo skiriamas
lietuvius persekiojantiems Vilniaus
krašto lenkams. Nemažai rašyta ir
apie lenkų antisemitizmą. Spėčiau,
kad lenkų pilietiškumo sąmonė buvo
silpna, kad daugeliui būtų buvę patogiau gyventi su Lenkija glaudžiai
sujungtoje Lietuvoje, kad buvo sunku
suprasti, kaip lietuviai galėjo atsisakyti aukštesnės kultūros ir bendros
istorijos.
Gausiausią mažumą, būtent žydus,

nuo kitų skyrė ne vien kalba ir tautybė,
bet ir rašmenys, religija bei (pašalinių
akimis) savotiški papročiai. Jie turėjo
platų savo mokyklų tinklą su hebrajų
dėstomąja kalba, ligonines, užtikrinančias, kad bus laikomasi jų religinių
reikalavimų, profesines organizacijas,
kooperacijos bankus, teatrus, spaudą,
literatūrą. Jų politinis dėmesys buvo
skirtas sionizmui: savo vaikus jie dažniau ruošė gyvenimui Palestinoje negu
Lietuvoje. Kilus nesutarimams, nuo
senų laikų jie buvo pratę kreiptis į rabiną, o ne į valstybinį teismą, ir su nežydais bendrauti rusiškai. Nors būta
žydų, dalyvaujančių krašto gyvenime,
ypač sveikatos apsaugos srityje, lietuviškoje spaudoje jie dažniau pastebimi
žinutėse apie jų vidinį gyvenimą arba
savo specifinių interesų gynimą. Jų
pačių supratimu, izoliacija jiems buvo
naudinga, nes leido išsaugoti hebrajų
kalbą ir neproporcingai aktyviai prisidėti prie Palestinos kolonizacijos.
Bent ketvirto dešimtmečio viduryje lietuviškoje spaudoje gana dažnai
pabrėžiamas jų lojalumas, tarytum
visuomenėje dėl to buvo kilę abejonių.
Tačiau spėčiau, kad lojalumo sąvoka
čia ne visai tinka. Būtų tiksliau sakyti, kad tarp žydų vyravo indiferentizmas: jie buvo linkę prisitaikyti prie
bet kurios valstybės, kuri paliktų juos
ramybėje, jiems netrukdytų gyventi
savo bendruomenėse ir nepažeistų jų
ekonominių interesų. Kartu reikia pabrėžti, kad dauguma žydų nebuvo Lietuvos valstybės priešai. Panašiau, kad
jiems tiesiog labiau rūpėjo savivalda
negu ją suteikianti Lietuvos valstybė.
Vakarietiško tipo diskriminacijos,
tautinės neapykantos, antisemitizmo
sąvokos pabrėžia mažumų pasyvumą:
daugumos veikia, tuo tarpu mažumos
yra veikiamos. Tai daugmaž atitinka
žydų padėtį Vokietijoje: žydai buvo per
silpni, kad priverstų nacius pasikeisti.
Panašiai kaip juodaodžiai Amerikoje
vergijos ir segregacijos laikais. Kas
kita Lietuvoje: Lietuvos vokiečiai ir
lenkai džiaugėsi už Lietuvą galingesnių valstybių parama, o žydai buvo pakankamai išsilavinę ir turtingi, kad sugebėtų patys (ap)ginti savo interesus.
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Aktyvumo-pasyvumo priešprieša
pastebima ir svarstant, ar Lietuva
buvo tautinė, ar pilietinė valstybė,
tarytum lietuviai nevaržomai galėjo
rinktis vienaip ar kitaip. Mes labiau
linkę kalbėti apie statomus barjerus,
mažumų pilietiškumui keliamas išorines kliūtis, šias sąvokos pasiskolindami iš užsienio. Jos tinka Vokietijai,
bet Lietuva buvo nauja ir ekonomiškai
silpna valstybė. Jos ateitis nebuvo užtikrinta. Ir vokiečiai, ir lenkai, ir žydai
galėjo didžiuotis turtingesnėmis kultūromis, o pirmieji du – dar ir tikėtis
svetimų valstybių paramos. Žydai ir
Klaipėdos vokiečiai už lietuvius buvo
turtingesni ir raštingesni, o žydai nuo
senų laikų dar ir buvo įpratę gyventi
gana izoliuot(a)i.
Esant tokiai padėčiai, nerealu būtų
galvoti, kad mažumų pilietiškumas
priklausė vien nuo lietuvių nuostatų
ir elgsenos. Išties retai kreipiamas
dėmesys į pačių mažumų gyvenimą,
pamirštant, kad pilietiškumas yra ir
vidinė nuostata.
Svarstant mažumų klausimą, negalima apeiti Holokausto. Kol kas dėl to
šiandien daugiau konfrontacijų negu
diskusijų, visiems dalyviams besilaikant iš anksto užimtose pozicijose.
Pastebimos pasikartojančios sąvokinės
klaidos, tapatinant individų smurtavimą su valstybinio masto naikinimo politika, ir individų kaltę – su kolektyvine atsakomybe. Lietuvoje įvykiai buvo
sudėtingi. 1941 m. vasarą vyko ir sukilimas, ir karas, ir – žlugus tvarkai –
smurtavimas. Taip pat, gal jau tada, o
gal keliais mėnesiais vėliau, pradėta
įgyvendinti naikinimo politiką.
Būtų mažiau nesusipratimų ir įtarinėjimų, jeigu Lietuvai būtų pripažinta
savigynos teisė: sovietų užpulta ji turėjo teisę gintis, sukilti. Aišku, net ir
tai pripažinus, neaiškumams ir nesutarimams lieka daug erdvės. Galima
svarstyti, ar 1940 m. vasarą laiku susigaudyta, kas darosi, ar ne per daug
lietuvių kolaboravo, ar ne per daug
pasitikėta vokiečiais, ar sukilimas ir
Laikinoji vyriausybė buvo perspektyviausios priemonės. Politinių klaidų
galimybė išlieka. Bet klaida – ne tas
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pat kaip nusikaltimas. Juolab kad tada
teko veikti neturint nei informacijos,
nei išteklių, ir ne vien taisyti vienos
okupacijos žalą, bet ir rengtis antrajai.
Nors ne visada ribos yra aiškios, reikia kiek įmanoma labiau skirti antisovietinį sukilimą nuo savivaliavimo ir
smurtavimo, kurio taip pat tą vasarą
netrūko. Viena prasme tai buvo normalus reiškinys, būdingas karų, okupacijų, teroro traumuotoms visuomenėms. Kas vyko Lietuvoje 1941 m., tas
pasikartojo ir Europoje 1945 m.: neramumai prasidėjo vienai tvarkai žlungant ir tęsėsi, ligi kol įsitvirtino naujoji.
Karo veiksmams reikia priskirti ne
vien kautynes, bet ir pastangas užsitik
rinti saugią ir ramią užfrontę. Ji yra
svarbi visoms kariuomenėms, buvo ji
svarbi ir vokiečiams. Turbūt šiai kategorijai priklauso 1941 m. birželio
ir liepos mėnesių komunistų ir žydų
šaudymai. Sakau „turbūt“, nes šaudymai galėjo būti naikinimo politikos
pirmieji žingsniai. Bet sąvokinis skirtumas išlieka, nes užfrontės tvarkymas yra ribotos apimties ir pasibaigia,
likvidavus potencialius priešus. O štai
vykdant genocidą nė nesistengiama
atrinkti pavojingųjų – žudomi ir vaikai, ir moterys, ir seni vyrai.
Visais trim atvejais buvo kaltų individų, tai yra žmonių, kurie pakankamai nusikalto, kad juos reikėtų traukti
į teisminę atsakomybę. Nekelia abejonių, kad smurtautojai buvo nusikaltėliai. Be abejo, ir tarp sukilėlių radosi tokių, kurie, kad ir veikdami tam
tikros karinės organizacijos rėmuose,
pasielgė neteisėtai. Sunkiausias atvejis yra trečiasis, nes viskas priklauso
nuo to, ar vokiečių užfrontės saugumo
politika buvo teisėta. Vyrauja manymas ją buvus neteisėtą. Esu linkęs
tam pritarti, tačiau svaresnį žodį tegali tarti karo teisės žinovai.
Tik šiuo trečiuoju atveju šalia individų kaltės gali kilti kolektyvinės atsakomybės klausimas, taigi atitinkamos visuomenės prievolė morališkai ir
ekonomiškai atitaisyti padarytą žalą.
Jeigu užfrontės politika buvo neteisėta, tai atsakomybė tektų tiems, kurie
tą politiką suformavo, šiuo atveju – vo-

