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Laiškas redaktoriui
Andrius Mažrimas

Gerbiamas redaktoriau,

Noriu pasidalyti mintimis, kurios kilo žvelgiant į pirmąjį šio tūkstantmečio 
rudenį pro knygyno langą.  

Dar prieš dešimt metų knygyną įsivaizduodavome kaip kiek priplėkusią, 
stipriai švininiais dažais trenkiančią dažniausiai apytamsę erdvę, kur galima 
nusipirkti knygą ar bent pabėgti iš pavojingai šviesios miesto gatvės. Ten 
neretai dirbdavo piktos moteriškės ir galvodavai, jog tai sovietų pramanas 
siekiant atpratinti knislesnio proto žmones nuo gera sistemai nežadančių 
paieškų. Būdavo dar ir paslaptingos knygynų fėjos – vedėjos, ir tais laikais 
negalėjo būti rimtesnio knygų rinkėjo, kuris neturėtų rakto nuo bent vienos 
tokios fėjos širdies durų. 

Jums gal pasirodys, kad tuščiažodžiauju, bet rašau taip dėl to, kad tai 
yra mano profesinė „priešistorė“ ir trumpinti ar paprastinti šios savo laiško 
dalies negaliu. 

Pradėjau pažinti knygynus iš pačios mažumės, kai tekdavo laukti lentynose 
besirausiančio ar su knygynų fėjomis flirtuojančio tėvo, kiek vėliau ėmiau 
lankytis juose savarankiškai, o dar vėliau mano gyvenimas pakrypo taip, 
kad pamažu knygyno fenomeno mirum ir tremendum ėmė trupėti. Pradėjau 
dirbti knygyne ir visa, kas atrodė taip šventa, per kelias savaites prapuolė ir 
teko pradėti kapstytis paprasčiausioje žemiškoje darbų rutinoje. Kurį laiką 
vilties teikė mintis, kad tik mano knygynas yra netikras, nes jis tuomet 
buvo visai naujas, bet ši viltis užgeso, kai darbo reikalai privertė pažinti vis 
daugiau kolegų.

Esu tikras, kad suprantate, jog negaliu susitaikyti su tuo, kad knygynas 
yra parduotuvė, bet noriu kilstelėti mistikos skraistę ir parodyti, ko po ja 
nėra ir kas yra kitaip, nei tikisi tie, kurie pastaruosius dešimt metų buvo 
ištikimi nostalgiškam anų laikų prisiminimui.

Knyga yra vienas tauriausių žmogaus išradimų, skirtas iškiliausių homo 
sapiens sugebėjimų – protavimo bei meninės kūrybos – derliui sandėliuoti ir 
pateikti vartotojui. Knygos pirkėjas dažniausiai esti mąstantis, reiklus žinių 
bei dvasinių potyrių žmogus. Natūralu, kad knygos ir jos pirkėjo susitikimo 
vieta savaime turi tam tikrą krūvį, išskiriantį ją iš kitų kasdienybės stotelių, 
o kur dar atradimo džiaugsmas, kurio nerasi paprastoje prekybos įstaigoje. 
Taip, laikydami knygyną mažų mažiausiai nepaprasta parduotuve, pirkėjai 
kartais skaudžiai nusivilia, už knygų lentynos išvydę pilką realybės sieną.

Daugelis pirkėjų yra įsitikinę, kad jie apie knygų prekybą išmano geriau 
nei knygyno darbuotojai. Sunkiausia būna, jei pirkėjui dar yra tekę ap-
silankyti išsivysčiusios šalies knygyne – kiek kartų esu nuleista galva 
klausęs paskaitos apie „teisingą“ knygų prekybą. Pirmu atveju pirkėjai  
stebisi, kodėl knygynai nėra tokie, kokie jų manymu galėtų būti, o antru – 
piktinamasi, kodėl apkiautę lietuvaičiai nesugeba pasimokyti iš Vakarų – juk 
pakanka tik kartą apsilankyti Niujorko ar Londono knygyne.
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Nors ir nepaprasta, knygynas vis dėlto yra labai varginga parduotuvė, kurioje re-
montas, naujos lentynos ar kompiuteris yra tikėjimo ateitimi ženklai, bet tikrai ne 
pelningumo išraiška. Knygynai labai sunkiai sukrapšto pinigus nuomai, algoms ir 
mokesčiams. Daugeliui atrodys, kad tai melas, nes knygynai pilni žmonių, esą knygas 
gerai perka, be to, jos dar ir labai brangios. 

Žmonių nemaža, bet jie ateina pavartyti, paskaitinėti ir perka tik tas knygas, kurių 
negali nepirkti. Ir knygos nėra brangios. Jos jau nebegali būti pigesnės ir galbūt po 
penkerių metų šiandienės knygų kainos mums atrodys tokios mažos, kokios dabar 
atrodo buvusios prieš dešimtmetį. Jei pažiūrėtume, kaip nuo autoriaus per leidyklą, 
spaustuvę ir knygyną iki pirkėjo rankų keliauja kokybiška knyga, pamatytume, kad 
auto riui sumokami grašiai, leidykla ir knygynas bando sudurti galus ir visi kaltina 
vienas kitą, galbūt tik spaustuvė gauna realų pelną. Bet kuri kita veikla tokiomis 
sąlygomis būtų seniai sužlugusi, tačiau knygų leidybą palaiko neracionalūs faktoriai. 
Čia daug visko – autoriaus troškimas pamatyti savo knygą net ir negaunant už tai jokio 
atlygio, leidėjo ambicijos, kokio nors fondo ar valstybės parama, galų gale knygyno 
negalėjimas elgtis kitaip. Įprasta, kad autoriai skursta, leidyklos ir knygynai užsidaro 
kasdien, skaitytojai neįperka knygų, visi vieni kitus kaltina ir moko. Nepanašu, kad 
tai kam nors atrodytų verta pavojaus trimito, bet tiesa yra ta, kad knygos savikaina 
dažniau yra didesnė už tą, kurią pirkėjas sutinka mokėti. Įprasta kaltinti mažas algas,  
tačiau imu manyti, kad įtakos nenorui mokėti už knygą tiek, kiek ji verta, turi mūsų 
įprotis gyventi pigių knygų šaly, kai trūko pačių knygų, bet ne pinigų joms pirkti. Per 
bran gios atrodo net ir dotuotos knygos, kurios neretai tekainuoja pusę ir mažiau sa-
vikainos. Nelinksma žiūrėti ir į jaunąją kartą, kurios atstovai knygos vertę nustato čia 
pat, knygyne, kalkuliatoriumi paskaičiuodami, kiek kainuotų norimą knygą nusikopi
juoti. Daug pykčio kelia knygyno antkainis – esti entuziastų, manančių, kad tai kny
gynų savivalė, savotiškas nepaskelbtas karas prieš šviesuomenę. Pamenu garbingos 
pedagogės pareiškimą gražiame laikraštyje, kad ji nesiduoda apiplėšiama ir knygų 
nusiperka be antkainio kartą per metus vykstančioje mugėje. 

Pirkėjų paskaitose apie knygų prekybą būna privalomas skirsnis apie nuolaidas, 
dažnai paminint užsienio knygynų arba tiesiog kitų parduotuvių pavyzdį. Iš užsienio 
čia nepasimokysi, nes ir minėtas antkainis Lietuvoje yra bent du kartus mažesnis nei 
Vakarų knygynuose. Man tai sunkiausias dalykas, kurį tenka tverti dirbant. Negali sakyti 
„ne“, bijodamas įžeisti žmogų, kuris kitą kartą itin ilgai kaupiasi prieš paprašydamas 
nuolai dos, bet neturi ir galimybės apčiuopiamai sumažinti knygos kainos, nes knyga 
parduo dama už tiek, kiek nurodo leidėjas. Tiesa, leidėjai nūnai renkasi naują prioritetą 
– supermarketus, kuriems neretai suteikia daug geresnes nei knygynams sąlygas. 

Jau keli metai, kai sužinojęs, kad atsidarė naujas knygynas, jaučiu tik nuostabą ir 
gaunu progą pasvarstyti apie naujojo kolegos drąsą ar naivumą, ryžtą ilgus metus laukti 
geresnių laikų ar aklą bėgimą voverės rate. Dar vienas bėdžius, kuriam teks atsakyti 
už leidyklų klaidas, kurį kaltins dėl knygų brangumo ir kuris kentės už tai, kad kūryba 
ir mokslas apskritai kainuoja pinigus. Dar viena skaudanti galva, kai reikės sumokėti 
už patalpų nuomą, už darbą žmonių, iš kurių pirkėjai reikalauja ir išsilavinimo, ir 
apsiskaitymo. Koks ten naujas konkurentas, veikiau nelaimės brolis.

Ruduo – tikras knygynų laikas, ir ne tik dėl to, kad padaugėja pirkėjų, pasirodo daugiau 
naujų knygų, bet ir dėl to, kad besikeičiantys ir vis prastėjantys orai daug kuo primena 
knygynų perspektyvas. Belaukiant pavasario kviečiu džiaugtis, kad knygos lietuvių 
kalba vis dar pasirodo ir kad dar liko knygynų, kuriuose jas galima pamatyti.

Vilnius
2001 10 08
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die No raš tis

Ma tas Dū da

Rugsėjo8d. Vi są va sa rą ne lai kiau ran ko je nei ra
šik lio, nei pieš tu ko. Gal būt iš sky rus tuos at ve jus, kai 
pieš tu ku pa si žy mi ant len tos, ties ku ria vie ta tu ri ją 
nu rėž ti, kad pri suk tum prie ko nors la bai svar baus. 
Sa ky tum, ke lio li ka tų brūkš ne lių nu žy mė jo vi sas pra
ėju sios va sa ros gai res. Bet su dė jus vi sas nu žy mė tas, 
nu trum pin tas ir su dur tas len tas į vie ną juos tą, iš ei tų 
gal kokie ge ri 20 met rų teks to. Ir nė vie nos ci ta tos. 
Tad ne iš ei tų net ir esė. Ne bent tik koks die no raš tis. 
Šiaip ar taip, lais vas mąs ty mas yra pra džia kaž ko, 
kur vė liau ga li at si ras ti ir ci ta tos – ar gi kas nors ra šo 
ki taip? Sa vai me aiš ku, ne ga li už sa vo ko le gas teig ti 
to kių da ly kų, be to, taip ra šy da mas iš si duo di ir pats. 
Bet juk čia die no raš tis. Ne ci tuo jan tis teks tas ne vi sa
da bū na su pran ta mas prieš tai ko nors, kad ir vi sai 
ne daug, ne iš gė rus. Bū tent dėl to jis tu ri, nors ir la bai 
men ką, bet ga li my bę ka da nors bū ti pa ci tuo tas pats. 
Ar gi nie kam ne te ko pa tir ti nuos kau dos, kai  sa vo 
gal vo je ne šio tą ar po pie riaus la pe už ra šy tą, at ro dy tų, 
ge nia lią pa sta bą ten ka per skai ty ti jau se no kai iš leis
to je kny go je? Gal būt ta me nie ko blo ga, gal būt tai kaip 
tik mus pa da ro tos kny gos ben dra au to riais? Iš tik rų jų 
vi so la bo esi tik len tų brūkš niuo to jas... Ir jau ru de nį, 
kai len tas kei čia po pie riaus la pai, o pieš tu ką – spaus
di ni mo ma ši nė lė, kas sa vai tę lau ki sa vait ga lio, kad 
vėl ga lė tum pa brau ky ti ant len tų, pa ka bo ti obe ly je 
ir t. t. Jo kio po rei kio ci tuo ti, ne di de lis ir mąs ty ti. Tik 
raš kai obuo lius.

Rugsėjo15d. Pri sik ro viau pil ną ma ši ną dė žių – vos 
be ga liu per jas įei ti į sa vo dirb tu vę. Kol su dė jau, žai džiau 
tik rą dė žių gal vo sū kį – ki šau vie ną į ki tą, bet ypa tin gos 
jų dy džių sis te mos ne ap ti kau. Gal tie siog ne vy ku si ko
lek ci ja? Kaž ka da to se dė žė se bu vo ci ga re tės, me duo liai, 
le dai, sau sas ka čių mais tas, kaž kas, kas dūž ta, vy nas, 
ko pi ja vi mo apa ra tas, te le vi zo rius, skal bi mo mil te liai. 
Pas kui jo se bu vo „vil non. rūb.“, „maršk.+trius.“, „stik
lai niai už suk. ir papr.“, „žie mi niai K.“, „vir tu vės stalč.“, 
„lėkš tės+puod.“, „gro ži nė l.“...
Šian dien čia su pil siu obuo lius. Ži no ma, obuo liai ne to
kie sen ti men ta lūs kaip aš, jiems gal ir ne svar bu, kas 
to se dė žė se jau bu vo.
Tos dar kol kas tuš čios dė žės man kaž kuo pri me na 
 daik tus, į ku riuos, net la bai pa si sten gus, ne at ei na į 

gal vą pa žvelg ti kaž kaip ne pra žiū rint jų pa čių, t. y. 
pažvelg ti ne į jų vi dų, o pa žvelg ti į juos pa čius. Sku du
rė liai, plo ny čiai, jau nu maz go ti mui lo ga ba lė liai,  dul kės, 
su rū di ję varž te liai ir su lin ku sios vi nys, se ni vai kiš ki 
žais liu kai, lie tu je iš mir ku sios kar to ni nės dė žės, su de
gin ti deg tu kai... Ste bė ti jų eg zis ta vi mą taip pat ga li ma. 
Ne ra dau dau giau daik tų, ku rie vie nu me tu su ge bė tų 
bū ti ir kaž kur čia, ir jau vi siš kai kaž kur  šiukš ly ne. Mes 
tik mąs to me apie svy ra vi mą tarp čia ir ten, o jie sa vo 
be vil tiš ko men ku mo dė ka kaip tik ir svy ruo ja tarp čia 
ir ten, nu šluos ty da mi mums ir mū sų kal boms no sis.
Jau tems ta, o vis te be ly ja. Šian dien dė žės liks tuš čios. 
Mes – lie taus įkai tai so do na me ly je. Var tau se nas 
„Per ga les“. At ro do, kad vi sas pa sau lis ap ly tuo se so do 
na me liuo se šį va kar var to se nas „Per ga les“...

Rugsėjo16d. Šian dien šil ta, sau lė ta ir sau sa – ne ti
kė tas oras. Bet šį met, ma tyt, toks rug sė jis – ne ti kė tai 
ant gal vos krin tan čių ply tų me tas. Li pu į obe lį. Gal 
pats ne už kri siu nie kam, lyg ko kia ply ta. Obuo liai dar 
šiek tiek ža li, kie ti. Sa ko, an ta ni nius ge rai skin ti kiek 
anks čiau. Ta da po sa vai tės ma ty ti, ku rie sto vės gal iki 
ko kių Ka lė dų. Pas kui jau pra dės raukš lė tis, nie ko ne
pa da ry si. Bet vis tiek, ir tas dar obuo lys.
Dar iš vai kys tės ži nau, kad obuo liai bū na an ta ni niai, 
na, gal dar ir aly vi niai, o po to jau vi si ki ti. Ta da ne
su pras da vau, ko dėl taip yra – juk tie an ta ni niai pa tys 
kie čiau si ir rūgš čiau si. Ir da bar gir džiu, kaip  mis tiš kai 
ta ria mas tas pa va di ni mas. Gal tas pir ma sis pa sau lio 
obuo lys bu vo an ta ni nis? Tik riau siai.
Vei kiau siai taip sa ko to dėl, kad vie nos obe lys pa si duo da 
raš ko mos, o ki tos – ne. An ta ni nė ne si duo da. Mat daž
niau siai bū na tan kios, aukš tos, ne sto ro mis ša ko mis. 
Ži no ma, ne ly gu ką iš tos obels pa da rai be ge nė da mas. Šį 
kar tą su ir zau jau iš pat pra džių dėl to, kad ant me džio 
liks ke le tas obuo lių, ba dan čių akis ir kal ban čių apie 
ta ve kaip apie blo gą „obuo liau to ją“. Šiaip ar taip, vis 
tiek tų obuo lių ne pa siek siu. Nie kaip.
Iš si rie ti vi sas, iš si tie si ant ša kos, kad pa siek tum obuo lį, 
o gre ta ka bo jęs tuo me tu jau skren da dau žy da ma sis į 
ša kas, skau džiai at si tren kia į ko pė čių laip te lį ir pa ga
liau dus liai nu krin ta ant že mės. Pra muš ta žaiz da iš si
te pa juo dže miu – nie ko ne ma tau pro la pus, bet be veik 
tiks liai ži nau, kad taip ir yra. Prieš 3 se kun des jis bu vo 
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svei kas ir be veik jau bū tų at si dū ręs ma no  krep šy je. 
Da bar jau vis kas.
Tai tik pir ma obe lis šį met, ga li vie nas ki tas ir pa sk rai
dy ti – tei si nuo si. Šiaip ar taip, bet ko kiu at ve ju tu ri bū ti 
smar kiai pa čiu pi nė jęs me džia gą, vi sai ne svar bu, ar tai 
obe lis, ar teks tas, ar rai žo ma me ta lo plokš tė. Tik ta da 
ga lė si sa ky ti, kad ji yra ta vo, kad tu ri su ja as me ni nį 
san ty kį. Ki taip idė ja bus tar si pri siū ta prie tos ta vo 
me džia gos. Bal tu siū lu. Krep šy je ne tu rė si ir pu sės to, 
ką pri mė ty si ant že mės. Juk ne nu si meg si  vil no nės pa
la pi nės. Ant obels tu ri mąs ty ti pa čiais obuo liais, prie 
la po tu ri mąs ty ti par ke riu, o prie va rio plok štės – ge rai 
pa ga ląs tu rėž tu ku.
Iš krep šių pi lu obuo lius į tuš čias dė žes. Par si ve šiu vie 
ną dė žę na mo – vi si na mai kve pės.

Rugsėjo17d.Su žmo na ir vai ku va žiuo ja me švęs ti. 
Šian dien, sau lei nu si lei dus, žy dai su lauks 5762ųjų 
Nau jų jų me tų. Tė vų na muo se ma mos kep ta ap va li 
bal ta duo na – kad me tai rie dė tų to lyn ir bū tų ap va lūs. 
Ir obuo liai. Duo ną ir obuo lius bū ti na pa si tep ti me du
mi – ki taip me tai ne bus pa kan ka mai sal dūs. Gurkš no 
dami rau do ną vy ną, lin ki me vie ni ki tiems links mų (!) 
Šv. Ka lė dų (!) ir lai min gų Nau jų jų me tų...

Rugsėjo22d. Grapš tei nai jau vi sai rau do ni, la bai 
sul tin gi ir minkš ti, smul kio mis ru do mis sėk ly tė mis. 
Jau koks treč da lis vi sų obuo lių žiū ri į ma ne nuo že mės. 
Aiš ku, kad rei kė jo jau pra ei tą sa vait ga lį vis ką nu  raš
ky ti – sa ve vis grau žiu. Že mė ap lin kui minkš ta ir pu ri, 
ko pė čios smen ga gy lyn. Ne no rom pa gal vo ju apie tuos 
ne lem tus dan go rai žius, ne  vir tu sius į šo ną, o tie siog 
 su sme gu sius že mėn. 
Var čiau kny gy ne New swe ek. Nuo trau ka: dū mams ir dul
kėms dar neiš si sklai džius, N. Y. nu sė tas po pie  riais, ma
tyt, skri du siais tie siog iš smen gan čių dan go rai žių. Kaip 
vi sa da, iš si gel bė ja pa tys ne rei ka lin giau si daik tai. Gal būt 
jie net gi ne iš si gel bė jo, gal būt jie  tie siog iš li ko ne su nai
kin ti. Bet tur būt jų jau nie kas ne be skai tys.
Ar kabi obe ly je, ar be už mig da mas klau sai si pro tin
gų te le vi zo riaus kal bų, juo to liau, juo la biau at ro do, 
kad ne ty čia nie kur ne pa lik tas nė men kiau sias bal tas  
siū las. Pa tys te ro ris tai au ko jo sa ve dėl šios pa slap 
ties – jie ir te bu vo tur būt tie vie nin te liai bal ti siū lai. 
Tur būt nie ka da dar že mė ne ne šio jo to kių „ide a lis tų“
nu si kal tė lių ir ne re gė jo to kių idė ji nių (tik rą ja šio žo džio 
pras me) nu si kal ti mų. Nu si kal ti mo ir baus mės mo de lis 
čia jau tik rai ne be ga lio ja. Pa ty liu kais krebž da įta ri
mas, kad ne kiek vie nas bus tik ras, jog nu baus tie ji yra 
iš ties pa tys kal čiau si. Žmo ni ja tie siog su pa žin di na ma 
su nau ju iš ne ži nios at si ran dan čiu ir čia pat ne ži nio je 
dings tan čiu, to dėl ne nu bau džia mu nu si kal ti mu. Te ro
ris tai tar si už si krė tę at spa riu baus mei vi rusu, įga vę jai 
prieš nuo dį. Vis dėl to to kią si tu a ci ją sun ku su pras ti net 

tu rint ome ny je tai, kad net pa ties te roris to gy vy bė jam 
pa čiam ne be svar bi, tar si tik ant ri nė ver ty bė ar pan. Jie 
vi sai kaip ta ra ko nai, ne be bi jan tys jo kių ka da nors juos 
mir ti nai vei ku sių vi ru sų. Su nau jai iš ras tais il gai niui 
at si tin ka tas pats.
Pa ban dyk nu baus ti ne be gy vą ka mi ka dzę. Ir dar pa na
šų į ta ra ko ną. 

Rugsėjo23d. Sto viu prie obels svars ty da mas, ar  už teks 
mū sų ko pė čių, ar pa si sko lin ti Jo no. Obuo lių  raš ky mas 
taip pat ga li tu rė ti sa vo stra te gi ją. Ko pė čių rei kia ne 
pa čioms aukš čiau sioms, o la biau siai iš si ke ro ju sioms 
ša koms ap raš ky ti. Į vir šū nę ga li už kop  ti ir be ko pė čių. 
Ži no jau tai jau se niai, bet kaž kaip  ypa tin gai įsi są mo
ni nau tik da bar – pa si ro do, ko pė čios yra pla tu mai, ne 
aukš čiui ap rėp ti. Ži no ma, to kios įžval gos – vis tas no ras 
api ben drin ti pla tu mas. Bet tai kaip tik ir iš duo da ma no 
gal būt ne pro fe sio na lu mą – ir api ben dri nant, ir raš kant 
obuo lius. Tai gi ei nu sko  lin tis  kopė čių.
Šian dien – avie ti nė obe lis. Obuo lių daug, jau pri no kę, 
leng vai nu si ski na, ir su pu vu sių, at ro do, ne bus daug. 
Ma tau, kaip re tai ka da ten ka pa ma ty ti taip ap čiuo
pia mus sa vo dar bo re zul ta tus – ke tu ri pil ni krep šiai 
pri krau ti tam siai rau do nų skri tu lių. Ne ži no da mas net 
abe jo tum, kad obuo liai ga li bū ti to kie rau do ni. Rau do
ni (ne šiaip raus vi) net pra kan dus. Žiū rė da mas į juos 
gal vo ji tik apie jų (obuo lių) rau do nu mą. Apie jo kį ki tą 
dau giau. Tik rai.
Pa li pu aukš tyn, ša ka brūkš te li per au sį, pas kui per vei
dą. Prieš sa ve te spė ju pa ma ty ti ak ro ba tiš kai be  sivar tan
čias sa vo aki nių au se les. Tą aki mir ką pri si  me nu gal ko kį 
kar tą vai kys tė je ap lan ky tą cir ką ir  leng vą ją at le ti ką. 
At ro do, kad man, ste bin čiam ne sėk min gai nu si lei džian
tį jį, skau džiau ne gu pa čiam nu si lei  džiančia jam.
Tai gi sa vo aki nių ne pa gau nu, čia pat ban dau su telk ti 
vi sas dar ne iš ryš kin tas sa vo, kaip ga lin čio pri trauk ti 
kren tan čius kū nus, sa vy bes. Tai man taip pat ne pa vyks
ta. Blau siai ma tau ar tė jan čius link že mės aki nius. Esu 
be veik tik ras, jog prieš akis jie re gi gra žiau sias sa vo gy
ve ni mo aki mir kas. Per daug ne pa ni kuo ju, nes ma ši no je 
su sa vi mi vi sa da ve žio juo si at sar gi nius. Vis dėl to tuo 
pat me tu vi su kū nu jau čiu vis di dė jan čią pra ra ją tarp 
jų – krin tan čių ir ma nęs – juos ste bin čio. Pa gal vo ju, 
kad ne si sky riau su šiais aki niais gal ko kį tre je tą me tų. 
Pri si žiū rė ti spė jo per tą lai ką ne ma žai, nors ir ne gy ve nu 
taip, kad ga lė čiau gir tis ma tęs ka žin ką. Ne be pa me nu, 
kiek kar tų jie jau yra at li kę pa na šią, gal ne to kią to li
mą ke lio nę nuo ma nęs link že mės pa vir šiaus, ta čiau šį 
kar tą tik jiems pra dė jus ju dė ti že myn, aki mirks niu lyg 
ir nu jau čiau jų liūd ną baig tį. 
Jau ne be skren da, jau tik gu li, žvelg da mi abu du į skir
tin gas pu ses. Obuo liai kal ti... Ne, nie kas ne kal tas, vis 
tiek bū čiau li pęs obe lin ir t. t. Gal koks pa sau lio tvar kos 
me cha niz mo dan tra tu kas ir bu vo trum pam už  strigęs, 

dieNoraštis
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bet tai nie kai – gal vo ju, ties da mas ran ką prie obuo lio. 
Įsi rė mę vie nas į ki tą. Vie ną obuo lį jau tu riu ran ko je, o 
ki tas, skau džiai kliu dy da mas ša kas ir net skin da mas 
la pus, krin ta že myn... Taip taip, rė me lis dar kar tą pa
šo ka, lyg to kio pokš to tai jau tik rai ne  besi ti kė da mas. 
Bet da bar jau vis tiek tas pats. Nors ga lė čiau gal būt 

da bar jau ir pats už kris ti ant tų sa vo aki nių.
At ro do, kad pa sau ly je dau gė ja že myn ju dan čių ob jek
tų skai čius. Jei gu anks čiau ply ta ga lė da vo ir už  kristi, ir 
ne už kris ti, tai da bar to ji ply ta bus lin ku si  už kris ti.
Gal tai tik ru duo, ra gi nan tis sa vai me ju dė ti obuo lius 
že myn. Jau tems ta, ne šu obuo lius į ve ran dą.

dieNoraštis

Matas Dūda. Sodo namelis. 2000. Ofortas
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Š. m. rugsėjo 14–15 d. dalyvavote Krokuvos Popie žiškojoje 
teologijos akademijoje vykusioje konferencijoje „Europos 
tapatybės suvokimas: Katalikų Bažnyčios vaidmuo 
Europos integracijos procese“. Ar konferencijoje buvo 
svarstomi klausimai apie galimus integracijos pavojus 
krikščioniškoms vertybėms?

Pačioje konferencijoje apie tai nekalbėta. Ten pirmiau
sia skaityti pranešimai – žmonių, dirbančių Eu ropos 
integracijos komisijoje, kitose ES struktūrose, Europar-
lamento deputatų, pvz., Stepheno Billerio iš Didžiosios 
Britanijos, gero kataliko, svečių iš Vatikano. Man atrodė, 
kad konferencijos tikslas – paskatinti Lenki jos Bažnyčią 
jungtis į integracijos procesą ir para ginti žmones remti 
ES. O dėl vertybių, manau, kad šiuo klausimu abejones 
vykusiai išreiškė Vatikano atstovas mons. Celes tino 
Migliore. Popiežius mano, kad Europai reikia eiti vienybės 
keliu, idant pavyktų nugalėti nacionalinius egoizmus, ir 
kad labai svarbu iš laikyti subsidiarumo principą, t. y. 
kiekvieno krašto suverenitetą, bei apsaugoti kiekvieno 
žmogaus teises. Bažnyčia norėtų būti gyva ES dalis, 
nes ateityje gali kilti sunkumų. Daugiau kal bėta apie 
rūpesčius dėl chartijos, pasirašytos Nicoje. Kai pasirodė 
chartija, Šventasis Tėvas išreiškė nusivylimą, kad joje 
neminimas Dievas, juk, pasak Šventojo Tėvo, Dievas yra 
žmogaus orumo ir teisių šaltinis. Norėtųsi, kad tame do-
kumente būtų drąsiau ginamas žmogaus orumas ir šeima. 
Bažnyčia prašo galimybės išreikšti savo skelbiamas 
vertybes – teisę į gyvybę, teisę skleisti tikėjimą, kalbant 
apskritai  – garantuoti religijos teisę Europoje. Norėtųsi, 
kad ES dokumentuose būtų labiau  pripažįstama religijos 
laisvė – ne tik asmeninė, bet ir viešoji. Kiekvienas galįs 
rinktis asmeniškai, tačiau bend ruomenė ignoruojama. 
Taip sakė mons. Mig liore, at krei pęs dėmesį į sekuliar-
izacijos tendencijas. Jis sugal vojo naują žodį – kalbėjo 
ne apie sekulia rizaciją, o apie nureliginimą. Jis sakė, 
kad religijos išstumtos iš socialinio gyvenimo, šeimos 
viešuo siuose dokumentuose sąmonin gai vengiama apie 
jas kalbėti. Kartais matyti sinkretizmo tendencija. Tokios 
buvo tėvo Migliore pastabos...

EurOpOS Sąjunga ir krikščiOnių 
BažnyčiOS: aBipuSiS iššūkiS
J. E. Vilniaus arkivyskupą kard. Audrį Juozą Bačkį 

kalbina Saulius Drazdauskas

Kiek žinau, nemaža dėmesio buvo skirta Nicoje priim
tos Europos chartijos analizei ir kritikai...

Daugiau kritikos pateikė vysk. Attilio Nicora iš 
Itali jos. Jis pirmiausia paklausė, kokią juridinę vertę 
turi tokia  Europos chartija, kol dar vyksta vienijimosi 
procesas. Dokumento schema aiški: įvadas ir sep-
tyni punktai – orumas, laisvė, lygybė, solidarumas, 
pilietybės klausimai, teisingumas ir bendros nuostatos. 
Įvadą vysk. Nicora pavadino šaltu ir aseptišku. Tik 
bendrai temi nimos pamatinės vertybės, europiečių 
įsipareigojimai ateinančioms kartoms tėra bendri 
žodžiai. Jo požiūriu silpniausia ir skaudžiausia dalis 
– atsisakymas pa minėti humanistinį religijų paveldą. 
Nebenorima pri  pa žinti, kad humanizmas ir katalikybė 
susiję. Pasak Nicoros, tai prancūzų veto religijai, 
apskritai nusistatymas prieš religines vertybes. Jis 
kritikavo ir metodą – dokumentas buvo parengtas 
per 10 mėnesių, jis šaltas ir šiek tiek biurokratiškas, 
neatsižvelgia į tautų troškimus – nebūta apklausų, 
nesikreipta į viešąją nuomonę, į gyvąsias visuomenės 
jėgas, tarp kurių yra ir Bažnyčios. Dokumentas priimtas 
konsenso būdu, nediskutuojant dėl paskirų straipsnių, 
– argi galima tokius svarbius dokumentus šitaip pri-
imti? Turinio požiūriu vyskupas su nerimu pastebėjo, 
kad vertybės išreikštos nevienareikšmiškai – tinka ir 
laicistui, ir tikinčiam žmogui. Anksčiau prancūzų laiciz-
mas bandė religines vertybes perteikti humanistiniais 
terminais, o dabar nukertamos  pačios religijos šaknys. 
Kalbama apie žmogaus orumą, tačiau kas žmogus yra, 
kokia jo samprata? Teisė į gyvy bę, į šeimą, bet kokia 
tai šeima? Pasakyta taip, kad neaišku, ar tai vyro ir 
moters šeima. Ir toks subtilus dviprasmiškumas justi 
visoje chartijoje, kuri prieštarauja ne tiek religijai, kiek 
krikščioniškai antropologijai. Skelbiamos teisės, bet 
pamirštamos vertybės, kurios yra teisių pagrindas. 
Iškeliamos profsąjungos, o religinės bendruomenės, 
Bažnyčios lieka nepaminėtos. Pasak Nicoros, toji 
chartija – iššūkis mūsų bažnytinėms bendruomenėms. 
Bažnyčios atsakomybė – laikytis subalan suotos linijos, 

pašnekesys
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nuosekliai išryškinti chartijoje esančius pozityvius 
elementus. Vis dėlto chartija esanti žingsnis pirmyn, 
net ir toks žmogaus teisių kodeksas esąs ver tingas. 
Tačiau būsimoji vienin ga Europa negalinti likti  vien 
ekonominis  ar politinis junginys, būtina ne už miršti 
dvasinių vertybių. Ni co ra pa brė žė ir Vyskupų ko
miteto prie ES vaidmenį – tai 
Briusely je esan tis organas, ga
lin tis veikti žmo gaus teisių for
mula  vimą, siū ly ti page rinimų, 
ska tinti dialogą su ES  in stitu cijų 
vadovais. Tačiau jis pa brėžė, kad 
Vyskupų ko mi tetas liks  silpnas, 
jei kiekvieno krašto  vys kupai 
neturės teisės eksper tų, kurie 
pa tartų, kaip reaguoti. Tai bend-
ra politika: jei ne galima rea guoti 
kaip Bažny čiai, reikės  veikti per 
atstovus, kurie pri mintų, kokia 
yra Bažny čia.

Taigi Katalikų Bažnyčios tu rėtų 
mėginti keisti Europos chartiją?

Ne keisti, o tobulinti. Iš tiesų 
svarstyta, kokia chartijos reikš
mė, juk kai kas teigė ją esant 
laikiną dalyką. Tačiau ji buvo 
priimta konsensu, tad kas gali 
ją pakeisti? Tad klausiama, ko-
kia to dokumento vertė, ar jis įpareigoja. Rengiant 
ES konstituci ją reikia nepamiršti, kad Europa turi 
krikš čioniškas  šaknis, ir leidžiami įstatymai turi į tai 
atsižvelgti.

Pripažįstame, kad chartijoje ir apskritai ES esama 
daug pragmatizmo, bet tai galėtų tapti pozityviu dalyku 
tautoms vienijantis – kad žmonės suartėtų ir suprastų 
vieni kitus, kad nebūtų karų kaip Balkanuose. Katalikų 
Bažnyčia turi įtakos Europos Tarybai, pirmiau sia per 
kiekvieno krašto atstovus; galima paveikti ir Europos 
Komisiją, ypač per Europarlamentą, kur daugumą turi 
dešinieji, nors Europos valstybėse val džioje daugiausia 
socialistai.

Prisimintina, kad kai buvo kuriami vieningos Eu-
ropos pamatai, ir Schumannas, ir Adenaueris norėjo 
demokratinės Europos, bet ant krikščioniško pa-
grindo. Jie sakė, kad svarbiausia yra šeima: šeima ir 
gy vybė – du elementai, kurie turėtų būti išsaugoti ir 
ap ginti. Šiandien šis uždavinys – iššūkis Bažnyčiai, 
ir  daugiausia veiklos šia kryptimi galimybių ji mato 
Europos Parlamente.

Konferencijoje kalbėjote apie tai, kuo Lietuvos Ka  
talikų Bažnyčia gali prisidėti prie Europos integra  

cijos. Kuo ypatinga Lietuvos ir Lenkijos patirtis ir 
 situacija integruojantis į ES?

Man susidarė įspūdis, kad aš pakliuvau į vien Len
ki jai skirtą konferenciją: visa, kas buvo kalbėta, bus 
iš spausdinta ir išsiuntinėta kiekvienam Lenkijos 

 klebonui. Tad mano kalba apie 
tai, kuo Lietuvos Bažnyčia galėtų 
prisidėti prie šių procesų, nebuvo 
itin reikšminga. Kalbėjau, kad 
atsikuriant Bažnyčiai likę žaiz
dų – ir sielos, ir intelektualinių. 
Mums sunku į naujus van denis 
bristi, nes dauguma mūsų seno-
sios inteligentijos išvažiavo į už
sienį ar žuvo Sibire. Jaunoji kar ta 
tik auga, iš jos reikia lauk ti,  kad 
išreikštų krikščionišką  poziciją 
ir krašto gyvenime, ir  Europoje. 
Pamenu, prieš 2000 m. rinkimus 
 vys kupai savo laiške švelniai 
pritarė idėjai eiti į Europą ir vi-
sas saugumo institu cijas, tačiau 
kaip svar biausią  pa  brėžė žmo
giškas vertybes –  šeimą, žmo gaus 
orumą, darbą. Lietuvos Baž nyčia 
tai remia, nors mes tik pakeliui. 

Kokia Lenkijos situacija ES?

Su Lenkija siejamos tam tik ros viltys. Šioje šalyje 
greitai bus apie 40 mln. gyventojų, ir ji turės teisę turėti 
apie 60 de putatų, – jei jie prisidėtų prie krikščionių de
mokratų, tai jie būtų stipresni. Konferencijos rengėjai 
mato Lenkiją  kaip vieną didesnių krikščioniškų valsty
bių, laukia iš jos impulsų, tačiau ką lenkai išsi rinks? 
kokius žmones? Svarbu, kad nebūtų priiminėjami 
įstatymai, priešingi krikščioniškai sampratai. Daug kas 
teigia, kad tai ne turės ypatingos įtakos, nes kiek viena 
šalis turėsianti savo įstatymus, tačiau juk juos visada 
reikės suderinti su ES įstatymais.

Praeitame mūsų žurnalo numeryje rašėme apie Li
etuvos tradicinių religinių bendrijų atstovų vizitą į ES 
būstinę. Ar pajutote to vizito atgarsių?

Per televiziją mačiau apie tai kalbant Lietuvos už
sienio reikalų viceministrą. Jo pozicija buvo geranoriška. 
Tačiau gana pragmatiška, mums svarbios vertybės ten 
nebuvo mini mos. Tiesą sakant, aš nelaukiu,  kad Lietuvos 
vyriausy  bė sielotųsi dėl krikščioniškų  vertybių ar dėl 
jų kovotų. Mes beldžiamės į ES duris, prašome priimti 
mus, ieškome paramos mūsų vysty muisi. Tačiau kyla 
klausimas, ką šiandien Lietuva gali duoti Europai? 

j. E. kardinolas audrys juozas Bačkis. 2001. ELTa
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Po te ro ris tų ant puo lių Niu jor ke ir 
Va šing to ne, per ku riuos žu vo apie 
6000 žmo nių, JAV ne tu ri jo kios ki tos 
iš ei ties, tik smog ti te ro ris tams. Nu
si kal ti mas per di de lis, kad kal tie ji 
lik tų  ne nu baus ti. Ant puo liai pa ro dė, 
kad ati tin ka mai pa si ren gę ir pa si ry žę 
 žū ti te ro ris tai ga li stip riai smog ti net 
ir ga lin giau sioms vals ty bėms. Tad 
 ne be bus anks tes nio pa kan tu mo te
ro  ristus pa lai kan čioms ša lims, ku rios 
lig  šiol ga lė jo ra miai tai da ry ti, nes 
 ne rei kė jo bi jo ti at sa ko. Bus sie kia ma 
tiek pa di din ti te ro riz mo pa lai ky mo 
kai ną, kad jo kia vals ty bė ne si ryž tų 
 jos mo kė ti. 

