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Laiškas redaktoriui
kiek kai nuo ja dva sin gu mas?

RūtaTumėnaitė

Kądarytumėte,gerbiamasisRedaktoriau,jeigukasnorsjumsautoritetingu
balsupareikštų,kadšiandienmūsųvisuomeneistingadvasingumo,irpa
ragintųuoliaumestisįjopaieškas?Varguaratsilieptumėtedžiaugsmingu
pritarimošūksniu.Veikiautamstosveidunuvinguriuotųkreivašypsenėlė,o
tūląpašnekovąmintysepriskirtumėtekategorijaižmonių,kuriemspanašūs
žodžiaidarnepraradosakralinėsprasmės.Tačiaukodėldaugeliuižmonių
dvasingumožodissukeliamomentinęalergiją?Nepanašu,kadvisuomenei
tokiedalykaistaigabūtųnustojęrūpėti.Ogalpatsšisžodistėratuščiasą
voka?Tikiuosi,kadpoNaglioKardeliolaiško,konstatuojančiokultūrossu
primityvėjimą,žurnaloskaitytojaiirkritikaineįtars„NaujojoŽidinioAidų“
kolegųkėsinimusiįdvasiniusvisuomenėspamatusiratleisužpanašiubūdu
„išpreparuotą“dvasingumosąvoką.
Iškartreikėtųpridurti,kaddvasingumožodisviešajamediskurselinks

niuojamaspodraugsudvasinėmisvertybėmis.Dėlpastarojoterminolygir
nekiltųabejonių.Dvasinesvertybesknygomis,poezija,kitokiakūrybineir
intelektualiaveiklapuoselėjodarsovietmečiointeligentai.Tuotarpudva
singumoterminopaaiškinimopraktiškainerasimeneireliginėje,neifilosofi
nėjelektūroje,katalikiškuosetekstuosejįgalimaaptiktitikgrynaitechnine
prasme,kalbantapiekokįnorsspecifinįdvasinėssaviugdostipą,pavyzdžiui,
„pranciškoniškasdvasingumas“,„jėzuitiškasdvasingumas“irpan.Kartusu
pe rest roi ka,glast nostirpanašiaisepochiniaisterminaisatkeliavoirporei
kisdva sin gu mo,kurisįpūstųgyvybėsstagnacijossukaustytaivisuomenei.
Reikiapripažinti,kaddvasingumoterminaspasirodėlabaigajusirveikiai
prigijo.ĮšįraginimąguviaiatsiliepėpersitvarkymovėjųsupūstaLietuvos
visuomenė,tiksliau,josinteligentai,kurie,pajutęžodžiolaisvę,prabiloapie
neatidėliotinąbūtinybęužtaisytivisuomenėježiojinčiądvasinętuštumą.
Tadairpasigirdoraginimaiieškotigyvenimedaugiaudvasingumoiratsig
ręžtiįdvasinesvertybes.
Tačiaukąreiškėtasdvasingumas,apiekurioporeikįsavointerviune

pamiršdavoužsimintinet irpirmasisatkurtosnepriklausomosLietuvos
prezidentas?Regis,šiossąvokosturinįdaugelisžmoniųsuvokėmiglotai.
Pavyzdžiui,dvasingumoapraiškomistapotokiedalykaikaipėjimasįteatrą,
poezijosklausymasartiesiogantstalouždegtažvakutė.Tokiakeistadvasin
gumointerpretacijaprieškeletąmetųpaskatinokitą„NaujojoŽidinioAidų“
autoriųgriebtisplunksnosirrašytilaiškąredaktoriui(DrungaM.,„Apiežodį
„dvasingumas““,Miunchenas,1995balandis, in:Nau ja sisŽidinys-Aidai,
1995,Nr.4).Kruopščiaiišanalizavęsdvasingumosąvoką,MykolasDrunga
jąpavadina„ganaaiškia,betirnepaprastaiapibendrinančia“,obesišvais
tančiuosius„dvasingumo“epitetuįtariaintelektinetinginyste:„Kainorime
pasakytikąnorsgilaus,betnežinomeirnetnelabaibesidomime–ką,pa
rankuslėptisužžodžių‘dvasingumas’ir‘dvasingas’“.TaikliirtiksliDrungos
atliktasąvokosanalizė,tačiauartikintelektinėtinginystėgimdominėtą
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farsą?Pasigilinusįtokiosmąstysenospriežastis,atsiskleidžiajosryšys
suvertybėssampratospokyčiais.Kadangiklasikiniodvasingumoapibrė
žimonerasimeniekur,pasižiūrėkime,kaipdvasinesvertybesapibrėžia
eilinisfilosofijosvadovėlis.Tradiciškaivertybėbuvosuvokiamakaiptam
tikraobjektyviaiesantiiridealiaibūčiaipriklausantikokybė.Vertybės
kategorijasuponuoja,jogegzistuojamedžiaginisirdvasinispasaulis,ir
abudujieturiatitinkamasvertybes.Medžiaginėsvertybėsskirstomosį
hedonistines(teikiančiasdžiaugsmąarmalonumą),vitalistines(gyvybę
palaikančias)irutilitaristines(tarnaujančiasgyvenimoreikalavimams
patenkinti).Dvasinėsvertybėsklasikinėjegradacijojeskirstomosįlogi
nes(tiesosžinojimas,jostroškimasirpatitiesa),etines(dorovinisgėris),
estetines(grožiovertybės)irreligines(apimančiasšventumosritįirre
ligiją).Taigitradiciškaivertybėpirmiausiaišreiškėtamtikrąsiekinį,
idealą,abstrakciją,jinurodėtamtikrąžmogauskeliamątikslą,savotišką
ėjimokryptį.
Tuotarpušiandienvertybėpraradotranscendentinįmatmenį.Ver

tybėmis imtalaikytinebedaiktųkokybę,opačiusdaiktus.Šiandien
viešajamediskursesąvoka„medžiaginėsvertybės“galireikštigerąau
tomobilį,erdvųnamąarsolidžiąsąskaitąbanke.Norsšiedaiktailaikomi
vertybėmis,jievisdėltosupriešinamisudvasiniogyvenimoprioritetais,
kuriuospaprastaiatstojakokianorskultūrinėveikla,otosveiklossu
keliamasšviečiamasisarugdomasispoveikislaikomasdvasinevertybe.
Tadairišeina,jog,perkrimtęskokįnorsmoksloveikalą,pasiklausęspo
ezijosarapsilankęstapybosparodoje,žmoguspasisėmėdvasiosvertybių,
tapodvasingesnis.Todėljeiguneskaitaipoezijos,nesidomifilosofijaar
nevaikštaiįteatrą,esinedvasingas,medžiaginiuosedalykuosepasken
dęsžmogus.Šiamekontekstevertybėssąvokaįgaunatamtikrąvarto
tojiškumą,pavirstaapčiuopiamu,pasveriamuirpamatuojamudaiktu,
mažato,pasiekiamu,įgyjamu,netgivartojamudalyku.Kogitadaeiti
įdvasingosmuzikoskoncertusarpoezijosvakarus,jeigunepasisemti,
suprask,įgytidvasingumo?
Panašu,kaddvasiniųvertybiųsąvokašiandienbaigiapavirstitokiu

pačiukalambūrukaipir„dvasingumas“,kuris,norsirnetekęsdalies
pirmykščiožavesio,daugeliointeligentųsąmonėjeligšiolegzistuojakaip
savotiškas„daiktassavyje“,nereikalaujantisapibrėžimoišišorės,nors
taipirreiškiantisnežiniaką.Todėlpojuo,lygpomilžiniškuskėčiu,gali
tilptiabsoliučiaiviskas,kadirnauji„dvasingumo“pavidalai,šiandien
besiskverbiantysįviešąjįdiskursą.Manelabaidominavadinamosios
dvasingumoapraiškospopuliariojojekultūroje,kuriųapsčiaipateikia
moterimsskirtiiliustruotižurnalai.Šiandienvosnekiekvienamenume
ryje,dažniausiaisveikatosskyrelyje,rasireklamuojantkokįnorsnaują
būdą„dvasingumuisustiprinti“,„stresuiįveikti“ar„vidineiharmonijai
atkurti“.Irtainekokiosnorsekstrasensųvizijosarpranašystės,kurių
bumas,ačiūDievui,dabargerokaiatslūgęs.Ne,taidaugsubtilesnidaly
kai.Pavyzdžiui,šiandiennuėjęsįparduotuvęgalinusipirktivisąkrepšelį
dvasingumoproduktų.Taigalibūtiasmenshigienospriemonės,tačiaujos
nukelsvartotojąįslėpiningądzenbudizmopasaulį,jeigutikpasmilkysi
kambarįypatingaissmilkalaisirpasinersiįpilnąputųvonią.Tiepatys
žurnalaisupažindinssujogaararomaterapija,kuriospadėspašėlusio
gyvenimotempoirstresųnukamuotamžmoguiatgautividinępusiausvy
rą.Panašiųpavyzdžiųsąrašągalimatęstidarilgai.Nesiginčysiuapie
šiųdalykųgerumąarnaudą.Svarbutai,kaddvasingumastampapar
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duodamapreke,kuriospaklausąlemiaproduktomarketingas,sugebėji
masjįpateiktirinkai.Tadšiuolaikinėjevisuomenėjebūtidvasingamšia
prasmereiškiavartotitamtikrosrūšiesproduktus:lankytijogoskursus
argertižaliąarbatą,otainetiknaudingakūnuiirsielai,bet,svarbiau
sia,darirmadinga.Vartotojiškojevisuomenėjegalimanusipirktinetik
„medžiaginesvertybes“–gerąnamąarautomobilį,–galimanusipirkti
irgyvenimobūdą,ojeigupardavinėjamasirdvasingumas,galimanusi
pirktiirdvasingumo,ypačjeigujisdargražiaiįpakuotas.
Tačiauliūdniausianetai,kaddvasingumastapoperkamasirparduoda

mas.Liūdniausia,kadtokiatendencijaskatinasavimonę,jogdvasingumą
kaiptokįgalimaįsigyti,irtaikeliapavojųreligingumui,kurisšiaprasme
yravisiškaiskirtingasdalykas.Kiekkitomisaplinkybėmispanašiąmintį
yraišsakęskardinolasBačkis,pacitavęsArvydoŽygožodžius,jogmūsų
inteligentaipopenkiasdešimtmetųvyravusiomaterializmomėginataip
patsumaterialintiirdvasingumą.Iščiairnepagrįstilūkesčiai,jogateisiį
bažnyčią,lygįkokįpaslaugųbiurą,irgausidvasingumo.Gausijotaippat,
kaipteatrospektaklyjearmuzikoskoncerte,ojeigunegausibažnyčioje,
galėsinusipirktikurnorskitur:galjogoskursuose,galegzotiškųarbatų
parduotuvėje,–čiajaukaipkampatinka.Todėlperdaugnestebinatuose
pačiuosemoterųžurnaluoseaptiktasvienospopuliariosTVžurnalistės
prisipažinimas,kadji,netikintineiKristumi,neiAlachu,neiBuda,osavo
Dievoįvardytinesugebanti,įbažnyčiąužsukatikpasisemtidvasinėsramy
bės.Kažin,ardaugžmoniųšiandiensusidomėtųautentiškakrikščioniška
saviugda,dvasiospratybomis,nuolatiniuirdaugpastangųreikalaujančiu
darbususavimi?Šiųdalykųjukišpašaliesnegausi,neįsigysiirviešai
nepademonstruosi,kaipgalėtumeipademonstruotidvasingumosėmimą
teatrearpoezijosvakare.Kadsudomintųpaviršiauskultūrosžmogų,šie
dalykaiturėtųbūtibentjaugražiaiįpakuotiirpadabintiryškiuužrašu:
„nauja,greita,veiksminga!“BetartainebūtųperfrazuotasgarsusisOs
tapoBenderioklausimas:„Pokiekdvasingumas?“

Vilnius
20010430
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die No raš tis

VygintasČiurinskas

Balandžio1d.Žeimiai.DabarvisižinoJonavą,oka
daiseŽeimiaibuvodekanatocentras.Industrializacijos
pasekmė.Netoliese–Kulva,AbraomoKulviečiotėviškė.
Pasitaiko,kadsenižmonėseinaišpažintieslenkiškai.Iš
kurlenkaiLietuvosviduryje?Klebonas–bendrakursis,
dėltoirpakvietėpadėti–rekolekcijos.Sėdžiuklausyk
lojekaiplėlėvartyklė–lankstausiišvienospusėsįkitą,
irvistaspats:tėveliųneklausiau,įbažnyčiąnedažnai
einu,suvyru(žmona)pykausi,keikiausi,melavau...Su
sinervinaunesvietiškaiirperpamoksląviskąišrėkiau:
„Kokskvailysišmokėtaipišpažintieseiti?Arkitokių
nuodėmiųnėr?“Išsirėkiau,irnetnegerapasidarė:ko
aščiakaipturgausboba?Lygrėkdamasantžmonių
juospakeisi.Galvoju,darnuoklebonoklius,sakys,ne
plyšautitavepakviečiau.PoMišiųsusitinkam–nieko,
ramus.Ėmiaulygirteisintis,otas–buvopora,kurie
sakėsiviendėltavopamoksloatėjęišpažinties.Dievas
iriššūdoišsunkiavarškę–nekitaip.
Kažin,aryraVelykosMelagiųdieną?PasižiūriuįLi
turginįmaldyną–2018aisiais.Girdėjau,kadkažkur
svarstėklausimą,arDievas juokiasi?Sulauksimtų
metųirpažiūrėsim.

Balandžio2d.NegaliunepapasakotiapieStefutę–
mūsųzakristijonę.Esuįsitikinęs,kadjiypačApvaizdos
globojama.Kodėl?Nėpatsnegaliupaaiškinti.Kiek
vienąsekmadienįrūsyje (taipvadinameŠv.Rapolo
bažnyčioskriptą)jijaunuo14.00,oMišiostik18.00.
Pativienaatitempiaaltorių,sustatosuolus.Noribūti
kamnorsreikalinga.JąpažįstavisiVilniauskunigaiir
besinaudojantysvisuomeniniutransportu,važiuojan
čiuŠeškinėslink,nesjidažnaimėgstagarsiaipatisu
savimišnekėtis,viskuonorspiktintis.Atrodėkeistoka
irnemaloni,kolnesužinojauapiejosgyvenimą.Stefutė
buvodarvaikas,kaijosmamąsukaimynepagavone
šančiasšiaudusiškolūkio.Neišgerogyvenimonešė.
Kaimynęsuėmė,oStefutėsmamąpaliko.Mergaitė
buvolabaiišsigandusi:tėvasmiręs,jeimamąįkalėji
mą,taijąsuseseriairbroliuįvaikųnamus!Kadangi
buvopamaldi,davatkėlėspatarėeitidevyniasdienas
keliaisapiestebuklingąMarijoskoplytėlęirprašytijos
užtarimo.TaigiporakilometrųikiSvėdasųįmokyklą,
pomokykloskilometrasįpriešingąpusę,ikikoplytėlės.
Čiajaususilaikaunuoišvados,bet,jaidarnebaigus

devyndienio,mirėStalinas,buvopaskelbtaamnestija.
TikStefutei,matyt,nuoišgyvenimųgalvojekažkas
nutrūko...LikoDievokvailelė.Irteisk,kadgeras,po
visošitožmones...
Kodėlšiopasaulioprotingiejiirgalingiejinesiglaudžia
prieBažnyčios?Tikjųlavonustenatnešapriešlaido
jant.Arkąbepadeda?

Balandžio3d.Tokspalaimingasrytmečiomiegas,ojau
beveikšešios.Reikiakeltis.Mišios7.00Jokūboligoni
nėje,seselėms,turiuomenyjevienuoles.DidesneiDievo
garbeiirmanokišenei.Kažinkastiežmonės,kurių
intencijomisaukojuMišias?Nežinau,išklebonogaunu
tikstipendijas.Ačiūjiemsnegaliupasakyti.Sunkurytą
susikaupti,kartaiskaiprobotasviskąatlieku.

Balandžio5d.Auksopuode–1000000!!!Kąda
ryčiau,jeiguišloščiau?Visųpirma–butas,kituspi
nigusduočiaudraugams,kadirgibutusnusipirktų,
Bažnyčiaidar...J.–geriausiasdraugas,kaikažkada
apielaimėjimąkalbėjom,sakė,kadDievastikriausiai
taipjonebandys...J.–buvęsmokinys.Asocijuojasisu
Jėzausglobėju.Seminarijojejuokdavomės,noridrau
go–užsiaugink.

Balandžio6d.Pagaliaubaigėsipamokos.Dabarį
mokyklątikpoVelykų.Įdomiųpersonųyratarpma
nomokinių.AntaiT.Licėjausprezidentas, įskaitą
išlaikėtikantrukart(nesvarbusdalykas?),nekartą
manotrauktasperdantį,ovisateinaįrūsį.Irkojam
ten?Nesuprantu.Kurgigarsusis„maneatstūmėnuo
tikėjimo“?M.–vienuoliktokas, labai jautrus.Net
baisujamkąirsakyti.Kaimestelėjo:„Arginevisi
kunigaieinaįdangų?“Kaipgerai,kaddaryratošven
tonaivumoišmūsųseneliųlaikų.S.–nepaprastos
inteligencijosžmogus,turigerąbalsą,jautriąširdį.
Galgalėtųbūtikunigas?Bijauapietaisvarstyti...L.
visnaująžmogųįMišiasatitempia.Iškurtasentu
ziazmas?Jaučiu,kadmanstingatikėjimo.Vistiek
nervųmokyklojepaliekudaug,onaudos?Didžiulė
pagundająmesti.

Balandžio7d.PirmassveikinimassuVelykomis.
NuoKaunegyvenančiosD.,kadaise,deficitųlaikais,
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aprūpindavusiosklierikusbataisirkitomprekėm,retai
pasiekdavusiompaprastusžmones.Vienusjosparduo
tusbatusturiuikišiolei.Kasjądabarprisimena?Pati
sako,kadretas.
Beveikvisiemsvelykiniaisveikinimaijauišsiųsti.Par
duotuvėsevelykiniųatvirukųpasirinkimasdidelis,tik
visurpavaizduotikiaušiniai.Galkoksviščiukasbuvo
nukryžiuotas?VelykosbeKristaus!Patinkamąatvi
rukągalinusipirktitikpaieškojęs.Neblogaisugalvojo
broliaireformatai:atvirukegamtosvaizdelisircitata
išŠventojoRašto.
Vakarešeštadieniaisstengiuosipaklausyti „Mažo
siosstudijos“.Anksčiauištverdavauvisąlaidą,dabar
tikpirmąpusę.Kaidu„kytrilietuviškipilozopai“pra
dedaaiškintiEvangeliją,nebeištveriu.Visapiemeilę
irvisbalansuodamiantBažnyčiosmoksloribos.Lyg
būtųdiplomatiniųakademijųauklėtiniai:menasgražiai
kalbėtiirniekokonkretausnepasakyti.Sumeilėsapaš
talųsekėjaistaippatnesusišneku.Klausiausiprieškurį
laikąapieMišias.Taipirnesupratau,arreikiaį jas
eiti,arne.Tikriausiaiproblemaneaktuali.Težmonės
mirštanežinodami.

Balandžio8d.Verbųsekmadienis.PrasidedaDidžioji
savaitė,oman–įtamposdienos.Irtaipjaudaugme
tų.KalėdosdaugartimesnėšventėužVelykas,ramu
kažkaip,operVelykasjudėjimas,neramybė,sutriki
mas.Dienaišpuolėgraži.Keista,betšįpavasarįvisai
netraukiavaikščioti,anksčiau,būdavo, lakstaikaip
įkirptas,kojospačiosneša,nežinai,kopatsnori,ošįmet
ne.Sąstingissąnariuose.
Kądaryčiauberūsio?Nežinau.Aišku,kąnorsdary
čiau...Tokiežmonės!Klausiauvienokunigo,ką jis
jaučiabendraudamassupasauliečiais,šventesniais
užsave?Baisu,atsakė.Savovulgarumuircinizmu
turėjauseniaivisusištenišvaryti,juk„žuvingasvie
tas“esunurodęs–ten,kurgreitai,pigiaiirmaloniai
teikiasakramentus,irjokiųreikalavimų–jukmeilė!
Neina.Pradėjaukunigokeliąnuo„gatvinių“,obaigiu
šventųjųdraugijoje,matyt,kadniekonesugadinčiau,
jukšventieji–atsparūs.Eiliniaikatalikai(cat ho li cus 
vul ga ris)nuogosteisybėsnepakenčiairgreitaimūsų
bendruomenępalieka.Kitisako–jaunimoMišios.Irgi
teisybė.Vidutinisdalyviųamžiusiki30metų.Juokinga,
kaikurnorspaskelbia:Mišiosjaunimui.Užeini,oten

ŠV. Tomo AkViniečio VAsAros mokyklA lieTuVoje

Š. m. liepos 1–15 d. Trakuose veiks aštuntoji tarptautinė 
Šv. Tomo Akviniečio vasaros mokykla.

Paskaitas skaitys ir seminarus ves šv. Tomo darbų tyrinėtojai:
Prof. dr. Abelardo loBATo (Šveicarijos lugano universiteto Teologijos fakulteto rektorius)
Prof. john F. X. knAsAs (Hiustono Šv. Tomo universiteto Tomistinių studijų centras, jAV)
Prof. Francesca riVeTTi-BArBo  (Tor Vergatos unversitetas, italija)
Prof. dr. Patrick Quinn (Dublino All Hallows College, Airija) 
Prof. dr. kenneth W. kemP (Šv. Tomo universitetas, minesota, jAV)
Prof. dr. mons. stanisùaw koWAlCZyk (katalikiškas liublino universitetas)
Dr. Alfred C. eVerATT (Anglija)
Prof. dr. Paul richard Blum (Vokietija)
Prof. dr. rikHoF (utrechto Tomo institutas, nyderlandai)

užsiėmimai vyks lietuvių–anglų kalbomis.
mokyklos dalyviai gaus į lietuvių kalbą išverstus paskaitų konspektus, taip pat lotyniškus ir 
lietuviškus tekstus, skirtus darbui seminarų metu. išklausiusieji kursus gaus baigimo pažymėjimus.

Norintieji vykti į šią mokyklą registruojami ir smulkesnę informaciją 
bei atsakymą apie priėmimą gaus šiuo adresu:

„LOGOS“ redakcija, Laisvės pr. 60, LT–2056 Vilnius
Tel. (822)421963, faksas (822) 429454.

Vietų skaičius ribotas. Pirmenybė teikiama ankstesnių mokyklų klausytojams.

dieNoraštis
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jaunimas...prieškarinis.Kalbėčiauirkalbėčiauapie
rūsį,gerai,kaikamesireikalingas,gališaugsKristaus
sekėjai,onemanogerbėjai.
Pamokslasapiekančią.Keista,kadgaliukąnorsnauja
pasakytirūsiosenbuviams.NetT.sėdėjoramus.Gal
mąstė?Matyt,savegiriu.
VakarepasVnius.Tradiciškai.PrisijuokėmišStefutės
ikinukritimo.Ji,kaipirvisuomet,gyrėTarybųvaldžią,
ypačBrežnevą,kuris„jaibutądavė“,piktinosigyventojų
surašymu(kočiairkamišjosreikia),kunigais,kurie
nesėdiklausyklose,kainorisi.Kiekpasipiktinusivisais,
juokiasiirpati.Stefutėmusnuolatlinksmina.Galto
nesupranta?Juktotenirvažiuoju:malonupasisėdėti
iratsipalaiduoti.Juoktissveika,ypačkaivisiems,one
tauvienamjuokinga.

Balandžio9d.SusitikauV.Buvęsmokinys.Pakvietė
įkavinę,užsakėalaus,pasiūlėcigarečių,tikkadnerū
kau.Sveikatosmokyklojepagadino,buvošakotas,iškur
dabartameilė?PasišnekėjomapieDievą,krikščionybę.
Taigiapiereligijągalipasikalbėtisunetikinčiais,oku
nigąmylinekatalikai.Kurlogika?

Balandžio11d.Bažnyčiosepatsnerštas–eilėsprie
klausyklų.Gerai,kadnesuparapiniskunigasirnepriva
lautensėdėti.Kažkadapykauirrėkiauperpamokslus,
kadkuniguiVelykostaippatšventė,galimairgavėnios
pradžiojeateitiišpažinties,irneklausykloje,betne
daugkamtoreikėjo.Kaipgalimaeitiišpažintiestuose
„kioskuose“?Argaliklūpantįžmogųlaikytivalandą?O
kokiosklausykloskatedroje?Matyt,populiariosviešos
išpažintys.Konfratraijuokdavosiišmanęs:Bažnyčia
jau600metųauklėjaLietuvoježmones,irnieko,otu
noripertrismetusjuospakeisti.Reikiaturėtigeležinius
nervus,kadklausytumnepasirengusiųirnesupran
tančių,kasyranuodėmė,žmonių.Atviraipasakius,
neikunigainorižmoniųkatekizuoti,neižmonėsnori
mokytis.Sovietinisprincipas:jūsvaidinote,kadmums
mokate,mesvaidinome,kadjumsdirbame.Sakramento
niekinimas.Duvaizdai:vienasužlango,kitas–klau
sykloje.Katalikai jukneužsiimaoraliniuseksu(tai
tikValinskoirOželytėslaidosprasimanymas),moka
visusmokesčius,nevagia,nepaleistuvauja,nenaudoja
kontraceptiniųpriemonių,tikiviskuo,kąskelbiaBaž
nyčia,todėljųproblemossmulkios:tėveliųneklausiau,
nedažnaieinuįbažnyčią,meluoju...Vienosmoteriškės,
perėjusiosį„Naujųjųapaštalųbažnyčią“,žodžiai:kaip
gerai,kadpasmusišpažintiesnėra.

Balandžio12d.Kunigystėsįsteigimodiena,oman–
„den’čiudesno–brudnyj“.Kažin,koksturėtųbūtiidea
luskunigas?ArtokssalduskaipamžinatilsisM.?7.00
skambutis.Reikiasusitikti.Povalandosjauklausau
juodųminčiųsrauto–nenoriugyventi,niekamašnerei

kalingas.Priekaištautineverta,sakiau,kadprisižais.
Daugumosgyvenimassukasiapieklynąirkišenę.Čia
pirmasatvejis.Išpradžiųmeilužė,vėliaususitaiky
massužmona,toliau–vėlmeilužė,dabarneižmonos
suvaikais,neimeilužės,mamaneseniaimirė(vėžys).
Išvadaviena–nusižudysiu.Kaipsakėseminarijoje
vienasprofesorius:vieniemspomirtiesproblemospa
sibaigia,kitiemstikprasideda.Išklausau,nežinau,iš
kurtoskantrybėsatsirado.Pažadupaskambintižmonai.
9.30susitikimasprieŠv.JokūboirPilypobažnyčios.
Laukiu10min.,nėra.Einunamo.Nusprendžiuužeiti
įŠv.Rapolobažnyčią.Tenjiirbelaukianti.Kur,klau
siu,tarėmėssusitikti?PrieRapolo,atsako.Nusikeikiu,
visosjostokios.Sakramentassuteiktas,dabarnamo.
Čiavėlskambutis–visiemspriešVelykasreikiatopa
ties.PototuriuužeitipasD.Manomaldavimaipalikti
ramybėjeprieššventesbeprasmiai.Pagaliaunugriūnu
dviemvalandoms.VakareMišios.Pojųpasligonį.Pa
galiaunamie.Skambutis.Čiaaš,Justas.Sakau,Justų
pasaulyjemilijonas,kurisišjųbūsi?Išsiaiškinu.Pusę
metųjisjaulaisvėje,nesimatėme6metus.Reikiasu
sitikti.Aišku,prašyspinigų.Piniginępaliekunamie,
veidąnutaisaukietąittitnagas(rodos,Izaijas).Sveikas,
kaiplaikaisi?Reikiapassenelę,vospašneka.Važiuoju
įbažnyčią,išjospasligonį.IšeinantJustasįgrūda100
litų.Neimu.Sako,geriemsdarbamspertavorankas.
Padėkoja,kadpagaliausutinkupaimti.Vakarelovoje
melsdamasisneverkiu,nesširdis,matyt,kietakaip
titnagas.Deus, pro pi tius es to mi hi pe ca to ri.

Balandžio13d.DidysisPenktadienis.DienabeDievo.
Atrodo,lygbūtųpragarošventė.KodėlkartaismanDi
dysisPenktadienisbūnaneDidįjįPenktadienį,o,pvz.,
perVelykas?NeseniaiOlandijojepriimtaseutanazijos
įstatymas.Kaipiškatalikiškosšaliesjivirtoantika
talikiška?Artikne„meilėsteologųirapaštalų“dėka?
Jokioteisingumo,jokiųpareigųiratsakomybės,vien
tikmeilė;jokiųtaisyklių,jokiosvienybės,disciplinos,
vientikmeilė.ŠiosidėjossklandoirLietuvoje,jukjos
išužsienio,išten,kurviskasgerai.Pamenuvienąar
gumentąperišpažintį:okunigasišAmerikossakė...Po
tokiųargumentųsunkuįtikinti,kadpopiežiuskitaip
moko.Vienokunigožodžiai:visididiejinusikaltimai
žmonijaipadarytiišmeilėsjai.Apskritaiesuįsitikinęs,
kadneištikimiausiDievuisluoksniaiyrainteligentijair
dvasininkai:vienimano,kadyravisaspasaulioprotas,
kiti–kaddieviškagaliajųkišenėse.
VarguarguldyčiaugyvybęužKristų.PetrasarJudas?
Kadabuspaskutinėgavėnia?

Balandžio15d.Velykos–Kalėdos.Balta,balta,kur
dairais...Prisikėlimasžiemą.Pagaliauvisa įtampa
baigėsi,kaipsakėsovietųvaldžia–darbošventės.Bus
ramu.Politinėirkultūrinėgrietinėlėplaukiojaminios
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paviršiuje,šiaipjievisinuosekmadieniniųMišiųligos
paskiepyti,betčia,žinote,Velykos.Gaila,kadvakare
susipykausuA.Atsiprašytabuvoiškarto,betreiks
laiko...Šetauiršventės.

Balandžio20d.Apatija.NusipirkaukišeninęBibliją.
IšleidoBiblijosdraugija.Mūsųkatalikiškasleidimas
perdidelis.Kaipanksčiausakydavo:kąjaponaipa
gamina–nesuprasi,kąrusai–nepakelsi.Tiesa,rusų
laida„Christianskojeslovo“traukiasavopaprastumu
irtobulumu.Vienasžmogus,opadarodaug.Katalikų
televizijoslaidosgalėtųpasimokyti.

Balandžio25d.Paskutinėpamokadvyliktokams. 
Sentimentalumoturiudaugiau,negureikėtų.Sten
giuosiįsižiūrėtiveidus.Jeigukaspaklaustųapietiky
bospamokųrezultatus,neturėčiaukąsakyti...Įdomi
mokyklospatirtis:kaipelgiasižmogus,kuriamištavęs
niekonereikia,irkaipzakristijoje.Tikrasistikinčiojo
veidas.Vienasmokinysapieseneliolaidotuveskaime
Lietuvoscentre.LaidojopopuliarusisS.Taiarbuvo
tikintis?–klausiu.Ne,–sako,–buvola bai pro tin gas,
todėlnetikėjo?!Kamkunigas laidotuvėse?–tokios

tradicijos,dėlgyvųjų.Kamtikėti, jeivisviengalas
krikščioniškas.Bažnyčiašiuolaikiniamžmogeliui–
gerųpaslaugųfirma,kurituritarnauti,bet,šiukštu,
nemokytigyventi.Apeigos–nepinigaiirneordinai,
galimairpasišvaistyti,gerabūtigailestingesniam...
užką?GalKristų?

Balandžio28d.Kelionėpoprovinciją–manosenasva
jonė.Gerai,kadorganizavoJ.Ašbūčiaunuokojųnusi
varęs,kolkiekvienobūčiauatsiklausęs,arvažiuos!Lyg
mandaugiaunegujiemsreikėtų.5mašinos,20žmonių
šiaipjauneblogai.AplankėmePašilę,Deltuvą,Veprius,
Žeimius,Siesikus,Pabaiską.Dienaišpuolėgera,nors
darišvakarožadėjolietų.Tesusipažįstamaniškiaisu
VisuotineBažnyčia,nes,vissutaispačiaisžmonėmis
susitikdami,nematopanoramos.Kaimoproblemos:ma
žaižmonių,mažaipinigų(daugeliuibažnyčiųverkiant
reikėtųbentkosmetinioremonto),tikėjimasdaugiau
tradicinisnegusąmoningas(svarbu,kiekžvakiųbuvo
perMišias,arkunigasgiedojo,arne),tiesa,kunigas
daugiaugerbiamasnegumieste.Vienasklebonassako:
„UžgieduTikiuDievąireinupersumąrinktiaukų,nes
zakristijonuitriskartmažiauduoda“.

Vytautas Balčytis. Deltuva. 1989. Fotografija
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i

PoKlaipėdoskraštonetekimo,1939m.pavasarį,mūsų
naujasmokytojas,pavardeberodsŽvingilas,vienądieną
pasakė,kadSeinųapskritiesmokiniaikviečiamiaukoti
Ginklųfondui,kadužsurinktuspinigusbusnupirktas
šautuvasšauliųbūriui.Nedaugkasišklumpėtųkaimo
vaikųsukrapštėcentųįmestiįmokytojopastatytądė
žutę.Aškeistubūdubuvauuždirbęs2Lt.Mat1938m.
vėlųrudenį,čiuožinėdamasplonuledu,įlūžau,peršalau
irplaučiųuždegimususirgau.Reikėjostatytitaures,o
ašniekaipnesidaviau.Atėjęsaplankytisavopasiligoju
siomokinio,LeonardasŽitkevičius,jaužinomasvaikų
poetas,kadleisčiausigydomastaurėmis,pasiūlėman
2Lt.Kadirneiškart,betsutikau:nusipirksiuknygų,
–pagalvojau...DabartielitaitekoGinklųfondui.
Oštai jau1940m.birželio15d. labaigiedrąrytą

Užnemunėspadangęužplūdoeskadrilėsdidžiuliųbom
bonešiųsupenkiakampėmisžvaigždėmis.Susigūžęs
povyšniasodopakraštygailiaipravirkau–kurmūsų
prancūziškosirbelgiškospriešlėktuvinėspatrankos,
orlikonai,kurAmboirDo binaikintuvai?Tuojradijas
paskelbė,kadkariuomenėsvadasišvykopasitiktioku
pantoštabo.Taigiiružmokiniųcentuspirktasšautuvas
nešaus...Betgi1944ųjųpaskutinėmislieposdienomis
jaumanpačiampavykosukauptianaiptolnemenkągin
klų„fondą“–taibuvoapkasuose,laukuose,krūmuose,
balosevokiečiųirsovietųkareiviųpaliktapėstininkų
ginkluotė:šautuvai,kulkosvaidžiai,automatai,gra
natos...Netrukusjitekopartizanų„Šarūno“būriui,
vadovaujamammanomokytojoLeipalingiogimnazijoje
VytautoGončio.Taigibenttasdviejųlitųnuostolisbuvo
šimteriopaikompensuotas.
Tuossavovaikystėsepizodusčianupasakojaune

šiaipsau,tarsipasigirtinorėdamas(taipelgėsidaugu
mamanobendramečių),otodėl,kadišjųmatyti,kokio
tuometbūtapilietiniosąmoningumo,prasidedančiojau
pradinėsmokyklossuole,irkadtaigalibūtidingstis
pagalvoti,kaipyradabar.
ArkasLietuvojedaratsimena,kad1922m.įKaro

muziejausbokštąbuvoįkeltasLaisvėsVarpas,nuliedin
tasužJAVlietuviųsuaukotuspinigus?Beje,jisnulie
dintasnusižiūrintįgarsųjįLibertyBell,kuriuobuvo

skambintaFiladelfijoje1776m.liepos4ąją,paskelbus
JAVnepriklausomybę.1922m.Vasario16ąjąLaisvės
Varpupirmąkartąskambinovyriausiasamžiumitau
tinioatgimimoveikėjasPetrasVileišisirvienasNepri
klausomybėskovųinvalidas.NuotolLaisvėsVarpas
kasmetVasario16ąjąskambindavomelodijąpagal
žodžius,kuriejameįrašyti:Oskambinkperamžius/
VaikamsLietuvos!/Kadlaisvėsnevertas,/Kasnegi-
na jos.Gal1935ar1936m.tėtismanpapasakojo,kad
tuosžodžiusįrašytiįLaisvėsVarpąpasiūlęsBronius
BalutisišSeirijų,taigimūsųkraštožmogus,ambasa
doriusLondone,kurįjismatęsbeneAlytuje.Dabarjau
irmanovardasmanėmėatrodytitinkamas,lioviausi
graužęsis,kadnesuVytautas.
Ardarkasatsimena,kadtuometbuvosumanytair

žadėtaįkeltiLaisvėsVarpąįGediminopiliesbokštą
Vilniuje?Galjauderėtųšįpažadątesėti?
Kaitikišmokauįjungtiradiją,Vasario16ąjąklausy

davausiLaisvėsVarpo.Klausėsijotarpukariometais
keliųkartųžmonės,irvisiemsbuvoaišku:taslaisvės
nevertas,kasneginajos.Kadtaisupratęirįsisąmoni
nę,daugelispaliudijo1941ųjųbirželįir1944–1953m.
laikotarpiu,perilgiausiąEuropojepartizanųkarą.

ii

Pernai „Metų“žurnaloredakcijospaprašytaspa
rašyti,kąmanauapiedešimtnepriklausomybėsmetų,
nedvejodamasišklojausavonuogąstavimusdėlmūsų
visuomenės,ypačjaunimo,tautinioirpilietiniosąmo
ningumo,kurisatrodopriblėsęspalygintisuantrosios
nepriklausomybėslaikotarpiu(1918–1940),kai„tautinis
susipratimas[...]pasklidoplatumosna,pasiekdamasma
ses“(Metmenųlaisviejisvarstymai,Vilnius,1993,p.262),
kai„nepriklausomybėslaikmetisįsąmoninotautosmases
tieknepriklausomybėsbūtinumu,tiekjosneišvengiamu
mu“(ibid).Patsgeraiatsimenutomasiųsąmoningumo
proveržius1938m.pavasarįLenkijaiįteikusultimatumą
ir1939m.nacistineiVokietijaianeksuojantKlaipėdos
kraštą...EsuvisųLietuvosnegandųXXa.liudytojas:
teko11metųišgyventinepriklausomojevalstybėje,vie
nusmetusSovietųSąjungosokupuotoje,šešiassavaites
posukiliminiobandymoatkurtinepriklausomybę,trejus
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metusnacistinėsVokietijosokupacijosir45supuseant
rosiossovietinėsokupacijos;dabarjauesuišgyvenęs11
metųkitosnepriklausomybės.Taigigyvenimobalansas
toks:22metainepriklausomojevalstybėjeirbemaž50
metųokupuotoje.
Tamestraipsnyje „Metų“žurnale (2000,Nr.3,p.

108–111),bekitako,rašiau:„Antrojinepriklausomybė
bentjaupalikotokįdvasinįpaveldą,kurisgarantavo
irtrečiosios„neišvengiamumą“.Kokįpaveldąpaliks
trečiojinepriklausomybėbūsimomskartoms,–artokį,
kurisjasįkvėptųsiektiketvirtosios,jeitatrečiojibū
tųsmurtuatimtaarbapačiųperžioplumąirištižimą
pradanginta?“
Pernaitokiusnuogąstavimusdidžiadalimilėmėir

patišaliespolitinėsituacija,prasidėjusrinkimųkovoms
tapusivislabiaudrumsta,–sunkubuvopervaldžios
siekiančiųjųpopulizmąįžvelgtiatsakomybęirrūpestį
dėlsaugioskraštoateities.
Šiemetkraštosaugumohorizontasgiedresnis.Visos

galiąirvaliąturinčiospolitinėspartijosužLietuvosna
rystęNATO,bene52%piliečiųtampritaria.IrNATOva
dovaiLietuvospasirengimąnarysteivertinateigiamai.
Taigiatrodytų–nėrakonuogąstauti.Irvisdėlto.
Pradėtideranuoto,kad,anotJonoAisčio,„Ateitį

visadageriausutiktisunepasitikėjimu,geriaulaukti
čerpėsnuostogo,negukeptobalandžioišaukštodan
gaus“.Pasakymas„sutiktiateitįsunepasitikėjimu“
niekubūdunesietinassuNATO,otiksusudėtinga
dabartiniopasauliopolitiniųgalybių–demokratinių
irantidemokratinių,tarppastarųjųirrevanšistinių
imperinių–konsteliacija,kuriospokyčiai irkolizijos
galibūtivisainelaukti.Kitaiptariant:neperšokęsper
griovį,nesakyk„op“.
Nereikiabūtineilabaiįžvalgiupolitiku,neikokiu

aiškiaregiu,kadsuvoktum,jogšiuometukitųLietu
vossaugumoalternatyvųnėra–vienNATOnarystė
(apie taižr.NATO:vakar,šiandien,rytoj,Vilnius:
Eug rimas,1999,p.145–149).Irtai,regis,supranta
blaiviaimąstantipiliečiųdauguma,išskyrusgalvieną
kitą„publicistą“arkokįgatvėspolitikierių,pažeriantį
kadirtokiųpaistalų:„Keistidalykaivykstairpelyčių
valstybėskariuomenėje.Mat,paaiškėja,kadšiinstitu
cijaginsnesavošalies,okitodramblio,varduNATO,
sienas“(Metai,2000,Nr.3,p.106).Čiabeliekakonsta
tuotifaktą,kadtikrai„keistidalykaivyksta“toteksto
autoriausgalvoje.TiktųjampateiktišiaipjauTetos
Betosviktorinaitinkamąklausimą:arLenkijaiįstojus
įNATO,jossienosnetapoNATOsienomis?
Betgrįžkimeprie„nepasitikėjimo“ateitim–o jei gu?

MagačiaprimintitokįAisčioįspėjimą:„Manmanotautos
istorijayraįspėjimas,kadjikaipkiškisturiirmiegot
atsimerkusi“(Milfordogatvėselegijos,Vilnius,1993,p.
450).Tebegyvenantpilkojojezonoje,ex tra mu ros,dar
nesantpoNATOsparnu,reikiabūtikasdienpasirengu

siemsgintis.KarybosirkarostrategijosžinovasAlgirdas
Kanaukarašo(cituojamaišrankraščio):„[...]negalime
galvoti,kadbeNATOžūsime,nestadatikraižūsime.Štai
kodėlkaikuriemąstantysLietuvosatsargoskarininkai
aktyviaisiūloteritorinėsgynybosmodelį[...],piliečiai
turėtųbūtiparengtivisuotineikraštogynybaipagalsu

gebėjimus[...].Turibūtisuplanuotaskarinisatsarginių
mokymaskooperuojantissušvietimoįstaigomis[...]“.Jis
įtikinamaiįrodo,kad(irbeNATO,irsujuo)turimebūti
pasirengękovoti„tiesioginiaisirnetiesioginiaispasiprie
šinimobūdais,parodantpasauliui,kadkovojametoliau
irmumsreikalingavisokeriopapagalba.Priešinguatveju
neipasaulis,neiNATOirišvisoniekasmumsnepadės,
jeiparodysime,kadkovotinenorimearnepajėgiame“.
Šiamekontekste,manau,prasmingiyrairpernykščiai
manonuogąstavimaidėl„platumosnanepasklidusio“pi
lietiniosąmoningumo.Pilietiniosąmoningumoniekada
nebusperdaug;jeigujuopersiimtųpiliečiųdauguma,
taiišnyktųirpavojusišsirinktikokiądefetistinę,ka
pituliantiškąvaldžią.Esutikras,kadjeiguLietuvoje,
LatvijojeirEstijoje1940m.valdžiojebūtųbuvęvisų
piliečiųdemokratiškaiišrinktipolitikai,taišiųšalių
aneksijanebūtųtaiplengvaivykusi.

Šaulių sąjungos rinkliavos karo invalidams lapelis. 
1924. LNM
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Tarpvisdarvienaiparkitaipbesireiškiančiųneutra
liteto(kasjįrespektuos?)šalininkųyrairtokių,kurie
remiasiLietuvosistorijoskarčiomispamokomis,patir
tomisišsąjungųirunijųsukitomisvalstybėmisarnet
išbandymųjųsiekti.BetgiNATOnarystėšiuopožiū
riuyrabeprecedentė:tainedvišalėartrišalėsąjunga
silpnesniosustipresniu,odaugiašalėlygiateisiųnarių
organizacija.ŠiaurėsAtlantoorganizacijossutarties5
straipsnyjepasakyta:„Šalyssutinka,kadginkluotas
užpuolimasvienosarkeliųišjųatžvilgiuEuropojear
ŠiaurėsAmerikojebustraktuojamaskaipužpuolimas
priešjasvisas“.Taigiremiamasirimčiausiukonsolida
cijosprincipu:vienasužvisus,visiužvieną.Dardera
prisiminti,kadtaidemokratiniųvalstybiųorganizacija,
griežtaibesilaikantiTautųchartijosnuostatų.Taigi
neutralistųbaiminimasis (jei jisnuoširdus)dėl jun
gimosiįNATO–tikrainepagrįstas.
Tiemspatriotams,kuriemano,kadtautąirvalstybę

galiišgelbėtitikneutralitetas,kurisbūtųnekaskita,o
izoliavimasisnuodemokratiniopasaulio,deraprimintiir
ilgaamžęLietuvosorientacijosįVakarustradiciją,taigi
irtai,kad„„tautosgelbėjimo“negalimasiektiišduodant
Vakarųcivilizaciją,kuriojeyraįkūnėjusitūkstantmetė
žmonijoskovadėllaisvės.Lojalumasšiaiamžinaivisos
žmonijoskovaiyraaukštesnisužbetkurįsiauresnės
plotmėsidėjinįįsipareigojimą“(KavolisV.,„Trečiosios
jėgosformavimasis“,in:Metmenys,1962,Nr.5,p.182).
PenkiasdešimtmetėNATOistorijapatvirtinair jo

prisiimtosmisijosbūtitaikosgarantusėkmę.Jeigu
įstotiįšiąorganizacijąLietuvaipavyktų,kaiptikimasi,
taipagaliaubaigtųsijosistorijojejaudaugiaunegudu
šimtusmetųtrunkantisbesikartojančiųvalstybingu
monetekimųirdažnaibeviltiškųišsivadavimokovų
etapas.Taiistorinisšansas.Juonepasinaudotibūtų
lemtingaistorinėklaida.Privalomeįsipareigotipa ci 
et li ber ta ti–taikaiirlaisvei.

BrONyS SaVukyNaS

Kupiškyje–Vytautog.
Lazdijuose–M.Gustaičiog.
Marijampolėje–Kęstučiog.9(parduotuvėje)
Mažeikiuose–„Putino“prekyboscentre
Molėtuose–Vilniausg.52
Pakruojyje–VytautoDidžiojog.
Palangoje–Vytautog.
Panevėžyje–Savanoriųaikštėje
Pasvalyje–VytautoDidžiojog.
Plungėje–Vytautog.11(parduotuvėje)
Prienuose– Vytautog.
Radviliškyje–DariausirGirėnog.
Raseiniuose– Vilniausg.(prieautobusųstoties)
Rokiškyje–Nepriklausomybėsaikštėje
Skuode– J.Basanavičiaus/Vytautog.sankirtoje
Šakiuose–V.Kudirkosg.106 (prieTaupomojo
banko)
Šalčininkuose–Vilniausg.
Šiauliuose–Tilžėsg.151(parduotuvėje)
Šilalėje– J.Basanavičiausg.
Šilutėje– Lietuvininkų/Egliųg.sankirtoje
Širvintose–I.Šeiniausg.1
Švenčionyse–Vilniausg.
Tauragėje– Vytautog.60a
Telšiuose–Respublikosg.
Trakuose–Vytautog.37
Ukmergėje–Kęstučioaikštėje
Utenoje–  J.Basanavičiausg.59(parduotuvėje)
Varėnoje– Vytautog.8(parduotuvėje)
Vilkaviškyje– Vytautog.85
Visagine– Veteranųg.4(priebaldųparduotuvės)
Zarasuose– Šiauliųg.12

Vilniuje:
Antakalnio/Žolynog.sankirtoje
Antakalniog.prieparduotuvės„IKI“
Antakalniog.transportožiede
Didžiojojeg.prie„Helios“kinoteatro
Gediminopr./Vienuoliog.sankirtoje
Gediminopr.prieCentriniopašto
Gediminopr.prieNepriklausomybėsaikštės
J.Basanavičiaus/Algirdog.sankirtoje
J.TumoVaižgantog.prie„Lukiškių“stotelės
Katedrosaikštėje
Laisvėspr.prieparduotuvės„Kometa“
Pylimog.prie„Lietuvos“kinoteatro
Savivaldybėsaikštėje
T.Kosciuškosg.prie„Menųgimnazijos“stotelės
T.Vrublevskio/Tiltog.sankirtoje
Vilniausg.
V.Kudirkosg.prie„Čiurlionio“stotelės
Akmenėje–V.Kudirkosg.
Alytuje–Pulkog.8(parduotuvėje)
Anykščiuose–A.Baranauskoaikštėje
Biržuose– Vytautog.
Druskininkuose–M.K.Čiurlioniog.40
Ignalinoje–Laisvėsaikštėje
Jonavoje–J.Basanavičiaus/Žeimiųg.sankirtoje
Joniškyje–Miestoaikštėje
Jurbarke–Kaunog.
Kaišiadoryse–Gediminog.32
Kaune–Laisvėsal./E.Ožeškienėsg.sankirtoje
Kėdainiuose–Didžiojojeg.
Kelmėje– VytautoDidžiojog.82
Klaipėdoje–Taikospr.111(parduotuvėje)
Kretingoje–Rotušėsaikštėje
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Gegužės2d.„Lietuvosaidas“išspaus
dino32inteligentųatvirąlaiškąpre
zidentuiValduiAdamkui.Pagrindinė
laiškotema–žiniasklaidosnihilizmas
irjossukeliamosblogybės.Tačiaulaiš
kasįdomusnedėlikinuobodumokar
tojamosžiniasklaidoskritikos,betdėl
to,kąjisatskleidžiaapiejoautoriusir
kaikuriuosLietuvosinteligentus.
Laiškoautoriairaginaprezidentą

tartižodįapie„mitologizuojamąjos
[žiniasklaidos,–K.G.]„nepriklauso
mumą“,apieakivaizdųvisuomenės
informavimopriemoniųbulvarėjimą,
primityvėjimą,agresyvumo,žiaurumo
propagandą,pretenzijąbūtigalutine
teisingumo instancija“.Šikritika
nenaujairnebepagrindo.Autoriai
taippatskundžiasi,kadžiniasklaida
neigia tradicinesvertybes ir iš jų
tyčiojasi,nuvertinavalstybėsidėją.
Savoruožtuprezidentasraginamas
parengtistrateginęvalstybėsviziją,
kuriąpasirašytų irkitisusirūpinę
įtakingižmonės.
Esamakitų,labiauabejotinųteigi

nių.Antaitvirtinama,kad„per10Ne
priklausomybėsmetųLietuvosdvasi
nisnuosmukisvykogerokaisparčiau
irakivaizdžiauneiper50sovietinių
metų“.Irdaromaužuomina, joguž
taiatsakingažiniasklaida.Galdabar
nuosmukisištiesųakivaizdesnis,bet
galimaargumentuoti,kadnuosmukis
yrasovietinėssantvarkosirjaibūdin
gomąstymoirelgesiovaisiusirkad
jispilnupavidalupasireiškiadabar,
nestikdabartikriejisovietinėssan
tvarkosauklėtiniai–1960ųjųmetų
karta–pradedaperimtivadovaujamą
vaidmenįšaliesgyvenime.Okadir
kokiosbūtųjosnuodėmės,dabartinė
žiniasklaidanesukūrėsovietųsan
tvarkos.

Intelektualų neatsakomybė

Laišketeigiama,kadžiniasklaida
aktyviaipropaguojanusivylimąsavo
valstybe, „taip tarsinesąmoningai
sukuriamossąlygoskamnorsiški
turateitiirtvarkytimūsųValstybę
užmus...“Manneaišku,kokiažodžio
„tarsi“reikšmėšiamesakinyje,bet
užuominosapiesąlygųšaliaipavergti
sudarymątiksukeliašypseną.Jeigu
žiniasklaidatokiaįtakingairbeveik
visagalė,taikodėljinorintipakviesti
atėjūnus,kuriejąveikiausiaipažabotų
arbapakeistųsavaisiais?
Laiškoautoriųsiūlymaidėlpadė

tiesgerinimoneiįdomūs,neinauji.Ir
varguarjiepatysnaudotųsikitiems
siūlomaisvaistais.Žiniasklaidaesą
turėtųkalbėtiapieteisingumą,dorą,
meilę,Dievą,tikrąsiasgyvenimover
tybes.Užduotisgalirkilni,betnelabai
realistiška.Jeigurimtu filosofiniu
požiūriubūtųnagrinėjamosdorovės
normos,taimažaikassuprastųtokias
diskusijas,nesdabartinėfilosofija,
kaipirvisosmokslosritys,turisavo
dalykinę literatūrą irmetodologiją
(kitisakytų–scholastiką), įkurią
įsigilintireikiabentkeleriųmetų.O
raginimaibūtidoriemsarpamaldiems
beikitokios rūšies sentimentalūs
pamokslaigreitaiatbaidytųirpalan
kiausiainusiteikusiusklausytojus.
Pamokslaiturisavopaskirtįirvietą,
betirbažnyčiosepaprastaijiesakomi
tiksekmadieniais.
Patriotizmas–panašiainedėkinga

tema.Arbajireikalaujasudėtingos
abstrakčiosanalizės,arbataiklaus
kreipimosiįžmogausširdįirdvasią.
Abstrakcijosklausytojusužliūliuos,
oaudringaretorikanetinkamomis
aplinkybėmisgreitvirstafarsuirnet
tyčiojimosiforma.
Kitipasiūlymaiirgibergždi.Būtų

gerai,kad„piliečiai,oypačjaunimas,
gautųdaugiaušvaraus irgaivaus
dvasiniopeno“,betkasjamšįpeną
suteikspriimtinaforma?Tikiu,kad
nesiūloma,jogjaunimasbūtųverčia
masžiūrėtijamatgrasiasprogramas.
Darskeptiškiauvertintinaspagrindi
nisautoriųsiūlymas–deklaracijadėl
strateginėsValstybėsvizijos.Jeigubū
tųsiekiamateksto,kuriamdauguma
galėtųpritarti, jis
būtųkupinastuščių
trafaretiniųšūkių.
Okonkretesnio tu
rinio–pavyzdžiui,
partijosprogramos
lygio–suteikimasjį
paverstųdaugeliui
nepriimtinupareiš
kimu.Kokią stra
teginęvizijągalėtų
pasirašytiBrazauskasirLandsbergis,
Andriukaitis irPaksas,Kernagisir
Tamkevičius,JuozaitisirErlickas?
Laiškasprezidentuinėrasui ge ne ris

tekstas.Veikiaujispriklausoverkš
lenančiopaternalizmožanrui,kurį
beveikdešimtmetįpuoselėjadalis
Lietuvosinteligentų.Žanrasnesudė
tingas.Plačiaisbruožaisnupiešiama
dabartis,pabrėžiamitikriirįsivaiz
duojamitrūkumai,apgailestaujama,
kadtikrovėneatitinka idealų,kad
įvairūsniekdariai–artaibūtųbuvę
komunistai, landsbergininkai,ver
slininkai,aržiniasklaida–užvaldė
Lietuvą,įkampąnustumdamitikruo
siuspatriotus, inteligentusirkitus
„dvasingus“žmones.Padėtis,norsir
grėsminga,nėrabeviltiška.Reikia
tikrajamdvasiniamelitui,kuriammi-
ra bi le dic tupriklausotekstoautoriai,
suteiktididesnįvaidmenįviešajame
gyvenimebeipriėjimąprietelevizijos

KęSTUTISK.GIRNIUS
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irradijolaidų,leistijamreikštispoli
tikoje.Elituinurodžius,kadnereiktų
žavėtis smurtu, seksu,pinigaisar
popmuzika,liaudissuprasiantisavo
klaidas,atsisakysiantiydingųpomė
giųirgrįšiantiprietikrųjųvertybių.
Atseitdabartispragaištinga,praeitis,
netirsovietinė,buvusikilnesnė,nes
dvasingiejibuvęgerbiami,šviesesnė
ateitisatkurtina,sugrąžinantjiems
deramąvietąvisuomenėje.Kairiųjųir
dešiniųjųvariantaišiektiekskiriasi.
Kairiesiemspraeitisšviečia labiau
rožinėmisspalvomis,orojųgalima
atkurti irbeDievoarkrikščioniškų
vertybių.Betčiatikpagrindinioteks
toparaštės.
Norstokiotekstorašymasveikiau

siaisuteikiaautoriamsmalonumą,
jieelgiasineatsakingaiintelektiniu
požiūriu.Didžiojidaugumapasira
šiusiųjųyrasavosritiesspecialis
tai,ilgaimokęsiirdirbę,kolsukaupė
reikiamasžinias ir įgūdžius.Savo
kolegųdarbamsjie,beabejo,reiklūs,
profanams–neitinpakantūs.Puikiai
suprasdami,kadneatskleisikonors
naujaargilausbekruopštausirvar
ginamodarbo,jiesavoskaitytojams
peršabanalų tekstąbeoriginalių
minčiųarpasiūlymų.Kodėl?Jukšis
laiškasnėrafeljetonasarlengvabūdis
šmaikštavimas.Rašomaapievalstybę,
jaunimoauklėjimąirskaudžiądabar
tinępadėtįbeironijosirišpilietinių
pozicijų.Pasuktijaunimągerukeliu,
pakeltitautosdorovęnemažiausvar
bunegugeraipastatytispektaklį,pa
rašytiapsakymąarsukurtikantatą.
Iššūkisnetdidesnis,betįjįatsakoma
keliaisnuvalkiotaisšūkiais.
Sunkuįsivaizduoti,kadautoriaitiki

tuo,kąrašo.Tiksliausakant,arjietuo
tikėtų,jeibentkeliasminutesramiai
permąstytųsavopagrindinestezes?Ar
žiniasklaidaištiesųtokiagalinga,ar,
pakeitusjosturinį,padariusją„rim
tesnę“ ir„kilnesnę“, išnyktųrimtos
Lietuvosproblemos,artiksumažėtų
skaitytojųiržiūrovų?Kokiepriežas
tingumoryšiaitarpžiniasklaidosir
neigiamųLietuvosgyvenimoaspek
tų?Kiekžiniasklaida juossukuria,

okiek ji– jųvaikas?Irkaipvieną
arkitątezębūtųgalimaįrodytiarba
apginti?Arautoriaitikraimano,kad
kalbosapiedorą(galirapiedarbąbei
darną)pakeistųdvasinįklimatą?Ap
sakymasneįgyjaliteratūrinėsvertės,
jeidvasingasautoriussentimentaliai
rašoapiegėriopergalęarbasmerkia
nedorą.Kodėlreikėtųmanyti,kadpa
našiaisukurptastekstasapietikrovę
bentkiekvertingesnis?Intelektualiai
neatsakingasudėtingąpasaulįvaiz
duotijuodomisirbaltomisspalvomis,
lengvarankanurodant,kasniekšas
irkasdidvyris,kasdarytina,siekiant
pašalintiblogybes.
Trečiąkartąperdevyniasdešimt

metųLietuvaišgyvenamilžiniškuspo
kyčius.Kaikuriaisatžvilgiaispasku
tinisdešimtmetisgalsudėtingiausias
išvisų.Laimėjimaigerokaikuklesni,
negubuvoįsivaizduota,justižmonių
nusivylimasirpasimetimas.Jisaki
vaizdusiršiamelaiške.Išintelektualų
lygirgalimatikėtisgilesnėsanalizės,
nuoseklesniųmėginimųsuprasti ir
paaiškinti,kasvyksta.Tačiaukaiptik
tonėra.Veikiauatvirkščiai.Daugelis
inteligentųkartoja„gatvėspolitikų“
mėgiamastemas,ieškoblogiečių,ku
rieatsakingiuždabartiesnesėkmes
irkuriųpašalinimasbūtų tvirtas
žingsnisįnaująauksoamžių.Gatvės
politikaigaliaiškinti,kadpiktųžmo
niųnešvarūskėslaisukėlėdvasinįar
ekonominįnuosmukį,oišintelektualų
laukiamasubtilesniųišvadų,pagrįstų
neviendažnaitulžingais jausmais,
betvisuomenėjeviešpataujančiųiš
ankstiniųnuostatųkritika.
Lietuvosgyvenimądarsmarkiai

veikia1991–1992m. dvistovyklas
sukūrusitakoskyratarp„sąjūdiečių“
ir„darbiečių“.Priklausymasvienaiar
kitaidarnulemiadaugelioveiksmus
irsuteikiarėmusįvykiamsvertinti.
Netjeisusiskaidymasbuvoneišven
giamas, jokonkrečiąformąpaveikė
daugybėatsitiktinumų,kuriuos il
gainiuipatsgyvenimaspatikslino.
Tačiaudaugelisinteligentųtolygir
nepastebėjo irtoliaupalaikovisuo
menėssudvejinimą.Tainėravien

kartinisreiškinys.1926m.rinkimų
aidaidardevintądešimtmetįspalvino
išeivijospolitinįirkultūrinįgyvenimą,
kadangi inteligentaiseniemspoliti
niamsginčamssuteikėpasaulėžiūrinį
atspalvį,juossureikšminoirneleido
jiemstyliaiišnykti.Todėlnukentėjo
visaišeivija.
Laiškoautoriai galėtųaiškinti,

kadjienesiekėnuodugniainagrinėti
Lietuvospadėties,bettikatkreipti
prezidentodėmesįįvienąkitąblogybę.
Tačiaudaugelioviešojiveiklairapsi
ribojatokiaistrumpaisex cat hed ra
pasisakymais.Povienopasisakymo
einakitas,betirPenelopėskantrybė
išsektų,belaukiantkonorssvaresnio.
Pasirašiusiejitaippatgaliteisintis,
kadjie–muzikai,literatai,dailinin
kai,iškuriųnegalimalauktiekonomi
nėsarpolitinėsanalizės.Taitiesa,bet
kodėltadaprabiltiklausimais,apie
kuriuosneišmanai?Polinkiskalbėti
itindaug,apiekąitinmažaižinai,
yrasenainteligentųyda,ypačryški
Prancūzijoje.Irbūtentšioješalyje,
kurinteligentųvaidmuovisuomenėje
svarus,mąstančiosklasėsištisusde
šimtmečiusaklaikartojavadovėlines
marksistinestezes,mažaikąbendra
turinčias su rimtomisvisuomenės
problemomis.
Laiškekeliosevietoseprasiveržia

ilgesyssenajaitvarkai,kuriojeinteli
gentaibuvogerbiamiirgirdimi,nors
žodžiolaisvė–varžoma.Viltasi,kad,
atgavusnepriklausomybę,suvaržy
maibuspašalinti,otribūnos–liks.
Tačiaukartususuvaržymaisišnyko
ir tribūnos. Irnebūtinaiblogai, jei
autoriaiirtoliautenkinsispanašiais
pareiškimais.Taip,Lietuvosžiniask
laidaturidideliųtrūkumų,dažnai
tyčiojamasi išpatriotizmoirįvairių
dorybių,daugelis televizijos laidų
paviršutiniškos.Betneužmirškime,
kadnežurnalistas sugalvojo šūkį:
„patriotas–taiidiotas“.Retitekstai
tokieatgrasūs,kaipmoralizuojantys
„Lietuvosryto“vedamiejiapiespaudos
laisvęirgarsiųmenininkųskelbiamas
„juodašimtiškasidėjas“.Betlėkštipa
mokslėliainėratinkamasatkirtis.
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Kokie rašytojai,mąstytojai,menininkai labiausiai
veikėJūsųpasaulėžiūrąirkūrybą?Kąišjųperėmėte,
pasimokėte?KoksčiabuvoiryraJurgioBaltrušaičio
vaidmuoirvieta?