kiečių karinei vadovybei ir vyriausybei. Tai, žinoma, nemažintų prisidėjusiųjų lietuvių kaltės. Tačiau kadangi
įsakymus davė vokiečių karininkai,
vykdydami ne Lietuvos, o Vokietijos
politiką, tai kolektyvinė atsakomybė
tektų vokiečiams.
Genocidą reikia planuoti, organizuoti, skirti atitinkamus išteklius.
Neužtenka kelių dienų ar savaičių –
Lietuvoje žydų genocidas tęsėsi maždaug keturis metus. Prie jo prisidėjo ir
lietuvių, bet tik tiek, kiek jie tapo pavaldūs vokiečių jėgos struktūroms. Ši
aplinkybė leidžia argumentuoti, kad
už jų veiksmus Vokietijos vyriausybė
buvo ir lieka atsakinga.
Dažnai Holokausto prielaidų ieškoma tarpukario antisemitizme. Manau, tai klaida: būtina ir pakankama
Holokausto Lietuvoje prielaida buvo
vokiečių politika. Jeigu ne vokiečių
politika, įskaičiuojant ir užfrontės
valymą, ir genocidą, tegul pirmomis
karo dienomis žydų būtų žuvę šimtai,
jų genocidas Lietuvoje nebūtų įvykęs.
Tačiau tiksliau būtų šį skaičių priskirti sovietų okupacijai, o ne prieškariui.
Jokiu būdu neskatinu įprastinio skaičiavimo, kiek žydų buvo įsijungę į sovietų teroro aparatą. Tokių buvo, ir,
nors kaip individai jie kalti, vis tiek
nebuvo leistina jų savavališkai žudyti. Bet taip pat klaida būtų sovietinės
okupacijos veiksnį ignoruoti, ko reikalaujama miglotai kalbant apie dviejų
genocidų (tariamos) teorijos ydingumą. Kad ir kaip ten būtų buvę, vokiečių ir sovietų karas užklupo traumuotą visuomenę, netekusią patikimesnių
informacijos kanalų ir įprastinių socialinių ryšių. Holokausto veiksnių
rikiuotėje tarpukario antisemitizmui,
lyginant su pačių vokiečių politika ir
išgyventų sovietinio teroro metų patirtimi, tenka trečiaeilis vaidmuo. Jeigu
jokio antisemitizmo visai nebūtų buvę,
tikriausiai chaoso dienomis nužudytų
žydų skaičius būtų buvęs mažesnis ir
vokiečiams būtų buvę sunkiau lietuvius įtraukti į vėlesnes masines žudynes. Tačiau bendra įvykių eiga nebūtų
skyrusis nuo faktinės, nes ne lietuviai
tada padėtį valdė.
!
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Apie klasikines studijas,
graikų komedijas ir antikinę
pasaulėjautą
Davidą Konstaną kalbina Vilius Bartninkas

Šių metų sausio mėn. VU Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedros
kvietimu Lietuvoje viešėjo ir paskaitas
apie antikinę estetiką skaitė Niujorko
universiteto profesorius Davidas Konstanas. Profesorius Konstanas yra vienas
žymiausių šiuolaikinių Antikos tyrinėtojų, darbuose daugiausia dėmesio skyręs
senovės graikų ir romėnų dramai, antikinio žmogaus pasaulėjautai, o pastaruoju
metu – antikinei estetikai.

Profesoriau, norėčiau pradėti nuo
įdomaus jūsų gyvenimo fakto. Savo
studijas universitete pradėjote kaip
matematikas, tačiau magistrantūroje
perėjote į klasikinę filologiją (Classics).
Ar tokie pokyčiai šiandienos universitete vis dar įmanomi?
Reikia pasakyti, kad ir prieš 50 metų
tokia permaina labai dažna nebuvo.
Vis dėlto JAV švietimo sistema ganėtinai skyrėsi nuo europinės. Daugumoje
valstybių baigus vidurinįjį mokslą keliaujama į universitetą jau numatant
specialybinę studijų kryptį. Įmanoma
rasti kelių, kaip rinktis kitų dalykų,
tačiau dėmesys yra sukoncentruotas į
profesiją. Amerikoje to nėra. Pirmieji
ketveri metai JAV, kuriuos mes vadiname koledžo metais, yra laisva ir
atvira sistema, kurioje ne tik gali, bet
ir privalai imti kitų dalykų. Specialybiniai kursai turi limitą, jis labai žemas,
siekiantis iki trisdešimties procentų. O
visus kitus dalykus privalu pasirinkti
iš kitų sričių. Todėl studentai turi labai
plačias galimybes tyrinėti ir ieškoti.
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Karjerai ruošiamasi tik kitoje studijų
pakopoje. Patekus į magistrantūrą, per
dvejus trejus metus įvaldomi pamatiniai profesijos įrankiai. Taigi pas mus

Davidas Konstanas

žmonės yra kur kas mažiau ribojami.
Beje, nemanau, kad pats save priimčiau į magistrantūrą taip lengvai
šiandien. Man atrodo, kad ten patekau
atsitiktinai. Pamenu savo katedros
vedėją sakant kolegoms, kad priima
mane dėl to, jog mano matematinis
mąstymas padėsiąs perprasti graikų
kalbą. Jis laikėsi būtent tokio požiūrio: vienos srities sugebėjimus galima
perkelti į kitą sritį.
Kodėl studentas norėtų imtis klasikinių studijų vietoj matematikos?
Mano atvejis buvo ypatingas. Draugas, studijavęs matematiką, ėmėsi
graikų kalbos ir tapo tokiu entuziastu,
kad ir mane įtikino kartu studijuoti.
Kai tik susidūrėme su graikų ir lotynų
kalbomis, pakeitėme savo studijų sritį.

Tapo aišku, kad klasikinės studijos yra
tai, ką mes norime veikti gyvenime.
Apskritai esama nemažai priežasčių
klasikinės filologijos studijoms būti patrauklioms. Kadangi nė vienas studentas nėra priverstas studijuoti konkrečią programą, o gali rinktis iš gausybės
dalykų, tai visi universiteto fakultetai privalo tarpusavyje varžytis dėl
studentų. Jie priversti paversti savo
programas įdomiomis. Pavyzdžiui,
dėstant antikinę tragediją ir vertimą
arba antikinę mitologiją ir kitus dalykus, galima pritraukti iki poros šimtų
studentų. Bestudijuodami kai kurie jų,
ko gero, pagalvos, kad tai tikrai įdomu,
ir užsimanys pramokti skaityti originalo kalba. Todėl jie pereina pas mus.
Tačiau mes nesiekiame, kad jie taptų
dėstytojais ar mokytojais. Jie gali būti
bakalauro lygio klasikinių studijų specialistai, o vėliau, po magistrantūros
studijų, tapti teisininkais, verslininkais ar gydytojais.
Tiesa, mes pastebėjome, kad studentai, turintys ne vien biologijos, bet
ir graikų kalbos bakalauro diplomą,
lengviau patenka į medicinos fakultetą. Medicinos fakulteto atstovų požiūris panašus į mano mokytojo: jei
studentas supranta graikų kalbą ir
ėmėsi šio dalyko savanoriškai, matyt,
iš jo bus geras gydytojas, kadangi jis
turi gerą atmintį, sugeba mąstyti ir
jam patinka nuotykiai. Jei kas nors
savanoriškai imasi sudėtingos disciplinos – domisi sena kalba ar tolima kultūra – tai yra vertinama kaip sėkmingos ateities diplomatiniame korpuse,
slaptosiose tarnybose, žurnalistikoje
perspektyvos.
Tiesa, esama nemažai istorijų apie
tai, kaip klasikos studentai, baigę bakalauro studijas, vėliau tampa finansų
rizikos analitikais ar žvalgybos pareigūnais. Kitaip tariant, sugebėjimai,
įgyti klasikinėse studijose, pasitarnauja platesniu mastu. Kuo ypatingas
klasikinės filologijos studijavimas ir
tyrinėjimas?
Klasikinės studijos per pastaruosius šimtą metų labai pasikeitė. Dėl
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stiprios vokiečių klasikinės filologijos
mokyklos įtakos dar XX a. pradžioje
klasikinės studijos buvo labai siaura
filologinė disciplina. Ji telkėsi prie
tekstų rekonstrukcijos ir skaitymo, tačiau jų interpretacija buvo labai ribota. XIX a. Anglijoje klasikinė filologija
buvo laikoma „vyriškomis studijomis“.
Ji atrodė labai sudėtinga, sunkiai įsisavinama, paini, reikalaujanti atminties, kruopštumo, kitaip nei prancūzų
kalba, kuri neva buvo skirta moterims.
Šiandien nebedarome tokių skirčių.
Klasikinės studijos apima visus senųjų kultūrų aspektus: tiek socialinį ir
politinį gyvenimą, tiek kalbą, literatūrą ir recepciją, tiek istoriją ir filosofiją.
Apskritai kalbant, klasikai yra antropologai. Jie studijuoja vientisą kultūrą, kuri, nors ir turi palikuonių, yra
mirusi. Tai kitokia kultūra nei mūsų:
pagoniška, militarizuota, klestėjusi
miestuose valstybėse. Ši kultūra paliko milžinišką kiekį liudijimų rašytiniu pavidalu, – ir poetiniuose, ir prozos tekstuose. Todėl mes galime tirti
Antikos žmonių patirtį ir jausmus,
įamžintus poezijoje, bei per filosofinius
tekstus suvokti, kaip jie patys suprato
savo kultūrą.
Svarbiausia, kad mes negalime daryti jokios įtakos jų kultūrai. Graikas
arba romėnas savo liudijimuose galėjo
meluoti, jie galėjo meluoti vieni kitiems ar netgi sau. Jie galėjo iškreipti
prasmes, idant padarytų įspūdį kitoms
tautoms. Tačiau jie negali meluoti
mums. Šiandieninėje antropologijoje
melas yra rimta problema. Keliant
antropologinius klausimus ir tyrinėjant gyvuojančias tautas, jos nori pamaloninti antropologą ar antropologę
ir sako jiems dalykus, kuriuos, kaip jie
mano, tyrinėtojai nori išgirsti. Tokios
problemos nėra klasikinėse studijose,
nes Tukididas ar Ciceronas negalėjo
iškreipti prasmės, pasakydami tokius
dalykus, kuriuos mes norėtume išgirsti. Klasikinės studijos yra ganėtinai
objektyvios ir atveria nemažai kelių
žvelgiant iš tarpkultūrinės perspektyvos. Todėl ši Antikos kultūra labai
traukia. Ji itin svetima, tačiau tuo pat
metu yra mūsų kultūros pirmtakė.
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Kadangi tai mirusi kultūra, ar nėra
baimės, kad vieną dieną klasikams nebeliks darbo? Juk duomenys ir medžiaga turi ribas, o nauji šaltiniai nėra taip
greitai atrandami.
Mes atrandame naujų dalykų. Bet
tai ne viskas – netgi šiandien disciplinos pobūdis sparčiai kinta. Negaliu
nuspėti, kas nutiks po šimtmečio, bet
galiu pasakyti, kas per artimiausius
penkiasdešimt metų galėtų dominti
Antikos tyrinėtojus. Jau mano studijų laikais klasikams buvo prieinamas
milžiniškas kiekis senųjų tekstų. Jis
buvo praktiškai neribotas. Tačiau šie
tekstai nebuvo tyrinėjami. Mes testudijavome tik V a. pr. Kr. literatūrą,
Homerą, na, dar I a. pr. Kr. romėnišką
literatūrą... ir nieko daugiau. Anksčiau
buvo manyta, kad romėnų literatūroje
esama „aukso amžiaus“, po kurio sekė
„sidabro amžiaus“ (I a. po Kr.), kuris,
švelniai tariant, laikytas prastesniu.
Todėl iš niekieno nebuvo reikalaujama
skaityti „sidabro amžiaus“ literatūrą
ar šį tą apie ją žinoti.
Tai neįtikėtinai pasikeitė. Šiandien
pagaliau pasiryžome tyrinėti helenistinį laikotarpį, trukusį nuo Aleksandro
mirties iki romėnų užkariavimo. Taip
išaugo tyrimų apimtis. Tačiau bus ir
kitas proveržis. Šiandien pagoniškosios ir ankstyvosios krikščionių literatūros ryšiai nėra nagrinėjami klasikinės filologijos katedrose. Studijuojant
klasikinę filologiją, niekas, praktiškai
niekas neskirs skaityti II–IV a. po Kr.
krikščionių autoriaus taip, kaip mano
studijų laikais neskirdavo helenistinio
autoriaus. Daugybė mano kolegų šiandien paklaustų: „O kodėl mes turėtume
tai skaityti“? Jiems atsakyčiau, kad jų
požiūris prilygsta JAV istorijos studijoms teskaitant vien puritonų literatūrą. Mes gyvename pasaulyje, kuriame
esama daugybės kryžminių įtakų, o
pagonių ir krikščionių literatūros ryšiai buvo stiprūs, ilgai besitęsę.
Pavyzdžiui, I a. po Kr. aptinkame
autorių vardu Herakleitas (ne žymų
jį filosofą), kuris parašė alegorinį komentarą Iliadai ir Odisėjai. Mums
alegorinis komentaras atrodytų šiek