 JAV pa skel bus ka rą su te ro riz mu, 
tei sin gai pa ste bė ta, kad šis ka ras ne
bus toks kaip ki ti. Jis bus ypa tin gas 
ne tik dėl to, kad tai – ka ras prie blan
do je, kad prie šas ne tu ri ka riuo me nės, 
kad ne bus leng va per švies ti tam su mą 
ir pa žvelg ti prie šui į vei dą. Ne ma
žiau svar bu tai, kad per pas ta rą jį 
 de šimt me tį smar kiai pa ki to po li ti nės 
bei do ro vi nės prie lai dos, ku rios nu
sta tė tarp tau ti nės po li ti kos bei ka ro 
vyk dy mo rė mus. Nors šie po ky čiai dar 
nė ra ga lu ti nai su si kris ta li za vę  ir da
bar ti niu pa vi da lu la biau kaus tys JAV 
ka ro veiks mus ne gu ki ti veiks niai, du 
po ky čiai ver ti dė me sio:

 1) plin ta nuo sta ta, kad ka ro veiks
mai tu ri bū ti sai kin gi, pro por cin gi ir 
ne nu kreip ti prieš ci vi lius gy ven to jus 
(nors te ro ris tai ir iš plė tė sa vo tai ki nių 
spek trą);

 2) sten gia ma si iš at ski rų vals ty bių 
at im ti tei sę pa skelb ti ka rą ar ba ini
ci juo ti ka ro veiks mus ir ją per leis ti 
tarp tau ti nėms ins ti tu ci joms, ypač 
Jung ti nių Tau tų or ga ni za ci jai (JTO). 
Tra di ci nis re al po li ti nis vals ty bės in te
re sų gy ni mas ne ten ka sa vo tei sė tu mo, 

Teisė kariauti

vy riau sy bių veiks mų ne be ga li ma pa
tei sin ti vien nu ro dant, kad jie vals ty
bei nau din gi.

 Ka ras kei čia si. 1941 06 06 Vo kie ti  ja 
pra dė jo ka ro veiks mus su Ju gos la vi ja 
ma si niu Belg ra do bom bar da  vi mu. Per 
tris bom bar da vi mo die nas  žu vo apie 
17 000 žmo nių. 1999 m. per 78 die nų 
ka rą Ser bi jo je ir Ko so ve žu vo apie 500 
ci vi lių gy ven to jų, di džio ji dau  gu ma 
at si tik ti nai. Skir tin ga au  kų skai čių 
nu lė mė ne tai, kad 1941 m. Ser bi ją 
puo lė na ciai, o 1999 m. – JAV. Juk per 
Antrąjį pa sau li nį ka rą JAV naudo jo 
bran duo li nius gin klus prieš Ja po ni ją. 
Kar tu su An gli ja bom bar duo da mas 
Vo kie ti ją, Va šing  to nas sprogs ta mų jų 
ir pa de ga mų jų bom bų de ri niu sie kė 
su kel ti kuo dides nį gais rą ir su nai kin ti 
kuo dau giau pa sta tų ir žmo nių, nors 
daugiau negu 80% Vokie ti jos mies tų 
gy ven to jų bu vo mo te rys, vai kai, se nu
kai, prie var ta suva ry ti os tar bei te riai. 
Ci vi liai gy ven to jai bu vo tie sio gi nis 
tai ki nys. Siek ta juos de mo ra li zuo ti ir 
taip pa kirs ti Vo kie ti jos ka ri nę ga lią. 
An tra ver tus, kit ko ne bu vo ga li ma ti
kė tis, kai bom bos daž niau siai kris da vo 
pu sę ki lo met ro nuo tai ki nio.

 JAV ne pa si žy mė jo ypa tin gu švel
nu mu per Viet na mo ka rą sep tin ta
me de šimt me ty je. Nors Viet na mo 
miestai ne bu vo tie sio giai puo la mi, 
ne si dro vė ta de gin ti kai mus na pal mu 
bei varto   ti įvai rius che mi ka lus, an tai 
Agent Oran  ge, ku rie ža lo jo gam tą ir 
vei  kiausiai su kė lė daug ge ne ti nių 
iš k ry pi mų. Žu vo bent pu sė mi li jo no 
 ci vilių. Prieš tą ka rą bu vo pro tes
tuo ja ma dėl jo tiks lų ir JAV už sie nio 
po li ti kos ap skri tai, bet ne dėl ne kal tų 
ka ro aukų. 

 Pa dė tis yra iš es mės pa ki tu si. Ci vi
liai gy ven to jai ne bė ra tai ki niai, ven

gia ma pul ti gy ven vie tes. Per sų įlan kos 
ka ras be veik ne už kliu dė Bag da do 
ir ki tų mies tų. Da bar, kai JAV puls 
Af ga nis ta ną, tai ki niai bus la bai at 
sar giai pa ren ka mi, daug dė me sio bus 
 ski ria ma ne tik ka ri niams ob jek tams 
nai kin ti, bet ir ci vi lių au koms iš  vengti. 
Di de lės sa vo gin kluo tės da lies JAV iš 
vi so ne ga lės pa nau do ti. 

 Jei de mok ra ti jos da bar ka riau ja 
 at sar giau, te ro ris tai 
at si sa ko anks tes nių 
su var žy mų. XIX a. 
ir XX a. pra džio je re
vo liu cio nie riai, pvz., 
Na rod na ja vo lia ir 
Ru si jos ese rai bei 
anar  chis tai grieb da
vo si smur to, bet jis 
bū da vo nu kreip tas į 
kon kre čius įta kin gus 
as me nis. An tai pa si kė si ni mų au ko mis 
ta po Ru si jos ca ras Alek san dras II ir 
Sto ly pi nas, Pran cū zi jos pre zi  dentas 
Sa di Car not. Ir mū sų lai kais Vo kie
ti jos Rau do no sios Ar mi jos frak ci ja, 
Ja po ni jos Rau do no ji Ar mi ja, Ai ri jos 
Res pub li ko nų Ar mi ja ir ki tos or ga
ni za ci jos at sar giai rink da vo si sa vo 
tai ki nius. Bū ta iš im čių. 1892–1894 
m. Pran cū zi jos anar chis tai ne tik 
vyk dė pa si kė si ni mus, bet ir sprog di no 
bom bas prabangiuo se res to ra nuo se 
bei ge le žin ke lio sto ty se, teig da mi, jog 
rei kia ko vo ti ne tik su bur žu jais, bet 
ir su vi sais val džią pa lai kan čiais žmo
nė mis. Ta čiau ap skri tai te ro ris ti nės 
re vo liu ci nės or ga ni za ci jos vaiz da vo
si ko vo jan čios už liau dies ar tau tos 
ge ro vę, ti kė da mo sis, kad jų tiks lams 
pri ta ria ar ba ati tin ka mo mis są ly go mis 
pri tar tų su si pra tę žmo nės. Veik da mi 
var dan liau dies, jie kė si no si ne į liau
dį, bet į jos pa ver gė jus. Ka dan gi buvo 

KęSTuTIS K. GIRNIuS
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sie kia ma iš va duo ti sa vo kraš tą, nesi
steng ta te ro ro eks por tuo ti. Ir čia būta 
iš im čių, kaip an tai Aust ri josVeng ri jos 
ku ni gaikš čio Pran ciš kaus Fer di nan do 
nu žu dy mas Sa ra je ve 1914 m., ai rių 
res pub li ko nų iš puo liai Lon do ne pra
ėju sio am žiaus ant ro je pu sė je.

 Te ro ris tų veiks mai Niu jor ke ir Va
šing to ne ski ria si ne tik sa vo mas tu. 
Ant puo liai bu vo įvyk dy ti sve ti mo je 
ša ly je; iš es mės nu kreip ti ne prieš 
eli tą, o prieš ei li nius gy ven to jus; tai 
ne sim bo li nis ak tas, o są mo nin gas 
ke ti ni mas su kur ti pra ga rą ir nu žu
dy ti  de šim tis tūks tan čių žmo nių; tai 
ne ban dy mas ženg ti į švie ses nę, nors 
ir mig lo tai įsi vaiz duo ja mą, at ei tį, o 
kerš to ir ne apy kan tos iš raiš ka.

 Pa ki to pu siau svy ra. Ka dai se ka ras 
at ver da vo du ris ne ža bo tam smur tui, 
pa vers da mas be veik kiek vie ną prie šo 
ša lies gy ven to ją po ten cia liu tai ki niu, 
o te ro ris tai sa vo iš puo lius nu kreip da
vo į ga lin gus ar sim bo li nius as me nis. 
Da bar ka riai lai ko si griež tų tai syk lių, 
te ro ris tų tai ki niu tam pa pa sau lis.

 Kin ta ir po žiū ris į ša lių tar pu sa vio 
san ty kius bei jų su ve re nu mą. Il gus 
šimt me čius vy ra vo nuo sta ta, kad 
vals ty bės pa čios tu ri tei sę nu sta ty ti 
tai syk les ir nor mas, ku rios lems jų 
veiks mus tarp tau ti nė je are no je. Ne
bu vo au to ri te tin gų tarp vals ty bi nių 
ins ti tu ci jų, į ku rias bū tų ga li ma kreip
tis, ir tarp tau ti nė je ben dri jo je ve šėjo  
anar chi ja. Kiek vie na vals ty bė tu rėjo 
bū ti pa si ry žu si da ry ti tai, ko rei ka la vo 
jos in te re sai. Pa ti vals ty bė pa si lik da vo 
sau pas ku ti nį žo dį, nu sta tant, kas yra 
tie in te re sai, ko kio mis prie mo nė mis 
jie ga li bū tų gi na mi ar įgy ven di na mi. 
Ne bu vo jo kių su var žy mų, iš sky rus 
tuos, ku riuos pri pa ži no pa ti vals ty
bė. Ir ka dan gi vi sos vals ty bės šal tai 
ir be sen ti men tų nu sta ty da vo sa vo 
in te re sus ir jų įgy ven di ni mo prie mo
nes, ša lis, ku riai rū pė tų va di na mo ji 
mo ra li po li ti ka, ne iš ven gia mai bū tų 
at si dū ru si sil pnes nio sios pa dė ty je, 
o to jos va do vai ne ga lė jo leisti. Tarp
tau ti nė je are no je ne bu vo są ly gų do rai 
po li ti kai, to dėl šal ti re  alpo li ti niai 
ap skai čia vi mai bei sa vo in te re sų gy
ni mas lė mė ša lies veiks mus. Tie sa, 

tak ti niais su me ti mais ša lis ga lė jo 
elg tis nuo sai kiai, gerb ti silp nes nių 
kai my nų su ve re nu mą, bet ji jau tė si 
lais va at si sa ky ti šios po li ti kos, kai ji 
jau ne be bu vo nau din ga.

 Ir anks čiau bū ta pa stan gų pa ža bo ti 
šią anar chi ją ir ap ri bo ti ša lių su ve re
nu mą. 1815 m. Vie nos kon gre se pen
kios di džio sios Eu ro pos mo nar chi jos 
su kū rė nau ją sis te mą, įsi pa rei go da
mos griež tai lai ky tis su tar čių, tai kos 
ir tarp vals ty bi nio so li da ru mo. Kry mo 
ka ras pa lai do jo šį ban dy mą. Po Pir-
mojo pa sau li nio ka ro Tau tų Są jun ga, 
po Antrojo – JTO reiš kė pre ten zi jas 
re gu liuo ti vals ty bių so li da ru mą. Re
zul ta tai bu vo kuk lūs – juo svar bes nis 
rei ka las, juo ma žiau bu vo pai so ma šių 
or ga ni za ci jų. Tie sa, 1950 06 27 JTO 
Sau gu mo Ta ry ba vien bal siai pra šė 
šios or ga ni za ci jos na rius teik ti ka ri
nę pa gal bą Pie tų  Ko rė jai po Šiau rės 
Ko rė jos ant puo lio. Re zo liu ci ja bu vo 
pri im ta, nes So vie tų Są jun ga ne da ly
va vo po sė dy je. Ne at mes ti na ga li my bė, 
kad Sta li nas bu vo pa ten kin tas JTO 
nu ta ri mu, nes JAV, ga vu sios JTO 
man da tą, bu vo pri vers tos tar tis su 
są jun gi nin kais, tad su lai ko mos nuo 
griež tes nių, vie na  ša liš kų veiks mų. 
Bet JAV Viet na me, SSRS Af ga nis ta
ne, Di džio ji Bri ta ni ja Fol klen do sa lo se 
gy nė sa vo in te re sus, ne pai sy da mos 
tarp tau ti nių ins ti tu ci jų. Pa na šiai bu
vo el gia ma si, kai bū da vo pa lie čia mi ir 
ma žiau svar būs in te re sai.

 Vals ty bės ar šiau prie šin da vo si 
pa stan goms su var žy ti jų su ve re nią 
tei sę skelb ti ka rą ne gu už draus ti kai 
ku riuos ka ro veiks mus. Nuo 1648 
m. Vest fa li jos tai kos iki Ha gos kon
fe ren ci jos Pirmojo pa sau li nio ka ro 
iš va ka rė se nuo lat bu vo sten gia ma si 
už draus ti įvai rių rū šių gin klus, ci
vi lių gy ven to jų puo li mą. Tačiau per 
vi są šį lai ko tar pį vals ty bės tei sė sa vo 
nuo žiū ra skelb ti ka rą bu vo lai ko ma 
šven ta. Rei kia pa brėž ti, kad ka ri nių 
prie mo nių su var žy mai bu vo tai ko mi 
tik ka ruo se tarp eu ro pie čių. Su čia
bu viais ir „bar ba rais“ bū da vo el gia
ma si ki taip. An tai XVI II a. vi du ry je 
bri tų ka riuo me nė Ame ri ko je pir mo ji 
grie bėsi bio lo gi nio gin klo – in dė nų 

gen tims do va no jo ant klo des, už krės
tas rau pais.

 Abu po slin kiai – ir ka ro veiks mų, ir 
ša lies su ve re nu mo su var žy mai – pri ar
ti na da bar ti nę prak ti ką prie tei sin go 
ka ro nor mų. Tei sin go ka ro teo ri ja, 
ku rios užuo maz gos sie kia šv. Au gus
ti ną, su da ry ta iš dvi ejų da lių;  pir mo ji, 
va di na ma ius ad bel lum, nu ro do, ko
kio mis ap lin ky bė mis ga li ma ka riau ti, 
o ant ro ji da lis, ius in bel lo, ap ta ria, 
ko kias prie mo nes ga li ma nau do ti. Abi 
te ori jos da lys vie na kitą pa pil do teig
da mos, kad ka ras tei sin gas tik ta da, 
kai jis vyk do mas ati tin ka mo mis ap lin
ky bė mis ir tei sin go mis prie mo nė mis. 
Te ori ja su dė tin ga, ir čia ne lai kas ją 
smul kiai nag ri nė ti, tad pa si ten kin siu 
ke lio mis pa sta bo mis. Pa gal tei sin go 
ka ro te ori ją ša lis ga li ka riau ti tik pa
ten ki nusi tris są ly gas: ka rą pa skel bia 
tei sė ta val džia, gin da ma tei sų rei ka lą 
(just cau se) ir tu rė da ma tei sin gus sie
kius. Is to riš kai tik vals ty bėms bu vo 
pri pa žįs ta ma tei sė ta val džia, nors kai 
ku rio mis ap lin ky bė mis pla čią pa ra mą 
tu rin čios re vo liu ci nės or ga ni za ci jos 
ga lė jo pre ten duo ti į šią tei sę. Da bar 
gir dė ti vis dau giau bal sų, tei gian čių, 
kad tarp tau ti nė ben druo me nė JTO 
pa vi da lu esan ti vie nin te lė tei sė ta 
val džia. 

Ant ro ji tei sin go ka ro da lis, ius in 
bel lo, nu sta to, ku rie ka ro veiks mai 
draus ti ni do ro vi niu po žiū riu. Te orija 
ne ma ža da li mi re mia si va di na mą ja 
dve jo pų pa da ri nių (doub le ef fect) teo
ri ja, nu ro dan čia, jog smerk ti ni vi si 
veiks mai, ku rie tie siog sie kia blo gio 
ar ba yra prie mo nė sa vo tiks lui įgy ven
din ti. Ki ta ver tus, leis ti ni veiks mai, 
ku rie su ke lia pa na šius pa da ri nius, 
bet ne tie sio giai, sie kiant ki to kio tiks
lo. Ne ga li ma ci vi lių gy ven to jų mir ties 
pa vers ti tiks lu ar prie mo ne ki tam 
tiks lui, an tai prie šo de mo ra li za ci jai, 
bet leis ti na bom bar duo ti prie šo ka rių 
tel ki nius ir ka ro pra mo nę, nors dėl to 
ne iš ven gia mai žus ir ci vi lių.

 Ge ro kai per anks ti skelb ti do ro vės 
prin ci pų per ga lę ir tei sin go ka ro am
žių. Ga lin gos vals ty bės to liau gins 
sa vo in te re sus, net jei dėl to bū tų 
smer kia mos. Klai din ga ma ny ti, kad 
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ša lys su si tai ko su šiais su var žy mais, 
įsi ti ki nu sios jų tei su mu. Vei kiau jos 
tai da ro ap lin ky bių ver čia mos ir dėl 
poli ti nių su me ti mų. Ir per Per sų įlan
kos ka rą, ir da bar JAV ži no, kad ne ža
bo tas puo li mas reikš tų są jun gi nin kų 
ne te ki mą, ypač is la mo ša ly se. O ka ro 
su te ro riz mu ne ga li ma lai mė ti be 
pa ra mos ki tų ša lių, ku rios tu ri teik ti 
in for ma ci ją, su im ti ir iš duo ti įta ria
mus te ro ris tus ir jų rė mė jus, veik ti 
sa vo ša lies vie šą ją nuo mo nę. 

 Jei JAV pa si ry žu si gerb ti ius in bel
lo nor mas, ji ne ke ti na smar kiai var žy ti 
sa vo su ve re nu mo. JAV ne rati fi ka vo ir 
ne ra ti fi kuos 1998 m. Ro mos su tar ties, 
įstei gian čios Tarp tau ti nį Bau džia
mą jį Teis mą. Teis mui su teik ta tei sė 
bau džia mo jon at sa ko my bėn trauk ti 
po li ti nius ir ka ri nius nu si kal ti mus 
įvyk džiu sius as me nis, ku riems by lų 
ne ke lia jų ša lies teis mai. Būgš tau
ja ma, kad teis mai ne bus su de rina mi 
su JAV kon sti tu ci ja ir tei si nė mis nor
mo mis, kad jie bus po li ti zuo ti, o JAV 
ka rei viams ir po li ti kams bus ke lia mos 
by los už da ly va vi mą tai kos pa lai ky mo 
ope ra ci jo se.

 JAV dėl rim tų prie žas čių ne ke ti na 
ka ro pa skel bi mo tei sės per leis ti JTO, 
ku ri nė ra or ga ni za ci ja, ga lin ti pa grįs
tai pre ten duo ti į pa sau lio vy riau sybės 
ar par la men to vaid me nį. Ji tam tiesiog 
ne su kur ta. Iš sky rus Sau gu mo Tary bą, 
net ne pra dė ta gal vo ti apie nu ta ri mų 
pri ėmi mo prie mo nes bei pro ce dū ras. 
Kiek bal sų duo ti kiek vie nai ša liai? 
Tiek pat Ki ni jai ir Es ti jai? Ar ša lys 
tu rės ve to tei sę? Ku rie klau si mai bus 
spren džia mi pa pras ta dau gu ma, ku
rie – kva li fi kuo ta? Ir kiek bal sų rei kės 
kva li fi kuo tai dau gu mai? JTO net ne
pri bren du si svars ty ti šiuos klau si mus. 
Pri si min ti na tai, kad ES, tu rin čiai 
40 me tų pa tir tį ir ben drą kul tū ri nį ir 

po li ti nį pa vel dą, vos pasi  se kė ras ti tin
ka mą at sa ky mą į pa na šius klau si mus 
po il gų ir sun kių de ry bų Ni co je. 

 Vis dėl to JAV bus pri vers tos kreip
ti dė me sį į pa sau lio ben druo me nę, iš 
da lies dėl sa vo anks tes nių veiks mų. 
Bos ni jo je, Ko so ve ir įvai riais ki tais 
at ve jais Va šing to nas pa reiš kė vei ki
ąs tarp tau ti nės ben druo me nės var du 
ir su jos įga lio ji mu. Mu sul mo niš kos 
ir ki tos skep tiš kiau nu si tei ku sios 
ša lys rei ka lau ja, kad ir da bar ko vai 
su te ro riz mu va do vau tų tarp tau ti nė 
ben druo me nė – bet po JTO, o ne JAV 
ar NA TO vė lia va. Va šing to nui tai ne
pri im ti na. Pir ma, JAV to kia ga lin ga, 
kad bet ko kiuo se ka ri niuo se veiks muo
se vi sos ki tos ša lys, net ir ki tos NA TO 
na rės, at lik tų la bai kuk lų vaid me nį. 
An tra, ben dra vi mas su JTO dar la biau  
su pan čio tų JAV. Pla tes nės apim   ties 
ko a li ci jos su kū ri mas ir pa lai ky mas 
rei ka lau ja nuo lai dų, il gų dis ku si jų, 
ki tų ša lių sa vi my los glos ty mo. Tai 
var žo vei ki mo lais vę, juolab kad kai 
ku rioms ša lims kiek vie nas ryž tin ges
nis žings nis bus ne pri im ti nas. Ant ra 
ver tus, be ki tų ša lių pri ta ri mo JAV 
veiks mai ga li at ro dy ti  vie na ša liš ki, 
ska ti na mi kerš to, o ne tei sin gu mo. 
JAV dviem bū dais apeis šį pa vo jų. 
Pir ma, kreip ta si į Sau gu mo Ta ry bą, 
ku ri rug sė jo 28 d. pri ėmė re zo liu ci ją, 
įga lio jan čią vi sas 189 JTO na res te
ro ris tams ne duo ti nei pi ni gų, nei pa
ra mos, nei prie glau dos. Tai gi gau tas 
ne tie sio gi nis JTO man da tas. An tra, 
ku ria mos va di na mo sios „kin tan čios 
ko a li ci jos“, ku rių šer dį daž niau siai 
su daro dvi ša liai su si ta ri mai. Vie na 
vals ty bė pra šo ma pa lai ky ti JAV ant
puo lius prieš te ro ris tus vieno je ša ly je, 
bet ne ki to je, o an tra prašo ma elg tis 
at virkš čiai. An tai su si tarta, kad Tur
ki ja leis JAV nau do tis sa vo ka ri niais 

oro uos tais, ba zė mis, per skris ti jos 
te ri to ri ją, uz be kis ta nas  lei do per
skris ti jo oro erd vę ir t. t. JAV ge ro kai 
leng viau  at ski rai pa veik ti vie ną ar dvi 
šalis ar ba jas spus te lė ti. Bet taip pa
vei kus dau ge lį ša lių, su ku ria ma pla ti 
ko a li ci ja be biu rok ra ti jos ir su dė tin gos 
spren di mų pri ėmi mo tvar kos. 

 JAV di plo ma ti ja kol kas vei kia pui
kiai, bet il ga lai kei sėk mei iš ky la du 
pa vo jai. Pre zi den tas Bus has vaiz duo ja 
kon fron ta ci ją su te ro ris tais esant ko
vą už lais vę ir de mok ra ti ją. JAV esą 
ne ken čia mos, nes jos lais vės sim bo lis. 
Švel niai ta riant, tai ge ro kai su pap ras
ti na rei ka lus. Mu sul mo nų ir ara bų 
ša ly se JAV ne mė gia mos dėl tvir tos 
pa ra mos Iz ra e liui, dėl Ira ko bom bar
da vi mo ir jam tai ko mos eko no mi nės 
blo ka dos, dėl ame ri kie čių karių dis lo
ka vi mo Sau do Ara bi jo je. Va šing to nas 
ne tu ri keis ti sa vo už sie nio po li ti kos, 
siek da mas, kad ji bū tų pri im ti nes nė 
ara bams. Bet jis tu ri su pras ti, ko kios 
yra tos po li ti kos pa  sekmės, ir kad ne 
tik lais vės prie šai ne mėgs ta JAV. 
Sku bė da mos su telk ti są jun gi nin kus, 
JAV ne la bai pai so, su kuo taria si, ir 
gal ne vi siš kai įsi vaiz duo ja ko a li ci jos 
kai ną. Tai ga li reikš ti ty lų pri ta ri mą 
Mask vos ka riau nos veiks mams Če čė
ni jo je, uz be ki jos val džios pa stan goms 
nu mal šin ti po li ti nius opo nen tus bei 
uo lius, tačiau tai kius  mu sul mo nus, 
nau jų gin klų tie ki mą Pa kis ta nui. 
Ky la pa vo jus, kad JAV  ne tik iš duos 
ide a lus, ku riuos ji uoliai skel bia, bet 
ir, pa rem da ma ne de mok ra ti nius ir 
ne po pu lia rius re  žimus, su da rys są ly
gas to liau plis ti an ti ame ri kie tiš koms 
nuo tai koms.  Ira nas prie kaiš tau ja JAV 
ne dėl to, kad Va šingto nas puo se lė ja 
lais vę, bet dėl to, kad jis 25 me tus pa
lai kė au to ri ta ri nę šacho val džią, ku ri 
tą lais vę at ėmė iš ira nie čių. 
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Aki vaiz du, kad tau tos ta pa ty bės pro ble ma tam pa 
ak tu a li ta da, kai pro ble miš kas da ro si pa čios tau tos 
eg zis ta vi mas. Taip bu vo pas mus per ka rą ir oku pa ci
ją (1939–1945); iki šiol ne pa vy ko pa siek ti ly gio anuo
me ti nių disku si jų apie Len ki ją ir len kiš ku mą, ne re tai 
vi ru sių gyvy bės kai na leis tuo se po pie riaus la pe liuo se. 
Ma ža to, bū tent ta da pra dė jo reikš tis įvai rių šiuo lai ki nių 
po zi ci jų užuo maz gos, ir kai ku rios jų sėk min gai vys tė si 
to liau. Pa na šiai bu vo ir „tuoj po ka ro“, kai iš ori nių, pri
mes tų spren di mų dė ka bu vo pa keis ta ko ne vis kas, su 
kuo ta pa tin ta prieš ka ri nė Len ki ja – te ri to ri ja, et ni nė 
su dė tis, vi suo me nės san klo da, eko no mi kos ir po li ti kos 
struk tū ra. Ta čiau tais lai kais vy kę de ba tai, ska tin ti, 
be ki ta ko, vi di nių kul tū ros im pul sų, taip ir ne bu vo 
už baig ti, nes iš pra džių juos var žė cen zū ra, o pas kui jie 
bu vo klas to ja mi po li ti niais su me ti mais. Apie tų de batų 
po ten cia lią jė gą ga li me spręs ti iš to kių ne pri klau so mų 
idė jų kū ri mo cen trų, kaip emig ra ci jo je vei ku si Pa ry
žiaus Kul tu ra, ku rio je su kur ta ne tik at ei ties po li ti kos 
vi zija, bet ir pa dė tas pa grin das nau jai su vok ti len kiš ku
mą. Ne pra dė si me kal bos nuo pa da li ji mų lai kų, nes šio 
klausi mo apei ti ne pa vyks, o tau tos ta pa ty bės klau si mui 
jie įgyja pa ra dig mos svar bą. Ap švie ta, ro man tiz mas, 
po zi tyviz mas ir mo der niz mas ne si liau ja dis ku ta vę apie 
len kiš ku mą ir for muo ja ne tik gy vą pa žiū rų spek trą, bet 
ir pri im tą šio je dis ku si jo je kal bą, daž nai pa si ro dan čią 
kaip vie nin te lę ga li mą. Šian die nos dar bot var kė je yra 
ir šios kal bos kei ti mo klau si mas.

Da bar mums ne gre sia nei pa da li ji mai, nei ka ras, 
nei oku pa ci ja. Su si du ria me vei kiau su iš šū kiais, o ne 
su pa vo jais. De ja, tai ne reiš kia, kad į šiuos iš šū kius 
ne žvel gia me, va do vau da mie si įpras tais emo ci niais 
kri te ri jais, su vok da mi juos kaip grės mę, iš da vys tę ar 

pra lai mė ji mą. Ži no me, kad įgū džiai iš lie ka il giau, ne gu 
juos su for ma vu sios si tu a ci jos, o įsi ga lio ju sios emo ci
jos aklai prie ši na si at kak liam pro to dar bui. De ba tai 
apie lenkiš  ku mo ar len kų ta pa ty bės es mę jau ge ro kai 
įsibė  gė ję, kas met jie da ro si ak ty ves ni, o jų apo gė jus 
dar lau kia at ei ty je. Įta kin giau si šiuo se de ba tuo se yra 
moks li ninkai, ypač kul tū ros, idė jų, li te ra tū ros is to ri kai; 
nuo jų ne at si lie ka eseis tai ir pub li cis tai. Dau giau sia jie 
ir at lie ka šį at kak lų pro to dar bą. Šis dar bas nė ra taip 
pa pras tai iš ver čia mas į įgū džių bei emo ci jų pa vi da lus, 
to dėl nere tai gai va liš ki pas ta rų jų pro trū kiai gir dė ti gar
siau. Ta čiau de ba tai vyks ta ir vyks, nes len kų ta pa ty bė 
iš tie sų ke lia pro ble mų. Ko dėl taip yra, ne rei kia daug 
aiš kin ti. Mu my se ir ap link mus kei čia si be veik vis kas 
– eko no mikos san da ra, po li ti kos sis te ma, vi suo me nės 
san klo da ir ko mu ni ka ci jos. Pa si kei tė ir san ty kiai su 
vi so mis kai my ni nė mis ša li mis, nes pa si kei tė ir pa tys 
kai my nai – at ga vo ne pri klau so my bę (Lie tu va, uk rai na, 
Bal ta ru si ja), su si vie ni jo (Vo kie ti ja), pa si da li jo (Če ki ja 
ir Slo va ki ja) ar vir to fe de ra ci ja (Ru si ja). Eu ro pos in teg
ra ci jos, ekono mi kos bei ko mu ni ka ci jų, tai gi ir kul tū ros, 
glo ba li za ci jos pro ble mos ke lia to kius es mi nius iš šū kius, 
kad į juos ne iš eis at sa ky ti re mian tis anks tes ne ar dar 
blo giau – už kon ser vuo ta ta pa ty be. Teks iš nau jo su si
dė lio ti viską sa vy je ir ap link sa ve.

Klau si mas toks: ar in teg ra ci ja ir glo ba li za ci ja – ypač 
ko mu ni ka ci jų, tai gi ir kul tū ros – bus mums pri mes tos 
ir pa si nau dos mu mis, ar mes su ge bė si me jas pa nau do ti 
sa viems tiks lams. Glo ba li za ci jos, vyks tan čios pla ne tos 
mas tu ir tech no lo giš kai su dė tin gos, pro ble ma at ro do 
vi sai nau ja ir ga na sle gian ti. Ta čiau ti po lo giš kai ji jau 
ži no ma ir su pran ta ma. Juk pa na šios pro ble mos mums 
kil da vo, kai iki mū sų at ke liau da vo to kie uni ver sa lūs 
da ri niai kaip vals ty bė, tei sė ar raš ti ja. Ypač pa mo ko mu 
ga li ma lai ky ti spaus di ni mo ir jo kul tū ri nių pa da ri nių pa
vyz dį. Tech no lo gi jos po žiū riu spaus di ni mo at si ra di mas 
lė mė stan dar ti za ci ją, ir jo pli ti mas anaip tol ne bū ti nai 
reiš kė, kad ra šy si me len kiš kai, ir dar ben d ri ne kal ba, 
ku rios iki tol ne bu vo. Len kų kal ba ga lė jo vi sai iš nyk ti, 
kaip – bū tent spaus di ni mo epo cho je – atsi ti ko prū sų 
kal bai, ar ba lik ti vie ti ne tar me, kaip bal ta ru sių kal ba, 
ku ria anks čiau ra šy ti Lie tu vos Di džio sios Ku ni gaikš ti
jos sta tu tai. Ta čiau at si ra do vi sa ben dri ja kū rė jų, ku rie 
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Lenkijos karalių genealoginis medis, pradedamas „kaimiečiu piastu”, į jį įjungiama lietuviška jogailaičių linija, o viršūnę vainikuoja 
švedas zigmantas Vaza. raižinys turi sudaryti įspūdį, kad visi Lenkijos valdovai yra išaugę iš piastų kamieno. Fone – LDk seimų 
miesto gardino vaizdas pagal Hanso adelhauserio (XVi a.) piešinį
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ne tik su ge bė jo, pa nau do ję nau ją tech no lo gi ją, su kur ti 
kal bą, pa va din tą „li te ra tū ri ne“, bet ir „už lip ti ant gra žio
sios Ka lio pės uo los, kur anks čiau ne bu vo len ko pė dos“. 
Nor ma nas Da vie sas ra šo, jog tai bū ta ge riau siai iš si la
vi nu sios ir kū ry biš kiau sios kar tos Lenki jos is to ri jo je. 
Jai Len ki jos kul tū ra tu ri bū ti dė kin ga už Auk so am žių; 
šio pa vyz džio da bar ne tu rė tu me pa mirš ti.

Pa va di ni me mi ni mos dvi di džios, is to riš kai įsi tvir
ti nu sios len kų ta pa ty bės kon cep ci jos – tai „til tas“ ir 
„prieš pi lis“. Šios kon cep ci jos nė ra ori gi na lios – prieš pi liu, 
ki taip an te mu ra lis chris tia ni tas, bu vo va din ta Is pa ni ja 
ir Veng ri ja, „til tu“ no rė jo sa ve lai ky ti aust rai ir če kai. 
Ta čiau šių kon cep ci jų sam py na Len ki jos is to ri jo je, taip 
pat fak tas, kad jos kei tė vie na ki tą, yra uni ka lūs da ly
kai. Kar tais šios kon cep ci jos sie ja mos su dvi ejų di džių 
ka ra liš kų di nas ti jų var dais, ta da ra šo ma apie „Pias tų“ 
ir „Jo gai lai čių“ idė jas. Pias tai su kū rė Len ki jos ka ra lys
tę, įtei si no jos eg zis ta vi mą ir pa čių pi lie čių, ir Eu ro pos 
gy ven to jų men ta li te te; Jo gai lai čiai ka ra lys tę pa ver tė 
Abie jų Tau tų Res pub li ka ir pa da rė su per vals ty be. Tai gi 
is to ri niai abie jų di nas ti jų nuo pel nai ne ke lia abe jo nių, 
„pias tiš ko ji“ ir „jo gai lai tiš ko ji“ Len ki jos is to ri jos idė jos 
yra anks tes nių am žių kū ri nys, ta čiau jis vei kia iki šiol. 
Dis ku tuo ja ma apie šied vi idė jas, su jo mis sie ja mi ta pa
ty bės mo de liai, nors mo de lio pro ble ma yra daug su dė
tin ges nė ir tie sio giai su jo mis ne su si ju si. Ir sie ja si juo 
ma žiau, juo la biau kin ta is to ri nė tik ro vė. Pa vyz džiui, 
ga li me pa klaus ti, kaip tu rė tų gy vuo ti jo gai lai tiš ka idė ja 
šiuo lai ki nė je Len ki jo je, ku rios te ri to ri nis ir ci vi li za
ci nis pa vi da las ar ti mes nis Pias tams? Gal tai reiš kia, 
kad su si du ria me su sin te zės pro ble ma, bet ke lias į ją 
tik pra si de da. Ir šis ke lias – tai kaip tik da bar be si ple
čian tys de ba tai dėl len kų ta pa ty bės (dėl „len kiš ku mo 
es mės“). Juo se yra vie tos abiem len kiš ku mo mo de liams, 
pa vadin tiems su tar ti niais pa va di ni mais – „prieš pi lis“ 
ir „til tas“.

1945 m. įvy kęs „grį ži mas į Pias tų že mes“ bu vo su sie tas 
su ofi cia liai at gai vin ta „Pias tų idė ja“, ir is to ri nių re a li jų 
po vei kis bu vo toks stip rus, kad ko mu nis tai per ė mė iš 
es mės na cio na lis ti nę et ni nio, liau diš ko, pro rusiš ko ir 
an ti vo kiš ko Len ki jos vals ty bin gu mo sam pra tą. Viešo se 
apei go se, švie ti mo sis te mo je ir pro pa gan do je buvo pla
ti na ma bū tent to kia len kų ta pa ty bės idė ja. Ka dan gi ši 
sėk la kri to į pa lan kią ins tink ty vaus tra di ciona liz mo 
dir vą, ji bu vo ne tik pri im ta, bet ir pa si sa vin ta. Kar tais 
at ro do, kad ši idė ja, už kon ser vuo ta ins tink tyvių nuo sta
tų, vir to „len kų pri gim ti mi“. Į taip su pran ta mą pri gim tį 
daž nai ape liuo ja na cio na lis tai fi deis tai, daž niau    siai sa ve 
va di nan tys „tik rais len kais“. Ta čiau gana grei tai, jau 6 
de šimt me tį, pa aiš kė jo, kad ko mu nis tų pradė ti de ba tai 
(Pias tų Len ki ja prieš Jo gai los Len ki ją) kar tais įgy ja 
po li ti nį at spal vį ir tar nau ja me la gin gai įteisi nant su ve
re nu mo ap ri bo ji mus. Val dan tie ji ne si rė mė au ten tiš ka 
in te lek tu a liz mo tra di ci ja (dar prieš tai jie su nai ki no 

so cial de mok ra ti nę), to dėl pri va lė jo  nuo la tos iš si lenk ti 
is to ri nių ret ros pek ci jų. Ta da į mū sų są mo nę grį žo vi sos 
pro ble mos, bū din gos pa da li ji mų lai kų Len ki jai.