Norsgimiaukaime,nuopaauglystėsturėjauretąga
limybęskaitytigeriausiastarpukarionepriklausomoje
Lietuvojeišleistaslietuviųiružsienioautoriųknygasbei
žurnalus.Dėdė,teologijosmokslų
dr.kunigasJonasPuišys,paliko
tėviškėjesavobiblioteką.Joje,
beteologijos,filosofijos,dvasinio
turinioknygų,buvonemažaiir
grožinėsliteratūros.Tarpjųra
dauJurgioBaltrušaičio„Ašarų
vainiką“.Kaipjopoezijaatitiko
manotometo išgyvenimus!O
žinojimas,kadpoetotėviškėne
toliese,darlabiaugilinodvasinę
giminystę.Menuvieną liūdną
1946m.naktį(neseniaibuvomi
rusimama),kaitėviškėssodyboje
buvauviena.Lapkričiolietusbar
benoįlangus,ošėsodomedžiai.
Vosnevisąnaktįžibinaulempą.
Negalėjauužmigti.Meldžiausi.
Potoskaičiau„Ašarųvainiką“.
Raminomintis,kad„mažavertasžmogusneverkęs“.
Odvieilutės išeilėraščio„Nemigas“–„Aš, liūdnas,
širdiminašlaičio,/Naktovidžiobylosklausau...“–man
buvotarsibroliškossielosprisilietimas.Tąnašlaitystę
tebejaučiuligišiolei.Baltrušaičiopoezijaaugteįaugo
manįširdį.Savasirartimastapobesimeldžiantisir
verkiantisjoskudutis.Priminimas,kadesičia„Nekaip
lapas,vėjopūstas,/BetgalingoTėvosiųstas“–padėjo
atsilaikyti,nepalūžti,mokėgyventipavojuje.
Didelęįtakątadapadarėirkatalikybėssubrandinto

Ja Me Gy Ve Na Me Ir eSa Me

Į„NaujojoŽidinioAidų“klausimusatsakoAldonaElenaPuišytė

tautiškumodainiausBernardoBrazdžionioknyga„Per
pasaulįkeliaujažmogus“.Gilustikėjimas,meilėsavo
tautai,širdgėladėljoskančių–mantaibuvobegalo
artima.Eilėraščiai„Šaukiuaštautą“,„Artusutais“,„Aš
čia–gyva“,„Proledus...“,„Deprofundis“raginopriešin
tis,nenusilenkti.Žavėjausijoreliginėspoezijosšedevrais
„ProcesijaįKristų“,„Betlehem“,„KeleivisišEdomo“,
„Viešpatiesžingsniai“irkt.Pirmiejimanoeilėraščiai,

rašytitėviškėje,buvošiųpoetų
įtakoti.Deja,trysstoripoezijos
sąsiuviniaivienąbaugiągrėsmės
valandąvirtopelenais...Poilgo
tylėjimovėlpradėjusirašyti,jau
sąmoningaiieškojausavokelio.
Betjųpoezijalikoartima.Labai
artimairŠatrijosRaganospa
saulėjauta.ŽavėjoJonasAistis,
AntanasVaičiulaitis,ankstyvasis
Putinas.Vėliau–OskarasMi
lašius,FriedrichasHölderlinas,
RainerisMarijaRilke...
Supasaulinėsfilosofijosisto

rijasusipažinauankstiišAlber
toStiocklioknygos„Filosofijos
istorijosbruožai“.AntanoMacei
nos„Kultūrosfilosofijosįvadas“,
StasioŠalkauskio,LevoKarsavino

darbai,FriedrichoWilhelmoFoersteriokatalikiškapedago
gika,vizionieriškaErnestoHelložmogausdvasiniųgelmių
irkūrybosstudija„Žmogus“,šv.Augustino„Išpažinimai“,
šv.Teresės„Sielosistorija“,GiovanniPapini„Kristaus
istorija“,AdomoJakšto„Menoproblemos“.Žurnalai„Ži
dinys“(vienameišjųradauJuozoGirniausstraipsnįapie
egzistencializmą),„Soter“,„Logos“,„Tiesoskelias“,„Naujoji
romuva“irkt.Taitikmažadalisto,kątuometperskaičiau.
Vėliau,gyvendamaKaune,gaudavaupogrindyleidžiamos
literatūros.IškserokopijųperskaičiauvisusMaceinos
raštus,AntanoRubšio,Girniaus,AntanoPaškaus,
CarloCaretto,ThomoMertono,Jacques’oMaritaino,
JosephoRatzingerioirkitasdabarLietuvojeišleistas
irdarneišleistasknygas.Taippat„LietuvosKatali
kųBažnyčioskroniką“,„Krikščioniškosiosklasikos“
seriją.Jųišmintisveikėmanogyvenimąirkūrybą.

aldona elena Puišytė. Onos Pajedaitės nuotrauka

aLDONa eLeNa PuIŠyTĖ (g. 1930) – poetė. Svarbiausi eilė
raščių rinkiniai: „Įvardijimai ir sąskambiai“ (1985), „Ne už mirš
tuolių skliautas“ (1989), „Šviesa pro erškėtį“ (1995), „atodūsiai 
tyloje“ (1996).
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SovietinėsokupacijosmetaisišJūsųbekompromisės
pozicijosnuoseklumogalėjopasimokytinevienasano
metodisidentas.Kaipišsilaikėtetojeabsurdiškojerea-
lybėje,kaspadėjoorientuotisgriovyboszonoje,atskirti
tikrąmenąirmelą?

Visųpirma– tikėjimas.Šiurpąkėlėprievartinio
ateizmobrukamosnesąmonės.Mačiau,kaipgalisužvė
rėtiniekuonetikintisžmogus.Pokariometųbaisumai
subrandinonepagalmetus.Tėviškėjedažnailanky
davosimiškobroliaipartizanai.Artimimanbuvojų
idealai.Skaudžios–jųžūtys.Ostribųsiautėjimaikai
me!Tremtys.Ištremtavisamamosgentis.Suimtasjos
brolisAntanasAmbrozaitispražuvoŠilutėskalėjime.
Kaiprasidėjotrėmimai,nenakvodavomnamie.Menu,
kaipgulėjaunaktįrugiųlaukežvelgdamaįžvaigždėtą
begalybęsuaibeminčiųirklausimų.Jautadasupra
tau,kadesulygdulkėantViešpatiesdelno,betsaugi
Jogloboje.Vėliautanuojautapasitvirtinosukaupu.
KaisuėmėtėvąirmanetardėJurbarkosaugumerusas
enkavėdistas,visamlaikuiįsiminiautossistemosklas
tąiržiaurumą.O1952m.pavasarį,priešpatabitūros
egzaminus,pabėgauištėviškėsnuogrėsusiųrepresijų,
viskąpalikusisvetimiems...Perdaugpatyriauskaus
mo,kadbūčiaugalėjusisusitaikytisutaabsurdiška
realybe,priimtijossiūlomaskaukes.Juolabiau,kad
visosenegandosejaučiauakivaizdžiąApvaizdosglo
bą:protunepaaiškinamųsutapimų,netikėtaisutiktų
reikalingųžmonių,netįspėjančiųsapnųženklais.Tai
buvoneužtarnautosmalonės.
Otikrąmenąirmeląatskirtinebuvosunku.Vidi

nisperspėjantisbalsasneleidoišduoti,gadintisavo
poezijos.Sunkiaubuvojąišspausdinti.Kadangižodį
„Dievas“cenzūraišbraukdavo,ieškojaukitokiųbūdų
liudytisavotikėjimą.Taippoemųknygoje„Įvardijimai
irsąskambiai“,becenzoriamsužkliuvusiosistorinėspo
emos,buvoirdaugiau„įtartinų“tekstų.Pvz.,poemoje
„Balsasvizijaveidrodis“yradaugiaprasmiailotyniški
žodžiai:„Coeptus,RexetLux“.Išnašojejuospaaiški
nau:Co ep tus–pirmojipradžia,pradėjimas,pradas;
Rex–karalius,valdovas, laimingasis;Lux–šviesa,
ugnis,garbė,gyvybė,pagalba.Tikintysisturėjonujaus
ti,jogčiakalbamaapieŠvč.Trejybę.Arbakitaeilutė:
„Credo,ergo,sum“–tikiu,todėlesu.Arba:„Madonos
veidastiesKūdikiupalinko[...]nežemiškaBuveinė
[...]BelaikisAmžinas[...]YramusregintisRegėtojas,
jisžino[...]“irkt.

KaipsubrendoJūsųtikėjimas:kiekčiabuvotradicinės
religinėspraktikos,įvykiųišgyvenimų?KieklėmėJūsų
dėdėkun.JonasPuišys?

Augaukatalikiškoješeimoje, jaibūdingųtradicijų
aplinkoje.Seklyčioje–šventipaveikslai.Sode–dėdės

PranoPuišio,meniškųlietuviškųkryžių irkanklių
meistro,dovana–koplytėlėsuvidujesėdinčiažydrai
apsisiautusiaSopulingąjaDievoMotina(tebeturiują
išsaugojusi:kailaikaišiektiek„atšilo“poStalinomir
ties,grįžusiįtėviškęapsižvalgyti,radauSopulingąją
numestąantšlaito.ParsivežiauįKaunąkaipstebuk
lingosvaikystėsirvėlesniotragiškolaikoprisiminimą).
Anksti išmokytapoteriųirmaldeliųįangeląSargą,
vakareramiaiužmigdavaubaltųjosparnųprieglobs
typopaveiksluantsienos.Manovaikystėstikėjimas
buvolabaigyvasirtikras.Dievasneatrodėrūstus,o
tikmylintisTėvas,kartaispelnytainubaudžiantisuž
vaikiškasišdaigas.Taidėdėskun.Jonoįtaka.Skleidęs
meilęirdžiaugsmą,jismanpaliudijoirmylintįDievą.
Ošventadieniųmaldingojirimtis.Kūčios.Kalėdos.Net
kalėdojimaimumsbūdavošventė.Skirsnemunėsklebo
nasVincentasSemenavičiusvisadapasmuspietaudavo.
Atveždavojoleistąžurnaliuką„Mūsųparapija“,šventų
paveikslėlių.GegužėsmėnesįŠvč.MergelėsMarijos
paveiksluipindavomevainiką,ruošdavomealtorėlįsu
gėlėmiržvakėm.Vakaraissusirinkdavokaimynaigie
doti„mojavų“–litanijųirgiesmių.Gavėniojegiedodavo
Graudžiusverksmus.DžiaugsmingasVelykųAleliuja.
Vasarą–atlaidai,procesijosaplinkbažnyčią,skam
bantysvarpeliai,vystančiųžolynųkvapas,aidinčios
giesmėsužburdavovaikiškąširdį.Vaikystėjegražiau
siasžmogusmanbuvokunigas,nešantismonstranciją,
prieškuriąbarstydavaugėliųžiedlapiuskartusukitom
mergaitėm.
TiesioginėdėdėskunigoJonoPuišioįtakatęsėsitik

penketąmetųvaikystėje.Iki1935m.jisgyvenoIta
lijoje,VeronojeirPerozoje,kurdirbomokslotarėjuir
lietuviųsaleziečiųoratorijosvedėju.GrįžęsįLietuvą,
apsistojogimtojojeSkirsnemunėsparapijojeįkurtame
saleziečiųcentreVytėnuose.Betgreitaiarkivyskupas
JuozasSkvireckaspakvietėjįįKauną.Švč.Trejybės
parapijojedėdėkun.Jonasįkūrėpirmąjąšv.JonoBosko
oratorijąirjaivadovavo.Šventadieniaisčiarinkdavo
sineturtingųgyventojųvaikai,gražiaileisdavolaiką
melsdamiesi, žaisdami, sportuodami.Dažnaidėdė
kun.JonasatvažiuodavoįVytėnus.Veždavosimusį
vienuolyną.KopdavomsujuoįGelgaudųpiliesbokštą
pasižvalgyti.Menujaukiąvienuolynoaplinką,gėlynus,
tvenkinius,gražųparką.O1940m.dėdėkun.Jonasiš
važiavoįVokietiją.DirboBerlynelietuviųpastoracijos
centrovedėju.KarometaisdarparvažiavoįLietuvą.Tai
buvopaskutinismūsųpasimatymas.Dėdėvėlgrįžoį
Berlynątęstiapaštalavimodarbą.Rusamsartėjantprie
Berlyno,ištrūkęsišapsupties,skubėjolankytilietuvių
kolonijų.BetpakeliuiįSchweinfurtąsusidūrėsunesavo
pusevažiavusiaamerikiečiųkariškiųmašinairsunkiai
sužeistasatsidūrėligoninėje.Jįaplankiusiamkunigui
L.Jankauskuišypsodamasispratarė:„Matai,Dievas
greičiaumandavėatostogų,neguašpatssugebėjaujų
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gauti“.Čiairmirė1945m.birželio14d.sulaukęsvos41
metų.Geraidėdępažinojęskun.Jankauskas,pavadinęs
jį„rizikingospastoracijoskaržygiu“,Vokietijojeleistame
lietuviškamelaikraštyje„Tėviškėsgarsas“apiejįrašė:
„Buvovisiemsviskuo,kadvisuslaimėtųKristui“.Toks
jisirlikomanoatmintyje–idealuskunigas,aistringas
šv.JonoBoskosekėjas,linksmasmanovaikystėsžai
dimųbičiulis.Paauglystėjeirjaunystėjejoįtakabuvo
didžiulėpaliktosbibliotekosdėka.Jibrandinomano
tikėjimą.Prisimenu,nevienosknygosparaštėsbuvo
išmargintosdėdėskun.Jonobraižu.Skaitydamatarsi
jaučiaušaliaplazdantjodvasią.Deja,josvisosprapuolė,
kaitėviškėjegyvenosvetimi.
IrmanomamosbrolisJeronimasAmbrozaitisbu

vokunigas.StudijavoteologijąPeterburgodvasinėje
akademijoje.Mirėjaunassusirgęsdžiova.Gyvojone
pažinojau,betpamilauvisavaikiškosširdiesmeileiš
mamospasakojimų,likusiųrusvųfotografijų.Vaikystės
aplinkos,ankstipradėtųskaitytireliginiųknygųir
žurnalųkatalikiškadvasiataipgiliaiįsišaknijomano
širdyje,kadnepajėgėtikėjimoišrautijokiesovietmečio
šiaurvėjai.

JūsųkūrybojebeveiknėraŠv.Raštomotyvųartemų,
betvyrauja,galimasakyti,krikščioniškosegzistencijos
būsenos.Kaipjasįvardytumėte,apibūdintumėte?

Nuoankstyvos jaunystėsmanežavėjo ir traukė
mistika.Šv.Augustinas,šv.Teresėlė,AnnaKatharina
Emmerich,JuozoEretomistinėsliteratūrosstudijaapie
Eckhartą,JohannesąTaulerį,HeinrichąSeusę,Elisa
bethStagel.Vėliau,Kaune,gavausavilaidaišleistus
šv.TeresėsAvilietėsraštus(„Sielospilis“,„ApieDievo
meilę“,„SielosšauksmasįDievą“,„Gyvenimas“,„Tobu
lybėskelias“),SerafimoRousbroeckoapiesielosdvasinę
santuoką,šv.JuozapoLuko„Vienuoliškasgyvenimas“,
GabrielėsBosis„Jisiraš“,„Šv.GrigorijusPalamair
stačiatikiųmistika“.Tosknygosdarsovietmečiupapil
dėmanobiblioteką.Vedėasmeninėsdvasinėspatirties
ilgesys.KrikščionybėsDievasjuknėraabstraktusKaž
kas,omylintisAsmuo.Ilgesysto,kastrykštaišpačios
krikščionybėsširdies–gyvoryšiosuJuo.Suvokiant,kad
tosakimirkos–malonė,dovana,onetavonuopelnas.
Galitikbudėtiirlauktisuatviraširdimi.
Religinėpoezija–galmažesniojimistikossesuo?Juk

nevienasmistikasbuvoirpoetas.Mistikaikalbasimbo
liųkalbaapieDievoesmėsneišsakomumą,savomistinę
patirtį.Irpoezijojeyraneišsakytospaslapties,to,kas
švytitarpeilučių.Šv.Raštas–šventųprasmiųirsimbolių
gelmė.IeškaujamegyvojoDievoDvasios.Krikščioniškos
egzistencijosbūsenasbandauįvardytipoezijoje.Mantai
–siekimasgyventiKristuje,kiektaiįmanomaklystan
čiamžmogui.Oirpoezijagaltėralemenimasapietai?
Kartaisgeriaupadėtidaugtaškįirnutilti.

Šiamenupigintų,išduotų,išsigimusiųjausmųamžiuje
kokiareikšmėJūsųpoezijojeirgyvenimetenkameilės
skiemenims?Iškojisusiklosto,kasjąpalaiko?

NežinauniekogražesnioužapaštaloPauliaushim
nąmeilei:„Meilėkantri,meilėmaloninga...“Dievas
išmeilėssukūrėvisatą iržmogų.Pasaulį išgelbėti
galitikmeilė.Jikuria,palaiko,gaivina.Kiekviena
tikražmogiškameilė–galdieviškosMeilėsatspindys?
Kokianuostabišviesiojimeilėsugnis,degusimistikų
sielose.Jukyraaistranetikjausminė,betirdvasinė.
Mistikaiiršventiejibuvodideliųdvasiniųaistrųžmo
nės.MistinėKūrėjo irkūriniosusivienijimopatirtis
taippatišreiškiamameilėssimboliais.Meilėpasaulį
nušviečiaypatingašviesa,sušildonejaukiaserdves,
jasprijaukina.Tosakimirkos,kuriaspalaiminomeilė,
išliekaatmintyvisamgyvenimui.Meilėirskaudi.Il
gimėsamžinosmeilės,oesamečianeamžini.Trapūsir
pažeidžiami.Mylėdamabijaiirprarastitą,kurįmyli.
Kolsuvoki,kadniekoneprarandameTame,kurisyra
Meilė.DėkojuDievuiužJomeilėsdovanas,užsutiktus
žmones,užpatirtąjųmeilęmanirmanomeilęjiems.
Visosenegandosemanepalaikėtikartimųjųmeilė.Be
meilėsirkūrybabūtųtikžvangantisvarisirskamban
tyscimbolai.MeilėirmaldasusiejairsuAmžinybėn
išėjusiaisartimaisiais.Didžiausiapaguoda,kad„meilė
niekadanesibaigia“(1Kor13,8).

Kokiayrakrikščioniorašytojo,kūrėjopaskirtis?Arjo
kūrybaturilabiautarnauti,negubūti?Kaipčiaišvengti
moralizavimonuokrypų?

Kūrybayrabuvimas,liudijimas,dvasinėauka.Tikė
jimoliudijimasnetikgyvenimu,betirgrožioformomis.
KūrinioatsiliepimasįKūrėjomeilę.Patikūrybagali
taptikeliuDievop,priartėtiprieširdiesmaldos.„Poetas
yrapaslaptiestarnas“,–sakoErnestasHello.Jeitar
nauji–taidieviškajaiPaslapčiai,savopašaukimuikurti.
Poezijayrasavarankiškasfenomenas,neįspraudžiamas
įgriežtuskanonus.Jigalipaliudyti,kadužregimosios
tikrovėsyrakita,kuriojemespanirętarsišviesoje.Juk
pasakyta:Jamegyvename,judameiresame...
Kaipišvengtimoralizavimo?Netikinčiamreliginė

poezijagalipasirodyti„moralizuojanti“,norsirneturė
tųjokiųmoralizavimoženklų.Taiskirtingųgyvenimo
būdų,skirtingospasaulėjautosžmoniųnesusikalbėjimo
problema.Tolerancijosstoka.Jeineblogiau–pikta
valia.Kaipsovietmečiu.Kalbuišpatirties.Kaimano
eilėraščiųrinktinė„Neužmirštuoliųskliautas“1990
m.ILietuvosrašytojųsąjungosvisuotiniamesusirin
kimebuvopasiūlytaNacionalineipremijaiirapietai
paskelbtaspaudoje,netrukuspasirodėnepagrįstai
pikta,triuškinantiDonatosMitaitėsrecenzija.Manau,
kadjibuvoparašytasiekiantpaveiktiLietuvosnacio
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naliniųpremijųkomitetosprendimąmanonenaudai.
AtsiliepėjautriojiViktorijaDaujotytėstraipsniu„Pro
blemiškikriterijai“(Literatūrairmenas,19900814).
JosžodžiaisiratsakysiuįJūsųklausimą,nesgeriau
tikrainesugebėčiau:„Simptomiškasmanpasirodėir
A.Puišytėsrinktinės„Neužmirštuoliųskliautas“ver
tinimasD.Mitaitėsrecenzijoje„Moralizuojantipoezija“
(Pergalė,1990,Nr.5).Manosupratimu,neteisingos
yrarecenzijosmetodinėspozicijos:poetėskūrybaver
tinamaremiantiskitųpoetųpavyzdžiais,kitokiomis
estetinėmissistemomis,poetękritikėmoko,kojigali
imtis,betkasjaisvetima.Beabejonės,Pasternakopo
ezijosapibrėžimaspuikus,tačiauA.Puišytėspoetinis
principaskitas,galnetpoliariškas:„Nevirtuozišką
žaidimąčiažaidžiu.–/Liudijubūtiestroškimąvirst
žodžiu“.Beabejonės,tikraPutinopoetinėfrazė:„Te
būnietavosielojkaikasydinga,/Kaikasnesuderinta,
kreiva“.Betaržmogausdvasiossiekimassusiderinti
irsuderinti,išlygintisavokeliąyrabereikšmis?Kodėl
nemoteriškasyrajausmųpasvėrimas?Poezijagaliimtis
visko–irmokyti,irpriminti.Nuolatprimintižmogui,
kadjisyražmogus,kadturidvasiąirdvasiosTėvynę,
galibūtilaikomanetpoezijospareiga.Kodėldvasios
šviesosieškančiąkūrybąreiktųsietisu„konservatyviai
moralęginančiomisjėgomis“?Poezijosmoralumasnėra
taspats,kasmoralizavimas[...]“.
Tikinčiamkrikščioniškaetikairmenoestetikagražiai

deratarpusavy.Kūrybosesmė–grožis,etikos–gėris.
Jųtikslai–skirtingi.Betabu jiekyla ištospačios
širdies.„Mespriešinomėsintencijųšvarumu“,–sako
CzesùawasMiùoszas.Manši jomintisartima.Prie
šintis intencijųšvarumuišvisųpusiųužplūstančiai
vulgarumobangai.Manpatinkaplauktipriešnūnai
madingassroves.Kūryboje–daugkelių.Renkuositą,
kurismanartimiausias.Kūrybayrairsavikūra.Kan
trussavopašaukimovykdymas.Nesižvalgant,kaską
pasakys.Ištikimybėsau,savopasirinkimui.Poezijai
nereikianiekoįrodinėti–tikbūti.

Jūsųpoezijabylojaapiesielospiliesstatymą.Ar
gyvenime,teologijoskalbąvartojant,imatėskokiųnors
asketikos,saviugdospriemonių,aružtenkapatiesgy-
venimoišmėginimų?Kaiptylospsalmėmis,tyliugyve-
nimu,kurnetangelaitylūs,įmanupaveiktišiuolaikinę
sekuliarizuotątikrovę?

Galtokiamanoprigimtis–tyliųjųgentiessesuo?My
liutyląirvienatvęnuopaauglystės.Turėjogalįtakos
irankstyvamamosmirtis,kaisudužojaukuspasaulis
iratsivėrėgrėsmingospokarioerdvės.Pakankamai
šiurkštibuvomanirgyvenimo„ašutinė“,otakuose
–primėtytaaštrausžvirgždo...Nesuvienuolė,betnū
naimanetraukiasavotiškavienuolystė,beįžadų.Ir
gyvenantrūpesčiųapsuptyįmanomarastilaikomedi
tacijai,susikurtisavyjetyloscelę.Juolabiau,kadjau

išleidžiamatokiųvertingųknygųkaipIgnacoLojolos
„Dvasinėspratybos“.Tylospamėgimasnereiškia,kad
išdidžiainusigręžiunuopasaulio.Myliušįgyvenimą,
Kūrėjomanpadovanotąveikloserdvę.Duotajiribotą
laiką,tadsaugaunuoišblaškančiųvėtrų.Triukšmai
atbukina įžvalgos jausmą, jautrumąkitosrealybės
patyrimams.Irtikruosiusžodžius įmanomaatrasti
tiktyloje,nes„tylayrakalbosmotina“(ThomasMerto
nas).Poezijagal–tylinčiopasaulioburna?Tyliojibūtis
trokšta,kadjąišsakytų.
Arįmanomatyliugyvenimu,tyliubalsupaveiktišiuo

laikinętikrovę?JauirBaltrušaitisabejojo,„arapsimoka
neštitąkankinantįmenokryžių,jeijistaiplėtai[...]už
degažmones“.Betnesiliovėrašęs.Kartaismespernelyg
sureikšminamesavodarbus.Galtereikiadaryti,kągali,
ovisakitapaliktiAukščiausiojomalonei.Prisipažinsiu,
kadsovietmečiuiraštikėjaupoezijosgaliapaveiktito
metotikrovę.Todėlrašiauistorinępoemą,vildamasi
japaveiktijaunasširdis.Nežinau,kiektosmanoviltys
pasitvirtino.Tikatsimenu,kadtąmanopoemųknygą
greitaiišpirko.Betgalbūtbuvoirkitapriežastis:pa
sklidusižiniaapiejoserškėčiuotuskeliusikiišleidimo,
ilgąįstrigimącenzūrosgniaužtuose.Esugavusigražių
laiškųišnepažįstamųžmonių,išgirdusiasmeniniųpri
sipažinimų,kadmanopoezijajiemsreikalinga.Taip
irašatsirenkusauartimųautoriųknygas,jaučiujųir
savominčiųsąskambius.Trokštantysišgirsti–išgirs
irtylųkalbėjimą.Siekiantyssusikalbėti–susikalbės
tyliai.Otų,kurienenorėsišgirsti,neįtikinsnėgarsiau
siakalba.Pasitikintisžodisyratylus.Gražiaiapiesave
yrapasakiusityliosiospoezijoskūrėjaEmilyDickinson:
„Jeinorsvienaiširdžiaineleidausudužti–ašneveltui
gyvenau“.Ištiesų–artonegana?

ArJūsųkūrybągalimalaikytitradicionalistine,kon-
servatyviagerąjašiožodžioprasme?Kokiasvertybes
randatetradicinėjekaimokultūroje,„senosemaldak-
nygėse“,praeitiesrašytojųsiluetuose?Arjosaktualios
(irkodėl)šiuolaikiniamžmogui?

Nemėgstupoezijosdėliotiį„stalčiukus“,spraustiįko
kiąnorsschemą.Niekadanegalvojau,kokiam„pulkui“
jąpriskirti.Manokelias–tylusirvienišas.Mansvarbu
ištikimybėvidiniambalsui.Rašau,vedamasavosielos
ritmo.Gyvokaipalsavimasarširdiesdūžiai...
Tradicinėjekaimokultūrojerandusvarbiausiasver

tybes,apsaugančiasžmogųnuonužmogėjimo:tikėjimą
Dievu,meilęartimiesiems,savožemei,viskam,kasgy
va,savigarbą,pastovumą,natūralųgrožiopajautimą,
prasmingastradicijas.Galbūtirkaimeneviskasbuvo
gražuiršviesu.Aškalbuišsavovaikystėspatirties.Lie
tuviškokaimokultūrabuvoįsišaknijusikrikščionybėje.
Bolševikinėokupacijasuįžūliuįniršiugriovė,naikino
viską,kasbuvosujasusiję.Skaudžiostogriovimopa
sekmės–akivaizdžios.TeisusNikolajusBerdiajevas,

aLDONa eLeNa PuIŠyTĖ
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teigęs,kadtikrojikultūranegaliegzistuotibešventosios
tradicijos,nespatikultūrakiloišreligijosgelmių.Gal
būttasvertybesteksatrastiišnaujo,įvertintigyvosios
dvasiosšviesoje.Kasneesminga–atkris,nespasakyta
Evangelijoje,kadnederajaunąvynąpiltiįsenusvyn
maišius.Tačiauaktualiosjosišliks,kolgyvuosžmoni
ja.Atmetusšiasvertybes,kasapsaugotųpasaulįnuo
susinaikinimo?Maldaknygėpaprastamkaimožmogui
buvosvarbusgyvenimopalydovas.Turiuišsaugojusi965
puslapiųmamosmaldaknygę„Dievomaloniųšaltinis“,
rūpestingaiparengtątėvoPranciškausBizausko.Joje
randuvisąmaldingožmogausgyvenimoritmą,dvasines
jogaires–nuokrikštynųikilaidotuvių.Menu,suko
kiašventapagarbaatsiversdavojąmama,ruošdamasi
maldai.Ašdažniaumeldžiuosisavaisžodžiais.
Geriausiuslietuviųpraeitiesrašytojusišugdėkrikš

čioniškosvertybės.Jųkūrybojenebuvobjaurasties,
vidujaisuskilusiožmogausdemoniškomaišto.Dabar
tinis„svietoperėjūnas“kosmopolitas–bešaknisžmo
gus–yrajųpriešingybė.

Jūsųpoezijapasižymiypatingutikėjimopatosu.Ar
čianeįsiveržiaabejonės,svyravimai,pasitikėjimostoka,
antravertus,arvisadanetikėjimasliudijamelą?

Buvo irabejonių, ir „dykumos“patirties.Jeinet
šventiejitaipatyrė,kaipgalėčiauišvengtiaš,silpna
irnuodėminga?Stebinoprotąreligijųįvairovė.Abejo
jaudėlkaikuriųtradicijų,apeigų,teologiniųteiginių.
SkaičiauRytųmistikus.Susidomėjauinduizmu,bu
dizmu,AurobindoOšointegralinejoga.Betmanęstai
netikneatitraukėnuokrikščionybės,opriešingai–tik
darlabiauišryškinojosnuostabumą.Galbūtabejonės
reikalingos,kadtikėjimasnebūtų„drungnas“.Antraip
įsikibtumįsavoribotąsupratimą,kuristėratikmen
kasslėpiningostikrovėsatšvaitas.Neabejotinatiesa
mantiktai,kadyraKūrėjas,sukūręsšįkeistąirgražų
pasaulį.KasJisyrairkoks–nežinau.Dievassumu
mistarsižaidžiaslėpynių:blykstelikaipžaibasirvėl
pasislepia.Tikmylintiširdisjaučia,kadužprieblandų
yraŠviesa.Oprotaskuždasavoabejones.Jėzusman
yraNeregimojoregimybė.Jis,vaikščiojęsdulkėtais
šiosžemėskeliais.Golgotoskalneišgyvenęsapleidimo
šiurpą.Toksartimasvisiemskenčiantiems,gailestin
gas–pasiklydusiems.BetjukirJiskelyjeįEmausą
apaštalamsbuvoNepažįstamasis.Galirašabejonėse
taipnesugebuatpažintiKeliaujančiojosumumis?Toje
įtampojebręstairgilėjatikėjimas.Suvokiu,kaiptrapu
irmenkaviskas,kątariuosižinanti.DieviškojiTikrovė
visadabusdidesnėužmanožinojimą.Mokausidrąsiai
įsižiūrėtiįgyvenimoprieštarasirtoježaizdotojekas
dienybėjepamatytiNukryžiuotojopėdsakus,Joprisi
kėlimopasikartojančiusženklus.PoXXa.baisumųjau
neįmanomapriimtiviskosutuoskaidriutikėjimu,kokį
turėjaunaiviojevaikystėje.Beliekaeitisunuolankia

širdimitikintirpasitikint.Konesuprantu–priimukaip
paslaptį.Irpoezijagimstaneišsaugausžinojimo,oiš
paslaptiesnuojautų.
Arvisadanetikėjimasliudijamelą?Jokiubūdune.

ArkaltasAndréFrossard’as,gimęskomunistošeimoje?
Netikintis,ovienądienąpervertasMalonėsspinduliųir
įtikėjęs.Lé onasBloy,auklėtastėvoateisto?Otapęsaist
ringukatalikybėsgynėju.ArErnestasPsichari–Renano
vaikaitis?ArbaJeanasCocteau,poatsivertimopasakęs:
„Mumysegyvenaangelas,kurįmesnuolatįžeidinėjame.
Mesturimetaptitoangelosergėtojais“.Irkitižymūskon
vertitai:PaulisClaudelis,GertrudevonLeFort,Jacques’as
Maritaine’as,EditaStein,SimoneWeil...Oskubantiems
teisti„teisuoliams“galvertėtųdažniauprisimintimuiti
ninkąirfariziejųišEvangelijos.Irperspėjančiusžodžius:
kastariasistovįs,težiūri,kadnepultų.Viešpatsžvelgiaį
širdiesgelmesireinaieškotipaklydusiųjų.Jamnegalioja
siaurosmūsųnusikaltostaisyklės.

Kokiassąsajasmatotetarppoezijosirdailės?ArJūsų
kūrybąjospapildo,arpakeičiavienakitą?Kodėlmokė-
tėsikonografinėstapybos?

Poezijairdailėman–dvisesės.Skiriasitikjųnaudo
jamosišraiškospriemonės.Galimasakyti,kadtapyba
yravaizdinėpoezija,opoezija–žodinėtapyba.Dailė
manpoezijątikpapildo.Konesugebupasakytižodžiais,
bandauišreikštispalvom,linijom,vaizdais.
Ikonografinės tapybosmokiausi vedamanaujos

dvasinėspatirtiesilgesio.Seminaruosedėstomanetik
tapybostechnika,betirikonografijosistorija,kanonai,
teologija,spalvų,šviesosšešėliųirkitasimbolika.Ikoną
tapantgalimairmedituoti.Jukanksčiaujastapydavo
tikvienuoliai,prieštaipasirengęmalda,pasninku,Eu
charistija.Irdabarikonastapantiemspasauliečiams
būtinastikėjimas,malda,vidinėdarna,susitelkimas,
tyla.Priešprisiliečiantprieikonos,maldojekreipiamės
įKūrėją–visoskūrinijosMenininką,kadJisatsiųstų
šventąjąįkvėpimoDvasią,kurtųpermus.

ArLietuvojedabaresamareliginės,armetafizinės,
ardvasingumąskleidžiančios literatūros?Kokie jos
ypatumai?Kokiuskūrėjusišskirtumėte?

IšskirčiauryškiausiusreliginėspoezijoskūrėjusBer
nardąBrazdžionįirJonąJuškaitį.Keliaissakiniaisšios
literatūrosypatumųneįvertinsi.Beto,jauyrarimtųšios
sritiesstudijų.Taiknyga„XXamžiauslietuviųliteratū
ra“(1994).JojetikDaujotyteibūdingakalba,giliomis
įžvalgomisatskleidžiami lietuviųreliginėspoezijos
ypatumaistraipsnyje„Nežinomasiresantis.Dievopro
blematikaXXa.lietuviųlyrikoj“.IšleistasvariDalios
Čiočytėsstudija„Biblijalietuviųliteratūroje“(1999).
Tikriausiaitiedarbaibustęsiami,irlietuviųreliginės
poezijosypatumaibusvisapusiškainušviesti.

JaMe GyVeNaMe Ir eSaMe
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aS Me NIŠ ka PrIeŠ Tar MĖ

Esuvienasnedaugeliotųistorikų,kurieneturipatikimos
irturtingosfaktųbeidatųsaugyklos–gerosatminties.
Tadnekąteatsimenuišuniversitetiniųistorijosstudijų.
Tarpatmintyjeužsilikusiųirgeriausiaiišsilaikiusiųpa
skirųfaktųsąnašų–„trysultimatumai“,trysžingsniai
įtarpukarioLietuvosRespublikosžlugimą1.Irčianėra
niekostebėtina–trispadalijimusarNapoleonusirgi
kurkaslengviauprisimintineguduarpenkisLatera
nosusirinkimusarba n ZigmantųirvienąŽygimantą.
Otrijųultimatumųatveju–tvarkoskurkasdaugiau,
neguistorijojeįprasta.JukLietuvosRespublikaturėjo
trisdidžiuosiuskaimynus:pirmasis,užgrobęsLietuvos
sostinę,19380322ultimatumuprivertėLietuvąjosat
sižadėti,antrasis,ilgaigviešęsisatgautipriešamžius
užkariautąKlaipėdoskraštą,pasiekėsavopometų;
paskutinysiskaimynas,sukuriuoLietuvaneturėjo
sienosirpalaikėgeriausiussantykius,slaptataikėsi
įjąvisą,irsavokėslusrealizavo1940m.birželio14d.
ultimatumu,sužlugdžiusiuLietuvosvalstybę.
Maždaugtaip„lemtingiejimetai“dažniausiaivaizduo

tiVakarųtremtyje/išeivijoje,–tiekanųįvykiųdalyvių
atsiminimuose, tiek istorijostyrinėjimuose.Lenkai
priverčiaLietuvąatsisakytiteisiųįVilnių–Smetonos
režimasprarandavisuomenėsparamą,atsistatydina
Tūbeliovyriausybė;vokiečiaibemenkiausiocyptelėjimo
atimaKlaipėdą–režimaspriverstasieškotisplatesnės
atramos,suformuojama„koalicinė“gen.JonoČerniaus
vyriausybė;antLietuvossavoraudonąletenąuždeda
sovietai–Smetonapabėga,osujorežimužlungair
Lietuva.Irvisdėltovidiniailūžiaidaugiausialaikyti
lemtingųišoriniųsmūgiųpasekmėmis.
Oštaiperpastarąjįdešimtmetįvaizduojantarana

lizuojantanuoslaikusvisdaugiaudėmesioskiriama
pačiųlietuviųklaidoms:Lietuvatapusinepriklausoma
tikdidžiųjųkaimyniųkonfliktodėka,irtikišliekant
prieštaravimamstarpjųjigalėjusinepriklausomybę
išsaugoti.BetdėltoLietuvaireikėjęsuvisaiskaimynais

Ne TryS uL TI Ma Tu MaI

NerijusŠepetys

turėtikuogeresniussantykius,idantgalėtųderamai
tarpjųlaviruoti,stiprindamasavotarptautinespozici
jas.Tačiauviskasbuvodaromaatvirkščiai:suLenkija
niekaipnenorėtasusitaikyti,irtoksistorinisaklumas
natūraliaiatvedėįtiekišorinį,tiekvidinįSmetonos
LietuvosprestižąpakirtusįLenkijosultimatumą.Lie
tuvospolitikosKlaipėdoskraštovokiečiųatžvilgiubūta
dartrumparegiškesnės,netnebandytalaikuieškoti
kompromisosuVokietija,irtaidėsningaibaigėsiapgai
lėtinulietuviųadministracijossprukimuišKlaipėdos
per24valandas.OštaipastangosLietuvosužsienio
politikąvisus20metųgrįstiišimtinaibičiulystesuSo
vietųSąjunga,pačiapavojingiausiairnepatikimiausia
kaimyne,neišvengiamaiįsukoLietuvąįsovietųįtakos
orbitą,tadLietuvairtapusilengvusovietųgrobiu–nė
vienošūvio,pasiraitojuskelnes–perupelį...
TokieLietuvosRespublikosžlugimoistorijosakcentų

persislinkimaipaskiraisatvejais,žinoma,nėraneilabai
griežti,neivisuotiniai.Tačiautrijųultimatumųvaizdi
nystiekmoksle,tiekvisojeistorijoskultūrojeišlieka,
netjeijoturinysirpakitęsarreikšmėsumažėjusi.
Kaiptiktasvaizdinys ir iškilomanogalvoje,kai

paskutinęsausiosavaitęstažuotėsAustrijoje,Graco
KarolioPranciškausuniversitetemetu,bemažvieną
pokitosperskaičiautrejetąknygų2.Įmanorankasjos
pateko,galimasakyti,atsitiktinai,„išlindo“ieškantko
kito.Visosjos–„politiniaimemuarai“,irvisospasakoja
apieAntrąjįpasaulinįkarą.Tačiausvarbiausiasben
drasbruožas,paskatinęsmaneimtisjaspristatinėtiir
aptarti,irbuvojoseužfiksuotipaliudijimaiišLietuvos
„Nepriklausomybėssutemų“–kiekvienojejųesamasky
relio,susijusiosuvienoištrijųultimatumųistorija.
Tai,žinoma,anaiptolnemokslinisatradimas,irbe

prasmiškabūtųtoseknygoseieškoti faktų,aukštyn
kojomisapverčiančiųįprastąmoderniosiosLietuvos

isTorijA

NerIJuS ŠePeTyS (g. 1973) – Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto doktorantas.

1 Vie na po pu lia riau sių šios te ma ti kos kny gų Va ka rų iš ei vi jo je bu vo 
dr. Pet ro Ma čiu lio „Trys ul ti ma tu mai“, New york, 1962.

2 Noėl L., Der Deut sche Ang riff auf Po len, Ber linWil mers dorf, 1948 
(Orig. L’ag res sion al le man de con tre à   Po log ne, Pa ris); Her warth von 
Bit ten feld H.H., Zwis chen Hit ler und Sta lin: Er leb te Zeit ges chich
te 1931–1945, Frank furt a. M., Ber lin, Wien, 1982; Som mer e. F., 
Das Me mo ran dum: Wie der Sow je tu nion der Krieg erklärt wur de, 
München Ber lin, 1981. To liau jas ci tuo jant nuo ro dos pa tei kia mos teks
te skliaustuo se.   
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istorijospaveikslą.Kurkassvarbiauvisaikita: jas
sklaidantgalimaišvystišiaipmumsgeraipažįstamą
vaizdąišvisiškaikitospusės:akimisprašalaičio,kuriam
patiLietuvairjosproblemos–bemažter ra in cog ni ta.
Manosumanymas–pasidalytimintimis,kilusiomis
pasidairiuspotokius„trijųultimatumų“vaizdusiššo
no,atskirądėmesįskiriantdalykams,skatinantiems
suabejotituo,kassavaimesuprantama.Toimtismane
vedanorasnebematyti„trijųultimatumų“kaiplemtin
gųLietuvąsugniuždžiusiųkatastrofųirviltísbentkiek
apgintianuometiniusLietuvosvadovusnuokaltinimų
dariuspragaištingasistorinesklaidasirpatiemspra
žudžiusvalstybę...

I. VIL NIuS: „STe BĖ TI NaS GIN čO VaI kIŠ ku MaS!“

Pirmaknyga–„VokietijosagresijapriešLenkiją“.Au
torius–PrancūzijosAkademijosnarysLéonasNoėlis,
PrancūzijosambasadoriusLenkijojenuo1935m.gegu
žėsikipatkaro.Knygaišsiskiria(ypačturintgalvoje,
kadjiparašyta1944m.pirmojepusėje)neprilygstamu
žiniųplatumuirįvairove,irypačpirmapradžiuirne
paperkamuobjektyvumu.
SavopasakojimąNoėlispradedanuoatvykimoįLenki

jąkeliossavaitėspoJózefoPiùsudskiomirties.Įspūdin
gaipavaizduotasvešintis qu a si religinismaršalokultas,
išradingairvykusiLenkijosvidaussituacijosanalizė,
kuriąpakeičiaišorėsdalykųaprašymai.JuosNoėlis
pradedanuosienųirLenkijoskaimyniųbeisantykiųsu
jaisapžvalgos,ir„ilgiausiaibeiįtempčiausiaiblogitie
santykiaibuvęsuLietuva“(p.45).Priešapžvelgdamas
konfliktodėlVilniaus,„didelioirkeistomiesto,teraso
misišsidėsčiusioanttapybiškųkalvų“,istoriją,autorius
trumpainupasakoja,kasgitielietuviai:keistairmaža
valstiečiųtauta,išlaikiusilabaisenąirkeistą kalbą.
NužymėjęspagrindinesLietuvosistorijosgaires,Noėlis
nepamirštapaminėtiKaunovyriausybėsišužokeano
parsikviestoamerikiečiųmokslininko,turėjusionaujai
susikūrusiosLietuvosvalstybėsstipriaipolonizuotiems
gyventojamsparūpinti...gramatikos.Patskonfliktasdėl
Vilniausapibūdinamasitinobjektyviai:sąjungininkai
buvęgeranoriški,betnenuoseklūsVilniauspriklauso
mybėsklausimu,otiekišlietuvių,tiekišlenkųpusės
geranoriškumoitintrūkę,užtatnuosekliaiiracionalaus
užsispyrimo–būtasukaupu.„Irtaipdvidešimtmetų
visiregėjošįparadoksą:Europosviduryje,klestinttai
kai,dvikaimyninėsvalstybės,TautųSąjungosnarės,
abikatalikiškosšalys,kuriomsgresiatiepatyspavojai
irnuskirtasvienodaslikimas,beveikniekonenorinet
žinotivienaapiekitą“.Tiesa,Noėlispripažįs tabuvus
irtokiųlenkų,kurienorimosusitaikymonesiejosu
vienokiuarkitokiuLietuvospajungimu–taikilusieji
išLietuvosarVilniauskrašto;jissakosi„negalįspa
mirštineslepiamopasitenkinimo,sukuriuoLenkijos

ekspremjerasZyndramasKoúciaùkowskismedžioklės
iškylosmetuvisądienąlietuviškaibendravęssuaukšto
rangomiškininku,kaipirjis,kilusiuišVilniauskraš to“
(p.48).Išlietuviųpusės,žinoma,supratingumonebu
vokotikėtisnetikdėlabsoliučiossentimentųbendrai
praeičiaistokos:„jųnacionalumasbuvęspernelygšvie
žiasirnenatūralus“,idantjųvadaibūtųpajėgęimtis
ieškotiracionalausirpragmatiškokonfliktosuLenkija
sprendimo.IrčiaNoėlisapgailestaujatarpukarioEu
ropojenebuvusstipriostarptautinėspolitinės jėgos,
galėjusiospriverstiLietuvąatsisakytirožiniųsvajų
apiesenąjąsostinę,oLenkiją–padarytiteritoriniųir
kultūriniųnuolaidų.
TuojauposavopaskyrimoįLenkiją,Noėlissusidarė

įspūdį,kadLenkijaiatėjęsmetassiektisutarimosu
Lietuva:Lenkija–stipresniojipusėirturėdamasavo
rankoseVilnių,galintiberizikosirnusižeminimožengti
pirmąžingsnįįsusitaikymą.Šiatematąpačią1935m.
vasarąjisirpabandėdelikačiaipasikalbėtisupulk.Jóse
fuBecku,Lenkijos(užsieniopolitikos)lyderiu.Noėlis
ypačpabrėžėstrateginiuspavojus,kylančiusLenkijai,
jeišinesusitaikysiantisuLietuva:jukpastarojigalinti
nesunkiaiatsidurtiposovietųsparnuarbaVokietijos
orbitoje.ŠtaiVokietijaitoksLietuvos„pajungimas“
būtųypačlengvas–pakaktųtiksuimtiįsavoranką
„vienintelioLietuvosturto“–žąsų–supirkimą...
NoėliopokalbissuBeckujokiosnaudosneatnešė–

Lenkijanetiknesirengėžengtipirmožingsnio,betir
vėliaunepasinaudojopasitaikiusiomisprogomispage
rintisantykiussuLietuva.OBeckonepasitenkinimas
Lietuvavisstiprėjo,norsultimatyviųpriemoniųgriebtis
veikiaupaskatinonetiekkantrybėstrūkis„poeilinės
pasienioprovokacijos“,kieknorasneatsiliktinuoVo
kietijosdarantdidžiąjąpolitiką,anotNoėlio–irsiekis
nuslėptinuovisuomenėsstiprėjančiąVokietijosgrėsmę
kątikįvykdytoAustrijosanšliusoakivaizdoje.
Patiultimatumoistorijageraižinoma(kovo11d.lietu

viųpasienietisnušaunademarkacijoslinijąperžengusį
lenkųkareivį,Lenkijosvyriausybėpaskelbiaapieįvykį
oficialųkomunikatą,prasidedainscenizuotosmasinės
demonstracijos,Lenkijoskariuomenėsvadasiškilmingai
atvykstaįVilnių,irpošešiųdienųLietuvosvyriausybei
perpasiuntinįEstijojeperduodamasultimatumas,
reikalaujantisperparąsutiktiužmegztidiplomatinius
santykiusirperdvisavaites–atsiųstiįVaršuvąsavo
oficialųpasiuntinį) irišsamiaipaliudyta3.Kuogičia
ypatingipašalinioirnešališko,betbesąlygiškaitaika
Europojesuinteresuotostebėtojomemuarai?
PirmiausiaNoėliuipuikiaipavykstapavaizduoti

Ne TryS uLTIMaTuMaI

3 Iš len kų čia pir miau sia rei kė tų pa mi nė ti pa ties pulk. Bec ko at si mi
ni mus, taip pat dau ge liu at žvil gių ne pra len kia mus pir mo ir pas ku ti nio 
Len ki jos ka ro ata šė Lie tu vo je pulk. Le o no Mit kie wic ziausÝóùte ko at si
mi ni mus; iš lie tu vių – pir mo Lie tu vos pa siun ti nio Len ki jo je pulk. ka zio 
Škir pos fun da men ta lų ty ri mą, ku ria me ci tuo ja mi ir Noėlio me mu a rai.
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įvykioišpūstumąiriracionalumą:„paprastai iškilus
konfliktuitarpdviejųšalių,užsimojusiųpaleistiįdar
bąkumščius,pirmasisveiksmasyranutrauktidiplo
matiniussantykius“,kuriųtarpLenkijosirLietuvosne
tikapskritainebūta,betirlabiausiaipasigesta.„Kita
vertus,išpradžiųbuvoneįmanomasuprasti,koksbuvo
Kaunuipateiktoultimatumoobjektas,kadangipagrin
dinislenkų–lietuviųkonfliktoobjektas–Vilnius–buvo
Lenkijosrankose,irLie
tuvanegalėjo tikėtis jį
kadanorsatgautijėga“(p.
176).„Galimatikstebėtis
šiokonfliktovaikiškumu:
ligišioldarniekadanete
koregėti–irneabejotinai
niekadadaugiauneteksto
patirti–kadvienavalsty
bėkitaipateiktųultima
tumą,idant,grasindama
karu,pasiektų,kadšisu
tiktųnedelsdamapaskirti
jaisavodiplomatinįatsto
vą...Irką,kitavertus,ga
limapamanytiapiemažą
Lietuvą,kuri,norsirnu
silenkdamalenkųultima
tumui,garbėsreikalulaikėparodyti,kadneabsoliučiai
paklūstaLenkijosreikalavimams,–jimieliaurizikuos
sulauktikaro,negupasiųsįVaršuvąsavodiplomatą
nebalandžio1,obalandžio15d.?“(p.178).
Nėrakostebėtis,kadtuometdidžiosiosvalstybės,

ypačPrancūzijairAnglija,mažaitetikėjo,kadtokioje
absurdiškojesituacijojeLenkijabūtųrimtaipasiryžusi
pradėtikarą.Noėlis,pasikalbėjęssuBeckuirjausda
maskuriamossocialinėsatmosferoskryptį,buvotikras,
kadšisbesąlygiškai„norėjototalauslaimėjimo:abso
liutiLietuvoskapituliacijaarbakaras“.Tokstikėjimas
anuometbuvusiosgrėsmėsrealumu–antrasryškus
Noėlio liudijimobruožas.Pasiuntinysdėjovisaspa
stangas,idantįtikintųVakarųsąjungininkespadėties
rimtumuirpastūmėtųjasimtisbetkokiakainaįtikinti
Lietuvąnusileisti,nestiktaiptebuvęgalimaišgelbėti
Europojetaiką.
Būdinga,kadNoėlisčianepasiduodalengviausiai

ultimatumoistorijąpaaiškinančiampožiūriui,kurįjis
vadinaromantiniu.Topožiūriolaikytasiartebesilaiko
mairdaugvėlesniuoseliudijimuoseirtyrinėjimuose:esą
tarpLenkijosirVokietijosbūtasandėrio–užDancigo
ir/arkoridoriausgrąžinimąVokietijanesipriešinsianti,
jogLenkijapraplėstųsavoteritorijąRytuosedidžiosios
daliesLietuvossąskaita4.Priešingai,Noėlisbuvotik
ras,kad,ultimatumuiperaugusįginkluotąkonfliktą,

Vokietijabūtųneapsiri
bojusiKlaipėdoskrašto
okupacija,oeventualaus
Lenkijoslaimėjimoatveju
–irpasiskubinusiiškelti
Dancigoklausimą.Bent
jaupirmojiNoėlioįsitiki
nimopusė,kaippaaiškėjo
jauperNiurnbergotribu
nolą5,buvoitintiksli.
Apibendrinantgalima

kartusuNoėliutarti,jog
perkonfliktodėlVilniaus
dvidešimtmetį netrūko
abiejųpusiųužsispyri
moirtrumparegiškų,net
rimtųklaidųirypačtrūko
gerosvalios irelementa

riosdiplomatijos.Tačiauultimatumo istorijabuvo
nelogiškatopasekmė,oveikiaudirbtinėirvienpusė
Lenkijosakcija,kilusipirmiausiaišpretenzijų„daryti
didžiąjąpolitiką“.
TadLenkijosultimatumasvarguarlaikytinaspirmu

lemtingusmūgiuLietuvosNepriklausomybei:užmez
gusidiplomatiniussantykiussuLenkija,Lietuvatikrai
neįsisukoįLenkijosorbitą.Poultimatumo„nekaltais
drabužėliais“6,priešingainegumanėskeptikai,nieko
daugiaunesislėpė,Lenkijanaujųultimatyviųreika
lavimųnebekėlė.NiekolemtinganeįvykoirVilniaus
klausimu:galbūtdiplomatiniųsantykiųužmezgimą
galima interpretuotikaipVilniauspriklausomybės
Lenkijaipripažinimą,tačiaunuotonei formali,nei
faktinėVilniauskraštopadėtisnepakito,irjuolabne
buvoįtvirtinta–pakankaprisimintiįvykiuslygiaipo
pusantrųmetų...
Žinoma,šiistorijagalėjotaptiirlemtinga–Lietuvai,

Vilniaus miesto raktai, atiduoti maršalui Juozui Pilsudskiui. 
Jano Buùhako nuotrauka

NerIJuS ŠePeTyS

4 Vo kie ti ja to kios ga li my bės ne at me tė – rib ben tro po ko vo 17 d. pro
me mo ri jo je ra šo ma: „1) Vo kie ti ja su in te re suo ta sta tus quo tarp Len ki jos 
ir Lie tu vos iš lai ky mu, nes: [...] b) Vo kie ti ja ne su in te re suo ta, jog Len ki ja 
in kor po ruo tų Lie tu vą, ka dan gi taip Lie tu va bū tų pra ras ta kaip kom pen
sa ci jos [Len ki jai] už ko ri do riaus gra ži ni mą Vo ke ti jai ob jek tas“, in: Ak ten 
zur deut schen auswärti gen Po li tik [aDaP], Se rie D, Bd. V, Nr. 329. 
Len ki jai to kia idė ja nie ka da ne bu vo net gi svars ty ti na – juk ji už Dan ci go 
ir ko ri do riaus iš sau go ji mą pa au ko jo sa vo vals ty bin gu mą.

5 ko vo 18 d. Hit le ris pa si ra šė di rek ty vą Vėr mach tui pa reng ti klai pė
dos kraš to oku pa ci jos pla nus Len ki jos–Lie tu vos kon flik to at ve ju; žr. in: 
Der Pro zess ge gen die Haup tkriegs verb re cher vor dem In ter na tio na len 

Mi litärge rich tshof, Bd. 34, Nürnberg, 1949, S. 477–481, [dok.] Nr. 
136c. Vi si skelb ti vo kie čių oku pa ci jos (iki Du by sos) pa si ren gi mus iliust
ruo jan tys do ku me tai [ADAP, ibid., Nr. 323, 329, 333] ga na pre ci ziš kai 
per tei kia mi Škir pos (Lietuvosnepriklausomybėssutemos(1938–1940): 
At si mi ni mai ir do ku men tai, Chi ca go–Vil nius, 1996, p. 46), tik vo kie čius 
jis, ži no ma, in ter pre tuo ja kaip Lie tu vos gy nė jus nuo len kų.

6 Tuo me ti nio SSrS už sie nio rei ka lų nar ko mo Mak si mo Lit vi no vo 
for mu luo tė (plg. ci ta tą in: raš ti kis S.,KovosedėlLietuvos:karioatsi
mi ni mai, d. 1, Los an ge les, 1956, p. 517); pa tvir ti na Vo kie ti jos am
ba sa dos Mask vo je rei ka lų pa ti kė ti nis von Tip pels kir chas, in: ADAP, 
ibid., Nr. 338.)
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jeijibūtųultimatumąatmetusi,oLenkijai,jeišibūtų
tokiuatvejupanaudojusikarinęjėgą.Irbaigtisjitokiu
atvejuteoriškaigalėjotiekLenkijos–Vokietijossuartė
jimu,perLietuvospadalijimąišsprendžianttarpusavio
ginčytinusklausimus,tiekpaankstintuLenkijos–Vokie
tijossusikirtimu,taigigalirvisosEuroposkarupusę
metųanksčiau,tiekdardešimtimisneįvardytųtęsinių.
TačiauvisamtamužkirtokeliąLietuva,priėmusiulti
matumą.Pertaskeliasincidentodienaslaisvojopasaulio
viešuomenėssimpatijos,pasakNoėlio,buvoLietuvos
pusėje,olaimingaistorijospabaigaLietuvostarptau
tinioautoritetotikrainepakirto,kaipnorėjoirtebenori
matytiSmetonosrežimooponentai;veikiauatvirkščiai
–tikLietuvačiapasirodėturintisveikoproto.
OkaipSmetonosrežimopasitikėjimopraradimas?

Opozicijospasitikėjimoirtaipnebūta,politinėsjėgos,
turėjusiosalternatyviąVilniausklausimosprendimoir
santykiųsuLenkijakoncepciją–taippat,opriešintis
ultimatumuiniekastuometrimtaiirnesiūlė7.Darne
prasmingiaukalbėtiapie„visuomenėspasitikėjimą“,ret
rospektyviaitaikantdemokratiniuskriterijus.Žinoma,
nusivylimobūta,tiknetiekpolitinio,kiekpatriotinio,ir
labiausiaidėlbūtinybėsatsisakytikaringosantilenkiš
kosretorikos.Šiistorijasudavėsmūgįlietuviųtautinei
savigarbai,kaipirjosantilenkiškuspamatusstiprinu
siaitautininkųtautineipolitikai.Betžiūrintišlaikoar
moralinėsperspektyvos,taibuvosveikasirnaudingas
smūgis.Juolabkadčiabūtairreikšmingo„pliuso“:ne
tikLietuvapripažinoesamąLenkiją,bet irLenkija
pripažinoLietuvąkaipnepriklausomąvalstybę,otai
daugeliuilenkų,kaipliudijairNoėlis,anaiptolnebuvo
savaimesuprantama.Mažato,šisultimatumo(jeidar
tinkajįtaipvadinti)epizodasnetikLenkijaineatnešė
apčiuopiamosnaudos,betirdarlabiau„nustatėprieš
jątarptautinęviešąjąnuomonę“(p.181).Tadkasgi
čialikolabiausiainuskriaustas–tiekobjektyvia,tiek
subjektyviaprasme?..