tiek pritemptas, mat toks aiškinimas
reikalingiausias norint įrodyti, kad
dėl dievų vaizdavimo būdo Homero
kūriniai vis dėlto nebuvę šventvagiški. Šis komentaras nebuvo išverstas
į anglų kalbą iki pat 2005 m., kai tai
pasiryžau atlikti. Kodėl niekas nesumąstė išversti vienintelio antikinio
komentaro Iliadai ir Odisėjai? Todėl,
kad visi mano, jog tokio pobūdžio komentaras netinkamas Homerui. Neva
mes geriau galime suprasti Homerą ir
todėl mums neįdomus alegorinis kūrinio skaitymas. Galiausiai komentaras
buvo išleistas, tačiau kas tai atliko?
Biblijos studijų draugija, kuri apima
tiek filologijos, tiek biblistikos studijas.
Kadangi alegorinis metodas yra krikščioniškas, draugija norėjo pažiūrėti,
kaip šį metodą taikė pagonių autoriai.
O klasikų tai nedomino, nes alegorinis skaitymas yra krikščioniškas. Šis
barjeras, vienas iš daugelio, dabar jau
pamažu griūna. Per artimiausius penkiasdešimt metų įvyks didžiulis progresas šioje srityje.
Pakalbėkime plačiau apie jūsų darbus. Viena pirmųjų jūsų tyrimų sričių buvo antikinė komedija. Ar ji dar
įmanoma šiuolaikiniame teatre? Juk
ji, atrodytų, nėra tokia universali kaip
tragedija, atskleidžianti universalius
žmogaus jausmus.
Antikinė komedija yra tikrai tinkama vaidinti moderniame teatre. Tiesa,
dažniau vaidinama naujoji graikų komedija (pavyzdžiui, Menandras), nes
ji kur kas prieinamesnė. Ši komedija
nėra politinė, dažniausiai kalba apie
buitį, šeimyninio gyvenimo problemas.
Tiesą sakant, anglakalbiui ji suprantamesnė nei Shakespeare‘as, kurio
kalba yra kur kas sudėtingesnė, o tam
tikros nuorodos be specialaus pasirengimo šiandien jau nebesuvokiamos.
Kodėl antikinė komedija yra prieinama šiuolaikiniams žiūrovams? Komedija dažniausiai būdavo kuriama Atėnuose, iš ten „eksportuojama“ į kitus
kraštus, todėl visai lokalios nuorodos
netgi gyvenamuoju laikotarpiu būtų
nesuvokiamos kitų miestų piliečiams.
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Todėl autoriai rašė universalesne kalba. Komedijų, skirtų ne atėnietiškoms
realijoms, esama apie tris šimtus. Tad
nuo ankstyviausių laikotarpių pastebima komedijų universalizacija.
Išskirtinis atvejis čia yra Aristofano komedijos, kurios rėmėsi topinėmis aliuzijomis. Norint šiandien jas
pastatyti, reiktų ieškoti ekvivalentų
šiuolaikinėje visuomenėje. Laimei,
Aristofanas siekė atskleisti absurdą,
o šiuolaikinė politinė scena absurdo
tikrai nestokoja. Todėl kiekvienam
keisčiausiam vaidmeniui labai lengva
rasti atitikmenų. Pavyzdžiui, Aristofanas parašė komediją, kurioje moterys visuomenėje paima valdžią. Tai
atlikusios, jos paskelbia nuosavybės
ir lyčių komunizmą: daugiau jokių
šeimų, kiekvienas turi seksualines
teises į kiekvieną asmenį, pirmenybė
teikiama patiems bjauriausiems, kadangi pradėti nuo gražiausių būtų nesąžininga. Tokia situacija tikrai nėra
atgyvenusi – mes lengvai rastume modernių komunizmo atitikmenų. Jūsų
šalyje, kuri patyrė komunizmą, tokia
komedija būtų lengvai suprantama.
Todėl rekomenduočiau kuo greičiau ją
išsiversti ir išmėginti scenoje.
Kita vertus, tragedija, kuri laikoma
universalesne, dažnai taip pat yra labai
„pririšta“ prie konteksto. Tragedijoje
Karalius Oidipas, vienoje iš geriausiai
žinomų tragedijų, pasakojama apie
orakulo pranašystę, tėvo nužudymą ir
vedybas su motina. Ar šie dalykai bent
kiek tinka mūsų visuomenei? Galbūt
mes pernelyg lengvai pamirštame, kad
antikinė drama, kad ir kokia galinga
ir universali, turi labai konkrečių sąsajų su savo laikotarpio visuomene ir
kultūra. Grįžkime prie Oidipo: kodėl
Oidipui rūpi jo biologiniai tėvai, kurie norėjo jį nužudyti, kodėl jis ieško
savo tėvų? Turėkime omeny, kad tai
laikotarpis, kuomet sofistai ima kvestionuoti prigimtį ir teigia, kad ne prigimtis, o papročiai sukuria giminystės
ryšius. Ar nebus taip, kad Sofoklis
tokiame kontekste, kuriame įtariai
pradedama žiūrėti į prigimtį, iš naujo
tvirtina prigimtinio ryšio galią? Taigi
ir mums artimos antikinės tragedijos
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itin praturtėja, kuomet jas suvokiame
jų meto kontekste.
Komedijų buitiniai ir politiniai turiniai dažnai tampa pirmine literatūra
istoriškai interpretuojant graikų gyvenimą. Kažin, ar mes norėtume, jog
ateities kartos apie šiuolaikinę politiką
svarstytų nagrinėdamos mūsų politines
komedijas. Kiek antikinės komedijos
šiuo požiūriu yra patikimas šaltinis?
Čia reikia nemenko subtilumo. Teisingai, negalima perskaičius komediją
manyti, kad pavyko pažinti visuomenę.
Pavyzdžiui, antikinėje komedijoje labai dažnai aptiksime išprievartavimą.
Iš jo plaukia siužetas: gimsta vaikas,
reikia sužinoti, kas jo tėvas. Esama tokių atvejų, kai išprievartauta moteris
yra atstumiama savo vyro, o paskui
paaiškėja, kad jos vyras buvo kaip tik
tas, kuris ją išprievartavo iki vedybų.
Vyrui suvokus savo tėvystę, galiausiai
viskas stoja į normalias vėžes, komedija baigiasi. Kaip dažnai galėjo toks
nutikimas įvykti tikrame gyvenime?
Retai, galbūt niekada. Taigi siužetas
negali atskleisti tikrojo žmonių elgesio. Kita vertus, galime būti tikri dėl
žiūrovų išgyvenimų: jie neabejotinai
suprato vyro nerimą dėl savo įpėdinio.
Šia prasme mes galime įžvelgti Antikos žmonių socialines pažiūras.
Toliau tęskime: kodėl vyras buvo
nepatenkintas šia situacija? Ar dėl to,
kad žmona prarado nekaltybę? Tai labai komplikuota. Nagrinėjant šią situaciją platesniame šaltinių kontekste,
paaiškėja, kad vyras nerimauja ne dėl
žmonos nekaltybės, o dėl vaiko. Vaikas
reprezentuoja išardytą giminės tęstinumą, o kartu politinį pažeidimą, kad
piliečiu tapo asmuo, kuris savo kilme
negali būti pilietis. Tokios išvados prieiti man prireikė nemažai pastangų.
Tai iš pradžių sukėlė didžiulį pasipriešinimą, tačiau dabar dauguma tyrinėtojų man pritaria. O nepritariantieji
paprasčiausiai žvelgia į situaciją pernelyg šiuolaikiškai, manydami, kad
ir Antikos žmonėms labiausiai rūpėjo
svetimo asmens lytinis santykiavimas
su moterimi. Tačiau tai savo supratimo