Ro man tiz mas ir re a liz mas, ire den tiz mas ir lo ja liz mas, 
maiš tas ir pri si tai ky mas, kon spi ra ci ja ir ko la bo ra vi mas 
bei ne su skai čiuo ja mi jų ve di niai do mi nuo ja pra ėju sio 
pen kias de šimt me čio po ezi jo je ir pro zo je, te at rų pa
staty muo se ir ki no fil muo se, net dai no se ir ka ba re tų 
nu me riuo se. Apie tas di le mas, ypač jei jos sie jo si su 
da bar ti mi, ne bu vo ga li ma tie siai kal bė ti, tad jos įgi jo 
dau gy bę sla py var džių, ir dėl šio iš ra din gu mo anuo me
ti nė Len ki jos kul tū ra su kū rė sa vi tą iro niš ką ir ale go
riš ką sti lių, jun gian tį ir kū rė jus, ir jų au di to ri ją. Tos 
di le mos for ma vo ir anuo me ti nės kul tū ri nės sa vi mo nės 
są vo kas, ir jos įgū džius, o jų su pra ti mas ir pe rė mi mas 
ta po savi tu „kul tū rin go žmo gaus“ žen klu. To dėl mū sų 
die no mis ne tik jų nu to li mas, bet ir vie tos pa si kei ti mas 
su vo kia mas kaip grės mės žen klas. Apie ką gi mąs ty si
me, jei ne apie tai, kas bu vo vie nin te lė mū sų mąs ty mo 
pras mė? – klau sia su ne ri mu sie ji. Apie tai, apie ką iki 
šiol ne mąs tė me ar ba mąs tė me per ma žai – toks bū tų 
pa pras tas at sa ky mas. „Tūks tant me čio de ba tai“, taip sa
kant, nė ra nu kreip ti prieš „dvi ejų šimt me čių de ba tus“, 
jie tik su tei kia pas ta rie siems san ty ki nu mą. Tad ne ver ta 
bi jo ti, kad pa mir ši me sa vo tau tos ka pus bei pa min klus. 
Ta čiau tu ri me iš ei ti už ka pi nių tvo ros ir la biau pa si do
mė ti mies tu, ku ria me jos yra. O pa min klų mar ti ro lo gi nės 
sti lis ti kos pa si kei ti mas mies tui iš eis tik į ge ra.

Šie de ba tai nė ra tik „tūks tant me čio“, jie ga li bū ti 
pa va din ti ir kul tū ri niais de ba tais. Toks as pek tas juos 
taip pat ski ria nuo įsi tvir ti nu sių su vo ki mo sche mų. 
Kol mū sų pa grin di nė pro ble ma bu vo ne pri klau so my bės 
klau si mas, o po li ti niai de ba tai ne ga lė jo vyk ti at vi rai, 
tol be veik vi si kul tū ri niai klau si mai bu vo su vo kia mi 
kaip po li ti niai. Ta čiau pa grin di nis kal bė ji mo bū das 
lei do tik už si minti apie tai, ko ne ga li ma bu vo mi nė ti. 
Ra šy to jai, hu ma ni ta rai ir me ni nin kai, ku rie laips niš kai 
iš tos spau di mo zo nos iš lais vi no kul tū ros sri tis (mu zi
kams bu vo leng viau sia), tik rai nu si pel nė pri pa ži ni mo. 
Ta čiau tie sa ir tai, kad toks žai di mas daž nai lė mė po
li ti nį me no in stru men ta li za vi mą, o jos kal ba virs da vo 
aliu zi nio pa pras tu mo kal ba. Nei to kia kal ba, nei tais 
in stru men tais ne ga li ma pa sa ky ti la bai daug.

Šiuo lai ki niai de ba tai ap ima ki tas pro ble mų sri tis, jie 
ku ria sa vi tą, su dė tin gą kal bė ji mo sti lių. Juo se do minuo
ja ant ro po lo giš kai su pran ta mos kul tū ros pro ble ma tika, 
ir ji iš reiš kia ma to kio mis ka te go ri jo mis, kaip re li gi nė 
po zi ci ja, men ta li te to, as me ny bės ir vaiz duo tės ti pai.

Įvai rių au to rių va rian tuo se dar fi gū ruo ja gy ve na mo ji 
vie ta (mies tas ir kai mas), ūkio funk cio na vi mo bū dai, 
vals ty bės ir tei sės struk tū rų, net gi mi nys tės ry šių ir 
pei za žo pa vi da lo kon cep ci jos. Jos cen tri nė ašis, be abe
jo, yra mo der ni za ci jos ir ci vi li za ci jos klau si mai, ar ba 
„Len ki jos vie ta Eu ro po je“. Jos pra di nin kai, ki taip ne gu 
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pas mus įpras ta, daž niau siai bū na ne ra šy to jai ir me
ni  nin kai, o moks li nin kai ir pub li cis tai. Anks čiau taip 
apie Len ki ją ra šė Cyp ria nas Nor wi das, Alek san de ris 
úwi ę to  chow skis, Ste fa nas Ýeroms kis ir Sta nisùawas 
Brzo zow skis, vė liau Wi tol das Gomb ro wic zius, Ju lius
zas  Mie ros zew skis ir Czesùawas Miùos zas, taip pat 
Ma ria Dąb rowska ir Pa weùas Ja sie ni ca, bet da bar ši 
dis ku si ja rašy to jams ar ba per sun ki, ar ba nu si bo du si. 
Vis dėl to nieka da anks čiau ne tu rė jo me po pu lia rios, 
švie ti mui  skir tos Len ki jos is to ri jos, pa ra šy tos kaip 
kul tū ros, ne tik po li ti kos is to ri ja. Ki taip ta riant, il ga
lai kių pa sie  kimų, o ne be si kei čian čių epi zo dų is to ri jos. 
Tu riu gal vo je ne se niai iš leis tą, skai ty to jų po pu lia ru mo 
su lau kusią Hen ry ko Sam so no wic ziaus ir Ja nus zo Taz
bi ro  „Tūks tant me tę is to ri ją“.

At ro do, jog šian dien, svars tant len kų ta pa ty bę, vy rau ja 
„jo gai lai čių idė ja“, o po draug su ja ir „til to“ kon cep ci ja. Tri
jų tau tų (Len ki jos, Lie tu vos, Ki je vo Ru si jos) res pub li ka, 
di džiau sia XVI a. vals ty bė šio je pa sau lio da ly je, po li ti nis 
že my no pa da li ji mų ob jek tas, dau gia tau tė, įvai rių ti kė ji mų 
ir kul tū rų erd vė, ku rio je ga lio jo, tie sa, šlėk tiš ka, ta čiau 
au ten tiš ka po li ti nė de mok ra ti ja, kur re li gi nė to le ran ci
ja – ne tik tei sė, bet ir įpro tis, at ro do, esan ti ge riau sias 
pa vyz di nis mū sų pa vel das. Lais va Lenki jos ir Lie tu vos 
uni ja su kū rė anuo met vi sai nau ją fede ra ci nės vals ty bės 
mo de lį ir kė lė abie jų ša lių „po li ti nėms kla sėms“ lig tol 
ne pa žin tas už duo tis. Pir mą kar tą Nau jų jų lai kų Eu ro
po je vals ty bė su jun gė skir tin gų re li gijų ti kin čiuo sius. 
Šias už duo tis pa vy ko iš spręs ti iš es mės ge rai, o uni ja, 
iš si lai kiu si ke lis šim tus me tų, žlu go tik dėl iš ori nės 
prie var tos. Šios fe de ra ci jos bran duo lys bu vo su kur tas 
jau XIV ir XV a. san dū ro je; jis bu vo per smelk tas hu ma
niz mo, res pub li ko niz mo ir to le ran ci jos idė jų, vei kė vi są 
mū sų ap lin ką – tai liu di ja Prū si jos mies tų pri jun gi mas 
prie Ka rū nos ir vė les nė Rytų Eu ro pos (taip pat ru siš
ko jo) eli to gru pių po lo   ni zaci ja. Jei prie šių ap lin ky bių 
dar pri dur si me lais vą žmonių bei idė jų ju dė ji mą (bu vo 
įpras ta stu di juo ti Prancū zi jo je ar Ita li jo je), in ten sy vias 
dis ku si jas bei polemi ką (ypač re li gi jos sri ty je), tam pan čias 
kul tū ri nio gy ve ni mo bū du, moks lo (Koper ni kas), po li ti
nės minties (Wùod ko wi cas, Mod rzews kis), po ezi jos (jau 
mi nė ta), taip pat mu zi kos ir architek tū ros (nuo Kro ku vos 
iki Gdans ko) vys ty mą si, ap čiuop si me tra di ci ją, ku ri yra 
ne pra ei tis, o įpa rei go ji mas. Ku ris len kas ne no rė tų ti kė ti, 
kad Eu ro pos Są jun ga pas mus prak tiš kai įgyven din ta 
prieš ke lis šimt me čius, kad mū sų de mok ra tiz mas įkvė pė 
Pran cū zi jos re vo liu ci jos or ga ni za to rius, o res pub li ko niš
ku mas su kė lė min čių Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų tė vams 
įkūrė jams? Ir ku riam per nu ga rą ne per bė ga pasidi džia
vi mo pa gau gai skai tant, kaip Len ki jos pa siunti nys Die
vo Mo ti nos ka ted ro je pri ver tė Hen ri ką Valua pri siek ti 
re li gi nių ir po li ti nių pri vi le gi jų char tai: Si non ju ra bis, 
non reg na bis. O juk dar nė me tai ne bu vo pra ėję po Šv. 
Balt ra mie jaus nak ties.

Kai idė ja for muo ja si ir plin ta, tik ro vė ar tė ja prie ide
a lų ir ap len kia tai, kas idė joms prieš ta rau ja ar ba jas 
sil p ni na. Re ne san so lai kų Len ki ja, be jo kios abe jo nės, 
spin du liuo ja hu ma niz mo ir de mok ra ti jos ide a lus į sa vo 
ap lin ką ir dėl to tam pa Ry tus ir Va ka rus jun gian čiu 
„tiltu“, ta čiau Jo gai lai čiai sa vo di nas ti jos in te re sus 
ver ti na la biau ne gu vals ty bės gė rį. uni ja su Lie tu va 
bu vo anais lai kais ne įpras ta fe de ra ci ja, bet uk rai na 
(ar ba Ru si ja) nie ka da ne ta po jos pil na ver te na re, ir tai 
bu vo di džiau sia ne tik Len ki jos is to ri jos, bet ir pa sau lio 
is to ri jos klai da, nes pa dė jo su si kur ti Ru si jos im pe ri jai. 
Šlėk tos laikė sa ve ro mė niš ko res pub li ko niš ku mo pa
vel dė to jais, tačiau truk dė mies tams vys ty tis ir lai kė 
bau džia vo je vals tie čius; dėl to Abie jų Tau tų Res pub li
ka ta po ci vi li za ci jos keis te ny be, šiuo po žiū riu per dėm 
ar ti ma at si li ku siai Rusi jai. Dau gia kul tū riš ku mas bu vo 
anos Res pub li kos ženklas, ta čiau dau ge liu at ve jų tai 
bu vo at ski rų, jo kiais ry šiais ne su si ju sių luo mų (šlėk tų, 
mies tie čių, bau džiau nin kų) ir tau ty bių (len kų, vo kie čių, 
žy dų, lie tu vių, ukrai nie čių ir t. t.) ge tų dau gia kul tū riš
ku mas. Šlėk tų ir di di kų eli to po lo ni za ci ja sa vo ruož tu 
ke liems šimt me čiams su sil pni no eman ci pa ci nį Lie tu vos, 
uk rai nos ir Bal taru si jos po ten cia lą; to pa sek mės re gi
mos iki šiol. Re li gi nė to le ran ci ja čia pri ly go, kaip ra šo 
Taz bi ras, „vals ty bi nei re li gi jai“, ir tai bu vo pa gir ti nas 
pa vyz dys re ligi nių karų lai ko tar piu. Bet iš tik rų jų ji 
tru ko ko kį šim tą me tų, o va ka rie tiš ką Len ki jos įvaiz dį 
įtvir ti no ne le gen da apie „ere ti kų ro jų“, o ari jo nų iš vi
ji mas. Ir ne To ru nė je iš leis tas Col lo qium cha ri ta ti vum 
(1645), tu rė jęs su jung ti krikščio niš kus ti kė ji mus, bet 
to je pa čio je To ru nė je įvy ku si „krau jo pir tis“ (1724), ne
gai les tin gos pro tes tan tų žu dy nės.

Jei tai tie sa ir jei „jo gai lai tiš ko sios“ tra di ci jos, kaip 
bet ku rios ki tos tra di ci jos, dau giap ras miš ku mas ne ke lia 
abe jo nių, tai ko dėl ji to kia ga ji, kaip ji vir to idė ja ir iki 
šiol vei kia kaip len kų ta pa ty bės pro jek tas? Va do vaujan
tis prak ti niais su me ti mais, ga li ma at sa ky ti, api brė žiant 
mū sų san ty kį su sa vi mi, su mū sų kai my nais, Eu ro pa ir 
pa sau liu. Pas mus su grį žo lais vo žmo nių ju dė ji mo lai kai, 
ne at ski ria mi jo bruo žai yra to le ran ci ja ir su pra ti mas, ir 
mums kaip tik at si ve ria vi sa tei sis da ly va vi mas de mok
ra tiš ko je Eu ro pos ben dri jo je. Tad iš ti ki my bė Re ne san so 
tra di ci jai – bū das są mo nin gai sau pri min ti, kad grįž ta me 
prie se no, o ne su si du ria me su vi siš kai naujais  da ly kais, 
prie ku rių tu rė tu me la bai sku biai pri si tai ky ti. Po ka riu 
jo gai lai tiš ko ji tra di ci ja at si nau ji no, sem da masi jė gų iš 
dvi ejų šal ti nių – mo der naus ka ta li kiš ko mąs ty mo ir 
mo der nios po li ti nės min ties.

Pir ma sis, ki lęs iš prieš ka rio eli to ini cia ty vų, bu vo 
plė to ja mas sa vait raš čio Ty god nik pow szech ny (taip pat 
Znak ir Więý) ap lin ko je, o kul tū ros ta pa ty bę kei čiančią 
šio dar bo pras mę glaus tai nu sa kė di dis is to ri kas ir filo  so
fas Ste fa nas Swieýaw skis: „Jo gai lai čių ar vi sa len kių len
kų Len ki ja?“ Jis yra pa ra šęs pui kią esė „Jo gai lai čių Len
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ki jos po li ti nis eto sas“, ko di fi kuo jan čią ver ty bes, sie ja mas 
su „Jo gai lai čių idė ja“. Šias ver ty bes sa vo lite  ra tū ri nė je, 
moks li nė je ir or ga ni za ci nė je veik lo je re a lizuo ja Liub li
no Ry tų Eu ro pos ins ti tu to kū rė jas, Len ki jos–uk rai nos 
uni ver si te to ini cia to rius Jer zy Kùoc zow skis. Jo mo nu
men ta lus vei ka las, pa va din tas „Jau nes nio ji Euro pa“, 
tar si epas pa sa ko ja apie iš pa grin dų tvir tos ir vy ku sios 
ci vi li za ci nės kon struk ci jos, 
ku ria re mia si Vi du  rio Eu ro pos 
vals ty bės,  sta ty bą. Šio je ap
lin ko je in te lek tua liai bren do 
Ka ro lis Woj tyùa, ge riau ži no
mas kaip Jo nas Pau lius II, o 
jo ha bi li ta ci jos dar bo  va do vas 
bu vo Swie ýawskis. Bū da mas 
vi   suoti nės  Baž ny čios gal va, jis 
per žen gia mū sų čia ap ta ria
mos te mos rė mus. Ta čiau kaip 
ne nu mal do mas eku me niz mo 
puo  se lė to jas ir au ten tiš kai 
dau gia  kultū rė as me ny bė, jis 
iš lie ka ne tik sa vo mo ky to jų 
kar tos at nau jin tos tra di ci jos 
pa vel dėto jas, bet ir pui kiau
sias jos įsi kū ni ji mas.

Mo der ni len kų po li ti nė min
tis bu vo ku ria ma ir propa  guo
ja ma Pa ry žiu je lei džia ma me 
žur na le Kul tu ra. Jis ir gi tu rė jo 
sa vo iš ta kas – tai anks tes nės 
fe de ra ci nės Jó ze fo Più sudskio kon cep ci jos, taip pat 
prieš ka ri nė Jer zy Giedro y co re da guo tų lei di nių pub li
cis ti ka. Ta čiau Jogai lai čių idė ją at nau jin ti bu vo ga li ma 
tik dia lek tiš kai – ra di ka liai ją kri ti kuo jant ir at me tant 
anks tes nę, ekspan sio nis ti nę jos for mą. Ši idė ja bu vo 
tę sia ma tar pu ka rio Len ki jo je, ypač tai kant Ry tuo se gy
ve nan čioms ma žu moms (uk rai nie čiams, bal ta ru siams, 
lie tu viams), ir jau ta da Giedro y cas ją kri ti ka vo. Po ka rio 
me tų sa va no riš kas ir sy kiu sim bo liš kas Vil niaus, Lvo vo 
ir Gar di no at si sa ky mas už bai gė ke lis šimt me čius tru
ku sią Len ki jos do mi na vi mo ry ti nė se že mė se is to ri ją, o 
uk rai nos, Lie tu vos ir Bal ta ru si jos tei sės į ne pri klau
so my bę pri pa ži ni mas, ku ris šeš tą de šimt me tį at ro dė 
po li ti nė uto pi ja, iš nau jo apibrė  žė len kų ta pa ty bę. Ją 
tu rė jo lem ti ne tik pri klau so my bė Va ka rų ben dri jai, 
bet ir ypa tin gi san ty kiai  su šiomis Ry tų kai my nė mis. 
Tai reiš kė ne tik te  ri to   ri nių pre ten zi jų at si sa ky mą, bet 
ir pa si ren gi mą  tar nau  ti kai my nių la bui, pir miau sia jų 
po li ti nei ne pri klau so my bei, taip pat tau ti nei ir kul
tū ri nei ta pa ty bei. Jo kia ki ta sve ti ma ter pė pa sau ly je 
tiek ne nu vei kė kai my ni nių kul tū rų la bui, kiek vi sa da 
spar tie tiš ko mis są ly go mis Pa ry žiu je vei kęs Ins ti tut Lit
te rai re. Tai bu vo toks Jo gai lai čių idė jos įsi kū ni ji mas, 
ku ris lei do at nau jin ti tra di ci nius ry šius su Ry tų kai my

nais, bu vu sį do mina  vi mą pa kei čiant ne sa va nau diš ka 
pa gal ba, ku rią ka ta li kai Len ki jo je va di na „pa tar na vi
mu“, o lai cis tai – nuolaidumu. Kar tu kur ta Len ki jos 
kaip „til to“ – tarpi  nin kų ir pa gal bi nin kų, de ry binin kų 
ir pa dė jė jų, ku rie Va ka rams ga li pa aiš kin ti Ry tus, o 
Ry tams Va ka rus, – kraš to ta pa ty bė. Žo džiais ge riau
siai šią ta pa ty bę api b rė žė iš ki liau sias mū sų po li ti kos 

pub li cis tas Mie ros zew skis, o 
ge riau siai įkū ni jo Gied ro y
cas, ku ris, kaip prezi  den tas, 
bū tų iš reiš kęs lai ko dva sią, 
jei tas lai kas bū tų at ėjęs ne 
per vėlai.

Nors Pias tų gi mi nės le gen dą 
kū rė jau pir ma sis ka ra liš ka sis 
kro ni ki nin kas (Ga las Ano ni
mas, XI ir XII a. san dū ra), 
o jos iš ma ny mas yra tvirtas 
len kiš ku mo po žy mis, iš  tie sų 
ji įsi vy ra vo XVII a., o „Pias tų 
idė ja“ virto tik XIX a. pa bai
go je. Kai šlėk tų Res  publi kos 
„po li ti nė tau ta“ ėmė jus ti vals
ty bės nuos mu kį, le gen dą vis 
dažniau im ta sie ti su iš ta
ko mis; kai pa si da rė sun kiau 
prie šin tis iš orės už puo li kams, 
vals ty bės for ma vi mo si lai kas 
pra dė tas lai ky ti mi ti niais 
per ga lių lai kais; kai nu si vy

lus sve tim kil miais elek  ci niais val do vais, iš sva jo tu ide a lu 
ėmė at ro dy ti „kara liaus iš Pias tų“ rin ki mas. Len kiš kos 
re ne san si nio „til to“ vir ti mas sar ma tiš ku „prieš  pi liu“ 
su tam pa su stip rė jan čiu šlėk tų iš skir ti nu mu – len kais 
im ta lai ky ti tik ati tin ka mos kil mės ir ati tin ka mo ti kė
ji mo žmo nes. Ta čiau su tik ru pa ra dok su su si du ria me 
XIX a. pabai goje, su si kū rus mo der nie siems liau dies ir 
tau tos są jū džiams. Kaip tik jie įfor mi no „Pias tų idė ją“, 
jų pa stan go mis šlėk tiš ka „ge ro krau jo“ dok t ri na vir to 
ple bė jiš ka, bio lo giš ka „tau ti nės ben dri jos“ kon cep ci ja. 
Su pran ta ma, tam įta kos tu ri ir nu tau ti ni mo spau di mas, 
ku rį jė ga vyk do Ru si ja bei Vo kie ti ja ir kito  se kai my ni
nė se ša ly se bręs tan tys na cio na liz mo są jū džiai. „Ben d ro 
krau jo ir bend ros kil mės“ kon cep ci jos iš ves ti nė yra tau
ti nės vals ty bės kon cep ci ja, ap iman ti „liz do“ te ri to ri ją, 
„pri gim ti nes sie nas“, et ni nį ir re li gi nį vie na ly tiš ku mą. 
Na cio na lis tų ma ny mu, to kią vals ty bę sie kė kur ti Pias
tai, o iš tik rų jų su kū rė ko mu nis tai, pa si nau do ję po ka rio 
są ly go mis.

Net mo der niam na cio na liz mui, pa pras tai su si ju siam 
su na tū ra lis ti niu pa sau lė vaiz džiu, ne pa kan ka vien 
bio lo gi jos – jį pa pil do re li gi niai pa tei si ni mai, tvir ti
nan tys, ne va „Die vas su mu mis“. Pra ėju sia me am žiu je 
len kai ken tė ir tau ti nį, ir an ti ka ta li kiš ką spau di mą, 

Boleslovas narsusis. iliustracija iš gvagnini knygos Sarmatia 
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ku ris, be abe jo, pri si dė jo ku rian tis kul tū ros da ri niams, 
va di na miems „len kuka ta li ku“, „uni ver sa liu len ku“ 
ar ba „tik ru len ku“. Toks rink ti nis ta pa ty bės įvaiz dis 
ap ima bruo žus is to ri nės ta pa ty bės, ku rią va di na me 
„prieš pi liu“. Len ki ja XVI ir XVII a. iš tie sų kar tais 
at lik da vo to kį vaid me nį, taip bu vo su pran ta mos jos 
stam biau sios kari nės per ga lės, o jos gy nė jai lai kė sa
ve „Kris taus ri teriais“. Vis dėl to le gen da apie tvir tą, 
il ga lai kį „krikš čio niš ko prieš pi lio“ – iš pra džių an ti is
la miš ko, vė liau an ti stačia ti kiš ko ir an ti pro tes tan tiš ko, 
ga liau siai an ti se mi tiš ko, tai gi net nu kreip to prieš ša lies 
vi dų – vaid me nį bu vo su kur ta XIX a. Į jos rė mus bu vo 
ga li ma su tal pin ti re li gi nius per se kio ji mus ir ma ni fes
ta ci jas, stam biau sius anti ru siš kus su ki li mus sy kiu su 
kan ki niš ko mis rep  resijo mis ir net per ga lę prieš bol
še vi kus 1920 m. Var   šuvos mū šy je, va din tą „Ste buk lu 
prie Vys los“. Ži no ma, to kia ta pa ty bė ir to kia – daž nai 
mar ti ro lo giš ka – identi  fi ka ci ja pa si žy mi ne pa pras tu, 
daug kar tų įro dy tu at spa ru mu pa da li ji mams, oku pa ci
jai, rep re si joms ir naiki ni mams, ku rių šiuo se kraš tuo se 
ne trū ko. Mū sų lai kais šią ga lią sim bo li zuo ja po pie žiaus, 
Kris taus vie ti nin ko, por tre tu pri deng ti gar sie ji Gdans ko 
lai vų sta tyk los var tai – šiuo lai ki nė prieš pi lio ver si ja, 
o įkū ni ja ple bė jiškas,  liau diš kas ir ka ta li kiš kas, tai gi 
„pias tiš kas“ Le chas Waùęsa. Die vo Mo ti nos at vaiz du 
pa puoš tas tu ši nu kas, ku riuo jis pa si ra šė Gdans ko su
si ta ri mus, pa kei tė „Ma ri jos ri te rio“ ka la vi ją. Lai mė, 
de ry bų sta las ir gi pa  kei tė ap ka sus.

Šie du ta pa ty bės ti pai ga li virs ti ste re o ti pais, o ta da, 
ypač jiems kri ti kuo jant vie nas ki tą, do mi nuo ja ne igiami 
bruo žai. „Prieš pi lio“ at sto vams bū din gas ne tik po lin kis 
į na cio na liz mą, bet ir į fa na tiz mą bei fa ta liz mą. Ap gul
tos tvir to vės gy nė jų psi cho lo gi ja ir są moks li nin kiška 
po li ti kos, ypač „sve ti mos“, vi zi ja ga li bū ti pa va din tos 
daž niau siai pa si tai kan čiais jų kal bos ypa tu mais. Kal
bant apie re a lias pro ble mas ir įsi vaiz duo ja mus pa vojus, 
ku riuos ke lia eu ro pi nė in teg ra ci ja ir glo ba lios ko mu ni
ka ci jos, šis kal bė ji mas ga li ne tik stip rė ti, bet ir tap ti 
neu ro tiš kas. Ne ga ty vus Len ki jos įvaiz dis ES ša ly se 
su si jęs ne tik su pa dė ti mi dar bo rin ko je; jį pe ni ir fa
na tiš ko na cio na lis to, nuo lat rei ka lau jan čio at ly gin ti už 
įsi vaiz duo ja mas skriau das bei nuo pel nus, ste re o ti pas. 
Tuo tar pu „til ti nin kai“ yra ak ty vūs „eu ro pie čiai“, tik 
jų eu ro pie tiš ku mas ne re tai įgau na spe ci fi nį len kiš ką, 
įky rų ir pro vin cia lų, po bū dį. To dėl sa vo „eu ro pie tiš ku
mu“ jie di džiuo ja si tar si sa vo tiš ku, tik jiems pa sie kia mu 
kostiu mu, iš ski rian čiu juos iš vi sos „azi ja tų“ mi nios, 
į ku rią jie žvel gia ge ra šir diš kai bei glo bė jiš kai. Tuo 
su ke lia ne tik sa vo ser mė gė tų že mie čių, bet ir Ry tų 
kai my nų antipa ti ją; pas ta rie siems per ne lyg pri me na 
am ži nuo sius „len kų po nus“. Ten vy rau jan tis ne igia mas 
len ko ste reo ti pas sie ja mas su ko lo ni nio do mi na vi mo 
po zi ci ja; ji ne bė ra nei po li ti nė, nei eko no mi nė, tad no ri 
iš lik ti kul tūrinė. Jei tik rai rei kia pa dir bė ti, kad bū tų 

pa keis ti abu šie ste re o ti pai, tai ne ver ta pri skir ti jų 
kon kre čiai di nas ti jai.

Tau ta ne ga li gy ven ti ne jus da ma ben drys tės, ta čiau 
ta ben drys tė yra ne mi to lo gi nė, o vei kiau is to ri nė. Ją 
ku ria vals ty bė, te ri to ri nė po li ti nė or ga ni za ci ja, iš ei
nan ti už gi mi nės ry šių ir gen ti nių pa si da li ji mų ri bų. 
Net bend ra kal ba, daž niau siai lai ko ma svar biau siu 
ben dru mo veiks niu, yra są ly go ta vals ty bės cen tra li za
ci jos, vė liau stan dar ti zuo ta raš tu ir spau da. Len ki jos 
vals ty bę sukū rė Pias tai, o is to ri jo je ji pa si ro do krikš to 
ak tu, reiš kiančiu šio da ri nio įsi jun gi mą į eu ro pie tiš ką, 
anuo me tu krikš čio niš ką, ci vi li za ci ją. Baž ny čia ir val
džia, as muo ir šei ma, tei sė ir raš tas, mo kyk la ir uni ver
si te tas, pi ni gai ir mokes čiai, sa vi val da ir mies tas – tai 
vis Pias tų nu lem ti ne į kai no ja mos ver tės ci vi li za ci niai 
šio veiks mo pa da ri niai. Tad nė ra jo kių prie žas čių sie ti 
jų var dą su na cio na listi nė mis ide o lo gi za ci jo mis, su si
ju sio mis su „ben dru krauju“ ar ba su po li ti nė mis ko mu
nis tų mis  ti fi ka ci jo mis. „Jogai lai čių idė ja“ mo der niais 
lai kais bu vo taip su re da guo ta, kad su ja sie ja ma tik 
tai, kas ge ra; tai tar si sa vi tas at ly gis už pa že mi ni mą, 
ku rį ji bu vo  pa ty ru si tais lai kais, kai bu vo prie var ta 
pro pa guo ja  ma „Pias tų idė ja“. At ly gis jau duo tas, da bar 
rei kia  dau giau tie sos.

Baig da mi pa ste bė ki me, kad Ka zi mie ras Di dy sis yra 
vie nin te lis mū sų is to ri jos val do vas, ku riam pel ny tai 
su teik tas šis ti tu las; jis kū rė mies tus, gy nė bau džiau nin
kus, ra šė įsta ty mus, su nor mi no pi ni gus, įkū rė Kro ku vos 
aka de mi ją ir šim tus pa ra pi nių mo kyk lų. Is to ri kai tei gia, 
kad jam val dant Len ki ja pri klau sė „gin kluo tai Eu ro pos 
te ri to ri jai“, o mums iki to dar to li. Su juo susi jusios ir 
tos ver ty bės, ku rias pri ski ria me Jo gai lai čiams. Tai jo 
lai kais Len ki ja ta po dau gia tau tė, dau ge lio ti kė ji mų ir 
dau ge lio kul tū rų ša lis – mies tuo se gy ve no vo kie čiai, 
pri vi le gi jas tu rė jo žy dai, sta čia ti kių Rau do no ji Ru si ja 
var to jo val diš ką ru sų kal bą. Re ne san si nė, ar ba Jo gai
lai čių, Len ki ja ne abe jo ti nai iš vys tė šias ver ty bes, tačiau 
pa tys jos val do vai, kaip ra šo Pa weùas Ja sie ni ca, bu vo 
gen ti nio men ta li te to, py nė di nas ti nes in tri gas ir at nešė 
į Len ki ją to li mas, ta čiau ne aiš kiais am bi ci jas, mig lo tus 
tiks lus bei ne at lik tus dar bus, ne su ge bė ji mą spręs ti bei 
prie žo džiu ta pu sį „kaip nors“. Ga li ma pa sa ky ti, jog tai 
jie iš ve dė mus iš Šlions ko ir Pa ma rio mies tų į „lau ki nes 
ste pes“. Pias tai bu vo vi sai ki to kie – su si kau pę, ryž tin gi, 
ėmė si aiš kiai api brėž tų už duo čių, o ką  pra dė ję, da ry da vo 
iki ga lo. Pa si tel kus ste re o ti pus, Pias tai bū tų „va ka rie
čiai“, o Jo gai lai čiai – „ry tie čiai“, Pias tai – „euro pie čiai“, 
o Jo gai lai čiai „azi ja tai“. Ste re o ti pai blo ges ni už ide o lo
gi za ci ją; jie to kie sche ma tiš ki, kad iš es mės pa nai ki na 
pro ble mas. Ta čiau pro ble mos iš ky la prieš mūsų akis, ir 
jų ne iš spręs se nų idė jų at nau ji ni mas – nei „Pias tų“, nei 
„Jo gai lai čių“. Mū sų už duo tis – pa tik rin ti ir suak tu a lin ti 
ver ty bes, ku rios nu si pel no iš ti ki my bės, ku rios leis mums 
įveik ti pro ble mas, su  ku rio mis su si du ria me.

an DrzEj MEnc wEL
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Šių pa sta bų ant raš tę rei kia su pras ti kaip sub jek to kil
mi nin ką: kal bė siu apie sin dro mą, ku rį lie tu viams bu vo 
su kė lę len kai. Klaus tu kas iš reiš kia au to riaus dve jo nę, ar 
pa svei ki mas yra vi siš kas ir ne grįž ta mas, tačiau nu ro do 
ir gi les nį, ne iš sa ky tą klau si mą, ku ris čia apei na mas – ar 
tik rai sir go me len kų sin dro mu. Ban dy siu kal bė ti ne apie 
is to ri kų vi zi jas, pra de dant dau kan tiš ka – vi sų Lie tu vos 
ne lai mių kal ti nin kės ir di džiau sio pa vo jaus lie tu vy bei – 
sam pra ta, bai giant gu da vi čiš ka Lie tu vos ci vi li za vi mo, 
su eu ro pi ni mo ir su kul tū ri ni mo „spe ci fiš kai len kiš ku“ 
pa vi da lu, kon cep ci ja1. Is to ri kai tu ri tei sę ir pa grin dą 
su reikš min ti ir in ter pre tuo ti pra ei ties da ly kus, ieš ko
ti jų pre zen ci jos da bar ty je ir kur ti „is to ri jas“, ku rio se 
do mi nuo ja „ge rie ji“ ir „blo gie ji“ vei kė jai. Čia no rė čiau 
pa žiū rė ti į si tu a ci ją „pa pras to“ žmo gaus (lie tu vio), ku
rio gal vo je dar atai di „mes be Vil niaus ne nu rim sim“ ir 
ku ris prieš dvi de šimt me tų ne atit rauk da vo akių nuo 
Len ki jos TV nak ti nių fil mų.

Ar iš tie sų, kaip prieš sep ty ne tą me tų ra šė Gin ta ras 
Be res ne vi čius, tar pu sa vy je „esa me ar ti mes ni, ne gu drįs
ta me sau pri si pa žin ti“2, o Len ki ja yra šis tas dau giau 
ne gu „pa čių blo giau sių Eu ro po je ke lių“ ša lis, tai gi ne 
tik kliū tis ke liau jant į Va ka rus, kiek vie ną kart kai nuo
jan ti še šio li ka va lan dų ma no gy ve ni mo, bet ir kraš tas, 
kur lie tu vių ty ko mir ti ni pa vo jai? (Juk šis ste re o ti pas 
ima keis ti lig to li nius ar keis tai pri tap ti prie jau esa mo 
„klas tin go jo len ko“ vaiz di nio lie tu vių są mo nė je.) 

Sklai dy da mas šį klau si mą, tu riu bent pa vir šu ti niš kai 
ap žvelg ti ke le tą pas ta ro jo lai ko tar pio, dar ne ta pu sio 
is to ri ja, as pek tų: po li ti nį, is to ri nįis to riog ra fi nį ma žu
mų bei kul tū ri nį.

i

„Dvi vals ty bės bu vo vie nos pir mų jų re gio ne, pra dė ju
sios dis ku si ją jaut riais pra ei ties klau si mais, o da bar yra 

LEn kų Sin DrO MO pa Bai ga?
ke lios pa sta bos su is to ri niu kon teks tu

Saulius Drazdauskas

vie nos pir mų jų, pa li ku sios šiuos klau si mus is to ri kams, 
pa čios įženg da mos į stra te gi nės part ne rys tės erd vę“3, – 
ap žvelg da mas pas ku ti nį Lie tu vos ir Len ki jos santy kių 
lai ko tar pį ra šė Rai mun das Lo pa ta, ko ge ro, pir ma sis 
už čiuop da mas tai, į ką mes gal būt jau įžen gė me: į is to
ri nių san ty kių pa bai gos lai ko tar pį. Ži no ma, va din ti jį 
fu ku ja miš ka „is to ri jos pa bai ga“, te gul ir loka li ne dvi ejų 
ša lių is to ri jos pa bai ga, bū tų gal ir per dėm ri zi kin ga, ypač 
klau san tis re por ta žų apie Af ga nis ta no bom bar da vi mus. 
Ta čiau kal bos, pa sa ky tos prieš mė ne sį mi nint Lie tu vos 
ir Len ki jos di plo ma ti nių san ty kių atkū ri mo de šimt me tį, 
lei džia da ry ti to kią prie lai dą: da barti niai abie jų ša lių 
san ty kiai yra ge riau si per vi są jų nepri klau so mo/at ski ro 
eg zis ta vi mo is to ri ją; iš spręs ta pa grin di nė XX a., anot 
Hen ry ko Wis ne rio, „tru ku sio Len ki jai ir Lie tu vai apie 
sep ty nias de šimt me tų: nuo vals ty bin gu mo at ga vi  mo, 
per jo pra ra di mą ir ri bo ji mą, iki iš si va da vi mo iš so vie tų 
he ge mo ni jos“4 po li ti nė pro ble ma – 1994 m. pa si ra šy to je 
drau giš kų san ty kių bei ge ro kai my ni nio ben dra dar bia vi
mo su tar ty je abi ša lys pa tvir ti no „vie na ki tos da bar ti nių 
te ri to ri jų su sos ti nė mis Vilniu mi ir Var šu va vien ti su mą 
da bar ir at ei ty je, ne pri klau so mai nuo jų sie nų for ma
vi mo si pro ce so pra ei ty je“5. Maža to, abi ša lys pa grin dė 
ga li my bę skir tin gai ver tin ti ben drą is to ri ją ir pa brė žė, 
kad „ge rų ir blo gų is to ri jos pus la pių suvo ki mas tu ri pa
si tar nau ti tar pusa  vio su pra ti mo įtvir tini mui“. Ki taip 
ta riant, šia su tar ti mi pra ei tis bu vo pa likta is to ri kams, 
nu brėž ta li ni ja, už ku rios li kę kon flik tai, nuos kau dos bei 
kal ti ni mai ne be tu rė tų da ry ti įta kos vals ty bių po li ti kai 
ir tau tų tarpu sa vio san ty kiams. Lai kas, pra ėjęs nuo su
tar ties pa sira šy mo, liu di ja, kad taip ir vyks ta: is to ri nės 
nuos kau dos vis la biau už mirš ta mos, o abi ša lys ak ty viai 
ir pa vyz din gai ben dra dar biau ja in teg ruo da mo sis į eu ro
at lan ti nes struk tū ras.  Len ki ja, ta pu si NA TO na re, yra 
iš ti ki miau sia Lie tu vos  sto ji mo į San tar vę rė mė ja. 

Įdo mu ste bė ti, kad sun kiai be at si me na me, jog ke lias į 

1 gu da vi čius E., „jak po ja wiù się mo del eu ro pej skiej kul tu ry lit wi
nów“, in: Lit hu a nia, 1999, nr. 1–2 (30–31), s. 47.

2 Be res ne vi čius g., „Laiš kas re dak to riui. „apie Len ki jos at ra di mą““, 
in: Nau ja sis Ži di nys-Ai dai, 1994, nr. 5, p. 5.