II. kLaI PĖ Da: „TaI aTI TI kO VIe TOS Gy VeN TO Jų 
Va LIą“

Antrieji–kurkasautobiografiškesniirmažiaunar
dantyspotarptautinędiplomatiją–HansoHeinricho
HerwarthovonBittenfeldoatsiminimai,parašytipraėjus
poįvykiųjau40metų.Autorius,kilęsišsenos,betne
„grynakraujėsarijų“giminės,Prūsijosklestėjimolaikais
garsėjusioskarvedžiais,palikuonis,pasukęsdiplomato
keliuirgreitaipadaręskarjerą,1930–1939m.dirbo
VokietijosatstovybėjeMaskvojenettrijųambasadorių
asmeniniusekretoriumi.Šįpostąjistrumpambuvopa
likęs,kai1938m.pabaigojebuvopaskirtassekretoriumi

įVokietijoskonsulatąKlaipėdoje.Nuo1938m.Herwar
thasbuvoįsitraukęsįvadinamąjįdiplomatųpasiprie
šinimą,siekusįperneoficialiuskontaktussuVakarų
valstybėmisužkirstikeliąkarui,įkurįveržėsinacių
Vokietija.IškartpoVokietijos–SSRSpaktopasirašymo,
dėlmoraliniųirpragmatiniųpriežasčiųnusivylęs,jis
savanoriškaipereinaįkarinętarnybą,kurioje„Rusijos
kampanijos“metudaugiausiaiškarobelaisviųorgani
zuojarusiškąsavanoriųarmiją,pokarosąjungininkų
išduotąsovietams.Nepaisantligtoliniųnesėkmių,po
karoHerwarthasgrįžtaįpolitiką,irpervisąAdenauerio
erąsukasidiplomatinėstarnybosviršūnėse.Tikišėjusį
įpensijąHerwarthąvienasamerikietis,SSRSistorijos
tyrinėtojas,prikalbinoįrašydintiįjuostąatsiminimus,
ilgainiuipasirodžiusiusirknygospavidalu.Herwartho
padėtisrengiantmemaurusbuvodaugpalankesnėnegu
daugumosvokiečiųpolitikųirdiplomatų: jamnebe
reikėjoaukštintisavonuopelnųkovojepriešnacizmą,
buvolengviaupripažintijaunystėsklaidasirsilpnybes.
Varguarrasimekitusmemuarus,kurtaipišsamiai,
vaizdingaiirįtikinamaiaprašomas„diplomatinisgy
venimas“StalinolaikųSovietijoje.Okaiptogyvenimo
foneatrodoVokietijosultimatumasLietuvai?
Tiesąpasakius–bemažniekaip.Norssavokeliųmė

nesiųtarnybaiKlaipėdojeHerwarthasirskirianedidelį
skyrelį(p.153–158),apiemumsrūpimąultimatumąjis
nėneužsimena.Irneviendėlto,kadpolitiniusdalykus
čiaužgožiaasmeniniairūpesčiai:Maskvoje„nearijas“
neturėjęsjokiųkontaktųsunacionalsocializmuirbuvęs
pografoFriedrichoSchulenburgosparneliu,Mėmelyje
jisatsidūrėpavojuje„pakliūtiįakis“partijai(p.154).
Tiesiogdiplomatopožiūriunesamajokio„Klaipėdos
klausimo“.BeveikvienvokiečiųapgyventasKlaipėdos
kraštas,amžiuspriklausęsVokietijai,Versaliosutartimi
buvęsnuojosatplėštasir1923m.Lietuvosaneksuotas,
tadpoSudetųkrizėsjauvisiemsakivaizdu,kadHitleris
ruošiasijįsugrąžintiVokietijaiirkadkraštogyvento
jaitolaukia.JeiguVilniausklausimoatvejumatėme,
kaippašalietisnegaliatsistebėtikonfliktoiracionalu
muirdirbtinumu,taičia,irgižiūrintiššono,konflikto
nematyti,situacijavisiškainatūrali,ovietojaštraus
klausimo–lengvaiišsprendžiamasuždavinys.Juolab
kad,kaipatvykęsįvietąsužinoHerwarthas,kątik
įvykęSeimeliorinkimaiatnešėtriuškinamąpergalę
vokiečiųpartijai.
Taigipadėtiskraštestebėtinairami,irtai,autoriaus

nuomone,paaiškinamaklaipėdiečių–tipiškųRytprūsių
gyventojų–santūriu,apdairiuirgeranoriškucharakte
riu.Netgivietiniainaciaipriešlietuviųadministraciją
nerengiajokiųincidentų,tad,kaipprisimenaautorius,
„mannettapdavoneramu,kadtyliejiklaipėdiečiaiBer

Ne TryS uLTIMaTuMaI

7 Post hoc to kių siū ly to jų ne trū ko: štai ži no mas iš ei vi jos vei kė jas 
Jo nas au gus tai tis sa vo me tu tvir ti nęs, kad pa si prie ši ni mas Len ki jai 

anuo met bū tų ap sau go jęs nuo pir mo sios bol še vi kų oku pa ci jos ir dau
ge lio po ka rio bė dų.
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lynebuspamiršti...“Irtarpasmeninėsįtamposžidiniai
pasirodėmažesnineguHerwarthuiregėjosiišpradžių:
trintįsugeneraliniukonsuluvonSauckenusušvelnino
Schulenburgorekomendacija,suvietosnacionalistais
naujojodiplomatosantykiaisusiklostėpuikiaipoto,kai
jissavoatvykimovakarąsuvietosburmistruprekybos
rūmųdirektoriauskompanijoješauniaimaukėgryną
viskį,partiečiųišDidžiojoReichointrigasKlaipėdos
krašteHerwarhtuipavykoneutralizuoti,pasinaudojus
geraisryšiaisGestape.Netgijosantykiųsugubernato
riumiGailiumibūtaganadraugiškų.
PanašiaivaizduojamasirKlaipėdoskraštosugrįži

masVokietijai,įvykęsstaigairneskausmingai.Pasak
diplomato,„mannebuvodėlkosaupriekaištauti,ka
dangiperėmimas[Klaipėdoskraštoprijungimasprie
Vokietijos,–N.Š.]atitikogyventojųvalią“(p.158).Tik
Herwarthassakosinujautęs,kadklaipėdiškiainetruks
nusiviltitrečiuojuReichu,irvietiniųnacionalistųlyderis
ErnstasNeumannastąjampatvirtinęskeliasminutes
priešpaliekantKlaipėdąjau1939m.kovopabaigoje...
Savaimesuprantama,kadtokiamekontekstenegalėjo
atsirastivietospaminėtidesperatiškiemslietuviųban
dymamsišvengtiKlaipėdospraradimo.Nebent Herwar
thasdėlpilnesniovaizdogalėjopapuoštiatsiminimus
savoanuometiniošefoReichovalstybėssekretoriaus
ErichovonWeizsäckerio,lemtingojoReichovadovųir
LietuvosministerioUrbšiosusitikimoliudytojo,chres
tomatiniupastebėjimu,esąLietuva(Klaipėdoskrašto

perdavimo1939m.kovo22d.)sutartįpasirašiusi„pu
siaulaisva,pusiaunelaisvavalia“,irkadUrbšysRib
bentropoapartamentus„palikęssupalengvėjimuirnet
patenkintas“,kadviskastaiplengvaibaigęsi.
Šiojevietojemumsturėtųsukiltišventaspyktis:

argiKlaipėdos„perleidimo“nebuvopareikalautastai
ga irklastingai,UrbšiuipakeliuisustojusBerlyne
pasiaiškintisąlygųtarpusaviosantykiamspagerinti,
argiKlaipėdoskraštasnebuvęsatplėštasnuoLietuvos
prievarta,pagrasinus,kadLietuvaiatsisakiusgeruoju
pasirašytisutartį,Vėrmachtas„įžengsiantisirnežinia
kursustosiantis“,argivokiečiaineįžengėįKlaipėdądar
nepasirašiussutarties,argivisataiįvykonepažeidžiant
VokietijostarptautiniusįsipareigojimusirKlaipėdos
statutą?IrargiLietuvostrumparegėpolitikačianie
kuodėta,argitoksstaigusdaliesteritorijospraradimas
nesukrėtėLietuvosvisuomenėsirvaldžios,arginepo
šioskrizėskilusiosrežimokritikosaudrosLietuvoje
subyrėjovienpartinismonopolis?Ištokiųirdaugybės
panašiųklausimų,natūraliaikylančiųkiekvienam,
besidominčiam„Klaipėdosproblema“,Herwartholiudi
jimošviesojetegaliuperžvelgtipora,tuospačius,kaip
irVilniausatveju.
Pirmiausiadėlpaties„ultimatumo“fakto:kaipgalima,

kalbantapieKlaipėdoskraštoperdavimąVokietijai,jo
nepastebėti?Kovo20d.UrbšiopokalbissuRibbentropu
vykobeliudytojų,tadesamavosdviejųjointerpretaci
jostradicijų–vokiškos,„dokumentinės“irlietuviškos,

atpasakojamosios8.Urbšio,kaipir
oficialiojiLietuvospozicija(prieš
irpoKlaipėdospraradimo)bei
vėlesnėslietuviųpolitikųinter
pretacijosnuspalvintosaiškaus
motyvo:Lietuvanepatiatsisakė
Klaipėdoskrašto,ovokiečiaigra
sinimaisprivertėjąatiduoti9.Iš
čia–irnorasvadintiRibbentropo
žodžiuišdėstytąpozicijąultima

NerIJuS ŠePeTyS

Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas urbšys ir Vokietijos reicho atsto
vas Joachimas ribbentropas pasirašo sutartį dėl klaipėdos krašto perdavimo 
Vokietijai. 1939 03 22. Berlynas. LVGa

8 Po kal bio už ra šą žr. ADAP, ibid., Nr. 
399. Pa ties urb šio at si mi ni mai už ra šy ti tik 
1984 m., o pa skelb ti 1988 m., nors tuoj po 
„ul ti ma tu mo“ urb šys pa siun ti ny bė je bu vo 
su ra šęs trum pą pro me mo ri ją, ku rios ke lios 
ver si jos il gą lai ką gy va vo li te ra tū ro je. Vo
kiš ką ir lie tu viš ką ver si jas ly gi na ir Škir pa 
k., op. cit., p. 137–140.

9 Prieš iš vyk da mas į Vo kie ti ją dar 1938 m. 
gruo dį, nau jai pa skir tas Lie tu vos įga lio ta sis 
mi nis te ris Škir pa iš Pre zi den to ga vo maž
daug to kį Lie tu vos po zi ci jos pa aiš ki ni mą: 
„svar bu ne pa dė ti pa ra šo po ko kiu nors 
raš tu, ku rį vo kie čiai vė liau ga lė tų aiš kin ti, 
kaip ne va Lie tu vos lais vą klai pė dos kraš to 
iš si ža dė ji mą“ (ibid., p. 126). Tei si nis mat
muo abiems pu sėms iš li ko svar bus iki ga lo; 
kaip ži no ma, tu rė jo jis reikš mės ir po ka ri nei 
Niurn ber go tvar kai. 
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tumu,kurionepriėmimasbaigtųsikarineLietuvos
okupacija.Kadangi formaliųpriežasčiųčiakalbėti
apieultimatimąnėradaug(jokiųraštiškųreikalavimų,
griežtaikonfidencialuspokalbis,primygtinissiūlymas
Lietuvaiparodytiiniciatyvąirnedviprasmiškassitu
acijostraktavimaskaipLietuvosirKlaipėdoskrašto
vidausreikalo),suprantamasUrbšio(irvisųlietuvių,
netŠkirpos)polinkisperpasakojantpokalbįdramati
zuoti:taiprandasiRibbentropospaudimassutvarkyti
reikaląiškarttelefonuarįsakmusreikalavimasniekam
apieultimatumąneprasitarti10,kovokiškamepokalbio
užrašenematytinėsužiburiu.Mažato,skaitantminė
tąužrašą,netgisusidaroįspūdis,kadjautadaUrbšys
stengėsiatsakydamas„įkalbėti“Ribbentropuigriežtes
nesjošiaipganaaptakiųįspėjimųformuluotes:antai
prašėnurodytikonkretųterminą(kadagalėtųkilti
Klaipėdojeneramumai,kuriemsužbėgdamaužakių
Lietuvagalėtų„priimtinutarimą“taikiaisusitartisu
Vokietija).Ribbentropasprovokacijainepasidavė, ir
patarėatsižvelgtiį„vidinius“terminus–kadirįkovo
25d.šaukiamąSeimeliosusirinkimą...
Žinoma,Vokietijataippatturėjoaiškųinteresą–

viską„sutvarkytityliai“irbejokiųišoriniųekscesų.
Taippataišku,kad„SutartisdėlKlaipėdosKrašto
perdavimo“radosineišlaisvosabiejųšaliųvalios,o
buvoVokietijos„išmušta“diplomatiniuspaudimu,ku
riamLietuvapasidavėrealiosVokietijoskaroveiksmų
grėsmėsakivaizdoje.Tačiautaipripažįstant,negalima
nepastebėtiirakivaizdausfakto,nuokuriopokalbįsu
UrbšiuirpradėjoRibbentropas:Klaipėdoskraštasnori
vėlprisijungtiprieVokietijos.Tuosituacijabuvopana
šiįSudetųkraštoatvejįpriešpusęmetų,kaiVersalio
tvarkaiVokietijapriešpriešinoversališkąapsisprendi
moprincipą.TikKlaipėdosatvejuVokietijanesirengė
ieškoti jokiųMiunchenų,nesLietuvakraštąvaldyti
gavotikpo(irdėl)to,kadprieštaijįbuvoužėmusi,ir
anaiptolneversališku,oinscenizuotosukilimokeliu.
Irdar–MiunchenosutartįnuoKlaipėdosskyrėnetik
pusėmetų,betirČekijos„likučio“aneksija(kovo15d.):
„kadangiVakarųvalstybėsneveikliaistebėjookupa
cijąČekoslovakijos,kuribuvoapgyventanevokiečių,
taibuvovisiškaisavaimesuprantama,kadjosnieko
nesiimsvėl įjungiant įVokietijąKlaipėdoskraštą“
(Herwarth,p.157).
IštiesųtokiasąjungininkųreakcijaVokietijaibuvo

akivaizdusstimulasbūtenttadairtokiubūdu„sure

guliuoti“Klaipėdosklausimą.Tačiaušisbūdasnebuvo
neišvengiamas.Antai galėjodrastiškųpriemonių
imtisvokiečiaiKlaipėdoje,anaiptolnebuvętokiepa
klusnūsReichoįrankiaiirromūs,kaipjuosvaizduoja
Herwarthas11,arba,pasukdamos lietuviųpramintu
keliu,sukilimąimituotigalėjoVokietijosslaptosios
tarnybos.GalėjoVokietijapasukti iratvirųprovo
kacijųirkonfrontacijoskeliu.Tadpasirinktaskelias
galbūtnebuvoLietuvaiblogiausias išgalimų.Irtai
buvoveikiaubaigiamasisakordasKlaipėdosbyloje,o
nelemiamasjossprendimas,–jisVokietijosjaubuvo
priimtasišanksto,oKlaipėdoskonvencijossignatarai
sutuoširdyjeirgijaubuvosusitaikę,matydamitiesiog
akysebręstantdaugdidesnesproblemas.Jaskėlusiai
VokietijaiKlaipėdoskraštoperėmimas irginebuvo
koksnorslemiamasįvykis,konepasakysiapiedieną
tarp„ultimatumo“ir„perleidimo“sutartiespasirašymo
įvykusįRibbentropopokalbįsuLenkijospasiuntiniu
VokietijojeLipskiudėlDancigokoridoriausproblemos
sureguliavimogalimybės12.
TadnorsLietuvaiKlaipėdosnetektisbuvoirneabe

jotinaididelissmūgis,jisbuvo,panašiaikaipirprieš
metus,veikiauvidinis.Netiek„objektyvi“kaltė,kiek
„subjektyvus“,tegul irneišvengiamos,betdėltone
mažiauskaudžiosnetektiesjausmasslėgėirvyriau
sybę,irviešuomenę,irpaprastuspatriotus.Tautinin
kųpolitikojetiekKlaipėdoskrašte,tieksantykiuose
suVokietijabūtanemažaiklaidų.TačiauarLietuva
būtųgeriaulaikiusisKlaipėdoskonvencijos,panai
kindamademokratijossuvaržymus,kaiptopageidavo
Vokietija13,arbūtųintensyviaupatiieškojusisaupa
lankesnioKlaipėdosklausimosprendimo,glaudžiau
orientuodamasi įVokietiją,kaipsiūlėpasiuntinys
Škirpa,sunkupatikėti,kadtaikaipnorsbūtųpadėję
esmingiaupakeistividinęKlaipėdoskraštoarišorinę
Versaliosistemossituaciją,arjuolabVokietijosapsi
sprendimągreitaiirtyliaiužbaigtišį,pasakHitlerio,
„nesusipratimą“. Ir tikraibeprasmiška „istorinės
klaidos“būtųieškotinesipriešinimeVokietijosspau
dimui,esąpasipriešinęirVokietijosokupuotibūtume
pokaroturėjęnemažiaulaisvėsužLenkiją14.Kurkas
teisingiaubūtųšaliaLietuvosteritorijosatplėšimo
matytiirteisingumoVokietijaiatstatymą,šaliasmū
gionacionalineisavigarbai–džiaugsmąišsaugojus
(tamsyk)laisvę,šaliarežimosukrėtimo–irpolitinės
sistemospagyvinimą...

Ne TryS uLTIMaTuMaI

10 Plg. Tu raus kas e., LietuvosNepriklausomybėsnetenkant, Chi ca go, 
b. m., p. 31; iš po kal bio su Tu raus ku: Noėl L., op cit., S. 305.

11 sa vo ci tis si me te leg ra mo je į Ber ly ną iš klai pė dos kon su la to 1939 m. 
ko vo 15 d. Her wart has pra ne ša apie dr. Neu man no va do vau ja mų klai
pė dos vo kie čių už mo jį „veik ti sa vo nuo žiū ra“ kon flik to su Lie tu vos 
gu ber na to riu mi aki vaiz do je, in: ADAP, ibid., Nr. 396.

12 Per jį ga lu ti nai pa aiš kė jo, kad drau giš kas pro ble mos, kaip tai su
pra to Vo kie ti ja, su re gu lia vi mas yra ne įma no mas, plg. Fab ry P., Der 

Hit ler–Sta lin Pakt 1939–1941, Darm stadt, 1962, S. 12, 18.
13 Tai 1938 05 09 Vo kie ti jos urM Bal ti jos ša lių sky riaus va do vas 

Wer ne ris von Grund her ris Lie tu vos pa siun ti niui Jo nui Šau liui nu ro
dė kaip tarp vals ty bi nių san ty kių nor ma li za vi mo pa grin dą, in: ADAP, 
ibid., Nr. 343.

14 Taip sam pro tau ja ma: au dė nas J., Paskutinisposėdis, New york, 
1966, p. 212–213.
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III. LIe Tu Va: „re Ta Gar BĖ – BŪ TI PIr MuO Ju 
žINGS NIu SO VIe Tų Są JuN GOS Pa Sau LIO  

už VaL Dy Me“15

Niekopanašausnebegalimapasakytiapietamsiausią
šiuolaikinėsLietuvosistorijospuslapį–1940m.birže
lioįvykius:14d.SSRSultimatumasSmetonosLietuvą
užkluponepasirengusią,gėdingąultimatumopriėmimą
sekėdargėdingesnėokupacija,otaireiškėirvalstybės
palaidojimą,didžiąjadalimi–irsavųjųrankomis.Argi
tadlemtingasisultimatumasnebuvonatūraliSSRS
revizionistinėspolitikosbaigtisirneišvengiamaLietu
vosnuolatiniotrumparegiškoorientavimosiįSovietiją
pasekmė?Laimė,galiuišvengtitokiosudėtingoklau
simosvarstymo,nestrečiaknyga–„Memorandumas:
KaipbuvopaskelbtaskarasSovietųSąjungai“–mažai
kąapietaiteliudija.Tainetginebememuarai,ovei
kiauliudytojotyrinėjimas,besisukantisaplinkvieną
pagrindiniųšioultimatumoistorijosveikėjų.Betapie
viskąišeilės.
ErichasFerdinandasSommeris,gimęsMaskvoje,

baigęsstudijasVokietijojedirboReichoURMvertėju,
karopabaigojeatsidūrėsovietųnelaisvėje,10metų
kalėjolageryje,iškuriogrįžęsvėlstojoį(VFR)diplo
matinętarnybą,vėliauatsidėjoakademineiveiklai.
Joįspūdingasveikalasskirtasvienamįvykiui,kurio
liudytojasjisbuvo:1941m.birželio22d.naktįSSRS
pasiuntiniuiVladimiruiDekanozovuiVokietijosvaldžios
atstovųbuvoperskaitytasirįteiktasmemorandumas
dėlpradedamųkaroveiksmųpriešSSRS.Savorūpes
tingaiirpreciziškaiparengtąknygąjisrašėsąmoningai
derindamasprofesionalausvertėjo–įvykiųliudytojo
(taigiirgalinčiojuosišgyventi,netgipaveiktiišvidaus,
irstebėtiiššonobeidokumentiškaiužfiksuoti)beiis
torijostyrinėtojoperspektyvas.Jotikslas–pamėginti
pasiaiškintiVokietijos–SSRSkaropirminįpobūdį ir
tikslus,atsiremiantįminėtąmemorandumą16,–dėl
sovietųpastangųiškartpokarofalsifikuoti joistori
jąbemažignoruotastiekNiurnbergotribunole,tiek
istorijostyrinėjimuose.Priežastispaprasta–pilnas
memorandumotekstas,kitaipneguįapyvartąįėjusijo
santrauka17,neleidžiataiplengvaikvalifikuotiVokie
tijosagresijospriešSSRSkaip„nepaskelbtokaro“,dar
irneišprovokuoto...Kurgitokiojeknygojeatrandama
vietos1940m.vasarosįvykiamsLietuvoje?

Atsakymąįtaigaliduotižvilgsnisįknygosstruktū
rą:Sommerissavopasakojimąpradedaapžvelgdamas
Vokietijos–SSRSsantykiusnuopaktoikikaropradžios
irtęsia„diplomatinepreliudija“,kuriojedaugiausia
vietosskiriamajamrūpimosistorijospagrindiniams
veikėjams–Molotovui,RibbentropuiirypačDekano
zovui.Kaipsudedamojijopolitinėsbiografijosdalisir
iškylaLietuvossovietizacijosklausimas(„Dekanozovo
nediplomatiškamisijaKaune(1940m.birželis–liepa)“,
p.107–126),pradedamasapžvelgtinuoultimatumo
nakties.Naujųfaktųčianerasime,norsSommerisne
apsiribojaDekanozovovaidmensbolševizuojantLietuvą
nušvietimuirremiasidaugumageriausiųLietuvosso
vietinėsokupacijostyrinėjimųirapžvalgų18.Skyrium
paminėtinorėčiautrismomentus,Sommerioknygoje
sudarančiustamtikrąprasminįLietuvosokupacijos
vaizdokarkasą.
Pirmas–buvusioNKVDmajoro,1947m.perbėgusio

įVakarus,pasidalijimasatsiminimaisišBaltijosvals
tybių(konkrečiaiEstijos)okupacijos19.Vieną1940m.
birželionaktį„Petrovas“sugrupeenkavėdistųbuvo
iškviestaspastuometinįNKVDUžsienio(=žvalgybos)
skyriausvadovąDekanozovą,kurisjiemsišdalijodip
lomatiniųkurjeriųpasusirtrumpainusakėjųmisiją
Baltijosšalyse:„PolitbiuronutarimuirdraugoStalino
noruturintibūtiišspręstamūsųšiaurėsvakarųsienų
saugumoproblema.[...]Šiųpriemoniųtikslasyrapa
lengvintiuždavinįšlovingajaiirnenugalimajaiRaudo
najaiArmijaiapginti[...]sienas“(p.107).Kaipžinome,
enkavėdistaisavomisijąįvykdė,tikštaiklausimas,ką
Stalinassupratokaipsienųsaugumąirjųgynimą?
AtsakymągalimarastiSommeriobemažištisai iš

vadinamųjųKerstenokomitetodokumentų20recituoja
mame...Lietuvos„Liaudiesvyriausybės“galvosVinco
KrėvėsMickevičiaus21pasikalbėjimesuMolotovu(ir
Dekanozovu;p.114–123).Molotovasmokęs:„Turite
pagaliaurealiaipažvelgtitikrenybeiįakisirsuprasti,
kadatskirosmažosvalstybėsateityjeturėsvisosiš
nykti...TurėtumėttodėljaudabarparuoštiLietuvos
liaudįsovietineisantvarkai,kuriateityjebusvisur,
visojeEuropojeįgyvendinta.Antrasispasauliniskaras
padėsmumsįsigalėtivisojeEuropoje.Mesšiandienre
miameVokietiją,bettiktiek,kadjineužtrokštųanks
čiau[...]irVakarųEuroposplotuose,manau,kažkur

NerIJuS ŠePeTyS

15 Iš prof. kir ša no vo pa si sa ky mo apie „Pa bal ti jo res pub li kas“ 1941 m. 
ko vo 27 d. ra šy to jų na muo se kau ne (Do vy dė nas L., Mes val dy sim 
pasaulį, t. 1, New york, 1970, p. 11).

16 Ofi cia liai pa skelb ta: Ham bur ger Mo nat schrift für Auswärti ge Po
li tik, 1941, H. 7. 

17 ADAP, Se rie D, Bd. XII/2, Nr. 659. 
18 Bo ri so Meis sne rio Die Sow je tu nion, die Bal tis che Sta a ten und 

das Völker recht; Jo no kas lo The Lit hu a nian Strip in Sov jetGer ma ny 
Sec ret Di plo ma cy 1939–1941; Sep po Myl li nie mi Die bal tis che Kri se, 
1939–1941; kers te no ko mi te to do ku men tais. 

19 Pet rov (Pseu do nym), „Les sou ve nirs d’un agent so vie ti que 1936–

1947“, in: La Tri bu ne de Genè   ve, 1949 12 29– 31; 1950 01 02–03.
20 Liet. vert. žr.Baltijosvalstybiųužgrobimobyla: JaV kon gre so 

Ch. J. kers te no ko mi te to do ku men tai 1953–1954 m., Prie das a, dok. 
9., p. 484–495.

21 krė vė – (ypač Va ka ruo se) mė gia miau sias ci tuo ti Lie tu vos so vie ti
za ci jos liu dy to jas, dar prieš ka riu gar sė jo kaip ne ei li nis pa sa ko rius, o 
da bar ži no mas ir kaip il ga me tis so vie tų in for ma to rius. Tu rint tai gal
vo je, te lie ka ste bė tis, kaip jam pa vyks ta „ne įdė ti į lū pas“ so vie tų šu lui 
nie ko, ko šis ne bū tų ga lė jęs pa sa ky ti ir kas prieš ta rau tų anuo me ti nės 
SSrS už sie nio po li ti kos ge ne ra li nei li ni jai.
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netoliReino,įvykspaskutinismūšistarpproletariato
irsudūlėjusiosburžuazijos,kurisvisamlaikuinulems
Europoslikimą“.
Kadvisatai–netuščiosKrėvėsspekuliacijos,patvir

tinairpatiesSommerioliudijamaistorija:akisįakį
suDekanozovujis(kaipvertėjas)susidūrėperpirmą
naujojoSSRSambasadoriauspokalbįsuRibbentropu
1940m.gruodžio21d.,kai„grėsmingasisgruzinas“
norėjęsišjudintiišmirtiestaškobuvusiosLietuvos–Vo
kietijossienosdemarkacijosklausimą.Klausimasbuvo
iškilęsdėlto,kadsovietaikartusuLietuvapajungėir
Suvalkijosruoželį,kurįbuvosusitartapaliktiVokie
tijai.Sommerisnupasakojavisąklausimopriešistorę
(p.141–152).Viskasprasidėjo19390823perderybas
Maskvoje,kaiRibbentropasdėlmedžioklėssumetimų
primygtinaipageidavogautiVokietijos įtakossferai
Suvalkųsritį,nesštaiAugustavomiškuoseesąveisiasi
puikūstauriejielniai22.Stalinasmielaisutikošiąsritį
perleisti,tačiaujokiųelnių,kaipnetrukopaaiškėti,ten

nebūtanėkvapo.Oštairugsėjo28d.sovietams„iškei
tus“visąLiublinoirdalįVaršuvosvaivadijosįLietuvą,
dėltųnesamųelniųVokietijaiatitekęs„Suvalkųtri
kampis“Vokietijos–SSRSsienojesudarė„nepraktišką
iškyšulį“,todėlStalinasirsutikopaliktiVokietijaisieną
„nulyginantį“Suvalkijosruoželį23.
Sutiktisutiko,betkaipnetrukopaaiškėti,ištoVokie

tijaitebuvovieninemalonumai,kurietarsibuvoužglais
tyti1941m.sausio10d.slaptuojuprotokolu,„dviejų
aliaskų“kainosdydžiokompensacija.Tikarįmanoma
kompensuotitaipstaigaatsiradusįišėjimąprietikrųjų,
natūraliųkliūčiųneginamųVokietijossienų?..
Visatai,irypačgrėsmingosRaudonosiosArmijosma

sėsatsidūrimaspriešaisRytprūsius(raktąįReichą)tuo
metu,kaiVėrmachtasbuvoprikaustytasVakaruose,
Vokietijosvyriausybėsnotojedėlkaroveiksmųprieš
SSRSpradėjimointerpretuojamakaipSSRSagresyvių
kėslųVokietijosatžvilgiuįrodymas24.TačiauSommeris
tokiemsagresyviemskėslamsįrodytisurandairorigi

Lietuvos karių mitingas, įvedus sovietų valdžią Lietuvoje. 
kaunas, 1940. LNM Ikonografijos skyrius

Ne TryS uLTIMaTuMaI

22 rib ben tro po per so na lo sky riaus va do vo ale xan de rio Dörnber go 
spa lio 19 d. raš tas am ba sa do riui Schu len bur gui grį žus iš „ko man di ruo
tės į au gus ta vą“, cit. iš dok. rin ki nio: Brügel J., (Hg., einl.), Sta lin und 
Hit ler: Pakt ge gen Eu ro pa, S. 154, Nr. 167.

23 žr. rib ben tro po de ry bų su Sta li nu ir Mo lo to vu rug sė jo 28 d. už ra šą, 

prieš de šimt me tų ras tą pri va čia me gra fo Schu len bur go ar chy ve ir pa
skelb tą Vier tel jahr shef tefür Zeit ges chich te, 1991, S. 447–470; 459.

24 Taip pat – ir Lie tu vos so vie ti za ci ja bei anek si ja, prieš ta rau jant 
Mask vos su si ta ri mams. 
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na lųargumentą–tąpačiąDekanozovobiografiją: dar
1920m.balandįjisaktyviaidalyvavonaujos,Vakarų
valstybiųgarantuotosAzerbaidžanovalstybėssovieti
zacijoje.KuoNKVDužsieniožvalgybosskyriausvado
vasiružsienioreikalųliaudieskomisaropavaduotojas
užsiimasavoantrojopanaudojimoužsienyjemetu–visi
puikiaižinome.„Tačiaujoanaiptolnediplomatinėpa
tirtisKauneturėjojam,kaip„Lietuvosekspertui“,šiek
tiekvėliauišeitiįnaudąpasiuntinioBerlyneposte“(p.
126).TeliekakartusuSommeriupaklausti:kam įnau
dą.KąturėjoreikštitrečiasDekanozovopaskyrimas
užsienyje?Galsovietųardomosiosiršnipinėjimoveiklos
Vokietijojesustiprėjimą(p.85,127)arnet–artėjančią
dabarjauVokietijossovietizaciją?...
ToksLietuvosokupacijoskontekstasleidžiakitoje

šviesojeišvystiirultimatumoistoriją.Pirmiausiatai
tamtikraprasmeirgi„netikras“ultimatumas:netiek
dėldirbtinumoirneteisėtumo,kiekdėl„nevertingumo“
pačiųsovietųpožiūriu.Šiaip,žinoma,ultimatumas,kaip
vienpusisteisinisveiksmas,nereikalaujabūtipriimtas,
otikgautas25.Betsovietamskaiptikirtereikėjoforma
lauspriėmimo(kaipirvėliau–formalausteisėtumo
regimybėsokupuojant,aneksuojantirsovietizuojant):
jiemsnerūpėjoneikaltinimųpriežasčiųpašalinimas,
neireikalavimųįvykdymas–jiebetkuriuoatvejubuvo
pasiruošęsusidorotisu„ponaisSkučuirPovilaičiu“,pasi
rūpinti„priimtinosVyriausybės“suformavimubeiįvesti
Raudonosiosarmijos„pakankamąkontingentą“.
TaigiLietuvosNepriklausomybeibuvolemtingasne

tiekultimatumas,kieksovietųapsisprendimaspajungti
Lietuvąirjosšiaurineskaimynespagalužsibrėžtąsce
narijų,kiekįmanomalabiauprimetantsavosugalvotas
taisykles.Patsultimatumasčiaveikiauatlikoklaidina
mospriemonėsvaidmenį.Norintjįsuprasti,reikianetik
nagrinėtineabejotinaipragaištingąjopoveikįLietuvai,
betirkeltiklausimąapiečiaišryškėjančiussovietųtiks
lus.Kamkaiptiktadairtokiubūdubeipriemonėmis
buvobolševizuotosBaltijosšalys,visųpirmaLietuva?
Lengviausiaskeliasbūtųspręstipagal„rezultatus“:oku
pavoiraneksavo,taigitoirsiekė.Išoriniaimotyvai–dėl
PrancūzijossutriuškinimokilusiVokietijosįsigalėjimo
grėsmėirbaimėnespėtiatsiimtisaupriklausančiosda
lies;giluminiai–revizionizmas,grįžimasprieimperinio
nacionalizmo;strateginiai–pastūmėtiįVakarussienas,
saugantisnetikėtosVokietijosagresijos.
Tačiaunetžvilgsnioiššaliespakankasuprasti,kadtik

riejimotyvainetie.Nevietačiasamprotautiapiecarinio
irlenininioimperializmoskirtumus:pernelygjaudaug
žmoniųirtautųnukentėjo,Hitleriui,Rooseveltuiirpan.
jųnepastebėjus.Odėlbaimės:taip,sovietaisunerimo
dėlstaigausPrancūzijosžlugimosukeltosgrėsmės,tik...
dėl tai kos Europojegrėsmės.Irėmėsipriemonių:pirmas
žingsnis–ultimatumasLietuvai.Pojonuosekliaidaryti
kitižingsniai–ikipatMolotovovizitoBerlyne.Irvisa
tainaciųlyderiaiišgyvenoirsu pratokaipnedviprasmiš
kąsovietųspaudimąVokietijai.Baimėsjiemstaigalir
nesukėlė,betgrėsmeipajusti–pakako.Ojukbūtairne
visaiviešųsovietųžingsnių:nuopat19390928„Sienų
irdraugystės“sutartiesbolševikaiėmėsiplanuotikaro
veiksmuspriešVokietiją,1940m.kovoantrojepusė
ješisprocesasypačsuintensyvėjo,irliepospabaigoje
buvobaigtasrengtipirminisplanas.Jamedaugiausia
dėmesioskiriamavadinamajai„šiaurinei“krypčiai–RA
pagrindinissmūgisturėtųbūtinukreiptasįpriešininko
pajėgasRytprūsiuoseirįšiauręnuoVaršuvos26.Artad
yrakostebėtis,kad„užtikrintivakariniųsienųsaugumą“
(=išvaduojamąjįžygįįVakarus)šlovingojiRApradėjo
nuoLietuvos27,sunkiaipa veržtosišVokietijos,onenuo
kokiosEstijos,dėlkuriospriklausomybėssovietųįtakos
sferainiekadaniekamjokiųabejoniųnekilę?Tiesa,jau
1940m.spalįSSRSGeneraliniameštabeapsisprendžia
mauž„pietinę“kryptį,irpagrindinįsmūgįVokietijai
1941m.liepąrengiamasisuduotiiš„Lvovokyšulio“28.
Bettai–jauvisaikitaistorija...
Visdėltoliekadarvienas,patsfundamentaliausias

irsykiuskaudžiausiasklausimas,nuolatskambantis
jaušešiasdešimtmetų:argipriimtisovietųultimatu
mąnebuvofatališkaLietuvosVyriausybėsklaida,argi
nederėjobentsimboliškaipasipriešinti–juktamgal
būtųpakakętikdidesnioPrezidentovalingumo?Ne
siimdamastosvarstyti,apsiribosiudviemnekaltais
pastebėjimais.
Pirma,šiaitemaidėmesioskiriantys„stebėtojai iš

šono“(antaiSommeris)yravienodailinkęir pa tei sin ti 
Lietuvospozicijąbei(ne)veiksmusgresiantirpraside
dantpirmajaisovietųokupacijai,irsu pa gar ba žiūrėtiį
Birželiosukilimąjaibaigiantis,iržavėtiskaroirpokario
partizanųištvermepriešinantisantrajaiokupacijai.
Kątokiuatvejureiškiavisiškaipriešingaspožiūris
šiuolaikiniųlietuviųistorikų,politikųaršiaiprašytojų
viešuosepasisakymuosešiaisklausimais?
Antra,sutrukdytieventualiamkariniamLietuvos

NerIJuS ŠePeTyS

25 Meis sner B., op. cit., S. 218 ir lit. iš na šo je.
26 Pir mąkart pla nas skelb tas:Voennoistoričeskijžurnal(VIŽ), 1991, 

Nr. 12, s. 17–20.
27 Dar 1937 m., jau su im tas kaip liau dies prie šas, mar ša las Tu cha

čev skis „at sklei džia“ suo kal biš ką „SSrS pra lai mė ji mo pla ną“ (skelb tas 
VIŽ, 1991, Nr. 8–9), iš tik rų jų – re a lis ti nį Vo kie ti jos už puo li mo pla ną, 
ku ria me nu ro do ma, jog šiau ri nė puo li mo kryp tis ne abe jo ti nai pra na
šes nė, jei prieš tai bū sią lik vi duo ti „li mit ro fai“ (VIŽ, Nr. 9, s. 62), ir 

pa si rin kus šią kryp tį „ra ypač svar bu žy giuo ti per Lie tu vos te ri to ri ją“ 
(VIŽ, Nr. 8, s. 49). ko men ta rą plg. Pro nin a., So vet skoger mans ki je 
sog la še ni ja 1939 g.: Is to ki i po sled stvi ja, III sk., teks tas su iš na šomis 
92–95, in:Meždunarodnyj istoričeskijžurnal, 2000, Nr. 12, http://
www. his to ry.ma cha on.ru.

28 Mel’tiu chov M.,UpuščennyjšansStalina: So vet skij So juz i bor’ba 
za Ev ro pu 1939–1941, Mosk va, 2000, s. 371–372.
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pasipriešinimui(vienintelisrealustegalėjobūtisim
bolinispasipriešinimas–Lietuvoskariuomenėsda
liniųpasitraukimasįRytprūsius)irturėjopasirengę
LietuvąokupuotiRAdaliniai.Kadtokspasitraukimas
(galbūtirsudalimiVyriausybėsnarių)įRytprūsius
taptųneįmanomas,„pagalbirželio12d.kovinįįsakymą
Nr.002/op11osiosarmijosdalyskartusu(Lietuvoje
dislokuoto)16ojoYpatingojošauliųkorpusodaliniais
turėjoapsupti irsunaikintipriešininkąKaunoapy
linkėse“29.Kąirkalbėtiapieardomąjąsovietųveiklą
Lietuvos„valdančiuosiuosesluoksniuose“,„draugišką
pastebėjimą“Vokietijaiapieprastaisaugomąsienąsu
Lietuva30arpan.Tadarsovietųkruopščiaiparengtus
planuspažeidęsir,kaipprisijungdamasprieKrėvės
pabrėžiaSommeris,„Dekanozovąasmeniškaiužgavęs“
PrezidentoSmetonospabėgimasnebuvoveikiau(tegul
irnedidelis)Lietuvos laimėjimastamedidžiuliame
žaidime,kurįSovietųSąjungapradėjopriešVokietiją
ir–eventualiai–visąlikusį„kapitalistinįpasaulį“,ir
iškurioLietuvatuometuneturėjoneilaiko,neijėgų
ištrūkti,–oirbėgtinebuvokur?..

POST SCrIP TuM

Minčiųarasociacijų,kilusiųperskaičiuskeletąre
tesniųknygų,negalimalaikytimokslinėmisišvadomis.
Tačiauistorijųperpasakotojoišvadoms–to,manau,
pakanka.Taigitrysultimatumaivarguarbuvosmū
giai,vienaspokitosugriovęLietuvosvalstybę.Pir
miausia–tainevisaiultimatumai.Nepaisantto,tarp
jųesama(žiūrintišdabarties)pamatiniųbendrybių:
visijiebuvonedėsningailgalaikiųdvišaliųkonfliktų
išdava,ovienospusėssąmoningaipasirinktaskelias,
išnaudojantstaigapakitusiasišorinessąlygas:Austri
josanšliusą,neskausmingą„Čekijoslikučio“likvidavi
mą,netikėtąPrancūzijossutriuškinimą.Irnukreipti
ultimatumaibuvonetiekpriešLietuvą,okiek–ypač
Lenkijos irVokietijos–vienaprieškitą.Skirtumas
čiatiktas,kadLenkijaultimatumuLietuvainorėjo
parodytiVokietijaiesanti jailygididžiojivalstybė,o
VokietijagreituirpusiauslaptuKlaipėdosperėmimu
siekėišmuštiišLenkijosrankųatsisakymosvarstyti
Dancigoirkoridoriausklausimuskozirius.Kadangi
abušieultimatumaitikstiprinoLenkijosirVokietijos
konfliktotikimybę,SSRSįjuosirnesikišo,Lietuvos,
kaipjaijaubuvoįprasta,„negynė“.Irnėrakostebėtis,
kadtokiomisaplinkybėmisneiVilniaus,neiKlaipėdos
klausimainebuvoišspręsti:slaptamkonfliktuiišaugus
įatvirąkarą,galiausiaivirtusįpasauliniu,irVilnius,
irKlaipėdasuvisaLietuva(irvisaLenkija,irtrečdalis

Vokietijos)atitekosovietams.Kaiprodopaskutinieji
įvykiai,jųpalikuonystonepamiršo...
Tokiesamprotavimainesiremiaprielaida,kaddidžiųjų

kaimynųgrasinimamsirreikalavimamsvisadareikia
nusileisti.TiesiogpriešinimasissantykiųsuLenkijauž
mezgimuibūtųbuvęsneprotingasirbeprasmis,Klaipė
dosatidavimuiVokietijai–nelogiškasirbeperspektyvų,
sovietųokupacijai–tuometujaufiziškaineįmanomas,
sovietaiturėjovisas,netiklemiamaskortas.DabarLie
tuvosviešuomenėje(netirakademinėje)labaimadinga
anuometinįgėdingąLietuvosnesipriešinimą(ypač1940
m.)sietisuvadistiniuSmetonosrežimu:esąbūtųbuvusi
Lietuvademokratija,taibūtumevisiemsparodę...Šiuo
požiūriutenorėčiauprimintidvi (galtiksliau–abi)
grynai de mok ra ti nes prieškarioEuroposvalstybes:
ČekoslovakijąirPrancūziją.Neduokdie,kadirlietu
viaibūtųtaippriešinęsiagresoriui,–jaunekalbuapie
tokiųdemokratųpavyzdinįpataikavimąpasauliniam
komunizmui,–tuometirBirželiosukilimą,irpokario
(arnetirvėlesnęBažnyčios)rezistencijąbūtumematę
negeriau,neiretrodemokrataisavoausis….
Taippatnetvirtinu,kadnebūta„Nepriklausomybės

sutemų“laikotarpiutikrųultimatumų,–irlemtingų.
Juklemtingatai,kaskąnorsišsprendžiairkuresama
erdvėsapsispręsti.Kaipvisuotinaipripažįstama,Ant
rasispasauliniskaras(taigiirvisųKlaipėdos/Vilniaus,
Lenkijos/Vokietijos,ir,žinoma,Lietuvosvalstybėsklau
simųsprendimas)radosiišnacių–sovietųsusitarimų,
irLietuvailemtingasįvykisčiabuvoperėjimasišnacių
įsovietųįtakossferą.Galbūttasmėnuotarp1939m.
rugpjūčio23d.irrugsėjo28d.iryra„vieta“,kurlabiau
deraieškotilemtingųultimatumų,kurpasireiškiair
Lietuvosapsisprendimolaisvė(taigiirrandasilemtin
gosklaidosgalimybė):štaiVokietijaįsakmiaipervisą
rugsėjįraginoatsiimtiVilnių,kariautipriešLenkijąar
galiausiai–priimtiprotektoratą,Lietuvagalėjoirpa
lankiaisureaguoti.Irvėlgi–sovietaiultimatyviaisiūlė
sudarytisutartį, faktiškaiprimetančiąprotektoratą:
buvogalimabandytipriešintis,atsisakytiVilniausir
posimbolinėskovosgarbingaižūti.
Nežinau,arapskritaiprasmingaieškotisavopraeityje

prarastųprogų,nepastebėtųalternatyvųarneišnau
dotųgalimybių.Na,nebentsudviemišlygomis–tų
paieškųsiekinysneturėtųbūtibeatodairiška„praei
tieskritika“,ovedlys–įsitikinimas,kadtasprogasir
galimybesišnaudojus,Lietuvaibūtųbuvętikgeriauir
naudingiau31.Antraipvisataiišvirsįpraeitiesmode
liavimą,savoužmojaisiružmačiomisnedaugbesiski
riantįnuošlovingosateitiesprojektavimo–„pasaulį
naująpastatysim“...

Ne TryS uLTIMaTuMaI

29 ru si jos vals ty bi nis ka ro ar chy vas, f. 29, ap. 34, b. 552, l. 1–2, 17–18; 
f. 34980, ap. 1, b. 1440, l. 1, 24–35; Mel’tu chov M., op. cit., s. 196.

30 Mo lo to vas – Schu len bur gui, žr. dok. rink.: SSSR–Ger ma ni ja, d. 
2,  Vil nius, 1989, Nr. 37.

31 Plg. šiais klau si mais ypač ver tin gus gen. Sta sio raš ti kio pa svars ty mus: 
Įvykiaiiržmonės:Išmanoužrašų,t. 3, Chi ca go, 1972, p. 218–236.
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Pamenudraugiškątarptautinęor
ganizacijąUNESCO,kovojusiąprieš
tautųkolonizavimąbeikapitalistinį
imperializmą.Kažinkodėldidžiausias
UNESCOnuopelnasvisadaatrodė
juodaodžiųgynimas,kurisnaivioje
sąmonėjeasocijuodavosisukovaprieš
vergovę.Tautųdraugystė,„gerųlau
kinių“pasirodymaididelėsescenose
„tautiniais“pavidalaisatrodėesanti
itinsvarbiorganizacijosveiklossritis.
VilniujebalandžiomėnesįUNESCO
surengtakonferencija „Civilizacijų
dialogas“paskatino į tąUNESCO
pažvelgtiišarčiau.
Konferencijojeištiesųspalvingiau

siasir„plačiajaivisuomenei“geriausiai
prieinamasbuvo tautųdraugystės
koncertas„Pasauliogarsai“,kuria
mešaliaJaponijos,IranoirDramblio
KauloKrantoatstovųbuvosuteikta
progapasireikštiir„geriesiemslauki
niams“lietuviams,oVilniustaipbent
simboliškaiirtrumpamtaposkirtingų
tautųpasauliocentru.Lietuvossavi
tumąčiaišreiškėVeronikosPovilio
nienės irPetroVyšniauskoduetas,
geriausiaitinkantisįkūnytiLietuvos
tradiciškumo,kartuiratvirumokitų
kultūrųatnešamomsnaujovėmsidė
ją.Konferencijamums,vietiniams,
žinoma,privalėjoturėtišviečiamosios
reikšmės,ugdytimūsųdraugiškumą
kitomstautomsbeiįgalintipamąsty
tiapiekultūrinįatsivėrimątam,kas
„skirtinga“.Nuskambėjęnet trijų
prezidentų–Lietuvos,LenkijosirUk
rainos–sveikinimaineleidžiaabejoti
josreikšmenetikLietuvosvalstybei,
betirskirtingųkaimyniniųvalstybių
tarpusaviosantykiams.
Konferencijalaikytinanaujoskul

tūrinėskonjunktūros,švelniai,tačiau
negailestingaiapeinančiosjainepa
lankiusartiknesuprantamusvietinės

AkA De my Bė

Nau jo sios kon junk tū ros gun dy mai
TOMASDAUGIRDAS

geradarėsUNESCOatvertąlangą.
Naujoji „kultūrinėglobalizacija“,

vadintinakonjunktūra,nesunkiai
turėtųatrastipalankiąvietinędirvą
tarpintelektualų,skeptiškainusista
čiusiųvalstybėsatžvilgiu.Šiaismetais
žurnalo„Metai“surengtojediskusijoje
apieliteratūrosatsakąvaldžiaiužsie
nyjelabiaukaipantisemitasžinomas
rašytojasVytautasRubavičiuspareiš
kė:„Nesuabsoliutinkimvalstybės!Juk
valstybėspatysatsisakovisimūsų
dešiniejiirkairiejipolitikai.Valstybės
suverenitetasyraparceliuojamas“.
Valstybėsneskiriantnuovaldžios,
valstybėsinteresaisuprantamikaip
besąlygiškaikonjunktūriniai.Beato
dairiškaspriešinimasissukurianors
valstybearvaldžiasiejamai,dažniau
siaitikįsivaizduojamai,ideologijaiyra
itinpalankusnetrukdomai įsigalėti
naujai,jauseniaivisasvalstybiųribas
peržengusiaikonjunktūrai.UNESCO,
kaipatviraiantiamerikietiškaorga
nizacija,buvosovietinėsvalstybės
toleruojamabeisavoteritorijojepro
teguojama.Viršvalstybiniuskultūros
tiksluskeliantiideologija,nustatanti
savaskonjunktūrostaisykles,žlugus
antinacionalineikovingaiimperijai,
šiandien„dialogiškai“ ima įsigalėti
buvusiojejoserdvėje.
Naivuviltis,kadakademinėarkul

tūrinėveiklaapskritaigalibūti„neide
ologizuota“,„nekonjunktūrinė“,visiš

kailaisva.Visiškalaisvė
ženklintųatsisakymą
akademinei,kūrybinei
veiklaikeltibetkokius
kriterijusbei,kitaver
tus,vengimąprisiimtiuž
jąatsakomybę.Vokiečių
teologasJosefasPieperis
1952m.išleistojeknygo
je„Kąreiškiapriklausyti

kultūrosdaigelius,įsigalėjimošaukliu.
Norsspaudojeirkitoseinformavimo
priemonėsepasirodžiusiuosekonfe
rencijospaminėjimuoseirskųstasi,
kad joje itinpasyviaidalyvavovie
tiniai intelektualai,galiupaliudyti,
kadjikaiptik„plačiajai“intelektinei
publikaibuvouždara.Informacijos
apiekonferencijąplitimasnusakyti
nasjaukiekprimirštužodžiųjunginiu
„visiškaislaptai“.Josbuvoieškoma
keisčiausiaiskeliais,iratrodė,jognet
tokiubūdupasiekta,jiprieinamatik
„išrinktiesiems“.Kągaližinoti,gal
nevisaidraugiškąnuomonęapiedia
logotarptautųgalimybęgalėjoviešai
pareikštikoksnesusipratęsatstovas
tautos,darprisimenančiossavokailiu
patirtą tautųdraugystės,kovingo,
priešnacionaliniusinteresusnukreip
tointernacionalizmoirsocialistinio
patriotizmovajų.
Nestebina,kaddalyvautikonferen

cijojenebuvopakviestasnėvienas
žymesnisšiandienLietuvojedirbantis
akademijosarkultūrospasaulioatsto
vas.Pasisakė„sukultūrinti“lietuviai:
užsienyjedirbantyslietuviųkilmės
AlphonsoLingisirAlgisMickūnasbei
išLietuvosį„pasaulį“nepriklausomy
bėslaikaisišėjęLeonidasDonskisbei
IrenaVaišvilaitė.Pabrėžtinaskon
ferencijosneakademiškumassuteikė
progąaktyviaiirvisapusiškaireikštis
suUNESCOstruktūromis susiju
siemspranešėjams,kaip
pasirodė,galintiemspla
čiaipasisakytibetkuria
tema.Galėjomepasijusti,
lyggyventumekultūriškai
necivilizuotamekrašte,
kuriolabiaucivilizuotiems
atstovamsretkarčiaissu
teikiamaprogažvilgtelėti
įpasaulį.Šįkartą–per
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akademijai?“yraaptaręsakademijos,
kuriąkildina išantikinėsPlatono,
ezoteriškumobei laisvėsribas.Jis
atskleidžiatik juridinęplatoniškos
akademijos–kaipkultinės,taigiitin
reikšmingos valstybės gyvenimui
sąjungos–nepriklausomybęnuopo
litinėsgalios.
Politinėakademinėsbeikultūri

nėsveikloskontrolė,pasireiškianti
skirstantlėšas,yraįprastaturtingose
stipriosvisuomeninėskontrolėsšaly
se.Neretaipasitaiko,jogdėljoskai
kuriomsikitoltvirtomis laikytoms
akademinėsveiklossritimsgresia
išnykimas.Intelektualaipirmiausia
finansiškaiskatinamipereiti į tas
veiklossritis,kuriosyramažiausiai
ištirtos,tapusiossvarbioskeliantir
sprendžiantpolitiniustikslusbeikon
krečiosvisuomenėsproblemas.
Šiandienintelektualamsmažaikul

tūriniųlėšųturinčiojeLietuvojeyra
iškilusibūtinybėrinktistarpdviejų
konjunktūrų:valstybinės,vedančios
įjąatitinkančiąkultūrą,bei„pasauli
nės“,atmetančiosbetkuriuosišskirti
niuskultūriniusvalstybėsinteresus.
Svajosapieintelektinėsveiklosnepri
klausymąkonkrečiampasauliškumui
šiandienvedanetiekįlaisvę,kiekį
naujosnevalstybinėskonjunktūros
paieškas.„Siaurus“valstybinius,na
cionaliniusinteresusperžengiančios,
šiandienglobalėjančiamepasaulyje
vislabiaupopuliarėjančiostokiųor
ganizacijųkaipUNESCOkultūros
ideologijosneretai šiasnuostatas
idealiaiatitinka.
Tarptautinėsorganizacijos savo

kultūriniusprojektusdosniairemia
finansiškai, irneviena turiplatų
tarptautinįpolitinįpalaikymą.Greta
jųskurdžiosvalstybėskultūrinėsini
ciatyvosbeipretenzijoskurtivalstybės
interesusatitinkančiąirtarptautiškai
galnetdaugkamnepatinkančiąkul
tūrąatrodobeveikbeviltiškos.Siekis
aptiktikuodaugiaumokančiąkon
junktūrąarieškotikuopalankesnių

konjunktūrosporeikiųtampapagrin
diniukaikuriųLietuvosakademinio
pasaulio sluoksniųužsiėmimubei
pajamųšaltiniu.
Geriausiaiapmokamosįužvalstybi

nesfinansinesstruktūrasnukreiptos
konjunktūrinėsveiklospaieškos,kai
įjasįsijungianemažaiintelektualų,
galineatpažįstamaipakeistivalstybės
akademinįirkultūrinįkraštovaizdį.
Intelektualams,atskiraiargrupėmis
siekiantiemsperprastipasaulinėskon
junktūrosporeikius,gresiaišnykimas,
ištirpimaskonjunktūros įvairovėje.
Lietuvojepernelygsilpnikultūrinės
beiakademinėsvisumossaitai,kad
galėtumetikėtis, jog intelektualai,
reikšdamiesipagrindinėsepasaulinės
konjunktūrossrityse,mąstydami„glo
baliai“,atsispirspagundainusisukti
nuoprastaiapmokamovietiniųinte
lektiniųproblemųsvarstymo.
Netikmažomsirfinansiškaisilp

nomsvalstybėms,tiesiogiaipajuntan
čiomsneatitikimątarpvietiniųbeiglo
baliųfinansiniųišteklių,šiandienkyla
problemaišsaugotikultūrossavitumą
beivientisumą.KaikurioseEuropos
valstybėsešiandiennepalankiai,kaip
kultūrosskurdinimas,vertinamas
anksčiaudaugdžiaugsmosuteikdavęs
leidimasarraginimashumanitarinių
mokslųdisertacijasbeimokslodarbus
rašytinenacionaline,otarptautinei
publikaiprieinamakalba.
Nacionalinėskultūroskūrimastar

pukarioLietuvojebuvonetikpagrin
dinis intelektualųteorinio intereso
šaltinis, bet irpolitinisvalstybės
tikslas.1939m.kultūros irkrašto
tyrinėjimamsintensyvinti,„lituanis
tikaipakelti“įsteigtasLituanistikos
institutas,siekiantistirtilietuviųtau
tosaką,kalbąirliteratūrąbeiistoriją,
tikint,kadšietyrimaitapssavitos
kultūrosformavimosipagrindu.
Lietuvoješiandiennėvienaiakade

minei įstaigainacionalinėskultū
rostyrimotikslainėrapagrindiniai.
Ieškomakitųkultūros stiprinimo

šaltinių.Jaunuopirmųnepriklauso
mybėsmetųnetiloraginimas(svarbus
akademinių tyrimųuždarumobei
provincialumoįveikai)„integruotis“
įpasaulinįmoksląbeipasiektikuo
didesnį tenykštįpripažinimą.Kita
vertus,pripažįstantvietinėskultū
rossilpnumą,neieškomapriemonių
jaiapsaugotinuoatsiveriantpasau
liuiužplūstančiosabejotinosvertės
„kultūros“,keliančiosnekokybės,o
tikprisitaikymopriekonjunktūros
reikalavimus.
UNESCObiurokratųteikiamakul

tūrosperspektyva,kuriojeskirtingų
kultūrųsusitikimasvykstakaipnieko
neįpareigojantys,banalūsorganiza
cijaipriklausančiųšaliųbiurokratų
pašnekesiai, yranekaskitakaip
kultūrossurogatas,kurisnegalipa
gelbėtinorintįveiktivietinęistorijos
beikultūrosužmarštį.Tačiaukaiptik
tokia„kultūra“,prisidengusipasau
lyjeiškiliųtyrinėtojųpavardėmisbei
politiškaikorektiškomiskonferenci
jųtemomis,silpnoskultūrosšalyje,
kokiakolkasyraLietuva,nesunkiai
galibūtipriimtaužtikrąpinigą.Kyla
pavojus,kadjeitokiotipo„draugiškos“
globalinėskultūrosskleidimasistaps
savaimesuprantamas,galikiltinūnai
jaupastebimavietinėskultūrosreak
cija,vedanti įkultūrinįuždarumą,
„tikrųjų“šaknųpaieškaspraeities
pagonybėje,nacionalizmear„rusiš
kamedvasingume“.
Skambant tautųdraugystę reiš

kiantiemsafrikiečiųbūgneliams,ky
lanegeranuojauta,kadmūsųsiekis
lengviausiuirgeriausiaiapmokamu
keliukultūriškaiatsivertipasauliui
galibaigtis tuo,kadpatys lietuvių
kultūrospasiekimuspradėsimesieti
nesuišlavintuvisuomenėskultūriniu
skoniubeikultūrosvertybiųpajauta,
osumodernizuotomisar„klasikinėmis“
harmonizuotomisliaudiesdainomis,
iškultūrinėskasdienybėspasitrauku
siomisnežiniakadaar,tiksliau,joje
niekadairnebuvusiomis. 
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ŠipopiežiausenciklikaVokietijojesusilaukėmažiau
dėmesionegukituosekraštuose,pavyzdžiui,Italijoje.
Tiesa,jiskirtatik„BroliamsVyskupams“,tačiausavo
Ganytojopamokomąžodįturėtųperskaitytinetikka
talikai,kuriuosjis(tamtikrubūdu)paliečia;galimas
daiktas,taidominaapskritaifilosofus,nesjiemsrūpi
žmogusirjo„būklė“antrotūkstantmečiopabaigoje.Fi
losofiniaisvarstymaivisadareiškiadisputoužuomazgą.
Disputokultūrareikalauja,kadpirmiausiabūtųįdėmiai
klausomasi.Antaivykstantscholastiniamdisputui,iš
pradžiųbūdavopakartojamasoponentoteiginysirtik
potojįpradedamaanalizuoti.Tadiršiuoatvejupir
miausiaturibūtipristatytaenciklika(I).Paskui(II)
būtinaapžvelgtiatsiradusiusklausimus,išdaliesir
iškilusiusvykstantdisputuisujauišsakytomiskriti
nėmismintimis.

I. SkaI Ty MaS

Pirmasenciklikospavadinimožodisyra„tikėjimas“.
Ištikrųjų–taituribūtiaiškunuopatpradžių–priešais
musteologinistekstas,kuriameapmąstomastikėji
mas.Popiežiusrašonekaipfilosofijosprofesorius(juo
jisbuvo),okaipRomosvyskupassavo„broliams“.Šiuo
atvejukalbamaneapiefilosofinęautorefleksiją–apie
galimąjosatvertįDievui,Apreiškimuiirtikėjimui,–bet
įfilosofijąžvelgiamateologiniupožiūriu.
Antraspavadinimožodisyrara tio,verčiamaskaip

„protas“.Čiabūtinapaaiškinti.Turimereikaląsu„ne“
(nesakau„iki“)kantinežodžiovartosena1.Ra tioyra
lotyniškaslo gosarbadia noiavertinys;nous /no e sis

FI DES ET RA TIO
Fi lo so fi nis svars ty mas

JörgSplett

JörG SPLeTT (g. 1936) – Fi lo so fi jos ir te olo gi jos aukš to sios 
mo kyk los Frank fur te prie Mai no ir Fi lo so fi jos aukš to sios mo
kyk los Miun che ne pro fe so rius. Dės to fi lo so fi nę ant ro po lo gi ją, 
re li gi jos fi lo so fi ją ir fi lo so fi jos is to ri ją. (Ma xo Mülle rio mo ki nys 
ir bu vęs kar lo rah ne rio asis ten tas.) Svar biau sios kny gos: Die 
Re de vom Hei li gen (1971), Frei heit–Er fah rung (1986), Den ken 
vor Gott (1996), Gotterg rif fen (2001). Straips nį iš vo kie čių k. 
(Münche ner The o lo gis chen Zeit schrift, 51, 2000, S. 63–79) 
ver tė GiedrėSodeikienė.

buvoišverstaskaipin tel lec tus.TomoAkviniečiotei
gimu:in tel lec tuscog nos cit sim pli ci in tui tu, ra tio ve ro 
dis cur ren do de uno ad aliud2.Šiosperskyrosnebeliko,
kaiDescartes’as„racionalizavo“in tel lec tus,t.y.pašalino
išjointuityvųjįaspektąkaipvaizduotėsdalyką.Mate
matizacijosproceseSpinozaapibrėžėra tiokaipidėjų
šaltinį,Leibnizasrai son (protą)–kaipamžinųjųtiesų
galią,tačiauperdėm„racionaliai“diskursyviubūdu,
kaipfa culté de rai son ner.Taipligtolinisintelektasimtas
vadinti„protu“irjįtapogalimaversti„sveikuprotu“
(com mon sen se).Kantasužbaigėšiąraidą3.Ištikrųjų
protas(Ver nunft)veikiauatitinkain tel lec tus(suvoki
mas,suvokti,in ter–tarp,viduryje,le go–surinkti),o
intelektas(Vers tand)–„racionalųmąstymą“.Čiašisžo
disvartojamasnesiaurąja,protuipriešinga,oplatesne,
dvasinįpažinimogebėjimąnusakančiaprasme.
Žmogųapibūdinajosantykissusavimi.Jeigujispa

klūstaišDelfųnuaidėjusiamraginimui gnot hi se au ton–
pažinkpatssave,taiišvystasavekaipklausiantįapie
savepatįirgyvenimobeiapskritaipasaulioprasmę.
Šitaipklausdamas,jissiekiatiesos.Tokiotiesosieško
jimoypatingalytisyrafilosofija.Jipramynėįvairiopus
keliusirpateikėskirtingusrezultatus,tačiau„visoje
mintiesistorijojegalimaįžvelgtiglūdinčiąnekintamą
filosofiniųtiesųšerdį“,kaipantaineprieštaringumo
principą,asmenskaiplaisvoirprotaujančiosubjekto,
„gebančiopažintiDievą,tiesąirgėrį,sampratą“(4).
TačiauNaujaisiaisamžiaisvisasdėmesystiekbuvo
sutelktasįžmogų,kadžvilgsnisnebepajėgėpamatyti
užžmogausglūdinčiosbūtiesirtiesos, ir„filosofinis
tyrimaspasiklydolakiuosevisuotinioskepticizmosmė
lynuose“(5).TaiiššūkisBažnyčiai,kuriosvyskupaituri
„atviraiskelbtitiesą“(6).JonasPauliusIInoriįvykdyti
šįuždavinį,kadžmonėmsįkvėptųdrąsos.