projektavimas į antikinę pasaulėjautą.
Modernių interpretavimo įrankių
panaudojimas padėjo naujai pažvelgti
į graikų jausmus. Mes pagaliau nebemanome, kad mūsų instinktas yra tinkamiausias būdas suvokti, kaip kita
kultūra reaguoja į gyvenimiškas situacijas. Dar vieną pavyzdį, kuris labiau
paaiškintų interpretavimo situaciją,
aptinkame Sapfo poezijoje. Viename
fragmente Sapfo kreipiasi į moterį sakydama, kad „šis vyras priešais
tave atrodo tarsi dievas, mat jis kalbasi su tavimi, o aš į tave žiūrėdama
degu, prakaituoju, drebu, man ausyse
zvimbia“ ir t. t. Kiekviena šio eilėraščio interpretacija teigdavo, kad Sapfo
pavydi vyrui, sėdinčiam šalia minėtos
moters, kurią ji myli. Tačiau man atrodo, kad tai neturi nieko bendra su
pavydu. Sapfo kalba apie tai, kaip ji,
apimta didžiulės aistros, stebisi, kodėl
kitas žmogus gali taip ramiai sėdėti ir
nieko nejausti. Būtent todėl šis vyras
ir turi būti dievas. Tik dievas galėtų
atsispirti mylimos moters kerams.
Abu minėti pavyzdžiai pagrindžia teiginį, kad seksualinis pavydas senovės
graikams nebuvo būdingas.
Tai geras šiuolaikinio ir antikinio
žmogaus pasaulėjautos skirtumų pavyzdys. Apskritai kalbant, kuo skiriasi
šiuolaikiniai jausmai nuo antikinių?
Tai plati tema, tam esu skyręs keturias knygas. Galime pradėti nuo
tokio pavyzdžio. Aristotelis sako, kad
negalima jausti pykčio kam nors, ko
bijai. Mums turėtų kilti klausimas, ką
jis, po galais, laiko pykčiu? Aš, savo
ruožtu, laisvai galiu jausti pyktį savo
baimės objektui. Iki pat šių dienų
nebuvo kreipiama dėmesio į minėtą
Aristotelio pastabą. Juk pyktis neva
yra pyktis, kuris neevoliucionuoja ir
nekinta. Atrodytų, kad kultūra negali sąlygoti pykčio suvokimo: jausmai
yra universalūs, įgimti ir instinktyvūs.
Mano galva, toks požiūris kritikuotinas. Aristotelio pykčio apibrėžimas ir
iš jo plaukiančios išvados yra darnios
ir logiškos. Tuo atveju turime manyti,
kad Aristotelis mąsto apie pyktį kaž-
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kaip kitaip nei mes. Pavyzdžiui, Aristotelis itin pabrėžia socialinį statusą –
esą negalima jausti pykčio kam nors,
kas yra kur kas socialiai aukštesnis už
tave. Viena pagrindinių tokio požiūrio
priežasčių yra faktas, kad Aristotelis
gyveno vergovinėje visuomenėje. Tai
lengva pamiršti. Tačiau Aristotelis, stebėdamas vergus, mato, kaip jie vengia
išreikšti bet kokį pyktį savo šeimininkų akivaizdoje. Todėl vergvaldžiams
lengva įsivaizduoti, kad apskritai vergai nemoka pykti, turėdami reikalų su
kur kas viršesniais už save. Taigi vergovė, socialinis statusas, garbė – visos
šios sąvokos yra giliai įsikūnijusios į
pykčio suvokimą. Tyrinėjant kultūrą,
kurioje labai rūpinamasi saviraiška,
greitai pastebime, kad emocijų kalba
yra visai kitokia nei šiandien.
Neseniai teko prisidėti prie knygos
apie psichologines karo traumas leidybos. Ir graikai, ir romėnai kariaudavo
nuolatos, tačiau jų literatūroje nerandame jokių karo traumų aprašymų.
Galbūt apie šią traumą jie nekalbėjo
dėl to, kad kiekvienas pilietis būdavo
tiek įtrauktas į karą, jog, netgi gyvendamas taikoje, jautėsi tarsi karo stovykloje – nuolatinės pratybos, pasienio sargyba, privalomas vaikų karinis
ugdymas. Tačiau šiandien ši trauma
aptinkama tuomet, kai atlikęs tarnybą karys sugrįžta į piliečių populiaciją, kuri nedalyvavo kare ir nėra militarizuota. Tai dar vienas pavyzdys,
parodantis, kad skirtingos kultūros
skirtingai išgyvena emocijas.
Esama panašios nuomonės ir apie
dar vieną jausmą – draugystę: esą kitaip nei šiuolaikinėje sampratoje, antikinė draugystė pirmiausia skleidėsi politiniame ir ekonominiame lygmenyje.
Tačiau jūs savo kūriniuose teigiate priešingai: kad antikinė draugystė yra kur
kas panašesnė į šiuolaikinę ir suvoktina
kaip intymiu ryšiu pagrįstas abipusis
santykis. Ar jūsų nuomonė nepasikeitė? Ar vis dar manote, kad draugystės
vaidmuo politikoje tebuvo menkas?
Geras klausimas. Tai rodo, kad esame pasiekę lygmenį, kuriame įrodinė-
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jimas, kad antikinė pasaulėvoka yra
kito žmogaus gerumo ir dorybingumo,
panaši į mūsiškę, tampa iššūkiu.
ir jei draugystė privalo būti abipuIdėja, jog Antikos žmonės stokojo
sė, tuomet, teigdamas esąs kažkieno
sentimentalaus draugystės suvokimo,
draugas, iškart numanai, kad kitas
pagrįsto meile, bet turėjo tik praktinį
žmogus tavyje taip pat mato dorybes.
požiūrį, išreiškiamą abipusiais įsiTai sukėlė problemą vėlesniems krikšpareigojimais, atsirado savavališkai
čionių autoriams, kurie save laikė nuodėmingais, nevertais Dievo akyse ir
piktnaudžiaujant antropologinėmis
sąvokomis Antikos tyrinėjimuose. Taip
nuoširdžiai išpažino nuolankumą. Jie
vargiai galėjo kalbėti taip, kaip Antižvelgiant galima nueiti per toli ir imti
teigti, kad senosios visuomenės paprasčiausiai neturėjo erdvės išreikšti sentimentaliems
jausmams. Nors iš pradžių tokiai nuomonei
pritariau, ilgainiui ėmiau
matyti, kad įrodymai
sako priešingai. Nagrinėjant antikinių draugysčių pavyzdžius ėmė
aiškėti, kad jie neturėjo
nieko bendro su politinėmis sąjungomis, kad
Davidas Konstanas paskaitos Vilniaus universitete metu
draugai galėdavo turėti
skirtingiausias politines
kos žmonės, nes tuomet jie būtų teigę
pažiūras. Tiesą sakant, draugystė buvo
esantys geri žmonės. Todėl jie paprasstipresnė ir mažiau pasiduodanti poličiausiai nustojo naudotis draugystės
tikai Antikos laikais nei šiandien, kuokalba ir ėmė tarpusavio santykius aišmet politinis grupavimasis ir ginčai
kinti brolybės sąvokomis.
dažnai suardo draugystę.
Vis dėlto lygindami rastume ir skirPanašiai teigiate, kad ir atleidimo
tumų. Pavyzdžiui, Antikoje tarp drausąvoka
bei gailestingumo jausmai pagų nebuvo juntamas joks poreikis datyrė
transformaciją
pereinant iš antikilytis intymiomis paslaptimis. Šiandien
nio į krikščioniškąjį pasaulį.
draugais laikome tuos, su kuriais ne
tik galime, bet ir privalome dalintis laČia reiktų pradėti nuo „atleidimo“
bai asmeniškais dalykais, slepiamais
sąvokos aiškinimo. Jei imčiau ir pasanuo kitų. Tokį suvokimą, kad esama
kyčiau „niekad nesi nieko man padapaviršutiniško gyvenimo ir gilių paręs ir aš tau atleidžiu“, – šiandien tai
slapčių, Antikoje rastume tik politinėskambėtų keistai. Tačiau esama konje ir karinėje erdvėje. Tačiau, apskritai
tekstų, kuriuose šis pasakymas nužvelgiant, paslaptis Antikoje niekad
skambėtų tinkamai, antai „atleidžiu
netapo būtina sąlyga dviejų žmonių
tavo skolas“. Tai paprasčiausiai reikšdvasinei harmonijai.
tų jų atšaukimą. Sugebėjimas taip išDar viena ypatybė yra ta, kad Anreikšti savo jausmus nėra atsitiktinis.
tikoje paprastai reikėdavo paaiškiniJuk krikščioniškas mokymas sako: „atmo, kodėl du žmonės laiko vienas kitą
leisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes
draugais. Jie nebuvo linkę sakyti, kaip
atleidžiame savo kaltininkams“. Šiames, kad tai tiesiog „chemija“, „mes
me fragmente kalbama apie skolas –
limpame“. Draugystę jie aiškindavo
jos yra atšaukiamos ir susitaikoma.
dorybėmis, gerosiomis žmogaus saKuomet Dievas atleidžia mano kalvybėmis. Todėl kildavo klausimas: jei
tes
arba nuodėmes, jis tai atlieka visišmanai, kad draugystė priklauso nuo
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kai kitokiu būdu. Jis panaikina blogį.
To atlikti joks žmogus kito žmogaus
atžvilgiu negali. Todėl tarpasmeninis
gailestingumas visuomet buvo suvokiamas kitaip nei Dievo gailestingumas. Turėjo praeiti šiek tiek laiko, kad
dieviškas gailestingumas būtų iš dangaus „parsigabentas“ į žemę ir žmonės
įgalėtų reikalauti kito žmogaus nusižeminimo, maldavimo ir kt. veiksmų,
kuriuos mes šiandien galime neblogai
įsivaizduoti. Todėl tai, kas mums šiandien įprasta – kad žmonės atsiprašinėja, žeminasi prieš kitus žmones – buvo
nauja krikščioniškuoju laikotarpiu.
Juk graikai atleidimą suvokė kaip
susitaikymą sumokant baudą, užmirštant ar sužinant, kad motyvai
buvo kitokie nei veiksmai, kad šiuos
veiksmus sukėlė išorinė jėga. Jie nesidomėjo nusižeminimu, atgailavimu ir
žmonių moraliniu pasikeitimu.
Nemažai kalbėjome apie Antikos ir
modernios pasaulėjautos panašumus
ir skirtumus. Pastaruoju metu jūsų
tyrimai atrado naują erdvę – antiki-