3 Lo pa ta r., „Lie tu vos ir Len ki jos vals ty bi nių san ty kių rai da nuo 
1990 m.“, in: Šiau rės At ėnai, 1998 10 17, nr. 37 (431).

4 wis ner H., „pols ka – Lit wa wiek XX“, in: Lit hu a nia, 2001, nr. 1 
(38), s. 32.

5 žr. Lie tu vos ir Len ki jos san ty kiai 1917–1994. Do ku men tų rin ki nys, 
sud. Vy tau tas pet ras pleč kai tis ir ja nas wi dac kis, Vilnius: Sei mo lei dyk la 
„Vals ty bės ži nios“, 1998, p. 202.
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tar pu sa vio su pra ti mą ne bu vo la bai leng vas, o ša lių ben
dra dar bia vi mas ne vy ko vien ky lan čia li ni ja. Gre ta gan 
ryž tin gos Len ki jos pa ra mos ko vo jan čiai už lais vę Lie tu
vai, pri si min ki me ir 1991 m. ki lu sią įtam pą dėl Vil niaus 
ir Šal či nin kų au to no mis tų, pa si ry žu sių „rau do nu žie du 
ap juos ti Vil nių“, veik los ir aud rin gą Len ki jos re ak ci ją, 
kai mi nė tų ra jo nų ta ry bos bu vo pa leistos. Ar ba pa žiū
rė ki me, kaip iš da bar ti es per spek ty vos atrodo Len ki jos 
uRM Ai de me moi re (1990 11 26) „Dėl len kų ma žu mos 
po rei kių Lie tu vos Res pub li ko je“: čia reiš kia mi pa gei
da vi mai, kad te ri to ri jo se, kur kom pak tiš kai gy ve na 
len kai, len kų kal bai te ri to ri nė je sa vi val do je ir vie ti nė se 
vals ty bės ins ti tu ci jo se bū tų su teik tas ofi cia lios kal bos 
ran gas, ant iš ka bų ir ke lio žen klų gre ta bū tų už ra šai ir 
len kų kal ba, o Vil niaus mies te tu rė tų bū ti ga ran tuo ta 
lais vė ka bin ti len kiš kus už ra šus ant pa sta tų, ku riuo se 
yra vi suo me ni nių ir pri va čių ins titu  ci jų būs ti nės6. Iro niš
ką šyp se ną ke lia ir Len ki jos prezi den to Le cho Waùęsos 
dis ku si ja su Lie tu vos At ku ria mo jo Sei mo pir mi nin ku 
Vy tau tu Land sber giu, ku ri ma žu ma – len kų Lie tu vo
je, ar lie tu vių Len ki jo je – la biau pro komu nis ti nė: „Juk 
ne ta ria mas Šal či nin kų ir Vi lniaus ra jonų gy ven to jų 
ko mu niz mas bu vo sa vi val dy bių pa lei di mo prie žas tis. 
Šiuo se tra di ciš kai ka ta li kiš kuo se ra jo nuose, ku riuo se 
dau giau sia gy ve na len kai, bu vo ma žiau sias Lie tu vo je 
ko mu nis tų par ti jai pri klau san čių as me nų pro cen tas. 
Ga lė čiau iš kel ti klau si mą, ką vie šo ji Lie tu vos nuo mo nė 
pa sa ky tų, jei gu leis čiau (de ko mu ni za vi mo rė muo se) at
stum ti de mok ra tiš kai iš rink tą Puns ko vals čiaus val džią 
– tai gi vals čiu je, ku ria me bu vo aukš čiau sias par tiš ku mo 
ro dik lis iš vi sos Su val kų vai va di jos valsčių“7. Tai, kad 
pa vy ko įveik ti įtam pas ir su si tai kymo pro ce sui su teik
ti, re gis, ne grįž ta mą po bū dį, lė mė daug veiks nių. Tai 
ir Mask vos po li ti kos, kū ru sios rusų bei len kų ma žu mų 
pro ko mu nis ti nį blo ką Lie tu vo je, aki vaiz di ne sėk mė8, ir 
So vie tų Są jun gos žlu gi mas, ir ben dros ge o po li ti nės si tu
a ci jos po ky čiai9. Kai 1994 m. Lie tu va at si sa kė nuo sta tos 
kar tu su su tar ti mi pa si ra šy ti ir do ku men tą, įver ti nan tį 
tar pu ka rio is to ri ją, ji tam tik ra pras me tie siog už brau kė 
skau džią pra ei tį. Abie jo se ša ly se nu ga lė jo prag ma tiš ka 
nuo sta ta: „sub jek ty vus ge ros va lios fak to rius rė mė si 
pa kan ka mai ap čiuo pia mais, ob jek ty viais da ly kais. [...] 
tik vals ty bės, ku rios de monst ra vo sai kin gu mą ir dar ną, 
su ge bė ji mą pla čiau ben dra dar biau ti, ga lė jo (ir ga li) tap
ti di des nės Eu ro pos da li mi. [...] su si tai ky mo pa grin du 

bu vo Eu ro pos sau gu mas. Dar aiš kiau tei giant – no ras 
pa tek ti į eu ro at lan ti nes ir eu ro pi nes struk tū ras“10. 

Ta čiau, grįž tant prie fu ku ja miš kos me ta fo ros, ko dėl 
šią nau ją „gra žios drau gys tės pra džią“ no ri si va din ti 
abie jų ša lių is to ri jos pa bai ga? Gal būt de rė tų pri si min
ti prof. Land sber gio kri tiš kus žo džius su tar ties ad re su 
– kad ji esan ti ne to kia ge ra, kaip ga lė jo ir tu rė jo bū ti, 
bei pri myg ti nį ra gi ni mą gi liau ir sub ti liau su vok ti pre
am bu lės žo džius11. Šiaip ar taip, ši su tar tis už brau kė 
ge o po li ti nius pro jek tus, be si se mian čius įkvė pi mo iš 
Abie jų Tau tų Res pub li kos is to ri jos. „Jo gai lai tiš kos“ 
vi zi jos pa bai gą ga li ma da tuo ti 1920 m., „di džio jo len kų 
trium fo die na“, o Len ki ja mums grį žo į „Pias tų ša lies“ 
ri bas pro ce su, pra si dė ju siu Sau dar go ir Sku bis zew skio 
de kla ra ci ja ir pa si bai gu siu su tar ti mi pa tvir ti nus da bar 
eg zis tuo jan čią Len ki jos ir Lie tu vos sie ną. 

Din gus grės mei ir at si ra dus prag ma ti nei part ne rystei, 
iš ki lo spe ci fi nė pro ble ma: pui kūs ofi cia lūs san ty kiai, 
dau gy bė su si ta ri mų įvai rio se sri ty se, ta čiau prak tiš kai 
ben dra vi mas ir ben dra dar bia vi mas be veik ne vyks ta. 
Iš sky rus tuos at ve jus, kai tai svar bu eu roin teg ra ci jai. 
Va ka rai, ES sa vo trau kos jė ga su trau ko net ir mė gi
na mus megz ti ry šius. Juk ge riau tie sio giai ben drau ti 
su cen t ru, su tuo, ko sie ki, nei su pa ke lei viu, su ku riuo 
su ve dė li ki mas. 

ii

Tad mums li ko vie nin te lis ga li mas ke lias ir įvei kia ma 
už duo tis. Ją Len ki jos ir Lie tu vos su tar ties pa si ra šy mo 
me tais aiš kiai ir tiks liai su for mu la vo Be res ne  vičius: „Bet 
pir miau sia rei kia at ras ti Len ki ją. Kal bu apie as me niš
ką, pri va tų at ra di mą. Be pras miš ka reng ti konferen ci
jas kler kams – jos vyks ta pa čios sau ir nieko ne duo da 
žmo nėms. Tu riu ome ny je žmo giš ką ben d ravi mą – pa tį 
pa pras čiau sią. Kon tak tus tarp tų, ku rie mąs to ir ku ria, 
tarp tų, ku rie „tie siog“ dir ba. Lenkų ir lie tu vių vals tie
tis tar pu sa vy je ras dau gy bę te mų  bendrai šne kai, kaip 
ir is to ri kas ar ra šy to jas“12. At ro do, šis kvie ti mas bu vo 
iš girs tas. Vi sų pir ma is to ri kų. Pas ku ti nio XX a. de šimt
me čio pra džio je lie tu vių is to ri kai ak ty viai dis ku ta vo, 
ku riuos XIX a. ir XX a. pra džios „ba jo ri jos at sto vus“ 
(at si žvel giant į kal bą, ku ria kal bė jo ir ra šė, po li ti nę bei 
vi suo me ni nę veik lą, tau ti nę sa vi mo nę ar ap si spren di
mą), gy ve nu sius ir vei ku sius Lie tu vos teritori jo je, rei kia 

6 žr. Lit hu a nia, nr. 1 (2), s. 17–21. 
7 iš 1991 12 16 laiš ko Vy tau tui Land sber giui, in: Lie tu vos ir Len ki jos 

san ty kiai 1917–1994, p. 191.
8 Sun ku įsi vaiz duo ti to kio po li ti nės ma ni pu lia ci jos pro jek to sėk

mę – jis iš ties at ro do bu vęs per dėm dirb ti nis, gal būt se kęs prieš ka rio 
so vietų po li ti kos pa vyz džiu, an tai 1920 m. su tar ti mi su Lie tu va ir 1923 
m. ry gos su tar ti mi su Len ki ja So vie tų ru si ja fak tiš kai pri pa ži no Vil nių 
abiem ša lims, taip vi siš kai su men kin da ma Len ki jos–Lie tu vos su si ta ri mo 
ga li my bes (taip pat žr. ze no no But kaus ty ri nė ji mus, skir tus SSrS po li ti kai, 
(sa va nau diš kai) re mian čiai an ti len kiš kas Lie tu vos po li ti nes gru pes).

9apie po ko mu nis ti nių jė gų abie jo se vals ty bė se įta ką Len ki jos ir Lie
tu vos san ty kiams žr. kor ze niew ska k., „po lo ni za ci ja ar len kė ji mas?“, 
in: Nau ja sis Ži di nys-Ai dai, 2000, nr. 6, p. 353.

10 Lo pa ta r., op. cit.
11 žr. Vy tau to Land sber gio kal bą Sei me 1994 09 15 apie Len ki jos 

ir Lie tu vos su tar tį, in: Po zos ta wio ne his to rii. Lit wi ni o Pols ce i po la-
kach, ed. katarzyna kor ze niew ska, Vladas Si ru ta vi čius, kra ków: znak, 
1999, s.168–171.

12 Be res ne vi čius g., op. cit.
13 gu da vi čius E., op. cit., s. 47–50; plg. Tri mo nie nė r., „po lo ni za ci ja“, 
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pri skir ti ko vo to jams už Lie tu vos  laisvę, o ku rie nu tau tę 
ta po Lie tu vos ne lai mių kal ti nin kais. Ki taip ta riant, bu vo 
dar mė gi na ma „at si rink ti sa vus“, puo se lė ju sius lie tu
vy bės idė jas, ir iden ti fi kuo ti „sve ti mus“. Svars ty mai, 
ar ne per di de lę nu tau tė ji mo kai ną Lie tu va su mo kė jo 
už krikš čio ny bę, iš po pu lia rių ra šinių ne iš nyks ta net 
da bar. Is to ri jos vei kė jų, kul tū ri nin kų da li ji ma sis pa gal 
jų tau ty bę nu ke lia mas net į tuos laikus, kai ap skri tai 
su dė tin ga kal bė ti apie tau ti nę sa vi mo nę.

Ta čiau aki vaiz du, kad pas ta ro jo de šimt me čio po ky čiai 
is to riog ra fi jo je di džiu liai. Ed var do Gu da vi čiaus pra dė
ta is to riog ra fi nės pa ra dig mos kai ta lei džia iš si verž ti 
iš Abie jų Tau tų Res pub li kos is to ri jos, kaip pa li ki mo 
da ly bų lau ko sam pra tos ir per ke lia svars ty mus į plates
nį Lie tu vos eu ro pei za ci jos kon teks tą13. Anot Al fre do 
Bum blaus ko, bū tent kul tū ros len kė ji mas yra kon kre ti 
Lie tu vos vi suo me nės eu ro pei za ci jos iš raiš ka: „ka dan gi 
šis pro ce sas bu vo nu lem tas fun da men ta lių ci vi li za ci jos 
po slin kių, rei kia at si sa ky ti po lo ni za ci jos, kaip prie var
tinio len kų kal bos ir kul tū ros skver bi mo si į Lie tu vą 
kon cep to“14. Maža to, šie po ky čiai ei na ko ja ko jon su 
ben d ro mis šiuo lai ki nės is to riog ra fi jos ten den ci jo mis ar 
ma  domis, bū tent su ma žu mų is to ri ja. Tai gi: „tiek et ni nės 
kil mės len kai LDK, tiek di de lė da lis Lie tu vos ba jo ri jos 
ta po Lie tu vos len kais. To dėl šian die ni niai Lie tu vos len
kai lai ky ti ni jų ai niais ir jų pro tė vių kil mės pro ble ma 
pa si da ro ne pa grin di nė, ma žai ką ben dra te tu rin ti su 
iden ti te to for ma vi mu si. Lie tu vos len kų kul tū ra bu vo ir 
ga li bū ti in teg ra li Lie tu vos kul tū ros da lis, ji yra natū
ra lus Lie tu vos is to ri nių pro ce sų pa da ri nys“15. Is to ri kai 
pro fe si nę pro ble mą iš spren džia pui kiai, „da ly bos“ lyg ir 
ne ten ka bu vu sios reikš mės: Lie tu va vi sa da bu vo dau
gia tau tė, dau gia re li gė, mul ti kul tū riš ka ša lis. Te lie ka 
pri dur ti, kad kvie čia ma ty ri nė ti ir pa žin ti bei per im ti 
ne tik len kiš ką Lie tu vos kul tū ros pa vel dą, bet ir žy diš
ką, ru siš ką, či go niš ką ir t. t. 

Tai gi sam pra ta po lo ni za ci jos kaip tam tik ro Lie tu vos 
eu ro pi nės kul tū ros mo de lio at si ra di mo, vie na ver tus, 
nai ki na se no jo len kų ir lie tu vių kon flik to dėl is to ri jos 
pa grin dą ir taip su da ro są ly gas len kų ir Len ki jos vaid
me  niui lie tu viams iš lik ti ypač ak tu a liam ir svar biam, – 
net tik mąs tant apie LDK is to ri ją, bet ir sa vo vals ty bi nės,   
kul tū ri nės ta pa ty bės, ir net lie tu viš ku mo api brė ži  mo 
as pek tu, – an tra ver tus, ga li bū ti lai ko ma mi nė tos 
„sie lų ben drys tės“ pa ma tu ir „ero ti nio san ty kio su len
kais“16 pa aiš ki ni mu. Ta čiau gu da vi čiš kas is to riog ra fi nis 
pro jek tas iš es mės ap ima tik LDK is to ri ją, tai gi lie ka 
mig lo ta LDK is to ri nio ir kul tū ri nio tęs ti nu mo pro ble ma 
XIX a. ir ypač lie tu vių tau ti nio at gi mi mo ir mo der nios 

Lie tu vos (pa sak Wis ne rio, I Res pub li kos) lai kais: jei 
LDK „cen tri nį vaid me nį lie tu vių kul tū ros ver ty bių kū
ri me at li ko ne lie tu vių, o len kų kal ba“17, koks ga li mas 
šiuolai ki nės Lie tu vos kul tū ros san ty kis su ja? Ar toks 
pat, kaip su „lo ty niš ką ja“ LDK kul tū ra? Ki ta ver tus, jei 
sie kiama pa nai kin ti ben dros len kų ir lie tu vių is to ri jos 
su vo ki mo ago niz mą ir to liau „ma žin ti tau ti nę įtam pą“, 
pa ver čiant šį klau si mą „Lie tu vos len kų“, „Vil niaus ir 
Lie tu vos kul tū ros len kiš ku mo sta tu so“ iš raiš ka ir įve
dant jį į mažu mų is to ri jos kon teks tą, ta da pa ra dok saliai 
grįž ta ma prie se no is to ri jos da li ji mo į „sa va“ ir „sve ti
ma“, šį kart po li tiš kai ko rek tiš ku pa vi da lu. „Sve ti ma“ 
at ro do ver tinga sa vai me, ma ža to, įdo miau ar bent ne 
ma žiau įdo miau nei „sa va“, be to, tuo do mė tis pri va lu 
kul tū rin gam žmo gui. Ben dros is to ri jos su vo ki mas ne 
tik pra ran da ago nis ti nį po bū dį  – po lo ni za ci jos ir len
ka kal bės kul tū ros klau si mas nu stu mia mas į lie tu vių 
ta pa ty bės bei Lie tu vos idė jos su vo ki mo pa ri bį. Jis ne be
ga li pre ten duo ti į es mi nio, lie tu vių kul tū ri nę sa vi vo ką 
kon sti tuo jan čio, ele men to vie tą. 

Tai gi at ro do, kad ir po li ti kų veiks mai, ir is to ri kų bei 
kul tū ri nin kų mąs ty mo rai da ve da prie to pa ties da ly ko 
įsi są mo ni ni mo: pri pa ži ni mo, kad sky ry bos yra įvy ku sios. 
„Pro ce so“ pra džia ga lė tu me lai ky ti mo der nios Lie tu vos 
su si kū ri mą ir Vil niaus in kor po ra vi mą į Len ki jos su dė tį; 
so vie tų he ge mo ni jos lai kus, kai jo kių tik rų san ty kių bū ti 
ne ga lė jo – il gu se pa ra ci jos lai kotar piu, kiek at šal džiu siu 
įsi siau tė ju sias aist ras; o pas tarą jį de šimt me tį, kai pra
dė jo me mo ky tis ben drau ti pa gal šiuo lai ki nės Eu ro pos 
stan dar tus ati tin kan čias ben dra bū vio tai syk les (1994 
m. su tar tis), – sky ry bų pa bai ga. 

iii

Ar šio je per spek ty vo je len kų kul tū ra be ga li pre ten duo
ti į ypa tin gą vie tą Lie tu vo je? Bu vu si „lan gu į Euro pą“ 
LDK lai kais, ji dar kar tą juo ta po vi sai ne se niai – so viet
me čiu. Apie tai ne ma žai yra kal bė jęs To mas Venclova, 
o Bum blaus kas šias pa tir tis net gi ly gi na. 1958–1988 m. 
svar biau si šios kul tū ri nės „po lo ni za ci jos“ veiks niai bu vę: 
„Drau gys tės“ kny gy nas, per ku rį Lie tu vą  pa siek da vo 
Va ka rų au to rių dar bai, iš vers ti į len kų kal bą; Len ki jos 
te le vi zi ja, ku rią ga lė jo žiū rė ti ne ma ža da lis  Lie tu vos 
ir ku rios dė ka Lie tu va su si pa ži no su Berg   manu, Fe lli
ni, An to nio ni; len kų ki nas, ku rio dė ka Lie tu vo je bu vo 
iš ug dy tos ke lios in te lek tu a laus ki no mė gė jų kar tos; 
Czer wo ne Gi ta ry, lai ko mas vi so lie tu viš ko ro ko mu zi kos 
įkė pi mo šal ti niu18. 

Ko ge ro, len kų kul tū ros įta ka sie kė kur kas pla čiau 

in: Lie tu vos Di džio sios Ku ni gaikš ti jos kul tū ra: ty ri nė ji mai ir vaiz dai, 
Vil nius: ai dai, 2001, p. 492–507.

14 Bum blaus kas a., „Se na sis Vil nius tau tų is to ri nės są mo nės per 
spektyvo se“, in: Lie tu vos is to ri jos stu di jos, 2000, nr. 8, p. 28.

15 Ibid.

16 plg. Vy tau to ali šaus ko pa si sa ky mą dis ku si jo je „re po lo ni za ci ja? 
Li tu a ni za ci ja?“, in: Nau ja sis Ži di nys-Ai dai, 1994, nr. 3, p. 65.

17 gu da vi čius E., „ge ne za pols kie go fe no me nu kul tu ro we go na Lit
wie“, in: Po zos ta wio ne his to rii. Lit wi ni o Pols ce i po la kach, s. 35. 

18 plg. Bum blaus kas a., „po lo ni zac ja Lit wy ja ko pro blem w his to

LEn kų Sin DrO MO pa Bai ga?
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ir gi liau. Len ki ja bu vo daug di des nės re li gi jos lais vės 
pa vyz dys, kny gos len kų kal ba (ne tik ver ti mai, bet ir 
len kų au to rių) bu vo ko ne vie nin te lis bū das su si pa žin ti 
su mo der niu krikš čio ny bės pa vi da lu. „So li da ru mo“ lai
kų ko va dėl lais vės ir de mok ra ti jos dau ge liui Lie tu vos 
žmo nių la bai pri ar ti no ir Len ki jos vi suo me nės gy ve ni mą, 
tam tik ra pras me jis bu vo su vo kia mas kaip sa vas (nes 
sa vo jo ne bu vo). Lie tu vo je ne ma ža dis ku tuo ta dėl vie no 
ar ki to len kų po li ti ko teks tų, pa si sa ky mų. Ką ir kal bė ti 
apie ra di ją bei te le vi zi ją, len kų pra mo gi nes lai das, vi sai 
ki to kį, „ne for ma lų“ jų ben dra vi mo sti lių. 

Ma nau, ga li ma teig ti, jog len kų kul tū ri nė įta ka soviet
me čiu su for ma vo tam tik rą sluoks nį ne blo gai len kiškai 
pra mo ku sių žmo nių, net gi pa va din ti nų „po lo no fi lais“, 
be si do min čių len kų kul tū ra ir per si ė mu sių sim pa ti jo
mis Len ki jai. Be je, ši įta ka pa leng vi no ir abie jų ša lių 
san ty kių nor ma li za ci ją. 

Ta čiau po Ne pri klau so my bės at ga vi mo len kų kul tū
ros įta ka Lie tu vai to ly džio men ko. Vie na ver tus, dėl 
to, kad at si ra do „sa vas“ gy ve ni mas ir sa vi rū pes čiai, 
kon ku ren ci ja: Va ka rų kul tū ra laips niš kai da rė si pri ei
na ma tie sio giai (ne rei kia pa mirš ti ir at gi mu sio do mė
ji mo si ru sų kul tū ra), ga liau siai at si ga vo ar su si kū rė 
lie tu viš ki ra di jo bei te le vi zi jos ka na lai. Ki ta ver tus, po 
tru pu tį se ko ir šal ti niai, ku riais len kų kul tū ri nė įta ka 
lig  tol skver bė si: bent pen ke tą me tų net Vil niu je vi sai 
ne be bu vo ga li ma ras ti nau jų kny gų len kų kal ba, vie toj 
pa ly gin ti įdo mios ir pro fe sio na lios Len ki jos TV I pro
gra mos te bu vo ga li ma žiū rė ti TV Po lo nia – pro gra mą, 
orien tuo tą į len kų dias po rą.

Tad len kų kul tū ros kon ku ren cin gu mas la bai su men
ko. 

Maža to, pa ti Len ki jos vals ty bė (dėl įvai rių prie žas čių) 
su kū rė ir vyk dė len kų kul tū ros pro pa ga vi mo už  sie ny je 

riog ra fii“, in: Lit hu a nia, 1999, nr. 1–2 (30–31), s. 45. 
19 kor ze niew ska k., op. cit., p. 352–354.
20 Ibid., p. 352.

kon cep ci ją, pa gal ku rią pa grin di nis vaid muo te ko ten 
gy ve nan čioms len kų ma žu moms19. Ta čiau pa aiš kė jo, 
kad len kų ma žu ma ne tik yra per sil pna ak tu a li zuo ti 
„len kiš ką jį“ Lie tu vos kul tū ros pa vel dą, ta čiau ne su geba 
ir „tin ka mai at sto vau ti len kų kul tū rai, daž nai sto ko ja 
net len kų kal bos iš ma ny mo“20. Kaip ne pri si min si Vinco 
Ku dir kos, ku ris prieš ge rą šimt me tį pik ti no si sa ve la bai 
kul tū rin gais lai kan čiais (lie tu viais?) ir mė gi nan čiais 
len kiš kai kal bė ti  – jų kal bos esą bai su klau sy tis21.

Tai gi abie jų tau tų „sie lų ben drys tė“, kaip ir XX a. 
na cio na liz mų ko va, trau kian tis ją iš gy ve nu siai kar tai, 
 re gis, pa smerk ta nu nyk ti. Bet gal čia nes ti nie ko ne
ti kė ta: vi sa mū sų „ypa tin gų san ty kių“ rai da ly giag re ti 
Eu ro pos rai dai. Kai Eu ro po je vy ra vo dau gia tau čiai 
vals ty bi niai da ri niai, mes tu rė jo me Abie jų Tau tų Res
pub li ką, kai Eu ro po je su bren do na cio na li nės vals ty bės 
idė ja, mū sų at gi mi mo tė vai ėmė ieš ko ti sa vo ir vi so kraš
to lie tu vy bės, kai Ver sa lio Eu ro pa stum dė sie nas, mes 
ne te ko me Vil niaus, bai gian tis Šal ta jam ka rui drau ge su 
Vi du rio Eu ro pa iš si va da vo me iš so vie ti nių gniauž tų, o 
kai Eu ro pa su ta rė dėl da bar ti nių sie nų ne kves tio na vi
mo, drau ge jas tirp dy da ma ben dro je po li ti nė je erd vėje, 
gi liai į ar chy vus pa dė jo me vi sus se nuo sius že mė la pius, 
ir, užuot žvel gu sios vie na į ki tą, abi ša lys pa si su ko Eu
ro pos Są jun gos link. Po li ti nių po ky čių ir glo ba li za ci jos 
dė ka Lie tu vai ne be rei kia „lan gų“ į Eu ro pą, o Len ki ja 
ne be ten ka Lie tu vo je ra di ka laus ge o po li ti nio in te re so. 

Ta čiau Len ki jai ir Lie tu vai, ma tyt, drau ge su Če ki ja, 
teks api brėž ti ir gin ti to kią nau jo sios Eu ro pos ta pa ty
bę, ku ri bū tų au ten tiš ka Vi du rio Eu ro pai ir pri im ti na 
di džio sioms Va ka rų ša lims. Tai bū tų Eu ro pa ne tiek be 
sie nų, kiek be „pro vin ci jos“, be li mit ro fų ir „se zo ni nių 
vals ty bių“, gal būt tai bū tų Eu ro pa be is to ri jos, bent jau 
be to kios is to ri jos, ko kia tę sė si iki šiol.

21 ku dir ka V., Raštai, t. 2, Vilnius: Vaga, 1990, p. 446.
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Pa sau lis šian dien nuo lat sky la į vie
no kias ar ki to kias tar pu sa vio prie šiš
ku mą jau čian čias da lis, de kla ruo jan
čias sa vo iš skir ti nu mą bei ypa tin gas 
tei ses. To kį ski li mą įžvel giu ir mo terų 
stu di jų pa ska tin to se mo te rų sa vo jo 
mo te riš ku mo pa ieš ko se. Į mo te ris, 
ne va jas iš lais vi nant, žvel gia ma kaip 
„ypa tin gai“ ku rian čias, vei kian čias, 
mąs tan čias, ke lian čias ypa tin gus tiks
lus. Šis reiš ki nys lai ky tinas mo te rų 
in te lek tu ålių ne kri tiš kai pri ima ma 
jų pa čių in te lek to, žmo giš ku mo ir as
me ny bės dis kri mi na ci ja. 

Pa me nu at vi ru mo vi sam tam, kas 
nau ja, kas lig tol bu vo už draus ta, 
nuo tai kas ant rai siais ar tre čiai siais 
ne pri klau so my bės me tais. Kilo fe mi
niz mo ban ga, ta čiau ji greit nu slū go. 
Bū ta ir kai ku rių vieti nių fe mi nis čių 
ak ci jų. Be ne 1994 m. im pro vi zuo tai 
„švęs ta“ Ko vo 8oji, pa de dant gė lių prie 
„Dar bi nin kės“ kojų ant Ža lio jo til to. 
Po so vie ti nė si tu a cija  bu vo pa ra dok sa li 
tuo, kad fe mi niz mas, at ėjęs iš Va ka rų, 
čia ap ti ko vi suo  ti nę tei sę į dar bą ir ne
tu rė jo ką veikti.  So viet me čiu mo te rys 
bent jau iš oriš kai tu rė jo vi sas tei ses 
ir „dar dau giau“ ne gu vy rai. Va ka rie
tiš kas fe mi niz mas Lie tu vo je sėk min
gai ins ti tu cio na li  zavo si, tap da mas 
so cia li nė mis bei teisi  nė mis mo te rų 
stu di jo mis. Nu si ste bė ji mą šian dien 
ke lia daž nai va ka rie tiš kais rū bais 
ap reng tas, daug kur besireiškiantis 
są jū dis, kryps tąs į „mo te riš ku mo“ kaip 
pa grin di nės mo ters dva sios sa vy bės ar 
net jos es mės pa ieš kas. Jis, ko ge ro, 
pa gim dė ir nū nai ypa tin go žur na lis
tų dė me sio su si lau ku sias lie tu viš kų 
ra ga nų or ga ni za ci jas, sa vo mo te riš ką 
ra ga na vi mą įtvir ti nan čias spe cia liais 
ri tu a lais. Vis in ten sy vė jan čių, in te lek
ti ne ma da ta pu sių „mo te riš ku mo“ pa
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išlais vin tas mo te rišku mas...
TOMAS DAuGIRDAS

la biau įsi jaus da mos at skleis ti  sa vo 
„mo te riš ką es mę“. Ne re tai ne  siekian
čią to liau fi zio lo gi nių ar sek su a li nių 
„sub ti ly bių“. Ra tas, at ro do, už si da ro, 
kaip ir aukš tos sie nos, ap tve rian čios 
kū ry bi nį „mo te rų pa sau lį“, pa da ran
čios jį ne pri ei na mą jo kiai kri ti kai, ku ri 
rem tų si ne pri ta rian čiuįsi jau čian čiu 
„mo te riš ku mu“ ar iš anks to ne ga lin čiu 
su pras ti „vy riš ku mu“, o vi siems ben
dru žmo giš ku mu bei jį grin džian čiu 
ver ty bių pa grin du.

Fi lo so fė Han nah Arendt tur būt 
pir mo ji yra pa ste bė ju si ir aiš kiai nu
ro džiu si pa čioms mo te rims ne igia mas 
jų eman ci pa ci jos pa sek mes: jos eman
ci puo ja si kaip mo te rys, at lie kan čios 
tam tik rą funk ci ją vi suo me nė je, bet 
ne kaip as me nys. Iš jų mo der nia me 
pa sau ly je bu vęs at im tas pri va tu mo 
slap tu mas, jis ta pęs vie šai ma to mas. 
To kią eman ci pa ci ją ji api bū di na kaip 
ne do ry bę ir iš da vys tę žmo gaus at žvil
giu. Ap čiuo pia mų šio reiš ki nio ap raiš
kų ne rei kia to li ieš ko ti.

Šian dien Lie tu vo je pa ste bi mas ša
lu ti nis fe mi niz mo pro duk tas yra tas, 
kad mo te ris lyg ir ne be ga li ap mąs ty ti 
sa vo as me ny bės ki taip, kaip tik gi lin
da ma si į sa vo „mo te riš ku mą“. Re gė
da mas kny gų ar straips nių ant raš tes 
„Mo ters da lia“, „Mo ters kal bė ji mas“ ar 
„Mo ters bran da“, pa si gen du po  tencia
liai ne  ma žiau ak tu a lių, pa gei dau ti na, 

mo  te rų pa ra šy tų – „Vy rų 
da lia“, „Jie bu vo vy rai“, 
„Vy rų eman ci pa ci ja“... 
Juk kas gin čy sis, kad 
skai ty to jui daug įdo 
mes ni ne ki to vi di nių 
var gų, ne ga lių, iš gy ve
ni mų, džiaugs mų, su
si ža vė ji mų ap ra šy mai, 
o jam vei kiant pa tir to 

ieš kų ne ga li ma ne pa ste bė ti ir kū ry bos 
bei aka de mi nia me gy ve ni me.

1930 m. Vy tau tas Bi čiū nas, ap tar
da mas mo ters da ly va vi mą vi suo me nės 
veik lo je bei kū ry bo je, pa ro dęs, jog mo
te ris daž niau siai bu vu si vy ro žmo na, 
mo ti na, „įkvė pė ja“, api ben dri na: „Tie 
sa vu mai, ku rių trūks ta mo ters kū ry
bai, su da ro vy riš ku mo požy mį. Ir jei 
vie nai ki tai mo te riai, me ne be si dar
buo jan čiai, ten ka kar tais per ženg ti 
„mo te riš ku mo“ ri bas, ten ka  pa si da ry ti 
„vy riš ko mis“, tai apie jas kal ba ma 
kaip apie „tre či ą ją ly tį“, vi du rį tarp 
tik ros mo ters ir vi ri lės (su vy rė ju sios 
mo ters)“. Šian dien Bi čiū nas tik rai 
ne iš drįs tų nie ko pa na šaus pa sa ky ti, 
nes mes gy ve na me ne „vi ri liš kos“ ar 
„tre čia ly tės“, o bū tent „mo te riš kos“ 
mo te rų raiš kos lai kais. An tai vie na 
po ki tos pa si ro do moks li nės stu di jos, 
in ter pre tuo jan čios mo te rų pa ra šy tą 
kū ry bą ar net ty ri nė ji mus jų mo te
riš ku mo per spek ty vo je. Ma no įsi ti ki
ni mu, sie kis kū ri nio au to rę grą žin ti 
prie jos kaip „tik ros mo ters“ su sa vais 
pa jau ti mais bei ypa tin gu po žiū  riu į gy
ve ni mą nė ra sa vai me ydingas, ta čiau 
kū ri nio ar veik los in terpre  ta ci jos tuo, 
at ro do, ne re tai ir bai giasi.  Ma ža to, 
net vy rų kū ry bo je ieš ko ma slap tų, iki 
šiol ne ži no tų mo te riš kų  jų kū ry bi nės 
biog ra fi jos im pul sų.

Spau do je ne kar tą esu ap ti kęs kny gų 
re cen zi jų, ku rio se nau
jai pa si ro  džiusios mo te rų 
au to rių kny gos ap žvel
gia mos jų  „mo te riš ku mo“ 
per spek ty vo je.  Kri ti kuo
jan čio je, re cen zuo jan čio je 
vi suo me nė je tai pa ma žu 
tam pa nor ma, ku rią pe
ri ma pa čios kū rė jos, siek
da mos kuo ge riau, kuo 
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iš ori nio, ki to pa sau lio ste bė ji mai ir 
api ben dri ni mai. Ki ta ver tus, ma ne 
la bai sun ku įti kin ti, kad „mo te riš
ku mas“ ar „vy riš ku mas“ ga lė tų bū ti 
sa vęs tik rai ne su kū ru sio žmo gaus 
es mė, jo gi li ni mo si tiks las, o ne duo
tas sa vi tas ir sa vai mi nis reiš ki mo si 
pa sau ly je bū das.

Kal bė ji mas apie „raiš kos bū dą“ pa
lie čia ki tą, daug opes nę mo te riš ko jo 
gy ve ni mo pu sę. Kal bu apie mo te ris 
aka de mi jo je. Var gu ar kas prieš ta 
rautų, kad moks li nin kų hie rar chi jos 
slenks čius leng viau įvei kia vy rai, 
nors dau gu ma be si mo kan čių jų uni
ver si te tuo se – stu den tės. Šį reiš ki nį 
ne są ži nin ga bū tų aiš kin ti vien tik 
„že mes niais“ mo te rų su ge bė ji mais 
ar tuo, kad dau gu ma jų „ne tu ri kur 
ki tur ei ti“. Aka de mi nės struk tū ros, 
net priė mus ati tin ka mus įsta ty mus, 
lie ka la bai iner tiš kos, re mia si vei
kiau ne rašy to mis vy rų pro te ga vi mo 
tai syk lė mis. 

Gal vo ji mo iner ci ja ma ty ti ir ta da, 
kai ne su si mąs tant pri ta ria ma, jog kai 
ku rios moks lo sri tys yra „pri ei na mos“ 
mo te rims, at vi ros jų sa vi re a li za ci jai, 
ki tos – joms ne pa sie kia mos aukš tu
mos. Įsta bu, kad vi siems sa vai me 
 su pran ta ma šian dien yra ta i, jog 
ti piš ka mo te riš ka spe cia ly bė – pe da
go gi ka. Be to, joms pri ei na ma fi lo lo gija 
(jos ne va im les nės kal boms, li te ra tū
rai), me di ci na (jos ne va tu rin čios tam 
tik rų glo bo ji mo su ge bė ji mų), ta čiau 
ne įkan da ma is to ri ja (fak tai, įžval gos, 
api ben dri ni mai) bei fi lo so fi ja (mąs ty
mas, lo gi nė ana li zė). 

Ta čiau šios, ma no gi liu įsi ti ki ni mu, 
ydin gos bei la bai lė tai kin tan čios nuo
sta tos nė ra di džiau sia aka de mi jo je 
mo te rų lau kian ti blo gy bė. Ne sun ku 
pa ste bė ti, kad mo te rųad mi nist ra to
rių uni ver si te tuo se yra vie ne tai. Ga li 
bū ti, kad mo te rys ma žiau ag re sy vios 
už vy rus, to dėl jų ma žiau vei kia po li
ti ko je bei užima va do vau jamus aka de
mi nius po stus. Nė ra itin sun ku to kių 
aukš tu mų sie kian čioms mo te rims, 
su si dū rus su ma to mais ir ne ma to mais 
bar je rais, apie save pra dė ti gal vo ti 

kaip mo te ris bei sa vo vei ki mą kil din ti 
iš „ki tų“, skirtin  gų ne gu vy rų, va do
vavimo sa vy bių. 

Sun ku pa ti kė ti, kad vi suo me nė je pa
si reiš kian ti hie rar chi ja, ne iš ven   gia ma 
net de mok ra tiš kiau sio se struk    tūro se, 
ky la iš spe ci fi nių vy riš kų savybių,  o 
ne iš pa ties žmo giš ko  ben dra bū vio. 
Ko ge ro, jau kiek sens te  lė ju sios ir 
fe mi nis ti nės te ori jos apie neiš nau
do to jiš kas, tai kias mo te rų ben dri jas, 
pa gal ku rių pa vyz dį ga li ma bū tų „har
mo nin gai“ tvar ky tis ir itin su dė tin gai 
struk tū ruo to je mū sų vi suo me nė je. 
Ta čiau kaip tik fe mi nis ti nė ide o lo gi ja, 
ska ti nan ti mo te ris iden ti fi kuo tis su 
„ki to kia“ va do va vi mo ir pa val du mo 
struk tū ra, yra ydin ga, nes gre sia vi
suo me nei cha o su. 