1 žr. Welsch W., „Vers tand und Ver nunft. ein Po si tions wan del im 18. 
Jahr hun dert und sei ne Be deu tung für die Ge gen wart“, in: Scha del e., 
Voigt V. (Hrsg.), Sein – Er ken nen – Han deln, Frank furt/M., 1994, S. 
769–787.

2 Sum ma the o lo giae, I 59, 1 ad 1.
3 In te lek tas yra daug aukš tes nis – taip pat ir in tui ty vus – ge bė ji mas, 

bet jis nė ra ga lin ges nis, nes jo idė jos yra tik re gu lia ty vaus po bū džio; 
tik pro tas tei kia kon sti tu ty vų, tik rą pa ži ni mą.

TemA: TikėjimAs ir ProTAs
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Savosamprotavimus jissuskirstė įseptynissky
relius.

1.DievoišmintiesApreiškimas
BažnyčiosirjostikėjimopagrindasyraDievoapsi

reiškimasJėzuje.Šistikėjimasiršaltiniu,irobjektu
skiriasinuoprigimtinioprotopažinimo(VatikanoI
Susirinkimas):šaltiniukaip„įlieta“,„dieviška“dorybe,
objektu,nesšistikėjimasmumsatskleidžiaslėpinius,
paslėptusDieve(9).Apreiškimasskleidžiasiistorijoje,
todėlkrikščionybėje„laikasyraišesmėssvarbus“,pa
brėžiapopiežius,turėdamasgalvojedabartinįnusigrę
žimąnuoistorijosirnepaprastągamtosiškėlimą(11).
JėzusapreiškiaTėvąirJosumanymą,tačiausykiu
„įsikūnijusioŽodžioslėpinyjetikraiišaiškėjairžmo
gausslėpinys“(12).
Toksdalykopaaiškinimasnesunaikinapaslapties.

Tikėjimasyraklusnuspriėmimas,betkaiptiktodėl
laisvožmogausaktas.Žmogaus,norinčiosuprasti,ką
jispriima.TaigikaiptikApreiškimaspriverčiasusi
durtisuligitolnežinomuiššūkiu,suquo mai us co gi ta ri 
ne quit „tuo,užkądidesnionegalibūtipamąstyta“(nes
tiktaippagrindžiamasmąstymuibūdingassavęsper
žengimas).Šitaipmąstydamisustojamepriešmai us 
qu am co gi ta ri pos sit,prieškaikądidesnio,negugali
būtipamąstyta(14,AnzelmasKenterberietis).Tačiau
kaiptikšisreikalavimasdarožmogųdidįirlaisvą;jį
pranokstančiątiesąjisrandasavyje(15).

2.Cre do ut in tel le gam
TodėlįBiblijąįtraukiamaIšmintiesliteratūraužjos

įnašąįbendrus„pažinimo‘giliusvandenis’“(16).Protas
irtikėjimasnėravaržovai:„PaslėptidalykusyraDievo
garbė,oištyrinėtidalykusyrakaraliųgarbė“(17,Pat
25,2).Protasvertinamas,tačiaunepervertinamas:pa
žinimopradžiayrapagarbiDievobaimė(20,Pat1,7).
Nusigręžimasnuojosdėl„pirmapradžioneklusnu

mo“aptemdėirprotą.Jis„vislabiauklimpoįsavopa
tiesvergovę“(22).Todėlkrikščioniosantykissufilo
sofijayraiškreiptas,matfilosofijaiKryžiausNaujienaga
liatrodytitikkvailystė.Visdėltotikjisuteikiagalutinį
atsakymą:nežodžiųišmintis,betIšmintiesŽodisneša
išganymą,nesjisišvaduojairpadedaneapgaudinėtisavęs
tiems,kuriemanoturįtiesą,„kaiištikrojąužplukdoant
savosuręstossistemosseklumų“(23).

3.Intellegoutcredam4

Tačiauanąapsirikimądarliudijažmogaustiesosieš
kojimas(nuojo,kaipatskaitostaško,pradedaPaulius
Atėnuose,24).„Visižmonėstrokštažinoti“(25,Aristo
telis),otaireiškia:jietrokštatiesoskasdieniamegyve
nime,teoriniųtyrinėjimųirpraktiniųdalykųsrityse.
Pirministiesospavidalasyraklausimasapiegyvenimo
prasmę,juobapakibusmirtiesgrėsmei.
Ieškojimasvedaįvairiaiskeliaisiratvedaprieskirtin

gųatsakymų(netikprieskirtingųfilosofiniųsistemų).
Tačiau„neįmanomaįsivaizduoti,kadieškojimas,toks
būdingasžmogausprigimčiai,būtųvisiškaibergždžias
irneprasmingas“,jukjisjaupateikiapirmąatsakymą
(29)5.Popiežiusnešališkaikalbaapiekasdieniogy
venimo,moksliniotyrimo,filosofijostiesas–jų„esama
netikprofesionaliųfilosofųmokymuose,kurieneretai
pasirodoesąvienadieniai“(30),neskiekvienasžmogus
yrafilosofas6.Betkiekvienasžinoesąspriklausomas
nuokitųirsujaissusijęs,žino,kadjispatsnegalivis
kopatikrintiirišmėginti,todėlžmogaus,kaiptiesos
ieškotojo,„gyvenimasremiasitikėjimu“(31)7.
Jispasitikitiesosliudytojais,ypačkankiniais.Kitaip

negušiuolaikiniaiįtarumohermeneutikai,senovėsfi
losofai„draugystęlaikėvienutinkamiausiųkontekstų
sveikamfilosofiniamtyrinėjimui“(33).Krikščioniškas
tikėjimasateinapasitiktižmogaus,ieškančio„tiesos
arbaasmens,įkuriorankasgalėtųatsiduoti“,irnuro
doJėzųKristųkaiptiesą(33).Jineprieštaraujažmo
gauspasiektomstiesoms,oyrajųišsipildymas(34).
KokiątaiturireikšmęApreiškimotiesosirfilosofijos
santykiui?

4.Tikėjimoirprotosantykis
JonasPauliusIIpradedaistorineapžvalga.Nuopat

pradžiųvaisingasdialogassuAntikosfilosofijossro
vėmispasireiškėkaippoliteizmokritika(36),antra
vertus,„krikščionysatsargiaižiūrėjoįkituskultūrinio
pagonybėspasaulioelementus,pvz.,įgnosticizmą“(37).
Svarbupabrėžti,kad„tiesosieškojimasatsikratėelitinio
pobūdžio,būdingosenovėsžmonėms“(38).Popiežius
minišv.Justiną,KlemensąAleksandrietį,Origenąir
kitus,betypačvertinašv.Augustiną(40).Tertulijono
klausimas:„KąbendraturiAtėnaisuJeruzale?Akade
mijasuBažnyčia?“aiškiailiudijakrikščioniųmąstytojų
kritiškąnuostatąirrodo,kadjųdarbainebuvonaivūs

4 Müller k., „Der Papst und die Phi lo sop hie“, in: Her der Kor res pon
denz, 1999, H. 1, S. 13 nu ro do, kad šią for mu lę „ryž tin gai at me tė an
zel mas, o dar anks čiau – au gus ti nas“. Ir iš tik rų jų ji at ro do „dia lek tiš ka“  
sky riaus tu ri nio at žvil giu (in tel le go me cre de re). Be je, au gus ti nas pri ei na 
prie sin te zės (Ser mo, 43, 9): In tel li ge, ut cre das – ver bum meum; cre de, 
ut in tel li gas – ver bum Dei.

5 Plg. kar lo rah ne rio at lik tą klau si mo ana li zę, nu spė jant ga li mą 
at sa ky mą (Hörer des Wor tes). ap skri tai (re mian tis žo di ne e. kun zo 
nuo ro da), kal bant apie nuo sta bą ir klau si mą, šiuo at ve ju ga li ma įžvelg ti 
Balt ha sa ro (G. Sie werth) ir rah ne rio po žiū rių pa na šu mą.

6 žr. Im ma nu e lio kan to gar sų jį „fi lo so fi jos gy ve ni miš ka pras me“ api
bū di ni mą ke tu riais klau si mais: ką aš ga liu ži no ti? ką aš tu riu da ry ti? ko 
aš ga liu ti kė tis? kas yra žmo gus? 

7 Nė ra ne svar bu, kad „ti kė ji mas“ čia ap rė pia daug da ly kų: Die vo 
ma lo ne su teik tą ak tą ar ba („die viš kos“ do ry bės) nuo sta tą, jo iš pa ži ni mą 
(cre do...) ir ti kė ji mo tu ri nį (ti kė ji mo iš pa ži ni mas – ir ti kin čių jų iš pa žįs
ta mas, ir jiems duo tas iš pa žin ti); ly giai taip ti kė ji mas ap ima žmo nių 
tar pu sa vio san ty kį – „įkve pia ti kė ji mą“ (Spa e mann r., „Fi des et ra tio: 
Der her me neu tis che Zir kel“, in: OR[D], 1999 01 29).

8 De ja, po pie žius tik riau siai ne įsten gė šio je en cik li ko je, kaip sen sa

FIDES ET RATIO
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(41).ScholastinėteologijapaženklintadidžiuojuAnzel
movarduirjointellectusfideiprograma.Jojeprotas,
„remdamasisbūtinupagrindimu“,pasiekiatai,kas
nesuvokiama:rationabilitercomprehenditincompre-
hen si bi le es se(mąstymaspadarėracionaliąišvadą,kad
neįmanomasuvokti,42).
Tačiaudidžiausiaslaimėjimas,kaipteigiamaencik

likoje,yraniekadanesenstantisTomoAkviniečiomąs
tymas–ypačsvarbusdėlto,kadprošiomąstytojoakis
nepraslydolaikoženklai,kadjismezgėdialogąsužydų
irislamomintimi,kadjungėgamtąirmalonę;jisbuvo
„naujofilosofijoskelioirvisuotinėskultūrospradinin
kas“(43,PauliusVI).SpecialiaipabrėžiamąŠventosios
Dvasiosvaidmenįiškėlė„tiesosapaštalas“(44).
Toliaupopiežiuskalbaapie„tikėjimo irprotoat

siskyrimodramą“.Teisėtaperskyravis labiauėmė
virsti„lemtingupadalijimu“,suardžiusiupatristinioir
Viduramžiųmąstymo„pamatinęvienybę“(45).„Neper
dėtumepasakę,jogšiuolaikiniomąstymodidžiojiraidos
dalis„vykovistolstantnuokrikščioniškoApreiškimo,
kolgalųgale“mąstymas„užėmėaiškiaijampriešin
gąpoziciją“(46).„Moksliniametyrinėjimelaipsniškai
įsigalėjopozityvistinismentalitetas“,kurisneįstengia
atsispirtineirinkoslogikai,neidemiurginėsvaldžios
pagundai.O„galutinėracionalizmokrizėsišdavayra
nihilizmas“(46).Antravertus,filosofija„praradovi
suotinėsišmintiesbeižinojimostatusą“irėmėvaidinti
antraeilįvaidmenį(47).Tadkaikuriefilosofaiatsisakė
ieškotitiesos.
Kitavertus,esamavertingųmąstymoįžvalgų,„tačiau

tainereiškia,kadtokiotikėjimoirprotoryšio,koksjisyra
dabar,nereikiakruopščiaiištirti,nestiekprotas,tiek
tikėjimasvienasbekitoskurstairsilpsta“.Protas,ne
tekęsdidžiųjųklausimų,nuklydoįšalikeles,otikėjimui
„gresiarimtaspavojusvirstimituarbaprietarais“(48).
Todėlmagisteriumasjaučiapareigątartižodį.

5.Bažnyčiosmagisteriumoištarmėsfilosofijosklausimais
Bažnyčianeturisavofilosofijosirneteikiapirmenybės

kuriainorsfilosofijoskrypčiai,nesfilosofiniomąstymo
uždavinysieškotitiesoslemiajoautonomiją.Bažnyčios
pareiga–„kritiškaiįvertintinuomonesirfilosofijas,ku
riosprieštaraujakrikščioniškammokymui“(50).
Tokiosfilosofinėsmintiesperskyrosnereikėtųiškar

tosuprastinegatyviai;kalbamaapiepaskatinimąir
padrąsinimą.„Patysfilosofaigeriausiaisupranta,kad
reikalingasavikritika,kadbūtinataisytiklaidas“ir
plėstiperdėmankštassavomąstymoribas(51).
Popiežiusapžvelgia istoriją,„ištarmesdėlteorijų,

kuriosįrodinėdavosielospreegzistenciją“,dėlastro
loginėsezoterikos,averoizmoteiginių.Magisteriumo
ištarmėsXIXa.pasidarėdažnesnės;taipaaiškinama
didesniukatalikųangažuotumu(52).„Magisteriumas
kritikądalijolygiai:vienavertus,joskliuvofideizmui
irtradicionalizmui,[...]kitavertus,racionalizmuiir
ontologizmui.“8Svarbesnisneguatskiripareiškimai
buvoprincipinisproto(galimybių)gynimas.
XXa.buvopasmerktasmodernizmas,marksizmas

irateistiniskomunizmas;enciklikojeHu ma ni ge ne ris 
perspėjamadėlevoliucionizmo,egzistencializmoiris
torizmoirraginamašiasteorijaskritikuoti;galiausiai
popiežiuspaminiinstrukcijądėlišlaisvinimoteologijos,
neskaikurieišlaisvinimoteologainekritiškaiperėmė
marksizmoprincipusirmetodus(54).
Vertindamasdabartinęsituaciją,JonasPauliusII

pastebivisuotinįnepasitikėjimąprotu,svarstymusapie
„metafizikospabaigą“.Jopožiūriu,teologijojeesama
tamtikroracionalizmopagundos:šisracionalizmas
kaikuriasnuomones,kurioslaikomosgeraifilosofiškai
pagrįstomis,stengiasipaverstiteologiniotyrinėjimo
norma.Antravertus,vėlatgimstafideizmas,dabar
plintantiskaipbiblicizmas,kaiŠventojoRaštotiesa
argumentuojamavienumetodu.(Hermeneutikairemia
sifilosofiniaispožiūriais,kurieturėtųbūtipatikrinti.)
Galiausiaipeiktinasyrairspekuliatyviosiosteologijos
beifilosofinėstradicijosmenkinimas.Popiežiuskarštai
pasisakopriešpaplitusįnusivylimątiesairpriešpažiū
rą,kadtiesayratiesiogsusitarimodalykas(56).
Bažnyčiarododėmesįfilosofijai.JonasPauliusII

primenaenciklikąAeternipatris,kuriojeLeonasXIII
raginonaujaiatskleistiAngeliškojoMokytojofilosofinį
mąstymą(57).Geraižinoma,„kokieteigiami“buvošio
popiežiškojoparaginimorezultataiistoriniamtyrinėji
muibeisisteminiamdarbui.„Įtakingiausipastarojo
šimtmečiokatalikųteologai,kuriųmąstymasirieško
jimaiįkvėpėVatikanoIISusirinkimą,buvosuformuoti
šiotomistinėsfilosofijosatgimimo“(58).Betiranks
čiau„būtakatalikųfilosofų,kurie,perėmęnaujesnes
mintiessrovesirlaikydamiesisavitosmetodologijos,
sukūrėįtakingųirilgaiišliekančiųfilosofiniųveikalų“
(59)9.GaliausiaiVatikanoIISusirinkimassukūrėtam
tikrąmokymąapiefilosofiją,vėliauišdaliesišplėtotą
rekomendacijoseapiekunigųrengimą;patsSusirinki
masjaiteikiapaskatų,kuriųypačdaugKonstitucijoje 
Gaudiumetspes(60).
Magisteriumonuorodosbūdavoreikalingostodėl,

kadteologinėsemokymoįstaigosenusigręžtanuoscho
lastikosirapskritaifilosofijos(61).Kaiptiktam,kad

Der Mo der nis mus in Deut schland, re gens burg, 1965.
9 žr. Christ li che Phi lo sop hie im kat ho lis chen Den ken des 19. und 20. 

Jahr hun derts, Bd. 1–3, Hrsg. e. Co reth, W. M. Neidl, G. Pfli gers dorf fer; 
red. H. M. Schmi din ger u. a., Graz, 1987–1990.

cin go jo je Ret rac ta tio dėl Ga li leo, ver tin ti vi suo ti niu mas tu tai, kad ir XIX 
a., ir XX a. rū pi ni ma sis ma gis te riu mui pa ti kė tu pa li ki mu ir ti kin čiai siais 
jo ne ap sau go jo nuo klai dų ver ti nant te olo gų dar bus; plg. Schroe  der 
O., Auf bruch und Mißverständnis, Graz u. a., 1969; köhler O., Be
wußtseinsstörun gen im Kat ho li zis mus, Frank furt/M., 1972; Weib O., 
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būtųįsigilinamaįvadinamuosius„žmogausmokslus“
(otaipopiežiusraginadaryti),būtinaturėtifilosofinę
kompetenciją,antraip„nekritiškaipriimamabetkokia
filosofija“(62).

6.Filosofijosirteologijossąveika
„Dievožodisyraskirtasvisiemsžmonėms[...],ožmo

gusyraišprigimtiesfilosofas“(64).Filosofijaprisideda
prieauditusfideipažinimoteorija,hermeneutika,kalbos
filosofijairmąstymoistorija(65);betpatsdidžiausias
josįnašasyraįintellectusfidei,ypačdogmatika(66),
fundamentine(67) irmoralineteologija (68).Popie
žiusneginčija,kadturibūtiatsižvelgta,vienavertus,
įgamtosmokslus,antravertus,įkitųtradicijųišmin
tiesformas,neturibūtipaisomavieneuropocentrinės
filosofijos(69).
Popiežiusspecialiaiaptariairkultūrųsąlytį,tačiau

konstatuoja,„kadnėvienakultūranegalitaptivertini
mokriterijumi,juolabiaugalutiniutiesoskriterijumi
DievoApreiškimoatžvilgiu“(71)10.Idantvyktųvaisin
gassusitikimas,būtinosdvisalygos:žmogausdvasios
visuotinumasirtikraištikimybėsavaiistorijosformai
(krikščionysneturiatsisakytigraikų–lotynųminties
pasaulioįkultūrinimo(72)).Tadfilosofijosirteologijos
santykistampa„ciklinėspažangossantykiu“(73).Tai
patvirtinaįvairūsfilosofai(74):nuoBažnyčiosTėvų,
ViduramžiųepochosikiNewmano,Rosmini,Maritai
no,GilsonoirSteinVakaruose(nereiktųužmiršti ir
Blondelio),Rytuose–Solovjovo,Florenskio,Čiaadajevo
irLoskio.
GaliausiaiBažnyčiosgalvaaptaria įvairiusfiloso

fijostipuskrikščioniškotikėjimoatžvilgiu:filosofijos
autonomijosreikiapaisytibekompromisų,tačiaunuo
šioteisingoreikalavimoaiškiaiskiriasi„vadinamoji
filosofijossauteorija,kurioslaikosikaikuriešiuolai
kiniaifilosofai“(75).Toliauišskiriama„krikščioniškoji
filosofija“(76);negalibūtisuprantamakaipbažnytinė
filosofija(tokiosirnėra),bettaiirnevientikkrikš
čioniųfilosofija,ofilosofinėspekuliacija,dinamiškai
susietasutikėjimu11.Subjektyviupožiūriu,tokiafilo
sofijanuskaistinaprotą,kuriamkeliagrėsmępuikybė
(nemažosreikšmėsturiirtai,kadprotassusiduriasu
beveikneišsprendžiamaisklausimais,antaikaltėsir
kančiosproblema).Objektyviupožiūriu,čiaišryškėja
tamtikrasryšystarpKūrėjoirkūrinijos,blogio,asmens
iristorijos.Dėlvisotofilosofainetapoteologais,tačiau
šitaipfilosofai„išplėtėsavopaieškųsritįiraprėpėnau
justiesosaspektus“.
Galiausiaipatiteologija„šaukėsifilosofijos“(77)–ir

šiaprasmejąvadinoan cil la–kaipAristotelisspecialiuo
siusmoksluspirmosiosfilosofijosatžvilgiu12.Čiamagis
teriumasyratiesiogiaiatsakingas.Todėl,aukštindamas
TomąAkvinietį,magisteriumasneprimygtinainurodo
tamtikrasjofilosofinestezes,ostengiasijįiškelti„kaip
autentiškąpavyzdįvisiemstiesosieškotojams“(78).Šia
prasmebaigiamojojedalyje„išsakomireikalavimai[...]
filosofiniammąstymui“(79).Juoskeliateologija,„visų
pirmaDievožodis“.

7.Dabartiesreikalavimaiiruždaviniai
Biblijojeužrašytasukurtopasaulioiržmogauskaip

ima go Dei„filosofija“atmetabetkokias„reliatyvizmo,
materializmoirpanteizmoformas“(80).Jinegalipri
tarti,kaiatsisakomakeltiklausimąapiegyvenimo
prasmę,irkviečiavėlatrastiišmintiesmatmenį(81).
Filosofijaprivalopatvirtinti„žmogaussugebėjimąpa
žintitiesą,prieiti ikitokiopažinimo,kurispasiektų
tiesą ade qu a tio rei et in tel lec tus“(82).Tad„reikalinga
filosofija,turintitikrąmetafizinįužmojį“,filosofijane
kaip„alternatyvaantropologijai“,okaipasmensorumo
grindėja(83).Tiesa,apietranscendentinętikrovęga
limakalbėtitikanalogijųkalba,tačiaujosžodžiaiyra
nemažiauprasmingi(84).
Popiežiusžino,kadšiereikalavimai„galiatimtidrąsą

daugeliuižmonių,tiesiogiaiįsitraukusiųįšiuolaikinės
filosofijostyrinėjimus“(85).TodėljissiūloremtisTradi
cija,betnekaippraeitiesprisiminimu,okaipkultūros
paveldopripažinimu.Jis išvardijadabartines(verta
priminti–teologijaigresiančias)klaidingasnuostatas:

10 Jo sep has rat zin ge ris, taip pat ri char das Scha ef fle ris pri me na, kad 
anks čiau už ne eu ro pi nes kul tū ras iš au toch to niš ku mo bu vo pa ža din tos 
eu ro pos tau tos.

11 Tai tei kia ga li my bę iš da lies nu švies ti Nau jų jų lai kų mąs ty mą. ar 

an zel mui rū pė ju sios pro ble mos iš tik rų jų ne svars to Des car tes’as ir 
Jo han nas Got tlie bas Fich te?

12 žr., pvz., ak vi nie tis T., Sum ma the o lo giae, I 1, 5 (sed con tra); 
aris to te lis, Metafizika, III, 996 b, 10–12.

Popiežius Jonas Paulius II. 
1999. (Inside the Vatican, 1999 m. balandis)
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metodikospožiūriutaiek lek tiz mas,„radikaliausiaek
lektizmoformareiškiasinetinkamuretoriniufilosofinių
terminųvartojimu“(86);dalykopožiūriutaiis toriz mas
(dažniausiaisutinkamaskaip „modernizmas“,87);
scien tiz mas,kuris„visa,kassusijęsugyvenimopras
mėsklausimu“,priskiriaprieemocijų,tadjamžinomas
vieninteliskriterijus–„techniškaiįmanoma“(88);prag-
ma tiz mas,„toksmąstymobūdas,kurisapsisprendimo
atvejunematoreikaloremtisteoriniaissvarstymais
arvertinimais,grindžiamaisetikosprincipais“ (89),
kaivadovaujamasitikfaktųgausumu13;galiausiaini-
hi liz mas,kaipbetkokiosobjektyviostiesosneigimas.
Jeiguišžmogausatimamatiesa,taiteiginys,kadžmogų
norimapadarytilaisvą,yragrynailiuzija(90).
Išvardytosnuostatosnepateikiafilosofijosdabartinės

situacijospilnovaizdo.Pasiektanemažai laimėjimų
įvairiosesritysenuologikosikifilosofinėsantropologi
jos.Sykiuneginčijamasdalykasyrairacionaliųsrovių
stiprėjimas;popiežiusrašo„postmodernizmoepocha“.
Pagaliauirklaikiblogiopatirtis,tekusimūsųšimtme
čiui,įstūmėprotąįdidelęneviltį,tačiaušaliašiopaty
rimogyvuojairiliuzija,jogtechnikaįmanomavisiškai
valdytipasaulį(91).
Kokie,pozityviaivertinant,yradabartiniaiteologijos

uždaviniai?JituriperteiktiNaujieną,nesyraįpareigota
tiesai,kurijaibuvoduota.Pripažintišiątiesąanaip
tolnereiškiaskatintinepakantumą(92).Svarbiausias
teologijostikslasyraApreiškimosupratimas(93),tad
šiuopožiūriuturibūti išsiaiškintas fakto, teksto ir
reikšmėssantykis(94).Žodžiu,laukiatarpkultūrinis
vertimodarbas(95).Darsunkesnisnegušaltiniųinter
pretavimasyraintellectusfideiprocesas;didžiausias
pavojuskristologijoje irekleziologijojedabaryrasu
paprastinantifunkcionalizacija(97).„Tiesosklausimo
krizė“,sąžinėssubjektyvizacijairindividualizacijayra
iššūkiaimoralineiteologijai,įkuriuosjituriatsiliepti
(98).Todėlskelbimasirkatechezėšiandienatliekalabai
didelįvaidmenį(99).
BaigdamasJonasPauliusIIvėlpabrėžiaesąsįsiti

kinęs,„kadtikėjimasirprotas‘vienaskitąabipusiškai
palaiko’“(100,VatikanoISusirinkimas).Teologijairei
kalingafilosofija,betirfilosofijaiduotųnaudosnaujas
santykissuteologija,juobakadpastarojoje„filosofija
atrasnevienožmogaussamprotavimus,betištisąben

drosrefleksijoslobyną“(101).Tūkstantmečiųsandūros
problemosreikalauja,kadvisiveiktųišvien.Filosofinis
mąstymas,dažnai„vienintelėteritorija“dialoguisune
tikinčiaisiais,„reikalaujaištikinčiųjųfilosofųatidaus
irkompetentingoįsipareigojimo“(104).
Todėlpopiežius,norsištikrųjųjisrašotikvyskupams,

kreipiasiįteologus,ypačtuos,kurieatsakingiužkunigų
ugdymą,„idantjieužmegztųkritiškąirreiklųdialogą
sušiuolaikiniufilosofiniumąstymuirsuvisafilosofine
tradicija“(105).Jiskreipiasiįfilosofusirfilosofijosdės
tytojus:tegujiebūna„atviritiemsiššūkiams,kuriuos
keliaDievožodis“,tegu„siekiatiesosirbūnaatidūsjoje
slypinčiamgėriui“;popiežiuskreipiasiįmokslininkus,
dėkodamasužjųtokiąsvarbiątarnybąirragindamas
visadaturėtiomenyježmogauspaslaptįirorumą(106);
jisprašokiekvieno(107)karštairūpintisKristausišga
nytužmogumi.GaliausiaipopiežiuskreipiasiįTą,„kurią
BažnyčiamelsdamasivadinaIšmintiessostu“(108).

II. PO kaL BIS

1.Teologinispožiūris
Darkartąnorėčiauprimintipradžiostašką:enciklika

yranefilosofinis,oteologinistekstas14.Jinagrinėjafi
losofijągeranoriškai,išmoningai,tačiau„išišorės“.Vis
dėltošis„išišorės“nesuprastinastaip,tarsitaibūtų
visaikitamokslo„provincija“,–pavyzdžiui,taipsampro
tautųsociologasarbapsichologasapiemedicininiotyri
mostruktūrą.Teologijąirfilosofijąįmanoma,vartojant
mokyklinękalbą,atskirtitik„neadekvačiai“:filosofija
yrasavarankiškabe(bažnytinės)teologijos15.Tačiau
teologija(dabartineprasme)befilosofijosnebūtųteolo
gija.Filosofijapriskirtinateologijosdisciplinoms.
Filosofastaituriimtidomėn(netikturi,betirgali)

lygiaikaipirmatematikastamtikrusastronomųir
įmonėsekonomistųveiksmus.Jukmessusidūrėmene
suezoteriniaismokslais;visiemsprieinamamedžiaga
galinaudotiskiekvienaspagalsavoreikmesirsiekius,
nepriklausomainuoautoriausintencijų.
Turintgalvojepatiesnaudotojosiekius,jamnevalia

darytispaudimomokslininkuiirjįpaverstipriklauso
mu.Šiuopožiūriubūtinapabrėžtitrisdalykus.
1.Mokslolaisvė–kaipirkitoslaisvės–turiribas,

kuriųjainegalimaperžengti,kadnebūtųpažeistaas

13 Šia te ma pa tei kia me te olo gų daž niau siai ci tuo ja mą Joh ną Hen ry 
New ma ną: „kai žmo nės gi na są ži nės lais vę, jie su pran ta [...] ją kaip 
tei sę gal vo ti, kal bė ti, ra šy ti ir da ry ti taip, kaip jie tai įsi vaiz duo ja esant 
ge rai ar ba kaip jiems tai pa tin ka. [...] Są ži nė tu ri lais vę, nes tu ri pa rei gų“ 
(plg. New manStu dien, Frank furt/M., 1998). 

14 Leo Schef fczy kas taik liai pa si rin ko straips nio pa va di ni mą: „Theo  lo
gis ches Plädo y er für die Ver nunft“, in: Fo rum kat ho lis chen The o logie, 
15, 1999, S. 48–59. To dėl jis kvie čia fi lo so fi niam dia lo gui, ta čiau pats 
jo ne ve da, juo ba su „mu sul mo nų fi lo so fais“ (Niewöhner F., „Versäum te 
Be geg nung?“ in: Frank fur ter al lge mei ne Zei tung, 1999 02 03).

15 Šią min tį bū ti na pa pil dy ti, nes „te olo gi ja“ tu ri dvi reikš mes. „Te o
lo gi ja – Die vo mo ky mas“ pir miau sia yra fi lo so fi nė są vo ka, ku rią įvedė 

Pla to nas (Valstybė, II 379 a; žr. Ja e ger W., Die The o lo gie der frühen 
grie chis chen Den ker, Stut tgart, 1953, kap. 1, ypač 12 ir t.). Ver ti nant 
šiuo po žiū riu, fi lo so fi ja be te olo gi jos bū tų (po zi ty viai, ne ga ty viai ar 
kri tiš kai) ne pil na. Ši pir mo ji pras mė da bar iš ryš ki na ma žo džiais „na
tū ra lus“, „ra cio na lus“, „fi lo so fi nis“. Ta čiau tai ne reiš kia, kad, pra bi lus 
apie Die vą, at si du ria ma te olo gi jos sfe ro je. kai kas drau ge su Mar ti nu 
Hei deg ge riu gal būt ban dys sto ti už fi lo so fi jos „me to di nį at eiz mą“, ta
čiau ki ti vei kiau siai jam prieš ta raus. Šiaip ar taip, nie kas ne tu ri tei sės 
iš fi lo so fi nio dis kur so pa ša lin ti klau si mą apie Die vą, juo ba ati duo ti 
fi lo so fi jos fa kul te tą į ag nos ti kų ir at eis tų ran kas.

16 žr. Schwarz wal ler k., Die Wis sens chaft von der Tor heit, Stut tgart, 
1976, S. 113 ir t.
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mensorumoneliečiamybė.Šiandientaimatytikurkas
aiškiau,negutaipajėgiaatskleistiatsivėręsNaujųjų
amžiųnaivumas,nors,aiškiaimatydami,mestikrai
niekadanepadaromebūtinųišvadų16.
2.Suprantama,ir„laisvasmokslininkas“priklauso

nuoužsakovųinteresų,betšipriklausomybėnežeidžia
joorumo.
3.Jauviendėlteologijos irfilosofijosskirtingumo

jųsantykionegalimalygintisukitųdisciplinųsan
tykiu.Filosofijakaiptokianeegzistuoja17.Kadaiseji
buvogyvenimoforma,todėlkrikščionybėsšalininkai
užjąstojonetikkaipužve ra re li gio,betirkaipnost-
ra, ve ra phi lo sop hia.Geraižinomasvėlesnispavyzdys
yraImmanuelioKantoveikalas„Fakultetųginčas“.
Ši„filogenezė“ ikišiolkartojasi„ontogenetiškai“, ja
paaiškinamasfilosofųbeireligijotyrininkųirteologų
priešiškumas18.

2.„Teiginiųpasmerkimas“
LaikraštyjeFrankfurterAllgemeineZeitung (1998

1219)KurtasFlaschasišsakėsavopožiūrįįencikliką.
Jaustraipsnioantraštėliudijaakivaizdųnesupratimą:
„Popiežiuskaipfilosofas“.Aišku,tailemiagalutinįįver
tinimą.Autoriuspabrėžtinaigiriaenciklikosužmojį–ji
„įspūdingafilosofinekultūraintelektiniupožiūriutoli
pralenkiavisokįspiritualizmąirbiblicizmą“:„tikintieji
irnetikintiejigalidėkotiužaiškumą.Manau,jienetgi
turėtųjaiatviraisimpatizuoti.Dėmesiovertasklausi
mas:„Kaiptekstąįsisavinsvokiečiųteologaiirkatalikų
filosofai,kuriųtylėjimaskrentaįakis?“
ToliauFlaschaspateikiasavopastabasirkritikuoja

smerkimus,kurie„piltepilasi“.Neginčytina,kad„iz
mų“išvardytatikraidaug;šitaipautoriusdiagnozuoja
„senąjįpopiežiausstiliųneigiamaiatsilieptiirremian
tisatsiliepimaisklijuotietiketes“,pokuriomisniekas
neatpažįstasavęs.
Visdėltobūtinapasakyti,kadtainetikpopiežiaus

stilius,betbūdingairscholastinėms„tezėms“,kuriose
tarpsta tus qu a es tio nis ircon cep tusbūdavopateikiamos
sen ten tiae, okalbantprikišamai–ad ver sa rii.Šiebūdavo
apibendrintaitaipvadinaminetikdėlaiškumo,betirkad
būtųstudentamsmokymosimedžiagos,kuriaremdamiesi
jiepratintųsiklasifikuoti.Taipyrairšiuoatveju.
Aišku,svarbiauužšiuospasmerkimusyrateiginiai.

Flaschasprikiša,jogpopiežiuspamiršta,kadirjonuo
monėyratikvienaišdaugelio;štaičiairsusiduriamesu
minėtunesupratimu:popiežiusrašonekaipfilosofas,o
kaipteologas.Jeiteisingamintis,kad„teologijojefilo
sofijaatrasnevienožmogaussamprotavimus,[...]bet

ištisąbendrosrefleksijoslobyną“(101,išn.123)19,tai
juobateisingatai,jogpopiežiuskalbanetiesiogkaip
teologas,okaipBažnyčiosmagisteriumomokytojas–kai
jisformuluojaapskritai,onekaiptamtikrosfilosofinės
arbateologinėsmokyklosatstovas.Netikintisfilosofas,
kuriamtainedaroįspūdžio,irgigalėtųtaipripažinti,
nesjokritikaneveiksminga.
Netikpasmerkimas,betirteiginiaiskaitytinikaip

magisteriumoteologiniaitekstai.Filosofokaiptokiojie,
tiesąsakant,„neliečia“dėldviejųpriežasčių.Filosofas
apiejuosištiesųneturikąpasakyti,betjamirnebūtina
kąnorssakyti,nesjiejoneliečia.
Savaimesuprantama,taidarneviskasapieencik

liką,kviečiančiąpolemizuotisufilosofija.Todėlpopie
žiausfilosofijossampratatampaitinsvarbi,netįgyja
lemiamąpobūdį.KaiptikšiuobūduJonasPauliusII
„provokuoja“šiuolaikinęfilosofiją,tiksliau,jissiūlojai
diskutuoti.Tačiaudalykopožiūriutaigaliliestine„fi
losofiją“,ofilosofus,irnevisusapskritai,okiekvieną
mąstantįžmogų.

17 Plg. Splett J., Frei heit–Er fah rung, Frank furt/M., 1986, kap. 2 (Christ
li che Phi lo sop hie?); Splett J., Den ken vor Gott, Frank furt/M., 1996, kap. 
2 („Glück, an den Grund der re li gion zu rühren“).

18 čia pa si tel kia ma rah ne rio trans cen den ta li nė te olo gi ja, esą ji „su
jun gia“ pro tą ir ti kė ji mą (Schef fczyk L., op. cit., S. 52, 55).

19 Plg. Sec kler M., „The o lo gie, re li gionsp hi lo sop hie, re li gions wis

sens chaft“, in: The o lo gis che Qu ar tals chrift, 157, 1977, S. 163–176.
20 Spa e mann r., „Phi lo sop hie als Leh re vom glückli chen Le ben, in: 

Idem, Phi lo sop his che Es sa ys, Stut tgart, 1994, S. 81.
21 Spa e mann r., „Die kon tro ver se Na tur der Phi lo sop hie“, in: Idem, 

Phi lo sop his che Es sa ys, S. 106.

Popiežiaus koplyčia. Vatikanas
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3.Filosofija
Filosofijaibūdingisvarstymai.„Turėsnusiviltitas,

kastikisi,kadfilosofairaginssusitarti,nestonėramū
sųkasdieniamegyvenime“(RobertasSpaemannas)20.
Nesutariamanetdėlapibrėžimo,kasyrafilosofija.Nuo
religiniųbeipolitiniųtekstų„filosofijaskiriasituo,kad
jiyradiskursas“21.
Diskursasnetikkaipžaidimas.Platonaskalbaapie

„kautynesdėlesmės[ou sia]“,suprantama,jųbūtair
Viduramžiais.Flaschasenciklikąvadina„naujosios
neoromantinėsmedievistikosdokumentu“,veikiausiai
turėdamasgalvojenorą„skaitytojųakyseViduramžius
pateiktikaipstatišką,agrarinęirpamaldžiąepochą“22.
Jisteikiapirmenybędramineikontroversijųinsceniza
cijai,nesjamsvarbesnisgyvasistorijossudabartinimas
negu„teisingasatsakymaskaipteziųkatalogu“23.
IštikrųjųpopiežiusmininetikViduramžiųprofun-

da uni tas,betirtai,kadBažnyčiosTėvųirMokytojų
mąstymassukūrėtarytumpamatinęvienybę(exe cu ta 
erat ve lut pro fun dam uni ta tem).Tainepaneigiafakto,
jogkaikuriemąstytojaiatmetėšiąvienybę,„gimdančią
pažinimą,gebantįpasiektiaukščiausiasspekuliatyviojo
mąstymoformas“(45).Visdėltokovatebesitęsė;buvo
kaunamasidėltųpačiųbendrųpagrindinių(princi
pinių)klausimų.Beto,kaunamasipokrikščioniško
tikėjimo„bendrustogu“(110),irtuopaaiškinamas(bet
tainereiškiapateisinamas)pasmerktųmąstytojų–nuo
MokytojoEkhartoikiGiordanoBruno–likimas.
Manonuomone, tai,kadpopiežius „filosofavimo“

nelaiko„tyrinėjimutiksliąjašiožodžioprasme“,yra
teisinga,norsFlaschastaivertinanepalankiai.Ištik
rųjųfilosofijapirmiausiayranetyrinėjimas,odiskusija.
Beto,idantįvyktųnuolatinėdiskusija(Spaemannas)
turibūtiprisimenamijauišsakytidalykai,irreikiajuos
ištirti;prisiminimasirtyrimasšiuoatvejuyrabūtini
darlabiaunegukituosemoksluose.
Norėčiaupateiktikitokįklausimą:arteologinisin

teresas–irViduramžiais,irŠv.Tėvo–nesumenkina
filosofinioklausimo tikrojo radikalumo?Popiežiui

pagrįstairūpimokykla.Tačiaufilosofijos„neištinka
jospagrindussukrečiančioskrizės,filosofijayrainsti
tucializuotapagrindųkrizė“(117)24.Fizika,niekieno
nežinoma,glūdiknygose,traktatuose,jiyratiriama
sisdarbas,o„filosofija[...]egzistuojatikkaiptamtikrų
individųtamtikrasmąstymas“.
Irkaiptiktada,kai,atmetantnelemtąjį„nepasitikėji

mątiesa“(5),svarbitampafilosofija.Todėltvirtinu,kad
filosofijospavertimasmokslu–jisdažnaipropaguojamas
–yratikjossauišsikeltasuždavinys25.Matmokslaiin
terpretuojatikrovępagalsavomatą,ofilosofija„aiškiai
apmąstotomatosantykįsutuo,kojisneapima“.Todėl
JohannasGottliebasFichteatsigręžiaįmąstančiojocha
rakterį26.Žinia,irtyrinėtojaituribūtisąžiningi,kaipir
kiekvienassavoamatomeistras.Tačiaufilosofija„kaip
tokia“nėraneitikslobeiefektyvumoapibrėžtapriemo
nė,neivientikprotožaidimas(artaibūtųžaidybinis
„smalsumas“,ar,„poetiškai“tariant,galimybėdaryti,
kurti27),oyraišesmėssąžinėsreikalas.
Todėlčianesamajokiolemiamomatopasirinkimo.

Šismanoteiginystikrainėra–iršiuopožiūriumano
mintyssutampasuSpaemanno–kokianorsskeptiška
tezė.Veikiauskepticizmas,atsisakydamasieškotitiesos,
nusigręžianuošiosproblemos(118).Argipopiežiusyra
visiškaineteisus,kaiapgailestauja, jogtaibūdinga
daugeliuidabartiniųfilosofų(irkadNaujųjųamžių
mąstymasžengiašiuokeliu)28?
Tas,kammąstymerūpidaugiaunegutiknuomonės,

turimąstymugintinetik„glaustaimokykliškaisufor
muluotątiesossąvoką“;antravertus,filosofaineturė
tųbūtipergeri–betyrimodartarnautiirmokymui,
arbapriešingai,mokytižmogų.Irkadjietaidarytųne
tikatkakliaiįsikibęfilosofijos„mokyklossąvokų“,bet
irperteiktųją„pasauliosąvokomis“–kaip„išminties
mokslą“.
JonasPauliusIIkaipbūtinądalykąmininepriešta

ravimoprincipą.SutuonesutikdamasFlaschaspamini
MikalojųKuzietįirHegelį.NejaugiKarolisWojtyùaiš
tikrųjųjųnepastebėjo,taigibuvotoksužmaršus?Ogal,

22 Flasch k., Einführung in die Phi lo sop hie des Mit te lal ters, Darm
stadt, 1987, S. XI.

23 Tai pri me na Si ge rio Bra ban tie čio ir ak vi nie čio gin čą. Pa sak pir mo
jo, jei mes vei kia me fi lo so fiš kai, tai vei kiau tu rė tų bū ti ti ria mi fi lo so fų 
po žiū riai, o ne tie sa. Į tai ak vi nie tis at sa kė: „Fi lo so fi jos stu di jos skir tos 
ne tam, kad su ži no tu me, ką žmo nės gal vo jo, o ko kia yra da ly kų tie sa“ 
(Si ger, De anim in tell., c. 6; Tho mas, In De Ca e lo, I, 22; žr. Grab mann 
M., Met ho den und Hilf smit tel des Aris to te les stu diums im Mit te lal ter, 
München, 1939, S. 37).

24 Net ver ti nant šiuo po žiū riu, fi lo so fi jos ir ti kė ji mo skir tu mas nė ra 
„ži no ji mo“ ir „ti kė ji mo“ skir tu mas (Splett J., „Glau ben“, in: Glau ben 
und Le ben, 70, 1997, S. 242–244), ta čiau fi lo so fi ja tik rai nė ra nie ko 
ne ži nan ti (Sok ra tas, Fai do nas, 29 b), ji ir gi ne ap si ri bo ja – tu rint gal vo je 
vi są jos ra di ka lu mą – vien tik klau si mu; bet ji, ki taip ne gu ti kė ji mas, 
iš es mės yra dis pu tas (to dėl kan ki nys tė yra ti kė ji mo da lis; plg. Jas pers 
k., Der phi lo sop his che Glau be, Frank furt, 1958, S. 11 ir t. (de ja, šio je 
kny go je vėl at ski ria mas ti kė ji mas ir ži no ji mas)).

25 žr. taip pat Hins ke N., Le ben ser fah rung und Phi lo sop hie, Stut t
gartBad Can nstatt, 1986.

26 Fich te J. G., „ers te ein lei tung in die Wis sens chaf tsleh re“, in: Idem, 
Wer ke, Bd. 1, Ber lin, 1971, S. 434.

27 žr. His to ris ches Wörter buch der Phi lo sop hie, Bd. 6, S. 732–742 
(dar Ho ye W. J., De mok ra tie und Chris ten tum, Münster, 1999, S. 
253–264); Car nap r., His to ris ches Wörter buch der Phi lo sop hie, Bd. 
5, S. 1293 ir t., Va le ry P., Le o nard et les Phi lo sop hes.

28 Su pran ta ma, Nau jų jų lai kų fi lo so fai tar si „mąs lūs azar ti nin kai“ 
(Mülle ris) „me tė tie sos ke lią“ ne „iš gry no pa dy ki mo ir pik ta da riš kumo“ 
(Flas chas). Prie žas tis, kad ir kaip gai la, glū di Baž ny čios is to ri jo je: ti kė
ji mo ski li mas ir jo su kel ti vi suo me nės gy ve ni mo pa da ri niai.

29 Met, IV 4 1008 b 10 ir t.: „Jei vi si vie no dai sa ko ir tie są, ir ne tie są, tai 
tam, ku ris taip ma no, bus ne va lia ką nors iš tar ti ir pa sa ky ti, nes jis vie nu 
me tu sa kys ir tai, ir ne tai. Bet jei gu jis ne tu ri jo kios nuo  monės, o tik 
vie no dai ir ma no, ir ne ma no, tai kuo gi jis ski ria si nuo au ga lo?“
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priešingai,tiedu,irkaiptikHegelis,užmiršoAristotelį?
Ojukšionuosprendisganadrastiškas:kassuponuoja
prieštaravimą,tasiškrentanetikišbendrosdiskusijos
rato,betirapskritaiišgyvųmainųbendrystės,jisnet
nesiskirianuoaugalo29.
Panašiųteiginiųgalėtumepateiktiapietikslingumą,

priežastingumą,laisvę,asmensorumą,–ištikrojokios
lygybės,jokiosvieningosnuomonės,tik„didžiųjųtemų“
(HeinzasHeimsoethas)30 irtiesosdėltiesossiekimo
tąsa.Nejaugiteologaiirsielovadininkaiištikrogali
apstulbti,kadišnykosąlyčiotaškai,„nespatifilosofija
ketinanumotirankaįklausimąapietiesą“31?
LaikraštisDieZeitsavoskaitytojamspareiškė:„Nu

sigręžęsnuopamatiniųklausimų,protasjuospavertė
nereikšmingaisirnuobodžiais,jispasidarėnepajėgus
spręstigyvenimogalvosūkį–gėrioirblogio,mirtiesir
nemirtingumoklausimus“32.Pateiksiuvienąpavyzdį:
„Siūlyčiaumumssufilosofijaelgtistaip,kaipšvietėjai
pasielgėsuteologija.Antaiklausimą,arprasmingada
rytibūtiesirregimybėsperskyrą,ramiaigalimapalikti
žmonėms,kuriemstokiopobūdžioklausimaisvarbūs,
taip,kaipteologiniaisvarstymaipaliktiteologams“33.
Taigiteologijaineabejotinairūpipatifilosofija,irši

neturėtųatsisakytitorūpinimosi.Filosofijosklausimo
takoskyradriekiasitarpneviltingoatsisakymoieškoti
tiesosirtotalitariniognostinioužmojo–tikėjimasįkve
piajaidrąsosžengtišiuokeliu.„Jisginafilosofiją,nes
jijamreikalinga“(JosephasRatzingeris)34.

4.Gyvenimoprasmė?
Ištikrųjųfilosofijakeliaklausimąapietai,kąFla

schaspavadinopagrindineenciklikostezeirapieką
kalbamajokomentaropabaigoje:apiegyvenimopras
mę.RomanasSiebenrockasremiasiNorbertoBolzo
analize35:esąprarastosprasmėsieškojimasištikrųjų
yravisumospametimas.„Taigiklaustiapieprasmę–
taineigtipostmoderniąvisuomenę“.Postmodernizmas
yrasemantinėkatastrofa,sunaikinantišiuolaikines
išganymosąvokas...„Postmodernizmasegzistuojane
klausdamas„kam,kodėl?“irbetikslo...“TodėlFreudo
sentencijaišesmėsvisiškaiteisinga,nepaisantto,kad

jiturėtųbūtiišsakytamandagiau:„Kasklausiaapie
gyvenimoprasmę,tasyranesveikas“.
Šiežodžiainėraneteisingi:prasmėspotyrisištikrųjų

neskatinaklausti36.Tačiau,vienavertus,kaiptiklaimin
gasisklausia–nedėlto,kadyranepatenkintas,neiš
smalsumo,okad„noribūtidėkingas“37;antravertus,
mesdažniausiaiesamenelaimingiirvisąlaikąieškome.
ČiavertaprisimintiTheodoroAdornoMi ni maMo ra lia
dedikacijospradžiojeparašytąsakinįapie„sritį,kuri
nuoneatmenamųlaikųlaikytatikrąjafilosofijossfera,
tačiau,filosofijąpavertusmetodu,jąpavergėintelektinė
nepagarba,sentencijųsavivalė,galiausiaijinugrimzdo
užmarštin:taimokymasapieteisingągyvenimą“.Tad,
atviraisakant,manestebinaįžvalgiojokritikopateik
tadilema.Nejaugisakyti,kadfilosofijaneįstengianti
rastiprasmės,kuriosjiieško,yra„fideizmas“?Tarytum
klausimas ir ieškomasatsakymasbūtųsuplakami,
tarsijie,priešingai,nėratokie,kuriuosįmanomaras
ti,remiantisskirtingaislygmenimis?Prietiesos,kaip
prietaikiniocentro,galimapriartėtivisaip–irlabai,
irnelabaiarti.Arbagalimapasakytiirkitaip:tiesai
galimavislabiauatsiverti.
Tadkalbėjimasapiežmogųkaipapie„neišsprendžia

mągalvosūkį“yravisiškaiprasmingasatsakymas–jis
leidžiažmogųsuprastikaip„žodžioklausytoją“,kaip
tą,kurisišgirstaiššventybėsgalintįsklistikreipinį.
Šiskalbėjimasnubraukiapusiniusirnepakankamus
atsakymus–jukmaža„prižiūrėtisodą“38(arba,pasi
slėpusnuomaro,pasakotivienikitiemspasakojimus).
Tokskalbėjimaspaliekavietostiesai,idantgyvatiesa
„žmogausveidu“39,muslaisvindama,patipasitvirtintų.
Sokratasnorėjoišmokytisavotėvynainiussąžiningos
savikritikosirsaviugdos(„rūpintissiela“).Jistikrai
nebuvoniekonežinantis,norsnuolatskaitomejožo
džius,esąjis„niekonežino“.(Kamtadajisbūtųgėręs
nuodųtaurę40?)

***

NeSokrataspasakėžodžius,kuriuos,baigdamas
savostraipsnį,pateiksiukaippriešingąklausimą.

30 Heim so eth H., Die sechs großen The men der Abendländis chen 
Me tap hy sik, (1922), Darm stadt, 1953. To dėl ir po pie žius dėl to, kad 
ta ria esant „re li gi jos ir fi lo so fi jos har mo ni ją“ (ži nia, ją ga li ma įsi vaiz
duo ti tik dar ky tą, kaip ir re li gi jos bei krikš čio niš ko ti kė ji mo san ty kį), 
tik rai ne lai ky ti nas ave ro ji nin ku.

31 Sie ben rock r., „...daß des Mens chen Le ben ge lin ge!“, in: Glau ben
ser fah rung im Han deln und Den ken, Hrsg. a. Van Ho off, P. reifen  berg, 
W. Sei del, Würzburg, 1998, S. 177. Su šiuo at si svei ki ni mo šūks niu 
per ei na ma prie „pro to są vo kos lik vi da vi mo“.

32 Ja nas roßas (1998 10 22): „Vi si šliau žio ja že me, o po pie žius gi na 
žmo gaus teisę kil ti į žvaigž des“.

33 ror ty r., Laßt uns das The ma wech seln, cit. iš: Sie ben rock r., in: 
Die Zeit, 1997 07 18, S. 38 ir t.

34 Sie ben rock r., in: Die Zeit, 1997 07 18; žr. taip pat Weis che del 
W., Der Gott der Phi losp hen, Bd. 1, Darm stadt, 1971, S. XVI II.

35 Bolz N., Die Sin nge sel lschaft, Düssel dorf, 1997.
36 Le ri che r., in: Kon ti nuität der Per son, Hrsg. r. Schenk, Stut tgart

Bad Can nstatt, 1998, S. 78.
37 Pvz., 2 Sam 7, 18; Lk 1, 43.
38 Vol tai re’o „kan di do“ pa bai gos žo džiai.
39 Ca mus a., „La vérité a un vi sa ge d’hom me“, in: La Postérité du 

So leil, pho tog rap hies de Hen riet te Grin dat, itinérai re par rené Char 
(1952), Lau san ne, 1986, p. XXVII. 

40 Splett J., Den ken vor Gott, kap. 4 (Sok ra tes: Die Wahr heit und 
das Gu te).

41 ži nia, tie sa yra tai, kad „tik ra sis – te olo giš kai ypač reikš min gas 
– fi lo so fi jos pro fi lis nuo kan to ir po kan to lie ka ne ap mąs ty tas“ (Mülle
ris). an tra ver tus, ši įtam pa at si ra do Nau jai siais lai kais, nuo Fich tes 
Grundzüge des ge genwärti gen Zei tal ters. 

FIDES ET RATIO
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Manauprivaląsjįpaklausti,kadirkaipparadoksaliai
jisskambėtų.PlatonovėlyvajamekūrinyjeĮstatymai
(VII,803c)„atėnietis“taria:„Ištikrųjųirtiesąsakant
tikDievasvisupalaimingurimtumuyravertingas,o
žmogusyra[...]tikžaislasDievorankose,irkaiptik
tai,tiesąsakant,jameyravisųgeriausia“.
Popiežiausenciklikamankaikadaskambaperne

lyg„šiuolaikiškai“.Pirmiausiataipasakytinaapiejo
tikėjimąpažangatiesospažinimokelyje–šistikėjimas
išdalieskertasisuNaujųjųamžiųkritika(beje,popie
žiusvaizduojanevien„įspūdingaijuodą“„nuosmukio
istoriją“41).Tačiau,manopožiūriu,jiperdaugantro
pocentriška.
Jaupačiojepradžioje,pokreipinioįvyskupus,žvilgs

nisužkliuvoužsakinio:„PatsDievasįkurdinožmogaus
širdyjetroškimąpažintitiesą,kuriogalutinistikslas–
pažintiJįpatį,idantžmogus,pažindamasirmylėdamas
Dievą,pasiektųpilnutinętiesąirapiesave“.Vadinasi,
Įsikūnijimotikslasyražmogus?Pažymėtina,kadgarsioji
Augustinoištarmė„Neklaidžioktoli...“pateikiamatik
ikitosvietos,kursakoma,kadžmogausvidujegyvena
tiesa–tarsipojoseitųtiktęsinys,onetikrasiskelio
prasmėsapibrėžimas:„Neklaidžioktoli,verčiausugrįžk
įsave.Žmogausvidujegyvenatiesa.Ojeigupamatysi,
kadtavoprigimtiskita,išeikužsavęspaties!..Skverbkis
ten,iškursklindašviesosspindulys,nušviečiantistavo
protą...“42PaskutiniaižodžiaipriešskyrelįapieMarijos
pašaukimąyra„savojoašišsipildymas“.
„Aš“išsipildymas–popiežiuisavaimesuprantamas

JörG SPLeTT

dalykas–taisavopilnatvėssiekimas,jispavykstikta
da,jeižmogus„nuspręsįaugtiįtiesą,įsikurtiIšminties
prieglobstyjeirčiaapsigyventi.Tiktiesoshorizontejis
ikigalosuvokssavolaisvėsprasmęirpašaukimąpažinti
irmylėtiDievąkaiptobuliausiąsavojo„aš“išsipildymą“
(107).Šiuossakiniusskaitau–oskaitydamasjiemsbe
išlygųpritariu–taip,kadžodį„išsipildymas“suprantu
nekaipDievosuvokimą,okaipDievomeilęirpažinimą,
ožodį„pažinimas“šiuoatvejusuvokiutaprasme,kuria
jįvartojoTomasAkvinietis–kaipmeilėsišsipildymą
(toirginereikiasvarstyti)43.
Betaršiovyksmo,kaivisiškaiišsipildoiržmogaus

paskirtis,irjispats,prasmėsviršūnėyranekaskita,o
tikžmogaustapimastikružmogumi44?Arveikiaunėra
taip,kadjisnepasiekiasavoaukščiausiosviršūnės?
Šiaipartaip,filosofui,siekiančiampažinimo,rūpine
savojo„aš“išsipildymas,o„tiesosgarbinimas“.Jismy
litiesą,tiksliau(nesjąjisgalinorėtiturėtikaipsavo
tiesą),jismylisop hon,išminčių,apiekurįHerakleitas
teigia:jisirnesivadina,ir(visdėlto)vadinasi„Dzeu
su“–šventybe45.
Kodėl–aišku,tainešiuolaikiška–nesikreipusįfiloso

fusirįkiekvieną(107),kadapribotųsavodidybę?Argi
kūrinys,juobaamžinojoSūnausbrolisirsesuo,susitik
damassavoKūrėją,neturėtųvisiškaiužmirštisavepatį
irsavogalimybes–užsimirštitada,kaijisatsiduriaJo
akivaizdoje,JoŠlovėsužtekėjimoakivaizdoje?
Irarnetai,kaipirvisada,yratikrojiprotoirtikėjimo

„žvaigždžiųvalanda“?

42 Flas chas pel ny tai ją pri ski ria prie ne už mirš ta mų: De ve ra re li gio ne, 
XXXIX, 72, in: CCL, 32, 234.

43 Hoc so lum mo do in ve ri ta tis pro spec tu in tel le ge pla ne ex pri mi su am 
li ber ta tem ac su am ad di lec tio nem Dei que cog ni tio nem vo ca tio nem, 
ve lu ti sum mam sui ex pli ca tio nem.

44 Splett J., „Selbst ver wir kli chung in so zia ler Ve rant wor tung?“ in: 
Stim me der Zeit, 200, 1982, S. 409–420.

45 Splett J., Die Re de vom Hei li gen, Frei burgMünchen, 1985, S. 
21; Hei deg ger M., Was ist das – die Phi lo sop hie?, Pful lin gen, 1956, 
S. 21.
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Šiandienkalbėdamiapie„minties“disciplinasturėsime
pripažinti,kadsantykiaitarpfilosofijosirteologijosyra
komplikuočiausi.Painiyrairjųistorijaperpastaruo
siustrisšimtusmetų.Descartes’aspradėjofilosofuoti
nutraukdamasryšiussuscholastinefilosofija.Visa
Naujųjųamžių filosofijapažymėtasiekio filosofinę
mintįatribotinuoreligijos,ofilosofiją–nuoteologijos.
SociologasAuguste’asComte’aspaskelbė,jogžmonija
įveikėreliginęvystymosipakopąiržengiaįmokslinę.
XIXa.FriedrichasSchleiermacherissukūrėreligijos
filosofiją,religijąsuprasdamaskaipspecifinįfilosofijos
tyrimolauką.JauXXa.viduryjereligijosfilosofasHenry
Dumérykalbėjoapie„religijostiesą“,jamreligijatapo
prototikėjimotyrimoirtiesospaieškųsritimi.Religijos
filosofouždavinysesąsanalitinis–atskirtireligijoje
esančiągyvąintencijąnuojosišraiškų.Idanttaiatlik
tų,religijosfilosofasturįsbūtiapsiginklavęsspecialiu
žvilgsniu1.Filosofijaturintiatskleistitai,kasreligijoje
yraneaiškaus,kasgalėtųrodytijąesantbaimėsirprie
spaudosvaisių,parazitinęveiklą2.Filosofijosirreligijos
santykiaitokieįtempti,kadLeonuiBrunschvicguitenka
perspėti:„Jeifilosofijairgalivisaisugriautireligiją,ji
nesugebėsjospakeisti“3.
Įfilosofijospastangasišsavolaukoišstumtiteolo

ginestemas,jasfilosofiškaiperaiškinant,teologaiyra
atsakęatsiribojimu.Kartkartėmisbandytaatgaivinti
tomistinėsfilosofijostradiciją,būdavonetiknepasiti
kimaNaujaisiaisamžiaisišplėtotavisuomenineisto
rijosfilosofija,betirnekreipiamasdėmesysįdaugelį
Naujųjųamžiųfilosofijosidėjų.
1998m.paskelbtairpernailietuviškaiišėjusiJono

PauliausIIenciklikaFi des et ra tio4turiaiškųprak
tinįtikslą:siekiaatkreiptiteologųdėmesįįfilosofijos
svarbąteologijaibeipagrįstigeresniusfilosofijos ir
teologijossantykius.Pertrejusmetusyrapasirodęne
mažaiteologiniųenciklikoskomentarų5.Kreipimasis

FI DES ET RA TIO
Tie sos įpras mi ni mas

NerijaPutinaitė

atrodoesąsnetiksavalaikis,betiržymintisperversmą
filosofijosirteologijossantykiuosebeifilosofinėjereli
gijossampratoje.
PopiežiusJonasPauliusIIsakokreipiąsisnetikį

GarbinguosiusBroliusVyskupus,betirįteologusbei
filosofus,kuriųpareigaesantityrinėtiįvairiustiesos
aspektus.Enciklikosmintysneapsiribojapostuluodamos
filosofijosreikalingumąteologijai.Remdamasisfiloso
fijosistorijosretrospektyva,popiežiusapmąstoirfilo
sofijosesmę,pateikdamasšiuolaikiniamvyraujančiam
filosofiniammąstymuinebūdingąirjamnaujųpaieškų
perspektyvąatveriančiątiesossampratą.