nę estetiką. Kuo ji šiandien galėtų būti
mums svarbi? Ar grožis vis dar yra aktuali sąvoka estetikoje?
Išties, didžiausia revoliucija interpretuojant modernųjį meną įvyko,
kuomet kūrinio meniškumas buvo
atskirtas nuo grožio. Tačiau tai nėra
visuotinai priimtas požiūris. Oponentai galėtų sakyti, kad tardami žodį
„grožis“ mes neturime omeny vien pap
rasto patrauklumo. Alexanderis Nehamas, Elaine Scarry – tai tik keletas
pavardžių autorių, kurie siūlo kitokį
požiūrį, sakydami, kad grožis nereiškia patrauklumo arba siejasi su gėriu
bei dorybėmis.
Mano bendresnis pastebėjimas būtų
tas, kad graikai neturėjo tokios skirties
tarp grožio ir meno kūrinio. Jiems neatrodo akivaizdu tai, ką mes svarstome
XVIII a. mąstytojų šviesoje, kuomet
buvo sukurta estetikos disciplina, kurios tyrimų objektu tapo grožis. XIX a.
grožio terminui iššūkį meta pakylėtumas (sublime). XX a. apskritai siekiama atsisakyti grožio termino, kadangi

ši ypatybė, anot meno kritikų, slepia
socialinės realybės bjaurastį. Pastaruoju metu randasi autorių, kurie siekia sugrįžti prie klasikinės estetikos ir
grožio svarstymų.
Savo ruožtu naujausioje knygoje noriu parodyti, kad antikinės koncepcijos turi ko mus pamokyti apie grožio
vietą estetikoje. Antikos žmonės būtų
linkę teigti, kad grožis turi būti patrauklus. Manau, jie teisūs. Antikos
žmogui grožis yra viena estetinių kategorijų, bet ne vienintelė. Todėl ir aš
siūlyčiau išlaikyti grožį, bet nepaversti
tai vieninteliu kūrinio vertės kriterijumi. Jei kalbame apie retoriką, tai
įtikinamumas gali būti gera sąvoka
vertinant, kuri kalba yra geresnė. Senovės graikas galėtų pasakyti, kad Lisijo kalbose yra daugiau gražių pasažų
nei Demosteno kalbose, bet pastarasis
yra „galingesnis“ kalbėtojas. Negalėčiau atsakyti į klausimą, kur antikinės
estetikos atgaivinimas galėtų nuvesti.
Tačiau jausiuos atlikęs savo darbą, jei
graikų meno suvokimas vėl taps diskusijų objektu.
!
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Netikėti kolegos ir partneriai
Ilgiausia šalis pasaulyje
Egidijus Vareikis

Lietuva, tapusi tarptautinės valstybių
bendrijos dalininke, be laisvės gauna
ir įpareigojimų. Šiemet ji tapo nenuolatine Jungtinių Tautų Organizacijos
Saugumo Tarybos (JTO ST) nare. Pati
narystė yra didelė garbė, tačiau, kaip
mėgstama sakyti, ir iššūkis, nes penkiolikos ST šalių atstovai turės nagrinėti viso pasaulio konfliktus, karus ir
humanitarines katastrofas bei priimti
dokumentus, populiariai vadinamus
tarptautine teise.
Mažiau žinantiems tik trumpai
priminsiu, kad ST sudaro penkios
pastoviosios ir veto teisę turinčios šalys – JAV, Jungtinė Karalystė, Kinija,
Prancūzija ir Rusija – ir dešimt šalių,
renkamų dvejų metų kadencijai. Dešimtukui šiandien priklauso Argentina, Australija, Čadas, Čilė, Jordanija,
Korėjos Respublika, Liuksemburgas,
Nigerija, Ruanda ir mūsų šalis. Taigi
įdomus politinis formatas, vertinantis ne vieną karo ir taikos klausimą
nesaugioje vietoje, vadinamoje Žemės
planeta. Veto teisė suprantama – jei
sprendimas netenkina bent vieno „didžiojo“, jis niekada nebus ilgalaikis, jei
sprendime nedalyvaus „mažiukai“, tai
nebus globaliai priimtinas nutarimas.
JTO funkcionuoja jau beveik 70 metų,
kartais giriama, kartais barama bet...
nepakeičiama.
Šių metų žurnalo skiltyje bandysiu
priartinti šalis – laikinąsias ST nares, jų politiką, jų viltis ir nerimą, kad
būtų kiek lengviau, o net ir įdomiau
įsivaizduoti, kas yra mūsų partneriai
tame JTO darbe. Apžvalgų tvarką
pasirinkau atsitiktinai, niekam nesuteikdamas preferencijų. Tad viskas lyg
ir taip, kaip JT įprasta. Skaitytojui gi
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linkiu įdomaus ir net kiek egzotikos
smalsumu paženklinto nuotykio pasaulio politikoje. Norėčiau kalbėti ne
enciklopediškai, o veikiau emociškai...
Pradėsiu nuo tokios tolimos šalies
kaip Čilė, kuri prieš keletą dešimtmečių tikrai buvo žinoma ir girdima dėl
kairiųjų politikos, dešiniųjų perversmo
ir ekonominės sėkmės. Kas ji šiandien,
kokia politinė dvasia sklando šioje
(kaip viename straipsnyje išsireikšta –
ilgiausioje pasaulio šalyje), ar su šia
šalimi Lietuva galės susikalbėti?
Beveik pamirštais 1849 m. priimdamas Čilės pilietybę vienas imigrantas
iš Europos pasakė, kad pilietybės jis
nenorėtų keisti, kad ir kokią pilietybę
iš Dievo valios jis turėtų, kur jis būtų –
Kordiljeruose ar Paneriuose – mirs vis
tiek kaip lietuvis.
Žmogus buvo vardu Ignas Domeika – filomatas, Adomo Mickevičiaus
amžininkas ir bendražygis, sukilėlis,
matematikas, chemikas, universitetų
kūrėjas, o galiausiai ir visos Čilės kalnakasybos industrijos tėvas. Kai 1838
m. jis pasiekė tą tolimąją šalį, atrodė,
kad visi tik ir laukia žmogaus, iš žemių
saujos sugebančio išlydyti sidabrą ar
varį. Taip atsirado Čilės kalnakasyba – anuomet ir iki šiol šalies ekonomikos ir gerovės pagrindas. Gal šiandien šalies vardas labiau asocijuojasi
su vynu, tačiau bet kokia skaitmenine
išraiška Čilė – tai varis. Pietų Amerikos šalis yra didžiausia (sic!) pasaulyje
šio metalo tiekėja. Varis sudaro 20%
šalies BVP ir 60% eksporto.
Teigiama, kad Čilė yra bene „balčiausia“ Lotynų Amerikos šalis, indėnų čia
tik kokie 3%. Teigiama, kad ispanakalbiai nemaža dalimi yra baskų palikuo-