Aka de mi jo je esu su si dū ręs su sa vi tu 
so cia li niu reiš ki niu. Ne re ta mo te ris, 
aukš tą kar je ros pa ko pą iš tie sų pa sie
ku si jau už au gus sa viems vai kams, 
va do va vi mą re mia šei mos san ty kio 
mo de liu. Daž niau siai jos tam pa rū pes
tin go mis mo ti no mis, struk tū ros veik lą 
grįs da mos emo ci niais, o ne dar bi niais 
san ty kiais. Jei ei na te į su sirin ki mą, 
ku rį or ga ni zuo ja to kia va do vė, nu si tei
ki te il gai sė dėti, kai lai kas pra ilgs ta iki 
am ži ny bės, ne pri imant jo kių, net ele
men ta riau sių spren di mų. Ne gal vo ki te, 
kad ten nie ko ne vyksta. Taip ku ria mas 
emo ci nis lau kas, kuris su vo kia mas 
kaip bū ti nas bet ko kių sėk min gų, 
kar tu ir dar bi nių, san ty kių pa grin das. 
Ne re tai  to kios va do vau jan čios mo te rys 
ir pa val di nius  pa si ren ka rem da mo sis 
ne moks li  nės kom pe ten ci jos, o daž
niau siai,  kaip ga li ma spė ti, „emo ci nio 
pa ti ki mu mo“ kri te ri jais. Sie kiant tam 
tik ro tiks lo, svar bes nis tam pa ne re
zul ta tas, o pro ce sas, ku ris taip ga li 
bū ti iš tęs tas iki be ga ly bės. Ma ža to, 
kart kar tė mis  ga li ma ste bė ti, jog įsi
vė lu si „emo ci nė klai da“ ga li su griau ti 
vi są taip il gai pin tą san ty kių tin klą  
bei tu rė ti ne prog no zuo tų pa sek mių  
jo gran dims. 

Daž nai iš pa čių fe mi nis čių lū pų 
ga li ma iš girs ti, kad vi suo me nė je mo
te rims pri pa žįs ta mas tas vaid muo, 

ku rį jos anks čiau at lik da vo šei mo je: 
mo ky to jos bei glo bė jos, auk lė to jos 
bei šei mos ži di nio kurs ty to jos. Tik ar 
nė ra taip, kad, be si gi lin da mos į sa vo 
„es mę“, jos šį vaid me nį pe ri ma ir tvir
tai pa lai ko. Ret kar čiais per žvel giant 
skur džią sta tis ti ką apie ne tik ad mi
nist ra ci nės, bet ir moks li nės kar je ros 
laip tais ky lan čias mo te ris, ne ap lei džia 
nuo jau ta, jog ne pai sant ne dek la ruo
ja mų, gal net ne įsi są mo nin tų ir tik rai 
ne iš gal vo tų bar je rų, di džiau sia kliū tis 
mo te rims yra itin stip ri „mo te riš ka“ 
sa vi mo nė, sun kiai lei džianti joms per
im ti įpras čiau sius bei efek ty viau sius 
raiš kos bū dus. Ka žin ar ak ty viau sios 
„mo te riš ku mo“ gy nė jos prieš ta rau tų 
nuo mo nei, jog aka de mi nė je kaip ir 
vi so je vi suo me nė je į mote ris ir taip 
žiū ri ma kaip į „mo te riš kas“ bū ty bes 
(mo ti nas, duk ras ar po ten cia lias mei
lu žes) bei lau kia ma ati tin ka mo el ge
sio. Čia kaip tik „mo te riš kų“ veik los 
bū dų pa ieš ka, suk da ma žvilgs nį nuo 
as me ny bės to bu li ni mo, mo te rims 
sie kiant aka de mi nių tiks lų, at lie ka 
meš kos pa slau gą.

Sen ti men ta lus žavėji ma sis sa vi
mi, no ras kuo ge riau įsižiūrėti į sa vo 
at vaiz dą tik rai nėra išskir ti nis mo
te rų bruožas. Pir ma s mus pa sie kęs 
pa  sako ji mas kal ba būtent apie vy rą 
Narci zą, taip įsi my lėju sį sa ve, jog 
net  ne įstengu sį pažvelg ti į jį su pan tį 
 pa sau lį. Mo te ris, pra dėju si kur ti ir 
tyri nėti pa sau lį „kaip mo te ris“, be si
gi lin da ma ir įsi jaus da ma į sa vo mote 
rišku mą, „kaip mo te ris“ tvar ky  da ma si 
pa sau ly je, dažniau siai tai grindžia 
sa vo as me ni ne pa tir ti mi. Ki ta ver tus, 
mo te rų stu di jos, sie kian čios at skleis ti 
ypa tin gą mo te rišką veik los ar kūry bos  
pa grin dą, man at ro do esąs vi  siškas 
nesu si pra ti mas. Jis siau ri na  mo te rų, 
kaip vi suo me nės gru pės, ste bėji mo 
lau ką bei kūri mo kryp tis, užda ro jas 
sa vo at spindžių šaly je. Šian dien mo
te rims tik rai lie ka tik vie na išei tis 
– uždraus ti „dva si nį mo te rišku mą“ 
tu rin čias stip rin ti kūry bos ir ty ri mo 
paieškas.





527NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 10

nick HOrnBy (g. 1957) – populiarus anglų rašytojas, ketu rių 
romanų autorius, žurnalistas (rašė muzikos kritikos straipsnius 
žurnalui New Yorker). jo knygų herojus, vadinamasis „naujasis 
vyrukas“ (the new lad), įkūnija šiuolaikiniame mieste gyvenančio 
vyriškio problemas, pomėgius ir gyvenimo būdą. pagal tris 
ankstesnius romanus sukurti filmai, ekranizuoti rengiamasi ir 
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Rasa Drazdauskienė. 

proza

Nie kas man taip ir ne pa aiš ki no, koks tai dar bas, net 
ne pa sa kė, ko dėl jiems rei ka lin gas toks kaip aš. Pa sa
ky siu jums at vi rai, tik riau siai ne bū čiau pra dė jęs to 
sušik to dar bo, jei man bū tų pa sa kę. O jei bū čiau pro
tin gas, tai bū čiau vis ko iš klau si nė jęs jau pir mą die ną, 
nes kai da bar apie tai pa gal vo ju, pri si me nu, kad iš pat 
pra džių tu rė jau šio kių to kių įta ri mų: mes vi si sė dė jo me 
ra tu to kiam įstai gos ti po kam ba ry, klau sė mės, kaip ir 
ką rei kės da ry ti, o man nė į gal vą ne at ėjo pa ste bė ti, 
kad aš vie nin te lis iš pa sam dy tų vy rų jau nes nis kaip 
šešias de šimt me tų. Bu vo ke le tas vi du ti nio am žiaus 
mote rų ir krū va se nų pir džių, pen si nin kų, pa na šių į 
buvu sius ka riš kius, bet ma no ben dra am žis tik vie nas, 
ir tas pats ma žu liu kas – smul ku tė lis af ri kie tis, var du 
Džef ris, ku ris, iš gir dęs men kiau sią pa vo jaus sig na lą, 
tik riau siai bū tų kūl vers čia puo lęs bėg ti. Bet aš kar
tais pa mirš tu, kaip at ro dau, su pran tat ma ne? Sė dė jau 
ir klau siau, ką mo te riš kė pa sa ko ja apie fo to apa ra tų 
blykstes, kaip ar ti ga li ma leis ti žmo nėms pri ei ti ir 
pa na šiai, o pats jau čiau si vei kiau gal va, ne gu kū nas, 
jei taip ga li ma pa sa ky ti, nes kai klau sai ki to žmo gaus 
kalbų, tai bū tent taip jau tie si, gal ne? Kaip gal va. Ne 
kū nas, o sme ge nys. Bet kal bant apie ma ne – ma ne šio
je vie to je, pa si ren gu sį sam dy tis šiam dar bui – svar bu 
ne pa mirš ti, kad esu met ro aš tuo nias de šimt še šių ūgio 
ir sve riu de vy nias de šimt tris ki log ra mus. Svar biau
sia net ne tai; mat aš at ro dau,… na, sa ky sim, tvir tas. 
Aiškiai  ma ty ti, kad ga liu sa vim pa si rū pin ti, o dar tos 
ta tui ruo tės, skus ta gal va ir taip to liau. Bet kar tais tai 
pa mirš tu. Ne ta da, kai grę žiu aki mis ko kį šūd gal vį prie 
klu bo, ko kį nors de vy nio lik me tį snar glių du šim tus 

sva rų kai na vu siu švar ku, ku ris sten gia si ma ne ap lo jo ti 
ir padary ti įspū dį sa vo drau gu žei; bet ta da, kai žiū riu 
te li ką, ko kį do ku men ti nį fil mą ar ką ki tą, kai gul dau 
vai kus miego ti, kai skai tau, tai ta da, su pran tat, ne gal
vo ju: o, velnias, koks aš am ba las. Tai va, klau sy da mas 
tos mo te riš kės už si mir šau, to dėl kai ji man pa sa kė, kad 
tu rė siu stovė ti pie ti nia me „Kep to viš čiu ko“ spar ne ir 
sau go ti 49ą nu me rį, net ne pa klau siau: „O ko dėl aš? 
Kam jums pie tinia me spar ne pri rei kė am ba lo?“ Ėjau 
ir nu ė jau kaip zuike lis, nė į gal vą ne at ėjo, kad man 
skir ta ypa tin ga mi si ja.

Ėmiau si ši to dar bo, nes bu vau pa ža dė jęs Li zai nakti
mis ne be dirb ti klu be. Jai ne pa ti ko ne tiek dar bo va lan
dos – dar bo die no mis nuo de šim tos iki tre čios va landos 
nak ties, penk ta die niais ir šeš ta die niais nuo de šimt iki 
pen kių, o sek ma die niais iš ei gi nė. Aiš ku, toks darbo lai
kas kni so sa vait ga lius, ry tais ne ma ty da vau vaikų, bet 
už tat ga lė jau pa si im ti juos iš mo kyk los, pa val gy din ti, ir 
Li zai ne rei kė jo rū pin tis dar že liais ar auk lė mis. Ji dir ba 
pas dan tis tą ne to li Har lio gat vės; ge ras darbas, ma lo
nus vir ši nin kas, ne blo gas at ly gi ni mas, nor ma li dar bo 
die na, o aš vi są die ną lais vas, tad mes vi sai ne blo gai 
tvar kė mės. Ne, aiš ku, ide a lu ne bu vo, nes mu du su Liza 
prak tiš kai ne si ma tėm – pa gul dom vai kus, pa tys už val
gom, ir štai man jau lai kas vilk tis go ri los kos tiu mą, ei ti 
į dar bą. Bet abu kaž kaip ži no jom, jog tai lai ki na, jog 
ga liau siai aš pra dė siu veik ti ką nors ki ta, nors per kūnai 
ži no ką. Nie kad rim tai apie tai ne gal vo jau. Ji kar tais 
ma nęs klau sia, ką da ry čiau, jei ga lė čiau pa si rink ti, ir 
aš vi sad at sa kau, jog bū čiau Tai ge ris Vud sas – mi li jo
nai do le rių per sa vai tę, kiek vie ną po pie tę dau žai sau 
gol fo ka muo lius ko kioj Is pa ni joj ar Flo ri doj, o ap link 
praš mat nios blon di nės (ši to ga ba liu ko jai ne sa kau). Ji 
man sa ko, ne, aš rim tai, o aš jai at sa kau, aš ir gi rimtai, 
ta da ji sa ko, ne, tu žvelk tik ro viš kai. Aš jai į tai: tai 
ko kia ta da ši to žai di mo pras mė? Klau si ma nęs, ką da
ry čiau, jei ga lė čiau pa si rink ti bet ką, aš tau at sa kau, 
o tu ta da at ker ti, kad ne ga liu rink tis, ko no riu. Ko kio, 
po vel nių, tu no ri at sa ky mo? O ji sa ko, tu juk per se nas 
tap ti pro fe sio na liu gol fo žai dė ju – aiš ku, ji tei si, man 
jau tris de šimt aš tuo ne ri, – be to, per daug rū kai. (Tarsi 
rū kan tis žmo gus ne ga lė tų žais ti to su mau to gol fo.) 

„SpEnELių jėzuS“

Nick Hornby
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Pa si rink ką nors ki ta. Aš sa kau, ge rai, ta da aš bū čiau 
Ri čar das Bran so nas. O ji vėl sa ko, ne, taip nega li ma, 
juk ne ga li tap ti Ri čar du Bran so nu. Pir miau sia tu ri ką 
nors nu veik ti. Aš at sa kau, na, ge rai, tai pir miau sia aš 
bū siu ap sau gi nis. Ir ji pa si duo da.

Ži nau, kad ji no ri ge ro, ir ži nau, kad sten gia si pri
vers ti ma ne su si mąs ty ti apie sa vo gy ve ni mą, apie tai, 
kad at eis se nat vė ir taip to liau, bet pa sa ky siu tie siai: 
esu tris de šimt aš tuo ne rių, ne tu riu nei sa vo ver slo, nei 
iš si la vi ni mo, ir man bai siai pa si se kė, kad ga vau ši tą 
dar bą – tram dy ti prie klu bo ko kai no pri siš niau ku sius 
pien bur nius. Li za tik rai la bai pui ki, ir kai pa gal vo ju, 
su pran tu, kad jau pats jos klau si mas ro do, jog ji ma ne 
my li ir lai ko ka žin kuo, nes tik rai ti ki, kad ga liu rink tis 
ir kad at si ras žmo gus, ku ris pa ti kės ma ni mi taip, kaip 
ti ki ji. Ji no rė tų, kad aš pa sa ky čiau: o, taip, kaip bū tų 
ge rai tu rė ti meist ra vi mo įran kių krau tu vė lę, ar ba: kaip 
bū tų ge rai tap ti bu hal te riu; jau ki tą die ną at vilk tų man 
šūs nį bro šiū rų, bet aš ne no riu meist ra vi mo įran kių 
krau tu vė lės, ne no riu bū ti bu hal te riu. Ži nau, kam esu 
ga bus: pui kiai mo ku at ro dy ti tvir tas ir iš to iš spau džiu 
mak si ma lią nau dą. Jei žmo nės jos klau sia, ką aš vei
kiu, at sa ko, jog esu sau gu mo kon sul tan tas, bet jei taip 
pa sa ko man gir dint, pra plium pu juok tis ir pa tiks li nu, 
kad dir bu ap sau gi niu. Ne ži nau, ką ji da bar sa ky tų. 
Gal kad esu me no eks per tas. Pa ma ty sit. Ne praeis nė 
dvi sa vai tės, ir ji pra dės ma ne kir bin ti, kad ra šy čiau 
į te le vi zi jos me no lai das. Kar tais nie kaip ne su pran tu, 
ko kia me pa sau ly je ji gy ve na. Man at ro do, dėl to šiek 
tiek kal tas dan tis tas. Ji ten pri si žiū ri įvai riau sių žmo
nių, o tie pri pam pę pi ni gų, ir pu sė jų to kie pat bu ki kaip 
aš, tad ji ir su si pai nio ja, ne be su pran ta, kas pa sau ly je 
įma no ma, o kas ne.

Ta čiau aš sa kiau – pro ble ma ki lo ne dėl dar bo va lan
dų. Pas ta ruo ju me tu man pa si tai kė po ra ne ma lo nių 
si tu a ci jų, ir vis ką jai pa pa sa ko jau, nes bu vau ge ro kai 
iš si gan dęs, tai ji, ži no ma, tuoj su psi cha vo ir aš tu rė jau 
pa si ža dė ti pa dė ti kry žių. Su pran tat, da bar blo giau
sia tai, kad nie kam ne be da ro įspū džio, jei ap sau gi nis 
at ro do tvir tas. Rim tai sa kau, pu sę tų vai kiš čių, ku rie 
lan ko si „Ka sab lan kos“ klu be, ga lė čiau be var go iš kel ti 
už pakar pos vie na ran ka, o kai ga li tai pa da ry ti... Pa
sa ky siu taip: man ne rei kė jo per daug pra kai tuo ti. (Bet 
vis tiek prau siuo si kas dien, ne gal vo kit, kad esu koks 
su švin kęs mul kis.) Bet da bar vi si įsi gi jo įran kius. Nie
kas ne be sa ko: aš ta ve su rie siu. Da bar tik ir gir di: aš 
ta ve su ka po siu ar ba nu dur siu, o aš jiems ra miai: jo, jo, 
tuo jau, ta da jie iš si trau kia, ką tu rį, ir žmo gus pra de di 
gal vo ti: vel nias, tai jau ne be juo kin ga. Nes kaip tu ga li 
ap si gin ti, jei prie ši nin kas tu ri pei lį? Nie kaip ne ga li. 
Tai va, prieš ko kį mė ne sį aš iš me čiau to kį pa šle mė ką iš 
klu bo, nes jis per smar kiai ka bi no si prie pa ne lės, ku ri 
bu vo at ėju si su sa vo bi čiu liais. Ne me luo siu, gal aš jam 
už plo jau ko kį kar tą dau giau, ne gu bū ti nai rei kė jo, nes 

jis ne juo kais ma ne ner vi no. Ne spė jau nė mirk te lė ti, 
tik žiū riu – jis iš si trau kia to kį... to kį daik tą, nie kad 
ne bu vau nie ko pa na šaus ma tęs, to kį tar si stry pą, ko
kių pen kio li kos cen ti met rų il gio, ašt rų kaip vel nias, 
kiau rai su rū di ju sį, ir pra de da smū giuo ti ma no pu sėn, 
rėk da mas, kad aš jau ne gy vas. Man pa si se kė, nes jis 
bu vo iš si gan dęs ir lai kė tą sa vo stry pą ne taip, kaip rei
kia, smai ga liu į že mę, o ne į ma ne; tad kiek ga lė da mas 
smar kiau spy riau jam į ran ką, jis iš me tė stry pą, ir aš 
tuoj pat jį už my niau. Iš kvietėm po li ci ją, tie jį su sė mė, 
bet vos jie iš va žia vo, aš pa si plo viau. Man bu vo ga na. 
Ži no jau, ką pa sa kys žmo nės: pa sa kys, kad jei pa si rin
kau to kį dar bą, tai tu rė jau bū ti pa si ren gęs pa na šiems 
triu kams ir tik riau siai net pats to no riu, nes iš tie sų 
esu di džiu lė go ri la, ku riai pa tinka dau žy ti snu kius. Tai 
va, nė vel nio. Man ne pa tin ka dau žy ti snu kių. Ma no su
pra ti mu, „Ka sab lan ko je“ ge ra ga li ma va din ti tą nak tį, 
ku ri pra ei na be jo kių nuo ty kių. Ne, aiš ku, kar tais ten
ka ne įleis ti vie no ki to per so nažo, jei jie ne pil na me čiai 
ar vi siš kai ap du ję, bet aš sa vo dar bą su pran tu taip: 
pri žiū rė ti, kad žmo nės ga lė tų sma giai pa si links min ti, 
ne bi jo da mi už si rau ti ant vi so kių pa šle mė kų. Rim tai 
taip gal vo ju. Ži no ma, ne su ko kia Mo tina Te re sė, ne da
rau jo kių ge rų dar bų ir ne puo lu gel bė ti pa sau lio, bet 
jei žiū ri į ma no dar bą taip kaip aš, tai jis ne toks jau ir 
su mau tas. Be to, esu šei mos žmo gus. Ne ga liu leis ti, kad 
vi so kie pa mi šė liai an trą va lan dą nak ties mo juo tų man 
po no si mi su rū di ju siais stry pais. Ne noriu mir ti prie ko
kio su knis to klu bo. Tai gi vis ką pa pa sa ko jau Li zai, mes 
pa kal bė jom, ir aš me čiau ši tą dar bą. Ir vi sai pa si se kė, 
nes be dar bo pa bu vau tik po rą sa vai čių. Pa šal pos man 
ne sky rė, nes iš dar bo iš ėjau sa vo no ru. „Bet tas mul kis 
man gra si no su rū di ju siu stry pu“, – aiš ki nau. „Na, taip, 
bet to kius klau si mus rei kia de rin ti su darb da viais“, – 
at rė žė man. Tar si darb da viai bū tų puo lę man siū ly ti 
sek re to riaus pa rei gas. Ar ba iš siun tę raštiš ką įspė ji mą 
anam snar gliui su stry pu. Tie sa, ga liau siai vis kas ne
blo gai su si klos tė, nes be veik iš kart su si ra dau dar bą per 
įdar bi ni mo agen tū rą. Mo ka ge ro kai ma žiau, už tat dar bo 
lai kas pa to ges nis. Aš net nu ste bau. Gal vo jau: kaip ga li 
bū ti sun ku sto vė ti ir sau go ti pa veiks lą?

Tai štai. Mums pa aiš ki no dar bo są ly gas, pas kui vi sus 
iš ve džio jo po ga le ri ją į dar bo vie tas. Ei da mas mėgi nau 
pri si min ti, ar esu ka da nors bu vęs dai lės ga le ri jo je. Jums 
at ro do, kad tu rė čiau pri si min ti to kį da ly ką, bet blo giau
sia tai, kad dai lės ga le ri jos at ro do ly giai taip pat, kaip 
jas įsi vaiz duo ji, – ei lės ko ri do rių ir sa lių, ku rių sie nos 
nu ka bi nė tos pa veiks lais, o ap link vaikš ti nė ja žmo nės. 
Tad iš kur man ži no ti, esu ka da nors bu vęs dai lės ga le
ri jo je ar ne? Man at ro do, jog bu vau, bet gal tik ma čiau 
ki ne ar per te li ką – ta me fil me „Mir ti nas įspū dis“ yra toks 
ga ba liu kas, kai vy ru kas sten gia si pa ka bin ti mer gi ną, ir 
jie su si tin ka vis ki to je ga le ri jos sa lė je. Bet vie ną da ly ką 
ga liu tvir tai pa sa ky ti: ga le ri jo je man nie kad ne bu vo 
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sma gu. Jei ka da ko kio je ir lan kiau si, tai su mo kyk los 
eks kur si ja, ir klai kiau siai nuo bo džia vau, kaip per vi sus 
mo kyk los ren gi nius. Iki šiol at si me nu vie nin te lę iš vy
ką, kaip mes va žia vo me pa žiū rė ti kaž ko kių ro mė niš kų 
griu vė sių, ir aš pa si vo giau ke le tą mo zai kos ak me nu kų. 
Kol mo ky to ja pa sa ko jo, sto vė jau prie mo zai kos kraš to 
ir ko ja ke le tą ak me nu kų iš ju di nau, pas kui pa si len kiau, 
ap si me tęs, kad no riu už si riš ti bat raiš tį, ir įsi me čiau 
juos į ki še nę. Kai grį žo me į au to bu są, vi siems vai kams 
pa ro džiau, ką pa da ręs, ir pa aiš kė jo, kad vi si pa da rė 
ly giai tą pa tį: ke ti no me iš si vež ti be ne pu sę tų ne lem tų 
mo zai ki nių grin dų. Ne spė ję nė at si kvo šė ti pa ma tė me, 
kad griu vė sių pri žiū rė to jas ve ja si mū sų au to bu są, ta
da te ko iš lip ti ir su dė ti vis ką, ką spė jo me pri si vog ti, į 
vie ną mai šą. už tai mums ge ro kai kliu vo. Tai va, aš ir 
gal vo ju, kad gal ir bu vo me nu vy kę į ko kią dai lės ga
le ri ją, tik aš to ne be pri si me nu, nes nie kas ne pa ban dė 
iš neš ti pa veiks lo.

O ši tos ga le ri jos, pa sa ky čiau, pir mos ke lios sa lės 
at ro do kaip nor ma lios ga le ri jos – su vi so kiais vai sių 
pa veiks lais ir taip to liau, – bet pas kui ima dė tis keis ti 
da ly kai. Pir miau sia per ėjo me po rą sa lių, ku rio se ka bo 
net ne pa veiks lai, o tik da žų dė mės; pas kui pri ėjo me 
sa vo ga ba lą, nau ją ją pa ro dą, ir pa ma tė me, kad ten be
veik vi sai nė ra pa veiks lų. Vi sur pri ka bi nė ta gy vū nų 
kū no da lių, sto vi pa la pi nė, oro sro vė se šo ki nė ja sta lo 
te ni so ka muo liu kai, su drėb tas be to ni nis na me lis, o 
vaiz da juos tė se nu fil muo ti žmo nės, skai tan tys ei lė raš
čius. Pri me na vei kiau at vi rų du rų die ną mo kyk lo je, o 
ne dai lės ga le ri ją. Ži not, kur pa si ro do bio lo gi jos bū re lis, 
ar fi zi kos, sa lės ga le an glų kal bos mė gė jai, o ko mu ni
ka ci jos stu di jos to liau, prie tu a le tų...

– To kius ir aš ga lė čiau pa da ry ti, – pa reiš kė toks se nas 
su krio šė lis, var du To mis, ku ris jau anks čiau vai to jo, 
kad ka vos per trau kos per trum pos. 

– Aiš ku, da bar ga lė tum, se nas pir dy la, – pa sa kiau 
jam. – Po to, kai vis ką pa ma tei. Da bar kiek vie nas ga lė tų. 
Bet pats ne su gal vo jai. Tai gi pa vė la vai. – Pa sa kęs pa si
ju tau pa ten kin tas. Pa si sa vi nau ši tą kal bą iš mo ky to jos, 
iš sky rus „se ną pir dy lą“. Tas tai jau ma no. Mokyk lo je, pa
me nu, de kla ma vo me ei lė raš tį, ir kaž koks vaikas pa sa kė 
tą pa tį, ką da bar To mis – „ir aš taip ga lė čiau“. už tat, kad 
ei lė raš tis bu vo leng vas. Trum pas, be ne žino mų žo džių, 
ir dar ne ri muo tas. O mo ky to ja at sa kė: „Ne, ne ga lė tum. 
Da bar at ro do, kad ga li, bet iš tik rų jų jį per ra šy tum. O 
pats ne su gal vo jai“. Man pa si ro dė, kad tai ge ras at sa
ky mas. Na, o To mis nu sto jo su ma ni mi kalbė tis, kai aš 
jį pa va di nau se nu pir dy la, ir aš tuo džiaugiuo si.

Man nė vel nio ne rū pi, me nas tai ar ne me nas ir kas 
ga lė tų tai pa da ry ti. Svar biau sia, ta mū sų ga le ri ja ne
nu obo di. Ki to se sa lė se, ku rio se pri ka bin ta pa veiks lų 
su kar vė mis, gry na nuo bo dy bė. Bet mū sų sa lė se, kur 
pri dė lio ta tik rų kar vių ga ba lų, nė kiek ne nu obo du. Iš to 
tur būt plau kia koks nors mo ra las, ar ne? Bet ne vi sur jį 

pri tai ky si, aš jau da bar su pran tu. Taip sa kant, ga li ma 
pri tai ky ti kar vėms, pa la pi nėms ir ma žiems na me liams, 
bet, pa vyz džiui, to kiam daik tui, kaip upė, tur būt ne. 
upę vis dėl to rei kė tų nu ta py ti.

Tai štai. Mū sų gru pė kas kart ma žė jo, nes mo te riš kė, 
ve džio ju si mus po dar bo vie tas, vis po vie ną pa lik da vo, 
tar si iš lai pin tų iš au to bu so. Pa si ro dė, jog li kau pas ku ti
nis ke lei vis. Kaip ta da, kai mu du su Li za prieš dau gy bę 
me tų, dar be vai kų, va žia vo me atos to gų į Is pa ni ją su 
pi giau sia tu ris tų gru pe, oro uos te mus su so di no į au
to bu są, ir vi sus ke lei vius jau se niau siai bu vo iš lai pi nę 
prie jų vieš bu čių, o mus dar ve žė, nes pa si ro dė, kad 
mū sų vieš bu tis sto vi už dvi ejų my lių nuo pra keik to 
plia žo. Ma no sau go mas pa veiks las bu vo kaž kas pa na
šaus. Jis ka bo jo nuo ša liai, vie nas vi so je sa lė je, o įė ji  mą 
den gė užuo lai da, vi siš kai at skir da ma jį nuo ki tų. Iš orė je 
ka bo jo už ra šas: „PER SPĖ JI MAS. Šio je sa lė je ro do mas 
prieš ta rin gai ver ti na mas eks po na tas. Pra šo me ne iti, jei 
ma no te, jog jis ga li jus įžeis ti. Įė ji mas tik vyres niems 
ne gu 18 me tų“. Mo te riš kė nie ko apie tai ne pa sa kė. Pa
pras čiau siai ne krei pė dė me sio – net ne pa klau sė, ar aš 
ne įsi žei siu. 

– Jūs sto vė si te čia, – pa sa kė ji. – Įdė miai ste bė kit lan
ky to jus. Ga li bū ti ne ma lo nu mų. – Ir nu ė jo sau.

Pa kė liau užuo lai dą ir įė jęs pa ma čiau ant sie nos ka
ban tį di džiu lį Jė zaus pa veiks lą. Pa sa ky čiau, kad jis 
bu vo ko kių tri jų met rų aukš čio ir dau giau kaip pus an tro 
met ro plo čio. Ga li ma sa ky ti, kad pa na šus į vi sus ki tus 
Jė zaus pa veiks lus, ku riuos te ko ma ty ti – už merk tos 
akys, ant gal vos erš kė čių vai ni kas. Čia kai jis ka bo jo 
ant kry žiaus, ar ne? Pa veiks le Jė zus pa vaiz duo tas, taip 
sa kant, stambiu pla nu, tik gal va ir pe čiai, to dėl kry žiaus 
be veik ne ma ty ti, bet ši ta me pa veiks le yra kaž kas, ko 
pa pras tai ki tuo se ne bū na – bent jau man at ro do, kad 
ne bū na, – nes la bai aiš kiai jus ti, kaip jam, po per kū
nais, bai siai skau da ir ko kia kan čia bū ti pri kal tam 
prie kry žiaus. Pa pras tai Jė zus at ro do tar si už snū dęs, 
bet ši ta me pa veiks le jo vei das per kreip tas mir ti nos 
kan čios. Pa saky siu jums at vi rai, nie kas ne no rė tų at si
dur ti jo vie to je. Todėl iš kart pa gal vo jau: o, vel nias, čia 
tai ge ras pa veiks las. už tat, kad pri ver čia su si mąs ty ti, 
o aš ne daž nai su simąs tau apie to kius da ly kus. Net ne
mi nė jau Jė zaus nuo to lai ko, kai iš te kė jo Li zos se suo, 
jau prieš tre jus metus.

Pas kui pa gal vo jau – nes bu vau trum pam pa mir šęs 
už ra šą, užuo lai dą ir ki tus nie kus, – ka žin, ko kį idio tą 
tai ga lė tų įžeis ti? už eik į bet ku rią baž ny čią ir pa ma ty si 
ką nors pa na šaus. Gal ne taip tik ro viš kai pa vaiz duo tą, 
bet su pran tat, ką no riu pa sa ky ti – bus tie pa tys ūsai, 
ta pa ti barz da, tas pats erš kė čių vai ni kas, tas pats liū
de sys. Nes iš to lo ne ma ty ti, kaip vis kas pa da ry ta. Kai 
žen gi už užuo lai dos, ma tai tik pa veiks lą, tik veidą. 
Rei kia pri ei ti la bai ar ti, kad pa ma ty tum ką ki ta. To dėl 
aš nie kaip ne su pra tau, kam tas triukš mas. Pa ma niau: 

„SpEnELių jėzuS“
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tik riau siai ti kin tie ji. Pus pro čiai. Juk jie tik rai pus pro
čiai, ar ne, be veik vi si? Ne, aš nie ko ne sa kau, kiek vie nam 
sa vo ir pa na šiai, bet juk ne no rė tu mėt ves ti re li gi nės 
fa na ti kės, ką?

Prie šais pa veiks lą sto vė jo kė dė, aš pri ėjau prie jos, 
ke tin da mas at si sės ti. Pri ar tė jęs pa ma čiau, kad pa
veiks las su dė lio tas iš šim tų – gal tūks tan čių, gal net 
mi li jo nų – ma žy čių kvad ra tė lių, pa na šių į tuos mo
zai kos ak me nė lius, ku riuos bu vau nu švil pęs iš ro mė
niš kų griuvė sių. O pri ėjęs dar ar čiau pa ste bė jau, kad 
tie kvad ra tė liai iš tik rų jų yra ma žy čiai pa veiks lė liai, 
ir kiek vie na me pa veiks lė ly je pa vaiz duo ta bent vie na 
mo ters krūtis. Na,… ar jums te ko ma ty ti to kius pa
veiks lus, su dė lio tus iš taš kų? Ši taip su dė lio tas ir tas 
Jė zus, tik vie to je taš kų – spe ne liai. Pa veiks las taip ir 
pa va din tas: „Spe nelių Jė zus“. Krū tys bu vo di de lės ir 
ma žos, juo dos ir bal tos, vie nų spe ne liai di des ni, ki tų 
ma žes ni. Kai ku riuo se pa veiks lė liuo se til po net po 
ke tu rias krū tis, ir aš su pratau, kad vi si pa veiks lė liai 
iš kirp ti iš por nog ra fi nių žur na lų, kad dai li nin kas juos 
su kar pė ir su kli ja vo. Tur būt dir bo ke le rius me tus. Da
bar su pra tau, kam rei ka lin gas už ra šas.

Ir pra dė jau ne kęs ti pa veiks lo. Tik prieš mi nu tę jis 
man pa ti ko, o da bar ėmiau ne ap kęs ti. Ne ken čiau ir 
to ti po, ku ris jį pa da rė. Šū džius. Pri ėjau pa si žiū rė ti 
dai li nin ko pa var dės; pa si ro dė, jog tai mo te ris. Mar ta 
Mar šem. Kaip ga li mo te ris pa da ry ti to kį daik tą? – pa
gal vo jau. Bū čiau su pra tęs, jei tai vy ru kas, ap si kro vęs 
ne švan kiais žur na lais ir ne tu rin tis mer gi nos. Bet kad 
pa na? Pa ma niau, kad gal kas nors kaip nors su ga dins 
tą pa veikslą, ir jei taip at si tiks, pa sa kiau sau, aš tik rai 
ne truk dysiu. Gal net pa dė siu. Juk tai gry niau sias įžei
di mas, ar ne – Jė zus, su kli juo tas iš spe ne lių? Per žen gia 
vi sas ribas.

Dar, tie sa, ką pa mir šau pa sa ky ti: vis kas vy ko apie 
šeš tą va lan dą va ka ro, ir pa ro da dar ne bu vo ati da ry ta. 
Lan ky to jus įleis ry toj, o mus pa kvie tė pa dir bė ti per 
ati da ry mą. Tie są sa kant, te bes to vė jau ste bei ly da ma
sis į tuos kvad ra tė lius, kai įė jo pir mie ji sve čiai, ne ši ni 
vy no tau rė mis. Pa si ju tau tru pu tį ne pa to giai, tar si pa 
gautas žiū ri nė jan tis ne švan kius pa veiks lė lius, o juk, 
gerai pa gal vo jus, tik rai taip da riau. Sku biai lio viau si 
žiū ri nė jęs ir at si sto jau prie kė dės, su dė jęs ran kas ant 
nu ga ros, žvelg da mas tie siai prie šais sa ve, tar si gar bės 
sar gy bo je, o anie du sve čiai, vy ras ir mo te ris, ap žiū ri
nė jo pa veiks lą.

– Vi sai sim pa tiš kas, ar ne? – pa sa kė mo te ris. Ji bu
vo be veik ma no am žiaus, trum pai ap si kir pu si, ga na 
praš mat ni.

– Taip ma nai? – at ro dė, vy ru kas nė ra tuo įsi ti ki nęs, 
to dėl jis man pa ti ko la biau už ją, nors vil kė jo kos tiu
mu, bu vo su dan tų plokš te lė mis ir il gais, ne tvar kin gais 
plau kais.

– O tu ne ma nai? 

Jis gūž te lė jo pe čiais ir jie du iš ėjo iš kam ba rio. Ne ma
čiau nie ko pa na šaus į tuos nie kus, ku riuos ro do per tele
vi zi jos ko me di jas, kai me ni nin kai reikš min gai glos tosi 
smak rus ir ple pa nie kus. (Jie to nie ka da ne da ro, ga liu 
pa sa ky ti iš sa vo pa tir ties, ku riai jau dvi die nos. Dau ge lis 
žmo nių iš vis nie ko ne sa ko. Pa si žiū ri ir ei na to liau. Aš tai 
ma nau, kad jie bi jo ple pė ti nie kus, ir ge ro kai er zi nuo si, 
nes pa sė dė jęs čia die ną ki tą no rė jau pa si klau sy ti nie kų. 
Bent bū tų iš ko pa si juok ti. Bet nė ra.) Ki ta po ra bu vo 
jau nes nė, dvi de šimt su tru pu čiu, pa na šūs į stu den tus, 
ir la biau do mė jo si ma ni mi, ne gu pa veiks lu.

– Na, ir vel nia va, – pa sa kė vai ki nas.
– Kas yra? 
– Tik pa žvelk į jį.
Mer gi na pa žvel gė į ma ne ir nu si juo kė. Tar si aš bū čiau 

pa ro dos eks po na tas ir ne gir dė čiau, ką jie kal ba.
– Oho, – pa sa kė ji. – Bet juos ga li ma su pras ti.
Ir jie taip pat iš ėjo. Aš jau ėmiau po tru pu tį gai lė tis 

tos Mar tos, au to rės. Įsi vaiz duo kit, su gaiš ti vel nias žino 
kiek lai ko ga min da ma dar bą, o žmo nės at ei na į pa ro dą, 
pa si žiū ri į ma ne, pa si juo kia ir mau na sa vo ke liais. Gal 
pa pra šy ti jos, kad ati duo tų man pu sę ho no ra ro, ar ką 
jai ten mo ka.

Vos tik stu den tai iš ėjo, kaž kas ryž tin gai ati trau kė 
užuo lai dą, iš gir dau mo ters bal są, iš kil min gai sa kan tį: 
„Ta ra ram!“, ir įė jo gru pė žmo nių – po ra jau nes nių vai
ki nų, vy res nė po ra ir jau na mo te ris.

– O, Mar ta, – iš ta rė vy res nio ji mo te ris, – kaip nuo
sta bu. Tu juos tik rai iš ju din si.

Aš įdė miau pa žvel giau į at ėju sius ir iš kart su pra tau, 
kad tai jos ma ma ir tė tis, jos drau gas ir tik riau siai bro
lis. Mar tai ko kie tris de šimt me tų ir ji at ro do vi siš kai 
ki taip, ne gu ti kė jau si – plau kai ne da žy ti, no sy je jo kių 
žie dų, nie ko pa na šaus. Rim tai sa kau, at ro do nor ma li. 
Su to kiu il gu ža liu si jo nu, pa na šiu į in diš ką, ir be veik 
vy riš ku dry žuo tu švar ku, plau kai il gi, o pa ti to kia… 
la bai sim pa tiš ka. Drau giš ka. 