FI LO SO FI JOS LI Ga: TIe SOS MIr TIS

Enciklikojedaugdėmesioskiriamašiuolaikinėsfilo
sofijospaklydimųkritikai.Mažaikasginčys,kadracio
nalistinismąstymasfilosofijąyraatvedęsįžmogiškos
egzistencijosužmarštį.Popiežiuskalbaapietai, jog
filosofavimąreikiąparemtižmogauspatirtimi.Visuo
tinėpatirtisšiuolaikiniamepasaulyjeesantiklausimas
apieprasmę:„Pripažinsimearne,betkiekvienamatei
natoksmomentas,kaiasmeninęegzistencijąbūtina
įšaknytitiesoje,kuripripažįstamagalutineirsuteikia
abejonėmsnepasiekiamątikrumą“(III,27).
Prasmėsnebuvimoišgyvenimasnėranaujatemafilo

sofijoje.Jąplačiaiaptarėfilosofaiirteologai,atskleidę
įvairiasšiuolaikinįžmogųištinkančiobeprasmybės
jausmopriežastis.FilosofasMichelisMeyerisnuro
do,kadtailemiaontologijosatsisakymas,okartuir
bandymųkeltibeiatsakytimetafiziniusklausimus:

NerIJa PuTINaITĖ (g. 1971) – hum. m. dr., dirba Lietuvos 
filo sofijos ir sociologijos instituto etikos skyriuje, Vilniaus peda
goginio universiteto etikos katedroje. Domisi kanto praktine 
filosofija, etinių idėjų ir praktinio gyvenimo santykiais.

1 Duméry H., Philosophiedelareligion:Essaisurlasignificationdu
chris tia nis me, t. 2, 1957, p. 241.

2 Duméry H., Phénoméno lo gie et re li gion, Pa ris, 1958, p. 98.
3 Bruns chvicg L., La rai son et la re li gion, Pa ris, 1939, p. 259.
4 Po pie žius Jo nas Pau lius II, En cik li ka Fi des et ra tio. KatalikųBažny

čiosvyskupamsapietikėjimoirprotosantykį, Vil nius, 2000.
5 Pa mi nė ti nas Han so Wal den fel so teks tas, ku ria me jis ne ma žai vietos 

ski ria ir ap link en cik li ką iš au gu siai fi lo so fi nei dis ku si jai, žr. Wandel fels 
H., „Mit zwei Flügeln“: Kom men tar und An mer kun gen zur En zyk li ka 
„Fi des et ra tio“ Papst Jo han nes Pauls II, Pa der born, 2000. en cik li kai 
skir tas ir spe cia lus an gli jos do mi ni ko nų lei džia mo mėn raš čio New 
Black friars nu me ris (2000, Sep tem ber).

6 Me y er M., Pour une his toi re de l’on to lo gie, Pa ris, 1999, p. 148.
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„Pasaulyjebemetafizikossubjektasyraišlaisvintas
jampačiam.Taišaltinislabaišiuolaikiškųtemųapie
baimę,neviltį,absurdą“6.JeanasBrunaskalbaapie
tiesospolitizavimą,tiesų,kylančiųišgrupėsinteresų,
gausumą.Anotjo,taisąlygojotiesosmirtįreiškiantį
totalitarizmą,kaiindividastampavalstybėjeišsisklai
dančiaabstrakcija7.
Brunomintisapie„tiesosmir

tį“tiesiogiaiatliepiapopiežiaus
iškeltąbūtinybęžmogausegzis
tencijąįšaknytitiesoje.Pastarąjį
šimtmetįfilosofaiyradiagnozavę
daugybęmirčių.Friedrichas
Nietzschepirmasisvisiemssu
kėlėrūpestįtvirtindamasmirus
Dievą,po topradėtakalbėti
apiemetafizikos,subjekto,au
toriausmirtį.Tiesosarprasmės
mirtieskonstatavimaskažinar
galisukeltistipresnęprietokių
diagnoziųpripratusių ir pa
čiąfilosofijąlaidojančiųfilosofų
reakciją.Prasmėsnebuvimas
daugeliuifilosofijųšiandienyra
tapęsvieninteliumintiesjudė
jimolauku.

Fi des et ra tio,priešingai,ne
tikskelbia,jogprasmėsnebuvi
masyraperžengiamasdalykas,
tačiauteigiairkitųišfilosofijos
akiračioišstumtųdalykų–Die
vo,tiesos,metafizikos–gyvybę.
Enciklikalygištiesiapagalbos
rankąsavenaikinančiaifilosofi
jai,skatindamająprisimintisa
vogerąsiaspuses:„Taipstipriai
pabrėžiumetafizinįelementą
viendėlto,kadesuįsitikinęs,
jogtikšiuokeliužengiant,galima
įveiktikrizę,apėmusiądidžiulius
filosofijosregionus,irtaipištaisytikaikuriasklaidingas
nuostatas,paplitusiasmūsųvisuomenėje“(VII,83).
Kalbėtiapiemetafiziką, tikėjimą,Dievąšiandien

reiškiaakibrokštąšiuolaikiniammoderniasfilosofa
vimoligas,abejonę,beribįkritiškumąpaveldėjusiam
protui.Tokspatakibrokštasyrairtvirtinimas,kad
atsisakiuspripažintiesantvienątiesą,suabejojama
irgalimybeatrastitikrąjągyvenimoprasmę.Kaiptik
vienosvisuotinės irpastoviostiesospaieškosesą ir
galinčiossuteiktigyvenimuiprasmę(I,6).Šisragini
masgaliitinkeistainuskambėtipasaulyje,kurnetik

kiekvienampripažįstamateisėturėtisavotiesą,tačiau
niekonestebinairtai,kadžmonėskeičiasavotiesos
pozicijasbei,pakitusaplinkybėms,pripažįstakitokią
tųpačiųdalykųtiesą.
Filosofai,aptardamitiesosproblemą,priimavieną

išdviejųtiesosieškojimo,taigiirfilosofavimopozici
jų–pasisakančiąuždauge
liolaikinųtiesųbuvimąarba
tvirtinančią,kadpats tiesos
apibrėžimaspateikiąsjąkaip
neskaidomąirvieną.Pirmoji
išsibarsčiusiasetines,politines
artechninestiesasskatinavie
nyti„metateoriniamelygyje“,
manydama,kadtiesos,kartu
irskirtingosgyvenimoprasmės
perspektyvos,sugyvens,nepri
metantjokiosdirektyvos,pro
gramos,doktrinos.Nepaisant
akivaizdaustiesųišsibarstymo
atsitiktinėje jųdermėje,esą
atsiskleidžiantisišankstinisjų
harmoningumas.Akivaizdu,jog
tokiapozicijašiuolaikiniamefi
losofinioapmąstymopasaulyje
turinemažaišalininkų.Vienas
jų,MarcelisCouche’as,teigia,
jogesamapagrindomanyti,
kadjokiubūduirjokiaprasme
tiesanėraamžina:„Tiesayra
taip,kaiptai,kasvyksta,yra
nusakomakaipvyksmasirkaip
toksvyksmas,koksvyksta,–
arba,klasikiniais terminais
kalbant,taip,kaiptai,kasesti,
yrasuvokiamaskaipesantis,ir
esantistaip,kaipesti“8.
Priėmusšiąpoziciją,tvirti

nimasesantvienąiramžiną
tiesąatrodofantastinis,netu

rintisjokioišapčiuopiamostikrovėskildintinopama
to.Nepaisantto,galimaaptiktinevienąiršiostiesos
šalininką.MichelisHenryteigiaesantesminįskirtumą
tarpkrikščioniškostiesosirpasauliotiesos:„Pirmasis
esminiskrikščioniškosTiesosbruožasyrajosnesisky
rimasnuoto,ką jiparodoesantteisinga.Jojenėra
skirtybėstarpmatymoirto,kasmatoma,tarptiesosir
to,kąjiapšviečia“9.Popiežius,argumentuodamasprieš
išsibarsčiusiostiesosšalininkus,tvirtina,jogžmonėms
būdingątroškimąpažintivienągalutinęirabsoliučią
tiesąatskleidžiajiemskyląsprasmėsklausimas,ne

Šv. Tomas akvinietis. XVIII a. Paparčių bažnyčia

NerIJa PuTINaITĖ

7 Brun J., Vérité et Chris tia nis me, Tro y es, 1995, p. 13.
8 Cou che M., L’aléato ire, Pa ris, 1999, p. 168–169.

9 Hen ry M., C’est moi la vérité: Pour une phi lo sop hie du chris tia
nis me, Pa ris, 1996, p. 36.
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tenkinamasdaliniųatsakymų.Šiąžmoniųnuostatą
jisvadina„tiesosmeile“.
Enciklikojepripažinustiesąkaipviršijančiąprotą,

išsprendžiamatiesos„teisėtumo“problema,kuriduo
dadaugiausiapenoprotoabejonėmsbeiatveriakelią
begaliniamtiesųgausinimui.Popiežiausaptariama
tiesayraprotoatrastaspaieškųhorizontas,jipateikia
galutinįatsakymą,kurionetikneaprėpiaprotas,bet
irneišsemiažmogausegzistencija.

SaVIS Ta BOS už VaL Dy TaS PrO TaS 

Neabejotina,kadpopiežiuspriimafilosofinesNaujųjų
amžiųieškojimųpasekmes,žmogausprotąsuprasdamas
kaipklausiantįirabejojantį.Protasvedažmogųnuovie
nosdalinėstiesospriekitosįprasmėspaieškas.Tvirti
nimastiesąesantvienągalipasirodytiitinparadoksalus
šiuolaikiniamabejonės,kritiškumoiratsiskyrimonuo
tikėjimomokykląišėjusiamprotui.Mažato,enciklikoje
tvirtinama,esąprotasgalipažintitiesą.
Šiuolaikiniamepasaulyjeprotassuvokiamaskaip

manipuliuojantis,kaipinstrumentas,plečiantissavo
ekspansijąįįvairiastikrovėssritisirsukuriantisgau
sybętiesoslaukų.Šiandienpripažįstame,kadprotas
yranugalintis,efektyvus,bettoligražunetas,kuris
galėtųpažintivienątiesą.Kitavertus,kaipsavaime
suprantamąpriimamenuomonę,kadprotas,aktyviai
pažįstantis irperkuriantispasaulį, „nemąsto“,kad
racionalumasirgyvenimoišmintis,kurilygirturėtų
būtipagrindinisprotosiekis,šiandienyraduskirtingi
dalykai.
Šiuolaikiniaimąstytojai,aptardamitiesųgausoste

mą,keliairimanentiniupažinimuapsiribojusioproto
krizėsproblemą,neretaiįvardydamiją„protomirtimi“.
JeanasMarcasGebaude’asmato,jogšiuolaikinėjesitu
acijojeesamadviejųgalimybių:būtiįsitikinusiam,kad
žmogausprotasgalipažintidalykųpriežastis,siekti
pateiktiesminiorealybėssuvokiamumoapologiją;kita
vertus,galimakalbėtiapieprotoišsibarstymąužracio
nalumo,protą,atrandantįsavoraiškąmene–estetinį
„protą“.Išsibarstydamasprotasesąsiekiaatitiktito,
kasrealu,kompleksiškumą10.Gebaude’omintysapie
protosavivokąparodo,kad,protuisuabejojussavimi
pačiu,racionalumastampatema,nuokuriosstengiamasi
išvaduotiprotą,jį„išlaisvinant“iracionalumui.
Pateikiaargumentusirproto„apologetai“,pripažin

damiprotoribotumąbeiteigdamijįpažįstanttikrovę.
JeanasDelaglande’askalbaapie„pakankamąprotą“

beibūtinybępasitikėtituo,kasrealu:„Kadangimes
priimamenuostatąto,kasrealu,atžvilgiu,nuosta
tąpasitikėtituo,kasrealuirprotu,taippat irtuo,
kasrealu,nesatitinkaprotą,protukaippažįstančiu
tai,kasrealu,–taigalimeskelbtipakankamoproto
principuirtvirtintiesantDievą“11.Pasitikėjimopro
tuirtikroveaktas,kurįskelbiaDelaglande’as,nėra
patvirtinamasproto,jispatspatvirtinaprotą,kuriam
šiandienakivaizdžiaireikiapapildomųatramų.Neat
sitiktinaiMagnard’astvirtina,kad„protasmiršta,kai
nepripažįstakitybės,transracionaliosariracionalios;
jiskaipabejotinasdalykasgyvenavienbaimebūtituoj
patatmestasto,kasjįviršija“12.Išto,kadsavoveiklą
apribojęsregimuojulauku,protasimaklaidžiotigalė
damasklausinėtitiksave,ontologijosistorijąaptaręs
Meyerispadaronevienareikšmęišvadą:„Antropologiš
kaiakivaizdu,kadklausinėjimasyražmogausbruožas,
leidžiantisįsitvirtintižmoniųpraktikoje;taijąreiktų
klausinėti,oneklausinėjimą“13.Šiefilosofaisutartų,
kadtikrovės,žmoniųpraktikospripažinimasatveria
protuiklausinėjimo,ieškojimoiratradimoperspektyvą.
Šiandienprotasturidvigalimybes:pripažintiracionalių
paieškųbūtinybębeitenkintisribotaisatradimaisarba
atsisakytibetkokiųpretenzijųpažintitikrovę.
Pripažintibūtiesprasmingumąyrasvarbiausias

reikalavimas,kurįpopiežiuskeliaprotuiirfilosofijai,
aptardamasfilosofinespozicijas,nekeliančiasbūties
prasmingumoklausimo(VII,90).Pripažintitikrovę
čiareiškiaprotui,padedamamtikėjimo,peržengtisa
voribotumąbeikeltigalutiniustikslus.Fi des et ra tio
protasnėra„turintis“tiesą,jisatsigręžiaįužjoesan
čiostiesosatvertąpažinimohorizontąkaipbegalinio
klausinėjimoperspektyvą,kuriojeatsakymaiyratik
daliniaigalutinėstiesosatradimai:„Taireiškia,kad
protošviesosdėkažmogusgaliatpažintisauskirtąke
lią,betsparčiaiirniekienonetrukdomaseitituokeliu
irpasiektitikslągalitiktada,jeinuoširdžiaipripažins,
kadtospaieškosvykstatikėjimohorizonte.Taigiproto
irtikėjimonegalimaatskirtinesumenkinantžmogaus
gebėjimotinkamaipažintipatįsave,pasaulįirDievą“
(II,16).
Popiežius,pasitelkdamasfilosofinę,oneteologinę

kalbą,atveriaracionalizmotrūkumus,vengdamasra
dikaliųracionalistinioproto–tikėjimopriešpriešų14.Į
protoprasmėsklausimąatsakotikėjimas,perkeičian
tisirprotoveiklospobūdį.Savistabosirsavoatrastų
tiesųklausinėjimoatsisakęsirįvienosgalutinėstiesos
paieškasnusikreipęsprotasyrasuprantamaskaipti

10 Ge bau de J.M., La rai son as so cia ti ve, Pa ris, Montréal, 1997, 
p. 310–311.

11 De lag lan de J., Le problè  me de Dieu, Mon taig ne, 1968, p. 183.
12 Mag nard P., Le Dieu des phi lo sop hes, Pa ris, 1992, p. 296.
13 Me y er M., op. cit., p. 158–159.
14 Te olo gai ne re tai pa si sa ko daug ra di ka liau, taip, ži no ma, ap sun kin

da mi fi lo so fi nio dia lo go ga li my bę. Pvz., J.y. La cos te tei gia: „kvai lys 
ne no ri at si sa ky ti lo gos, tai ga li ma bū tų su vok ti kaip ab sur dą, bet jis mums 
tvir ti na, kad gar bi ni mas yra ver tin ges nis da ly kas žmo gu je už aukš čiau sią 
ra cio na lu mo iš la vi ni mą“ (žr. La cos te J.y. Expérien ce et ab so lu: Qu es
tions dis putées sur l’hu ma nité de l’hom me, Pa ris, 1994, p. 223).

15 Bruns chvicg L., op. cit., p. 160.

FIDES ET RATIO



258 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 5

kintisprotas.Enciklikojefilosofijaiatveriamamąstymo
perspektyva,kuriojenetikėjimasyra„pajungęs“protą,
oprotuiyra„sugrąžintas“tikėjimas.

TIe Sa Ir LaIS VĖS aT ra DI MaS

Etika šiandien turbūtyravienintelėdisciplina,
kuri,remdamasinormatyvumu,pripažįstaapriboji
mobūtinybę.Tačiauapieetinesnormasdažniausiai
kalbamanekaipapie įsišaknijusias tiesoje,okaip
apieistorinėsraidosarsusitarimoproduktą.Nepri
pažįstantjokioabsoliutauspagrindoelgesionormoms,
etikapatenkaįviskuosuabejojusiosfilosofijosapmąs
tymųlauką.Čiasureliatyvinamosnormos,o laisvė
netenkaapibrėžčių.
Labiausiaiišplėtotąkritinįracionalistinįvisuotinės

etikospavidaląNaujaisiaisamžiaisyrapateikęsImma
nuelisKantas.Brėždamasvisuotinėsetikospagrindus
kaipjąužbaigiančiasjispostulavoidėjas,esančiasuž
kritiniųprotoribų–Dievobuvimą,sielosnemirtingumą
irvalioslaisvę.KantomoralėsteorijojeDievasyraidėja,
garantuojantižmogauskeliamųtikslųprasmingumą.
Moralėsdėsnis,pagarbajam,būtinybėmalonumąpa
jungtimoralumuigalibūtisuvoktiprotu,tačiaunepa
veiktižmogauselgesio,taipirnetaptibūtinuveikimo
motyvu.Priešingai,protuneįrodomasDievopostulatas
yrapakankamasimpulsasžmoguielgtistaip,kaipjam
yrapadiktavęsprotas.
Norsišpirmožvilgsnioiratrodytų,kadtaipKantas

pagrindžiatikėjimoirprotoryšį,ištikrųjųkantiškas
Dievasteturivienąfunkciją–įprasmintikategorinįim
peratyvą.TaileidžiaBrunschwicguikalbėtiapieKanto
DievąkaipapieracionalaustikėjimoatliktąDievores
tauraciją:„[...]tikėjimasDievu,kurisrestauruotaskaip
restauruojamisugriautipaminklai,Dievu,kurisstaiga
atgims,kaipsakoma,išontologinėstuštumos“15.
DievosamprataKantopraktinėjeteorijojenurodo

ribą,būdingąracionalistiniampraktiniammąstymui:
protasnesugebasuteiktiprasmėsveiksmui.Jambūtina
atrama,esantiužjoribų.Praėjusiošimtmečioistorija
atskleidė,jogfunkciškaisuprastoDievoidėjanesun
kiaibuvopakeistanekritikuotinomis,„sudievintomis“
visuomenėspažangosaržmonijosgerovėsidėjomis,ku
riųįgyvendinimaspasireiškėžmonėmspražūtingomis
pasekmėmis16.Šiistorinėpatirtisskatinašiuolaikinę

filosofijąvienaiparkitaipdemaskuotižmoniųelgesio
normatyvumopagrindus.Kitavertus,normatyvumo
kritikadažniausiainukreiptaįbandymusetikąpagrįsti
grynaisiaisprotoprincipais,onekylaišnoroatsisakyti
pačiosetikos,kuripripažįstamabūtinaviendėlto,kad
žmonėsgyvenanepovieną,ožmoniųbendrijoje.
Šiuolaikiniaiteologaiirfilosofai,ieškantysišeitiesiš

racionalistinęetikąištikusiosveikimoįprasminimokri
zės,tvirtailaikosipožiūrio,jogetikos,moralauselgesio
pagrindasglūdiužprotukonstruojamonormatyvumo,
irtaipgrąžinaetikaireliginįmatmenį.RenéSimonas,
kalbėdamasapieetikąkaipgalinčiąskleistiskrikščio
niškotikėjimohorizonte,pabrėžia,kadjospagrindas
yrametaetinis,otaireiškia,jogjamekonstituojama
patikrikščioniobūtis17.Pierre’asJeanasLabarière’as
nurodotiesosirlaisvėsryšį:„Siektisuprasti–taisteng
tis,kadtiesataptųmatomatarpininkaujantlaisvei,jos
sąlygai“18.Reikiadarytitai,kąnurodotiesa,nestai
esąteisinga,irsuvokiantatsakomybę,idanttaitaptų
teisinga.Šieetiniaiieškojimaiyraatskleidę,kadpaži
nimasnėraimanentinėracionalirefleksija,kadjisturįs
pasekmiųžmogausgyvenimui,perkeičiančiųgyvenimo
būdą19.Tokiospasekmėsneliekaužsklęstosžmogaus
viduje,oskleidžiasijosantykiuosesukitaisžmonėmis
beigėrioirblogiovertinimuose20.
Šiųminčiųatgarsiaigirdimienciklikojekalbantapie

būtinątiesosirlaisvėsryšį:„Jeigužmogusnepriimatie
sos,visospastangospadarytijįlaisvąyragrynailiuzija:
tiesairlaisvėeinaišvien,arbajiedviapgailėtinaižūva“
(VII,90).Enciklikojereiškiamamintis,kadprotoatvi
rumuparemtiatsakymaiįprasmėsklausimągalipadėti
išspręstižmonijosišlikimuisvarbiasproblemas.
Būtinybėetikągrįstiprasmėsklausimokėlimušian

dienturbūtnustebintųnetiknormatyvumopriešinin
kus,betirjošalininkus.Prasmėsklausimasyratoks
asmeniškas,kad,atrodo,joniekaipnegalimapasitelkti
statantvisuotinėsetikosstatinį.Kaiptiktokiąbūtinybę
pabrėžiapopiežius:„Filosofija,kurioješvytinorsmenku
tėkibirkštėlėKristaustiesos–tovieninteliogalutinio
atsakymoįžmogausproblemas,sugebėstaptigalingu
ramsčiutikrajai irvisuotineietikai,kuriosšiandien
taipreikiapasauliui“(Pabaiga,104).Laisvęišlaisvinę
išnormatyvausracionalumokonstruktų,atrodo,turė
tumesusilauktinežmonijosišganymo,opražūties.Kita
vertus,akivaizdu,kadpasaulyjeyraišnykęstikėjimas

NerIJa PuTINaITĖ

16 Sta nis las’as Bre to nas yra pa ste bė jęs, jog po li ti nių šio šimt me čio 
ne gan dų pa grin das yra ap švie tos fi lo so fi jo je įvy kęs veiks mo sie ji mas su 
idė ja (žr. Bre ton S., L’ave nir de chris tia nis me, Pa ris, 1999, p. 123).

17 Si mon r., Fon der la mo ra le: Dia lec ti que de la foi et de la rai son 
pra ti que, Pa ris, 1974 , p. 85.

18 La ba riè  re P.J., Croi re et com pren dre: Ap pro che phi lo sop hi que de 
l’expérien ce chrétien ne, Pa ris, 1999, p. 137.

19 Mi che lis Hen ry tei gia esant glau dų ry šį tarp tie sos ir gy ve ni mo: 
„Gy ven ti ga li ma ne ki taip, kaip už pa sau lio, ten, kur vieš pa tau ja ki
ta Tie sa, reiš kia si ki tas jos su vo ki mo bū das. Šis su vo ki mo bū das yra 

gyve ni mo bū das“ (žr. Hen ry M., op. cit., p. 42–43). Bruns chvic gas 
iro nizuo ja įpras tą eti nę nuo sta tą: „Mes ti ki mės mū sų iš ga ny mo tik iš 
ra cio na lios re flek si jos, iš to bu lin tos iki to kio ima nen ci jos ir spi ri tu a lu
mo ly gio, ku ria me su si tin ka Die vas ir dva sia. Jei Die vas yra tie sa, tai 
mu my se jis at si ve ria mums, bet tik su są ly ga, kad Die vas nė ra kas nors 
dau giau ne gu tie sa“, – ją prie šin da mas ky lan čiai iš Die vo kaip mei lės 
sam pra tos (žr. Bruns chvicg L., op. cit., p. 70–71).

20 De lag lan de J., op. cit., p. 228.
21 Der ri da J., Le mo no lin guis me de l’aut re, Pa ris, 1996, p. 116.
22 Bre ton S., op. cit., p. 236.
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praktineracionalizmogalia,oetinėmisirvisuotinėmis
laikytųnormųatmetimas–tapęskasdienybe.Todėlnors
popiežiaustvirtinimas,kadgalimesukurtivisuotinę
etiką,realiainėraakivaizdus,tačiauakivaizdiyrajos
būtinybėbeivaisingavienostiesosatvertapraktinių
elgesioapibrėžčiųpaieškosperspektyva.

DIa LO GIŠ ku MaS: TarP Tra DI CI JOS Ir  
NO Va TO rIŠ ku MO

Kiekvienamasmeninėsgyvenimoprasmėsieškančiam
filosofijostradicijanegaliatsakytiįkylančiusklausimus,
tačiausiūloterminus,kalbą,kurižmonėmspadedasu
prastikitųžmoniųrastusatsakymus.Popiežiusnurodo,
kad„Filosofinėrefleksijagalilabaipadėtiaiškiauat
skleistitikėjimoirgyvenimoįvykioirdoktrininėstiesos
ryšį,oužvislabiausiai–santykįtarptranscendentinės
tiesosiržmoguisuprantamoskalbos“(VII,99).Filoso
fijostradicijaenciklikojevaizduojamakaipistorijoje
pasireiškętranscendentinėstiesoskalbiniaipavidalai.
Taipsuprantamatradicijaesantižmonesvienijantisjų
tarpusaviosupratimopagrindas.
Tokįpožiūrįpriimatoligražunevisišiuolaikiniai

filosofai.Postmodernūs filosofai istoriškaisuvokia
save„už“tradicijos,tradicinėsfilosofijos,kartuiruž
tradiciniamsfilosofamsbūdingųklausimų.Naujosfilo
sofinėskalbospaieškos,filosofiniųterminųkūrimasyra
tapęspagrindiniukaikuriųfilosofųužsiėmimu.Taip
Jacques’asDerridaapibrėžiasavofilosofiniussiekius:
„Santykiųsutradicijanutraukimas,šaknųpraradimas,
istorijųnepasiekiamumas,amnezija,neiššifruojamumas
irt.t.,visataiišlaisvinageneologinįproveržį,idiomos
geismą,pulsuojantįjudėjimąįanamnezę,naikinančią
meilętam,kasuždrausta“21.Programiškaiužtradicijos
esantisnaujumasdažniausiaiperžengiapaprastaiir
taiplabairibotožmoniųkomunikatyvumoribas.
Enciklikojeištradicijospaveldėtairjossuformuotakalba

tampanepervertinamukiekvienomąstymo,protoveiklos
instrumentu:„Tiktvirtaiįsišaknijętradicijoješiandienga
lėsimesuformuluotioriginalų,naująmąstymą,atveriantį
ateitiesperspektyvą“(VII,85).Tradicijaesantiperimama
irišmokstama,oneįveikiama.Tiesa,mėginimųįtradiciją
įpintinaujųterminųrasimeirenciklikoje.
Novatoriškaenciklikojeyradialogiškumo temos

sklaida.Šiandienfilosofijojedialogiškumasneretai
suvokiamasnekaipribųperžengimasišlaikanttapa
tybę,betkaipribųnaikinimas.Stanislas’asBretonas,
aptardamaskrikščionybėsirRytųreligijųsantykius,
nurodojųartimumąirteigiaesantbūtinądardidesnį

artėjimą,nesjosesąvienijamostopatiesspiritualumo
perspektyvos,absoliuto, įkurį josnusikreipusios22.
Kitavertus,dialogiškumotemanėraįprastaaptariant
protoirtikėjimosantykį,kurisneretainusakomaskaip
atitikimas23.Popiežiuskalbaapiesavoautonomijąiš
laikančiųbeivienaskitąpapildančiųprotoirtikėjimo
beifilosofijosirteologijosdialogą.
Dialogiškumotemanesvetimašiuolaikiniamstomis

tams24,tačiaupopiežiussuteikiajaifilosofinįpagrindą.
Dialogiškumobūtinybėenciklikojesuvokiamapirmiau
siakaipproto,taigisavoištakomis–filosofijosproblema:
„Savoruožtuprotasniekadaneprivaloprarastisugebė
jimoklaustiirreflektuotisave,suvokdamas,jognegali
laikytisavęsabsoliučiairišskirtinevertybe“(VI,79).
Enciklikojeimplicitiškamintis,kadklausdamasapie
prasmęžmogusjaupripažįstaprotoirsavoegzistencijos
ribotumąbeiieškogalimybėsšiąribąperžengti,kita
vertus,kadvienšiopaklausimonepakankatiesairasti.
Patidialogiškumosąvokanurodo,kaddialogosąlyga
yraabipusisatvirumas.
Popiežius,kalbėdamasapiedialogiškumąkaipperėji

moišimanentiškumoįatvirumąsąlygą,apmąstojįkaip
ontologijostemą.Dialogiškumasreiškiasivisaisbūties
lygiais:žmogausprotoatsivėrimastikėjimuiyratiesos
paieškų,praktiniųproblemųsprendimo,kartuiržmo
gausbeižmonijosišlikimosąlyga.Taigidialogiškumas
pasirodoesąsimanentinistiesaibeitiesosraiškosbūdas.
Jisatskleidžiamasirkaipenciklikostemos–protoir
tikėjimosantykio–sklaidosirsprendimobūdas.
Dialogiškumasaiškiausiai išreiškiapopiežiaus,

kuris,aptardamasteologijaisvarbiusklausimus,lyg
irsiekialiktineutralusfilosofijosatžvilgiu,filosofinę
poziciją.Skaitantencikliką,sunkuatsikratytiminties,
kadjojesiekiamapateiktibūsimosfilosofinėssintezės
pagrindusbeitaipužmegztinaujossintetinėsfilosofijos
vaisių,kurįišaugintiturėtųateitiesfilosofai.Galėjusi
tikišdėstytifilosofijosirteologijosarprotoirtikėjimo
santykiovertinimus,enciklikaaktyviaikviečiafilosofus
įdialogą.Kalbėdamasapietiesospaieškas,popiežius
teigia:„Norsšisuždavinyspirmiausialiečiateologiją,
jismetaiššūkįirfilosofijai.Aibėproblemų,kuriasjoms
šiandientenkaspręsti,reikalaujabendrųpastangų–
tiesa,vykdomųskirtingaismetodais,kadtiesąbūtų
galimapažintiirišreikšti“(VII,92).Enciklika,kuriai
rūpiteologijossveikata,kurioskalbojetikėjimopar-
rhesiaatitinkaprotodrąsa(IV,48),pateikiaįžvalgią
irnevienareikšmęšiuolaikinėsfilosofijosligųdiagnozę
beipasiūlotradicinį,nevienąšimtmetįpasiteisinusį
gydymobūdą.

23 Mag nard’as tvir ti na, kad pro to ir ti kė ji mo ati ti ki mas su ku ria aukš
čiau sią ra cio na lu mą (žr. Mag nard P., op. cit., p. 282).

24 Si mo nas tei gia, kad krikš čio niš ka mo ra lės struk tū ra esan ti dia loga li . 

žmo giš ka mo ra lė esan ti Die vo mei lės žmo gui pa sek mė ir iš pil dy mas 
žmo gaus nuo dė mės būk lė je (žr. Si mon r., op. cit., p. 74, 75). 

FIDES ET RATIO
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My  kOLaS DruNGa:

1.Jūsųpirmameklausimejauslypiduklausimai–
apiešiuolaikinėspliuralistinėsfilosofijosirkultūros
galėjimąpriimtikvietimąieškotiobjektyviostiesosir
apiefilosofijos irteologijosharmonijos įmanomumą.
Bandantįjuosatsakyti,reikiaprisiminti,kadfilosofija
šiandiennetikpliuralistinė(suskilusiįdaugybętarpu
savynesuderinamųpakraipų),betirindividualistinė
(kiekfilosofų,tiekbeveikpakraipų,ofilosofųtiek,kiek
jųspausdinasikeliasdešimtyjefilosofijosžurnalų).Už
tatdaugiausia,koiššiopopiežiausbandymo„parodyti
filosofijaiatsinaujinimokelius“būtųgalimatikėtis,yra
tai,kadbenttiefilosofai,kuriepriimaobjektyviostiesos
svarbiaisgyvenimoklausimaisatradimogalimybę,jo
nepraleisvisiškainegirdomis.Naršydamasinternetą
įsitikinau,kadtai jautruputį įvykę: išmanžinomų
anglosaksųfilosofųįenciklikąreagavoduprotestantai
(teigiamaiarnetentuziastingai)irvienasnekrikščionis
liberalas(tikišdaliesteigiamai).Jievisidžiaugiasituo,
kadesminiaisfilosofijosklausimaisnuovokiaipasisako
kaiptikRomosKatalikųBažnyčiosvadovas,betskir
tingaivertinajopasisakymųturinį:protestantai(kiek
netikėtai)teigia,jogseniaireikėjodarkartąpabrėžti
racionalausprotoirantgamtiniotikėjimoharmoniją,
oliberalasnekrikščionis(labaitikėtai)popiežiuiprie
kaištauja,kadjisnekviečiafilosofusieškotitiesos(iš
ankstonežinantieškojimokeliopabaigos),oreikalauja
išjųpriimtitątiesą,kuriąBažnyčiatariasiužfilosofijos
ribųneklystamairadusi.Apibendrinantbūtųgalima
prognozuoti,kadfilosofuskrikščionisenciklikapa
skatinsišnaujosiektifilosofijosirteologijossintezės,
oobjektyviostiesosieškančiusnekrikščionisjipaliks
sudomintus,betneįtikintus.

2.Popiežiuinepriekaištauti,odėkoti reikėtųuž
metafizikossvarbospabrėžimą.Manonuomone, tie
filosofaibeiteologai,kuriemetafiziką–irkaiptikta
reikšme,kuriašįžodįvartojaŠv.Tėvas–menkintų,

ar ĮMaNOMa TIkĖJIMO Ir PrOTO 
DerMĖ ŠIaNDIeN?

Į„NaujojoŽidinioAidų“klausimusatsakoMykolasDrunga,
RomualdasOzolas,NaglisKardelis

1998m.irlietuviškaipasirodėJonoPauliausIIencik
likaFides et ratio.IkišiolvisojeEuropojejitebekelia
teologines irypač filosofinesdiskusijas.Lietuvoje
rimtesniodėmesioenciklikanesusilaukė.Todėl„Naujojo
ŽidinioAidų“redakcijapaprašėpasidalytimintimisapie
tikėjimoirprotosantykioproblemą„LaisvosiosEuropos“
radijobendradarbįMykoląDrungą,filosofąRomualdą
OzoląirVUfilosofijosdėstytojąNaglįKardelį.

1.1998m.popiežiausJonoPauliausIIpaskelbtos
en cik li kos Fidesetratio(apietikėjimoirprotosantykį)
tikslas–atkurtipilnutinętiesą,parodytifilosofijai,kaip
pa grin di nei tie sos sie ki mo prie mo nei, at si nau ji ni mo 
kelius.Kiektokįkvietimąieškotiobjektyviostiesosgali
priimtiirįjįatsižvelgtišiuolaikinėpliuralistinėfiloso-
fijairkultūra?Ardabartinėmisaplinkybėmisįmanoma
protoirtikėjimo,filosofijosirteologijosharmonijabei
sintezė?

2.Kaikurieteologaiirfilosofai,ypačAustrijoje,Pran-
cūzijoje,Vokietijoje,prikaišiojapopiežiuidėlmetafizikos
svarbospabrėžimo,nesrėmimasisneotomizmuesąs
mokslinėsatžangosprograma.Aršv.Tomomintis,nors
irmodifikuota,yrapagrindinispriešnuodissekuliari-
zacijosnihilizmui?

3.Artikėjimoapmąstymas,teologija,galipadėtifi-
losofijaiišbristiiš„prasmėskrizės“iratgautiišminties
matmenį?Kiekšiuolaikinėteologijapajėgipolemizuoti
sufilosofija,nepriklausomanuoEvangelijosApreiški-
mo,irjąpaveikti?

4.NuoXXa.pradžiosdiskutuojamadėlkrikščio-
niškosfilosofijossampratosirvaidmens.ArBažnyčios
Magisteriumas,siūlydamasją,kaiporganiškopažini-
mokoncepciją,nesiaurinatikinčiųjųmąstymolaisvės?
Aršisfilosofavimotipasyratinkamiausiastikėjimo
įkultūrinimui?

TemA: TikėjimAs ir ProTAs
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nuvertintųarneigtų,būtųvertidėmesiotiek,kiekjo
vertinorintysastronomijąpakeistiastrologija.Galima
ginčytisdėlkaikuriųmetafizikoskrypčiųvaisingumo
irjuolabdėldaugelioatskirųjosteiginių,betnegali
maginčytisdėlmetafizikos,kaiptradicinėspažinimo
srities,būtinybėsfilosofiniammąstymuiirapsisaugo
jimuinuonihilizmopagundų.Visdėltoprisipažinsiu,
kadparagavęsanalitinėsfilosofijos,pateikčiautruputį
kitokįfilosofijosatgimimuikrikščioniškadvasiapasi
tarnautigalinčiųmąstytojųsąrašą.Pabrėžčiau,jogšv.
Tomomintis–tikvienasiškeliųgalimųpriešnuodžių
sekuliarizacijosnihilizmui.Tarpkitųpaminėčiaunetik
šv.Augustino,betirDescartes’o,Berkeley’io,Leibnizo,
netgiKanto,oišvėlesniųMarceliobeianglosaksųkriš
čioniųanalitikųfilosofijas.Beje,tikraskartezininkas
arkantininkasnėraneinihilistas,nei(būtinai)seku
liaristas.Žinoma,galimairreikiakeltiklausimą,koks
metafizinispriešnuodiskokiomisaplinkybėmisgeriau
veikia.Kartaissakoma,jognuoDescartes’oprasidėjo
irperKantąėjokeliasįvisokįnelemtąobjektyviostie
sospojūčiopraradimą.Betjeišv.Tomasyravienintelis
priešnuodissekuliarizacijosnihilizmui,tai,deja,jisne
toksgalingas,kadbūtųįstengęsdarkrikščionybėsžy
dėjimolaikaissulaikytifilosofusnuožavėjimosinevaį
pragaištįvedančiuDescartes’u.Beto,netjeirėmimasis
neotomizmuirbūtų„mokslinėsatžangosprograma“(ko
netgisimpatizuodamasDescartes’uinedrįsčiauteigti),
taivisiškainepateisintųpriekaištavimopopiežiuidėl
metafizikossvarbosiškėlimo.

3.Įšioklausimoantrądalįatsakyčiau,kadtaipriklau
sonuoto,kokiateologijasusitinkasufilosofija.Jeitai
gerateologija,jitikraipajėgiatsilaikytiirpriešgeriausią
filosofiją,jaunekalbantapieprastą.Pavyzdžiui,J.L.
Mackie1955m.paskelbėklasikinįstraipsnį„Blogisir
visagalybė“,mėginantįįrodyti,jogDievobuvimasnesude
rinamassublogiobuvimu.Šispuikusateistinisfilosofinis
straipsnissulaukėpuikiųteistiniųfilosofiniųatkirčių.Ir
štaiįarenąįžengiaJonoPauliausIIapaštališkasislaiš
kasSalvificiDoloris(1984),kurįfilosofas(beje,tikintis
reformatas)AlvinasPlantingavadinavienupuikiausių
kadanorsapieblogioproblemąarbakančiosvietąkrikš
čioniogyvenimeparašytųraštų.Taigiaršispirmarūšis
teologinistraktatasblogioproblemąišsprendžia?Turbūt
ne(bettaitikdėlto,kadkrikščioniškupožiūriublogio
buvimasDievosukurtamepasaulyjenevienproblema,
betirslėpinys),tačiaujispasako,kogero,visa,kąžmogus
šiuoklausimugalipasakyti.ODievąnetikinčiamnatū
ralistuineiblogioproblema,neislėpinysneegzistuoja;
jamyratikjokiosaukštesnėsišmintiesnevaldomiakli,
atsitiktiniaiprocesai,kuriųatžvilgiu–skųskisnesiskun
dęs–gamtavisiškaiabejinga.Betjeigamtapripažįsta
mavieninteletikrove,aštriaiiškylažmogausgyvenimo
prasmėsklausimas,kurįgalimaarbaignoruoti,arba

spręstiegzistencialistiškaiateistiškai(t.y.neišspręsti),
arbaišspręstiteistiškai.Taiįtikinamaibuvoparodęsjau
JuozasGirnius.Okadpatifilosofijaišbristųiš„prasmės
krizės“iratgautųišmintiesmatmenį,manau,pakanka
gerofilosofavimo,kurisspjautųneįklasišką,loginį(ir
teologinį)protavimą,oįdekonstrukcionizmą,postmo
dernizmąirpanašųjovalą.

4.Organiškopažinimokoncepcijaiatstovaujanetik
tomistiška,betirdaugeliskitųfilosofijossistemų,pa
vyzdžiui,krikščioniškaBerkeley’io,nekrikščioniška
Hegelio,ateistinėsQuine’oirSellarso.Bettikėjimoįkul
tūrinimuisvarbiausianefilosofavimotipas,okvietimas
pasitikėtiirvadovautisprotu,išankstoneatmetančiu
Apreiškimo.Filosofųkrikščioniųpareiga–būtinefilo
sofais,kurietarsitikpripuolamaiyrakrikščionys,bet
tokiais,kuriesavodarbuoseskirtųdaugvietostikėjimo
problemomsnagrinėti,jotiesomsaiškintibeiginti,savo
asmeniškamkeliuiįDievąnušviesti.OBažnyčiosMa
gisteriumasnesiaurinstikinčiojomąstymolaisvės,jei
laikysisenciklikojeskelbiamosnuostatos,kad„Bažnyčia
neturisavosfilosofijosirneteikiaprivilegijųkuriainors
vienaifilosofijoskrypčiai,smerkdamakitas“.

rOMuaLDaS OZOLaS:

1.PopiežiausJonoPauliausIIpastangosatstatyti
pasauliovienovęyražavinčios.Betakivaizdu:trokš
tamąatkurtivienovęšiandienreprezentuoja labiau
popiežiauspastangos.Būčiau linkęsteigti,kadvis
darspartėjapriešingasprocesas:vakarietiškasindi
vidualizmaspasiekėtokiąraidosstadiją,kaibuities
lygmenyjekaikuriosešalyse jisvisuomenę jauyra
pavertęsatomizuotųindividųkonglomeratais,obūties
lygmenyje–žemiškaisdievais.Religija irtikėjimas
tokiojesituacijoje ištiesųyravienintelėžmonesvi
suotinaijungtigalintigalia.Bėdata,kadšienaujieji
žmogdieviaiyrasekuliarizuotiarbatikėjimas jiems
egzistuojavienkaipreliginiaipapročiai,tamtikrojų
socialiniovaidmensjungtys.Jeigufilosofasnenoribūti
Naujausiųlaikųscholastas,argalijistokiojesituaci
jojemąstytiapietikėjimoirprotosantykįenciklikos
pasiūlytubūduirypačpagaljosintenciją–atkurtipil
nutinętiesą?Pasaulisyratiektolipažengęsglobalinių
kataklizmųlink,vienaskurių–religiniaikarai–jau
prasidėjo (Indostanas,VidurinėAzija,ŠiaurėsKau
kazas,ArtimiejiRytai,Balkanai),kitivyksta,tegulir
nepripažįstantto(demografinėkrizė,aplinkoskrizė,
energijosresursųkrizė),kadkalbėtiapiepilnutinę
tiesąkaiptikrovėsrealybęgalimanebentapmąstant
Apokalipsę.Tačiau jeiapie tiesąnorėtumekalbėti
remdamiesikrikščioniškohumanizmotradicija,galė
tumekalbėtinebentapietiesospilnatvėssiekinį:taip,

ar ĮMaNOMa TIkĖJIMO Ir PrOTO DerMĖ ŠIaNDIeN?
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šiandienirtiesoshorizontasyratoksnetolimas,kad
netkvietimaspakeltigalvągaliatliktihumanizacijos
misiją.Tačiaušiuolaikinėpliuralistinėfilosofija(filo
sofijospliuralizmas?)irvartotojiškakultūrayradar
tokiosagresyviosirturidartiekplėtrosresursų,jogir
tokiaprogramavargubaugalėsbūtipripažintaesanti
nekenksmingaPelnui.

2.Sisteminiamprotuigražesniofilosofiniorūmoužšv.
TomoAkviniečiomintiesišsklaidąnėra.Deja,taproto
Visatayrabuvusiospasaulėjautosirpasaulėvokosisto
rinėišraiška,jiniekadanebegalėsbūtiPasauliogyvojo
jautimoįprotinimu:būtįjaujaučiamirjausimkitaip,
irtuoviskaspasakyta.Iščiair„kaikurių“nepasiten
kinimas,priekaištaimetafizikai,norstikmetafizika,
tiksliau,metafizinėspastangos,tėravienintelėfilosofi
josatsinaujinimoapskritaiiratgimimošiandienviltis.
Krikščionybei,deja,kitametafizikavargubauduota,
todėljospretenzijaįpagrindinįsekuliarizmopriešnuodį
nevienampatigaliatrodytinihilizmas.

3.Sekuliarizacijairprasmėskrizėyradvisesytės–
viena„žemėje“,kita„danguje“:kamtauišmintis,jeigu
turiprotą,kamtauprotas,jeiguturijėgą?Irt.t.Šian
dienaktualesnisyraneklausimas,artikėjimoapmąs
tymasgalipadėtifilosofijaiišbristiiš„prasmėskrizės“,
oklausimas,kaipatkurtiprasmėsproblemąkaiptikrai
filosofinęproblemą,t.y.jąnagrinėjantpozityviai,one
negatyviai.OšiuolaikinėsteologijospolemikasuAp
reiškimonepripažįstančiafilosofijayranetiekkomu
nikavimas,kiekdarvienastriukšmošaltinis.

4.Mūsų,lietuvių,kultūrairšiandienyrakrikščiony
bėssuformuotakultūra.Tokiajiirliks,ieškodamakelių
įateitį.Manau,kadprasmėsproblemamūsųkultūrai
yrairbuslabaiaktuali,irjeigujosnekelsirnespręsfi
losofai,jąsavopriemonėmisspręskitivisuomenininkai.
Matauprasmę,kaikrikščioniškafilosofijavisokeriopai
stengiasiadekvačiausuvoktisavokrizinęsituaciją.
Ypač–jeišiospaieškoslikstikraifilosofiškos–argu
mentuotosirtolerantiškos,jokiuatvejunesiaurinančios
tikinčiųjų(oirnetikinčiųjų)mąstymolaisvės.Todėl
visų–irtikinčiųjų,irnetikinčiųjų–protožmoniųpa
stangųpatosąieškantateitiesįžvelgiuapmąstymuose
netiekapietikėjimo,kiekapietikėjimųįkultūrinimą.
Pasaulioateitis–netikėjimokultūra,otikinčiųjųkul
tūra.Žmoguisvarbiausia–neprarastigaliostikėti.Be
tikėjimožmogus–daiktastarpdaiktų.
Deja,Apreiškimofilosofijaiteksvisųpirmarimtai

permąstytisavodutūkstantmetęmedžiagiškumo(ne
gyvasties)niekinimotradiciją,kurikaiporganiškopa
žinimoplėtroskryptisvisdarnerandaderamodėmesio
irneatsakoįšiuolaikiniomoksloirtechnologijųplėtotės
iššūkius,kurieturėtųbūtinuramdytipirmiausia.

Oapskritaipasaulisgalitikėtisturėsiąsateitįtik
tuoatveju, jeirasderamąalternatyvąProtoepochos
vertybėms.

NaGLIS karDeLIS:

1.ŠventojoTėvokvietimasieškotiobjektyviostiesos
yratiesiogkvietimassąžiningaiiratsakingaimąstyti.
Jeikurisnorsfilosofasmano, jogobjektyvitiesane
egzistuoja,jis–galbūtpatstonepastebėdamas–jau 
pripažįsta:šitiesaegzistuoja,nesteiginį,kadobjektyvi
tiesaneegzistuoja,jislaikotei sin ges niuužteiginį,jog
objektyvitiesaegzistuoja.Neigdamasobjektyviostiesos
egzistavimą,jisvisdėltomanoturįsobjektyviostiesos
standartą,etaloną,kuriuoremdamasisvienąteiginį
laikoteisingesniuužkitą.Pabrėžiu,jogsavopožiūrį
toksfilosofasmanoesantnetiksubjektyviai,betirob-
jektyviaiteisingesnį,nesjisįsitikinęs,kadjoteiginys
„objektyvitiesaneegzistuoja“yrasocialiai ir istoriš
kaiįpareigojantis,vienaiparkitaipintersubjektyvus.
Jūs,beabejo,esategirdėjętvirtinimą,jogdabartinėje
postmoderniojeepochojemanyti,kadobjektyvitiesa
egzistuoja,yravisiškasanachronizmas,ovisi,kurie
tvirtinakitaip,laikomiatsilikusiais,besilaikančiaisre
akcingų,atžangiųpažiūrų.Jeireliatyvistaisavopožiūrį,
kadobjektyvitiesaneegzistuoja,nuoširdžiailaikytųtik
subjektyviai,oneobjektyviaiteisingu,tuometjiesu
voktųneturįjokiopagrindošįpožiūrįagresyviaipiršti
kitiems,jųniekintiirgėdintikaipnevaatsilikusių.Jei
įmanomaatsilikti,kylaklausimas,kuriuopožiūriuir
nuokoatsiliekama.Matjeidabartinisžmonijosbūvis,
nuokurioesąįmanomaatsilikti,laikomasgeresniuuž
betkurįankstesnįjosbūvį(gerumąčiareikiasuvokti
nemoralineprasme,oabstrakčiai),tuometakivaizdžiai
egzistuojaobjektyvūskriterijai(nurodantysįobjektyvią
tiesą),kuriaisremiantisdabartinisbūvisirlaikomas
geresniu.Mažato,patstvirtinimas,jogapskritaieg
zistuojadabartinisbūvisirankstesnibūviai,jaurodo,
kadpripažįstamaobjektyviaiegzistuojantlaikąirkaitą.
Jeineigtumeobjektyviostiesosegzistavimą,galėtume
sakyti,jogmanymas,kadapskritaiegzistuojalai kas
irskirtu  mas lai ketarpšiožmonijosbūvio,nuokurio
įmanomaatsilikti,irvisųankstesniųbūvių,tėrailiu
zijairsubjektyvikienonorsnuomonė.Tadjeinebūtų
objektyviostiesos,nebūtųirjokioobjektyvauspagrindo
atskirtilaikeiristorijojeskirtingasepochasirvėliau
sakyti,jogvienojetųepochųdarpagrįstakalbėtiapie
objektyviątiesą,okitojeepochoje–jauanachronistiš
ka.Objektyvitiesayranesunaikinamaslogikosirvisos
filosofijospagrindas,onesocialiniskonstruktas.Jine
galiegzistuotivienojeepochojeirišnyktikitoje.Jaušv.
Augustinas„Pokalbiuosesusavimi“yrapastebėjęs,jog
tiesosišnykimasyraneįmanomaslogiškai:matjeitiesa
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išnyktų,tuometnetnegalėtumetvirtinti,kadjiišnyko,
nesjaunebūtųlikęjokiotiesoskriterijaus,kuriuore
miantisteiginys,jogtiesaišnyko,galėtųbūtilaikomas
teisingesniuužteiginį,jogtiesatebeegzistuoja.
Postmodernistųtvirtinimai,jogkurinorsteorijagali

pasenti irtaptianachronizmu,logiškaiprieštarauja
pačiaipostmodernizmo (kaippomodernybės)sam
pratai,nesjieišesmės(tiesa,daugrafinuočiau)tęsia
modernybėsprogramą, įtvirtindamiasimetriją tarp
nuvertinamopraėjusiolaiko(„ideologijųamžiaus“)su
jotariamaianachronistinėmiskoncepcijomisirvalo
rizuojamoesa mo jo lai ko (postmodernausbūvio)sujo
„pažangiomis“irmadingomiskoncepcijomis(ar,tiks
liautariant,„pažangia“irmadingabūtinybeneturėti
jokiųpozityviųteorijųirkoncepcijų;beto,šibūtinybė
postmodernistųperšamarepresyviaiirsutotaliune
pakantumupozityvumui).
Todėlesuįsitikinęs,jogenciklikojeišsakytasŠven

tojoTėvoraginimasieškotitikėjimoirprotodarnos,
filosofijosirteologijossintezėsyravisiškaipagrįstas.
TainėranostalgiškosPontifikosvajos.Taibūtinybė,
jeinorimeišsaugotisavodvasinįintegralumąirvisų
intelektiniųžmogausgaliųharmoniją.Beto,šissiekis
visiškaiįmanomas.Visųpirma,jisnėraprieštaringas
logiškai,nesgiliaupažvelgęįtikėjimoiržinojimovi
dinęsąrangąpamatysime,jogniekuometneegzistuoja
neigrynastikėjimasbežinojimo,neigrynasžinojimas
betikėjimo.Kiekvienametikėjimerasime tikėjimo
turinį(žinojimą,kuotikime)irtikėjimoaktą (valios
aktątikėtižinomutikėjimoturiniu).Antravertus,bet
kokspažinimasapskritaiįmanomastiktodėl,jogdar
nepažinępasauliojauišankstoti ki me, kadjispažinus.
Jeižmonėsprarastikėjimąpasauliopažinumuir jo
skaidrumu,jienebesiekspasauliopažinti.Taiginetik
nėratikėjimobežinojimo,betiržinojimobetikėjimo.
Visuometegzistuojatamtikrastikėjimoiržinojimo
lydinys,kuriamevienuatvejudaugiaužinojimo,kitu
atveju–tikėjimo.Žinojimasirtikėjimastėraskirtingi
akivaizdumolaipsniai, lydimivaliospriimtitai,kas
nepakankamaiakivaizdu.Visididiejižmonijosprotai
taiįžvelgėlabaiaiškiai.Paskaitykite,kąapieprotoir
tikėjimosantykįsvarstėkadirLeibnizasarPlanckas,
tuometsuprasite,jogŠventasisTėvassavoenciklikoje
(tiesa,kitaisžodžiais)siekiapasakytiišesmėstąpat.

2.Popiežiusteisustikėdamas,jogšiuolaikinėfiloso
fijaeklektiškairfragmentiška.ŠventojoTėvokritika
visiškaiteisinga,tačiaunemanau,jogpostmodernisti
nėfilosofijagaliišjoskopasimokyti.Jukjiniekuomet
išniekonesimoko.Jijaužinotiesą–tiesą,kadnėra
jokiostiesos.Okaižinaitiesą,ardarprasmingaiško
norsmokytisarsukuonorsdiskutuoti(patsmokslas,
anotpostmodernistų,yrarepresyvumoirnepakantumo
įsikūnijimas,omokymasisiškitų–taivergiškasnu

sižeminimasirgrėsmėindividolaisvei,laisveinetik
nepaklustijokiemsgamtosarsociumodėsniams,betir
paprasčiausiainežinotijų)?
Netiesa,kadpostmodernizmasįtvirtinapliuralizmą.

Pliuralizmasapskritaiįmanomastiktuomet,kaiyra
daugskirtingųpožiūrių,kaikiekvienaspaskirasindivi
dasyraįsipareigojęssavonuostatomsirsavoidealui,one
visomsįmanomomsnuostatomsirvisiemsįmanomiems
–netirtarpusavyjelogiškainesuderinamiems–idea
lamsiškarto.Pliuralizmasestituomet,kaiašlaikausi
savopožiūrio,esujamtvirtaiįsipareigojęs,nesmanau,
kadbūtentjisyrateisingas,tačiaudrauge to le ruo ju kitų
žmoniųpožiūrius,visųpirmakitųindividųteisęma
nyti,kadbūtentjųnuostatosyrateisingos.IndividasA
įsipareigojanuostataiA,individasB–nuostataiBirt.
t.Taiirbūtųtikrasispliuralizmas.Tačiaujeikiekvie
nasžmogusjauišanksto,netnepradėjęsmąstyti,yra
dogmiškaiįsitikinęs,kadanachronistiškaįsipareigoti
betkuriaivie nainuostatai,tuometnėvienasindividas
išesmėsnesilaikonėvienosišnuostatų.Neįmanoma
išpažintivisųpožiūriųiškarto,kaipirneįmanomatuo
patmetubūtikatalikuirateistu(arba–musulmonuir
budistu).Kainiekasnesilaikojokiųnuostatų,tuomet
nėrairpažiūrųskirtumo,okainėrapažiūrųskirtumo,
tuometirtolerancijaprarandaprasmę,nestoleruotiiš
esmėsjaunėrako(toleruotigalimatikkitąirkitonišką
požiūrį).Čiairslypibaisipostmoderniosepochosmono-
to ni ja,josnykumasirneįdomumas.Taipostmodernus
totalitarizmasirpostmodernidiktatūra,baisesnėuž
betkurįikitolegzistavusįtotalitarizmąardiktatūrą.
Kaipmatome,postmodernizmaspasisakoneužnuomo
niųpliuralizmą,oužnuomoniųnebuvimą,nuomonių
nihilizmąirintelektinįvakuumą.Paradoksalu,tačiau
postmoderniojeepochojenetgimažiaupažiūrų,negu
kuriojenorsnepakančiojereligijojeartotalitarinėjeide
ologijoje.Pastarosioseegzistuojavie nas kurispožiūris,
opostmodernizmepilnatviškaiirpilnakraujiškainegali
egzistuotinėvienaspožiūris,taigiišesmėsegzistuoja
nu lis požiūriųirnu lis nuomonių.Pasisakydamasprieš
filosofijosfragmentaciją,ŠventasisTėvaspasisakone
priešturiningąfilosofijosįvairovę,opriešnulinespa
žiūras,priešpostmoderniąprotodykumą.
Pagaliaupaklauskime:kodėlsenovėsgraikaitaip

narsiaikovojoužsavolaisvę?Jiebuvoįsitikinę, jog
tai,kąžmogusgalidarytilaisvėje,yragerokai, tie siog 
be ga lo ver tin giauužtai,kąjisbūtųpriverstasdaryti
vergovėje.Betarįmanomatikralaisvėpostmodernioje
epochoje?Matjeitai,kąžmogusdarolaisvėje,irtai,
kąjisdarovergijoje,yravie no dai pra smin gairtuopat
metuvienodaibeprasmiška,kuotuometlaisvėgeresnė
užvergijąirkodėlpavergtasžmogusapskritaiturėtų
siektilaisvės?Jukvisa,kadirkąjisdarytų–laisvėjear
vergijoje–yravie no dai ver tin ga...Vertybiųatmetimas
nežabotoslaisvėsvardangalųgaleatvedaįskirtumo
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tarplaisvėsirvergijosnunykimą,įstumdamasžmogų
įsavanoriškąvergiją.ArneapietaikalbaŠventasis
Tėvasšiojeirkitosesavoenciklikose?

3.Metafizikąneigiantysfilosofai irteologai, tiesą
sakant,jaunėraneifilosofai,neiteologai,nesjiene
suvokia,jogbetkurifilosofijairteologijaremiasime
tafizinėmis(teguirneįsisąmonintomis)prielaidomis.
Sukurtifilosofijąarteologijąbemetafizikosyrataspat,
kaspakeltisaveužplaukų.Metafizinėsyranetikfilosofi
josirteologijos,betirmokslošaknys.Jeikasmanogalįs
sukurti„gryną“filosofijąbejokiųmetafiziniųprielaidų,
tuometjisišpradžiųturisukurtifilosofijosgrynumo
teoriją,kurinustatytųkri te ri jus,kaipatskirti„gryną“
filosofiją(bemetafiziniųprielaidų)nuo„negrynos“filoso
fijos(sumetafizinėmisprielaidomis).Šiekriterijai,kaip
filosofijosgrynumąnustatantiseta lo nas,savoruožtu
turėtųremtiseta lo no ap skri tai te ori ja,kitaiptariant,
vienokiaarkitokia tiesiogteorija,kurigalųgalevis
tiekbūtųmetafizinė.Klaidingamanyti,jogtikkores
pondencinė(aristoteliška)tiesosteorijayrametafizinė.
Koherentinėirpragmatinėtiesosteorijostaippatyra
metafizinės,nes,manomanymu,yraredukuojamosį
korespondencinętiesosteoriją:jukneįmanomakalbėti
neiapiekoherenciją,neiapiepragmatiškumąneturint
koherencijosirpragmatiškumokriterijų,etalonų,kurie
iryrašiųtiesosteorijųredukcijosįkorespondencinę
teorijąpagrindas.Ojeimanome,jogloginėkoherenci
jaakivaizdisavaimeirnereikalaujajokiokoherencijos
kriterijaus,kurįbūtina išankstoapibrėžti, tuomet
išsiduodame,jogpačiąlogikąlaikomenekonstruktu,
ofundamentaliaduotybe,tie sos eta lo nu ir ins tan ci ja,
kuriosjaunebūtinametafiziškaiapibrėžti išanksto.
Tačiautuometlogika(ypačjospagrindai)tampana-
tūraliutiesosetalonu,nepriklausomunuožmogiško
konstravimo, tokiupatnepavaldžiužmoguikaip ir
korespondencinėstiesosteorijosetalonas.Taireiškia,
kadkoherentinėtiesosteorijakiekabstraktesniame–
loginiųesinių–lygmenyjesutampasukorespondencine
teorija.Panašiaigalimabūtųparodytipragmatinės
teorijosredukcijąįkorespondencinę.
Kaiteigiama, jogtomizmas–taimoksloatžangos

programa, jauišankstonumanoma,kadegzistuoja
mokslopažanga,taigidaromametafizinėprielaida,
jogegzistuojatiesakaipetalonas,leidžiantisatskirti

MykOLaS DruNGa, rOMuaLDaS OZOLaS, NaGLIS karDeLIS

pažangesnęmoksloraidosstadijąnuomažiaupažan
giosaratžangios.Vienavertus,tomizmaskaltinamas
metafizikosatgaivinimu,kitavertus,pati tomizmo
kritikaremiasimetafizinėmisprielaidomis.
Šv.TomoAkviniečiofilosofijayranekurioziškasvieno

žmogausminčiųkonstruktas,ogalingagraikųmetafi
zikosirkrikščioniškosteologijossintezė.Matydami,
kaippuolamastomizmas,nepamirškime, jogdabar
madingamaištautinetikprieškrikščioniškąfilosofiją
beiteologiją,betirvisųpirmapriešPlatonoirAristo
teliofilosofiją,nesbūtentpastarojisiūlorimtąatsvarą
nihilizmuiirmaitinavisosVakarųcivilizacijosšaknis.
Netirtiems,kurienesirengiakultivuotitomizmoar
neotomizmo,pravartupastudijuotišiąfilosofiją(drau
ge–AristotelioirPlatonofilosofiją)jauviendėlto,kad
apskritaiišmoktųgriežtaiirpreciziškaimąstyti.Jeito
mizmastėratikkopėčios,kuriomisužkopusįtamtikrą
filosofiniųsamprotavimųaukštįgalimajasnumesti,vis
tiekvertajomispalypėti,onejassudegintifilosofijos
bastionopapėdėje,nestuometprireiksgenijausproto,
idantsavojėgomispasiektumtąaukštį,kuriamega
limanumestibetkokiaskopėčias.Netjeiparaidžiui
nepriimsiteŠv.Tomofilosofijosturinio,jąpastudijavę
bentišmoksitegriežčiaumąstyti,otuometjumsirat
siskleisnetikontologinis,betirpaprasčiausiasloginis
nihilizmonepagrįstumas.