nys, o vienas nepriklausomybės tėvų
buvo airišką kraują turintis Bernardo
O‘Higginsas. Tad ir jos politika visada
buvo savitai santūresnė nei kitų regiono valstybių. XIX a. ji išvengė regioną itin nualinusių revoliucijų bei
pilietinių karų. Kariauti, tiesa, teko,
ir daugiausiai – dėl šiaurėje esančių
vario turtingų regionų. Pagrindiniai
prekybos partneriai buvo britai, teisininkai mokėsi Prancūzijoje, o armijos
karininkus ruošė vokiečiai. XX a. Čilė
ilgą laiką, tegul ir su išlygomis, buvo
demokratijos ir stabilumo simbolis.
Į pirmuosius žiniasklaidos puslapius
šalis pateko 1970 m., kai prezidentu
tapo kairiųjų atstovas Salvadoras Allende. Rinkimuose jis tesurinko daugiau kaip trečdalį balsų, tačiau rinkimų sistemos ypatybės leido jam užimti
šalies vadovo postą. Populistinės reformos ir nacionalizacija per keletą
metų destabilizavo ekonomiką, sukėlė
nesibaigiančią politinę krizę ir sugriovė iki tol visai patenkinamai veikusią
administraciją.
1973 m. rugsėjo 11 d. (įdomus sutapimas!) tvarką (ar „tvarką“) šaliai
grąžino generolo Augusto Pinocheto
vadovaujami kariškiai. Istorijos paralelių mėgėjai galėtų įžvelgti analogiją
su 1926 m. Lietuva, kai po kairiosios
valdžios betvarkės atsirado tvirtos
rankos valdžia. Tiesa, Pinocheto perversmas įvyko Šaltojo karo sąlygomis
ir tapo ne tik Čilės politikos dalimi, bet
ir JAV–SSSR priešpriešos elementu,
kuriame Allende buvo paverstas rusų,
o Pinochetas – amerikiečių politikos
simboliu. Galbūt be Šaltojo karo ir
Allende neatrodytų Maskvos agentu,
ir Pinochetas nebūtų toks baisus. Ir
šiandien nestinga politikos ir istorijos
svarstymų, koks buvo vieno ar kito
vadovo politinis vaidmuo, kokios buvo
jų valdymo klaidos, ar „tvirtoji ranka“
nebuvo per kieta ir pan., tačiau niekas
nekvestionuoja fakto, jog po perversmo
Čilė išgyveno iki šiol gerai prisimenamą ekonominį stebuklą. Jo pagrindu
ir vėl tapo Domeikos rūpesčiu kadaise
industrializuota vario gavyba.
Istoriškai žiūrint Lotynų Amerika
išgyvena tipiškas demokratijos ban-
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gas, pasireiškiančias tuo, jog kas porą
dešimtmečių demokratus keičia diktatoriai, ir atvirkščiai. Šiandien regione
vienas po kito atsiranda Hugo Chávezo
tipo populistai, lengvai galintys virsti
diktatoriais. Pranašaujama, kad artimiausią dešimtmetį kontinentas
pergyvens eilinę demokratijos krizę.
Čilė šiame fone išlaiko demokratines
tradicijas ir tebėra viena stabiliausių
regiono valstybių, turi konservatyvias
ir socialistines partijas, sąlygojančias
bendrą politinę pusiausvyrą. Dešinįjį prezidentą Sebastianą Pinera šiuo
metu keičia kairiųjų pažiūrų išrinktoji prezidentė Michelle Bachelet, jau
buvusi prezidente 2006–2010 m. Jos
tėvas tarnavo Allende’s administracijoje, buvo kalintas ir mirė po 1973 m.
perversmo. Beje, pagal konstituciją
antrai kadencijai iš eilės prezidentas
negali būti renkamas, o prezidento
inauguracija tradiciškai vyksta.... ko
vo 11 dieną. Vis proga pasveikinti vieniems kitus.
Mūsų skaitytojui gal ir nelabai žinoma, kad Pietų Amerikos šalis skaldo
nesantaika, atsiradusi dar XIX a., kai
nepriklausomomis tapusios valstybės
ėmė nesutarti dėl joms „priklausančios“ teritorijos. Beveik visos turi teritorinių pretenzijų, istorinių nuoskaudų ir noro kada nors atkurti „istorinį
teisingumą“. Čilė taip pat ne išimtis,
nors savo problemas sprendė palyginti sėkmingai. Istorinis nemylimas
kaimynas tebėra Bolivija, su kuria
santykiai palaikomi tik konsulatų lyg
meniu. Kaip jau minėta, Čilė ir Bolivija keletą kartų kariavo dėl pajūrio
zonų, o pastaraisiais dešimtmečiais
nesutarė dėl jūros sienos. Tai beveik
toks pat ginčas, kokį mes tebeturime
su latviais, atsiradęs dėl ne visai įpras-
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tos kranto linijos geometrijos. Maloni
žinia ta, kad šių metų pradžioje tarptautinis arbitražas pasiūlė kompromisinį sprendimą, regis, patenkinantį
abi šalis. Galiausiai – Argentina, siena su kuria eina Andų kalnagūbriais.
Ginčas buvo ilgas ir piktas, keliskart
vos nevirtęs karu, tačiau beveik visi
sienos klausimai bent jau popieriuje
išspręsti, liko keli nesutarimai Ugnies
Žemės salos rajone. Tai, beje, viena
nedaugelio salų, kurią pasidaliję dvi
valstybės.
Įsivaizduoti, kaip šiandien gyvena
eilinis čilietis, nėra sunku. Pagal vadinamąjį socialinės raidos indeksą (populiariai suprantamą pragyvenimo lygį)
Čilė beveik nesiskiria nuo Lietuvos.
Pasak Tarptautinio taikos fondo skaičiuojamo valstybių stabilumo indekso
Urugvajus ir Čilė yra stabiliausios Lotynų Amerikos valstybės. Panašiose
vietose esame ir pagal įvairius kitus
socialinės raidos indeksus. Skirtumas
tas, kad mes įsivaizduojame esantys
Europos vargšai, o Čilė pagal daugelį
rodiklių – turtingiausia savojo kontinento šalis.
Kalbant apie ekonomijos ir geopolitikos orientaciją, reikia turėti galvoje,
kad tai visų pirma JAV sąjungininkė.
Šalis yra savotiškai „už kalnų“, tai
yra kitoje Andų pusėje, tad jos interesai neabejotinai krypsta į Ramiojo
vandenyno regioną, o ten atrandami
tokie partneriai kaip Kinija, Korėja,
Filipinai. Nuo 2003 m. galioja laisvosios prekybos sutartis su ES, taigi ir
su mumis.
Tačiau mums įdomesnė Čilės užsienio politika ir jos diplomatijos patirtis.
Pasitelkus analogiją galima sakyti,
kad savame regione Čilė primena
kokią nors vietinę Švediją. Kitaip

sakant, Čilės diplomatija yra aktyvi,
regione pripažinta ir gerbiama. Čiliečiai mėgsta tarptautinius forumus,
taikos derybas, mėgsta atstovauti sau
ir visam regionui, moka rasti kompromisus, kurti saugumo ir pasitikėjimo
stiprinimo priemones. Ji jau buvo JTO
ST nare 2003–2004 m., ir savo misiją
atliko sėkmingai. Investicija į tarptautinę politiką atsiperka (lietuviai mano,
kad ne). Tarp tarptautinės politikos
prioritetų netrūksta dėmesio vadinamosioms naujosios grėsmėms, kaip antai klimato kaitai, vandens problemai
ir panašiai.
Jau ne vienerius metus kalbama
apie pačios JTO ir jos ST reformą. Ji
kol kas nevyksta, tačiau valstybės vis
aiškiau grupuojasi į reformos šalininkes ir priešininkes. Pagal prezidento
Pinero tezes, išdėstytas Generalinėje
asamblėjoje, Čilė pasisako už ST išplėtimą, įtraukiant tokias nuolatines
nares kaip Brazilija, Indija, Japonija,
Vokietija, gal ir paliekant garantuotą
nuolatinę vietą vienai Afrikos valstybei. Prezidento nuomone, veto teisę ST
taip pat reikėtų naikinti. Suprantama,
kad tai ne panacėja, tačiau pagrindas
diskusijai yra, tad ir mums gali tekti
rinktis, kokią JTO viziją sukursime ar
paremsime.
Čilės politikos analizė rodo, kad
šios šalies elgsena ST gali naudingai
sutapti su lietuviškąja; tikėtina, kad
debatuose ir sprendimuose dažnai atsidursime toje pat pusėje. O dėl pasitikėjimo stiprinimo bus visada ne pro
šalį prisiminti, kad viena iškiliausių
tos šalies asmenybių buvo toks anoje
Andų pusėje įsikūręs lietuvis, kurio
vardu šiandien vadinami ne tik kalnai ar mažosios planetos. Jis – tiesiog
gerovės simbolis.
!
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knygų mugė
Aristofanas, Paukščiai, iš senosios
graikų kalbos vertė Jonas Dumčius,
vertimą redagavo parengė, komentarus parašė Audronė Kudulytė-Kairienė, įvadinį straipsnį parašė Vytautas
Ališauskas, Vilnius: Societas Classica,
2013, 416 p., 800 egz.
Atėnų poliui lemtingos ekspedicijos į
Siciliją metais (414 m. pr. Kr.) dionisiškam teatro pasauliui Aristofanas pristatė Paukščius. Pirmąkart lietuviškai
prakalbusi komedija, mažne vieningai
kritikų įvardijama kebliausiai interpretuojamu Aristofano tekstu. Joje
gvildenami politiniai, socialiniai ir
kultūriniai klausimai bei atsakymai
suskamba fone, prisodrintame rafinuotos ironijos, intelektualios fantazijos persisunkusių įvaizdžių (badaujantys dievai, spalvingų paukščių choras,
pasiduodantis sofistinėms manipuliacijoms). Na, o ilgiausiai Aristofano
komedijai skirti išsamūs komentarai
leidžia identifikuoti tekste sutinkamus tikrus ir pramanytus veikėjus
bei kultūrines aliuzijas, be to, puikus
įvadinis straipsnis yra tarsi Ariadnės
siūlas komedijos prasmės labirinte pasiklysti (ne)norinčiam skaitytojui. Net
ir graikiškai tik menkai mokančiam
šalia lietuviško komedijos vertimo pateikiamas originalus tekstas. Džiugu,
kad Lietuvos kultūros radaras fiksuoja ne tik Hitchcocko, bet ir Aristofano
Paukščius.
Gytis Matuliūkštis
Chateaubriand, Ransė gyvenimas,
iš prancūzų kalbos vertė Genovaitė
Dručkutė, Vilnius: Versus aureus,
2013, 189 p., 1000 egz.
Pradėdamas knygą tikiesi aistringo
didžio romantiko pasakojimo apie gyvenimo audrų mėtytą ir vėtytą, pagundų
bedugnes bei turtų tuštybę patyrusio
ir galiausiai Dievo ramybę atradusią
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asmenybę. Tačiau Trapistų ordino įkūrėjas tėra tik įvairias istorijas į vieną
sujungianti gija. Tad tekstas tampa
Prancūzijos, telpančios karaliaus Saulės milžiniškuose rūmuose, istorija.
Monarcho šviesa tokia intensyvi, kad
gožia net ir pagrindinį knygos herojų. Norint bent iš tolo patirti, kas yra
Liudviko amžius, kokį susižavėjimą
kėlė šis valdovas, bent akies krašteliu
užkabinti šią didybę – tai puikus skaitinys. Tik daugybė pavardžių, titulų,
valdų, giminysčių ir meilės ryšių painiojasi (dažna – nelabai ką sako), todėl
platesni paaiškinimai ir net nedidelis
įvadas tikrai nebūtų pamaišę.
Vladas Liepuonius
Englund, Peter, Karo liūdesys ir
grožis, iš švedų kalbos vertė Virginija
Jurgaitytė, Kaunas: Obuolys, 2013,
2000 egz., 600 p., iliustr.
Tokio tipo knygų turi būti daug. Kaip
galima daugiau. Ir nesvarbu – verstinių ar vietinės gamybos. Nes būtent
nuo to prasideda įvairiapusiškesnis istorijos pažinimas ir didesnis sąmoningumas. Lengvas, įtaigus ir itin gyvas
pasakojimas taip įtraukia, kad kvapus
ir skonius, šaltį ir alkį, nepasitenkinimą ir baimę, drąsą ir pasiaukojimą
imi jausti bei išgyventi pats. Iš laiškų
ir dienoraščių sulipdytas tekstas, nuosekliai jungiamas su bendru istoriniu
kontekstu, kuris neleidžia pasimesti
net ir visiškai Pirmojo pasaulinio karo
istorijos neišmanančiam. Tai kiekvienam paskaitoma mikroistorija. Tiesa,
stipriai erzina kairuoliškas knygos tonas, nuosekliai koneveikiantis vyriausybes, štabus, aukštuosius karininkus,
pramoninkus ir kitus vargdienių išnaudotojus. Kalbant apie karą – toks
moralizavimas gal ir nėra labai smerktinas. Tačiau tykus žavėjimasis revoliucija – mažų mažiausiai kvailas.
Vladas Liepuonius