Tuoj pa gal vo jau, ar jos ma ma su tė čiu ži no apie tuos 
spe ne lius ir kit ką, nes man iš kart įė jus į kam ba rį pa
veiks las ir gi pa ti ko. Bet su pra tau, kad esu kvai lys, kad 
ji vei kiau siai pa pa sa ko jo apie tai prieš jiems at ei nant, 
se nų se niau siai. Tai ko kie tie jos tė vai? Pui kiai ži nau, ką 
bū čiau už si dir bęs, jei pa sa ky čiau sa vo tė vui, kad da rau 
Jė zaus pa veiks lą iš mo te rų krū tų. Jis vei kiau siai mie lai 
bū tų ap žiū rė jęs krū tis, bet už Jė zų tik rai iš karš tų kai lį. 
To dėl ste bė jau Mar tos tė vus ir sten giau si juos supras ti. 
Jos tė vas aukš tas, su džin sais, il gus ži lus plaukus su
si ri šęs į uo de gą; ma ma ir gi su džin sais, bet pa na šes nė 
į kie no nors ma mą, ne gu jis į tė vą. Bet vi si at ro dė kaip 
me ni nin kai. Tar si sė dė tų per die nas na mie, rū ky tų žo lę 
ir ta py tų. Tik riau siai to dėl nie kas jai ne kir to per na gus 
už tai, kad kli juo ja Jė zų iš por nog ra fi nių nuo trau kų.

– No riu nu fo tog ra fuo ti, – pa sa kė Mar ta. – Vi sus. – 
Pas kui pa žvel gė į ma ne: – Ar jūs nie ko prieš?
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– Nie ko, – at sa kiau.
– Tarp kit ko, aš Mar ta.
– Dei vas.
– La bas, Dei vai. 
Ji pa spau dė man ran ką, pa da vė fo to apa ra tą, aš juos 

vi sus nu fo tog ra fa vau, iš si šie pu sius, ro dan čius į pa veiks
lą, ir pats ne su pra tau, ge rai tai ar ne, kai tas pa veiks las 
toks. Bet tą aki mir ką jau čiau, kad no rė čiau ar ti miau su 
jais su si pa žin ti, ar su ki tais pa na šiais žmo nė mis, nes 
jie man at ro dė sim pa tiš ki, lai min gi ir įdo mūs. No rė jau 
tė čio su ži lų plau kų uo de ga, o ne bjau raus su si su ku sio 
tauš ka liaus, ku ris tik ir ži no bur no ti apie pra keik tus 
ai rius ir pra keik tus juo džius; pa ma niau, kad jei bū čiau 
tu rė jęs to kį tė tį, tik riau siai ne bū čiau iš ėjęs į ar mi ją – 
di džiau sia ma no gy ve ni mo klai da.

No rė jau juos iš klau si nė ti. No rė jau pa klaus ti Mar tos, 
ko dėl ji su gal vo jo da ry ti to kį dar bą, ko dėl tam rei kė jo 
bū tent spe ne lių, ko dėl ji vaiz da vo Jė zų ir ar tik rai ji 
no rė jo įžeis ti žmo nes. No rė jau pa klaus ti vi sų ki tų, ar 
jie jos gė di ja si, ar di džiuo ja si, ar kaip. Bet nie ko ne
pa klau siau, ir iš to, ką jie kal bė jo, nie ko ne su ži no jau; 
nu si fo tog ra fa vę vi si su šne ko, kur ei ti pa val gy ti ir ar 
kaž ko kie jų pa žįs ta mi žmo nės taip pat at ėjo į ati da ry mą, 
ir taip to liau. Prieš vi siems iš ei nant, Mar ta pri ėjo prie 
ma nęs, pa bu čia vo į skruos tą ir ta rė: „Ačiū“. Aš su trikau, 
iš le me nau kaž ką pa na šaus į: „O, nie ko to kio“. Bet bu vo 
tik rai ma lo nu, kad ji taip pa da rė. Pa si ju tau iš skir tas iš 
ki tų, tar si tu rė čiau tik rą, svar bų dar bą.

Mar ta nu si šyp so jo, ir aš vėl li kau vie nas.

Va ka re, po ati da ry mo po ky lio grį žęs na mo, pa pa sa ko
jau Li zai apie tą pa veiks lą. Ji ne ga lė jo pa ti kė ti – sakė, 
kad tai šlykš tu, ir kaip ga li ma to kius da ly kus ka bin ti 
gar sio se ga le ri jo se. Nė pats ne pa ju tau, kaip pra dė jau 
jį gin ti, sto jau Mar tos pu sėn. Ne ži nau, ko dėl taip pa da
riau. Gal ji man pa ti ko, gal jos šei ma pa si ro dė sim pa
tiš ka – gal pa ju tau jiems pa si ti kė ji mą ir, taip sa kant, 
pa si klio viau jų nuo mo ne. Ma čiau, kad jie la bai mie li 
žmo nės, ir jei jiems „Spe ne lių Jė zus“ ne at ro do įtar tinas, 
tai gal taip ir yra. O be to, tai, ką kal bė jo Li za,… bu vo 
gry  nos ne są mo nės. 

– Tu rė tum iš si neš ti tą pa veiks lą į lau ką, kai nie kas 
ne ma to, ir su dau žy ti į ga ba lus, – pa reiš kė ji.

– Bet juk ji tiek prie jo dir bo, – at si lie piau.
– Tai vi sai ne svar bu, – at rė žė ji. – Pa vyz džiui, Hit le ris 

ir gi daug dir bo, sa ky si ne?
– Ką ji tau blo ga pa da rė? – pa klau siau. – Juk ne pri

va lai ei ti ir žiū rė ti to pa veiks lo.
– Man tie siog ne pa tin ka, kad jis yra, – at sa kė ji. – Be 

to, aš už jį su mo kė jau. Iš sa vo mo kes čių.
Iš sa vo mo kes čių! Kiek jau tų jos mo kes čių bu vo pa

klo ta „Spe ne lių Jė zui“? Kal bė jo kaip tie be pro čiai, ku rie 
mėgs ta skam bin ti į ra di jo lai das. Iš si trau kiau iš ki še nės 
dvi pen sį ir mes te lė jau jai. 

– Še, – pa sa kiau. – Grą ži nu tau ta vo mo kes čius. Ir 
dar už dir bai.

– Ko da bar toks pa si da rei? – pa klau sė ji.
– Nes man jis pa tin ka, – at sa kiau. – Ge rai su gal

votas.
Li zai ne at ro dė, kad su gal vo ta ge rai. Ji ma nė, kad 

tai kvai la. O aš ma niau, kad ji pa ti kvai la, taip jai ir 
pasa kiau, ir kai at ėjo me tas mie go ti, mu du ne be si kal
bė jome.

Tai va, o va kar ry tą įli pu aš į au to bu są va žiuo ti į dar
bą, pa si i mu kaž kie no ant sė dy nės pa lik tą laik raš tį, ir 
at si ver tęs ma tau sa vo pa veiks lą per vi są sep tin tą pus
la pį. Ten pa ra šy ta: „PRO TES TAI PRIEŠ ĮŽEI DŽIA MĄ 
PA VEIKS LĄ“, ir dar daug vis ko apie tai, koks jis pa
si bjau rė ti nas, ir Baž ny čios bei kon ser va to rių par ti jos 
at sto vai įro di nė ja, kaip to ne ga li ma leis ti, o kaž koks 
po li ci jos pa rei gū nas ne va ke ti na ap klaus ti Mar tą, gal 
net pa teik ti kal ti ni mus ne pa do riu el ge siu. Aš skai tau 
vi sa ši ta ir gal vo ju, kad dar nie kad ne bu vau pa kliu vęs į 
laik raš čius. Juk čia apie ma ne, ga li ma ir taip pa sa ky ti. 
Tai ma no sa lė, ma no pri va ti erd vė, aš jau net pra dė jau, 
kaip koks pus pro tis, pa veiks lą lai ky ti sa vu. Tur būt nė
ra ki to žmo gaus, iš sky rus Mar tą, ku ris bū tų taip il gai 
į jį žiūrė jęs, ir dėl to pa ju tau no rą jį ap sau go ti. (Ge riau 
pa gal vo jus, ir la bai tei sin gai pa ju tau, juk toks ma no 
dar bas.) Man ne ma lo nu, kai žmo nės pa veiks lą va di na 
įžei džia mu, nes jis toks ir yra, ir nė ra; dar man ne pa
tin ka, kad po li ci ja ke ti na ap kal tin ti Mar tą ne pa do riu 
el ge siu, ir ne pa tin ka, kad pa veiks lą no ri ma pa ša lin ti iš 
pa ro dos, nes juk ant du rų aiš kiai pa ra šy ta, kad ne ver ta 
ei ti vidun, jei ma nai, kad pa veiks las ga li tau ne pa tik ti. 
Tai ko ta da ei ti? No riu, kad žmo nės pa ma ty tų tai, ką 
pama čiau aš: koks jis gra žus, kai žvel gi vie naip, iš to lo, 
ir koks bjau rus, kai pri ei ni ir įsi žiū ri iš ar čiau. (Kar tais 
pa na šiai pa gal vo ju, žvelg da mas į Li zą. Kai ji įžen gia į 
kam ba rį, mud viems su si ruo šus kur nors iš ei ti, pa si da
žiu si, su si šu ka vu si, be veik at ro do, jog ga lė tų bū ti fo to
gra fo mo de lis. Bet kar tais pra bun du nak tį, ap si ver čiu, 
o ji gu li vi sai ar ti ma nęs, iš bur nos sklin da ne ma lo nus 
kva pas, ji ne gar siai knar kia, ta da pa gal vo ju... Na, ne
svar bu, ką ta da pa gal vo ju, tik to kio mis aki mir ko mis ji 
ne pa na ši į mo de lį. Štai tas Mar tos pa veiks las, jis ir gi 
tik riau siai kaž koks toks.) Bet jei to kiems žmo nėms 
duo si va lią, nie kas nie ko ne pa ma tys, o taip tai jau tik
rai ne tei sin ga. Po to, kai tiek daug dirb ta? Kar py ta, 
dė lio ta ir kli juo ta.

Ar jūs ži no jo te, kad dai lės ga le ri jo je ne lei džia ma rū
ky ti? Aš ir gi ne ži no jau. Na, ir šū das.

Kai at va žia vau į dar bą, prie ga le ri jos jau bu vo su si rin
ku si mi nia. Da lį su da rė ei lė žmo nių, no rin čių  pa  ma ty ti 
pa ro dą, o da lis bu vo pro tes tuo to jai – jie lai kė šū kius 

„SpEnELių jėzuS“
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ir gie do jo gies mes, – ir dar bu vo te le vi zi jos  fil  ma vi mo 
gru pės, fo to gra fai, tvy ro jo ge ro ka su maiš tis. Pra si skver
biau pro žmo nes, pa bel džiau į prie ki nes du ris, pro stik lą 
pa ro džiau lei di mą, ir vie nas vy ru kas ma ne įlei do.

– Jū sų lau kia karš ta die ne lė, – pa sa kė ki tas, kai įė jau 
per si reng ti, ir aš pa ma niau – o, taip, kad tik greičiau. 

Iš pra džių nie ko to kio ne įvy ko. Į vi dų nuo la tos ėjo 
žmonės, ap žiū rė da vo pa veiks lą, po ra žiū ro vų kos te lė
jo ar krenkš te lė jo, bet tas pa veiks las pa da ry tas iš ties 
la bai gud riai – kad pa ma ty tum įžei di mą, tu ri pri ei ti 
la bai ar ti, nes jei sto vi ki ta me sa lės kam pe, tai ma tai 
tik Kris taus vei dą. To dėl tie krenk šė to jai at ro do vi siš ki 
mulkiai, nes tik pri spau dę no sį prie stik lo įžiū ri vi sus 
tuos spe ne lius, ir ga liau siai ne sun ku įtar ti, jog tai pa
pras čiau si iš kry pė liai. Su pran tat, iš pra džių ne krei pia 
dė me sio į už ra šą ant du rų, ku ria me aiš kiai siū lo ma ne iti 
vi dun, pas kui per ei na vi są sa lę, o ta da kad pra pliups: 
„Va je, ko kia šlykš ty nė“. Juk pa tys pra šė si.

Po ko kios va lan dos ma ne ap lan kė pir mas be pro tis. Jis 
toks ir at ro dė: vie to mis iš slin ku siais plau kais, tar si juos 
bū tų nu ka po ju sios kan dys, su mil ži niš kais aki niais, ir 
dar ne si lio vė mirk čio jęs, kaip ko kia iš kvė šu si pe lė da. 
Ir ap si ren gęs bu vo kaip be pro tis: to kią karš tą die ną 

bu vo su si su pęs į žie mi nį pal tą, pri sags ty tą ženk  liu kų 
su pai kais už ra šais, to kių kaip: „NE IKIT PAS KuI MA
NE – AŠ IR GI PA SI KLY DAu“, ir „ESu CuK RuO TŲ 
ME DAuS TRA Pu ČIŲ PA BAI SA“. Aiš ku, jis dvo kė. 
Ne sa kau, kad bu vo sun ku nu sta ty ti, jog yra be pro tis. 
Jis ne bu vo, kaip čia pa sa kius, už si mas ka vęs be pro tis, 
ar su pran tat?

Po rą mi nu čių jis spok so jo į pa veiks lą, pas kui par puo lė 
ant ke lių ir ėmė mels tis. Ži no ma, su vi sais „Tė ve mū sų, 
ku ris esi dan gu je, ku ris ati da vė sa vo vie na ti nį sūnų 
mū sų iš ga ny mui, lia lia lia, lia lia lia“, bet keis čiau sia 
bu vo tai, kad ne ga lė jau su pras ti, ar jis mel džia si to dėl, 
kad žiū ri į Kris taus at vaiz dą, ar kaip koks „Eg zor cis to“ 
he ro jus no ri iš vai ky ti iš kam ba rio pik tą sias dva sias. Na, 
tai va, ne il gai tru kus man įgri so, ir su gal vo jau vi daus 
tvar kos tai syk lę.

– At si pra šau, po ne. Ga le ri jo se ne lei džia ma klū po
ti, – pa sa kiau jam.

– Aš mel džiuo si už ta vo ne mir tin gą sie lą, – at sa kė jis.
– Ne ži nau, ką jūs da ro te, po ne, bet klū po ti pas mus 

drau džia ma. Drau džia ma fo to gra fuo ti su blyks te, val
gy ti su muš ti nius ir klū po ti.

Jis at si sto jo ir to liau sau mur mė jo, tad pa sa kiau, kad 
mels tis ir gi drau džia ma.

Darius girčys. XXX. 1996. rostoko bienalė. gintauto Trimako nuotrauka
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– Ar jums vis vien? – pa klau sė jis.
– Kas vis vien, po ne?
– Ar jums vi sai ne svar bu, kur jūs pa tek si te?
– Kaip tai kur?
– Į pra ga rą, ži nia kur! Kur gy va tės vi są am ži ny bę 

čiulps ta vo akis, o lieps nos de gins vi daus or ga nus.
– Tie są pa sa kius, ne, ne svar bu, po ne. – Iš tik rų jų 

no rė jau pa sa ky ti, kad ne ti kiu, jog pa tek siu į pra ga rą. 
Bent jau ne už tai, kad sto viu prie šais pa veiks lą.

Juk ne la bai ma lo nu gal vo ti apie to kius da ly kus, 
kaip akis čiul pian čios gy va tės, ar ne? Kaž kaip la bai… 
ne links ma, su tin kat? Įsi vaiz duo ja te, ką reiš kia bū ti 
to kiam, kaip ši tas ti pas? Be to, ką jis čia vei kia? Ne
jau ty čia slam pi nė ja ir ieš ko ko nors to kio, ką pa ma tęs 
ga lė tų mirk sė ti, pul ti ant ke lių ir kaž ką bur bė ti? Gal 
vi są laiką taip ir slan kio ja po So ho ir Kings Kro są? Jei 
taip, tai nė ra ko ste bė tis, kad yra be pro tis. Jei žmo gus 
nie ka da ne žai džia su sa vo vai kais (tvir tai ga liu jums 
pa sa ky ti, ši tas žmo gė nas vai kų ne tu ri), ne ina iš ger ti 
su drau gais (ga lė čiau la žin tis, kad ir drau gų tu ri ne 
ka žin kiek), ne žiū ri ko me di jų per te li ką (aš jas la bai 
mėgs tu),… tai la bai ga li bū ti, kad ne il gai tru kus taps 
toks, kaip ši tas.

Sto vė jau gal vo da mas, kaip čia su juo pa si el gus, bet 
kaip tik įė jo po ra mo te riš kių, ir jis iš slin ko sa vo ke liais; 
po to ku rį lai ką bu vo ty ku. Tik stai ga prieš pat pie tų 
per trau ką, kai aš jau ma niau, kad die na vis dėl to bus 
ra mi, ima ir įei na ti pas su ku ni go apy kak le. O, vel nias, 
vi ka ras! Jis bu vo jau nes nis ne gu dau gu ma vi ka rų ir 
tru pu tį mo der nes nis – plau kus ap si kir pęs pa na šiai kaip 
Hju Gran tas, ir dar su džin sais. Jis įė jo į sa lę, su sto jo ir 
ėmė spok so ti į pa veiks lą; aš jau bu vau spė jęs iš si aiš kin ti 
vi sus žiū rė ji mo kam pus ir vi sus at stu mus, to dėl pui kiai 
ži no jau, kad iš tos vie tos nie ko ne įma no ma įžiū rė ti. Tai 
yra Kris tų įžiū rė ti ga lė jo, bet spe ne lių – ne. To dėl kai 
vi ka ras pra dė jo ar tin tis prie pa veiks lo, aš pri ėjau prie 
jo, no rė da mas už sto ti ke lią, ir mu du su sto jo me ko ne 
su si rė mę no si mis.

– Kam jums to rei kia, tė ve? – pa klau siau aš. – Ko dėl 
ne ga li te žiū rė ti iš ten, kur sto vė jo te?

– Tu riu nu spręs ti pats, – at sa kė jis.
– Juk jūs ži no te, kas ten, – tę siau. – Da bar jau vi si tai 

ži no. Kam jums ei ti ir pa čiam žiū rė ti? Sto vė ki te, kur 
sto vė jo te. Žiū rė ki te iš čia. Jis gra žus.

– Kaip ga li bū ti gra žus pa veiks las, su dė lio tas iš por
nog ra fi nių nuo trau kų?

Trum pai pa gal vo jau, kad ge riau jis bū tų pra dė jęs nuo 
vi sai ki to kių ar gu men tų. Čia ne por nog ra fi ja, no rė jau 
jam pa sa ky ti. Čia tik pa veiks liu kai iš tre čio laik raš čių 
pus la pio. Por nog ra fi ja – tai tie fil mai, ku riuos mes žiū
rė da vo me ka riuo me nė je, su šu ni mis, odos pa kink tais 
ap si tem pu siom les bėm ir pa na šiais da ly kais, bet juk 
ne pra dė si ku ni gui pa sa ko ti apie sek są su šu ni mis, tie
sa? Bent jau aš ne ke ti nau.

Jis žing te lė jo į de ši nę, ke tin da mas ma ne apei ti, tad aš 
žen giau į kai rę; pas kui tą pa tį šo kį pa kar to jo me į ki tą 
pu sę. Vi ka ras ėmė irz ti, ir man ga liau siai te ko jį pra
leis ti; pri sie kiu, jei ne bū čiau to pa da ręs, tik rai bū tu me 
su si rė mę ir ma ne at leis tų iš dar bo už muš ty nes.

– Da bar jūs pa ten kin tas? – pa klau siau, kai jis iki 
so ties at si žiū rė jo.

– Kaip jums at ro do, ko dėl ji tai su kū rė?
– Iš kur man ži no ti, tė ve. Bet ji la bai ma lo ni pa ne lė.
– Ta da dar liūd niau.
Man tai ne, pa ma niau. Jei pa veiks lą bū tų pa ga mi nęs 

se nas ne švan kė lis, ku riam te rū pi tik lan džio ti mer goms 
po si jo nais, tai vie nas da ly kas; bet vis kas vi sai ki taip 
at ro do pa ma čius Mar tą, pa ma čius, koks ji žmo gus. Ga
liau siai imi kaž kaip pa si ti kė ti ja pa čia ir tuo, ką ji da ro, 
ir ko dėl tai da ro. Na, bent aš pa si ti kiu. Su pran tu, kad 
ne vi siems taip. Pa vyz džiui, anam be pro čiui tai ne tu
rė tų jo kios reikš mės.

– Ma ny čiau, jūs jau čia pa bu vo te pa kan ka mai il gai, 
– pa sa kiau vi ka rui. Aiš ku, tai bu vo žiau rus tai syk lių 
pa žei di mas, bet gar bės žo dis, man nuo jo da rė si blo ga, 
ir no rė jau, kad jis kuo grei čiau iš ei tų iš ma no sa lės.

– At si pra šau, ką jūs pa sa kė te?
– Mums pri sa ky ta ati džiai ste bė ti tuos žmo nes, ku rie 

čia iš bū na il giau ne gu pen kias mi nu tes. Ži no te, vi so kie 
iš kry pė liai ir taip to liau. – To pa ka ko.

 Jei bū čiau pa pras čiau siai per skai tęs apie „Spe ne lių 
Jė zų“ laik raš ty je ar pa ma tęs per te le vi zi jos ži nias, aiš ku, 
kad bū čiau pa ma nęs, jog taip ne ga li ma. Kad tai iš kry pi
mas. Kvai lys tė. Mo kes čių mo kė to jų pi ni gų švais ty mas. 
(Taip vi sa da sa ko ma, net jei ne tu ri me jo kio su pra ti mo, 
ar mo kes čių mo kė to jai mo ka už tai, ar ne, kad ir kas tai 
bū tų, ar ne taip?) Ir tik riau siai vis ką bū čiau tuoj pat pa
mir šęs. Ta čiau vis kas daug su dė tin giau, kai vi są die ną 
prie jo sto vi. Aš ir da bar tiks liai ne ži nau, ką apie jį gal vo ti, 
bet anas be pro tis ir pus kvai šis vi ka ras, ir dar dau gy bė 
žmo nių, pir mą ry tą at ėju sių pa si žiū rė ti pa veiks lo, la bai 
ge ri tuo, kad aiš kiai pri ver čia nu spręs ti, kie no tu pu sė
je. Aš tik rai ne jų pu sė je, dėl to ga lė čiau pri siek ti, ir juo 
il giau ste biu tuos pa šle mė kus, juo la biau jų ne ken čiu. 
Iš tie sų vis kas la bai pa pras ta. Sim pa tiš kiems žmo nėms 
pa veiks las pa tin ka, jie vis ką su pran ta, jie dirs te li, iš ko 
jis su kli juo tas, bet ne spok so be ga lo; at gra sie ji at ei na, 
va lan dų va lan das žiop so į pa pus, vai to da mi skun džia si 
vie ni ki tiems (o vi siš ki be pro čiai mur ma sau po no sim)... 
Ne rei kia nė la bai steng tis, kad pa aiš kė tų, ką gal vo ti. 
Pa kan ka tik pa žiū rė ti, ką gal vo ja ki ti žmo nės. Ir jei jie 
tau ne pa tin ka, ga li ma ny ti prie šin gai.

Vos spė jo iš ei ti vi ka ras, į sa lę įgriu vo vi sas zo o lo gi jos 
so das. Po rą bež džio nių at pa ži nau: vie ną po li ti kę, ku rią 
tik rai esu ma tęs per te li ką, to kią sto rą, be pa lio vos rė
kian čią apie šei mos ver ty bes ir pa na šius da ly kus, ir ji 
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dar at si ga be no te le vi zi jos fil ma vi mo gru pę. Ją kal bi no 
tas ti pas, ku ris per BBC pra ne ša vie tos nau jie nas. Jūs 
jį ir gi tik riau siai ma tėt – glot nus, ma din gu kos tiu mu, 
dirb ti nai įde gęs. Ne svar bu, bet kad jū s bū tu mėt gir dė ję 
tą bo bą. Ji rė kė, kad Mar tą rei kia pa so din ti į ka lė ji mą 
kar tu su pa ro dos ren gė jais ar ba at im ti iš jų ne ži nau ką, 
gal lei di mą reng ti pa ro das... Tas glot nuolis  vi są lai ką ją 
kir ši no. „Jūs taip ak ty viai ko vo ja te už šei mos ver ty bes, 
o to kios pa ro dos pa ver čia nie kais vi są jū sų ko vą...“ Ir 
pa na šiai. Kai jie bai gė, aš pri ėjau prie žurna lis to ir pa
kal bi nau jį, tik šiaip sau, kad jį pa er zin čiau.

– Mat kaip, – pa sa kiau, – o dar kas nors apie tai  kal bės?
– Ką jūs tu ri te gal vo je?
– Na, juk ne ga li te ro dy ti tik jos vie nos, ar ne tie sa? 

– Ji sto vė jo už pus met rio, lau kė, kol jai nu segs mik
ro fo ną, to dėl ži no jau, kad ma ne iš girs. Ji at sig rę žė ir 
pa ma tė ma ne.

– Mes kal bė si me ir su me ni nin ke, – at sa kė te le vi zi
nin kas. – Ji tuoj at eis.

– Ar jūs nu fil ma vo te pa veiks lą iš la bai ar ti?
– Tai jau taip, su si pra to me, – at sa kė jis. Taip sar kas

tiš kai, tar si aš bū čiau koks dau nas.
– Vadinasi, per vie tos ži nias ro dy si te tūks tan čius 

spe ne lių? Ma no vai kai žiū ri ži nias.
– Tik rai žiū ri? – at sa kė jis, tar si ne pa ti kė jęs. Tar si žmo

gus skus ta gal va ne ga li tu rė ti vai kų, žiū rin čių ne vien tik 
fut bo lą. Na, ir pa mai va. Na, ge rai, ma no vaikai ne žiū ri ži
nių, bet jie dar ma ži, o ne ko kie bu ka gal viai. Pa šle mė kas.

Kai pa si ro dė Mar ta, aš su vo kiau, jog esu tru pu tį ją 
įsi my lė jęs. Ji pui kiai at ro dė – gai vi, drau giš ka, jau na, ir 
vil kė jo to kius ryš kiai ža lius marš ki nė lius, pa brė žian čius 
jos gai vu mą. Po li ti kė bu vo ap si ren gu si tam siu kos tiu mu, 
be to, jos vei das ir šiaip su rū gęs, o ša lia Mar tos ji at ro
dė vi sai se na ir žiau ri. Mar ta pa si svei ki no su ma ni mi, 
pa klau sė, kaip se ka si, aš jai pa pa sa ko jau apie be pro tį 
ir apie vi ka rą, o ji tik nu si šyp so jo.

Te le vi zi nin kui ji ne pa ti ko, tas bu vo aiš kiai ma ty ti. Jis 
pa klau sė, ar ji ne si jau di na, kad įžei džia to kią dau gy bę 
žmo nių, o ji at sa kė ne ma nan ti, kad įžei dė tiek daug, 
gal tik ko kį vie ną ar du. Jis pa klau sė, ką ji no rė ju si pa
sa ky ti šiuo pa veiks lu, o ji at sa kė ne no rin ti to aiš kin ti, 
ma nan ti, jog pa veiks las ga li pats už sa ve kal bė ti, o jei ji 
ma ny tų ga lin ti pa sa ky ti, ką tai reiš kia, tai bū tų ėmu si 
ir už ra šiu si ant po pie riaus la po, o ne var gu si ir kli javu si 
spe ne lius ant po pie riaus. Kal bin to jas pa sa kė, ži not, yra 
žmo nių, ku riems bū tų pa ti kę, jei jūs ne si var gin tu mėt, 
o ji at sa kė, ži not, mes gy ve na me lais vo je ša ly je.

At vi rai pa sa kius, aš nu si vy liau. Ti kė jau si, kad ji 
kal bės apie tai, koks gra žus šis pa veiks las – ga li ma sa
ky ti, net šven tas. No rė jau, kad ji pa aiš kin tų, jog no rint 
įžiū rė ti spe ne lius rei kia pri ei ti vi siš kai ar ti, kaip anas 
vi ka ras, o koks tu vi ka ras, jei tau no ri si taip elg tis. Be 
to, aš dar no rė jau iš girs ti, ko dėl ji jį su kū rė. Su pran
ta te, juk pa veiks las iš reiš kia ko kią nors idė ją, ar ne 

taip? Ko kią nors pras mę, ar ką. Juk tai ne pa pras tas 
daik tas, ne toks da ly kas, ku rį su gal vo ji at si kė lęs iš ry
to ir stai ga imi da ry ti? Na, tar si sa ky tum: „Ka žin, ką 
čia man pa da rius su to mis krū tų nuo trau ko mis, ku rių 
tiek tu riu pri si kar pęs? A, ži nau, im siu ir su kli juo siu iš 
jų Kris taus at vaiz dą ant kry žiaus…“.

Gal jiems rei kė jo pa kal bin ti ma ne. Jau sa kiau, aš tur
būt dau giau už ki tus gal vo jau apie šį pa veiks lą. Juk ji, 
Mar ta, nie ko ne ži no. Ji ne ma tė to, ką ma čiau aš: kaip 
pa veiks las vei kia. Ji ne sto vė jo il giau siai prie šais jį, 
ne ste bė jo žmo nių, ku rie į jį žiū ri. Gal jai rei kė tų taip 
pa da ry ti; ta da kal bi na ma tu rė tų ką apie jį pa sa ky ti.

Prieš pat už da rant į sa lę grį žo su smir dęs be pro tis su 
žen kliu kais, ne ši nas kiau ši niu, ir pa mė gi no svies ti jį į 
pa veiks lą. Aš iš to liau siai pa ma čiau, ką jis su ma nė, ir 
su čiu pau už ran kos kaip tik tą aki mir ką, kai ruo šė si 
svies ti; kiau ši nis pa lė kė ko kį pus met rį ir iš tiš ko ant 
grin dų. Pa si kė si ni mas bu vo toks pa si gai lė ti nas, kad aš 
vos ne su si juo kiau, pri si mi niau aną vai kė zą prie klu bo 
su su rū di ju siu stry pu, pri si mi niau, ko dėl me čiau aną 
dar bą; ne leng va iš si gąs ti vė jo per pu čia mo pa mi šė lio, 
no rin čio mė ty tis kiau ši niais. Ta čiau dar bu vau pik tas, 
to dėl iš kart jo ne pa lei dau – ge ro kai stip riau, ne gu bū
ti na, už lau žiau jo ran ką už nu ga ros, ir jis ėmė klyk ti. 
Iš ve džiau jį lauk iš sa lės ir ko ri do riu mi nu tem piau 
prie iš ėji mo. Taip ne ken čiau to smir džiaus, kad tru pu tį 
įsi jau čiau – su kau jo ran ką ir iš va di nau vi so kiau siais 
žo džiais, o jis gra si no ma ne pa duo ti į teis mą, pra neš ti 
po li ci jai, ne be si mels ti už ma no sie lą ir gąs di no, kad 
su si lauk siu di džiau sių pra ga ro kan čių. Mul kis.

Bet jis ži no jo, ką da ro. Kai stū miau be pro tį pro duris, 
man už nu ga ros kaž kas su si stum dė, pa si gir do šūks  niai 
ir smū giai, ėmė spieg ti sig na li za ci ja, kaž kas pa si lei do 
bėg ti. Aš pa lei dau be pro tį ir grį žau prie sa vo pa veiks
lo; sa lė je sto vė jo po ra ki tų ap sau gi nin kų ir spok so jo į 
grin dis. Kaž kas spė jo vi siš kai su dirb ti „Spe ne lių Jė zų“. 
Nu trau kė jį nuo sie nos, su try pė ko jo mis ir pa bė go. Iš 
pa veiks lo be veik nie ko ne li ko.

 Aš vos neap si blio viau. Rim tai. Aš taip ap vy liau Mar
tą, bu vau toks kvai lys, kad iš ėjau iš sa lės; tik pa ma tęs 
paveiks lo li ku čius ant grin dų su pra tau, koks jis man 
bran gus. Ir dar ką jums pa sa ky siu, čia jau bus tik rai 
keistas da ly kas: kai pa ma čiau Kris tų ant grin dų, su
mindžio tu ir su dras ky tu vei du... Tai ma ne su krė tė. Jie 
pa da rė daug di des nę švent va gys tę, ne gu vi si Mar tos 
dar bai kar tu su dė jus. Ka žin ar dras ky da mi jie apie tai 
pa gal vo jo? Ar bent aki mir ką su abe jo jo, ar iš si gan do? 
Nes aš jums štai ką pa sa ky siu: jei bū čiau ti kin tis, jei 
ti kė čiau, kad eg zis tuo ja pra ga ras, ku ria me gy va tės žmo
nėms iš čiul pia akis ir pa na šiai, tai tik rai ne pra dė čiau 
min džio ti Jė zaus vei do. Jė zus yra Jė zus, ar ne taip? 
Ne svar bu, iš ko jis pa da ry tas. Gal bū tent tai Mar ta ir 
no rė jo pa ro dy ti: Kris tus yra ten, kur mes jį ran dam.
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Pa si ro dė kaž ko kie ga le ri jos dar buo to jai, ku riuos aš 
bu vau ma tęs va kar po bū vy je, bet ta da jie su ma nim ne
kal bė jo. Aš jiems pa pa sa ko jau apie be pro tį ir kiau ši nį, 
pa sa kiau, kad ne tu rė jau pa lik ti pos to, bet pa li kau, ir 
ne at ro do, kad jie bū tų ma ne la bai kal ti nę. Pas kui at ė
jo fa ras, aš ir jam pap asa ko jau tą pa tį. Tik jam vis kas 
pa si ro dė juo kin ga. Ne, jis ne si juo kė, bet bu vo aiš kiai 
ma ty ti, kad šis nu si kal ti mas jam ne at ro do ver tas ypa
tin gų pa stan gų.

Pas kui įė jo Mar ta. Aš nu ė jau pa si tik ti, nes no rė jau 
ją ap ka bin ti, bet lai ku su si pra tau, kad ma no san ty kis 
su ja ne vi sai toks pats, kaip jos san ty kis su ma ni mi, 
su pran tat, ką sa kau? Po rą pas ta rų jų die nų la bai daug 
apie ją gal vo jau, nes toks ma no dar bas, bet ji tai ne
bus daug apie ma ne gal vo ju si, ar ne? Tai va. Žo džiu, 
aš jos ne ap si ka bi nau. Tik pri ėjau ir pa sa kiau, na, kad 
man la bai gai la, ir taip to liau, bet at ro dė, jog ji ma nęs 
negir di. Tik spok so jo į pa veiks lą ant grin dų, pa ga liau 
pa sa kė: „Die ve ma no“ – to kio mis ap lin ky bė mis bu vo 
vi siš kai teisi. 

Kai ji pa kė lė gal vą, jos vei das švies te švie tė. Bu vo bai
siau siai su si jau di nu si, ku pi na džiū ga vi mo tar si vai kas. 
Ne pa ti kė jau sa vo aki mis.

– Tie siog nuo sta bu, – pa sa kė ji. – To bu la.
– Kaip tai? – pa klau siau, nes nie ko ne su pra tau.
– Kas tai pa da rė? Ar jūs ma tė te?
Aš jai pa pa sa ko jau apie su smir dė lį be pro tį ir kiau ši nį,  

ir apie tai, kad jis ma ne ap mo vė, iš er zi no, no rė da mas 
iš vi lio ti iš sa lės, o jo drau ge liai be pro čiai pa da rė ką 
rei kia; jai be ga lo pa ti ko. „Nuo sta bu, – kar to jo ji. – Fan
tas tiš ka.“ O pas kui stai ga ta rė:

– Bai siai ne kan trau ju pa žiū rė ti vaiz da juos tę.
Aš kaip koks mul kis iš si žio jau: „Ko kią vaiz da juos tę?“ 

O ji pa ro dė vaiz do ka me rą sa lės kam pe.
– Tai eks po zi ci jos da lis, – pa sa kė. – Aš ti kė jau si, kad 

pa čią pir mą die ną kas nors at eis ir ką nors pa da rys 
pa veiks lui, ta da an trą die ną aš ga lė čiau pa ro dy ti vi de
o fil mą, ir... Pa va din siu jį „Ne to le ran ci ja“.

Aš pa gal vo jau apie vi ka rą, apie po li ti kę, apie vi sus 
ki tus žmo nes, ku rie įė ję spau dė no sis prie pa veiks lo, 
o pas kui pa sa ko jo, kaip juo bjau ri si, koks pa veiks las 
šlykš tus; su pra tau, kad bū tų vi sai ge ras pokš tas pa
ro dy ti vi sus juos per te li ką. Bet tai ir vis kas, iš tie sų 
vis kas: tik pokš tas.

– Tai jūs to ir sie kė te? – pa klau siau. – Kad kas nors 
at eis ir vis ką su dau žys?

– Sa ky kim taip, – ta rė ji, – jei nie kas ne bū tų to pa da ręs, 
man bū tų ne kas. Tu rė čiau sau Jė zaus at vaiz dą, su kli juo tą 
iš krū tų, o ko kia iš jo nau da? Tu Dei vas, ar ne? Tai štai, 
Dei vai. Me nas yra pro vo ka ci ja. Me nu sie kia ma su kel ti 
žmo nių re ak ci ją. Ir man tai pa vy ko. Aš me ni nin kė.

Aš pri si mi niau ati da ry mo po bū vį, kai ji man pa dėko jo, 
ir pa klau siau, ko dėl ji taip da rė, jei vi są lai ką no rė jo, 
kad pa veiks las bū tų su nio ko tas. Bet ji ne pri si mi nė 

man dė ko ju si. Aš pa sa kiau – kaip tai, tu ri pri si min ti, 
va kar, per po bū vį. Aš dar ta ve nu fo tog ra fa vau, o tu 
pri ėjai, pa bu čia vai man į skruos tą ir pa sa kei: „Ačiū“. 
Ji gūž te lėjo pe čiais ir at sa kė: „A, taip. Tik riau siai dė
ko jau už nuo trau ką“. Tar si nie ko čia ypa tin ga. Ir tik
rai ne bu vo nie ko ypa tin ga, da bar pui kiai tą su pran tu. 
Tur būt me ni nin kams nie ko ne reiš kia bu čiuo ti žmo gų 
į skruos tą. Jie vi są lai ką tai da ro. „Ma lo nė ki te pa ke lį 
Marl bo ro Lights“. Buč kis. „Nu vež ki te į Les te rio aikš tę“. 
Buč kis. Aiš ku, tai anaip tol ne reiš kia: o, dė ko ju tau už 
tai, kad dir bi to kį svar bų ir pa vo jin gą dar bą. Kvai ša. 
O juk ga lė jau pa pras čiau siai sto vė ti it stul pas. Ga lė jau 
nie kur ne ves ti to smir da liaus be pro čio su kiau ši niu. 
Juk ge riau pa gal vo jus... Pa veiks las bu vo su nio ko tas 
tik dėl to, kad jis man ta po per daug svar bus. Ga lė jau 
ra miau siai sto vė ti, pa gau ti bepro čio mes tą kiau ši nį, 
iš stum ti be pro tį; bet jis ma ne su ner vi no, jis pa mė gi no 
su ža lo ti pa veiks lą – ma no pa veiks lą, – ir aš no rė jau pats 
iš mes ti jį iš pa sta to, gal dar kartą ki tą už vož ti pa ke liui. 
To dėl ir ne bu vau sa lėje, kai ki ti lau žė pa veiks lą. Tai
gi. Ji to ne su pras tų, bet aš jos filmui bu vau ne ma žiau 
rei ka lin gas, ne gu tie van da lai.