4.GirtiarkritikuotiŠventojoTėvoenciklikąnėrafi
losofouždavinys.Kaikuriuosteigiamusšiodokumento
bruožusjaupaminėjau,okritikąreikėtųadresuotine
ŠventajamTėvui,opatiemsšįtekstąkritikuojantiems
filosofamsirteologams–šisdokumentaspernelygin
telektualusjįkritikuojantiemspostmoderniosepochos
intelektualams.Mūsųlaikaisžmonėsirjųprotaivis
labiaumenkstairsmulkėja.Kaikurielaidojapačiąfilo
sofiją,kalbaapiejosmirtį.Prasmingatai,kadŠventasis
Tėvaskovojanetikpriešmirtieskultūrąkasdieniame
pasaulyje,bet irpriešfilosofijosmirtieskultūrą (ar
kultą)pačiojefilosofijoje.Popiežiusišesmėskalbaapie
filosofijosišgydymą,filosofijosterapiją,one–kaipkai
kuriežymūsfilosofai–apieišgydymąnuofilosofijos.
BažnyčiosMagisteriumasišminėtosenciklikosgalėtų
pasimokyti intelektualausirgyvopokalbiosuvisais
mąsliaistikinčiaisiaisapiesvarbiausiusžmogausbū
tiesklausimus. 
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apie Vi du rio eu ro pą ir 
„Jo gai los kom plek są“ 

IRENAVAIŠVILAITĖ

PAsTABos

AtidžiaustebintiejiLietuvos tarp
tautiniusryšiusbusatkreipędėmesį
įsuaktyvėjusįmūsųvalstybėsparei
gūnųbendravimąsuVidurioEuropos
politikais.Padaugėjooficialiųkelionių
įVengriją,ČekijąarLenkiją,dažnai
Lietuvojeviešitųšaliųvaldžiosvy
rai.Gegužės10–12d.Bratislavoje
vykotrylikosVidurioirRytųEuropos
šaliųsusitikimas,kuriometuČekijos
prezidentasVaclavasHavelaspasa
kėįtaigiąkalbą,raginančiąįNATO
priimtivisastrisBaltijosvalstybes.
Buvopasirašytasbendrasdokumentas,
kurįtrumpaigalimapavadinti„visiuž
vieną–vienasužvisus“.Dokumentas
primenaVakarųvalstybėmsbūtinybę
atkurtivieningąEuropą.
Gegužės9d.,beabejonės,nebuvo

atsitiktinėdatatokiampareiškimui–
Potsdamokonferencija,1945m.vykusi
netolidarrūkstančiųBerlynogriuvė
sių,įtvirtinoEuropospadalijimą.
Šalys–Bratislavossusitikimodaly

vėsnuo1945m. liko„kitoje“Euro
poje.DešimtištrylikosBratislavoje
atstovautųvalstybiųsiekianarystės
NATO.PraėjusiųmetųgegužęVil
niujejospasirašėbendrądeklaraciją
irnuotolapžvalgininkųvadinamos
„Vilniausdešimtuku“.Bratislavossu
sitikimedalyvavusiosČekija,Lenkija
irVengrijajauyraNATOnarės,betjos
remiakitųbuvusiokomunistinioblo
kovalstybiųstojimąįŠiaurėsAtlanto
sandraugą.Siekdamostikslo,trylika
VidurioEuropos irBalkanųšalių
stengiasilaikytiskartu.Svarbu,kad
tokios„žvaigždės“kaipSlovėnija ir
Slovakijaremiakitųgrupėsnarių,taip
patirBaltijosvalstybiųkuogreitesnį
stojimąįNATO.MatVakarųEuropos

diplomatainekartąyrapataręSlovė
nijosirSlovakijosvadovamsatsiriboti
nuoBaltijosvalstybiųpriėmimoirtaip
pagreitintisavoįstojimąįSantarvę.
VakarųEuroposvalstybės2002m.yra
linkusiospakviestiįNATOtikSlovė
nijąirSlovakiją,okitaspadrąsintiir
pažadėti,kadjomsdurysbusatvertos
vėliau.BetvisųVidurioEuroposšalių
vienybėgalipasiektisavo.Stiprėjan
tisVidurioEuropossolidarumasyra
didelėirdaugvilčiųteikiantinaujovė,
nesikišiolregionoryšiaibuvosilpni,
jošalyslabiauorientavosi įVakarų
Europąneivienaįkitą.Lietuvačia
yrageraspavyzdys.
DarprieškeliolikametųLietuvo

jebeveikniekasneprieštaravo,kai
būdavomepriskiriamiRytųEuropai.
Tautinioatgimimosąjūdžio laikais
būdavogirdėti visdaugiaubalsų,
kadLietuva iš tikrųjųyraVidurio
Europosšalis.Dabartasklausimas
lietuviamslygirmažaiberūpi.Bet
kasdienybėjenesunkupastebėti,kad
jeilietuviaiirlaikosaveVidurioEuro
posgyventojais,taimažaidomisisavo
artimiausiaiskaimynais irVidurio
Europaapskritai.Visųpirmadėlto
galimabūtųkaltintisovietiniųlaikų
auklėjimosistemą,kuriojeLenkijai,
Vengrijai,ČekijaiarSerbijaitekdavo
labaimenkavieta.Tiesa,turistinės
kelionėsįVaršuvossutartieskraštus
būdavolengvesnėsneiįVakarųEu
ropą,betpertaskelionesdauglaiko
tekdavosocializmo laimėjimams ir
nedaug–istorijaiirkultūrai.Ogal
lengvesnisVidurioEuroposprieina
mumassuformavo įsitikinimą,kad
taEuropayra„antrosklasės“.Įtakos,
matyt,turėjoirLietuvosneaplenkęs

sovietinisšovinizmas,jambūdingas
žiūrėjimas išaukšto įsocialistinės
stovykloskraštus.Pakankaprisiminti
rusųpriežodį,kadku ri ca ne pti ca, a 
Polšanezagranica(„vištanepaukštis,
oLenkijaneužsienis“).
Tokspožiūris į „artimąjįužsienį“

Lietuvojedargyvas.Lenkija,Slo
vakija,Čekija,VengrijaarSlovėnija
dažnamlietuviuitėrašalys,kurias
jiepervažiuoja,keliau
damiįAustriją,Vokieti
ją,Prancūziją,Italijąar
Ispaniją.Lenkijapasta
ruojumetunetpradeda
atrodytikaipkraštas,
kuriame lietuvių tyko
mirtinipavojai.Kurjau
jailygintissusaulėtomis
TurkijospakrantėmisarLuarospilių
boniomis.JuolabkadapieVakarų
Europąvisdaugėjainformacijos.Lie
tuvosknygynuoseatsirandavienas
kitaslietuviškaskelionėsvadovaspo
VakarųEuroposkraštus,betneaptik
sijokioslietuviškosinformacijosapie
Budapeštą,Krokuvą,Bratislavą,Zag
rebąarPrahą.Irlietuviųžiniasklaida
daugiaupasakojaapieVakarųEuropą,
o jeineapie ją,taiapieegzotiškus
kraštus–Afriką,LotynųAmerikąar
Azijosvalstybes.
TekogirdėtivienosVilniausmokyk

los,palaikančiosryšiussuLenkijos
vidurinemokykla,mokytojųskundą,
kad labai sunkusurinktimokinių
grupękasmečiamsmainams.Lietu
viukainenorivažiuotiįLenkiją–jiems
tenneįdomu.Tiesa,lenkiukaiVilniu
jelankosinoriai,domisiistorinėmis
Vilniausvietomis.Galtaipyratodėl,
kadLenkijos vidurinėsmokyklos
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programojeLietuva,bentjauistori
nėLietuva,nėranežinomasdydis.
LietuviamslankantisLenkijojedaug
sunkiaupasiremtisavomokykliniu
išsilavinimu.Betabejoju,arlenkiukai
mokyklojedaugišmokstaapieČekiją
arSlovėniją.
Tad,kogero,nemokyklakalta,kad

žvelgiameįVidurioEuropąkaipįpil
kąjązoną,tvyrančiątarp„Europos“,
kurionstiebiamės,irmūsų.Matne
sameoriginalūs.Menkasdomėjimasis
artimiausiaiskaimynaisbendrasvisai
VidurioEuropai.Tikriausiaiatsiliepia
sudėtinginesenųlaikųsantykiaiirne
senaVidurioEuropostautųistorija.
Pavyzdžiųtokiam„vidurioeuropie

čių“tarpusaviosvetimumuidaugiau
neipakanka.Kaikurietiesiogpritren
kia.PrieškeletąmetųVilniujelankė
si jaunutėdailėsistorikėišPrahos,
studijuojantiitalųdailininkųveiklą
Bohemijoje irMoravijoje.Lietuvoje
jiieškojomedžiagosapietųdailinin
kųveikląVidurioEuropojeirtikčia
sužinojo,kadšiojesrityjetikraidaug
nuveikęyralenkųdailėsistorikai.
Oką galima sužinoti Lietuvoje

apiesenąjąaršiuolaikinęČekijosar
Vengrijoskultūrąirjostyrinėjimus?
Sovietiniais laikaisbibliotekose ir
kioskuosebuvogalimagautičekiškų
arnetvengriškųdailėsžurnalų,vei
kėknygynas„Draugystė“.Odabar,
jeispecialiainesidomi,gautiVidurio
Europosliteratūroslabaisunku.Vėlgi
nesameoriginalūs.Prahosknygynuose
prekiaujamaangliška,vokiška,pran
cūziška,itališka,ispaniškairrusiška
literatūra,betnesamalenkiškųkny
gų.Laikraščiųkioskegalinusipirkti
itališkų,ispaniškųirrusiškų,betne
lenkiškų laikraščių,nors lenkiškai
kalbančiųPrahosgatvėsenestinga.
Tiesa,Lenkijoječekiškų laikraščių
irginenusipirksi.
Atrodo,kadkiekvienasišVidurio

EuroposkraštųįtemptaižvelgiaįVa

karusirįRusiją,betmažaižvalgosi
aplinkui.Taisuprantama–Vakarų
Europosšalysyraturtingesnės, jos
populiarinasavokultūrą,kalbą.Tą
patįdaroRusija,vienaiparkitaip
išlaikantiįtakąregione.
Vilniuje turimeprancūzų,britų,

italųirrusų,betnevengrųarčekų
kultūroscentrus–netodėl,kadčekai
arvengraineturikultūros,bettodėl,
kadjiekaipirmesstokojalėšųirtik
riausiaikaipirmesmano,kadsavo
kultūrąprestižiškiaupopuliarinti
didžiosiosepasauliosostinėse.
Taigi pastarųjųmetųpolitiniai

VidurioEuroposryšiaigerokaipra
nokstakultūrinius.Politikaverčia
laikytiskartu,nestiktaipVidurio
Europosšalysgalidaryti įtakąVa
karųkaimynėms.Omūsųkultūroje
užkonservuotasatskirumas,sąlygo
tasistorijos,kalbosskirtumųir,visų
pirma,visiškovienaskitonepažinimo.
Norėtųsitikėtis,kadkultūrapamažu
vysispolitiką.Pokyčiųženklųgalir
esama.ŠtaišįpavasarįPrahojevyko
Rygoskultūrosdienos,olatviųrašy
tojaibeivertėjaidalyvavoseptintoje
tarptautinėjePrahosknygųmugėje.
NorsmugėsgarbėsviešniabuvoŠvei
carija,atskirarenginio temabuvo
vengrų literatūrosvertimai į čekų
kalbą.Beto,buvorenginių,skirtų
lenkųrašytojamsir lenkųleidybai.
Panašiųiniciatyvųpastaruojumetu
imasi irvengraibei lenkai.Vidurio
Europosšalyspradedasusipažinti.
Būnairbandymųapčiuoptibendras
savošaknis.Tokiam„atradimui“rei
kiapervertintiistoriją,revizuotikai
kuriuosVidurioEuropojedar labai
gyvusXIXa.tautinioatgimimomi
tus–ir,pavyzdžiui,Karolingų,Habs
burgų,ovėliauAustrijos–Vengrijos
imperijąpamatytinetikkaipčekų,
lenkųarslovakųtautosprispaudėjąir
priešą,betirkaipbendroskeliųšalių
kultūroslopšį.

PAsTABos

Greta tautinioatgimimomitolo
gijos,dažnai įsišaknijusiosvadovė
liuose, tenka imtiperžiūrėti irXX
a.konfliktusdėlsienų,dėltautinių
mažumų–konfliktus,pagimdžiusius
irtebegimdančiusįtampasirtarpu
savioįtarumą.Pirmasissutautiniais
mitaissusirungtituritasvisuomenės
sluoksnis,kurisjuosirsukūrė–vadi
namojišviesuomenė.
KalbantapieLietuvąirmūsųmi

tus–ieškantbendrųšaknųsuVidurio
Europa–mumsteksįveikti„Jogailos
kompleksą“.Taskompleksaskartais
atviriau,kartaisslapčiausupriešina
lietuviškumąsuviskuo,kaslenkiška.
Betne tik– „Jogailoskomplekse“
slypi irpriešiškumasviskam,kas
slaviška,oVidurioEuropa,išskyrus
Vengriją,tokiairyra.Na,ogiliausias
tokompleksosluoksnis–nepasitikė
jimasviskuo,kaskrikščioniškabei
universalu,baimėištirptistipresnėje
kultūroje.
Šiek tiek tokius istoriniuskom

pleksus įveiktipadedadabartis. Iš
priešininkėssąjungininketampanti
Lenkija,besikeičiantispačių lenkų
požiūrisįsavoistorijąirįkaimynus
galbūtpalengvinsmumssurastisavo
vietą„Jogailaičiųimperijoje“,kuriiš
tikrųjųnebuvojokiaimperija,otik„to
išdaviko“Jogailospalikuoniųvaldoma
VidurioEuroposvalstybiųbendrija.
Kalbėtiapie„naująjąVidurioEuro

posbendriją“darperanksti.Kolkas
regionovalstybeslaikytiskartuskati
natikpolitiniaitikslai.Prie jųgali
prisidėtiirekonominiai.VidurioEuro
postapatybėsdarnėra,betjigalima.
Josatsiradimągalipaskatintistojimo
beiintegracijosįEuroposSąjungąir
NATOprocesai.Tiktokiostapatybės
gimimasneįmanomasnepasikeitus
dabartineisiauraitautiškaitapatybei,
šiuometubūdingaivisomsVidurio
Europosšalims.Nesitikėkime,kad
taibuslengvasprocesas. 
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apžvalga

Ma ri ja ir ma rio lo gi ja da bar ty je

vaclovą aliulį mic kalbina PauliuS SuBaČiuS

Di džio jo krikš čio ny bės Ju bi lie jaus 
me tais lie pos 14–15 d. ma ri jam po lė je 
vy ko Ma rio lo gi nis kon gre sas – pa skai
tų ir se mi na rų ma rio lo gi ne te ma ti ka 
pro gra ma. Jos sėk mė ir pra nešė jų iš 
liub li no uni ver si te to džiaugs min ga 
nuo sta ba dėl gau sių su si do mė jusių 
klau sy to jų pa ska ti no ma ri jo nus bei 
ma ri jo nų tal ki nin kų cen trą šie met 
ba lan džio 28–29 d. Kau ne su reng ti 
tarp tau ti nę te olo gi nę kon fe ren ci ją 
Ma ri ja – Mo ti na ir Mo ky to ja. Jo je 
da ly vavo per nykš čiai sve čiai iš liub
li no ka tali kų uni ver si te to kun. prof. 
Sta nisùawas ce les ty nas Na piórow skis 
oFm conv. ir kun. dr. Ka zi mier zas 
Pe kas mic, taip pat kun. mag. Pa
weùas chu dzi kas mic bei du lie tu viai 
te olo gai: kun. prof. Kęs tu tis Tri ma kas 
ir kun. vaclo  vas aliu lis mic. vie ną 
iš pra ne ši mų skai čiu sio tėvoVaclovo
pra šė me pa pa sa ko ti apie kon fe ren
ci jo je svars ty tą pa mal du mo Die vo 
mo ti nai rai dą ir pa tį ren gi nį. Su juo 
kal bė jo si žur na lo ben dra dar bis Pau
liusSubačius.

Pranešimųpavadinimai skelbė:
dvie  jų tūks tant me čių ma ri ja ir trečio 
tūks tant me čio ma ri ja.Kąjiebylojo
apieteologinėspamaldumoDievoMo
tinaisampratosat(si)naujinimą?

Per kon fe ren ci ją pa sau lie čiai, tie sa, 
dau giau mo te riš ka pub li ka, ga lė jo 
pa ma ty ti, kad te olo gi ja ne kaž kur pa
de be siais skrai do. Ti ky bos mo ky to jos, 
te olo gi jos stu den tės gau siai klau si
nė jo pra ne šė jus. Tie sa, ne vy ko to kių 
dis ku si jų, kad vie ni gin tų vieną, ki ti 
ki tą nuo mo nę, ta čiau bū ta pa pil dy mų 
įvai riais po žiū riais – ir te ori niais, ir 

prak ti niais – kaip ki to mari jos su vo
ki mas, kaip tai at si spin di liau dies 
pa mal du me.

aukš tin da mas ma ri ją kaip at pirkė
jo mo ti ną, Die vo Gim dy to ją, krikš čio
niš kas liau dies pa mal du mas vie to mis 
bu vo be ke li ąs ją tar si gre ta Šven čiau
sio sios Tre jy bės. Net sa ky ta: mes gar
bi nam Dan gaus Ka ra lie nę, o pas kui su 
ja ir Šven čiau si ą ją Tre jy bę. Tad bū ta 
tam tik ro per dė ji mo, ma ri jos sudie
vi ni mo, dėl ku rio pa si gar džiuo da mi 
mums prie kaiš ta vo bro liai pro tes tan
tai. Tai bu vo ne Baž ny čios mo ky mo, 
o jaus min gos mal din gu mo prak ti kos 
vai sius. Da bar įvy ko trans for ma ci ja – 
ma ri ja grįž ta ar čiau mū sų. va ti ka no ii 
Su si rin ki me ir po jo su si rū pin ta, kad 
vi si gar bi na mi bei ger bia mi as me nys 
at si dur tų savovietoje. Bu vo aiš ku, 
kad Su si rin ki me ne ga li ma apei  ti 
te mų, sie ja mų su ma ri ja, svars ty ta 
apie at ski rą do ku men tą, bet pa ga liau 
joms su ras ta vie ta ir raiš ka Dog mi nė je 
kon sti tu ci jo je apie Baž ny čią Lu men 
Gen tium: Švč. m. ma ri ja, Die vo Gim
dy to ja, Kris taus ir Baž ny čios pa slap
ty je (vi ii, 52–69). Su si rin ki mo Tė vai 
įžvel gė, kad tik ro ji ma ri jos vie ta yra 
Baž ny čio je, Pau lius vi įtvir ti no jau 
iš se niau var to tą BažnyčiosMotinos
ti tu lą. Kun. chu dzi kas kal bė jo apie 
ma ri jo nų įsta tų, dva sin gu mo, veik los 
rai dą. at nau jin tuo se kon gre ga ci jos 
įsta tuo se at ver tas ke lias skelb ti to kią 
ma rio lo gi ją, ko kią sklei dė va ti ka no ii 
Su si rin ki mas, ne pri si ri šant prie ku
rios vie nos iš oriš kos for mos.

Pa gal mi nė tas gai res kon fe ren ci jo je 
dau giau sia ir svars ty ta, kaip tu rė tų 
at si nau jin ti pa mal du mas ma ri jai, kur 
jis dar nė ra at si nau ji nęs. Prof. Na

piórow skis pla čiai dės tė dvi vie na ki tą 
pa pil dan čias tai syk les: Per Ma riam 
adJesum ir PerJesumadMariam. 
my lė da mi ma ri ją ir jos klau sy da mi, 
ar tė ja me prie Jė zaus, o my lė da mi 
Jė zų, bran gi na me vi sa, kas jam bu vo 
bran gu, tai gi jo mo ti ną ir Baž ny čią. 
Tik ro ji pa mal du mo kryp tis vi suo met 
bu vo ir yra – į Tė vą per Sū nų Šven to
jo je Dva sio je. Ypa tin giau pa brė žiant 
Kris taus die vys tę, at si ra do ne ma žai 
mal dų, kur krei pia ma si tie siog į Kris
tų. Ži no ma, tai ne prieš ti kė ji mą, ta
čiau tai jau nė ra di džio ji, tri ni ta ri nė 
kryp tis.

Prof. Na piórow skis kė lė klau si mą, 
ko kios ma ri jos sam pra tos ne be no ri me 
neš tis į tre či ą jį tūks tant me tį. Kaip 
di džiau sią pa mal džių žmo nių klai dą, 
gal net iš šv. Ber nar do at ei nan čią, 
jis įvar di jo ma ny mą, kad Die vas sau 
pa si li ko tei sin gu mą, o gai les tin gu mo 
mi si ją pa ve dė ma ri jai. Pui ki iliust ra
ci ja – len ki jo je pa mėg ta gies mė Mie
lojiMotin,Tužmoniųglobėja, ku rios 
min tis, esą iš Die vo ga li me lauk ti tik 
rykš tės, to dėl ge rai, kad yra Gai les tin
ga mo ti na, prie ku rios pri sig lau si ir ji 
ap gins. Rūs taus Die vo ir ge ros ma ri jos 
su prie ši ni mas vi siš kai ne su de ri na mas 
su ka ta li kiš ka te olo gi ja ir ti kė ji mu, 
nes ma ri jos gai les tin gu mas ky la iš 
Die vo gai les tin gu mo. Die vas tu ri ne 
tik tė viš ką, bet ir mo ti niš ką šir dį – iš 
kur ras tų si mo ti nų švel nu mas, jei gu 
Die vo šir dy je jo ne bū tų?!

Kris tus pir mą jį ste buk lą pa da rė 
mo ti nos pra šy mu, to dėl aiš ku, kad ji 
ga li gra žiai pa rem ti mū sų pra šy mus, 
troš ki mus, ga li me su ja kreip tis į Kris
tų, į Die vą. Kai žmo nių pa mal du me 
im ta la bai pa brėž ti Kris taus die vys tę, 
ku rią ne igė ari jo nai, jis tar si nu to lo 
nuo žmo ni jos. Rei kė jo kas jį pri ar ti na, 
ir šią vie tą už ėmė ma ri ja, apie ku rią 
daug kal bė ta kaip vi sų ma lonių tar pi
nin kę. Ta čiau klai di na kar tais iš pūs ti 
pa ža dai: tik kal bėk ro ži nį, ir bū si 
iš gel bė tas, mal de les ma ri jai kal bėk, 
to kiais ir to kiais šeš ta die niais pa mal
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das lan kyk, ir bū si iš gel bė tas. Tar si 
ma ri ja iš gel bė tų be ta vo pa ties do ri nių 
pa stan gų. Taip gal vo jant ski ria ma ma
žai dė me sio Kris tui at pir kė jui, lie ka 
tik di dy sis mo ti nos ge ru mas.

Bro liai pro tes tan tai pa dė jo kai kam 
iš te olo gų su sio rien tuo ti, pa mes ti ko ne 
var žy tu ves, kas ko kių dau giau 
ti tu lų ma ri jai su gal vos. Be je, 
nie ka da mes ne pa sa ky si m 
vis ko apie ma riją, nes ga liu 
kal bė ti ir kal bė ti, ne pa baig
da mas džiaug tis tuo, kas man 
mie la. Ta čiau tai ne reiš kia, 
kad nuo lat reikė tų iš ras di
nė ti, ką dar vieš pats tu rėjęs 
jai su teik ti, nors ap reiš ki mas 
apie tai nie ko ne sa ko. 

Bu vo ir mi šio le su kur tas šv. 
mi šių for mu lia ras Marija–vi
sųmaloniųtarpininkė, bu vo 
pro pa guo ja ma te olo gi nė tezė 
Marija–Atpirkimodalininkė, 
bendradarbė. vie na to kia pa
mal džių jų sro vė, dau giau sia 
Jav, no ri ves ti pla čią ak ci ją, 
kad šios tie sos bū tų pa skelb
tos dog mo mis. Ki ti blai viai 
at sa ko – ge rai, džiau ki mės, 
ži no ma, ma ri ja pa gal Die vo 
no rą Jam ar ti ma, ga li ben
dra dar biau ti, tar pi nin kau ti, 
idant mes gau tu me ma lo nių, 
bet ne tiks lu ma ny ti, kad vieš
pats ati da vė jai visa, ką tu
rė jęs, o da bar ma rija iš da lys, 
kaip jai pa tiks. ma ri ja bu vo 
la bai kuk li, džiaugė si Die vo 
do va no mis, o save laikė ma žute tar
nai te. ir mes ma ri jai būsi me mie les ni, 
kai ją la bai my lė da mi ne pri skir si me 
vaid me nų, ku rių ne maty ti, kad vieš
pats Die vas jai bū tų skyręs.

mal din gi žmo nės kar tais ma no, kad 
ma ri jos gy ve ni mą ir Jė zaus jau nys tę 
tu rė ję kas die ną ly dė ti ste buk lai. To
kius is pa nės mis ti kės ma ri jos ag re dos 
vaiz di nius pla čiai pa sklei dė mė gė jų 
pla ti na ma li te ra tū ra. Nors auto rė pa
lai min to ji, bet ne reiš kia, kad vis ką, ką 
ji vaiz da vo si, rei kia ties mu kai pri im ti. 
Toks vaiz da vi ma sis ky la iš ne su ge bė
ji mo su tik ti su kas die niš ku šven tu mu, 
no ras, kad kas kart bū tų kaž kas ex tra, 

net eks tra va gan tiš ka, užuot pri ėmus 
ide a lų as me nį, ide a lų žmo giš ku mą 
la bai kuk lia for ma, kuk liu dra bu žiu. 
Kas tik ra, vei kia pa pras tu mu, tam 
ne rei kia puoš naus rū bo.

Tre čia me tūks tant me ty je tu rė tų 
skleis tis ma rio lo gi ja, at si žvel gian ti 

į vi są iš ga ny mo is to ri jos ir te olo gi jos 
kon teks tą. Pa gal ją ma ri ja – Die vo 
Gim dy to ja, stro piau sia mo ki nė ir 
kil niau sia Baž ny čios na rė. Ne vieš pa 
tau jan ti val do vė, o gerb ti no ji val do vo 
mo ti na. mums svar biau sias yra jos – 
ti  kė ji mo, įti kė ji mo Die vo žo džiu pa vyz
dys. ma ri ja ne tik mo ti na, po Kry žiu mi 
ga vu si pa ve di mą glo bo ti Bažny čią, 
bet ir mū sų ti kė ji mo Se suo. iš pir mo 
žvilgs nio at ro do, kad va ti ka no ii Su
si rin ki mo dva sia su ma ži nan ti ma ri jos 
svar bą mū sų kas die nia me re ligi nia me 
gy ve ni me. o įsi žiū rė jus ma ty ti, kad at
virkš čiai. Ji la biau pri ar tė ja prie mū sų 
kaip ti kė ji mo, kan tru mo, iš ti ki my bės, 

mei lės – rei ka lin giau sių krikš čio niui 
sa vy bių – pa vyz dys. Kon fe ren ci jos te
mos for mu luo tė je Mo ti na ir Mo ky to ja 
pa brėž ta, kad ma ri ja la biau siai mo ko 
sa vo pa vyz džiu.

ma ri ji nį pa mal du mo po bū dį dideliu 
mas tu le mia tai, ko kio ti po ma ri jos 

vaiz di nys pa tei kia mas Die vo 
tau tai: chris to ti pi nis ar ek le
zio ti pi nis.
Christotipinis vaiz di nys – 

kai ma ri ja gre ti na ma su Kris
tu mi: Kris tus vi sa ga lis – ir 
ma ri ja ne ap sa ko mai ga lin ga, 
Kris tus gai les tin gas ir ma ri ja 
be ga lo gai les tin ga ir t. t. Ši to
kia sam pra ta, ši toks vaiz di nys 
ska ti na ti kin čiuo sius ma ri ją 
šlo vin ti, ja la bai pa si ti kė ti ir 
jos gai les tin gos pa gal bos nuo
lat šauk tis. Tai nė ra blo gai, 
jei gu ne už mirš ta ma, kad jos 
pra kil nu mas ir ga lia vi siš kai 
ky la iš Die vo. vis dėl to tuo ne 
vis kas pa sa ky ta. va ti ka no ii 
Su si rin ki mas ir šiuo lai ki nė 
te olo gi ja dar stip riau pa brė žia 
ma ri jos ekleziotipinį įvaiz dį, t. 
y. kai ma ri ja kuo la biau gre ti
na ma su Baž ny čia. Sa vo mo ti
niš ka mei le ma ri ja pri si de da, 
kad „iš van dens ir Šven to sios 
Dva sios“ gim tų nau ji Die vo 
vai kai, taip ir Baž ny čia, su ti
kė ji mu pri im da ma Die vo žo dį, 

tam pa moti na, žo džio skel bi mu 
ir krikštu gim do nau jam ir am
ži nam gy veni mui Die vo vai kus. 

Taip pat Baž ny čia yra mer ge lė, ku ri 
Šven to sios Dva sios ga lia ne re tai iš lai
ko ne pa lies tą ti kė ji mą, tvir tą vil tį ir 
nuo šir džią mei lę (plg. Lu men gen tium, 
vi ii, 63–64)

KonferencijojekalbėtaapieDievo
Motinosreikšmękrikščioniškaikul
tūrai.KąMarijagalibylotipasaulie
čiamsinteligentams,ypačmokslinin
kamsbeimenininkams?

Dr. al fon sas mo tu zas, ty ri nė da mas 
lie tu vių liau dies gie do ji mą, ran da 
la bai pla čią ska lę, ku rio je fi gū ruo ja 
ma ri ja, jos gy ve ni mas, mei lė jai. ir 

Nežinomas dailininkas. apreiškimas Švč. Mergelei Marijai. Xvi 
a. ii pusė. Kauno Tarpdiecezinė kunigų seminarija



269NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 5

paro do, kad tai nė ra vien pra ei ties 
reikalas, kad tai ak tu a lu, pri tai ko ma 
šian dien. Di de lė pa gar ba mo ti nai ir 
nekal tai jau nys tei, rū tų vai ni kėliui 
mū sų tau to sa ko je gra žiai de ra su 
pa gar ba mer ge lei mo ti nai ma ri jai. 
ma ri jos ty ru mas ir mo ti nys tė įkvė pė 
la bai daug me ni nin kų pra ėju siais 
am žiais, įkve pia ir da bar. an ta no Jas
man to įvaiz dis „juod bru vė mer gai tė 
Na za re to“ ro do au ten tiš ką įsi jau ti mą į 
ma ri jos dva sin gu mo slė pi nius ne tiek 
aukš ti ni mu, liaup si ni mu, kiek la bai 
kuk laus, ty ro, nuo šir daus žmo giš ku mo 
as pek tu. Bū tent tos ir to kios as mens 
kul tū ros ga li ma mo ky tis iš ma ri jos. 
„ma ne pa lai min ta va dins vi sos kar tos“ 
ir „nuo lan ki tar nai tė“ – kuk lumas su 
Die vo do va nų pri pa ži ni mu. Šis de ri
nys ga lė tų bū ti pa vyz dys bet ku riam 
kū rė jui, me no vei kė jui, idant su vok tų 
sa vo ta len tą, ne slėp tų jo, ta čiau ne
si kai šy tų plunks no mis, ku rios jam 
ne pri klau so.

Vienaskonferencijoskeltųtikslųbu
vopasidalytiasmeninepatirtimiapie
lietuviųpamaldumąŠvč.M.Marijai.
Arjiskeičiasi?Kaipirkodėl?

Keis tis kei čia si. ir ne vi suo met į ge
ra. Tam tik ro at vė si mo esa ma, ypač 
dėl ge gu ži nių pa mal dų. Kai pra dė jo me 
kas dien va ka rais šv. mi šias laiky ti, 
vi si ki ti pa mal du mai pa si trau kė į ša
lį ir bū na tik prie das, prie li pas. Daug 
kur dar pa gie da ma Švč.M.Marijos
li ta ni ja, ta čiau daž niau siai jau be 
pa moks lė lio. an dai lie tu viai mėgo 
ge gu ži nes pa mal das prie iš sta ty to 
Švč. Sak ra men to, o po va ti ka no ii 
Su si rin ki mo su ži no jo, kad taip da ry ti 
ne pa tar ti na, nors ir ne drau džia ma. 
at me nu, kard. vin cen tas Slad ke vi
čius yra sa kęs, jog, jo ma ny mu, tie 
da ly kai la bai de ra, li ta ni ja ir ro ži niu 

r e l i g i j a

mes su ma ri ja gar bi na me iš ga ny to ją 
Švč. Sak  ra men te. Kai ge gu ži nės pa
mal dos ne bė ra sa va ran kiš kos, joms 
ir lai ko tiek ne be ski ria ma, ir žmo nių 
ne pa trau kia.

Per nai kun. Ju lius Sas naus kas oFm 
pa ban dė at kur ti ge gu ži nes pa mal dė les 
„ma žo sios stu di jos“ pro gra mo je. Kai 
kas šiau šė si – ko kios čia dar mal dos 
per ra di ją, ar ne už ten ka, kad kas sek
ma die nį tran sliuo ja mos šv. mi šios? 
Tie sa, il gai niui ap si ra mi no. li ta ni ja 
ne bu vo iš ti sai gie da ma, po ku rios nors 
da lies pa sa ky da vau žo de lį, ku rį dau
ge lis ma lo niai pri ėmė. Šios ge gu žės 
iš va ka rė se at ski ra kny ga iš leis ti tie 
ma no ma rio lo gi niai ap mąs ty mai, po
draug su dia ko no lai mo no Ne dvec ko 
iš grai kų kal bos iš vers tu vii a. him nu 
ApreiškimoDievoGimdytojaiakatistu, 
ku ris gi liai įau gęs į Ry tų Baž ny čios 
pa mal du mo tra di ci ją*.

Marija, josmeilėSūnuikeliama
kaippavyzdysirstančiošeimosinsti
tutoakivaizdoje.TačiauJėzausšeima
nebuvostandartinėšeima,Marijosir
Juozapobuvimasdraugenebuvovisai
įprastas.Tadkąšiandienėsmariolo
gijosžvilgsniujisgalibylotikritinėse
motersirvyrosantykiųsituacijose?

Kai nė ra fi zi nio ry šio, ne iš ky la su 
juo su si ju sių pro ble mų. Pats fak tas, 
kad gy ve na ma šei mo je po vie nu sto gu 
be fi zi nio ry šio, stul bi na ir by lo ja apie 
kaž ką la bai su bli muo ta. Bet man nė
ra sun ku ti kė ti šv. Juo za po ty rumu. 
Ga li ma bū ti ku pi nam to kios šven tos 
pa gar bos my li mai mo te riai, kad jos 
ne drįs tum lies ti. ir ger bi, ir my li, ir 
bran gi ni, bet ji – šven te ny bė.

To kia bu vo ma ri ja šv. Juo za po aki

mis, su ži no jus, kad „jos vai sin gu mas 
iš Šven to sios Dva sios“ (Mt 1, 20). 
mū sų šei mo se be ga lo rei kia, kad su
tuok ti niai jaus tų ir ro dy tų dau giau 
pa garbos vie nas ki to sie lai, dva siai, 
nes dabar ne vie na jų pa grįs ta vien 
fi zi niu po trau kiu. Jam iš blė sus, šei ma 
su yra su skau džiais vai siais pa tiems 
ir ypač vai kams. Gra žu vi sa, kas Die
vo duota vai ko gy vy bei pra dė ti, bet 
bū ti na pa gar  ba vie nas ki to as me niui, 
sa vi tu mui, vi daus pa sau liui. Kaip 
tik šiuo at žvil giu ga li bū ti pa vyz dys 
Šven to ji Šei ma. 

Ne pa ly gi na mas Juo za po triū sas, 
glo ba, rū pes tis. Evan ge li jo je ne už ra
šy ta nė vie no žo džio, ku rį Juo za pas 
bū tų iš ta ręs. Tik: an ge las pra ne šė, jis 
pri ima ma ri ją į na mus, ga vo ži nią apie 
per se kio ji mą, ke lia si, bė ga su ma ri ja 
į Egip tą, an ge las pra ne šė, jis grįž ta. 
Juo za po šven ta mei lė ma ri jai – ne pa
sie kia mas ide a las, ta čiau jis pa drą si
na, kad gre ta aist ros yra nema žiau 
svar bių da ly kų, ku rie vie ni ja.

an dai ne kar tą sa ky ta, kad ma rija, 
pa si skelb da ma vieš pa ties tar nai te, 
įpa rei go jan ti vi sas mo te ris bū ti tar nai
tė mis. Da bar tai ma din ga kar to ti kaip 
prie kaiš tą. o aš ir šian dien sa kau: ver
gau ti –  ne gar bin ga, tar nauti kam nors 
iš mei lės – gra žu, ne že mina, lei džia 
iš si skleis ti šir dies tur tams. Da bar ti nei 
kul tū rai, kur re kla mo je mo te ris nu že
mi na ma iki mė sos ga ba lo, pra smin ga 
pa ro dy ti ją na tū ra lią, gra žią, darbš čią, 
bet ne ver gę, ne už gui tą. Pa ro dy ti oriai 
tar nau jan čią savo no ru, tar nau jan čią 
su džiaugs mu vai kui, šei mai, se ne liui, 
li go niui, ben d ruo me nei. ar šei mi nin
kau jan čią per ves tu ves – kaip ma ri ja 
Ka no je – tai juk la bai žmo giš ka. ir vy ro 
asmuo su bręs ta tar nau jant šei mai ir 
vi  suomenei.

Ačiūužgyvusįspūdžius.

*  aliu lis v., GerojiAtpirkėjoMotina: 
ge gu žės mė ne sio min tys, Kau nas: Ma ri jo nų 
tal ki nin kų cen tro l-kla, 2001, 127 p.
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ver ti nan tie ji ir tei sian tie ji gro ži nę 
li te ra tū rą šian dien ne bė ra sais to mi 
ide o   lo gi nių įsi pa rei go ji mų: sun ku pa
si tei sin ti, kad no rė ta pa sa ky ti vie na, 
o dre ban ti ran ka ėmė ir už ra šė kit ką. 
Ta čiau lais vė ska ti na tin gi nys tę ir 
gun do pik ta da ry bėms, – mo ko pa tyrę 
pro fe sio na lai. Jei ne pai sy si me kri ti kų 
ir li te ra tū ro lo gų pa ta ri mų, nuo ro
dų ir pa mo ky mų, skai ty to ją įtrauks 
bai su sis bul va ri nio skai ta lo liū nas, 
 – per spė ja be si rū pi nan tie ji kul tū ri niu 
vi suo me nės są mo nin gu mu. Ta čiau 
tas ka dai se griaus min gas ir įsak mus 
kriti kos bal sas nū nai, de ja, nu slo pęs, 
pri ki męs, aiš kiai, vie nu kir čiu ne at
ski rian tis, kas še dev ras, o kas vien 
lai ko gai ši ni mo ir pro to ma ri ni mo 
prie mo nė, – ai ma nuo ja pa vė la vu sie ji 
į postmo der niz mo eks pre są. Kul tū
ri ne be si va di nan ti spau da su lau kia 
vis ma žiau at gar sio tarp in te li gen tų: 
ap link lei dė jų, kū rė jų ir ap žval gi nin kų 
gru pę, su si tel ku sią po skam bia žur na
lo ar sa vait raš čio iš ka ba, už si da ro ir 
to ly džio trau kia si jos po vei kio lau kas, 
siau rė ja ko mu ni ka ci jos erd vė – šio ra to 
ne per ker ta jo kie ryš kes ni iš min ties 
spin du liai. 

Kas be lie ka? ieš ko ti nau jų kal bėji mo 
bū dų, mes ti iš šū kį, reng ti pro vo ka ci
jas, dirb ti nai su stip rin ti bal są, pa grie
bus pi ke tuo se iš ban dy tą me ga fo ną, 
pra bil ti gat vės lek si ka? iro niš ką lai ky
se ną pa si rin kus to kį sa vi raiš kos bū dą 
at pa žins ne vi si – dau gu ma liūd nai 
pa link sės: tai gi jau ir to ji švie suo me
nė lai do si keiks mais, rez ga in tri gas, 
užuot ana li za vu si reiš ki nius ir įvy kius 
(kny gas, fes ti va lius, per mai nin gą pa
va sa rio orą), gė ri si sa vo tei suo lių man
ti jo mis ir lie ja pa gie žą ant kon ku ren tų 

Teismų kronikos
maNFREDaS ŽviRGŽDaS

gal vų. uo liai ieš ko ma nau jų kū ry bos 
for mų, įsi žiū ri ma į stai ga at si sklei du sį 
mar gi na li jų mar gu my ną: ap ta ria mas 
(tie sa, la biau so cio lo gi niu as pek tu) 
ka lė ji mo ap lin ko je su bran din tas be
let ris ti kos al ma na chas1, šian dien 
ma din gas ra šy to jas Her kus Kun čius 
be veik rim tai ap gai les tau ja: „De ja, 
di džiu lia me li te ra tū ros srau te at si
ran da vos vie na ki ta ver tin ga ero ti nė 
ar įsi min ti nai pro pa guo jan ti smur tą 
kny ga, prie ku rios no ri si an trą kar tą 
su grįž ti, kad vėl ir vėl pa si sem tum 
žo džio meist rys tės ar dar kar tą su he
ro jum ir au to rium iš gy ven tum svai gią 
si tu a ci ją“2. Ką gi, skir tin gi šal ti niai, iš 
ku rių se mia mas įkvė pi mo elik sy ras... 
Kai ku ris nors re cen zen tas pa ban do 
imi tuo ti moks lin gą aka de mi kų kal bė
se ną pa si telk da mas tiks les nes są vo kas 
ir su dė tin gą re duk ci jų apa ra tū rą, pa
si girs ta griež ti pro tes tai: ne su pran
ta me, mums nuo bo du, kal bėk tie siai 
švie siai... į šias nuo mo nes pri va lu 
at si žvelg ti, ant raip lei di nys pra ras tų 
ir taip ne gau sios au di to ri jos li ku čius: 
kri ti kai svar bus ne tik jos ob jek tas, 
bet ir ad re sa tasskai ty to jas.

Kam „įkąs ti“, ką pa gir ti?

Nū nai rei ka lau ja ma drą sos, įžū lu
mo, tie saus žo džio. Esa ma są mo nin
gų pa stan gų iš ju din ti kri ti nę min tį, 
ap va ly ti kul tū ros reiš ki nių re flek si ją 
nuo laik raš ti nės iner ci jos pa dik tuo tų 
vie na die nių efek tų, kai re cen zen to 
nuo mo nė pri ly gi na ma re kla mi niam 
vaiz de liui. vi sa bė da, kad lei dyk los 
dėl lė šų sty giaus tie sio giai ne si nau do
ja ko mer ci nės re kla mos pri va lu mais, 
tai gi lyg ir ne nu si lei džia nuo olim pi nių 

vir šū nių iki ei li nio var to to jo. Tur tin
ges nės iš jų grie bia si efek tin ges nių 
prie mo nių: už daž nos ano ta ci jos dau
gia ti ra žiuo se dien raš čiuo se ar „kul tū
ri ni mo“ mi si ja pri deng to Tv re por ta žo 
sly pi ne vi sai do ri (nes slap ti) bū dai 
pa veik ti po ten cia lų lei di nio ad re sa tą. 
Ty lių jų san dė rių pa da ri nys – vi suo
me nė je įsi tvir ti nan tis mi tas apie kai 
ku rių lei dyk lų stul bi nan tį darbš tu mą, 
kom pe ten ci ją, rin ko da ros iš ma ny mą, 
ge bė ji mą at si liep ti į mados  iš šū kius, 
ne nu trūks tamą rū pestį dėl gro ži nės 
kū ry bos at ei ties. Ei ti prieš sro vę ne
pro tin ga, nes taip pa si lie ka ma  ne itin 
bal sin gos ma žu mos pu sėje, be to, dar 
ir fi nan siš kai ne ap si mo ka.

Sto vin čio van dens drums tė jų ras ti 
kas kart sun kiau; Si gi tas Ge da vie no je 
dis ku si jo je pra si ta rė, kad as me ni niai 
mo ty vai var žo tuos, iš ku rių ti ki ma si 
ob jek ty vios ir tiks lios iš ta ros: „vy
res nis žmo gus bi jo kri ti kuot ko le gas, 
jau ni mas ne la bai ži no, kam „įkąst“ 
– o gal pas tą pa tį rei kės pra šy ti sti
pen di jos? [...] Žmo nės re kla muo ja si, 
su ve da san ty kius. Yra la bai smu ku si 
pa ti ra šy mo mo ra lė“3.

vis dėl to tarp jau nes nių me ni nės 
kū ry bos ver tin to jų pa si tai ko ir itin 
kan džiai sa vo nuo mo nę reiš kian čių. 
Pa mė gin siu api brėž ti, ko kie bruo žai, 
jų pa čių įsi ti ki ni mu, bū din gi šiems 
„ko vos dėl kul tū ros“ he ro jams. Ge ras 
pub li cis tas ne lin kęs to le ruo ti men kys
tų, jis ta ria si at lie kąs vi suo me ni nio 
kon tro lie riaus funk ci ją: ap žvelg da mas 
ką tik pa si ro džiu sias kny gas, se ka, 
ar lei dyk la pri si de da prie ma sinio  
sko nio ug dy mo ar ga di ni mo, be iš lygų 
ir pa si gai lė ji mo su do ro ja tuos, ku rių 
raš lia va ne ver tai ti ra žuo ja ma, ne pel
ny tai sie kia skai tan čių jų dė me sio. Jo 
žo dis iš ties le mia mas, lyg koks teismo 
nuosp ren dis. Štai ti piš ka iš trauka, 
at spin din ti prin ci pin gą ne pa kan tu mą 
sil pniems teks tams (kri ti ko tai kik ly
je – Pra no Trei nio ro ma nas „ak to riaus 
anup ro mei lė“, vil nius: va ga, 2000): 
„kny ga yra vie na iš tų, ku rias vos 
at si ver tęs, vos pa ė męs pir mą kar tą 
iš len ty nos, jau užuo di pe lė sius, ap
trau ku sius kiek vie ną pus la pį. lai kai 
kny gą ran ko je, o ji jau se niai pra eity, 

1 pa ruls kis S., „Ka lė ji mas abi pus sie nų“, in: 
ŠiaurėsAtėnai, 2001 04 14, Nr. 15, p. 9.

2 „ieš kau ar ti mos sau li te ra tū ros“, in: Metai, 
2001, Nr. 4, p. 102.

3 „li te ra tū ri nės spau dos de šimt me tis: ką 
at ra do me ir ko ne te ko me?“, in: Metai, 2001, 
Nr. 1, p. 101.
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se niai nu neš ta lai ko vė jo. anot Si gito 
Ge dos, gai la tų me džių“4. Tai nu si
vy lu sio skai ty to jo iš va da, pa teik ta 
straips  nio pa bai go je: iš ne vie ną kny gą 
pra ei ty je iš lei du sio au to riaus ti kė ta si 
dau giau – sklan des nio pa sa ko ji mo, 
švie žes nės kal bos. Kny go je su kur tas 
pa sau lis pa si ro do per ne lyg nu tolęs 
nuo šian die nos, įdo mus tik pa čiam 
kū rė jui, api bū di na mas tik jam vie nam 
su pran ta ma kal ba, pra si len kian tis su 
įpras ti ne lo gi ka. Ne pa ten kin tie ji re
cen zen to griež tu mu ga lė tų pri kiš ti jam 
jau nat viš ką mak si ma liz mą ir įžvelg ti 
ba na laus kar tų kon flik to po žy mių, 
gal net no rą kuo skau džiau „įkirs ti“ 
vy res niam ko le gai, ta čiau jie, ko ge ro, 
ne įsteng tų įti kin ti, kad recen zen to 
įžval gos klai din gos: tei gi niai gau siai 
ar gu men tuo ti op ti mis tiš kai ne nu tei
kian čio mis kū ri nio ci ta to mis.

vy res niems re cen zen to ko le goms 
to kia be kom pro mi sė nuostata iš ties 
ne pa to gi, jie sten gia si už ly gin ti kam
pus, jų kri tiš kas žo dis švel nes nis, 
nuo sai kiau su for mu luo tas. Pas ta rie
ji vado vau ja si ak sio ma, kad to bu los 
knygos nie kas ne pa ra šė, tad gir ti nos 
ir to le ruo ti nos įvai rio pos pa stan gos. 
Skai ty to jui siun čia ma ži nia, kad teks
te yra pa vy ku sių, įspū dį ke lian čių 
vie tų, na, o ne sėk mės pri me na, kad 
dar rei kia mo ky tis, to bu lin ti sti lių, 
at sisa ky ti ne reikš min gų de ta lių ir 
pan. Pa ty rę ap žval gi nin kai pui kiai 
ži no, kaip pa ma lo nin ti gar bėt roš ką 
au to riaus, ne ži nia, su iro ni ja ar jau ir 
rim tai be si ma tuo jan čio kla si ko lau rų 
vai ni ką, kar tu tak tiš kai pri me nant, 
kad sto ro ka me to me (Er lic kas J., 
His to ry of Lit hu a nia, vil nius: Ty to 
al ba, 2000, 574 p.) te ko pa plu šė ti 
be ieš kant... li te ra tū ros. vis dėl to 
steng ta si bu vo ne vel tui, nes, anot 
va len ti no Sven ticko: „ne dve jo da mi 
tu rė si me pri pa žin ti, kad nė ra jo kio 
ki to vei ka lo (nei is tori nio, nei po li ti
nio, nei be let ris ti nio), ku ria me bū tų 

taip nuo dug niai už fik suo ta pra ėju sio 
de šimt me čio lie tu vos po li ti nio ir so
cia li nio gy ve ni mo tėk mė“5. Dar esa ma 
ir tra di ci nio, ne įman traus kal bė ji mo 
apie kū ri nį puo se lė to jų; daž no kai 
ope ruo ja ma ben dry bė mis (ver ti na
ma pa lan kiai, nors ir siū lo ma veng ti 
ne sko nin gų, ma dos są ly go tų siu že to 
po sū kių), re a lis ti nės ma nieros teks te 
at ran da mi vi siems ži no ti nų gy ve ni mo 
dės nių pa tvir ti ni mai, sti liaus sa vi
tu mai, at si ran dan tys dėl pro fe si nio 
žar go no įta kos (kai pa ra šy ti roma ną 
už si mo ja, pvz., chi rur gas). 

Skai ty to jas tu ri pats nu spręs ti, ar 
ver ta skir ti lai ko Gas pa ro alek sos 
„ado mo bro liams ir mo te rims“, o re
cen zen tė lin ku si ge ra no riš kai pa tarti, 
ko rei kė tų ieš ko ti. akies ne rė žia fami
lia ri ar gud ra gal viš ka po za, teks to lo
gi ne ana li ze ne si do mįs pi lie tis gauna 
pa kan ka mai ži nių, le mian čių jo apsi
spren di mą. Pa te ku si į to kį teis mo 
po sė dį, kny ga dar tu ri ga li my bių bū ti 
iš tei sin ta: „Dva si nė pa tir tis tik su stip
ri na gy ve ni mo su dė tin gu mo po jū tį. 
Gy ve ni mo pa slap ties plo tai su me tais 
tik di dė ja. Yra apie ką pa gal vo ti skai
tant įdo mų Gas pa ro alek sos ro ma ną“6. 
Tie są sa kant, gy ve ni mo su dė tin gu mą 
ga li ma už čiuop ti ir be ro ma nų, at
sig rę žus į as me ni nę pa tir tį. Kny gos, 
kri ti kės nuo mo ne, tai tik pa tvir ti na, 
at spin di, nors (skep tiš ko skai ty to jo 
įsi ti ki ni mu) ir ne pa de da nar plio ti su
pai nio tų eg zis ten ci nių maz gų.

Ad vo ka tai ir pro ku ro rai

li te ra tū ros ap žval gi nin kai ne re tai 
lin kę tai ky tis prie au to riaus pa sa ko ji
mo ma nie ros, pa mėg džio ti jo in to na ci
ją. Jie ne ver čia mi at si sa ko sa vo bal so, 
pa nai ki na dis tan ci jos tarp ra šyto jo 
ir ver tin to jo iliu zi ją. Jei gu kny go je 
vy rau ja ne su šu kuo ta ar net ne cen zū
ruo ta kal ba, nuo tra di ci nio li te ra tū riš
ku mo ap na šų nu va ly ti dia lo gai, tai ir 
re cen zen tas su si ta pa ti na su kul tū ros 
ne su bjau ro tu na ra to riu mi, su si ta ria 
su juo dėl ben dro ko mu ni ka ci jos kodo. 
Gir tu me ar peik tu me to kį spren di mą, 
jis pa pras tam kny gų „var to to jui“ at
ro do pa trauk les nis ne gu kruopš čios 

sti liaus fi gū rų pa ieš kos, iro ni jos ir sar
kaz mo, ko miz mo ir so cia li nės kri ti kos 
ri bų brai žy mas teks te, de monst ra ty
viai at me tan čia me bet ko kią kla si fi
ka ci ją, nor mas, hie rar chi ją (tu rima 
ome ny je Er lic ko „is to ri ja“ ir jai skirta 
„per rim ta“ Sven tic ko li te ra tū rolo gi  nė 
ana li zė). Dės nin ga, kai apie kū ry bos 
žai di mus pra by la ma taip pat žais min
gai, lei džia ma si į spon ta niš ką ke lio nę 
pas kui iro niš kai be si šai pan tį iš mū sų 
veid mai niš ko pa do ru mo pa sa ko to
ją, at si sa kant sle gian čio, aukš  tiems 
ide a lams įpa rei go jan čio in te lek ti nės 
min ties pa li ki mo, ver giško pa klus
nu mo ge ro sko nio kri te ri jams, eti ke to 
ir ra šy bos tai syk lių (pa aiš kė ja, ko kia 
lanks ti yra raš to kal ba: su ma niai ją 
trans for muo jant ga li ma dū sau ti, myk
ti, per teik ti tuš čia žo džio ben dra vi mo 
„prie bu te lio“ sub ti ly bes). 

Ta ria mai ne or na men tuo ta kal ba iš 
es mės mas kuo ja ki to kios struk tū ros, 
to dėl sun kiau at pa žįs ta mą or na men
ti ką; in te lek tu a liz mų ir al ko ho li nių 
ble vyz gų kok tei lis pa si ro do esąs aki
vaiz džiai dirb ti nis, ne na tū ra lus, tai 
„tik ro jo gy ve ni mo“ pa ro di ja, ne sun kiai 
at ski ria ma nuo re a liz mo puo se lė ja
mų pre ten zi jų į tiks lų as mens, lai ko, 
erd vės ir įvy kių at spin dė ji mą. Juk 
ir pats re cen zen tas už si de da kau kę, 
kra to si at sa ko my bės, sa vo ver ti ni mus 
įde da į su si kur to per so na žo lū pas. Jo 
nuo mo nė pa tei kia ma kaip „iš ra šas 
min čių, pa sa ky tų ma no drau go Z. F., 
dis ku tuo jant dėl nau jos Her kaus Kun 
čiaus kny gos „ma no ko va bam bi no““. 
Žai džiant in ter teks ti nių veid ro džių 
at švai tais, tar si pra tę sia mi stilis ti
niai au to riaus eks pe ri men tai, ištri
na ma ri ba tarp ori gi na laus gro ži nio 
teks to ir kri ti nės pa ra fra zės: „...ne, 
na, aiš ku, al ko ho li nė ši zof re ni ja su 
žy miu sla vo fi li jos at spal viu yra vis 
dar bū din ga lie tu vių au to riams... [...] 
Ne, nu, aiš ku, lei di mo vie tos po žiū riu 
šią kny gą ga lim su sie ti su iš kart po 
ant ro jo pa sau li nio ka ro vo kie ti jos 
pa bė gė lių sto vyk lo se leis tais lie tu vių 
in te li gen tų lei di niais. [...] uch, vi sai 
ger k lė iš džiū vo... įpilk dar. vi siems 
įpilk...“7 Šia me kar na va liš ka me pa
mėg džio ji me sly pi šiek tiek ne pik tos 

4 Šle pi kas a., „vė jo nu blokš ti“, in: Literatūra
irmenas, 2001 03 30, Nr. 13, p. 7.

5 Sven tic kas v., „ra šy to jo kny go je ti ki ma si 
li te ra tū ros“, in: Metai, 2001, Nr. 4, p. 134.

6 Bu ke lie nė e., „ro ma nas apie chi rur gi ją“, 
in: Literatūrairmenas, 2001 04 06, Nr. 14, 
p. 7.
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iro ni jos. Kri ti ko funk ci ją tu rįs at lik ti 
skai ty to jas en tu zias tin gai pa si sa vi
na ir iš ban do au to riausna ra to riaus 
nu lip dy tą kau kę. Ši taip įtei si na mas, 
le ga li zuo ja mas ir net svei ki na mas 
pro vo kuo jan tis kal bė ji mo bū das ir 
at sai ni lai ky se na is to ri nės tra di ci jos 
at žvil giu. Kny ga pri sta to ma imi tuo
jant jos pa čios au ten tiš ką san ty kį 
su skai tan čiuo ju – er zi nan čiai fa
mi lia rų, ne nu kreip tą į sto ko jan čius 
at lai du mo, ne su vo kian čius maiš to 
prieš eti ka ir es te ti ka pri deng tus ste
re o ti pus prasmės. ma ža pa sa ky ti, kad 
re cen zen tas vi so la bo to le ran tiš kas; 
li te ra tūri  nia me teis me jis sėk min gai 
de monst ruo ja kal ti na muo ju ak lai pa
si ti kin čio ad vo ka to su ge bė ji mus. 

To kios pa lan kios gy ny bos tur būt 
ne nu si pel no Ša rū no Na vic kio ro ma nas 
„Diag no zė: Kau nas“ (vil nius: Ty to al
ba, 2001), ku rio eg ze ku ci ja vyk do ma 
iš vel kant į die nos švie są aki vaiz džius 
įkal čius – au to riaus nuo sek liai var to
ja mus kal bos dar ky mo in stru men tus. 
Prie šas, anot prie žo džio, pri bai gia mas 
jo pa ties gin klu – ka li nių, vi suo me
nės aut sai de rių ir „nau jų jų lie tu vių“ 
kul ti vuo ja mu žar go nu, kon cen truo ta 
ne va ly vos kal bos do ze, be užuo lan kų 
tei giant, kad nuo šios nežabo tos, nu
ož mios jė gos li te ra tū ra pri va lo at si
ri bo ti. Re cen zen tas lin kęs šo ki ruo ti 
nai vią au di to ri ją, ma ni pu liuo da mas 
jos pa tik lu mu, ap si me ta kovianskos
chebrosat sto vu, ta čiau jo po zi ci ja 
tie siai iš reikš ta pra de dant kny gos 
pa va di ni mo pa ra fra ze „Diag no zė: 
skus ta gal vis“ ir bai giant žiauro ku 
nuosp ren džiu, ne pa lie kan čiu jo kių 
vil čių: „Te gu šią kny gą skai to ban di
tai ir kek šės, jei dar mo ka skai ty ti. Ji 
to kiems ir skir ta. lie tu vių li te ratū ra 
pui kiau siai gy vuos ir be jos“8.