Kukulas, Valdemaras, Pauliaus
Širvio gyvenimas ir kūryba: ženklai ir
pražvalgos, Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2013, 367 p., iliustr.,
[1000] egz.
Šios monografijos, žavinčios neišbaigtumu, autorius buvo polemiška
asmenybė. Net ir vertindamas post
modernybės tekstus, jis neišsižadėdavo literatūros kaip visuomenės veidrodžio sociologizuotos sampratos. Prieš
mirtį Kukulas daug rašė apie Paulių
Širvį, mėgino ne tik suteikti intrigos jo
poetikos analizei, bet netgi reanimuoti ideologines jo nuostatas: „jei prieškario buožės buvo tokie teigiami, tai
iš kur šiandien atsiranda brutaliausi
išnaudotojai, ne tik ekonominiai, bet
ir moraliniai kraugeriai? Ačiū Dievui,
P. Širviui šito patirti nebeteko, nes
jei būtų tekę, nuo jo „v pizdū granatu“ būtų skambėjęs ne tik Gedimino
prospektas, bet ir toliausi mūsų krašto
pašaliai“ (p. 81). Nepatingėjęs braukti
dulkes nuo gausios memuaristikos ir
stalininių rajoninių laikraščių, Kukulas sukūrė tapybišką, psichologizuotą
savo herojaus portretą, „alkoholiškai
armonikinės“ poezijos korifėjaus kūrybos slėpinius atrakindamas biografinės psichoanalizės raktais. Nesergantiems nostalgija Širvio legenda ir po
šios įtaigios knygos liks sunkiai atspėjamas fenomenas.
Manfredas Žvirgždas
McGrath, Alister E., Mokslas ir religija: Naujasis įvadas, iš anglų kalbos
vertė Gediminas Žukas, Kaunas: Vox
altera, 2012, 240 p., 1200 egz.
„Tai tik įvadas“, – sako autorius, ir
jo kuklumas nėra perdėtas. Nemenkus ginčus iki šiol keliantis mokslo ir
religijos santykis svarstomas pernelyg lakonišku būdu, nuolat nuklystama į klausimą, kaip tarpusavyje dera
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mokslo filosofijos ir religijos diskursai – problema savaime įdomi ir svarbi,
bet, regis, netapati knygos antraštėje
formuluojamai. Vis dėlto tai veikalas,
kurį sumanus dėstytojas galėtų puikiai panaudoti seminarų ciklui.
Vytautas Ališauskas
Marčėnas, Aidas, Tuščia jo: Eilėraščiai, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013, 168 p., 1000 egz.
Kartais reikia griebtis pačių įmantriausių literatūrologinių priemonių,
stengiantis pagrįsti, kad kažkas yra
arba nėra poezija. Marčėno poezijos
nereikia įrodinėti esant poezija – eilėraštis verčia nustebti, šyptelėti ir, bent
šiuo atveju, tai jau liudija apie buvimą
poezija labiau nei „sukalti“ argumentai. Jau vienuoliktoje eilėraščių knygoje – taip pat meistriškai valdoma kalba, toks pat subtilus, stilingas santykis
su kultūros tradicija ir dabartimi, sveikas protas. Kai kurie atsikartojantys
motyvai ar ritmai kartais gali atrodyti
šiek tiek mechaniški, o formų ir temų
įvairovė kiek trikdo, tačiau eilėraštį
visada gelbsti autentikos teikianti ryški ir konkreti jo užuomazga, o rinkinį
suvienija pati poeto asmenybė. Puiki
knyga – imtina, skaitytina.
Mantas Tamošaitis
Martinaitienė, Gražina Marija,
Audiniai ir jų spalvos Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės šaltiniuose,
(ser. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių
rūmų studijos, t. XVII), Vilnius: Nacio
nalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
kunigaikštystės valdovų rūmai, 2013,
176 p., 500 egz.
Knyga svarbi nemažai dailės istorikų bendruomenei, ypač tiems tyrinėtojams, kurie savo darbuose susiduria su
senosios tekstilės paveldu. Dirbdama
su rankraštiniais dokumentais autorė surinko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriniuose šaltiniuose
užfiksuotų audinių ir jų spalvų pavadinimų žodyną. Pirmoje dalyje randame ne tik skrupulingai surinktus pa-
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vadinimus, visas jų formas, vertimus
ir lietuvių kalboje vartotiną variantą,
bet ir kai kurių audinių istorijas. Ypač
įtraukia antroji žodyno dalis, skirta
spalvų pavadinimams. Galima patirti, kaip išraiškingai ir tiksliai buvo
apibūdinamos audinių spalvos, sužinoti, kaip atrodo briedenos, gaigalo
plunksnų, supuvusios žolės ar Izabelės
spalva. Nors žodyno forma ir nereikalauja iliustravimo, šiek tiek nuvylė negausios ir labai nekokybiškos leidinio
iliustracijos.
Rita Pauliukevičiūtė
Paknys, Mindaugas, Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų
institutas, 2013, 320 p.
Ši knyga, pratęsianti įvairialypę
Pažaislio vienuolyno tyrinėjimų tradiciją, papildo ją dviem svarbiais aspektais: statybos darbų ir dekoravimo
istorija. Pastaroji – menkai tyrinėta
kamaldulių vienuolyno gyvenimo dalis. Užsakovų, mecenatų ir atlikėjų
vardai jau seniai yra žinomi, tačiau
jie dažniausiai iškildavo įvairių meno
istorikų svarstymuose ir estetinėse
doktrinose. Šioje knygoje autorius
juos visus „suvedė“ į statybų aikštelę. Atidžiai stebėdamas darbų eigą, jis
kruopščiai ištyrė statytojų projektus ir
aprašė kylančią kamaldulių šventovę.
Atskiro aptarimo nusipelnė Pažaislio
puošimas marmuru. Puošybos mastai
buvo išskirtiniai visame LDK meno
istorijos kontekste. Autorius bene pirmasis pabandė aptarti šį sumanymą,
pavadinęs jį „Pažaislio dekoravimo
leitmotyvu“. Knygą papildo Pažaislio
statybos ir dekoravimo darbų istoriniai
šaltiniai, apimantys 1667–1712 m. ir
atskleidžiantys „statybos aikštelės“
kasdienybę bei „darbų vykdytojo“ rūpesčius.
Eligijus Raila
Parulskis, Sigitas, Mano tikėjimo
iltys: tekstai, atsiradę iš stebėjimo, patirties ir vaizduotės, Vilnius: Alma littera, 2013, 216 p., 4000 egz.