Va kar va ka re ei da mas na mo jau čiau si vi siš kas kvai lys. 
Jei no rit, jau čiau si taip, kaip at ro dau: met ro aštuo nias
de šimt še šių ūgio, de vy nias de šimt tri jų ki lų svorio go ri la 
skus ta gal va, ku ri ne tu ri nė ma žiau sio su pra ti mo apie 
me ną. Dvi die nas gal vo jau, kad tas pa veikslas, su pran tat, 
gra žus, kad jį ver ta sau go ti, o jis bu vo tik mėš lo ga ba las, 
pa ka bin tas ant sie nos, nes kaž ko kiai mer giūkš tei šo vė 
į gal vą, kad bū tų bai siai juo kin ga, jei jį kas nors su nio
ko tų. Tai iš ei na, kad vi si mes mul kiai, ar ne? Be pro čiai 
mul kiai, nes da rė tai, ko iš jų ti kė ta si, o aš mul kis, nes 
mė gi nau juos su stab dy ti... Tik Mar ta ne mul kė. Ji mus 
ste bi ir juo kia si. Na, ir ge rai, te gu ei na vel niop.

Ir vis dėl to gal ji ne to kia gud ruo lė, kaip gal vo ja. Da
bar ko ri do riu je ro do tą jos fil mą, ir nie kas jo ne žiū ri. Jis 
per il gas, be veik vi są lai ką nė ra jo kio veiks mo, ir dar 
be veik nie ko ne ma ty ti – ka me ra bu vo įtai sy ta ne ti ku siu 
kam pu, to dėl ji nu fil ma vo, kaip pa veiks las nu plė šia mas 
nuo sie nos, bet ne nu fil ma vo, ką su juo da rė po to. Ir dar 
tas fil mas nė ra gra žus – pa pras čiau sia slap ta ka me ra 
nu fil muo ta juos ta, pa na ši į tas, ku rias ga li pa si žiū rė ti 
de ga li nė je, kol lau ki su si mo kė ti už de ga lus. Štai kas 
li ko iš kan čios iš kreip to Kris taus vei do. Tai kas iš tie sų 
mul kis, ką, Mar ta?

Da bar aš sau gau svo gū ną. Su šik tą svo gū ną. Ir dar 
vi so kio šlamš to, lo vas, pa la pi nes, ki to kius nie kus, nes 
esu sa lė je ne be vie nas; vi de o fil mas nie ko ne įžei džia, 
to dėl jo ne rei kia spe cia liai sau go ti. Ma no kė dė sto vi 
prie svo gū no, ir man klai kiai nuo bo du, nes ką ga li ma 
gal vo ti apie svo gū nus? Tai ir ne gal vo ju. Sė džiu sau ir 
gal vo ju apie tai, ką no rė čiau veik ti, jei jau ne tap siu 
Tai ge riu Vud su ar Ri čar du Bran so nu.
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Ne se niai iš ėju sio je prof. Zig mo Zin ke vi čiaus kny go je 
„Lie tu vių po te riai“ (Kal bos moks lo stu di ja, Vil nius, 
2000) pra tę sia ma po le mi ka dėl šv. Bru no no mir tį ap
ra šančių šal ti nių mi ni mų var dų (Net hi mer, Ze be den). 
Iš ryš kė ju si po le mi kos dėl šv. Bru no no mir ties cik lo 
bal tiš kų var dų kryp tis ver čia su grįž ti prie šios po le
mi kos iš ta kų. Ap ta riant gen ties va do var dą Net hi mer, 
aiš ki na mą kaip sla viš ką1, man rū pė jo pa ro dy ti šio dvi ejų 
san dų žo džio bal tiš ku mo ga li my bę. Bal tiš ku mą lai kiau 
ar gu men tu lie tu viš ku mo ga li my bei pa rem ti (to dėl nu
ro džiau ne tik lie tu viš kus, bet ir jot vin giš kus san dų 
pa vyz džius), juo la biau kad sla viš kos, ger ma niš kos ir 
kel tiš kos pa ra le lės įspė ja dėl se nų in do eu ro pie tiš kų iš
ta kų ga li mu mo2. San ty kio tarp pa čių bal tų var dų spręs ti 
ne ban džiau, lai ky da mas tai kal bi nin kų kom pe ten ci ja. 
Lau kiau kruopš čiai ap gal vo to spren di mo, nes šį XI a. 
pa liu dy tą var dą ski ria bent du šimt me čiai nuo la biau 
do ku men tuo tos bal tiš kos ono mas ti kos, ku rios pir mų 
šimt me čių (XI II–XIV a.) duo me nys taip pat ga na ri bo ti. 
Šv. Bru no no mir tį lo ka li za vau Lie tu vo je, rem da ma sis 
Kved lin bur go ana lais3, Net hi me ro ir jo bro lio Ze be de
no4 var dų lie tu viš ku mas ma no in ter pre ta ci jo je se kė iš 
šal ti nių lie tu viš kos įvy kių lo ka li za ci jos.

Zig mas Zin ke vi čius po le mi ką pra dė jo prie šin ga 
kryp ti mi, t. y. lie tu viš ką įvy kio lo ka li za ci ją ne igė, vi są 
ar gu men ta ci ją su kon cen truo da mas vien į dvi ejų san dų 
var dų duo me nis: „Vis dėl to sun ku yra pa aiš kin ti val do vo 
var dą Ne ti me ras, re mian tis lie tu vių kal bos duo me ni
mis (1). Mū sų se no vi niai dvi ejų san dų as men var džiai 
ne tu ri ele men to Net(i) (2). Tas pats pa sa ky ti na apie 

Ze be de no, Ne ti me ro bro lio, var dą (3). To dėl la bai ma žai 
ti kė ti na, kad jie bu vo lie tu viai; jie ga lė jo bū ti prū sai ar 
ku rios nors ki tos va ka rų bal tų gen ties at sto vai (4)“5. Šią 
ci ta tą čia kar to ju, nes jau bu vau ją pa tei kęs anks čiau6, 
no rė da mas pa ro dy ti, ko kie yra Zin ke vi čiaus ar gu men tai. 
Ar gu men tuo ja mas tik 2as sa ki nys. Iš to plaukia gry
nai si lo gis ti niai 1o ir 4o sa ki nio re ziu mavi mai. 3ias 
sa ki nys klai din gas, nes vien ka mie nis Ze bedeno var das7 
ne ati tin ka pa ties au to riaus api brėž tų verti ni mo kri te ri
jų – lie tu vių se no vi nių dvi ejų san dų as men var džių. Bet 
ir taip pa grin džiant 2ą sa ki nį,  nu ty li mi ma no nu ro dy ti8 
se ni lie tu viš ki upė var džiai  (Me ra, No tė)9, pa ro dan tys ir 
to kių lie tu viš kų san dų  ga li mu mą. 

Dėl taip ar gu men tuo ja mų Zin ke vi čiaus tei gi nių Bro
nys Sa vu ky nas nu ro dė: „čia su mi nė ti san dai tu ri sa vo 
ati tik me nis ben dri niuo se lie tu vių kal bos žo džiuo se 
(žr: LKŽ): – net(i): nìčias „ku ris ne by lys, be ža dis“, nì
čis, nìčius „ne by lys“;

– mer: me r¸ti, 1. „pa ma žu gaiš ti, mir ti ba du, vos gy
vam bū ti“; 2. „la bai trokš ti, no rė ti, geis ti“; 3. „liū dė ti“;

– šeb-: še be nióti „gra ba lio ti, ieš ki nė ti; rupš no ti, ėdi
nė ti, pe šio ti“; [...]

Kaip ma ty ti iš to, kas čia iš dės ty ta, as men var džiai 
Ne ti mer ir Ze be den(em) ga li bū ti tiek lie tu viš ki, tiek 
ir prū siš ki (sen su stric to – jot vin giš ki); [...].

Dėl to glo sų vo kiš kuo se ir vo kie čių lo ty niš kai ra šy tuo se 
šal ti niuo se nu sta ty ti lie tu viš ku mą daž nai ne įma no ma, 
ypač jei ne tu ri ma eks tra ling vis ti nių duo me nų“10.

Sa vu ky no nu ro do mus var dų san dų ati tik me nis ben
dri niuo se lie tu vių kal bos žo džiuo se vaiz džiai pa tvir ti na 

DėL šV. Bru nO nO Ha giOg ra Fi jOS 
Mi ni Mų BaL Tiš kų Var Dų

Ed var das Gu da vi čius

pro et coNtra

1 Bie niak j., „wyp ra wa mi syj na Bru no na z kwer fur tu a pro blem Se
lenc ji“, in: Ac ta bal ti co-sla vi ca, 1969, t. 6, s. 191.

2 gu da vi čius E., „„Lie tu vos“ var das Xi a. – Xii a. i pu sės šal ti niuo se“ 
[to liau – „„Lie tu vos“ var das“], in: Lie tu vos TSR Moks lų aka de mi jos 
dar bai. a se ri ja, 1983, t. 3 (84), p. 60.

3 Ibid., p. 79–81; gu da vi čius E., „šv. Bru no no mi si ja“, in: Dar bai ir 
die nos, 1996, t. 3 (12), p. 118–120.

4 gu da vi čius E., „šv. Bru no no mi si ja“, p. 122–123, 127.
5 zin ke vi čius z., „Lin guis tic sour ces of Mar ty nas Maž vy das wri tings 

and ma nusc ript texts be fo re Maž vy das“, in: Mar ty nas Maž vy das and 
old Lit hu a nia (Col lec tion of pa pers), Vil nius, 1998, p. 119 (ci ta tos sa
ki nių nu me ra ci ja ma no – E. G.).

6 gu da vi čius E., „Dėl lie tu viš kų teks tų iki Maž vy do“ [to liau – „Dėl 

lie tu viš kų...“], in: Pra ei ties ba ruo se. Ski ria ma aka de mi kui Vy tau tui 
Mer kiui 70-ies me tų ju bi lie jaus pro ga, Vil nius, 1999, p. 86.

7 zin ke vi čius z., Lie tu vių po te riai. Kal bos moks lo s tu di ja [to liau – 
Lie tu vių po te riai], Vil nius, 2000, p. 14: „nė ra ir ka mie no Ze bed- as
men var džių...“

8 gu da vi čius E., „„Lie tu vos“ var das“, p. 80.
9 Va na gas a., Lie tu vių hid ro ni mų eti mo lo gi nis žo dy nas, Vil nius, 

1981, p. 204, 211, 231–232 (no ta).
10 Sa vu ky nas B., „no mi na pro pria in cau sa mar ty rii s. Bru no nis 

 Qu er for den sis. Et ni nio iden ti fi ka vi mo provi zo ri nis ban dy mas“ [to
liau – „no mi na pro pria“], in: Tarp is to ri jos ir bū to vės. Studijos prof. 
Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui, sud. alfredas Bumblauskas ir rimvydas 
petrauskas, Vil nius: ai dai, 1999, p. 17–18.
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Žiž ma ro pa var dė, pa re mia ma Žiež ma ros upė var džiu, 
tai ky ti na ant ra jam Net hi me ro san dui11. Sa vu ky nas 
pa tei kė ir įma no mą Ze be de no ati tik me nį – lie tu viš ką 
pa var dę Še be dys12. Jau vien šie fak tai ro do, kad XI a. 
bal tų var dy no ver ti ni mas vien lie tu viš kų dvi ejų san dų 
var dų kri te ri jais dirb ti nai su siau ri na ar gu men ta vi mą. 
Sa vo ruož tu pa žy mė jau, jog Zin ke vi čius ne įver ti no13:

1) in ten sy vių lie tu vių ir jot vin gių kon tak tų lie tu viams 
asi mi liuo jant jot vin gius da bar ti nė je Piet ry čių Lie tu vo je, 
kai ga lė ta „keis tis var dais“; 

2) ben drų lie tu vių – va ka rų bal tų var dų san dų;
3) bal tų var dų iš krai py mų vo kie čių ir ru sų šal ti

niuo se;
4) pa ly gin ti siau ro bal tų var dų fon do, at sklei džia mo 

XI II–XIV a. šal ti nių.
Iš taip sku bo tai ir vien pu siš kai pa rink tų kal bo ty ros 

duo me nų bu vo pa da ry ta jau ne kal bo ty ros, o is to ri jos 
moks lui pri klau san ti iš va da, ne igian ti šv. Bru no no bu
vi mą Lie tu vo je14. Ga liu šian dien pri dur ti: ir neat si žvel

gian ti į ra šy ti nius šal ti nius. Kny go je15 ma no iš var dy tos 
4 pa sta bos16 apei tos, tai gi jų nu ro dy tos ap lin ky bės vėl 
lie ka ne įver tin tos. O po le mi zuo jant dėl pa čių šių duo
me nų, kny go je skir ta štai ši vie nos pa strai pos da lis: 
„Jai [iš va dai dėl šv. Bru no no bu vi mo Lie tu vo je – E. 
G.] prieš ta rau ja Ne ti me ro bei jo bro lio Ze be des (taip 
šal ti niuo se už ra šy ta17) var dai, ku riuos sun ku kil din
ti iš lie tu vių kal bos, ne bent jie bu vo ne at pa žįs ta mai 
iš krai py ti (1). Se no vi nių dvi ka mie nių lie tu viš kų as
men var džių su dė me niu Ne ti (ir No ti, Ner ti18... ban
do ma „per skaity ti“) ne už fik suo ta (2). Nė ra ir ka mie no 
Ze bed as men var džių (3). Bro nio Sa vu ky no tei gi mas..., 
kad to kie as men var džiai yra bu vę, tik ne už fik suo ti, tė ra 
vien spė ji mas, ne tu rįs įro do mo sios ga lios, kaip ir jo tam 
rei ka lui pa teik ti aiš kiai pri temp ti var dy no duo me nys 
(to kiu me to du dir bant ga li ma įro dy ti ką tik no ri) (4). 
E. Gu da vi čiaus ban dy mas ant rą jį as men var dį sie din
ti su Ži vin bu tu taip pat la bai jau dirb ti nis (5). Ta čiau 
šie abu as men vardžiai yra ar ti mi prū sų var dy nui (6). 

11 gu da vi čius E., „Dėl lie tu viš kų...“, p. 87.
12 Sa vu ky nas B., „no mi na pro pria“, p. 17.
13 gu da vi čius E., „Dėl lie tu viš kų...“, p. 86–87.
14 Ibid., p. 86.

15 Taip trum pin siu: zin ke vi čius z., Lie tu vių po te riai. 
16 žr. 13 nuor.
17 Vi per to pa sa ko ji me už ra šy ta Ze be den (skir ty bė Ze be den).
18 To kio san do nei Sa vu ky nas, nei aš ne nu ro dė me.
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ED Var DaS gu Da Vi čiuS

Ne ti me ras ga li bū ti iš prū sų Nau timer, plg. pr. Naw
temer...: pr. acc. sg. nau tin ‘bė dą’ (7). Var das Ze be des 
gal būt sie ti nas su prū sų Se begau de... ir ki tais šio ti po 
as men var džiais: pr. seb bei ‘sau’ (8)“19.

1as sa ki nys tu rė tų bū ti pas ku ti nis, nes tai yra tik 
iš va da, pa tei kia ma kar to jant sa vo anks tes nį tei gi nį, 
bet ne pa re mia ma kon kre čiais ar gu men tais. Tik pas ku
ti niais šio sa ki nio žo džiais in for muo ja ma, jog au to rius 
per skai tė ma no pa sta bą dėl jo ne įver tin tų ap lin ky bių ir 
fak tų20, ta čiau į tai nie ko kon kre čiai ne at sa ko ma.

2u sa ki niu ban do ma pa neig ti Sa vu ky no pa teik tus 
pa vyz džius21, ro dan čius, kad san das ne ti įma no mas 
ir lie tu vių kal bo je, vėl vis ką ap ri bo jant vien dvi ka mie
niais var dais (san das mer čia ap skri tai nu ty li mas). Į 
tai ga li ma bū tų pa klaus ti: o kur kon kre čiai (be iš ve
džio ji mų) Net hi mer už fik suo tas prū sų kal bos teks tuo
se? Ta čiau, ne si leis da mas į tai, no riu tik pa sa ky ti, kad 
Zin ke vi  čius ne ran da at sa ky mo sa vo pa ties per ša mo 
žai di mo tai  syk lė se. Svar bu kas ki ta: Sa vu ky no nu ro do
mus san dų pavyz džius pa re mia XV ir XVII a. lie tu vių 
var dy no duome nys22.

3ias sa ki nys – ant ras pa vyz dys, kaip ne ran da mas 
at sa ky mas sa vo pa ties api brėž to se tai syk lė se. Ja me 
kal ba ma apie „ka mie ną Ze bed“, o jo lie tu viš ku mui 
pa neig ti stve ria ma si prū siš ko dvi ejų san dų Se begau
de (žr. 8ą sa ki nį). Tarp kit ko, ant ra sis pas ta ro jo pa
vyz džio sandas tu ri abie jų po zi ci jų se nų dvi ka mie nių 
lie tu viš kų vardų ati tik me nis – Gau de mun dą (XI II a.) 
ir Ged gau dą (XV a.). Tiek Sa vu ky nas, tiek aš kal ba me 
apie at ski rus san dus, esant la bai men kiems se niau sios 
bal tų ono mas ti kos duo me nims, o Zin ke vi čius vis ką 
krei pia tik į dvi ejų san dų var dus. Kas jam pa čiam iš 
to iš ei na, ma to me.

4as sa ki nys pra tę sia 3ąjį. Di des ne jo da li mi pa pildo
mas iš sa ky tos Sa vu ky no min ties23 ne igi mas. Dėl pa ties 
šio ne igi mo, ma tyt, pri bren do lai kas kon kre čiau pri min ti 
ma no anks čiau mi nė tą pa sta bą24. Sa vu ky no nu ro dy tą 
pa var dę Še be dys25 ga li ma pa pil dy ti ir pa var de Še pe tys 

(pats Zin ke vi čius, kai jam pri rei kė, ir gi įver ti no Ži vin
bu do už ra šy mo td kai tą26). Še pe čio pra var dė (iš čia ir 
var das ar pa var dė) ves ti na ne iš daik to, o iš sa vy bės 
(ap še pi mo)27. Šį lie tu viš ką var dą do ku men tuo ja XVII a. 
in ven to riai28.

Su Ži vin bu du var dą Ze be den sie jau (žr. 5ą sa ki nį) tik 
at kreip da mas dė me sį į prie bal sių su ta pi mą29. Tu riu ir 
tu rė jau gal vo je Hi pa ti jaus met raš čio su ra šy to jų po lin kį 
įterp ti prie bal sę v ir su mai šy ti prie bal sių ei lę30. Tai gi 
ly gin da mas Ze be den ir Ęčâčíúįóä, pas ta rą jį ėmiau  be 
v: Zbdnęíįä. Sa vu ky nui pa tei kus Še be džio pa vyz dį, 
šio sa vo pa ste bė ji mo ne be mi nė jau31. Jei jau pa norė ta 
šį pa ste bė ji mą pri si min ti ir su ak tu a lin ti, kai at si ra do 
kur kas ak tu a les ni pa vyz džiai, tai rei kė tų ir tiks liai 
pa sa ky ti, kiek to li ma no ei ta šiuos žo džius sie jant. O 
da bar aš ga liu pa klaus ti, ar ga li Zin ke vi čius pa neig ti, 
kad abie jų šių žo džių prie bal sės tos pa čios, o jų ei lė 
ne daug te si ski ria?

6u sa ki niu tik ben drai pa sa ko ma tai, kas kon kre čiai 
įro di nė ja ma 7u sa ki niu.

7u sa ki niu ban do ma kon kre ti zuo ti Net hi me ro var do 
prū siš ku mą, imant san dą Nau ti. Štai čia no rė čiau pri
min ti ma no nu ro dy mą į Pet ro Dus bur gie čio kro ni ką, kur 
to kių prū siš kų pa vyz džių nė ra32. Į jį ne re a guo ta nie kaip. 
Bet jei gu Zin ke vi čius sau lei džia san do Ne ti iš skir ti nį 
prū siš ku mą įro di nė ti san du Nau ti, tai aš ir gi ga liu sau 
leis ti nu ro dy ti tos pa čios kro ni kos mi ni mą lie tu viš ką 
var dą No da mas33. Dar pri mi nus XIV a. do ku men tuo tą 
Mar gi rio var dą ir san dą Net(i), ga li ma pa sa ky ti, kad 
se no vi nia me lie tu vių var dy ne ran da me vie naip ar ki taip 
do ku men tuo tus abu Net hi me ro var do ele men tus.

8ą sa ki nį ap ta riau jau kal bė da mas apie 3iąjį. 
Šv. Bru no no kal bo ty ros klau si mui skir ta Zin ke vi čiaus 

pa strai pa yra 1ame kny gos sky riu je, pa va din ta me „Lie
tu vių pa žin tis su krikš čio ny be“34. To kiais kal bo ty ros 
argu men tais pa grin džia mas šiaip jau is to ri jai skir tas 
sky rius. Šiuo straips niu is to ri jai skir tų Zin ke vi čiaus 
 tei gi nių ne ap ta ri nė siu.

19 zin ke vi čius z., Lie tu vių po te riai, p. 14.
20 žr. 13 nuor. (3ia pa sta ba).
 21 žr. 10 nuor.
22 Lietuvos metrika. užrašymų knyga nr. 3, parengė Laima anužytė, 

algirdas Baliulis, Vilnius, 1998, p. 33 (Îėåõíó Íåòåįč÷ž), 51 (Íåòåâč); 
Šóññêąÿ čñòîšč÷åñêąÿ įčįėčîòåêą, Ñąíêò-Ïåòåšįóšã, 1910, ò. 27. Ėčòîâñêąÿ 
ìåòščêą îòä. 1–2, ÷. 1, ò. 1, š. 209 (Îėåõíî Íåòåâč÷) Ąêòū Ėčòîâñêîé ìåòščêč, ñîįš. 
Ô. Ėåîíòîâč÷, Âąšųąâą, 1896, ò. 1, š. 166 (Čâąųêî Íåòåâč÷) (už šią nurodytą 
literatūrą dėkoju rimvydui petrauskui); Lietuvos inventoriai XVII a. 
Dokumentų rinkinys, sud. konstantinas jablonskis ir Mečislovas jučas, 
Vilnius, 1962 [toliau – LI], p. 156 (niecius), 157 (niecius woùocko), 159 
(niecius utota, niecius kirmiczanis), 166 (nieciowa wdowa, niecius 
zaruba, niecius and runos), 167 (niecius Sowolanis, niecius uselis). 
galima nurodyti ir 1650 m. datuojamą ži(e)žmaro pavardės variantą; 
žr. ibid., p. 155 (jerzy zezmura). žiežmarių vietovė minima XiV a. 
pabaigoje; žr. Kraštas ir žmonės, Vilnius, 1988, p. 32, 35, 41. greta to 
reikia atsižvelgti į naco – ignoto trumpinio alternatyvą.

23 žr. 10 nuor.
24 žr. 13 ir 20 nuor. (3ią pa sta bą).

25 žr. 12 nuor. 
26 zin ke vi čius z., „Lie tu vių po te riai“, p. 14.
27 Va na gas a., op. cit., p. 328. 
28 LI, p. 48 (Ma tu lis Sze pe tis), 99 (wa y ciu lis Sze pe tis), 196 (Mi koùay 

Sze pe tis), 279 (po Sze pe ciu wùoki pul pus ta). at si žvel giant į ga li mus 
var dų iš krai py mus ir to liau ieš ko ti ni ar ti mi Še be džiui va rian tai. ga li ma 
nu ro dy ti XVi a. do ku men tuo tą tė va var dį Si bi tai tis (čia per ša si ir Sei-
bu čio pa var dė); žr. Lie tu vos vals tie čių ir mies te lė nų gin čai su dva rų 
val dy to jais. Do ku men tų rin ki nys, t. 1, sud. kon stan ti nas jab lons kis, 
Vil nius, 1959, p. 19, 55.

29 gu da vi čius E., „šv. Bru no no mi si ja“, p. 121. ap gai les tau ju, kad 
teks te vie to je „prie bal sės“ iš spaus din ta „bal sės“.

30 plg. žodžio Ščęąíå virtimą žodžiu Âčšęąíå; žr. Ïîėíîå ñîįšąíčå šóññêčõ 
ėåòîïčñåé, ò. 2, Ìîñêâą, 1962, ñ. 816, 817.

31 gu da vi čius E., „Dėl lie tu viš kų...“, p. 85–90.
32 Ibid., p. 87.
33 pet ras Dus bur gie tis, Prū si jos že mės kro ni ka, Vil nius, 1985, p. 

222.
34 zin ke vi čius z., „Lie tu vių po te riai“, p. 11–15.
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Qu ad quis que pror sus ig no rat,
Ama re nul lo pac to po test1

Šių me tų ko vo mė ne sį LTV lai da „Šven ta die nio min tys“ 
buvo ski rta Lie tu vos glo bė jui šv. Ka zi mie rui. Jos me tu 
bu vo klau si nė ja mi jau ni žmo nės, kas yra šv. Kazi mie
ras, kuo jis mums, lie tu viams, svar bus. Iš pra kalbin tų 
vie ni nie ko ne ga lė jo apie jį pa sa ky ti, ki ti tei gė, kad jis 
ne be ak tu a lus mū sų lai kams, nie ko ne pa li kęs, „tik“ sa vo 

šven tu mą, ne re tai sie ja mą su jo anks ty va mir timi. 
Fi lo so fas An ta nas Ma cei na 1958 m. „Ai duo se“, skir

tuo se šv. Ka zi mie ro 500 me tų gi mi mo ju bi lie jui, straips
ny je „Sim bo li nė šv. Ka zi mie ro pras mė“ Lie tu vos globė ją 
aukš ti no kaip lie tu vių ko vų su Ru si ja sim bo lį: „šv. 
Ka zi mie ras iš gar si lie tu vių tau to je kaip jos nuo la ti nis 

„šV. ka zi MiE rai, 
anT BaL TO žir gO VėL aT jO ki...“

Si gi ta Mas laus kai tė

SigiTa MaSLauSkaiTė (g. 1970) – Vilniaus arkivyskupijos 
ku rijos menotyrininkė. 1996 m. baigė Vilniaus dailės akademiją 
(tapyba), 2000 m. popiežiškojo grigaliaus universiteto ro
moje Bažnyčios kultūrinio paveldo studijas. Bendradarbiauja 
„Bažnyčios žiniose“ ir Vatikano radijuje.

daILė

1 „ko kas nors ge rai ne pa žįs ta, jo kiu bū du ne ga li my lė ti“, šv. au gus
ti nas, De Tri nit. X, i, 1.

2 Ma cei na a., „Sim bo li nė šv. ka zi mie ro pras mė“, in: Ai dai, 1958, 
nr. 3, p. 99.

3 Ibid., p. 98.
4 Sas naus kas j., Dar kar tą Žmo gaus Sū nus, Vil nius, 1999, p. 53. 
5 Ibid., p. 56.

ben dra dar bis bei pa dė jė jas rung ty nė se su Mask va“2. 
Lie tu viai, Ma cei nos nuo mo ne, žvel gė į šv. Ka zi mie rą 
„kaip į sim bo lį is to ri nio jos už da vi nio spren di me“3. Pra
bė gus ke liems de šimt me čiams kun. Ju lius Sas naus kas 
su abe jo jo fi lo so fo ka te go riš ku mu, sa ky da mas: „Šian dien 
kiek vie nam aiš ku, kad Ka zi mie ras mums dau giau ne be
ga li bū ti ko vos su Ry tais sim bo liu“4, kad jo šven tu mo ir 
ne mir tin gu mo rei kia ieš ko ti šian die nos Vil niaus gatvė
se ir „Kris taus mei lės ug ny je su de gin to je jau nys tė je“5. 

Ta čiau šv. Ka zi mie ro biog ra fai by lo ja, jog sun kiau siais 
tau tai mo men tais lie tu viai šauk da vo si ne pla čiai pri pa
žin tų kar žy gių glo bė jų, o šv. Ka zi mie ro, ne pa gar sė ju sio 
šlo vin gais ka ro žy giais bei lai mė ji mais. 

Pau lius Ra bi kaus kas kny go je „Lie tu vos glo bė jas šv. 
Ka zi mie ras“ pa ste bi, kad nors apie mi ru sio ka ra lai čio 

pav. 1. šv. kazimieras rodo brastą Lietuvos kariuomenei per 
Dauguvą prie polocko. Vario raižinys. neapolis, 1629

pav. 2. šv. kazimieras, pasirodęs danguje virš polocko, duoda ženklą 
Lietuvos kariuomenei stoti į kovą. Vario raižinys. neapolis, 1629
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šven tu mą ir ste buk lus, vyks tan čius prie jo kars to, iš kart 
pra dė jo sklis ti gar sas, ta čiau pir mas šven to jo bio g ra fas 
Zacha rias Fer re ri tuos ste buk lus tik san tū riai pa mi ni. 
Pla čiai ap ra šo mas tik vie nas nuo sta bus įvy kis: ma žos 
lie tu vių ka riuo me nės per ga lė prieš gau sius mask vėnų 
bū rius6. Tai įvy kę 1519 m. Pir mo je šven to jo biog ra fi jo je 
(1521) ne nu ro do ma ste buk lin gos per ga lės vieta nė lai
kas, o mi ni mos karš tos lie tu vių mal dos šv. Ka zi mie rui, 
po ku rių pri pil dy tas die viš kos jė gos ne di de lis apie 2000 
ka rių bū rys nu ga lė jo 60 000 Mask vos rai te lių7. Po 80 me
tų Vil niaus pre la tas Gri ga lius Sven cic kis šv. Ka zi mie ro 
biog ra fi ją pa pil do ki tu ka ri niu stebuk lu, pa sa ko da mas, 
kad 1518 m. prie Po loc ko ne di de lei lie tu vių įgu lai rai te
lis ant bal to žir go, ap si siau tęs bal tu ap siaus tu, pa ro dė 
ke lią per Dau gu vos upę. Sven cic kis pa sa ko ja taip pat 
ir apie 1519 m. ste buk lin gą lie tu vių per ga lę prieš ru sų 
ka riuo me nę, pa pil dy da mas, jog ko vos su ru sų ka riuo
me ne me tu dan gu je pa si ro dęs ir sėk min gai puo li mui 
va do va vęs bal tais dra bu žiais ap si ren gęs ka ra lai tis8. 

Ra bi kaus kas, rem da ma sis Ber nar do Wa pow skio 
„Kro ni ka“, tei gė, kad yra bu vę 1518 ir 1519 m. lie tu vių 
iš si gel bė ji mai iš di de lių pa vo jų ir kad šios dvi per ga
lės prieš gau sius prie šus yra is to ri niai įvy kiai. Pir mas 
ste buk lin gas lai mė ji mas įvy kęs prie Po loc ko, ant ras 
neto li Vil niaus9. Kad šio se ne lai mė se „dau ge lis šau kė si 
ste buk lais gar saus Ka zi mie ro pa gal bos, yra dau giau 
negu tik ra“10. Tai liu di ja me no kū ri niai, ku riuo se šv. 

Ka zi mie ras vaiz duo ja mas kaip dvi ejų ste buk lin gų įvy
kių cent ras. Šia me straips ny je ap tar si me žy miau sius 
kū ri nius šių ste buk lų te mo mis. 

Au gus ti nų vie nuo lio Hi la rio no 1629 m. Ne apo ly je apie 
šv. Ka zi mie rą iš leis to je kny go je, iš puoš to je gra viū ro mis, 
tu rė ju sio mis di de lę įta ką be si for muo jan čiai šven to jo 
ka ra lai čio iko nog ra fi jai, ma to me dvi sce nas (pav. 1 ir 2). 
Gra viū ras ly din tys įra šai pa tei kia du mi nė tus ste buk

Si gi Ta MaS LauS kai Tė

6 plg. ra bi kaus kas p., Lie tu vos glo bė jas šv. Ka zi mie ras, Vil nius–kau
nas: Lie tu vių ka ta li kų moks lo aka de mi ja, 1993, p. 71. 

7 plg. Ac ta Sanc to rum: Mar tii, , t. 1, ant ver pea, 1668, p. 350–351.
8 plg. Bel lar mi no r., „Vi ta Sanc ti ca si mi ri re gis po lo niae Fi lii“, in: 

pav. 3. šv. kazimieras 
veda Lietuvos kariuomenę 
prieš maskvėnus. 
apie 1690. Stiuko 
horeljefas. Vilniaus 
šv. petro ir pauliaus 
bažnyčia

pav. 4. šv. kazimieras veda Lietuvos kariuomenę. apie 1712. 
altoriaus antro tarpsnio paveikslas. gardino katedra

De of fi cio prin ci pis cris tia ni, ro ma, 1619, p. 480; ra bi kaus kas p., op. 
cit., p. 75. 

9 plg. ra bi kaus kas p., op. cit., p. 74–77.
10 Ibid., p. 77.
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lin gus pa si ro dy mus: „II ste buk las. Ap si ren gęs bal tais 
dra bu žiais ant bal to žir go šv. Ka zi mie ras ap si reiš kia 
ka riuo me nei ir pa ro do ka riams ke lią per upę, ku rią šie 
sau giai per ei na ir taip lai mi prieš mask vėnus“ (Mi ra co lo 
II. Ap pa re vi si bil men te il B. S. Ca si mi ro ad un Esser ci
to, ves ti to di ves ti bian che sop ra un Ca val lo bianco, e fa 
stra da a qu ei sol da ti, ac cio pas si no si cu ro un Fiuma,  e 
per mez zo dell’is tes so at ten go no la vit to ria cont ra Mos co
vi ti)11, „III ste buk las. Pa lai min ta sis Ka zi mie ras ka pi to no 
ap ran ga vėl pa si ro do sa vo ka riuo me nei, ir tuo me tu, 
kai duo da mas ko vos žen klas, jo di din ga išvaizda verčia 
priešus nugręžti veidus12, pa lie kant lie tu vių ir len kų 
ka rius su di des ne per ga le nei anks tes nė“ (Mi raco lo III. 
Ap pa re di nu ovo in aria vi si bil men te il Be ato Ca si mi  ro 
al suo Es ser ci to, ves ti to da Ca pi ta no, e men tre si da il 
seg no del la gu er ra, si fa in inan zie, e co’il suo ma es to so 
sem bian te spa ven ta, e cost rin ge i ne mi ci a vo lar fac cia, 
res tan do al la fi ne i sol da ti Li tua  ni e Po lo ne si con mag gior 
vit to ria di pri ma)13. Pir ma me rai ži ny je šv. Ka zi mie ro 
iš di din ta fi gū ra pa vaiz duo ta priešin ga me upės kran te 
ne gu lie tu vių ka riai. Šv. Ka zi mie ras jiems ran ka ro do 
ke lią per upę (upė sim bo liš ka, siau ra), ap link jo gal vą 
spin di au re o lė, to lu mo je ma ty ti mies to pa no ra ma (pav. 
1). Ant ras rai ži nys vaiz duo ja pa čią kau ty nių pra džią: šv. 
Ka zi mie ras ku ni gaikš čio  rū bais ir ka rū na, pa vaiz duo tas 
iki pu sės debesy se,  me tan tis aly vų ša ke lę – kau ty nių 
pra džios žen klą. Ka riai sun kiais šar vais puo la vie ni ki
tus. Rai ži nio cen tre to lu mo je ma ty ti Po loc ko (su už ra šu 
Po li cen se) mies to  bokš tai (pav. 2). 

Abie juo se rai ži niuo se vaiz duo ja mos sce nos vyks ta 
prie Po loc ko. Au to rius, ma tyt, rė mė si Sven cic kio ra šy ta 
šv. Ka zi mie ro biog ra fi ja, ku rio je mi ni mas tik šio mies to 
var das. Dau ge lis vė les nių kū ri nių, su kur tų šių dvie jų 
ste buk lų te mo mis, taip pat va din sis „Ste buk las prie 
Po loc ko“, nors, Ra bi kaus ko ma ny mu, 1519 m. lie tu vių 
ka riuo me nės per ga lė bu vo lai mė ta ne to li Vil niaus. Me no 
kū ri nių už sa ko vams ir au to riams vei kiau siai bu vo ne 
tiek svar bus is to ri nio įvy kio vie tos ir lai ko tik ru mas, 
kiek šv. Ka zi mie ro tar pi nin ka vi mo fak tas. 

Dai lė je daž niau siai vaiz duo ja mas 1518 m. ste buk lin
gas šv. Ka zi mie ro pa si ro dy mas Lie tu vos ka riuo me nei 
prie Po loc ko: šv. Ka zi mie ras ve da sa vo ka riuo me nę 
per Dau gu vos upę. Gar siau si šios te mos pa vyz džiai: 
Vil niaus Šv. Pet ro ir Pau liaus baž ny čio je, Kar žy gių 
kop ly čio je esan tis stiu ko ho rel je fas (apie 1690 m.), 
Gar di no ka ted ro je Šv. Ka zi mie ro al to riaus ant ra me 
tarps ny je ka ban tis pa veiks las (apie 1712 m., au to rius 
ne ži no mas) ir Ro mos Šv. Sta nis lo vo baž ny čio je esan tis 
Pran ciš kaus Smug le vi čiaus ta py tas pa veiks las (1774). 
Įdo mu, kad šie „Ste buk lą prie Po loc ko“ vaiz duo jan tys 
kū ri niai yra skir tin go se vals ty bė se. Prie šios gru pės 

pri skir ti na ir gar sio ji Pa ne vė žio ka ted ros ab si dės fres
ka. Ikono g ra fi ja ji vei kiau sie tų si su 1519 m. per ga le, 
įvy ku sia ne to li Vil niaus, ta čiau au to rius Jo nas Mac ke
vi čius, kū ri nį pa va din da mas „Ste buk las prie Po loc ko“, 

pa tvir ti na abie jų ste buk lin gų įvy kių su ta pa ti ni mo su 
per ga le prie Po loc ko tra di ci ją. 