Pras čiau sios mė ne sio re cen zi jos 
me di nis or di nas be kon ku ren ci jos 
tu rė tų tek ti Gin ta ro Bleiz gio su reng
tam Ra sos Ka li naus kai tės pir mo ei lė
raš čių rin ki nio „įkal čiai“ teis mui9. Šį 
sy kį pa li ki me nuo ša ly pa čią po ezi jos 

kny ge lę, nes ir re cen zen tui ji, at ro do, 
ne la  bai te rū pė jo. Jo pra kal bo je yra 
visko, kas ken kia ar net suž lug do 
ob jek ty vios re flek si jos pla nus: per ne
lyg iš ryš kin ta, bau gi nan čia re to ri ka 
su stip rin ta pro ku ro rotei suo lio po za 
(„Ga liu ne be ap si me ti nė ti ir ne be bū ti 
li te ra tū ros nu si kal tė liu“; „Da bar gi 
„įkal čiai“ pa kliu vo tie siai ant teis mo 
sta lo“), nie kuo ne pa rem tas pa si pū ti
mas, as me niš kų re ak ci jų ir emo ci jų ne
val dy mas („at vi rai pri si pa žin siu, kad 
ši kny ga ma ne tie siog siu ti na, – čia 
kaž ko kios gra fo ma ni jos, tuš čia ma ni jos 
pe ryk la“), tra giš kai juo kin gi pra na šo 
mos tai („Šie įkal čiai kaip juo das še
šė lis per se kios Ra są vi są gy ve ni mą, 
jei gu ji dar ra šys ei lė raš čius“), ga lų 
ga le pa pras čiau sios pa gar bos žmo gui 
(te gul ir vi sai ne pa žįs ta mam) sto ka. 
anks čiau dis ku si jo je pa reikš tas Gedos 
pa gei da vi mas su kau pu iš pil dy tas: 
re cen zen tas „kan da“ be ato dai riš kai, 
ne tver da mas pyk čiu, eik vo da mas,  tie
siog be gai les čio iš bars ty da mas pas
ku ti nius nuo sek lios, ar gu men tuo tos 
kal bos li ku čius. Teis mo au to ri teto 
ne gelbs ti nė „iš ša lies pa skir tas“ liau
dies ad vo ka tas, su pran tąs, kad bent 

jau lai kan tis pa do ru mo kri te ri jų bū ti
na su da ry ti įspū dį, esą te be si lai ko ma 
se no jo prin ci po audiaturetalterapars. 
vis dėl to kin ta tik kal bė ji mo to nas, bet 
ne kie ta, ty laus plunks nos krebž de sio 
ne pra mu ša ma ži no vo nuo sta ta: vie toj 
ak lo, pa tį ver tin to ją itin kom pro mi
tuo jan čio įsi ūčio – dy go ka, nors kiek 
nuo sai kes nė pa šai pa: „Ka žin ko kie 
pa gy ve nę dė dės (ir te tos) už lei do ją 
ta ria mų tie sų apie ei lė raš čius mig
lo mis. [...] Pa ne lės ne bū na taip la bai 
nu si kal tu sios“10. ad vo ka tas dargi „var
dan tei sy bės“ sa vo nuo žiū ra „iš pe šio ja“ 
ke lias ei lu tes, ku rios ar ti mes nės jo įsi
vaiz duo ja mam po ezi jos mode liui: mat 
rei kia ka žin kaip nu trauk ti ne jau kią 
ty lą, su si da riu sią nuš čiu vus rėks min
goms pro ku ro ro ti ra doms. 

Pa ša li nis pro ce so ste bė to jas liūd nai 
at si dūs ta: li te ra tū ros ba ruo se, kaip 
ir gy ve ni me, nuo teis mo iki ko me di
jos – tik žings ne lis... Be lie ka guos tis, 
kad čia pri im tų rūs čių spren di mų 
vyk dy ti ne pri va lo ma, kad nuosp ren
džiai lie ka po pie ri niai. Tei sė tai ten ka 
kon sta tuo ti: ma ža dar mu my se pa si
ti kėji  mo tei sin gu mu... ir nė ne rei kia 
aiš kin ti, ko dėl. 

7 Sta niu lis T., „epo chos vai kas – nau ja sis 
di pu kas“, in: Literatūrairmenas, 2001 04 20, 
Nr. 16, p. 10.

8 Kem pins kis M., „Diag no zė: skus ta gal vis“, 
in: ŠiaurėsAtėnai, 2001 04 14, Nr. 15, p. 9.

9 To liau pa tei kia mos ci ta tos iš: Bleiz gys g., 

„Teis mas“, in: op. cit., p. 8.
10 liau dies ad vo ka tas, „re cen zi jos tę si nys: 

gi na mo ji kal ba“, in: op. cit.



Dar kartą modernaus meno 
muziejaus klausimu

EloNa luBYTĖ kalbina GiEDRę JaNKEviČiūTę 
ir maRių vauPŠą

Ge gu žės 18 d. mi ni ma Tarp tau ti nė 
mu    zie jų die na. Fi nan sų ana li ti kės 
mar   ga ri tos Star ke vi čiū tės at lik ta 
biu dže ti nio lie tu vos kul tū ros fi nan sa
vi mo ap žval ga pa ro dė, kad į mu zie jų 
mū  sų ap lin ko je vis dar žiū ri ma kaip 

į su stin gu sių daik tų sau gyk lą. Kas 
truk do su vok ti mu zie jų kaip pra smin
gą, tu ri nin gą švie ti mo, lais va lai kio 
pra  lei di mo, ben dra vi mo erd vę? Šian
dien lie tu vo je yra 3 na cio na li niai, 
16 res pub li ki nių, 55 sa vi val dy bių, 
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16 ži ny bi nių, 4 pri va tūs mu zie jai, 
ap rė pian  tys įvai rių mū sų gy ve ni mo 
sri čių pra ei tį. Per pas ta rą jį de šimt
me tį mū sų gy ve ni me vy ko stiprūs 
po ky čiai, o mu zie jų gy ve ni mo rit mas, 
veik los bū dai li ko be veik ne pa ki tę. 
XX–XXi a. visuo me nė tu ri jos pa sau
lė vo ką ati tin kan čios mu zie ji nės erd
vės, api brė žian čios nū die nos pa tir čių 
ver tę, tiek kū rė jams, tiek žiū ro vams 
lei džian čios pa si jus ti vyks tan čių pro ce
sų da ly viais,  kaip tai bu vo tar pu ka riu 
stei giant m. K. Čiur lio nio ga le ri ją ar 
vy tau to Di džio jo Ka ro muzie jų, įpras
mi nu sius to me to sie kius ir ide a lus. 
atsi nau ji nan   čio je ap lin ko je tu ri ras tis 
per     mai nas ska ti nan ti alter na ty va tiek 
poli ti ko je, tiek eko no mi ko je, tiek mu
zie ji nin kys tė je. To kia alter na ty va ga li 
tap ti na cio na li nis mo der naus me no 
mu zie jus. Pir mą syk to kios ins ti tu
cijos idė ja iš kel  ta 1989 m. vy ku sia me 
lietu  vos dai li  nin kų są jun gos su va
žia vi me. 1990 m. lie tu vos kul  tū ros 
kon gre se pri im tas nu ta ri mas steig ti 
na cio nali nę mo der naus me no ga le ri
ją. Jis pa kar to tas 1997 m. Du bin gių 
de kla raci jo je. 1999 m. Soro so šiuo lai
ki nio meno cen tras (SŠmc) lie tu vo je 
su ren gė tarp tau ti nę kon fe ren ci ją „mo
der nio jo me no mu zie jus: nuo idė jos iki 
re a li za vi mo“. Kon fe ren ci jos me džia ga 
pa skelb ta „Kran tuo se“ (2000, Nr. 2). 
2001 m. ru de nį Kul tū ros ir me no insti 
tu tas ir Tarp tau ti nės dai lės kri ti kų 
aso cia ci jos (ai ca) lie tu vos sek ci ja 
ren  gia tam skir tą kon fe ren ci ją „me
nas ro dy ti me ną“. Tai gi mu zie jaus 
kon  cep ci ja pa ma  žu įgy ja vis aiš kesnį 
pa vi da lą. at rodo,  kad jau ap si spręsta 
ir dėl „sie nų“. Nu tar ta, kad mu zie jus 
įsi kurs re konst ruo ta me bu vu sio re vo
liu ci jos mu zie jaus pa sta te de ši nia  jame  
Ne ries krante. Jo stei gi mas įtrauk  tas 
į lie tu vos tūks tant me čio mi nė ji mo 
pro g ra mą. Kiek ti kė ti na, jog vi są XX a. 
puo se lė ta idė ja pa ga liau įgis „kū ną“ 
ir taps tik ro ve? apie tai mū sų žur na lo 
bend ra  dar bė ElonaLubytė kal ba si su 
dailės is tori ke GiedreJankevičiūte ir 
ver sli ninku, šiuo laiki nio me no ko lek
ci nin ku MariumiVaupšu.

Kodėlsvarstantnaujomuziejaus

kūrimobūtinybęnuokalbųniekaip
nepereinamapriedarbų?

G.J. Prie žas tys bu vo ap tar tos prieš 
po rą me tų vy ku sio je SŠmc kon fe
ren ci jo je. Trum pai ta riant, rei kė tų 
pra dė  ti nuo kon cep ci jos ir kon kre čios 
veiks mų pro gra mos. Dar bo gru pę, ku
ri pa reng tų aiš kią bū si mo mu zie jaus 
vi zi ją, re gis, jau ke ti na ma su da ry ti. 
Ko dėl taip il gai dels ta? Tur būt ne bu
vo žmo gaus, ku ris ryž tų si už si krau ti 
sau to kią at sa ko my bę ir dar bų naš tą. 
Be to, ne ga li ma pa mirš ti, kad nau jau
sios dai lės kū rė jų ir mė gė jų po rei kius 
iš da lies ten ki na Šiuo lai ki nio me no 
cent ras. vi sai ne se niai šią sfe rą taip 
pat glo bo jo SŠmc. Taip dau gu ma 
veik liau sių bei am bi cin giau sių me no 
pa sau  lio vei kė jų bu vo už im ti. Tie, 
ku riems rū pi mo der nio ji dai lė, t. y. 
XX a. pir mos pu sės dai lė ar ba „ty lu sis 
mo der niz mas“, dir ba dau giau sia aka
de mi nė se struk tū ro se ir ty liai ku ria 
sa vus „įsi vaiz duo tus mu zie jus“.

Tarkime,kad tavominėtadarbo
grupėparengsmuziejauskoncepciją,jo
kūrimoprogramą.Kilslėšųproblema.
Arrealukalbėtiapiekitusmecenatus,
išskyrusvalstybę?

G.J. Dar tar pu ka riu Pau lius Ga lau
nė ra šė, kad lie tu vo je nė ra ir nebus 
nei ro k fe le rių, nei me lo nų. Šiuo po žiū
riu si tu a ci ja ne pa si kei tė, ir gru pe lė 
en tu zias tų vil niu je mu zie jaus ne įkurs, 
nes ne ras to kių rė mė jų, ko kius tu rė jo 
Niu jor ko mo der naus me no mu zie jus, 
įsteig tas Di džio sios kri zės išva ka rė se 
1929 m. abe jo ju, jog lab da ros ir pa ra
mos įsta ty mas bus tiek pa tobu lin tas, 
kad pa ska tin tų įmo nes fi nan suo ti 
kul tū ros įstai gas to kiu mas tu, kaip, 
pa vyz džiui, Švei ca ri jo je, kur Hof  fman
LaRoche far ma ci jos kon cer nas tie siog 
sa vo Ba ze lio būs ti nės teri to ri jo je ati
da rė Je a no Tin gu e ly muzie jų. mu zie jų 
stei gi mu pas mus pa jė gi rū pin tis tik 
vals ty bė.

Tainereiškia,kadnereikiaieškoti
ryšiųsuprivačiomisverslostruktū
ro mis.

G.J. Ži no ma, kad to kių ry šių ieško ti 
rei kia. Juk kol kas sun ku ti kė tis para
mos vien dėl to, kad vi suo me nė ne ži no, 
ko kį mu zie jų ke ti na ma kur ti bu vu
sia me re vo liu ci jos mu zie ju je. Būti na  
po pu lia rin ti mu zie jaus idė ją. Ypač 
kad mo der naus ir šiuo lai ki nio me no 
mu zie jus ga li tap ti trau kos cen t ru. 
Pri si min ki me, kaip bu vo suor ga ni
zuo tos Ja no ma tej kos „Žal gi rio mū
šio“ ir krikš čio ny bės dai lė je pa ro dos. 
Pub li ka plū do į šiuos ren gi nius, nes 
re kla mi nė kam pani ja tie siog įtei gė, 
jog tas, kas jų ne ma tė, ne ga li jaus tis 
pil na ver tis vi suo me nės na rys. Na, gal 
kiek ut ri ruo ju. Ži no ma, iš plė to ta rek
la mi nė kam pa ni ja bus veiks min ga tik 
iš pra džių, bet tin ka mai or ga ni zuo jant 
mu zie jaus veik lą, ga li ma for muo ti 
įvai rių vi suo me nės sluoks nių po rei kį 
da ly vau ti jo gy veni me, fi nan siš kai 
pa jė ges nius vi suo me nės na rius pa ska  
tin ti fi nan suo ti pa ro das, pir kti eks  po
na tus, bib lio te kos ar ar chy vo įran  gą 
ir t. t. Na, o jei bū tų pi ni gų ar chy vui, 
bib lio te kai, lei dy bai, ki no sa lei, vai kų 
dai lės mo kyk lai, jei būtų skai to mos 
pa skai tos apie dai lę, ro do mi mo ko mie ji 
fil mai, mu zie jų vi si ži no tų, lan ky tų, 
jį rem ti tap tų gar binga. Bet kol kas 
pas mus to kio mu zie jaus ne bu vo, tad 
na tū ra lu, jog dau gu ma ver s li nin kų 
ir val di nin kų ne la bai su v o kia, kuo 
to kia ins ti tu ci ja ga li bū ti pa trauk li, 
nau din ga, svar bi.

Koks dai lės mu zie jaus sta tu sas 
mū sų vi suo me nė je, pa ro dė Čiur lio nio 
kū ri nių eks po zi ci jos or say mu zie ju je 
ver  ti ni mai. Bu vo me in for muo ti apie 
ren gi nių ei gą, pran cū zų ir ki tų už sie
nie čių re ak ci ją, ta čiau dė me sys pa ro
dai Pa ry žiu je ne ska ti no pa si žiū rė ti, 
ko kio mis ap gai lė ti no mis są ly go mis 
pa tys sau go me mū sų na cio na li nio 
pa si di džia vi mo kū ri nius. Gal nau jo 
mo der naus me no mu zie jaus sta ty bos 
po pu lia ri ni mo ak ci ja kaip tik pa dė tų 
keis ti po žiū rį į mu zie jus, su vok ti, jog 
jie nė ra tik me no kū ri nių sau gyk la. 

Okaiptusuprantimodernausiršiuo
laikiniomuziejausvietąbeireikšmę?

G.J. Tie są sa kant, ma nau, kad toks 
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M.V. vie na prie žas čių ta, kad įsta
ty mų lei dė jai ne pa si ti ki ver sli nin kais, 
kas, ma nau, nė ra pa grįs ta. Ki ta – dėl 
su dė tin gos eko no mi nės kraš to būk lės 
lais vų pi ni gų ver sle da bar nė ra. iš 
vals ty bi nių ins ti tu ci jų pu sės trūks
ta di des nės ini cia ty vos nu ma tant 
il galai kę stra te gi ją. Juk teik da mas 
lab da rą ir pa ra mą, aš ne gau nu fi  nan
si nės nau dos, tik ne mo ku mo kes čių už 
lab da rai ati duo tą su mą ir dre bu, kad 
ateis  žmo gus iš vals ty bi nės įstai gos 
ir iš kra tys dėl to, kad tu riu per daug 
pi ni gų. vals ty bės ins ti tu ci jos į ver slą 
žiū ri kaip į ob jek tą, ku rį vi są lai ką 
ga li ma gręž ti. Ki ta ver tus, pa ra mos 
ne ska ti na me ni nin kų ben druo me nės 
ir kul tū ri nių ins ti tu ci jų už da ru mas.

ArįmanomaLietuvojekuriantnacio
nalinįmodernausmenomuziejųtikėtis
verslininkųparamos,šįsumanymą
padarytijiemspatrauklų?

M.V. ma nau, kad taip. Šio je veik
lo je pra vers tų ver sli nin kų pa tir tis. 
įma no ma ir pra smin ga pa nau do ti 
ver slo žmo nių pa tir tį, ry šius, or ga
ni zaci nius įgū džius, ku rie, aiš kiai 
nu ma čius sie kia mus tiks lus, ga lė tų 
bū ti veiks min ges ni už gry nų jų pi ni gų 
sub si di jas. Taip 1999 m., be si kei čiant 
vy riau sy bėms, pra dė ta for muo ti spe
cia listų ta ry bas lie tu vos ener ge ti
nė se įmo nėse. Pa vyz džiui, „lie tu vos 
du jo se“ tary ba su da ry ta iš skir tin go 
pro fi lio spe cia lis tų – tei si nin kų, ver slo 
kon sul tan   tų, ver sli nin kų. Jie pa dė jo 
pa gy vin ti kon ser va ty vios or ga ni za
ci jos veik lą. To kį spren di mą ga li ma 
pri tai ky ti įvai rio se sri ty se.

PanašipraktikaegzistuojairVaka
rųkraštuose.Dalyvavimaskultūrinių
institucijųtarybųveiklojenevisada
siejamassufinansineparama.Turint
omenyjesiaurosrinkosirjaunoverslo
galimybes,pasmusįmanomastiktoks
bendradarbiavimomodelis?

M.V. Jei šian dien ener gin ges nis 
me  ni nin kas su si ran da rė mė jų, reiškia, 
kad me cha niz mas vei kia. Ki ta ver tus, 
kol kas tai vyks ta tik as meni nių  kon

mu zie jus yra bū ti nas kiek vie nos nor
ma lios vals ty bės gy ve ni mo at ri bu tas. 
mo der naus me no mu zie jus ga lė tų 
bū ti di na miš kas ir mo bi lus ta pras
me, kad gre ta nuo la ti nės eks po zi ci jos 
nuo lat reng tų kei čia mas pa ro das. Juk 
dai lės kū ri niai aki vaiz džiai liu di ja 
lietu vos mo der ni za ci jos ke lius bei 
for mas, lei džia pa ma ty ti, ko kia bu vo, 
pa vyz džiui, tar pu ka rio lie tu vos eli ti nė 
kul tū ra, kaip klos tė si ma si nė kul tū ra, 
var to ji mo vi suo me nė. Juk pla ka tai, 
re kla mos, pa kuo tės, vi sokie bui ties 
reik me nys už ima svar bią vie tą mūsų 
gy ve ni me, to dėl daug kam įdo mi ir jų 
is to ri ja. To kia me mu zie ju je at si rastų 
vie tos ir po ka rio ofi cio zui, ir „ty lia
jam mo der niz mui“, iš ryš kė tų at ski rų 
dai li nin kų vie ta dai lės is to ri jo je, jie 
nebe si jaus tų ne rei ka lin gi, pa mirš ti. 
No rė tų si ti kė tis, kad toks mu zie jus 
pa ska tin tų ir kul tū ros is to ri jos re flek
si ją, įvai raus po bū džio lei di nių apie 
XX a. dai lę lei dy bą. Biu rok ra to bū tų 
ga lima pa klaus ti, kad jei jau ku ria mas 
lie tu vos ins ti tu tas, gal vo ja ma apie 
mū sų kul tū ros rep re zen ta ci ją, tai kaip 
tiki ma si iš si vers ti be mo der naus ir 
šiuo lai ki nio me no mu zie jaus? Kū ri niai 
paro doms ne ga li bū ti ren ka mi vien 
iš dai li nin kų dirb tu vių, yra bū ti nas 
nuola ti nis rin ki nys. Rei kia spe cia lis tų, 
ku rie su vok tų, kaip ren gti pa ro dą, ką 

ro dyti.  Joks biu rok ra tas tokio dar bo 
neat liks.

Visa tai tiesa.Betarmesgalime
svajotiapietokiąinstituciją,turėdami
omenyjeesamąšaliesekonominębūklę?

G.J. Ne ma nau, kad toks mu zie jus 
mums per bran gus. Juk to kia ins ti tu
ci ja pa dė tų spręs ti ne tik švie timo, bet 
ir lais va lai kio pro ble mą, ku ri ak tu a li 
įvai riems so cia li niams sluoks niams 
bei am žiaus gru pėms. Ki ta ver tus, 
svei ko pro to bei vi suo me ni nės nau dos 
ar gu men tai pas mus tu ri men ką po vei
kį. Gal būt dar ir šiuo po žiūriu ver tė tų 
kal bė ti apie kul tū ri nės vi suo me nės 
bei ver sli nin kų ben dra darbia vi mą. 
Svar biau sias da ly kas čia bū tų ne 
fi nan si nė pa ra ma, o įtakin gų as me
nų da ly va vi mas mu zie jaus veik lo je, 
for muo jant vie šą ją nuo mo nę, tobu  li
nant vi suo me nės po vei kio prie mones 
su biu rok ra tė ju siai vals ty bei.

Vakarųpasaulyje,kuriomodeliai
adaptuojamimūsųaplinkoje,egzis
tuojakultūrosirverslosluoksniųben
dradarbiavimo,paramossistema.Šių
procesųsklaidąmūsųaplinkojeturėtų
skatinti1993m.priimtasirnuolatto
bulinamaslabdarosirparamosįstaty
mas.Kastrukdoefektyviąjoveiklą?

Nacionalinė galerija. 2001 m. gegužė. Tomo vyšniausko nuotrauka
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op ti miz mas kaip 
pi lie tiš ku mo pa grin das

alFREDaS KaRČiauSKaS

Ne le ga li ar tū ro Pau laus ko tvo ra, 
se nos is to ri jos apie nau jos val džios 
at sto vų rie te nas ar net muš ty nes su 
kai my nais ir ki tais „ar ti mais sa vo“ bei 
sun kiai pa aiš ki na mas vi ce mi nist rų 
po lin kis pri si ger ti ke lio nių į už sie nį 
me tu yra smul kme nos. Ne ma lo nios 
smul kme nos, ku rios dau ge liui lie tu vių 
lei džia dar kar tą nu si vil ti po li ti kais, 
val džia ar net ne pri klau so my be, ta čiau 
vis dėl to smul kme nos.

mi nist rų ko rup ci ja, di de lė ar maža, 
nė ra smul kme na iš prin ci po. Kol kas 
vi si mi nist rai, pa gau ti už ran kos, at
si sta ty di no. Gal jau pra ėjo lai kai, kai 
vi daus rei ka lų mi nist ras, va ži nė jęs 
vog ta ma ši na, ga lė jo pa sa ky ti „Nieko 
apie tai ne ži no jau“ ir lik ti sa vo kė dė je. 
Net ne si no ri sa ky ti – „lik ti parei go se“. 
Tik žmo nės tuo ne la bai ti ki. vie nas 

pa žįs ta mas, skirs tan tis valsty bi nius 
gra šius naš lai čiams, pa sa kojo, kad 
ne se niai jam siū lė ky šį – 5% nuo tų 
pa čių gra šių, jei naš lai čiai iš leis juos 
to je par duo tu vė je, ku rio je rei kia. Jis 
at si sa kė, nes šva ri są ži nė ge riau ne gu 
5%. Ta čiau bal suo ti jis ne ina. ir ne to
dėl, kad vie nas bal sas nie ko nele mia. 
To dėl, kad vi si „jie“ – to kie patys, ei na 
į po li ti ką tik dėl to, kad at si im tų sa vo 
pro cen tus.

Gre ta jau mi nė tų is to ri jų, ku rios pa
gy vi na nuo bo džią kas die ny bę, ta čiau 
ga li ir įstum ti į dep re si ją net tvir tą 
de mok ra ti jos ir pi lie ti nės vi suo me nės 
ša li nin ką, ban dy mus už čiuop ti, kas 
vyks ta lie tu vos po li ti ko je, daž niau siai 
ga li ma su for mu luo ti tri mis pa grin
di niais klau si mais: „Kas yra nau jo ji 
po li ti ka?“, „ar iš si lai kys vy riau sy bė 

tak tų ly gy je. Tar ki me, įsi kū rė lie tu
vos tarp dis cip li ni nių me nų aso cia ci ja, 
ta čiau į ką orien tuo ti jos tiks lai, kaip 
ga li ma juos pa siek ti? Ne ma tau, kas 
ją sie tų su ap lin ka. Neži nau žmo gaus, 
ku rio gal vo je bū tų api ben drin ta vie ti
nių san ty kių vi su ma. Kul tū ri nė ter pė 
yra la bai emo ci nė, ne konst ruk ty vi. 
Kol kas tam truk do ryš kus pas ta ro
jo de šimt me čio me ni ninkų po lin kis 
į in di vi du a liz mą, al ter naty vos bei 
kon ku ren ci jos trū ku mas meno gy ve
ni me. Tu riu min ty je ne funk ci jas, o 
ko ky bę. Pa vyz džiui, aš ne su nei tei
sės, nei eko no mi kos spe cia lis tas, bet 
bū da mas pro fe sio na lus va dy bi nin kas 
ir pri im da mas spren di mus api ben dri
nu vi sų sri čių in for ma ci ją. Tuo tar pu 
pro fe sio na lių me no va dy bi nin kų be
veik nė ra, o me ni nin kai, ypač mū sų 
kar tos, ki taip ne gu ban dan tys keis ti 
vie ti nę ap lin ką ver sli nin kai, per daug 
orien tuo ti į iš orę.

Aryravilčių,kadjieatsigręš„veidu
įLietuvą“?

M.V. Ne nuo jų vie nų tai pri klau so. 
Pri klau so ir nuo ap lin kos. Gal kul
tū ri nės ko mu ni ka ci jos po rei kį pa jus 
už sie ny je pa si mo kiu sių, pa dir bė ju sių 
žmo nių kar ta. Sės lio sios, už da ro sios 
ben druo me nės da lies men ta li te tas 
kin ta daug lė čiau. Šie žmo nės la bai 
iner tiš ki, im pul sy vūs. Be to, tai bend
ra vi mo pro ble ma. Pa vyz džiui, „Ro  ta ry“ 
klu bo na riai or ga ni za vo ap si lanky mą 
Šmc vy ku sio je pa ro do je „Ne kaltas 
gy ve ni mas“. ma nau, kad kryp tingai 
dir bant, su si for muo tų įvai rių vi suo
me nės sluoks nių po rei kis lan ky tis 
vie no je ar ki to je vie to je su šei ma, 
drau gais. Ne rei kia iš kar to rei ka lau ti, 
kad ver sli nin kas su pras tų me ną kaip 
pro fe sio na las, rei kia jį „pri si jau kin ti“. 
Jau čiu tai pats, kai ten ka su in te re
suo tiems as me nims pa dė ti su si tik ti 
su me ni nin kais. ir vals ty bė čia nieko 
ne ga li pa dė ti. vals ty bė pri si ė mė ne pa
grįs tų so cia li nių įsi pa rei go ji mų. Štai 
žem dir bių pro ble mos yra so cia li nės, 
bet ko dėl kiek vie nas pi lie tis tu ri in
ves tuo ti į žem dir bio par šą?

Kul tū ro je de rė jo daug anks čiau per

ei ti prie pro jek ti nio fi nan sa vi mo. Jei 
kul tū ros ins ti tu ci ja ne pa jė gi pri si tai
ky ti prie nau jų ad mi nist ra vi mo są ly
gų, to kiu at ve ju tu ri bū ti skel bia mas 
at vi ras kon kur sas. at si ras tų žmo nių, 
ku rie tas pro ble mas iš spręs tų.

Grįž tant prie ver slo ir me no san ty
kio, rei kė tų pa ste bė ti, kad lie tu vo je 
in ves tuo ja ma į ver slą, į ban ki nin kys tę, 
vyks ta laips niš ka tarp tau ti nio ka pi
ta lo kon cen tra ci ja, o me ni nė ter pė 
yra la bai už da ra. Ste bint kul tū ros 
reiš  ki nius, at ro do, kad vis kas vyksta 
pa kan ka mai iner tiš kai, aš ne ma
tau šiuos klau si mus spren džiančios 
ins ti tu ci jos, kaip tai įpras ta va ka rų 
vals ty bė se. lie tu vo je me no ter pė yra 
nu skriaus ta. ver slo pa sau ly je vals ty
bės dė me sys kon cen truo tas į pa gal bą, 
in teg ruo jan tis į tarp tau ti nius pro

ce sus, stra te giš kai orien tuo ja ma si į 
va ka rie tiš ką mo de lį.

Taisiaurosirnedinamiškosšiuo
laikinioprofesionalausmenorinkos
pasekmė.Kokiosprielaidospadėtų
pažvelgti įdailėskūrinįnetikkaip
estetinį,betirinvesticinįobjektą?

M.V. vie na prie žas čių yra ta, kad 
nė ra ins ti tu ci jų, ku rios for muo tų 
me no rin ką. Kol nė ra šiuo lai ki nio 
me no mu zie jaus, auk cio nų ir ga leri jų 
tink lo, ne at si ras me cha niz mas kū ri
nį pa vers ti į pi ni gus. an tra ver tus, 
ne ma tau lie tu vo je me no eks por to 
stra te gi jų – tiek vals ty bi nio po žiū rio, 
tiek ins ti tu ci nės ini cia ty vos. Per ką 
mes ei na me į pa sau lį, kas yra stra te
gi niai mū sų part ne riai? 
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iki švie žių bul vių?“ (da ta vis kinta) bei 
„Ku ri fi nan si nė gru pė pri vati zuos „lie
tu vos du jas“ (ar ką ki ta, vals ty bi nių 
įmo nių dar yra pa kan ka mai daug)?“. 
at sa ky mai į juos ga li bū ti to kie pat 
pe si mis ti niai.

į pir mą klau si mą ga li ma at sa ky ti 
taip: „Nau jo ji po li ti ka – tai už mirš ta 
se na“. To kį at sa ky mą la biau siai mėgs 
ta „Nau jo sios po li ti kos“ ko a li ci jos opo
nen tai bei į vi sa da mėgs tan tį pa de juo ti 
skai ty to ją orien tuo ti laik raš čiai. Taip 
aiš kin ti la bai leng va, už mir šus, ko dėl 
at si ra do nau jo ji po li ti ka. o at si ra do ji 
dėl se nų pro ble mų. Skai ty da mas 2000 
m. me ti nį pra neši mą, Pre zi den tas 
val das adam kus dar kar tą at krei pė 
į jas dė me sį ir pa ragi no ieš ko ti nau
jų bū dų joms spręs ti. Ži no ma, la bai 
gai la, kad jis iš kart nepa siū lė nau jo 
po žiū rio. Ta da vei kiau siai ne bū tų rei
kė ję ir pa va di ni mo „nau jo ji po li ti ka“, 
bū tų ga li ma tie siog im ti šias pro ble
mas spręs ti. 

Tai gi nau jo ji po li ti ka yra ieš ko ji mas. 
ir rei kia ti kė tis, kad jis ne si baigs su 
„Nau jo sios po li ti kos“ ko a li ci ja, su 
Pau laus ku ir Pa ksu. Se nie ji ir naujie ji 
cen tris tai tvir ti na: nau jo ji po li ti ka – 
tai cen triz mas, ku riam bū din ga tai, 
kas ge riau sia ir kai rė je, ir de ši nė je. 
Tik la bai leng va iš de ši nės per im ti 
pa ža dus kel ti ver slą, o iš kai rės – di
din ti pen si jas. ir „Nau jo ji po li ti ka“ 
per ne lyg daž nai ei na leng viau siu 
ke liu, pa mirš da ma, kad net ir ne la
bai iš prusę rin kė jai ga li nu tar ti, kad 
vie nu metu ge riau siek ti tik vie no šių 
dvi ejų tiks lų. Be lie ka pri dur ti, kad 
po pu liz mas nė ra di džiau sias blo gis, 
be jo de mok ra ti ja tik riau siai ne ga lė tų 
gy vuo ti. Tik jis tu rė tų bū ti bent šiek 
tiek iš ra din ges nis ir ne už kirs ti ke lio 
rim tiems dar bams.

„Dar bai bus, nau jo ji po li ti ka – tai 
prag ma tiz mas“, – štai taip tvir ti na 
jos at sto vai. Ta čiau, re mian tis šiuo 
prag ma tiz mu, pir mas val dan čio sios 
ko a li ci jos dar bas bu vo le ga li zuo ti 
azar ti nius lo ši mus. Ga li ma il gai gin
čy tis, ver ta ar ne ver ta le ga li zuo ti 
lo ši mus. Tik var gu ar kas gin čy sis, 
kad tai ne tu rė tų bū ti vy riau sy bės 
dar bų pri ori te tas. Šiek tiek dau giau 

po zi ty ves nio prag ma tiz mo at si ran da 
kal bant apie ant rą jį nau jo sios val džios 
pri ori te tą – mo kes čių ma ži ni mą. Jau 
se niai dau ge lis ma no, kad mo kes čiai 
lie tu vo je per di de li. Ta čiau apie jų ma
ži ni mą už si min da vo ar ba lais vo sios 
rin kos ins ti tu tas, ar ba koks vie ni šas 
po li ti kas du me tai prieš rin ki mus, 
ku rio svei kas pro tas šią min tį pri
vers da vo už mirš ti pa kan ka mai greit. 
Pro ble mos nie kas ne svars ty da vo, o 
ypač ne svars ty da vo, kaip prak tiš kai 
ją spręs ti. o štai li be ra lai ne tik su da
rė kon k re tų pla ną, bet po ku rio lai ko 
tu rėjo ir drą sos pri pa žin ti, kad jis nė ra 
pats ge riau sias, ne pai sant ati ti ki mo 
li be ra liz mo ka no nams. Pra si dė jo re
a li dis ku si ja apie re a lias pro ble mas. 
Pa gal blo giau sias lie tu vių tra di ci jas ši 
dis ku si ja ga lė tų tęs tis be ga lo, nie ko 
ne da rant. Net ir tai ge riau, ne gu ty lėti. 
Tik apie la bai daug pro ble mų vis dar 
ty li ma, o ir dvi ejų rim tes nių ini ciaty vų 
per pu sę me tų – ma žo ka.

„Nau jo ji po li ti ka“ – dar ir la bai 
jauna bei ne pa ty ru si. Jos at sto vai 
lin kę ir tai nu ty lė ti. Ta čiau tiek kai
rie ji, tiek de ši nie ji, jau spė ję pa bū ti 
ir val džio je, ir opo zi ci jo je, ran da kaip 
pasi nau do ti pro ce dū rų ir pa pras tų po
li ti nių gud ry bių ne iš ma ny mu. To dėl 
ak tu a lus tam pa ant ras klau si mas – 
„ar iš si lai kys vy riau sy bė?“ į jį val dan
čio sios ko a li ci jos at sto vai at sa ko: „Tai 
ne la bai svar bu, mes tie siog dir ba me 
sa vo dar bą“. Tuo tar pu ap žval gi nin kai, 
lai kan tys sa ve re a lis tais, daž niau siai 
sa ko tvir tą „ne“. Kai ku rie net gi ne
pa aiš ki na mai at kak liai. an tai Rū ta 
Gri ne vi čiū tė vos ne kiek vie ną die ną 
„Klai pė do je“ tie siog ban do už kal bė ti: 
„Nau jo ji są jun ga juk iš tie sų kai rie ji, 
jie ne iš ven gia mai su si dės su soc de
mais“. Jei laik raš tis bū tų na cio na li nis, 
tik riau siai ir už kal bė tų. 

abu at sa ky mai taip pat šiek tiek 
va ro į ne vil tį. „Ne svar bu“ liū di na to
dėl, kad at ro do, jog ko a li ci jos gy va vi
mu su   in te re suo tas vien Pre zi den tas. 
„Nau  jo ji po li ti ka“ – tai vi sų pir ma jo 
kū di kis, ne tik idė jiš kai, bet kar tais ir 
tie siog ver čiant ko a li ci jos part ne rius 
ieš ko ti su ta ri mo. Griež tas „ne iš si
lai kys“ liū di na, nes la bai daug kas 

abe jo ja pa čia ga na prieš ta rin gos koa 
li ci jos gy va vi mo ga li my be, ga li my be 
pa siek ti kom pro mi są. o juk kaip tik 
tai yra pa grin di nis vais tas nuo jaunos 
de mok ra ti jos li gų – per di de lio as me
ny bių su reikš mi ni mo ir ne su ge bė ji mo 
su de rin ti in te re sus.

Ga li ma tik vil tis, kad šią pro ble mą 
spręs ti pri vers pa ti re a ly bė. Da barti
nė vy riau sy bė – pir mo ji itin skir tin gų 
po li ti nių jė gų ko a li ci ja. Ta čiau tik rai 
ne pas ku ti nė. Per at ei sian čius Sei mo 
rin ki mus vei kiau siai net soc de mai 
ne su ge bės su da ry ti vien par ti nės 
vy riau sy bės, nors jų po pu lia ru mas 
jau dabar bau gi na opo nen tus, o jiems 
pa tiems tei kia daug vil čių. Gal būt 
rei kės ir glau des nio ben dra dar bia vi
mo tarp visų di džių jų par ti jų, ku rio 
pir mo ji kregž  dė bu vo ba lan džio vi
du ry je įkurta ke tu rių par ti jų ly de rių 
ko mi si ja svar biau sioms lie tu vos 
pro ble moms spręs ti. Tik ši ko mi si ja 
iš si sė mė beveik ne pra dė ju si dėl vie nos 
pa pras tos prie žas ties. Net ir ko le
giš kai da bar ti niai ly de riai ne no rė jo 
pri im ti jo kių spren di mų, nes ven gė 
at sa ko my bės.

la bai pa na šu, kad ly de riai ir jų par
ti jos net ir į val džią ne no ri, nes bi jo 
at  sa ko my bės. Soc de mai jau ne kartą  
iš si ta rė – „dar ne da bar“. Ne pai sant 
tos ap lin ky bės, kad jie jau da bar tur
būt ga lė tų nu vers ti esa mą vy riau sybę 
ir su for muo ti nau ją, nes „Nau jo sios 
po li ti kos“ vy riau sy bė Sei me fak tiš kai 
jau ta po ma žu mos vy riau sy be. Ta čiau 
iki pre zi den to rin ki mų dar li ko per 
daug lai ko, iki jų ga li ma ir su si tep ti. 
ar ba, sau gant al gir dą Bra zaus ką nuo 
„su si te pi mo“ ir ne ski riant jo mi nistru 
pir mi nin ku, iš si duo ti, jog šis me la vo 
sa ky da mas, esą jam ne rū pi gar bė ir 
pre zi den to pos tas. Taip aiš kė ja, kad 
stra te gi niai vals ty bės in te re sai nė ra 
to kie svar būs, kaip stra te gi nis pla nas 
at ei ti į val džią už si tik ri nus ir dau gu
mą Sei me, ir pre zi den to pos tą. mat 
ta  da ne lie ka at sa ko my bės nei prieš 
ki tas po li ti nes jė gas, nei prieš Pre zi
den tą, tu rin tį ki to kią nuo mo nę. 

Ga li bū ti ir dar blo giau. Su sie jus 
Pre  zi den to Bra zaus ko ne pa si ten ki
ni mą sa vo ga lio mis pir mo sios ka den
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ci jos pa bai go je, bū ti ny bę soc de mams 
jį iš kel ti kan di da tu pre zi den to rin ki
muo  se (nes nė vie nas ki tas po li ti kas 
ne ga li taip tvir tai ti kė tis per ga lės) ir 
vis pa si ro dan čius ra gi ni mus keis ti 
vi so mis bė do mis kal ti na mą vals ty bės 
ins ti tu ci nę są ran gą, ga li ma spė ti, kad 
soc de mai tik rai su gal vos kon sti tu ci nę 
re for mą. Pa vyz džiui, pri si mins se ną 
pla ną pa vers ti lie tu vą gry nai par la
men ti ne res pub li ka, vi lian tis, kad kai
ruo liš kos rin kė jų nuo tai kos už tik rins 
il ga lai kį soc de mų do mi na vi mą. ar ba 
at virkš čiai, stip rin ti pre zi dento  ga lias, 
vi lian tis, kad net ir vie na pen ke rių 
me tų ka den ci ja yra pa kan ka mai il ga 
di de liems dar bams nu veikti. Tai gi 
ga li ma ma ni pu liuo ti at sa ko my be ir 
prieš rin kė jus. 

Kai val džia ši taip ne bran gi na ma, 
ne bran gi na jos ir ko a li ci jos part ne riai. 
ar tū ras Pau laus kas, ne pai sant li be
ra lų pa ža do rem ti jį pre zi den to rinki 
muo se, ra miai svars to ga li my bę prieš 
šiuos rin ki mus tar tis su kai riai siais. 
Taip jis pa mirš ta daug pa pras tes nį bū
dą tap ti so li džiu po li ti ku, nei po li ti nės 
in tri gos. Ta po li ti nė jė ga, ku riai val
dant gy ve ni mas lie tu vo je po tru pu tį 
pra dės tvar ky tis ne tik eko no mi kos, 
bet ir sau gu mo, vi suo me nės suta ri mo 
ir at sa kin gu mo pras me, il gam įsi tvir
tins po li ti nė je are no je. 

Be si tę sian čios in tri gos, mi nist rų ir 
vy riau sy bių kai ta ga li tik su stip rinti 
įspū dį, kad val džios lie tu vo je vi sai 
nė ra. Tai ypač į nau dą vi so kio plau
ko ra di ka lams, šiuo me tu iman tiems 
pa vyz dį iš ki tų, di des nių bei ma žes nių 
par ti jų, ir be si vie ni jan tiems. ir la bai 
daug žmo nių ga li su si gun dy ti min
ti mi, kad rei kia ne nau jos po li ti kos, 
o ap skri tai baig ti po li ti kuo ti ir pa si
kliau ti „stip ria ran ka“. Nei mur zos, 
nei Šus taus ko pre zi den tu lie tu viai 
ne iš si rinks, bent jau ne da bar. Bet 
po li ti kos ne su tvar kys ir „sa vas“ ku rios 
nors par ti jos pre zi den tas ar Kon sti tu
ci jos kei ti mas. Rei kė tų dau giau nau jų 
idė jų ir pa si ry ži mo dirb ti kartu. Dar 
prieš pre zi den to rin ki mus.

Net ir bū nant op ti mis tu, ten ka kal
bė ti apie val džios kri zę lie tu vo je. To
kiu at ve ju la bai įdo mus tam pa tre čias 

klau si mas, ku rį ga li ma su for mu luo ti 
ir taip: „Kam tai nau din ga?“ Tuo me
tu, kai nie kas lyg ir ne no ri val džios, 
o ją tu rin tys ne ži no, ką da ry ti, ša ly
je svar biau si eko no mi kos re for mai 
da ly kai – ener ge ti kos, trans por to ir 
ry šių įmo nių pri va ti za ci ja. Žiū rint 
at gal, svar biau siu de šimt me čio įvy
kiu to gal ir ne pa va din si, bu vo daug 
su dė tin giau su kur ti rin kos eko no mi
kos pa grin dus. Ta čiau at ei nan čia me 
de šimt me ty je nuo šios pri va ti za ci jos 
eko no mi nė lie tu vos ge ro vė pri klau sys 
la bai stip riai. Ta da ir per ša si min tis, 
kad tik ro ji val džia lietu vo je – ke lių 
ver slo ryk lių ir gi mi nai čių kla nų ran
ko se. Po li ti nės rie te nos – po li ti kams ir 
rin kė jams, o ver slo „da ry ti“ tai ne su
truk dys? ir toks ver slas su kurs ge ro vę 
tik ne dau ge liui?

Tai gi „Ko kia fi nan si nė gru pė pri va
ti zuos „lie tu vos du jas“?“ į šį klau si mą 
leng viau sia at sa ky ti: „Juk an ta nas 

Bo sas jau da bar vi są du jų tie ki mą 
kon tro liuo ja“ ar ba „Juk Bro nis lo vui 
lu biui jų la biau siai rei kia, jo „ache
ma“ ket vir ta da lį jų ir su nau do ja. o 
jis, žmo gus, pi ni gų tu ri“. Ne ži nan  tie ji 
ar ba ne no rin tie ji ži no ti, kas yra Bo sas 
ar ba lu bys, at sa kys: „Pri va ti zuos tu
rin tys pi ni gų po li ti kų drau gai, o du jų 
kai na tik rai kils“. Po 2000 m. rin ki mų 

v i S u o M e N ė

į po li ti ką at ėjo nema  žai ver sli nin kų, 
stam bių ir smul kes nių. an tai vik to
ras us pas ki chas, ta pęs Sei mo na riu ir 
iš po pu lia rin tas „Dvi ra čio žy nių“, – jau 
be maž kul ti nė fi gū ra.

vis dėl to į gal vą at ei na be veik ere
tiš ka min tis: lie tu va jau yra pi lie ti nė 
vi suo me nė. Su lais vais rin ki mais, 
lais va spau da ir dau gy be pro fe si nių 
są jun gų, in te re sų gru pių, ne vy riausy
bi nių or ga ni za ci jų, fon dų ir t. t. Tai 
juk ir yra pi lie ti nės vi suo me nės pa
grin das. Gal būt vi sos šios ins ti tu cijos 
vei kia ne vi sai pui kiai, o pa kan ka mai 
di de lei žmo nių da liai trūks ta pi lie ti
nės po li ti nės kul tū ros, idant ga lė tų 
pa si nau do tų jų tei kia mais pri va lu
mais, ba na liai ta riant, ko vo da mi už 
sa vo tei ses. o štai di džio jo ka pi ta lo 
įta ka de mok ra ti nė je po li ti ko je yra 
ne iš ven gia ma. Jo at sto vai pi ni gų ir 
ryšių tu ri jau da bar. Ta čiau tai tik 
at spin di nor ma lią de mok ra ti za ci jos 

ei gą. Gal būt ne pa čią gra žiau sią jos 
pu sę ir ne pas ku ti nę sta di ją. vis dėl to 
ver sli nin kai tu ri tei sę gin ti sa vo inte 
re sus kaip ir bet ku ri ki ta vi suo menės 
gru pė. o iš ei da mi į vie šu mą jie bent 
šiek tiek ap ri bo ja ga li my bes pik tnau
džiau ti sa vo re sur sais. 

Pa grin di nis vais tas nuo mo no po
liz mo eko no mi ko je yra kon ku ren ci ja. 

artūro paulausko susitikimas su socialdemokratinės opozicijos lyderiais: 
algirdu Brazausku, vyteniu andriukaičiu ir Česlovu juršėnu. 2001 m. kovo 8 d. elTa
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Pri va ti za ci jos tiks las ir yra di din ti 
šią kon ku ren ci ją. ir to tik rai ne ga
li ma lai ky ti ne pa grįs ta li be ra liz mo 
dog ma. Per pas ta rą jį de šimt me tį 
bu vo ga lima įsi ti kin ti, kad įmo nes 
val dant vals ty bei, kai nos ky la taip 
pat, kaip ir jas val dant suo miams ar 
ame ri kie čiams. Tik pa pil do mai dar 
di dė ja sko los ir mo kes čiai, skir ti joms 
ap mo kė ti. Svar bu tik ne pa mirš ti šio 
tiks lo. įmo nių par da vi mas už sie nie
čiams už vie ną li tą, no rint nu si kra ty ti 
pro ble mų, ar ba iš skir ti nių są ly gų su
da ry mas, ma nant: „Kad tik grei čiau 
ir bran giau nu pirk tų“, ne iš spręs nei 
vy riau sy bės, nei eko no mi kos pro
ble mų. Taip pat kaip ir „lie tu viš ko 
ka pi ta lo“ gy ni mas. Net jei ma ny tu
me, kad to kiu gy ni mu už si i man tys 
po li ti kai ne tu ri jo kių sa va nau diš kų 
in te re sų, jie tu rė tų su pras ti, kad kol 
lie tu viš kas ka pi ta las ne su tvir tės 

„Be rusijos nėra europos“
DaRiuS alEKNa kalbina HélÈ  NE caRRÈ  RE D’ENcauSSE

Daug kas lie tu vo je vis dar ne ga li su pras ti va-
ka rų eu ro pos dvi pras miš ko po žiū rio į rusiją: 
nuo la tos kri ti kuo da mi ją už ne si bai gian čius 
tei sės pa žei di mus, eu ro pie čiai visa pu siš kai 
jai nuo lai džiau ja ir net pa tai kau ja, sergėdami 
savo geostrateginius interesus. Šios po zi ci jos 
šak nys gi lios – dar vic to ras Hu go tvir ti no: „be 
ru si jos nė ra eu ro pos“. Nie ko ne pa kei tė ir 
XX a. pa tir tis, kuo met so vie tų ru si ja ke lis syk 
bu vo iš si žio ju si pra ry ti vi są eu ro pą, ir, ki ta 
ver tus, so vie tų im peri jos su by rė ji mas. lie-
tu va su šia po zi ci ja susi  du ria, mė gin da ma 
ieš ko ti va ka rų eu ro pos pri ta ri mo sto ji mui į 
NaTo: pa grin di nis ar gu men tas prieš – šū kis 
„ne er zin ki me rusijos!“

Ypa tin gu prie lan ku mu ru si jai net šia me 
kon teks te iš si ski ria pran cū zi ja. po ant ro jo 
pa sau li nio ka ro iš li ku si tarp di džių jų vals ty-
bių tik bri tų ir ame ri kie čių dė ka, Char   les’io 
de gaul les’io va do vau ja ma ji iš sto jo iš 
NaTo, pa su ko „tre čiuo ju ke liu“, taip kar-
tu leis da ma stip rė ti so vie tų tvar kos įta kai 
ne tik eu ro po je, bet ir vi sa me pa sau ly je. 

Ypa tin gi san ty kiai su „ne ap rė pia mos te ri to-
ri jos“ ru si ja (pri si min ki me Na po le o no žygį), 
ato mi nis gin klas bei „ne pri klau so ma“ už sie-
nio po li ti ka tu rė jo at kur ti pran cū zi jos kaip 
pa sau li nės ga ly bės sta tu są. De gaul les’io 
pra dė tą de monst ra ty vaus flir to su Krem liu-
mi po li ti ką tę sė ir Franšois Mit te rand’as, jos 
lai ko si ir da bar ti nis pre zi den tas jac qu es’as 
Chi rac qu es’as. 

Šių me tų ba lan džio 23–25 d. vil niu je vy -
ko uNeS Co su reng ta „Ci vi li za ci jų dia logo“ 
kon fe ren ci ja, kur pre zi den tui Chi   rac qu es’ui 
at sto vavusi Hélè   ne Carrè   re d’en caus se, su  -
tiko iš dės ty ti sa vo po žiū rį į rusi ją ir eu ro pą 
„Nau jo jo ži di nio-ai dų“ skai ty to jams.

Hélè   ne Carrè   re d’en caus se (g. 1929) ki  
-lu si iš ru si jos aris tok ra tų šei mos. is to ri kė, 
po li ti kė, ha bi li tuo ta dak ta rė, pran cū zi jos 
aka de mi jos na rė (1990), įta kin giau sia so vie-
to lo gė pran cū zi jo je, dau gy bės kny gų au to-
rė. Dės to pa ry žiaus uni ver si te te, pa ry žiaus 
po li ti nių stu di jų ins ti tu te, yra bu vu si Sla vų 
ins ti tu to pa ry žiu je di rek to rių ta ry bos na rė, 

ar šio je tarp tau ti nė je kon ku ren ci jo je, 
ge ro vės vi siems jis tik rai ne su kurs. 
o kad tai nė ra gy ve ni mo ar mir ties 
klau si mas – taip pat aki vaiz du. lie
tu vo je esa ma įmo nių, ku rios iš gy ve no 
to je kon ku ren ci jo je, ne pai sant net ir 
dau ge lio truk džių, ku rių prie žas tis 
yra ta pa ti vals ty bė. 

Kaip ir eko no mi ko je, lie tu vos po
li ti ko je at sa ko my bės, idė jų bei re a lių 
dar bų kon ku ren ci jos yra šiek tiek per 
ma žai. Tiek „se no jo je“, tiek ir „nau jo
jo je“ lie tu vos po li ti ko je – šiek tiek per 
daug as me ny bių, įvaiz džių ir sim bo lių 
kon ku ren ci jos. To dėl ir nau jo ji po li ti ka 
tė ra ma žy tis žings ne lis spren džiant 
se nas pro ble mas. Ta čiau pa kan ka mai 
svar bus tuo, kad ro do dar ne vi sai iš
blė su sį žmo nių op ti miz mą ir ti kė ji mą, 
kad ga li ma ką nors pa keis ti. Jei šis 
op ti miz mas iš blės, kon ku ren ci jos ir 
de mok ra ti jos ga li vi sai ne lik ti.

ei na pa rei gas ry tų ir va ka rų saugumo ty ri mų 
ins ti tu te (East-WestInstituteforSecurityStu-
dies) Niu jor ke, yra pran cū zi jos di plo ma ti jos 
ar chy vų vi ce pre zi den tė. 

Carrè  re d’en caus se la biau siai iš gar sė jo  
sa vo kny go je L’Empireéclaté (1978) taik liai 
nu ma čiu si So vie tų Są jun gos suby rė ji mą iki 
am žiaus pa bai gos, griau nančio mis jė go mis 
pir miau sia lai ky da ma na cio na li nį im pe ri jos 
tau tų ne pa si ten ki ni mą, stip rė jan tį mu sul-
mo nų pa sau lio spau dimą ir de mogra  fi nę 
So vie ti jos kri zę. Ki tos kny gos: Lapolitique
soviétique auMoyen-Orient (1975), Léni-
ne, la révolution et pouvoir (1979), Sta-
line, l’ordre par terreur (1979), LeGrand 
frè re (1983), LeGranddéfi:Bolchevikset
nations, 1917–1930 (1987), LeMalheur
russe (1988), Victorieuses Russie (1992), 
NicolasII:latransitioninterrompue (1996) 
ir dar daug ki tų. 

Kaip po li ti kė, Carrè  re d’en caus se pri -
k lauso pran cū zi jos de ši nių jų rpr-uDF 
są jun gai, sa vo po li ti nę li ni ją kil di nan čiai iš 
gene ro lo Char les’io de gau lle’io idė jų. ji 
yra lai ko ma ar ti ma pre zi den to Chi rac qu es’o 
pa ta rė ja, o 1994 m. pa gal rpr-uDF są ra šą 
iš rink ta eu ro par la men to nare.

už po kal bio su Hélè  ne Carrè  re d’en   - 
causse ga li my bę re dak ci ja dė ko ja prancū-
zi jos am ba sa do riui lie tu vo je po nui jeanui 
Ber nar dui Harth’ui. už lei di mą per spaus-
din ti ro wa no gen no pie ši nį – National
Review re dak ci jai.

Valstybėsiršalys–keistosbūtybės,
tarsi žmonės.Vienosmums tiesiog
patinka,kitos–labaipatinka...Kuo
justraukiaRusija,kuožavi?

Dviem dalykais. Pirmiausia        – didele 
kultūra, kurią aš labai gerai pažįstu: 
rusų literatūra, kalba, isto rija; aš ga
liu rusiškai parašyti knygą, skaityti 
paskaitas. manau, kad tai nepranoks
tama kultūra. Kita prie žastis – Rusi
jos istorija: ji ypatinga, šios šalies 
likimas itin savitas. manau, kad šioje 
didžioje šalyje, kurios istorija – visas 
tūkstantmetis, slypi tarsi amžina 
nelaimė ir nuolatinė pa stanga per
žengti istorijos sunkumus, sukurti 
modernią šalį, ir mane tai žavi. Kaip 
istorikė, lygindama visuo met mačiau, 
kad Jungtinių vals tijų ar mano šalies, 
Prancūzijos, isto rija visada klostėsi 
palyginti laimingai. Be abejo, būta 
tra giškų įvykių, bet apskritai tai lai
minga istorija, leidusi tautai augti, 
skleis tis, daug ko pasiekti. Rusijos 
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istorija – visiška priešingybė, ir tai 
tragiška. mane tai keri. aš nuolatos 
klausiu savęs, kada ši istorija pasuks  
normalia vaga.

Jūspuikiaiišmanoteikisovietinę,
sovietinęirposovietinęRusijosistoriją.
Koyradaugiautarpšiųlaikotarpių–
arskirtumų,arpanašybių?

Pirmiausia turiu pasakyti, kad žvel
giant į visą Rusijos nelaimės istoriją, 
nuo Xviii a. pradžios, bet ypač XiX a. 
pabaigoje ima atrodyti, kad Rusija 
galbūt išsikapstys iš šios katastrofos. 
Tai visiškai aišku, XiX a. pabaiga ir 
XX a. pradžia buvo puikios: 40–50 me
tų plėtros, ekonominio ir intelektinio  
augimo. Nereikia pamiršti, kad Di
džiojo karo išvakarėse, 1914 m. 80% 
to meto kartos vaikų lankė mokyklas 
ir mokėjo rašyti. Tai rodo tikrą dvasios 
revoliuciją. Rusijos modernėjimas 
buvo prasidėjęs, bet jį nutraukė ka ras 
– Rusijai dar kartą nepasisekė. 

Sovietinė epocha buvo visiška ne sėk
mė, niekuo nepateisinamas grį žimas 
atgal. Tą laikotarpį reikia priimti kaip 
Rusijos istorijos tarpsnį, trukusį tris 
amžiaus ketvirčius. Tai buvo regreso 
laikotarpis, išskyrus gal būt švietimo 
sritį, išlaikiusią se ną ją Rusijos kryptį. 
Tai nebuvo prarasta, bet visa kita – 
didžiausias nuosmukis. 

Norėdama iš viso to ištrūkti, Rusija 
paskutinį XX a. dešimtmetį turėjo dau
giau sunkumų nei bet kuri kita šalis. 
Rusija, žinoma, turtingesnė už visas 
kitas šalis savo ištekliais, nepai sant 
sugriuvimo, ji stipri šalis, bet už savęs 
ji turi tris ketvirčius amžiaus komu
nizmo, ko nėra patyrusi jokia kita 
šalis. Kita blogybė, kuri tam tikrais 
laikotarpiais gali būti ir teigia mybė, 
bet dabar jau nėra: Rusijos teri torija 
pernelyg didelė, kad būtų galima ką 
nors sukurti jos milžiniškoje erdvėje. 
Sunku įtikinti kokios nors politikos 
būtinybe žmones, kuriuos nuo tavęs 
skiria dešimt valandų. 

Šiandien Rusijos gyventojai daug 
homogeniškesni, Rusija tokia buvo tik 
Xvi a., bet vis tiek dar yra 20% gyven
tojų nerusų, ir nesu tikra, kad gyven

tojai turėtų sudaryti homogenišką 
masę. Tautoje gali būti kultūrų 
įvairovė, ir ši problema gali skatinti 
ne tiek asimiliaciją, kiek sugyvenimą. 
Pažiūrėkite į totorius: jie jau nuo 
Xvi a. gyvena kartu su rusais, taigi 

tai įmanoma. Bet kai pažvelgiame į 
čečėnus, kurie su rusais gyvena tik 
du amžius... Ką su jais daryti? ma
nau, vienintelis dalykas, ką vertėjo 
pada ryti, tai su jais atsisveikinti. Bet 
dabar jau vėlu. 

Rusijoje galima pastebėti tokį sa vitą 
psichologinį fenomeną, kurio neturi 
kitos visuomenės: komunizmą visur 
atnešė SSRS, bet jo niekas neatnešė 
rusams, tik jie patys. Tam tikra pras
me jie atsikratė to, kas yra jų pačių 
istorija. Jūs, lietuviai, galite pasakyti, 
kad tai rusų istorija ir kad jūs nieko 
apie tai nenorite žinoti. Bet jie negali  
taip pasakyti. Tai jų pačių kaltės 
isto rija, o atsiplėšti nuo savęs yra 
labai sunku, ypač kai neturi kitos 
atmin ties. 

Pagaliau Rusija neturi valstybės. 
Kiti taip pat neturėjo valstybės, bet 
prisiminimai apie ją dar nebuvo tolimi. 
Sovietinė sistema nebuvo valstybė, tai 
buvo partija. o turint tokią teritoriją 
valdyti 150 milijonų gyventojų, kai 
partija suiro... Partijos, apie kurią 
niekas nebenorėjo nieko girdėti, tin
klas nugrimzta ir lieka gelmėse, o 

valstybės nėra. manau, kad tai pa aiš
kina daugelį rusų problemų. 

Tad jie neturėjo valstybės ir alter
natyvaus elito. ir kurti reikėjo iš to 
pa ties. Kartą Borisas Jelcinas man 
pasakė: „aš – senas aparatčikas. aš 
žinau, ką moku daryti. Sąžinė man 
sako, kad tai buvo blogai. aš mokėjau  
sulaužyti, kas buvo, bet nežinojau, 
ką daryti toliau“. Beje, šitai jis sakė 
jau pasitraukęs. Pirmas jam iškilęs 
klau simas buvo, kaip padaryti, kad 
pa sikeitimai būtų nebesugrąžinami. 
iš esmės kaip tik todėl jis padarė la
bai sudėtingą dalyką, pasirinkdamas 
poli tinį, o ne ekonominį sprendimą – 
reformos nebuvo vykdomos, nes buvo 
politiškai svarbu išardyti sistemą, 
idant būtų sukurta grįžti atgal nelei
sianti situacija. Jelcinas suprato, kaip 
sunku kurti. Galbūt jis ne visuomet 
gerai suprato problemų mastą, bet 
turėjo puikią intuiciją. Tačiau Puti
nas – kitos kartos, kito išsilavinimo 
žmogus. Jis geriau suvokia, ką rei
kia daryti. manau, kad jis geriau už 
Jelciną supranta katastrofos mastą ir 
užmojų didumą. Tai paaiškina, kodėl 
jis eina mažais žingsneliais. 

Nemanau, kad Rusija prarado 
dešimt metų. Ji tikrai prarado laiko 
ekonominėms reformoms, bet ji p asie
kė, kad senoji sistema nebe grįžtų. 
Komunistai nė karto nelaimėjo rinki
mų – tai labai svarbu, nes jie turi dar 
gyvą aną aparatą. Jie galėjo laimėti 
pre zidento rinkimus 1996 m., ir čia 
reikėjo Jelcino genijaus, kad jiems 
sutrukdytų. ir dabar matome, kad 
ne komunistai valdo Rusiją – tai pu
iki pergalė. Nebuvo pilietinio karo, 
net sąs kaitų suvedinėjimo – tai ypa
tingas atvejis toje šalyje, žinant, ką ten 
padarė komunizmas. Taip pat ne buvo 
bado, kitų baisių nelaimių. 

Yra dar vienas klasikinis Rusijos 
istorijos fenomenas: kiekvieną kartą, 
kai valstybė sunykdavo, atsirasdavo 
mažyčių šalį skaidančių valstybėlių – 
iš to sudaryta visa Rusijos istorija. 
Da bar po truputį restauruojamas 
centri nės valdžios autoritetas. aš daug 
kar tų buvau urale. uralo gubernato
rius yra didelės valstybės galva, labai  

Hélè  ne Carre`  re d’encausse. 2001. 
Tomo vyšniausko nuotrauka
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turtingas, ir jis daro viską: prekiauja  
su užsieniu, pardavinėja žemės gel mių 
turtus ir jam visiškai nusispjauti į 
mask vą. Kartą aš jo paklausiau: „Ką 
jūs pervedate centrinei valdžiai?“ 
Jis išpūtė akis: „o kodėl jūs norite, 
kad aš ką nors pervesčiau centrinei 
val džiai“? Taip, ji jam nebeegzista
vo. Tad aš manau, kad prasideda 
valstybės at kūrimas, ir dar toli gražu 
iki jo pabai gos. 