„Tekstai, atsiradę iš stebėjimo, patirties ir vaizduotės“, – gan įmantriai
nusakytas žanras, bet pakankamai
taikliai. Tai įvairių trumpų tekstų,
parašytų pastaraisiais metais, rinkinys. Skepsis, ironija, tragikomiškos
situacijos, žaidimai bendroje lietuvių
sąmonėje įsišaknijusiais vaizdiniais
ir mitais, detalėmis, mentaliteto apžiūra ir peržiūra, kūrinėliai su herojais ir fabulomis, teatrinis monologas,
kalambūriški „XX amžiaus prisiminimai“, kuriuose apžvelgiama viskas:
nuo sovietmečio transporto iki maisto
ir Kovo 8-osios – viskas kartu, tačiau
puikiai temiškai jungiasi. Tekstai lengvai skaitomi, tačiau viskas perdėm
parulskiška, todėl ne viską lengva
skaityti (kad ir nuolatinius džiazavimus apie moteris bei atsikartojančius
visa ko prilyginimus ne pirmam galui). Kartais atrodo, kad balansuojama
tarp įdomios, nepatogios provokacijos
ir provokacijos kaip mėgavimosi pačiu
provokavimo aktu.
Mantas Tamošaitis
Patackas, Algirdas, Litua: Lituanistika, publicistika, beletristika, Vilnius: Versmė, 2013, 528 p., 400 egz.
Kažkas yra sakęs, kad būna knygų,
panašių į susirietusį ežį – kaip beimtum, kur beatverstum, jos nepatogiai
badosi. Patacko knyga tikrai tokia.
Joks mokslinės mitotyros, religijotyros
ar filologijos ragavęs žmogus negalės
priimti daugumos jos tezių. Tačiau negalės ir išmesti į intelektualinių kurio
zų sąvartyną. Patackas tiek minėtas
sritis kabinančiuose tekstuose, tiek
publicistiniuose svarstymuose pribloškia netikėta įžvalga ar nuojauta. Jis
puikiai nujaučia ir formuluoja problemas, ar tai būtų Lietuvos vardo kilmė,
ar pagonybės ir krikščionybės ryšys, ar
Europos Sąjungos tapatumo reikalai.
Skaityti šią knygą verta žmogui, kuris
nebijo įžūlaus iššūkio nemoksliniame
metaforų raizginyje atpažinti kelią
tiesos link.
Jonas Naujokas
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MKČ atvirukai
Iš palemono Dračiulos archyvo

I
Nuėjo Čiurlionis į mišką lietuviškumo dvasios pasisemti. Vaikštinėjo,
uostinėjo, medžių kamienus glostė,
nuogas šaknis samanom klostė. Tada
pailso ir nuvirto prie upelio. „Kur tu,
broleli, čiurleni?“ – graudžiai paklausė.
„Į jūrą“, – tas išdidžiai atpylė.
„Ir aš su tavimi.“

Ii
Kartą Čiurlionies albumėlyje buvo
toks piešinys: žmogus laiko suėmęs
rankomis galvą. Rankos juodos, galva
spinduliuoja. Priėjo prie Čiurlionies
vienas studentas litvomanas ir paklausė, kas tuo piešiniu pavaizduota,
gal koks vaidila. „Automobilis“, – susinervinęs atsakė Čiurlionis.

Iii
Anuomet vilniečių tarpe buvo kilęs tautos namų sumanymas. Tačiau
dėl jo visi niekaip negalėjo sutarti.
Ypač karštai tuo sumanymu rūpinosi Čiurlionis. Visuose susirinkimuose
tuo reikalu karštai kalbėjo lenkiškai,
nes lietuviškai dar nevisiškai buvo
pramokęs. „Mes turime tautai pastatyti ne namukus, – sakydavo jis, –
bet puikiausius rūmus, tikrą palocių.
Tam reikia rūmų ne bet kokių, ne bet
kokio stiliaus, reiktų tiesiog indų pagodos. Tik indų pagodų-šventinyčių
stiliaus turėtų būti lietuvių tautos
namai. Lietuviai, artimiausioji sanskrito tauta, savo dailės šaknis turi
bendras su indų daile.“ Šiuos žodžius
nugirdo kartą lietuviai socialistai,
kurie anuomet buvo pamėgę ant Tau-
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ro kalno burtis, ir iš bažnyčių kuorų
šaipytis.

IV
Besimokydamas Leipcigo konservatorijoje Čiurlionis draugavo su vienu
švedu. Susidraugavo todėl, kad abudu nemokėjo vokiškai. Tai ir suvedė
juos į artimesnę pažintį. Švedas kitaip
nekalbėdavo, kaip tik švediškai. Čiurlionis taip pat tik savo kalba šnekėjo.
Kai norėdavo juodu susikalbėti, taip
darydavo: abu turėjo po didelį vokišką
žodyną, jei kuris norėdavo ką pasakyti, kad suprastų antrasis, tai sakydavo Warten Sie ir ieškodavo reikalingų žodžių, iš jų sudarydavo sakinį, ir
taip kalbėdavosi. Sykį giedrią naktį
užvertė abu į dangų galvas, bandydami išaiškinti vienas kitam žvaigždžių
vardus. Bet Čiurlionis žodyne niekaip
nerado, kaip vokiškai Grigo Ratai vadinasi. Tad ėmė karštai mosikuoti rankomis ir, rodydamas į dangų, šaukti:
„Gryyygas gryyygas“. Tas švedas labai
stebėjosi, kad lietuviai muzikų vardais
žvaigždynus vadina.

V
Sumanė Čiurlionis maža
valtele iš Druskininkų Nemunu žemyn į Kauną nuplaukti.
Plaukė tris dienas ir tris naktis,
tik paskutiniąją naktį Nemunas pradėjo nerimauti. Valtis
susiūbavo, vanduo pradėjo
šokinėti, aplink sumirgėjo baltos putos, bangose praūžė lyg
kokios juodos pabaisos akmenys, valtis kelis kartus siūbtelėjo aukštyn ir žemyn, jam net

kvapą užėmė, ir netrukus pasijuto lyg
milžiniškų sūpuoklių supamas. Atsigulė aukštielninkas valties dugne ir
atsidavė Viešpaties valiai. Aukštai rūkuose ritosi kamuoliuotos žvaigždės,
jos slinko viena pro kitą, čia aukštyn,
čia žemyn pasakiškų rūkų verpetuose.
Jas žarstė lėkdamas juodas slibinas.
Ore dundėjo nakties audros simfonijos
garsai. Iš šonų milžinai stulpai dangų
rėmė, o jame kaip žaltys rangėsi pilkų
dūmų juosta. „Aukuras“, – susijaudinęs pagalvojo Čiurlionis.
O tai būta geležinkelio tilto, kuriuo
dundėdamas pralėkė naktinis trau
kinys.

vI
Bestudijuojant Varšuvos konservatorijoje Čiurlionį labai pagavo astronomijos ir kosmografijos problemos.
Apmąstydamas pasaulio kūrimąsi jis
karštai įrodinėjo, kad Visata turi paplokščią formą ir kad ji išsilukšteno iš
vieno be galo didelio centro. Dar jį labai
patraukė geologija ir ypačiai paleontologija. Pastarajai temai jis ir paskyrė
savo didžiausią Peterburge nutapytą
paveikslą. Jame Čiurlionis pavaizdavo
baisiausią kreidos periodo mėsėdį dinozaurą – Tyrannosaurus Rex.
Tačiau jo dailės kritikai nemokėjo graikiškai, tai paliko pavadinime tik lotynišką „Rex“.
Tuomet ir pasipylė aiškinimai
apie iracionalių sutapimų pilną kraštovaizdį, gamtos viziją
ir dvigubą soste sėdinčio Dievo
simbolį. O iš tikrųjų ten buvo
pavaizduota prieštvaninė reptilija, skrodžianti kosmosą. Beprotybės demonas.
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viI
Kai Čiurlionis pateko į kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaro orkestrą,
tai ten susipažino su šešeriais metais
vyresniu Juozu Naujaliu. Šis išmokė
jaunąjį Čiurlionį visokių muzikos paslapčių. Labai pamilo Kastukas savo

naująjį mokytoją, tad nutarė ištikimai
jo pėdomis per gyvenimą sekti. Visų
pirma buvo nutaręs jo gimtinę Raudondvaryje aplankyti, paliesti tą žemę,
kuri tokius talentus Lietuvai dovanojo. Bet per tuos darbus vis laiko neatsirasdavo. O kai pradėjo tapyti, tai ir
visai savo mokytoją pamiršo. Tik pa-

baigoje gyvenimo jaunystės noras išsipildė. Susirgęs atsidūrė Pustelnike,
sanatorijoje „Raudonasis dvaras“, kur
pavasario saulės spinduliai nudžiovino
paskutines jo ašaras.
Tokia tad mirties fuga.
!

Maloniai kviečiame, iki gegužės 1 dienos, skirti 2 proc.
sumokėto pajamų mokesčio VšĮ „Naujasis Židinys-Aidai“!
Brangūs žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ bičiuliai, primename, kad Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymas (2002-07-02 Nr. IX-1007) suteikia galimybę dirbantiems ir pajamų
mokestį mokantiems Lietuvos gyventojams sumokėto pajamų mokesčio sąskaita paremti
teisę gauti labdarą ir paramą turinčias įstaigas.
Ką daryti, jei norite mus paremti?
1. Lietuvos bankų internetinės bankininkystės klientai, tai gali padaryti labai paprastai:
pasirinkite e-paslaugos savo e-bankininkystės meniu bei užpildykite specialią formą FR0512
(FR0512 – Prašymas pervesti 2 proc. pajamų mokesčio.) internetu.
PRAŠOME prašymo formą FR0512 pildyti tik DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS!
2. Kita galimybė – šią formą galite užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje, o
taip pat apsilankę VMI (Ulonų g. 2, Vilnius) pagal gyvenamą vietą arba Naujojo Židinio-Aidų
redakcijoje (Pilies g. 8, Vilnius) darbo metu (darbo laikas 11 val. – 17 val.). Prieš ateinant būtinai
paskambinkite telefonais (8 5) 212 0311 arba 861436001.
Specialioje FR0512 formoje Jums reikia įrašyti:
1–4 laukeliuose įrašykite savo duomenis (asmens kodą; telefono numerį, vardą, pavardę;
gyvenamąją vietą),
5 laukelyje – 2013,
6S laukelyje pažymėkite „X“ ženklu pirminę formą;
E1 laukelyje – 2;
E2 laukelyje – 124626686;
E4 laukelyje – 2,00.
Išsaugokite užpildytą prašymą, jį atsispausdinkite, parašykite savo vardą ir pavardę, pasirašykite
ir pristatykite į VMI pagal gyvenamą vietą (vilniečiai pristato adresu - Ulonų g. 2, Vilnius) arba
įdėkite į voką, užrašykite VMI adresą, užklijuokite, pasirašykite ant užklijavimo linijos ir išsiųskite
į VMI.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!
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