Esama ir kitų įdomių ženklų. Pa
vyzdžiui, atsiranda plonytis tikrų jau
nos kartos verslininkų sluoksnis, taip 
pat po truputį gimsta ir vidurinysis 
sluoksnis. Tad sociologiniu požiūriu 
galima įžvelgti permainų. Sociologi
niu   požiūriu visa senoji karta yra 
pasmerkta biologiškai, ji – visiškas 
stabdys. Bet Rusija turi labai daug 
gamtinių išteklių, kuriuos taip pat 
reikia gerai panaudoti, ji turi labai 
išsilavinusią visuomenę ir tuo rem
damasi pradeda atsikurti. visokie 
patarimai, kad lenkai padarė taip, o 
vengrai anaip, neturi jokios prasmės, 
nes pasaulyje tai unikali padėtis, ir net 
kinai neturi panašios patirties. 

ir dar vienas dalykas. aš visiškai 
nemanau, kad labai blogai, jei valsty
bei vadovauja tipelis iš KGB, nes ne
represinė KGB dalis jau 30 metų buvo 
paprasčiausias administracinis orga
nas,  Rusijos ENa (EcoleNormaled’Ad
ministration, aukštuosius valstybės 
pareigūnus ruošianti Prancūzijos 
mokykla – D.A.), vienintelė įstaiga, 
kur žmo nės išmokdavo administruoti, 
nes par tija, kaip aukštuosius valdi
ninkus parenkanti institucija, jau 
20–30 me tų buvo diskredituota. Kai 
tai sakai, žmonės nustemba, bet tai 
tiesa. Todėl Rusijai vadovaujan
tis žmo gus nėra genijus, tai tiesiog 
žmogus, šiek tiek pažįstantis išorinį 
pasaulį. Pramoni nis šnipinėjimas 
užsienyje – puiku, taip galima sužinoti 
daug daugiau, nei tupint užsidarius 
kabinete, kaip darė visi sovietiniai 
partijos funk cionieriai. Kita vertus, 
savo ryšių su KGB dėka jis turbūt 
apytikriai suvokia padė tį šalyje.

Kokieveiksniai,jūsųmanymu,for

muoja jaunojo, šiandien ir rytoj į
valdžiąateisiančioRusijospolitinio
elitoidėjas?

Jaunasis politinis ir ekonominis eli
tas yra puikus, ypač ekonominis. Jis 
kito tipo, nebe to, kuris prieš dešimt 
metų viską privatizavo. viskas keičiasi 
labai greitai. anie labai turtingi, su 
jais viskas gerai, bet jie jau nueina  nuo 
scenos. o jaunasis elitas, versli nin kai, 
turintys apie 35 metus, ypač išlikę 
po 1998 m. krizės, yra labai protingi, 
dažnai studijavę užsie niuo se. Žinoma, 
nereikia turėti iliuzijų, dažniausiai 
tai aparatčikų sūnūs. Jie nori į Rusiją 
perkelti vakarų modelius, sukurti 
vartotojišką, racionalią  visuomenę. 
įdomu, kad Putinas perima jų idėjas, 
jis ir pats sako, tarsi siūlydamas 

savitą istorinį kompromisą: „Jūs esate 
visiškai nelegalioje padėtyje, bet aš 
to nenoriu žinoti. aš nenoriu reika
lauti, kad jūs sugrąžintumėte į šalį 
tai, ką jūs paslėpėte – žinia, veik visi 
išveža nacionalinį kapitalą, – bet 
jūs turite dalyvauti ekonominiame 
gyvenime, nes jūs tai mokate daryti“. 

Ne žinia, ar tai veiks, ar ne, bet tai 
turbūt vienas svarbiausių toje šalyje 
vykstančių dalykų. matyti, kaip atsi
randa verslininkai, kurie galbūt yra 
šalies ateitis, ir daugelis jų dalyvauja  
politikoje. Bet čia ir yra problema, 
nes visose valstybės institucijose jau 
30 me tų sėdi tie patys, ir juos reikia 
išvaikyti. 

Tad grossomodo naujoji karta eko
nomikos požiūriu yra racionali, libe
rali, kapitalistiška, bet politikos po
žiū riu įsitikinusi, kad šalyje reikia 
tvarkos. Ne stalininės tvarkos, bet 
tie siog tvarkos. Reikia autoriteto, 
reikia valstybės, ir to vakariečiai 
nesupranta. Jie mano, kad valstybės 
kūrimas yra totalitarinis veiksmas. 
Galai griebtų, tai nėra totalitarinis 
veiksmas, mes patys kūrėme savo 
valstybę,  visiems jos reikia. užduotis 
nepaprastai didelė – ne tik atsikratyti 
komunizmo, bet ir sukurti normalią 
vi suomenę, o šitai, be jokių abejonių, 
gali padaryti tik valstybė, susiedama 
visa, kas yra šalyje. 

Taip pat Rusijoje esama nuostatos, – 
ir čia lietuviai man galėtų pasakyti, 
ar sakau tiesą, – atsisakyti imperijos. 
Jei nepaisysime nostalgi nin kų, ru
sai yra įsitikinę, kad imperija jiems 
kainavo labai brangiai, ir jie nieko 
nebenori apie ją girdėti. Jie dar turi 
150 mln. gyventojų, 17 mln. km2 ir 
tūkstantmetę istoriją. Jie nebėra 
supergalybė, bet nori būti gerbiama 
valstybė. Bet tai nereiškia būti impe
ri ja. Jie atgaus tarptautinę įtaką, kai 
sukurs valstybę. mano supratimu, 
jiems reikia saugoti šią nuostatą, ir 
tuo met, išlaikant tokią Rusijos evoliu
ciją, ateityje galima tikėtis taikos. 
Jeigu jie tai darys, saugodami tik 
išo rę, tai bus klaida. aš nesakau, kad 
taip negali atsitikti po 2030 metų, kai 
jie atkurs savo galią. 

Tačiau rusai supranta, kad jų laukia 
nepaprastai didelė užduotis, di des nė 
negu kieno nors kito pasaulyje, kad 
dar kartą jie turi pamėginti įveikti 
savo katastrofą, daug didesnę už pas
kutiniąją, nes subyrėjo kaip tik imper
ija. ir visa jaunoji karta supranta, kad 
visiškai neaišku, kada vėl pa sitaikys 

vladimiras putinas. romano genno pieš. 
(Nationalreview, 2001 04 02)
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tokia galimybė. Tai, ką jums sakau, 
nėra visiškai politiškai korek tiška, 
bet galbūt tai nėra netiesa.

KoksstačiatikiųBažnyčiosvaidmuo
šiuolaikinėsRusijosvisuomenėsgy
venime?Arjidarokokiosnorsįtakos
valstybėspolitikai?

Stačiatikių Bažnyčia, jei žiūrėsime 
į patriarchą, kaip ir visa kita, yra 
sovietinis palikimas. Čia taip pat 
reikia atsinaujinimo. Patriarchas 
buvo išrinktas pagal nomenklatūros 
są ra šą, ir dabartinis, ir ankstesnysis 
patriarchai buvo išrinkti partijai prita
riant. Beje, tai nėra blogas žmogus, 
ir aš nesakau, kad jis nėra Bažnyčios 
žmogus ta prasme, kokią mes sutei
kiame šiems žodžiams, bet čia reikia 
atsinaujinimo. Rusai puikiai supranta, 
kad stačiatikių Bažnyčia išgyveno 
tik ypatingo sandėrio su valstybe ir 
partija dėka. Todėl situacija labai 
dvi prasmiška. visi sutartinai mano, 
kad ji turėtų išsivalyti, pasikeisti, kad 
būtų tikra Bažnyčia. 

Jelcinas juto problemą, nes matė, jog 
Bažnyčia reikalinga. Jis kaip tik todėl 
prisiekė patriarcho akivaizdoje – manė, 
kad Bažnyčia bus vienas iš ug dančių 
valstybės įrankių. Bet čia Bažnyčia 
buvo išmintinga, taip pat ir patriar
chas: jis suprato, kad tai labai pavo
jinga, kad šiuolaikinė valstybė turi 
būti pasaulietinė, ir Bažnyčia ne turi 
dalyvauti politiniame gyvenime. man
au, kad, nepaisant visų savo trūkumų, 
stačiatikių Bažnyčia parodė didelę 
išmintį ir pakankamą supratimą, kas 
yra šiuolaikinė valstybė. Tai labai 
sudėtinga, nes pats valstybės galva, 
Putinas, kuris, atrodo, yra ti kin tis 
(visų nuostabai jis labai tikintis, prak
tikuojantis žmogus, jis labai atvi rai 
apie tai visiems kalba ir, ma nau, 
nemeluoja), mano, kad valstybei rei
kia Bažnyčios, bet ji laikosi atokiai,  ir 
intelektinis elitas palaiko šį Baž nyčios 
pasitraukimą. Bet visuomenei reikia 
Bažnyčios, kad ji galėtų mora liai augti, 
valstybei reikia Bažnyčios, kad įtiktų 
visuomenei, o Bažnyčia ma no, kad 
reikia išlaikyti 1917 m. susi rinkimo 

kryptį, t. y. atsiskyrimą nuo valstybės. 
visi apie tai pamiršo, bet 1917 m. 
vasarį įvykęs Susirinkimas doktrinos 
klausimais stačiatikių Baž nyčiai yra 
nepaprastai svarbus, kaip katalikams 
vatikano ii Susi rin kimas. Tad jei 
Bažnyčia sugebės tęsti šią li niją, ji 
gali sulaukti aggiornamento ir būti 
labai naudinga vi suomenei.  

Šiandienkurkasmažiauneiprieš
keletąmetųkalbamaapiePietų ir
Šiaurėskonfliktą,apiemusulmonų
pasauliogrėsmękrikščioniųpasaulio
stabilumui.Ar taibuvoklaidinga
hipotezė?ArRusijairealiaigrasina
musulmonųpasaulis?

Ne, tai tikras dalykas. Pirmiausia 
tai Rusijos problema. musulmonų 
val stybės yra greta jos sienų, tai bu
vusios SSRS respublikos, kitos yra 
jos viduje – totoriai, baškirai. manau, 
kad čečėnus reikia palikti nuošalėje, 
nes čečėnai – neišspręsta problema. 
Bet Dagestanas, visos musulmonų 
bendruomenės aplink volgą pirmi
ausia tu ri vidaus gyvenimo matmenį. 
Kitas, išorinis, matmuo – senosios 
SSRS valstybės, ir jos taip pat labai 
svarbios: naftos kelias eina per jas, 
jos gy veno kartu, tad, be abejonių, yra 
labai  susijusios tarpusavyje, jose vis 
dar didelės rusų bendruomenės, tad 
at skir ti jas ekonomiškai yra nepap
rastai sunku. 

Rusija išmintingai suprato, kad rei
kia pripažinti, jog jos viduje gyvena 
labai savitos bendruomenės. Rusijos 
federacijos konstituciją reikia peržiū
rėti, nes pagal ją visų 89 federacijos 
narių teisinė sistema bei tvarka turi 
būti visiems ta pati, o iš tikrųjų taip 
nėra: totoriai turi savo teisinę siste
mą, baškirai taip pat, ir jie nori būti 
ypatingos valstybės. Rusija turi būti 
veikianti federacinė valstybė su mini
maliu centrinės valdžios autoritetu 
ir kartu pripažinti šį specifiškumą. 
Kaip tik šito vakariečiai niekada 
nesupranta. Būsimoji tvarka Rusijoje 
priklau sys nuo kompromiso tarp rusų 
ir didžiųjų nerusiškų civilizacijų. 

Sunkumų prideda tai, kad prie Ru

sijos sienų esama didžiųjų musulmonų 
valstybių. Kazachstanas ir uzbe
kistanas – tai valstybės su gausybe 
išteklių, panašiai kaip Rusija. Jos šian
dien turi daugybę problemų, bet poten
cialiai jos turtingos. ir sovietinės sis
temos dėka jos yra daug modernesnės 
negu toliau esančios musulmonų 
valstybės. ir jei Rusija ras vidinę  
pusiausvyrą, santykiai su pietiniais 
kaimynais pagerės. Beje, įdomu pa
stebėti, kad istorija su Čečėnija visai 
netrikdo santykių su kaimyninėmis 
musulmonų šalimis. Tai sovietinės 
sistemos nuopelnai: jos nėra ekstre
mis tinės musulmonų valstybės, ir joms 
visai neįdomu turėti reikalų su fana
tikais čečėnais. Čečėnams į pagalbą 
niekas neina, niekas nenori veltis, ir 
tik vakariečiai jais domisi. 

Geografijos nepakeisi. Kaip jūs 
niekur negalite pabėgti nuo Rusijos, 
ji šalia jūsų, taip rusai negali pabėgti 
nei nuo uzbekų, nei nuo kazachų, nei 
nuo kitų. Ten esančios rusų bend ruo
menės galėtų grįžti į Rusiją, bet prob
lema ta, kad jie negali išvykti visai 
laisvai. Rusijai tai net tarp tau tinių  
santykių problema, nes prezidentas 
Nazarbajevas nenori, kad jo rusai 
išsi kraustytų, nes jam jų reikia, tai 
jo valstybės gyventojų dalis. maža 
to, su jais nėra gerai sutariama. Tai 
revan šas ankstesniam maskvos vieš
patavi mui. 

ArpodidžiojoPrancūzijosirVokie
tijossusitaikymoRusijavistieklieka
pagrindinėatsvaraVokietijai?

Šiandienė tarptautinė padėtis, kaip 
ją mato Prancūzija, laikydamasi savo 
nacionalinių interesų, nėra lošti prie
šinant vieną kitam. viena vertus, 
pagrindinis Europos ramstis – Pran
cūzija ir vokietija. Kartais tarpu sa
vyje būna įtampėlių, bet jos negali 
paslėpti fakto, kad jau pusė amžiaus 
Europa kuriama pagal bendrą planą. 
Kita vertus, iš tiesų esama papildomų 
interesų suartinti Prancūziją ir Rusiją 
paprasčiausiai todėl, kad esame du 
kon tinento pakraščiai. Geografija kar
tais vaidina įdomų vaidmenį. ir tai, 
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kad SSRS labai domėjosi Prancūzijos 
diplomatija, ir kad Rusija domimasi 
taip pat, – prezidentas miterrand’as 
tai suprato, chiracque’as taip pat, 
taip daroma ne todėl, kad lenktyniau
tumėme su vokiečiais. Ne, tai plaukia  
iš Pran cū zijos požiūrio, kad be Rusijos  
nėra Europos. Taip sakė victoras Hu
go, visi taip sako. Esu visiškai tikra, 
kad mūsų pozicija remti Rusiją kyla 
ne iš to, kad vokiečiai yra Prahoje, 
Bu dapeš te ir taip toliau. mūsų vizija 
api ma  visą kontinentą. charles’is de 
Gaulle’is visada sakydavo, kad Euro
pa driekiasi nuo atlanto iki uralo. 
vo kie tijos vizija, be abejo, daug že
my niškes nė. mes esame skirtingos 
šalys, bet reikia, kad mūsų požiūriai 
sudarytų pusiausvyrą. Tada galės 
išlikti Pran cūzijos–vokietijos ram
stis Europai. Jeigu pasirinktumėme 
siauresnę, vokiš ką Europos versiją, 
Prancū zijos–vokie tijos ramstis nebūtų 
labai tvirtas. Tai paaiškina, kodėl mes 
ati dūs Rusijai. 

AryrakokianorsvieningaEuropos
politikaRusijosatžvilgiu,arPrancū
zija,Vokietija irDidžiojiBritanija
kiekvienaturisavotikslų?

į šią problemą galima žiūrėti dve
jopai. vokietijos požiūris nėra Europos 
požiūris, tai vokiečių požiūris. visiškai 
aišku, kad jie mato tik vieną konti
nento dalį. Britanijos požiūris – tai 
ne Europos, bet amerikos požiūris, 
nors anglai ir žengia Europos link. Jų 
manymu, Rusija bus tai, kuo jai būti 
nuspręs Jungtinės valstijos. man
au, kad nepriklausomiausią požiūrį 
turi Prancūzija, taip pat italija, ku
rios požiūris pakankamai artimas 
mūsiškiam. Tad mūsų požiūris, be 
abejonių, europinis.

 įdomu, kaip ši problema atrodo 
Rusijai, nes tai kitas įdomus klausi
mas. visų pirma, čia ji regi savo idea
lą, Europa – amžina jos svajonė. Šito 
nesupratus, bijau, pasikartos tai, kas 
buvo tarpukariu. Esu istorikė, ir man 
visur vaidenasi versalio taika. ma
nau, kad jokiu būdu negalima kartoti 
to, kas buvo padaryta. Negali būti 

atstumtų šalių. Rezultatas – Hitleris 
ir visa kita. Niekas neatstumia tame 
pačiame kontinente esančių šalių. 
Galima atstumti australiją, ji toli ir 
neturi jokios reikšmės. 

Rusija laiko save Europos šalimi, 
ir jei susikurs vieninga Europa, ji 
dėl to nesisielos. Tai nereiškia, kad 
ji įsijungs į Europos institucijas – 
tai labai didelė šalis, esama veikiau 
institucinių priežasčių, kodėl Rusija 
negali tapti Europos nare. Bet manau, 
kad formuluotę galima rasti. 

Šiandien Rusijos vizija europietiš
ka. Reikia nepamiršti, kad tik prieš 
dešimt metų ji buvo supergalybė. 
Šian dien ji nulis. Tačiau tokia didelė 
šalis negali nuliu likti, čia nereikėtų 
klysti. arba ji žlugs ir tuomet savo 
kontinente turėsime anarchiją, ir, 
turiu pasakyti, nebus linksma nie
kam, ypač tiems, kas arti. Jei nebus 
anar chijos, tai šalis atsikurs – po 
ko kių  2030 metų. Neįmanoma, kad 
šalis, turė jusi tokių gamtos išteklių, 
žmonių ir intelektualinių resursų, 
staiga išnyk tų iš istorijos. 

Pasaka, kad Rusija pasuks į aziją, 
kad tai Eurazijos šalis, mano galva, 
visiška nesąmonė, tik keletas kvailių 
apie tai svajoja. azija Rusijai – atsva
ra, jie tarsi nori pasakyti, kad štai mes, 
Rusija, mokame lošti ir azijoje. iš tiesų 
ateis laikas, kai Rusija susi grą žins 
savo vietą tarptautiniame gyvenime. 
ir čia Rusija turi keletą galimybių: 
europinė – gera galimybė. Ji dalyvaus 
žemyno sutartyse ir tai koje.  Kita 
galimybė – jai vėl tapti superga lybe. 
Tocqueville’is rašė: pasaulyje tė ra 
dvi panašios valstybės – Jungtinės 
valstijos ir Rusija, ir ateis laikas, kai 
pasaulio žemėlapyje jos susidurs. Tai 
buvo tiesa SSRS laikais ir galbūt kada 
nors vėl bus tiesa. Europos Sąjungos 
keičiama geogra fija atitinka mūsų 
interesą, kad šios dvi galybės neliktų  
viena prieš kitą. Bet dabartinė situaci
ja, kai tėra vie na supergalybė, nėra 
patenkinama. Tarptautinės taikos 
po žiūriu tai pragaištinga padėtis. 

Tad sakyčiau, kad ideali situacija 
būtų prisitraukti Rusiją į Europą. 
Ne tokia ideali situacija būtų palikti 
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ją augti vieną. atstumti Rusiją, kuri 
už savęs turi atsvarą azijoje, būtų 
nege rai. Todėl manau, kad, svarstant 
apie ateitį, reikėtų mąstyti Europos 
są vokomis. iki šiol rusai ištikimi savo 
europinei lemčiai, bet nereikėtų jų nuo 
jos atstumti.

Armanote,kadCentrinėEuropagali
virstipolitiškai įtakingueuropinės
politikosregionu,bentjautokiukaip
Skandinavijosšalys,ar,priešingai,jis
darlabaiilgailikstrečiojepolitinių
žaidėjųlygoje?

Nemanau, kad centrinės Europos 
svarba priklausytų nuo Rusijos silp
numo, nes jei taip būtų, aš nenorėčiau 
būti centrinėje Europoje po 20–30 
metų. centrinės Europos svarba pri
klauso pirmiausia nuo gebėjimo iš
spręs ti savo problemas ir nuo šio 
regio no plėtros Europos Sąjungoje. 
Ne bebus vidurio Europos su savo spe
cifinėmis problemomis. Tai bus vie nas 
iš mūsų kontinento elementų. Todėl 
manau, kad vidurio Europos šalims 
taikiai gyvuoti leis tik savo statusą 
atgavusi Rusija. Jei ji neturės šio 
statuso ir liks nuošalyje stebėdama, 
kas vyksta, tuomet geriausia būti kuo 
to liau nuo čia ir kuo greičiau emigruoti  
į Jungtines valstijas. Negalima sil p
ninti šalies silpnumo, ypač kai šalis 
gyva – žinoma, kur tai veda. Galima 
mėginti daryti tai, ką šiandien daro 
Jungtinės valstijos – apsupti Rusiją 
iš visų pusių, į šoną nukreipti naftos 
kelius, bet tai nepaprastai didelės 
galybės žai di mai. Jungtinės valstijos 
toli, tad nie kuo nerizikuoja. ir rusai 
tai žino, sakyčiau, kad jie priima 
ame rikiečių žaidimą, nes Jungtinėms 
valstijoms nieko negali padaryti. Bet 
Europoje niekas nepalaiko Jungtinių 
valstijų. labai dideli dičkiai gali taip 
daryti, bet po 2030 metų iš jėgos 
pozicijų riktelėjęs tėvas paaiškins, kas 
čia svarbiausias. Negalima visą laiką 
ti kėtis amerikiečių skėčio, nes, pa si
keitus prezidentui, gali pasikeisti ir 
skė tis, arba susiskleisti. išvada galėtų 
būti tokia: istorija nesikartoja, bet šio 
to išmoko, ji mus išmoko elgtis. 
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Prieš ke lis ar ke lio li ka me tų ste bė da
mas sep ty nių ga lin giau sių pa sau lio 
vals ty bių va do vų su si ti ki mą, va di na
mą jį G7, pa gal vo jau, – štai pa sau lio 
val džia, štai tie, ku rie le mia mū sų 
pla ne tos eg zis ten ci ją, pa ren ka ci vi
li zaci jos rai dos ke lius ir fi nan suo ja 
žmo giš ko sios bū ties pro jek tus. Štai 
žmo nės, nuo ku rių pri klau so ka ras ir 
tai ka, ne tik Eu ro pos ar Šiau rės ame
ri kos, bet ir ki tų kon ti nen tų li ki mas.

Tuo met min tys at ro dė lo giš kos ir 
sa vo vie to je. at ro dė, kad jei šie žmo
nės ne si pyks, pa sau lio tau tos taip pat 
ne no rės kon fron tuo ti, vie nos ki tas žu
dy ti ar nio ko ti sa vo gam ti nę ap lin ką, 
nuo ku rios pri klau so ir Homosapiens 
fi zi nė eg zis ten ci ja.

Bu vau ne tei sus. vals ty bių, net ir 
di džių jų, va do vai yra leng vai pa žei
džia mi. Tie sa, ne taip jau stip riai juos 
žeidžia ka rai ar fi nan si niai skan da
lai, – tam esa ma pa kan ka mai tvir to 
imu ni te to. Kur kas leng viau jų ga lias 
ir au to ri te tą ga li pa kirs ti ne ti kė tos 
epi de mi jos, snu kio ir na gų li gos ar ki ti 
gam tos ka tak liz mai, jie stai ga pa si
duo da pa ni kai vie šai de gin ti gy vu lius 
ar ne be val gy ti jau tie nos, at lei di nė ja 
mi nist rus, ku rie ban do tvir tinti, kad 
pa siu tu sios kar vės nu si ne ša kur kas 
ma žiau au kų nei iš pa žiū ros ne kal tas 
gri pas ar tai kos pa lai ky mo ope ra ci ja... 
Di džiuo sius ga li pa kirs ti ir ži niask
lai da, pa si va di nu si ket vir tą ja val džia 
ir ma nan ti, jog pri va lu bū ti ten, kur 
trys „ofi cia lios“ val džios su svy ruo ja 
ar el gia si ne taip; ne bū da ma šven ta, 
ji ban do už si dė ti is to ri jos šven tuo lės 
au re o lę.

Ta čiau ir ži niask lai da pa žei džia
ma bei pa si duo dan ti dik ta tui tų, ku
riems tar nau ja. Tad kas gi Tas – le
mian tis iš ori nį pa sau lio vei dą, at ski rų 

žmo nės iš gat vės

EGi Di JuS va REi KiS

po li ti kų ir di de lių tau tų li ki mus?
Gal būt vie niems teks gi liai at si dus

ti, su ži no jus, jog tai ne tan kas ir ne 
do le ris, ki tiems – jog tai ir ne Die vas. 
Sve ti mi tan kai XX a. bu vo pri vers
ti pa lik ti net vi siš kai ne gin kluo tas 
šalis, an tai lie tu vą, o vi si ame ri kos 
ir pa sau lio pi ni gai ne nu pir ko nei 
Hitle rio, nei Sta li no, leis da mi jiems 
sa vaip suk ti is to ri jos ra tą. Die vas? 
Da bar ti nių di džių jų po li ti kų pro tė viai, 
at sky rę va di na mą ją ci vi li nę val džią 
nuo baž  ny ti nės, nu spren dė, kad re li
gi ja po li ti kos ne vei kia, po li ti kai rei kia 
pro to, o ne ti kė ji mo.

vis kas daug pa pras čiau – di dy sis 
Tas yra Homosapiens in di vi dų ma
sė, rin kė jas ar ba mi ti nis 
„žmo gus iš gat vės“. Kaip 
tik jam tar nau ja ži niask
lai da, jam rei kia do le rių 
ir ne pa siu tu sių kar vių 
sker die nos, jo po rei kių 
ir kap ri zų žais liu kas iš 
es mės yra net ga lin giau
sių vals ty bių va do vai, nes 
žmo gus iš gat vės juos iš ren ka ir nu
ša li na. Žmo gus iš gat vės ne si bo di 
griau ti glo ba li za ci jos pro ble mų fo ru
mų, ne si liau ja protes tuo ti, kai kas 
nors ne pa tin ka, ne sidro vi tvo ti į vei dą 
vals ty bės va do vui. Jo po rei kiams pa
ten kin ti rei ka lau ja ma, kad ti kė ji mas 
„mo der ni zuo tų si“, o Baž ny čia im tų si 
ne pa bai gia mų re for mų, idant gy ven ti 
bū tų pato gu ir au ko tis bū tų ga li ma 
kom for ta bi liai, skran dis bū tų pil nas, 
tu rė tų kur ga ny tis akys, lik tų lai ko 
savo bū ties ap mąs ty mams.

Žmo gus iš gat vės tu ri ne pa pras tą 
ga  lią. lo giš ka ir pro tin ga an ti ki nės 
Grai  ki jos de mok ra ti ja su ny ko, pa sken
du si po pu lis ti niuo se spren di muo se, 
ku riuos lė mė tie sio gi nė de mok ra ti ja 

– to pa ties žmo gaus iš gat vės val džia. 
Ro ma su ra cio na lia tei si ne siste ma ir 
pro tin ga vals ty bės są ran ga vir to be
jė giu di no zau ru, mai ti nan čiu duona 
ir žai di mais dau gia tūks tan tes gatvės 
mi nias, tu rė ju sias tei sę to rei ka lau ti. 
vė liau tos pa čios mi nios tal ki no bar
ba rams griau nant Ro mą ir min tant 
ro mė niš ko  di no zau ro dvėse lie na. Ne 
ko kių nors mąs lių tei si nin kų ar val
do vų, o gat vės rei ka la vi mu at si ra do 
vie šos mir ties baus mės ir „pi lie ti nio“ 
pa smer ki mo ar ne pa klus nu mo ak ci jos, 
gi mė re vo liu ci jos ir po pu lis ti nės dik ta
tū ros, gat vė nu spręs da vo, ku ris did vy
ris, o ku ris – niek šas. anot Zbig nie wo 
Brze ziñskio, mi nios pra si la vi nu sių 

ir sa vo spren  di mų ga lia 
įti kė ju sių ple bė jų bu vo 
sub stra tas di džiau sioms 
XX a. nelai mėms at si ras
ti. Fa šiz mo ir ko mu niz mo 
va dai ir gi bū tų be jė giai be 
žmo nių iš gat vės. Tai ne 
vadai, o jų ve da mi raš tin gi 
ir są mo nin gi ple bė jai iš si

žu dė taip, kad Eu ro pa XX a. ne te ko 
per 160 mi li jo nų gy ven to jų.

Pri dur siu ir vie ną la bai as me niš ką 
pa ste bė ji mą. Pa kan ka mai krikš čio
niš kų pa žiū rų nū die nos po li ti kas, 
dėl tų pa čių žmo nių iš gat vės kerš to 
bai mės ne pa no rė jęs skelb ti sa vo var do 
vie šai, pra si ta rė su pra tęs, jog jo lai mė
ji mai eko no mi kos ir po li ti kos sri ty se, 
jo pa stan gos rem ti me ną ir moks lą 
ga liau siai už dė jo jam dar vie ną „pa
rei gą“ – iš sa vo lė šų rū pin tis ir tais, 
ku rie są ži nin go je kon ku renci jos ko vo je 
tie siog ne da ly va vo; ten kin ti įgei džius 
tų, ku rie nie ka dos už sa ve ne ko vo ja. 
Tai ne ko kie nors li ki mo nu skriaus
tie ji, tai iš si la vi nę ir pa maitin ti, ge rai 
ži nan tys, kas jiems pri klauso. 

vienAs pAsAulis
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Ta čiau ne kal bė ki me vien ne ga ty viai. 
Tie pa tys žmo nės iš gat vės, pa ti kė
ję Die vu, lais ve, mo ra le ir ki to kiais 
„ne ra cio na liais“ da ly kais, bu vo ir 
dai nuo jan čių ar ak so mi nių re vo liu ci jų 
he ro jai, jų kan try bės dė ka iš sau go ta 
lais vė. Jie pri ver tė im pe ri jas keis ti 
sa vo pa žiū ras ar bent jau skai ty tis 
su ele men ta riu žmo giš ku mu. Žmo gus 
iš gat vės ga li kur ti, ir kaip tik to dėl 
tu ri me vi sus šian die nės civi li za ci jos 
pa sie ki mus, taip pat ir globa li za ci jos 
per spek ty vą. Bet ir mo ra lios re vo
liu ci jos il gai niui su ry ja sa vo vai kus. 
Glo ba li za ci ja su kur ta ne G7 ša lių va
do vams, o vi sų pir ma tam mielam ar 
ne mie lam žmo gui iš gat vės.

Tad šian dien po li ti kams li ki mą dik
tuo ja Homosapiens iš gat vės, iš kai mo, 
iš už kam po. val džia – ma ža ar di de lė 
– tai ge rai su pran ta. Pa ti kėju si, kad 
pa sau lį ga li ir tu ri val dy ti po pu lia rio
ji de mok ra ti ja, ji į žmo gaus iš gat vės 
ran kas ati duo da svar biau sius spren di
mus. Žmo gus iš gat vės ren ka ir ski ria, 
jis už ka riau ja pa sau lį. Teisę val dy ti 
pa sau lį le mia ne jė ga ir pro tas – jie jau 
ka pi tu lia vo. Net gi ne mei lė, nes my lė ti 
ir ti kė ti po re vo liu ci nėje epo cho je kaž
kaip ne  de ra. Tei sę valdyti glo ba li zuo tą 
ir tai kų pa sau lį le mia na tū ra lus prie
au gis ir ga li my bė iš gy ven ti. Žmo gus iš 
gat vės iš gyve na ir tam pa spar čiau siai 
gau sė jan čia žmo ni jos da li mi. Že mės 
ru tu lį už ima Homosapiens at mai na, 
gal būt ku rianti, o gal tik gy ve nan ti, 
at mai na, ku rią glo ba li za ci jos ci ni kai 
pa va dintų vi du ti ny bė mis, varg šais, 
rėks niais ir ne mok šo mis, ro man ti
kai – varg die niais ar at stum tai siais, 
op ti mis tai – re vo liu  ci jų va rik liais. 
Ta čiau tai viską le mian ti at mai na, tai 
dau gu ma, ne gai  les tin ga bet ku riam, 
ban dan čiam ją ig no ruo ti.
Homosapiens iš gat vės pa veiks las 

pas ta ruo ju me tu vi sais įma no mais 
bū dais pa sie kia mū sų są mo nę. Pa skai
čiuo ta, kiek pro cen tų šia me pa sau ly je 
yra bal tų jų, juo dų jų ar gel to nų jų, kiek 
raš tin gų ar ne raš tin gų, kiek jau tu
rin čių žmo gaus iš gat vės tei ses, kiek 
to kių tei sių vis te be si ti kin čių. Juk 
iš dau giau negu 6 mi li jar dų rū šies 

in di vi dų ge ras penk ta da lis gy ve na 
iš mažiau negu do le rio per die ną, 
tei gia InternationalHeraldTribune 
ve dama sis. Pa sak jo, dau giau negu 
113 mili jo nų vai kų ne ina į mo kyk lą, 
lie ka ne raš  tin gi, apie pu sė mi li jo no 
net ne gims ta, nes jų ma mos mirš ta 
dėl gim dy mo kom pli ka ci jų, nu ma ri na 
vai kus gim dy mo me tu.

Ta čiau glo ba li u po žiū riu dau gu mos 
ir ma žu mos ba lan so tai ne kei čia. op
ti mis tų ir glo ba lis tų pa ste bė ji muose 
sa ko ma, kad pro gre sas, nors ir nedi
de  lis, aiš kiai pa ste bi mas. Nuo 1990 m. 
skur de gy ve nan čių skai čius su ma žė jo 
100 mi li jo nų, kū di kių ir vai kų mir tin
gu mas su ma žė jo 9%, ne raš tin gu mas 
aki vaiz džiai ma žė ja, ge rė ja svei ka tos 
ap sau ga, ku ria si vie ti nė rin ka, randa si 
prog no zuo ja mas in ves ti ci nis kli ma
tas. Be si vys tan čių ša lių BvP vie nam 
gy ven to jui au ga grei čiau ne gu iš si
vys čiu sio se ša ly se, ir au gi mas at ro do 
esąs sta bi lus. Žmo nės ima pa si ti kė ti 
sa vo ga li my bė mis.

ma ty ti, kad klys ta tie, ku rie pra na
ša vo to ta lią af ri kos ka tast ro fą, kaip ir 
kly do ka dai se ma niu sie ji, kad in di ja ir 
Ki ni ja ne taps di džiau sio mis pa sau lio 
vals ty bė mis, nes to kiam skai čiui žmo
nių tie siog ne bus ką val gy ti. Šian dien 
aiš ku, kad ne mais to pro ble mos yra 
svar biau sios.

Pir miau sia dėl glo ba li zuo to žmo gaus 
iš gat vės in te re sų taip sun ku pri im ti 
nau jas ša lis į Eu ro pos Są jun gą, dėl 
tų pa čių pa to gaus gy ve ni mo in te re sų 
ga li ma ne plės ti Na To ir pa tai kau ti 
Ru si jai. Žmo gus iš gat vės le mia tai kos 
pro ce so vi du rio Ry tuo se li ki mą, tik dėl 
jo gar bės pri va lo de mokra ti zuo tis ta ar 
ki ta ša lis, vyk ti rin ki mai, įsi šak ny ti 
ki ti po li ti nio gy ve nimo at ri bu tai. Dėl 
jo iš si vys čiu sios ša lys ci niš kai lie ja 
aša ras, jog esa ma ba dau jan čių, ta čiau 
tuo pat me tu sta to pati ki mas už tva ras 
sa vo so čių jų ap saugai.

Eu ro pos at ei ties pro jek tuo to jai ma
to, kad žmo nės iš gat vės res pek ta bi lių 
Eu ro pos ša lių sos ti nė se ne ku ria įsta
ty mų pro jek tų, jie lin kę pa deg ti po rą 
au to mo bi lių ir nu siaub ti vit ri nas, 
idant jų no rai bū tų iš girs ti. vy riau

sy bę leng viau pri vers ti at im ti pi ni gus 
iš ka riš kių ir duo ti mo ky to jams, po 
to at im ti iš mo ky to jų ir duo ti gy dy
to jams, kai mo ki nu kai ver kia prie 
vy riau sy bės rū mu, o li go niai rūs čiai 
mo suo ja ra men tais. Ta da ra cio na lūs 
ar gu men tai ne be vei kia. Ta da žmo gus 
iš gat vės trium fuo da mas ke lia per ga
lės vė lia vą. Eg ze ku ci ja įvy ko. Tie sa, ji 
įvy ko šian dien ir ry toj bus už miršta, 
ry toj rei kės ki tos ir taip to liau... 

o kas po to, kai žmo gus iš gat vės 
bus pa mai tin tas, kai tu rės ga ran
tuo tą ta lo ną mais tui ir pa ta ly nei? 
Brze ziñs kis sa kė, kad tuo met jam kils 
pa gun da nau joms po li ti nėms iliu zi
joms, nau jiems mi tams, už ku riuos 
nie kaip ne no rės jaus tis at sa kin gas. 
Ką tuo met tu rės da ry ti va di na mo ji 
val džia? XXi a. ža da bū ti prie var tos 
šimt me čiu, prie var tos tų, ku rių at
sto vai ne mąs to, bet mo ka im ti, liep ti, 
prie var tau ti ir nai kin ti vi du ri ni ą ją 
kla sę, kaip tai da rė ro mė nai. XXi a. 
bus pas ku ti nis tiems, ku rie no rė jo ne 
šiaip ska niai pa val gy ti šian dien, bet 
kurti at ei tį vi siems. Kos mo so ke lio
nės, na mai mė nu ly je se niai už si klo jo 
moksli nės fan tas ti kos dul kė mis. To 
nie kam ne rei kia, pa kan ka, kad že mė je 
ge ra ir so tu. 

Ta čiau at kreip ti nas dė me sys ir į tai, 
kad pra ėju sia me šimt me ty je dau gu ma 
sciencefiction au to rių glo ba lios vi suo
me nės val džią įsi vaiz da vo vi sai ne 
kaip kles tin čią de mok ra ti ją, vei kiau 
kaip sa vi tą mo der nų au to ri ta riz mą – 
gar bin gų žmo nių ta ry bą, ga na aiš kia 
sie na at skir tą nuo ira cio na lių mi nios 
kap ri zų. įsi vaiz da vo pro tin gai tvarko
mą pa sau lį. Sciencefiction ra šei vos, 
de ja, žmo gui iš gat vės ne sky rė jo kios 
rim tes nės funk ci jos. ma nė, kad jis 
bus pa kan ka mai su pra tin gas ir ne
kiš sa vo no sies kur ne rei kia, antai į 
glo ba lių pro ble mų ad mi nist ra vi mą. 
Pa sau lį rei kia tvar ky ti pro tin gai, o ne 
pa si tel kiant emo ci jas. moks li nin kai ir 
fan tas tai ma nė, kad žmo gus iš gat vės 
il gai niui iš nyks, pro tas trium fuos, ir 
visi bus lai min gi.

Ta čiau pro tin gai tvar ky tis šia me 
pa sau ly je dar nie kam ne pa vy ko... 

vienAs pAsAulis
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KNYgoS

1791m.gegužės3d.Konstitucija, 
vertė ir sudarė Eligijus Raila, vil
nius:  vilniaus dailės akademijos lei
dykla, 2001, 90 p., 2000 egz.

lietuvių istoriografijoje ilgą lai ką į 
šį teisinės ir politinės minties šal tinį 
buvo žiūrima nepalankiai, nes jis la
bai neaiškiai apibrėžė lietuvos kaip 
valstybės statusą. Tačiau tokie verti
nimai ignoravo ir kitą faktą: lie tuva 
turi dviejų šimtų metų senumo kon
stitucionalizmo tradiciją. Reikia ti kė
tis, jog konstitucijos išleidimas padės 
išspręsti kai kuriuos tebesitęsiančius 
istoriografinius ginčus. Knygelė 
elegantiška, patogi naudoti, su įmaute 
ir, kaip dera Dailės akademi jos leidi
niui, papuošta iliustracijomis. Tiesa, 
pasigendama vieno iš konsti tucijos 
kūrėjų, lietuvos pakanclerio Jokimo 
liutauro chreptavičiaus atvaizdo. 
lei dinys galėjo būti solidesnis, jei 
greta lietuviško vertimo būtų įdėtas 
lenkiškas konstitucijos tekstas.

GintautasPlevokas

Aliulis Vaclovas, GerojiAtpirkėjo
Motina.Gegužėsmėnesiomintys, 
Kaunas: marijonų talkininkų centro 
leidykla, 2001, 127 p.

Dviejuose pagrindiniuose knygos 
skyriuose, aiškindamas Švč. mergelės 
marijos litanijos simboliką ir encikliką 
RedemptorisMater (1987), autorius 
įžvalgiai aktua lizuoja marijos asmenį 
ir jos garbini mą. Švie žia ir net įdomu 
tarsi naujomis akimis pamatyti mar
ijos didybę ir artimumą be senti
mentaloko pamaldumo. Tas švie žu mas 
atrodo tarsi nepastebimas – vie nas 
kitas žiupsnis naujos ar pri mirštos 
informacijos, vieno kito aspek to pa
ryš kinimas, pvz., apie Švč. Trejy bės 
ir marijos garbini mo skirtumus (p. 
19–20), atviras savo nuomonės pareiš
kimas – visa tai ver čia įsimąstyti.

Ko gero, pirma tikra knyga lietuvoje 
apie Jėzaus moti ną mariją iš tikro 

plačiadvasio mari jono rankų!

GediminasMikelaitis

Bal tos lan kos, 12, su da rė Kęs tu tis 
Nas top ka, vil nius: Bal tos lan kos, 
2000, 205 p.

Kul tū ros teks tus se mio ti kos skalpe
liu per skver bian čia me žur na le dė
me sys kreipiamas į ti kė ji mo ir pa
si ti kėji mo svar bą ar nu ver tė ji mą 
so cia li nėje, po li ti nė je, mi tų, li te ra tū ros 
bei re ligi jos plot mė je. at si re mia ma į 
al gir do Ju liaus me to do lo giją, ku ria ga
li ma pa si kliau ti nu krei pus ana liti nės 
min ties tai kik lį į tikėsenos ap raiš kas 
ir sak ra laus žen kliš ku mo pėd sa kus 
bib linėse pa ra bo lė se, Ko ra no dis kur se, 
Ge di mi no laiš kuo se, Je ru za lės to po g
ra fijo je, czesùawo miùoszo ei lė raš  ty je 
ar dien raš čio ak tu a li jo je (pa s ta  ruo ju 
at ve ju aki vaiz des nės pa stan gos pa
aiš kin ti grės min gai plin tan tį pa si ti
kėji mo de fi ci tą). Se mio  ti kai, įti kė ję 
gerai ap gal vo to, pre ci ziško žo džio 
gelbs  ti mą    ja ga lia, drą siai žengia į sun
kiai su   si ste mi na mą ben draž mo giš kos 
bū ties sfe rą, ku rio je veik ti ten ka itin 
de lika čiai, idant ne pa sipik tin tų tie, 
ku rių ti kė ji mas ne rei ka lau ja tiks lių 
api brėž čių ir sche mo mis pa grįs tų aiš
ki ni mų.

KlemensasPauliukėnas

De ve nis P. Keis tu tis,Lietuvos
pradžiairDeltuvosistorija,vil nius: 
va ga, 2001, 223 p.

iš stu di ja vus šią kny gą, ky la ne su
tram do mas no ras pa klaus ti: ko dėl 
au to rius, užuot pa gal spe cia ly bę pro
jek ta vęs van dens va ly mo įren gi nius 
Jav, Gu a me ir Sai pa ne, ren čia is  to
ri nių kom pi lia ci jų už tvan kas, į teks to 
skie di nį įmai šy da mas gar sių is to ri kų 
var dus, mai ro nio ei lių, mįs lin gų ge ne
a lo gi nių me džių, to pog ra fi nių že mė
la pių frag men tų, ąžuo lais ap so din tų 
pi lia kal nių nuo trau kų, Bar vic kio 
at vi ru kų ir pan. iš kny gos pa aiš kė ja, 

kad pa sau lio cen t    ras yra le on po lis, 
ku ria me nuo neat me na mų lai kų gy ve
na gar si ir gar bin ga De ve nių gi mi nė. 
ir dar yra „Pa gei da vi mai at ei čiai“ (p. 
169), iš ku rių suži no me, kad Dausp
run gas ir Rin gau das tu ri bū ti įra šyti 
į bū si mus lie tu vos val do vų są ra šus. 
Gai la, kad „va ga“ ne su ge bė jo at si spir ti 
taip di din gai ap ra šy tai se no vei. 

Eli gi jus Rai la

Hartmann Nicolai,Filosofijosįva
das, iš vokiečių k. vertė Nikodemas 
Jur šėnas, vilnius: Pradai, 2001, 313 
p.

Knygos pasirodymas sukelia dvilypį 
jausmą. Negalima nesidžiaugti, kad 
turime progą susipažinti su aiškiai 
ir tiksliai lietuviškai perteikta vieno 
žy miausių XX a. ontologo kūryba. 
Ki ta vertus, numanant, jog per arti
miau  sius dvidešimt metų daugiau 
Hart  manno veikalų nebus išversta, 
kyla gilus nepasitenkinimas, kad 
pasirinkta kaip tik ši knyga. Kaip 
filosofijos įva das knyga senstelėjusi 
bent keturiasdešimt metų, filosofo 
palikimo kon tekste ji įdomi tik siau
ram Hartmanno specialistų ratui. 
apie „Etiką“ bei „Realaus pasaulio 
struktūrą“ lie tu  viškai skaitytojams 
lieka tik svajoti.

Knygos viršelis infor muo  ja apie du 
jos autorius: Nicolai Hart  mann ir Ni
kolajų Hartmaną. įdomu, ar jie kny gas  
rašė kartu, ar pakaitomis?

NerijaPutinaitė

Lietuva ir jos kaimynai .  Nuo
normanųikiNapoleono, vyr. red. irena 
valikonytė, red. Elmantas meilus, 
arturas mickevičius, vilnius: vaga /
liD, lii, vu, 2001, 408 p.

Solidus lietuvos ir užsienio istori
kų straipsnių rinkinys, su ma nytas 
pažy mėti prof. Broniaus Dundulio 
(g. 1909) devyniasdešimtmetį. Ren
gusiems ir leidusiems „vadi namąjį 
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Testschriftą“ (sic!), testą išlai kyti 
pri trūko laiko: taip ir nesulaukusio 
dovanos jubiliejui, „2000 rug sėjo 1 
d. nustojo plakti istorijos meistro 
širdis“ (p. 19). Norėtųsi tikėtis, kad 
„festschriftų“ tapimas „postschrif tais“ 
nevirs gražia lietuviška akade mine 
tradicija.

SauliusDrazdauskas

Kundera Milan, Atsisveikinimo
valsas, iš čekų k. vertė almis Gry baus
kas, vilnius: Tyto alba, 2001, 239 p.

Romane tarsi įrodoma seniai kolek
tyvinėje pasąmonėje kirbėjusi idėja 
apie šeimos ryšių sąlygiškumą, dvi
gubo žaidimo strategiją, persmelkusią 
naujai pastatytą puritoniškos moralės 
tvirtovę be pa matų – komunistinę 
Čekoslovakiją. Tvarkos kultas, išpažįs
tamas tarnaujančių režimui, bejėgis 
prieš aistras, kunku liuojančias it karš
tas mineralinis vanduo sanatori jos 
vonioje. abejotina, ar toks morali nių 
varžtų atpalaidavimas galėtų būti 
paskata iš vidaus su griauti komu
nizmo piramidę. atvirai iš reikš  tas 
pagrindinių veikėjų nepa  sitenkinimas 
nykios gyvenimo beprasmybės laka
vi mu: anot vieno kiek daugiau mąs
tančio veikėjo, „tvarkos troš kimas 
tėra dorybinga skraistė, pri dengianti 
neapykantą žmogui“. Dau giakampės 
erotinių ryšių konfi gūracijos atspindi 
išlavintą autoriaus vaizduotę.

ManfredasŽvirgždas

Marčėnas Aidas,Dėvėti, vilnius: 
lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
2001, 190 p.

Septintas marčėno, vieno „šiuo laiki
nės poezijos lyderių“, pasak valentino 
Sven tic ko, poe zijos rinkinys ne veltui 
pava din tas „Dėvėti“: jau pirmame eilė
raštyje „demaskuojamas“ „lie žu vis, / 
kuris, atrodo, vis dažniau kartojas“. 
Taigi ir šis rinkinys pasižymi „tekstų 
komuni kacija“ – neretai tema, mintis, 
žodis perimami „iš antrų rankų“, 
tačiau atsinaujina kalbos bei (auto)
ironijos žaisme. Tad rinkinio pa

vadinimas gali būti suprastas ir kaip 
imperatyvas dėvėti.

RimaMalickaitė

Nagel Thomas,Kąvisataireiškia?  
Labaitrumpasįvadasįfilosofiją, iš 
anglų k. vertė algirdas Degutis, vil
nius: Baltos lankos, 2001, 87 p.

Knyga įteigia, kad filosofija – tai 
kaž kas nesudėtinga, ją pradėti ir 
už baigti galima neatsitraukus nuo 
numanomiems knygos skaitytojams 
įprasto kasdienio vartojimo pasau
lio. Filosofijos problemos išvestinos 
iš tokių kasdienybės „dilemų“: ką 
pasi rink ti – persiką ar šokoladinį 
pyragaitį; kas įvyksta, kai atsikandu 
šoko lado gabaliuką; kai su bičiuliu 
valgau šo ko ladinius ledus; kaip pr
asmukti į kino salę ne susimokėjus. 
maža to, pati filosofija, kaip „šiek tiek 
svaiginanti intelektinė veikla“, atrodo, 
ne sun kiai  galinti užimti lygiavertę 
vietą  šalia ledų bei kino. Reikia tik 
pabandyti, ir tik aštuoniasdešimt 
puslapių... 

Nuo šiol šalia greito maisto turi me 
progą mėgautis ir „greita filosofi
ja“. Perfrazuojant paskutinę knygos 
patiektą frazę, knyga puikiai parengia 
skaitytoją filosofijai, kuri „gali būti ne 
tik beprasmė, bet ir absurdiška“, bei 
įtikina, kad „visa tai“ iš tiesų nieko 
nereiškia.

NerijaPutinaitė

Oe Ken za bu ro, Asmeninėpatirtis, 
iš ja po nų k. ver tė Da lia Švam ba ry tė, 
vil nius: cha rib dė, 2001, 287 p.

Pa ra šy ti šį ro ma ną au to rių pa stū
mė jo li ki mo iš ban dy mas – ne įga laus 
sū naus gi mi mas, ta čiau papa  sa ko ta 
is to ri ja – ne grau di nan ti auto biog
ra fi ja, vei kiau ale go ri ja apie žmogų 
bran di nan čias ne lai mes. Pa sau lis, 
ver ti na mas anks ti su se nu sio in te lek
tua  laus ja po nų dar bo ho li ko aki mis, 
ne įkve pia tau rioms min tims ir po el
giams: he ro jus bjau ri si iš si gi mė liš
ka nau ja gi mio iš vaiz da, ly gi na jį su 
nie ko ne jau čian čiu be ver čiu au ga lu, 

ne ri mau ja dėl sa vo sek su a li nio ne
pil na ver tiš ku mo, ku rio ne nu slo pi na 
nė glo bė jiš ka mei lu žė. va ka rie tiš ką 
kul tū rą asi mi lia vu sio je Ja po ni jo je sa
mu ra jų įpė di niai ne si dro vi at vi ro mis 
aki mis žvelg ti į sa vo mo ra li nį nuo puo
lį, ti kė da mie si, kad vis ką iš spręs vil tis 
ir kan trybė. anot vir še lį puo šian čios 
sen ten ci jos: „aš pats nu šluos ty siu 
sau aša ras“.

ManfredasŽvirgždas

Pa jedai tė Ona, ManoMarcinkevi
čius, vil nius: Reg num fon das, 2001, 
192 p.

„Jus ti nas mar cin ke vi čius yra vi sų! 
vi sos lie tu vos! lyg švy tu rys vi sa da 
trau kė mū sų žvilgs nius ir šir dis. lyg 
ąžuo las sto vė jo Tau tos prie ša ky je – 
ko vo je už Kal bą, Kul tū rą, už lais vę.“ 
To kie tad su kre čian tys au to rės žo džiai 
fo to al bu mo pra tar mė je. Ta čiau jie – ne 
vi siš kai tei sin gi. mar cin kevi čius yra 
di des nis ir už ąžuo lą, ir už švy  tu rį. 
Jis – di des nis už mus vi sus su   dė jus 
daik tan. Jis – vi sa tos ašis. apie jo ne
ap rė pia mą mas tą aki vaiz džiai by lo ja 
be ga lė įsta bių fo to gra fijų: mar cin ke
vi čius an ta kal nio gat vė je, mar cin 
ke vi čius mil dos gat vė je, mar cin ke vi
čius Pa lan go je, mar cin ke vi čius   ne to   li 
Tra kų, mar cin ke vi čius prie Ne ries, 
mar cin ke vi čius gam tos prie g lobs ty je, 
mar cin ke vi čius Kau no mai ro   nio mu
zie ju je, mar cin ke vi čius va žat   kie my je 
ir tė viš kės lau kuos, mar cin  kevi čius 
ra šy tojų su va žia vi mo pre zi diume, 
mar cin ke vi čius su ar ti mai siais ir stu
di jų drau gais, su al gi man tu Bal ta kiu 
ir bi liar do laz da, su iva nu Dra ču ir 
al fon su mal  do niu, su plunks nos bro
liais ir pačiu sa vi mi, mar cin ke vi čius 
1948, 1950, 1961, 1973, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 1992 m. 
mar cin ke vi čius kaip aša ra Die vo aky. 
Tik ko dėl vi są gy ve ni mą ši taip rei kia 
per se kio ti žmo gų?

Eli gi jus Rai la

RadzevičiusBronius, sudarė Dai
nius Vaitiekūnas, vilnius: Baltos 
lan kos, 2001, 223 p., (ser. Atspindžiai:

KNYgoS
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kūrybosstudijosirinterpretacijos).

mokyklai skirtas straipsnių rinki
nys pravers ir gerai egzaminą išlaikyti 
trokštančiam mokiniui, ir bet kuriam, 
besidominčiam Radzevičiaus kūrybos 
recepcija, – čia randame daug svarbių 
bei išmintingų, tačiau iki tol sun
kiai (arba nelabai) prieinamų tek s tų. 
Džiugina, kad šis rinkinys nesuvo
kiamas kaip tekstų apie Radzevičių 
kanonas – pateikiama „Papildoma 
bib liografija“. Gaila, kad keletas kri
tiš kų ar net neigiamų nuomonių (Ke
ler tienės, NykosNiliūno) pateikiamos 
iškirptos iš konteksto.

RimaMalickaitė

Starkauskas Juozas, Stribai, 
vilnius: lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimų centras, 2001, 
615 p. 

Prieš keletą metų pasirodžiusioje 
taip pat įspūdingos apimties studijoje 
smulkmeniškai atkūręs čekistinės 
kariuomenės darbus lietuvoje, šį kartą 
autorius surinko ir pateikė skaity tojui 
beveik visą įmanomą in forma ciją apie 
okupacinį režimą su gink lu padėjusius 
įtvirtinti vietinius kolaborantus. Gaila, 
kad tikrai įdo mūs teksto fragmentai 
paskęsta atpasakojamų, dažnai mažai 
kuo vienas nuo kito besiskiriančių 
dokumentų, skaičių ir lentelių jūroje. 
visa tai efektyviau apdorojus, būtų 
išėjusi gal dvigubai kuklesnė, tačiau 
dėl to tikrai ne mažiau vertinga stud
ija. Be to, ir patys knygos „herojai“ 
vargu ar nusi pelnė, kad apie juos būtų 
rašomi tokie didžiuliai veikalai.   

ArūnasStreikus

SvarbiausiųLietuvosįvykiųžinynas.
1990–2001, parengė Saulius Spur ga, 
vilnius: vaga, 2001, 142 p.

Jeigu perskaitytumėme pirmą ir 
paskutinį į žinyną įtrauktą įvykį, tai 
maloniai nustebtumėme sužinoję, 
kad 1988 m. birželio 3 d. mokslų aka
demi jos Didžiojoje salėje įkurta li
etuvos Persitvarkymo Sąjūdžio inicia
tyvinė grupė vilniaus arkivyskupą 
metropolitą audrį Juozą Bačkį išrinko 
kar dinolu. Tiktai kuo čia dėti 1988 
metai, jei žinynas pradedamas 1990
aisiais? Be to, parengėjui vietomis 
buvo nelengva atskirti esminius lie
tuvos įvykius nuo paprasčiausios 
laikraštienos apie kažkokio algirdo 
Pilvelio ketinimą siekti Prezidento 
posto (p. 87), Jurgio Kairio skrydį 
aukštyn ratais (p. 122), vers li ninko 
Rimo oku ličiaus nušautus „keturis 
žinomus nusikaltėlių gaujos na rius“ 
(p. 82) ar Širvintų raj. ūkinin ko leo
nardo Zavistonovičiaus psi chi kos 
ligą (p. 93).

Eligijus Raila

Theolin Sture, Vilniauskonfliktas:
begalinisginčasdėlLietuvosirLenki
jos sienos 1917–1996. Apieplanuotą
Švedijosdalyvavimątaikospalaikymo
operacijojeLietuvoje1920m., iš švedų 
k. vertė Elena Kosaitė ir al ma Braš
kytė, vilnius: vaga, 2001, 120 p.

atrodytų – naujas, nors ir ap žval
gi nis, bet mokslingas (314 išnašų, 
daugiausia Švedijos ir Tautų lygos 
archyvų dokumentai) žvilgsnis į vil
niaus bylą iš šono, Tautų lygos ir 
anuo metinės Švedijos vyriausybės 

aki mis. Tik bėda – nežinia kam tenka 
atsakomybė dėl apsčių faktinių ir 
dalykinių klai dų: autoriui, leidėjams 
ar rengėjams. Tokiais, sprendžiant 
iš ©, galima laikyti vu Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų institutą, 
tik ar ten neatsirado girdė jusių apie 
vyslos upę („Stebuklas prie Wei che
lio“ ir kt.), vasario revoliuciją Ru si  jo je 
(„Bolševikinė revoliucija nu vertė carą“) 
ar bermontininkus, kurie vadi nami 
„vokiečių bei baltarusių pajėgomis“? 
leidinys pa reng tas klaikiai, net ne
ban dyta jį su sieti su lietuvišku ar 
kokiu nors kitu kontekstu. užtat 
vir šelyje puikuojasi taurus kautynių 
lauko atvaizdas, – kadangi kitaip 
nenu rodyta, matyt, tai būsianti… 
Pol tavos mūšio nuotrauka.

NerijusŠepetys

Walser Robert, JakobasfonGun
tenas.Plėšikai, iš vokiečių k. vertė 
Jurgis Kunčinas, vilnius: vaga, 2001, 
237 p.

Tai du XX a. pradžios šveicarų au
toriaus romanai apie vaidinamas ir 
išgyvenamas komedijas, kurias iš
provokuoja individo bandymai prisi
taikyti prie visuomenės, pasibaigian
tys ne sėkme, nes „aš esu aš, jis yra 
jis“. Romanuose nerasime nuoseklaus 
siu žeto, dialogų. Pokalbio nuotrupos 
iš kyla pasakotojo atmintyje, taigi 
atskleidžia galvojimo, o ne veiksmo 
kryptį. Knyga tiks į Hesse’s, manno, 
Kafkos gerbėjo knygų lentyną.

RimaMalickaitė

KNYgoS
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 ateik, brolau, ir sėsk ant kelių,
 pažvelk pro debesį – matai,
 žemaičiai asfaltuoja kelią, 
 kuriuo mes jodavom kadais

 antai prie karaliaučiaus sienos 
kaip lūžusi tautos ašis 

 į šalčio pakirstą purieną 
 nuvirtęs girtas knygnešys

 antai kudirka arklį kinko, 
 vaikai, apspitę jį ratu, 
 apšlapina tarsi paminklą, 
 nugriautą ligi pamatų

 tarytum paslaptingas ruonis, 
išniręs prie trakų pilies, 

 ant smėlio kaitinas maironis 
 ir dūmais virsta – netolies

 artojai purią dirvą riekia, 
 ant plūgo skamba visata, 
 prismeigia nutapytą slieką 
 čiurlionio virpanti nata

 per vingio parką nevalytą 
 kaip klasikė ir kaip mama
 suspaudus saujoj vieną litą 
 žemaitė slenka alpdama 
 
 ant lino stiebo atsitūpęs 
 tarytum deimanto vabzdys 
 žiemoja vaižgantas; o upėj –  

 tik severiutės atspindys

 štai putinas lyg saldų korį  
 į kryžių kalną paslapčia 
 vis tempia spindintį altorių –  
 atleiski jam – tokia kančia!

 kažkas už tvarto šaukia tautą, 
tačiau nė garso – taip tylu, 

 kad išgirsti, kaip kyla skautai 
 iš savo meilės patalų

 pažvelk, brolau, kas ten matyti – 
 ant bėgių blizga kaip vinis:
 janonis gal? jasukaitytė? 
 ne, tai iškritęs tremtinys

 pražysta obelys ir kriaušės, 
 priglaudžia kūnus palanga, 
 kur iuos  i šp launa  tuo j  po 

riaušių 
 pirmoji sąjūdžio banga

 kas tokį liūdną balsą kelia? 
 gal jau tėvynės pabaiga? – 
 tai atveria dainų skrynelę 
 pro nosį landsbergis staiga

 kiek mūšin pašauktų kariūnų 
 pakirto mirtinas genys – 
 trispalvė plaikstos virš gariūnų 
 kaip rinkos amžina ugnis

UŽSKLANDA / ATSKLANDA

istoriniai dienorakščiai
PalEmoNaS DRaČiula

 plasnoja juodvarnis į tuvą 
 ir moja pamotė skara, 
 ir sminga perkrautas lėktuvas 
 su ekscelencijos dukra

 prie fermos seną kaimo mergą 
 kankina mokiniai keli – 
 matai, brolau, kaip sunkiai serga 

šita šalis – kodėl tyli?

 miegok ramiai, esi per mažas 
 skaičiuoti kruvinus metus, 
 girdi? – šį purviną peizažą 
 nuplauna rusijos lietus.

Naujoji eiliuoToji livoNijoS KroNiKa
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iš tiesų... juokinga...