Pra dė si me nuo ar ti miau sio pa vyz džio Šv. Pet ro ir 
Pau liaus baž ny čio je (pav. 3). Čia šv. Ka zi mie ras jo ja lie
tu vių ka riuo me nės prie ša ky je, nu leis ta buo že ro dy da mas 
ke lią per Dau gu vos upę, ap si ren gęs kaip kar ve dys su 
šarvais ir tu rin tis bū din giau sius at ri bu tus: ap si siau tęs 
šermuo nė lių man ti ja, su ku ni gaikš čio ka rū na ant gal vos. 
už jo nu ga ros plaz da vė lia va. Kaip ir Hi la ri jo no kny gos 
rai ži ny je, pa tvi nu si Dau gu va vaiz duo ja ma lyg siau ras 
upe lis, tuo vei kiau siai no ri ma iš ryš kin ti, kad Die vui ir 
jo šven tie siems nė ra ne ga li mų da ly kų. 

Pa na ši pa veiks lo kom po zi ci ja ma to ma Gar di no ka ted
ros Šv. Ka zi mie ro al to riaus ant ra me tarps ny je (pav. 4). 

11 plg. re klai tis p., Pra ras tosios Lie tu vos pėd sa kų be ieš kant, Vil nius: 
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 155.

pav. 5. pranciškus Smuglevičius. šv. kazimiero pasirodymas prie 
polocko. 1774. Drobė, aliejus. roma, šv. Stanislovo bažnyčia

12 pa žo džiui – „nu gręž ti vei dą“. 
13 plg. re klai tis p., op. cit., p. 157.

„šV. ka zi MiE rai, anT BaL TO žir gO VėL aT jO ki...“
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Šia me pa veiks le šv. Ka zi mie ras pa vaiz duo tas rau donu 
ku ni gaikš čio ap da ru ir ka rū na ant bal to žir go skrie-
jantis per upę. Ka ra lai tis pats lai ko ran ko je vė lia vą, 
ant kurios  nu pieš tas Abiejų Tautų Respublikos ere lis. 
Lie tu viai ka riai ver žliai se ka sa vo ved lį, to lu mo je, ki
ta me upės kran te, ma to ma ri kiuo tė je žen gian ti prie šo 
ka riuo menė. 

Šia te ma su dė tin ges nė Smug le vi čiaus kom po zi ci ja 
(pav. 5). Pa veiks las ka bo Šv. Sta nis lo vo baž ny čios Ro
mo je de ši nia ja me, šo ni nia me al to riu je. Šv. Ka zi mie ras, 
bajo ro rū bais, žen gia lie tu vių ka riuo me nės prie ky je, ro
dy da mas su tri ku sius prie šus. Šie dangs to si vei dus  tarsi 
nuo ryš kios švie sos, sklin dan čios nuo šven to jo ka ralai čio 
(gal būt tai aliu zi ja į fra zę il suo ma es to so sem biante 
spaventa, e cost rin ge i ne mi ci a vo lar fac cia – jo di din ga 
išvaiz da ver čia prie šus nu gręž ti vei dus). To lu mo je ma
ty ti pa svi ru si bu rė ir Po loc ko mies to bokš tas. Pa veiks lo 
apa čio je pa vaiz duo tos lai vo nuo lau žos, o vir šu je – an
ge lai su aly vų ša ka ste bi ste buk lin gą lie tu vių per ga lę. 

Ste buk lin ga lie tu vių per ga lė pa vaiz duo ta gar sio je Mac
ke vi čiaus fres ko je „Ste buk las ties Po loc ku“ (1931–1933) 
Pa ne vė žio Kris taus Ka ra liaus ka ted ros apsi dė je (pav. 
6). Prie šio gran dio zi nio kū ri nio dir bo ta py to jai Vy tau
tas Pa lai ma ir Do mi ce lė Ta ra bil die nė, o Mac kevi čius  
yra šios kom po zi ci jos au to rius. Pa ne vė žio ka ted ros iko
nog ra fi nei pro gra mai va do va vo pats šven to vės sta tyto 
jas vysk. Ka zi mie ras Pal ta ro kas, gar sė jęs kaip karš tas 
šv. Ka zi mie ro ger bė jas ir „ypač rū pi nę sis gai vin ti ru sų 
lai kais slo pin tą vie nin te lio Lie tu vos šven to jo kul tą“14. 

14 jan ke vi čiū tė g., „Lie tu vos baž ny ti nė dai lė 1918–1940 m. (1)“, in: 
Nau ja sis Ži di nys-Ai dai, 2001, nr. 4, p. 186. 

15 Pa ne vė žio vys ku pi ja, Vil nius, LkMa, 1998, p. 237.

Di din go je kom po zici jo je di des nę da lį 
už iman čia me dan gu je pa vaiz duo tas 
šv. Ka zi mie ras bal tais dra bu žiais su 
le li ja ran ko je. Lie tu vių ka riai – iš
kel to mis ran ko mis, džiaugs min gai 
šlo vi nan tys šven tą jį ka ra laitį. 

Šv. Ka zi mie ro ju bi lie ji niais me tais 
(1984) gra fi kas Kas ty tis Juo di kai tis 
(1932–2000) gra fi kos rai žinio te ma 
pa si rin ko 1519 m. ste buk lą. Šį kar tą 
ste buk las vyks ta Vil niaus bokš tų pa
no ra mos fo ne (pav. 7). Šio je sce no je, 
kaip ir Pa ne vė žio ka ted ros ab si dė je, 
prie šų ne ma ty ti, ta čiau šv. Ka zi mie
ras, vie no je ran ko je lai kan tis kryžių, 
ki to je – le li ją, ant bal to žir go, įkū ni ja 
iš si va da vi mo vi zi jos šauk lį ir ved lį. 

Įdo mu, kad 2001 m., mi nint šv. Kazi
mie ro iš kil mę, Vil niaus jė zui tai iš lei do 
at vi ru ką kaip tik su šiuo Juodi  kai čio 
rai ži niu, ku rio dvi ei lis šau kia si vėl 

at jo ti šv. Ka zi mie rą: „Šven ta sis Ka zi mie rai, ant bal to 
žir go vėl atjo ki pa leng vin ti var gų, kan čios...“ Gal tai 
ir ne reikš min gas įvy kis, bet, ki ta ver tus, ar tai nė ra 
spon ta niš ka įžvalga, kad ir šian dien šv. Ka zi mie ro 
šau kia ma si kaip tie sos ir tei sin gu mo kar žy gio, ga lin čio 
pa dėti sun kiu tau tai is to ri nio vir smo lai ko tar piu. Kai 
prie šų tar si ne be turi  me, bet kar tu kiek vie nas jau čia
me, kad pa si rin ki mo tarp gė rio ir blo gio fron to li ni ja 
ei na mūsų šir dy se, vėl su si lau kia at lie po mal da vi mas: 

„Sie la gry niau sia, šir die skais čiau sia, mū sų Tė vy nės 
Žie de rink ti nis. Melsk Visaga lį, gel bėk mūs ša lį, Šven
tas Ka zi mie rai“15. Šie žo džiai ant Pa ne vė žio ka ted ros 
bokš te ka ban čio var po, de di kuo to šv. Ka zi mie rui, bu vo 
nu kal din ti prieš 70 me tų – try lik tais pir mo sios Lie tu vos 
Ne pri klau so my bės me tais.

pav. 6. jonas Mackevičius. Stebuklas prie polocko. 1931–1933. Freska. panevėžio kris
taus karaliaus katedra

pav. 7. kastytis juodikaitis. šv. kazimieras. 2001. atvirukas

Si gi Ta MaS LauS kai Tė
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Tik rO Vė SkLiauS TuO SE, ar Ba kO MO kė 
iz ra e Lis sa LaN tiš kis

Aušra Pažėrai tė

Kaip šir dies pa rei gos – ti kė ti, su vok ti sa vo šir dy je Die vo 
vie na ti nu mą, tar nau ti Jam sa vo vi di nia me gy ve ni me, 
bi jo ti Jo ir my lė ti Jį, tu rė ti tinka mą in ten ci ją Jam tar
nau ti, Jį gar bin ti, lai ky tis Jo įsta tymų2. Šios pa žiū ros, 
nuo sek liai ve dan čios į ga na ra di ka lias iš va das (kad 
vi di nės nuo sta tos, ti kė ji mas, in ten ci ja (nu kreip tu mas) 
ga li bū ti trak tuo ja mi vos ne kaip pa kan ka mas re li gin gu
mas), il gai niui bu vo in kor po ruo tos į rabi niš ką ją min ties 
tra di ci ją3. Jo vei ka las mėg tas ir vėliau iš si plė to ju sia me 
Vo kie ti jos žy dų aš ke na zių chasi dų (pa mal džių jų) są jū
dy je4, ir ly giag re čiai be si plė sian čia me ka ba lis ti nia me 
są jū dy je, ir tra di cio na lis ti nė je ap lin ko je5. Mo šė Ha y y
i mas Luz zat to pats ži no mas kaip vie nas di des nių sa vo 
laik o ka ba listų. 

Mu sar li te ra tū ro je žmo gaus dė me sys krei pia mas at
pa žin ti sa vo in ten ci jas ir puo se lė ti to kias sie los sa vy bes, 
ku rios pa dė tų to bu liau gy ven ti prak ti nį re li gin gą gy ve ni
mą. Mo šė Ha y y i mas Luz zat to, apie ku rį Vil niaus Ga o nas 
bu vo pa sa kęs, kad jis ju daiz mą iš ma no taip gi liai, kaip 
ma žai kas pa jė gus iš ma ny ti, įva de sa vo kny gai Me sil lat 
yešarim rašo6: „Pa ty ri nė ję dau ge lį da ly kų pa sau ly je, 
pa ma ty si me, kad dau ge lis gu vaus in te lek to ir ašt raus 
pro to žmo nių di džiau sią sa vo min čių ir mąs ty mų da lį 
ski ria iš min ties sub ti ly bėms ir ana li zės gilu mui, kiek
vie nas pa gal sa vo in te lek to po lin kį ir na tūra lų po trau kį. 
Yra to kių, ku rie de da di džiu les pa stan gas ty ri nė da mi 
kū ri ni ją ir gam tą. Ki ti vi są sa vo mąs ty mą ski ria ast ro
no mi jai ir ma te ma ti kai, dar ki ti – me nams. Yra to kių, 
ku rie gi liai pa si nė rę į šven to sios To ros stu di jas, dar ki ti 

LIetuVoS reLIGIjų IStorIja

aušra pažėraiTė (g. 1965) – filosofijos ir religijos studijų 
magistrė, Vu religijos studijų ir tyrimo centro mokslinė 
bendradarbė, VDu doktorantė. Hebrajų kalbą ir judaizmą 
studijavo Vu judaikos centre, jeruzalės Hebrajų universitete.

šiEk TiEk BiOg ra Fi jOS

Iz ra e lis Sa lan tiš kis (tik ro ji pa var dė – Lip ki nas) gi mė 
1810 m. Ža ga rė je. Jo tė vas bu vo vie ti nis ra bi nas. Tė
vas bu vo ir jo pir ma sis To ros bei Tal mu do mo ky to jas. 
To les nių ra bi nis ti nių stu di jų gi liu ir im liu pro tu pa
si žy mė ju sį pa aug lį tė vas iš siun tė į Sa lan tus pas ten 
gar sė ju sį mo ky to ją Hir šą Broi dę. Sa lan tuo se jis su ti ko 
žmogų, pa da riu sį di džiu lę įta ką to les niam jo ieš ko ji mų 
ke liui. Tai bu vo Jo si fas Zun de lis. Jo pa slap tin ga as me
ny bė ga na grei tai pa trau kė Iz ra e lio dė me sį. Iš pa žiūros 
nie kuo neiš si ski rian tis krau tu vi nin kas, il gas va lan das 
leis da vęs lau kuo se, vie nat vė je stu di juo da mas To rą ir 
va di na muo sius mu sar ijus, pa si ro dė di de lis To ros ir 
Talmu do ži no vas; le gen dos apie jį bu vo pa skli du sios to li 
už Lie tu vos ri bų. Jis smal sų Iz ra e lį, ieš kan tį to bu lumo 
ke lio, pa ska ti no skai ty ti mu sa ri jus. Ko kie tai teks tai? 

Pir mi nė žo džio mu sar reikš mė – pa pei ki mas, baus mė, 
at ly gis. Nau jai siais lai kais šis žo dis im tas var to ti tu rint 
ome ny je mo ra lę. Dau gu ma tra di ci nių, po pu lia rių mu sar 
teks tų, daž niau siai spaus di na mų pa ra le liai heb ra jų ir 
ji diš kal bo mis, iš tie sų tu rė jo ryš kų mo ra lizuo ja mą at
spal vį. Jie bu vo skir ti pa pras tiems, ne tu rin tiems lai ko 
ir ge bė ji mo il gai sė dė ti ir stu di juo ti tal mu di nę li te ra tū rą 
žmo nėms. Ta čiau kla si ki niai mu sar teks tai, to kie kaip 
Ba hy a’ os ibn Pa qu da’ os (1050–1120, Sa ra go sa) Ho vot 
hale va vot („Šir dies pa rei gos“), So lo mo no ibn Ga bi ro
lio (1020–1057) Se fer tik kun mid dot hane feš („Kny ga 
apie sie los bruo žų tai sy mą“), Mo šės Ha y y i mo Luz zat to 
(1707–1746) Me sil lat yešarim („Tei sio jo ta kas“), De rekh 
HaŠem („Die vo ke lias“) bu vo gero kai gi les ni ne gu pa
pras tas mo ra li za vi mas pra stuo menei. Pa grin di nis jų 
už da vi nys bu vo pri min ti, kaip sa ko Ba hya ibn Pa qu da, 
„šir dies pa rei gas“, tuos vi di nius re li gin gu mo as pek tus, 
ku rie žmo gaus šir dį pri ar ti na prie Die vo kar tais la biau 
ne gu „[kū no] na rių pa rei gos“, t. y. įsta ty mų lai ky ma sis1. 

1 pa gal r. yehu da ibn Tib bo no ver ti mą iš ara bų į heb ra jų kal bą, r. Ba
hya ben jo seph ibn pa qu da, Se fer To rat Ho vot ha-le va vot (=Du ties of 
the He art), je ru sa lem / new york: Feld heim pub lis hers.

2 žr. Ibid., p. 18. 
3 žr. Dan j., Je wish Mys ti cism and Je wish Et hics, Se at tle and Lon don: 

uni ver si ty of was hing ton press, 1986, p. 22–25.
4 Xi i i– XiV a. są jū dis, ku rio ne rei kė tų pai nio ti su XVi ii a. Len ki jo je ir 

uk rai no je ki lu siu Ba al šem To vo cha si diz mu. ju daiz mo is to ri jo je būta 
ke le to cha si diš kų są jū džių. kai ku rių šiuo lai ki nių žy dų moks li ninkų nuo
mo ne, jė zų taip pat bū tų ga li ma lai ky ti vie nu iš sa vo me to cha sidų.   

5 žr. Ibid., p. 10–11. 
6 Mos he cha y im Luz zat to, Me sil lat Yesha rim, je ru sa lem / new york: 

Feld heim pub lis hers, p. 2. 
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už si ė mę ha la chi nė mis7 dis ku si jo mis, dar ki ti – mid rašu8 
ir ki tais įsta ty mi niais spren di niais. Ta čiau maža to kių, 
ku rie pa švęs tų sa vo mąs ty mą die viš ko sios tar nys tės 
to bu li ni mui – mei lei, Die vo bai mei (yir’ah), susi jun
gi mui (dve kut) ir vi siems ki tiems die viško at si da vi mo 
(ha si dūt) atžvil giams“.

Ši kny ga Sa lan tiškiui bu vo vie na svar bes nių. Po su
si ti ki mo su Zun de liu jis už si krė tė šia die viš ko sios tar
nys tės, Die vo bai mės to bu lu mo sie ki mo min ti mi. 

1840 m. Iz ra e lis Sa lan tiš kis at vy ko į Vil nių; at ro do, 
kad dėl pa šli ju sių jo žmo nos ver slo rei ka lų Sa lan tuo se. 
Čia jis iš kar to bu vo pri pa žin tas vie nu di džiau sių tal
mu dis tų ir pa kvies tas į at si lais vi nu sią Ra mai lio je ši vos 
(ra bi nis ti nės „aka de mi jos“) va do vo vie tą. Ne tru kus pa
aiš kė jo, kad į tą vie tą iki jo pre ten da vęs ki tas as muo, 
ku ris pa si jun ta ge ro kai pa že min tas. At si sa kęs šios 
vie tos, Iz ra e lis už upy je įkū rė sa vo pa ties mo kyklą, ku
rio je sa vo mo ki nius pra dė jo ska tin ti re gu lia riai skai ty ti 
mu sar li te ra tū rą. Taip pra si dė jo Mu sar są jū dis. Ki taip 
ne gu cha si diz mas, tai ne bu vo ma si nis reiš ki nys. Tai 
bu vo as me ny bių, pa jė gių at gai vin ti tra di ci nį ju daiz mą, 
at nau jin ti jį iš pa grin dų, sąjūdis9. Sa lan tiš kio pa grin
di nė au di to ri ja bu vo va di na mie ji ba’a lei ba tim, t. y. 
vi du ri ny sis vi suo me nės sluoks nis, – jau ni vy rai, na mų 
sa vi nin kai, šei mi nin kai, pa pras tai – šei mos galvos, 
jie bu vo ska ti na mi da lį lai ko skir ti stu di joms, idant 
ga lėtų ga liau siai tap ti ne tik stip rio mis as me ny bė mis, 
bet ir ben druo me nės ly de riais, ge ban čiais at si liep ti į 
 ak tu a lius ben druo me nės na rių po rei kius. Po 1848  m. 
ge rą de šimt me tį Sa lan tiš kis sa vo veik lą to liau tę sė 
 Kau ne. Dėl svei ka tos būk lės pri vers tas gy dy to jų ieš
ko ti Va ka ruose, li ku sį gy ve ni mą pra lei do kla jo nė se, 
 ret kar čiais už suk da mas į Lie tu vą, ypač į Kau ną, kur 
aš tun to de šimt me čio pa bai go je jo mo ki niai įgy ven dins 
vie ną jo su ma ny mų – įsteigs ins ti tu tą (Ko lel) mi nė
tiems ba’a lei ba tim. Mi rė  Iz ra e lis Sa lan tiš kis 1883 m. 
Ka  ra liau čiuje. 

       
 teks tai

Teks tų Sa lan tiš kis ra šė ne daug. Vi sa, kas iš li ko – tai 
aš tuo nios Vil niaus pe ri odo ho mi li jos (1843–1845), ke
le tas laiš kų (ir Vil niaus, ir Kau no pe ri odo), svar biau
siu iš jų lai ko mas Ig ge ret haMu sar („Mu sar laiškas“), 
išleis tas Kau ne iš kar to jam išvy kus, trys straips niai, 
paskelbti (1861–1862) žur na le Te vu nah (anks ty vasis 
vo kiška sis pe ri odas), ir vie nas straips nis (apie 1881 
m.) rin ki ny je ’Etz Pe ri10.    

Žemiau skel bia mas pir mas iš aštuo nių Iz ra e lio Sa
lan tiš kio (Lip ki no) ho mi li jų (druš) ver ti mas11. Ho mi li
ja skir ta vie no iš sa vai ti nių To ros skai ti nių (pa ra ša), 

kamenkos Bugskajos sinagogos sienų dekoras. 
XVii–XViii a. ukraina

7 Dis ku si jos apie vie no ar ki to įsta ty mo, nuo sta tos prak ti nį pri
tai kymą, lai ky mą si, re mian tis to mis ar ki to mis spren di mo ga vi mo 
tai syk lė mis, me to dais. Daž nai tos dis ku si jos ga lė jo vyk ti dėl vi siš kai 
prak tiškai tuo me tu ne ak tu a laus įsta ty mo, nau do jan tis spe ku lia ty viais 
iš ve džiojimais, ku rie lei do de monst ruo ti sa vo pro to su ge bė ji mus. 
Dau  ge lis gi les nių tal mu do ži no vų veng da vo to kių ypa tin gų dis ku si jų  
(ypač me to do, va di na mo pil pul), kaip tuščio ir ne nau din go pui ka vi mo
si sa vo pro tu. Vie nas iš to kių šio me to do prie ši nin kų bu vo ir iz ra e lis 
Sa lan tiškis.    

8 ap skri tai jau nu si sto vė ju si tra di ci ja, kad mid ra šas – tai vie nas 

rabinisti nių Bib li jos in ter pre ta ci jos me to dų. Ta čiau Mošė Ha y y i mas 
Luz zat to, at ro do, tu ri ome ny je pir mi nę mid raš reikšmę: eg ze ge zės 
me todas, su ku rio pa gal ba ga li ma iš Bi bi jos teks to iš lukš ten ti vie ną ar 
ki tą ha la chi nį spren di nį. 

9 Tarp to kių as me ny bių – vie nas žy mes nių XX a. žy dų fi lo so fi nės 
min ties is to ri kų Ha ris wolf so nas, kny gos „nuo Fi lo no iki Spi no zos“ 
au to rius, kau no Sla ba dos mu sa riš ko sios je ši vos „auk lė ti nis“. 

10 pgl. Hil lel gold berg, Is ra el Sa lan ter: Text, Struc tu re, Idea. The Et-
hics and The o lo gy of an Early Psy cho lo gist of the Un cons cio us, new 
york, 1982, p. 12. 
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ku ris va di na si No ah („No jus“)12, prie dui (haf ta ra) 
prie šio skai ti nio13. Tai ant ra sis žy dų li tur gi nių me tų 
 skai ti nys, ei nan tis iš kar to po Be rešit („Pradžio je...“) 
 skai ti nio. Haf ta ra šiam skai ti niui pa im ta iš pra našo 
 Izai jo kny gos. Jo je Sa lan tiš kis in ter pre ta ci jai pa si
rin ko vie ną ei lu tę, ku ri bib li nė je eg ze ge zė je pa pras tai 
in ter pre tuo ja ma me ta fo riš kai, kaip kvie ti mas siek ti 
 dva si nių gė ry bių, Die vo ma lo nės, mei lės, da li ja mų 
 ne mo ka mai, be pi ni gų. Bet žo dis „vel tui“ pra na šo 
teks te iš tie sų  pa var to tas ki to se ei lu tė se, nuo ku rių Sa    
lantiš kis, kaip bū din ga žy dų eg ze ge zei, at plė šia pa si
rink tą ei lu tę. 

Vie toj ga li mos me ta fo ri nės pra smės, ku rios ieš ko ji
mas pra na šo žo džiuo se at ro dy tų sa vai me su pran ta mas, 
Sa lan tiš kis ban do su ras ti pa pras tą, pa žo di nę teks to 
pras mę, ku ri ra bi nis ti nė je eg ze ge zė je va di na ma pšat. 
Tai, kas pa ra šy ta, tu ri pa pras tą pras mę (pšat); ji ap
čiuo pia ma, pa gau na ma in te lek tu, nei eš kant gi lių, iš 
pir mo žvilgs nio ne ma to mų, pra smių. Ei lu tės ar at ski ro 
žo džio pras mė ban do ma ap tik ti su vo kiant tai, kas iš jos 
aki vaiz džiai iš skai to ma, tai, kas skam ba (kešamo’u), 
kas nu ma no ma (kemišma’u), ko kia ling vis ti nė ar kon
teks ti nė to, kas pa sa ky ta, pras mė. Teks tas kal bąs pats 
už sa ve ir at sklei dži ąs sa vo žo di nę/teks ti nę re a ly bę, 
ne bū ti nai tu rin čią tu rė ti ko kį nors re a lų re fe ren tą už 
teks to ri bų. Re a ly bė esan ti tai, kaip ji at ve ria ma žo džiais 
teks te. Pa tys žo džiai ne są re a ly bės už jo ri bų iš raiš ka, 
įkū ni ji mas, ati ti ki mas, pa sa ko ji mas apie ją. Vis dėl to 
teks to re a ly bė kar tais ban do ma gre tin ti su pa ti ria mą ja 
lai ke is to ri ne, ge og ra fi ne re a ly be, sie kiant ge riau su pras
ti pa pras tą ją to, kas pa ra šy ta, pras mę. Ta čiau teks to 
skai ty mo ir su pra ti mo tiks las pa si ro do be veik vi sa da to li 
nuo pa stan gų per jį at ras ti ir pa žin ti is to ri nę tik ro vę. 
Veikiau prie šin gai. Is to ri nė pa tir tis lei džia tuo se pa čiuo
se žo džiuo se iš skai ty ti tai, kas dar ne bu vo iš skai ty ta, 
dar ki taip pa žin ti tai, kas bu vo pa ra šy ta. Ne paisant to, 
pšat lie ka pras me, ku ri api brė žia ma pir miau sia kaip 
pa pras to ji bei kon teks tu a li teks to pras mė. 

Pa pras tai žy dų eg ze ge zė je ski ria mos bent dvi pra smių 
rū šys: pa pras to ji (pšat) ir „išieško to ji“ (nuo heb ra jiško 
draš – ieš ko ti, klau si nė ti, tei rau tis, ty ri nė ti)14. Kaip 
tik draš ti po ko men ta ruo se pil niau siai iš plė to ja ma 
teks to žo džių, ei lu čių be kon teks ti nė, daž nai vi siš kai 
sa va va liš kų, lais vų aso cia ci jų in ter pre ta ci ja, ži no ma 
mid raši nės kū ry bos var du. Vil niaus Ga o nas draš po
bū džio in ter preta ci ją, ko men ta rus va di no ra bi nis ti ne 
tra di ci ja, o pšat – tie siog pa pras tą ja in ter pre ta ci ja15. 
Da vi das Weis sas Ha liv ni tei gia, kad su Vil niaus Ga o nu 
ra bi nis ti nė je eg zege zė je pra si dė jo nau ja sis in ter pre ta
ci jos pe ri odas, ku ria me ėmė do mi nuo ti pšat me to das16. 
Vil niaus Ga o no  mo ki niams ir mo ki nių mo ki niams (prie 
to kių pri ski ria mas ir Sa lan tiš kis) draš pa si da rė įma
no mas tik at rem tas į pšat. Sa lan tiškis sa vo in ter pre
ta ci jo je (draš), kaip ma ty ti iš pa čios pir mos ei lu tės, iš 
tie sų at si re mia į pšat, nors gry nas pšat bū tų rei ka la vęs 
at pa žin ti teks to me ta fo riš ku mą. Pa skai ty ki me pa tį Iz
ra e lio Sa lan  tiš kio teks tą.

HO Mi Li ja 
No AH HAf TA RA 

Ko dėl mo ka te pi ni gus ne už duo ną, ir ati duo da te 
 už dar bį ne už tai, kas pa so ti na? Klau syte  klau sy ki te 
ma nęs, ir val gy si te, kas ge ra, gar džiuo sis ska nės tais 
jū  sų sie la… (Iz 55, 2)

pa pras tos to, kas pa ra šy ta, pra smės dau gia žo džia vi mas 
ne leis tų su pras ti, net dar la biau ap sun kin tų. 

ar gi tai šven tas ke lias trokš tan tiems Die vo ar tu mo: siek
ti ska nės tų ir val gy ti tai, kas ge ra ir rie bu, tai, kas nu to li na 
žmo gų nuo to bu lu mo ir dvi kut ha-Šem17, te bū nie jis pa
laimin tas? ką gi tvir ti na mums pra na šas? kad val gy si me  
tai, kas ge ra, ir gar džiuo si mės ge riau siais šio pa sau lio gar dė
siais, – čia kvai liai taip ir ap si gau na. ki ta ver tus, jis bus per 
daug pa sa kęs, [sa ky da mas] „jū sų sie la“: juk bū tų  pa ka kę pa
sa ky ti „gar džiuo si tės ska nės tais“. kam gi jam  „jū sų siela“? 

at ro do, yra dvi rū šys pi ni gų geis mo18. Bū na, kad pi ni gai 

aušra pažėrai Tė

11 pa teik tam ho mi li jos ver ti mui nau do ta si Mor dek ha jaus pa kh te rio 
išleis tu iz ra e lio Sa lan tiškio raštų rin ki niu su įva du ir pa aiš ki ni mais: Kit vei 
R. Yisra el Sa lan ter: drušim, meim rim, iga rot, yerus ha  lay im, 1972.

12 Į jį įei na Pradžios kny gos 6, 9–11, 32 ei lu tės. To ra (Pen kiak ny gė) 
su skirs ty ta į tiek da lių, kad bū tų per skai ty ta per vie ne rių me tų cik lą. 
ši tra di ci ja nu sta ty ta po ii šven tyk los su grio vi mo, pa grin di niams žy dų 
moks lin gu mo cen trams įsi kū rus Ba bi lo ni jos te ri to ri jo je. prieš tai skai ti
nių cik las ne bu vo su re gu liuo tas ir ga lė jo tęs tis iki tre jų me tų. juo la biau 
ne bu vo su re gu liuo ti ir pra na šų kny gų prie dai prie pa grin di nių skai ti nių. 
pa pras tai si na go go se ii šven tyk los lai ko tar piu bū da vo skaito mas pir ma sis 
po ran ka pa kliu vęs pra na šų kny gų skai ti nys. Vi sa tai bu vo su tvar ky ta taip 
pat Ba bi lo ni jo je: prie kiek vie no To ros skai ti nio bu vo  prišlietas vie nas 
ar ki tas skai ti nys iš pra našų kny gų. ka dan gi Bib li jos skirs ty mas į  šian
dien var to ja mus sky rius, ei lu čių nu me ra vi mas at si  rado gero kai vė liau 
(re ne san so me tu) krikš čio niško je Eu ro po je, ju daiz mo tra di ci jo je išli kęs 
skirs ty mas daž nai ski ria si nuo krikš čio niško taip, kad kai ku rie teks tai, 
ku rie krikščio niško je tra di ci jo je pa si ro do pri klau są skir tin giems pa sa
ko ji mams, čia pa si ro do kaip vien ti si pa sa ko ji mai ir at virkščiai. Daž nai 
tai lei džia ap tik ti vi siš kai ki to kią pa sa ko ji mo lo  gi ką, struk tū rą.      

13 Haf ta ra pa pras tai bū na skai ti nys iš ko kios nors pra na šų kny gos (prie 
ku rių pri ski ria mos jo zu ės, Tei sė jų, Sa mu e lio ir ka ra lių kny gos).

14 Tie sa, žino mos dar ir ki tos dvi pra smių rū šys: re mez („aliu zi ja“) ir sod 
(„pa slėp to ji“), ta čiau jos nė ra pla čiai var to ja mos. Be šių ke turių pra smių 
ži no mos ir ra bi niš kos eg ze ge zės tai syk lės, me to dai, ku rių žinomiau sias 
rin ki nys – va di na mie ji „Try li ka ra bi iš ma e lio prin ci pų“, ran da mų Tal
mu de. Vei kiau siai jie jau bu vo vie nu ar ki tu pa vi da lu naudo ti ii šven
tyk los lai ko tar piu ir kaip prin ci pai su for mu luo ti anks ty vuo ju Tal mu do 
kom plek ta vi mo lai ko tar piu (bent jau i a. pr. m. e. – ii m. e. a.).

15 Da vid weiss Ha liv ni, Pes hat and De rash. Plain and Ap plied Me-
a ning in Rab bi nic Exe ge sis, new york, Ox ford: Ox ford uni ver si ty 
press, 1991, p. 30–31.

16 Ibid.
17 Su si jun gi mo su Die vu. žodis ha-Šem pa žo džiui reiš kia „tas Var das“, 

t. y. Die vo var das. Ven giant jį iš tar ti, jis pa kei čia mas žo džiais Ado nai 
ar ba ha -Šem, ar ba šven ta sis, pa lai min ta sis ir ki tais.  

18 šis žodis (ta’avah) Bib li jo je be veik vi sais at ve jais reiškia sie los geis
mus ne tiems da ly kams, ku rių pri de rė tų geis ti. pir mas toks bu vo pa ži ni mo 
me džio vai siaus geis mas („Mo te ris ma tė, kad me dis ge ras val gy mui ir 
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gei džia mi dau giau sa vo po rei kiams [pa ten kin ti], ir kiek vie
nas, jų sie kian tis, ieš kos ne kon kre čiai jų, bet juo se vis ko, 
ko gei džia jo sie la. ir bū na, kad gei džia ma pi ni gų ne tu rint 
ko kį nors po rei kį: pats pi ni gų po mė gis įsi šak ni jęs taip, kad 
di di na di džiu lį, su nie kuo ne pa ly gi na mą, troš ki mą. jis atsi
sa kys val gy ti ir ger ti vien var dan di de lių pi ni gų. 

Skir tu mas tarp jų tas, kad pir mas, sa vo [po rei kius] vi siš kai 
pa ten ki nęs, ne be si rū pins kaup ti dau giau pi ni gų. ne taip 
ant ra sis, nes net jei gu kaip smė lio pa dau gė tų jo pi ni gų, jo 
sie la ne bū tų pa so tin ta tur tu, ir jam vi sa da rū pės to liau kaup ti 
pi ni gus, nes pi ni gai tik stip ri na ja me di dį jį jo troš ki mą labiau 
už vi sus ki tus troš ki mus, ir jis trokš vis ko, kas tik gau sins jo 
pi ni gus (ga li bū ti, kad tu rint ome ny je kaip tik to kį nu kreip
tu mą [ka va nah] ir bu vo pa ra šy ta: „pi ni gus mėgs tan tys – t. y. 
pa čius pi ni gus, o ne tai, į ką jie iš kei čia mi, – nepa  si so tins pi
ni gais“ (Koh 5, 9), nie ka da ne pa si so tins). O ka dan gi ap skri tai 
pi ni gų geis mas yra skau dus blo gis (plg. Koh 5, 13,  5, 15), 
tai ant ra sis iš tie sų ge ro kai pa sun ki na tą blo gį. juk pir ma sis 
ga li bū ti nu kreip tas dan gaus link; tai ga lė tų bū ti tur tas, skir tas 
kū rė jo, te bū nie pa lai min tas jo vardas, tar nys tei: leis ti sa vo 
vai kus į Tal mud To ra19, [at lik ti] micvot20, gmi lut-has sa dim21, 
nes vi si šio pa sau lio rei ka lai, kaip ir tei sin gu mo dar bai, jei gu 
bus pa da ry ti žmo gui tu rint tin ka mą nu kreip tu mą: pa stip rin
ti kū ną kū rė jo tar nys tei, – ta da sa vai me bus at lik ta mic va 
(kaip kad pa rašyta ram ba mo22 Ha lak hot de’ot23 vei ka le, 
[taip pat kny go se] Ha-tur24, Šul han Arukh25, Oreh Ha y y im 
(231 sky re lio aiški ni mas ir jo pa bai ga). štai kas ten sa ko ma: 
„ir tas, ku ris taip el gia si, nuo la tos tar nau ja sa vo kū rė jui“26. 
kaip sa ky da vo pa lai min tos at minties mo ky to jai (Be rak hot, 
daf 63a27): „pa aiš ki no Bar ka pa ra: „ku ris tas ma žy tis To ros 
teks te lis, į ku rį at si re mia vi si es mi niai To ros prie sa kai?“ – „Vi-
suo se sa vo ke liuo se iš pa žink Jį ir Jis iš tie sins ta vo ke lius“ (Pat 
3, 6)“. Ta čiau ne taip ant ro jo at ve ju, nes ne įma no ma, kad jis 
ko kia me nors da ly ke tu rė tų nu kreip tu mą var dan Dan gaus. 
ar gi įsa kė šven ta sis, te bū nie jis pa lai min tas, nuim ti der lių ir 
kaup ti di de lius pi ni gus tam, kad tai ne bū tų pa nau do ta? 

šio pa sau lio da ly kai va di na mi ma lo nu mu, nes po džiaugs
mo – džiaugs mas, kaip jau il gai aiški no me ki to je vie to je28. 
Ta čiau ka dan gi tvir ti ni mas „vi suo se sa vo ke liuo se iš pa
žink jį“ tin ka ir val gy mo, ir gė ri mo, ir gar džia vi mo si va lan 
dai, kaip ir mo ky mui si tą va lan dą, kai gau na mas at ly gis už tai, 
tai pa si ro do [anie da ly kai] pa va din ti ni gė riu, nes tiks  las – gė ris. 

Dar vie nas skir tu mas tarp val gy mo var dan Dan gaus ir 
val gy mo sa vo geis mui pa ten kin ti: tik kū nui nė ra [nie ko] 
ska niau už val gy mą, o ne sie lai, [ku riai nė ra nie ko ska niau 
už tai,] kas yra val gis var dan Dan gaus, kaip pa ra šy ta kny
go se – kad ir sie la bū tų pa gar din ta tin ka mu nu kreip tu mu, ir 
pa aiš kin ta: „ko dėl mo ka te pi ni gus ne už duo ną?“ – ka dan gi 
ne tu ri te po rei kio duo nai, o tik gei džia te pi ni gų kaip to kių. ir 
jei gu „lei džia te tai, ką už dir bo te tam, kas ne pa so ti na“, ta da 
sie la lie ka am ži nai ne pa so tin ta. ir taip pat neįma no ma, kad 
ta me nu kreip tu me var dan Dan gaus bū tų lai koma si „vi suo se 
sa vo ke liuo se iš pa žink jį“, bet ne bū tų lai ko masi ma lo niuo se 
[da ly kuo se],  ka dan gi „klau sy ki te ma nęs ir val gy si te tai, kas 
ge ra“ reiš kia, kad vi si ma lo nu mai ga li iš ei ti į ge ra. ir kaip 
jū sų val gy mo at žvil giu ne bus nie ko gar des nio kū nui, taip 
tam, ku ris klau so Die vo – „ir gar džiuo sis ska nės tais jū sų sie
la“. Taip ir sie la bus pa so tin ta, ir tik rai [su si lauks] Ha-Šem, 
te bū nie jis pa lai min tas, pa gal bos.

HO Mi Li jOS kO MEn Ta raS

Dau ge lis švie tė jiš kos nuo sta tos vei kė jų XIX a. pa bai go
je kri ti ka vo mu sar sąjūdį dėl per dė to as ke tiz mo, ta čiau 
No ah haf ta ra ho mi li ja ga lė tų vers ti su abe jo ti, ar pa ties 
Sa lan tiš kio pra di niuo se su ma ny muo se bu vo ga li ma ras ti 
ką pa na šaus į as ke tiz mą. Teks tas, at rodo, skir tas ne 
pra stuo me nei, bet vei kiau siai ba ’a lei ba tim. Jis vi siš kai 
ne pa na šus net ir į mo ra li zuo jan tį pa mokslą. Žais da mas 
pšat skai ty mo bū du Sa lan tiš kis pa pras čiau siai at ran
da vie no je pra na šo Izai jo ei lu tė je pra smes, ku rios bū tų 
ak tu a lios bū tent tam vi suo me nės sluoks niui. 

At ro do, kad Sa lan tiš kis sa ko sa vo klau sy to jams ar 
skai ty to jams, kad pa pras to ji to, kas pa ra šy ta, pras mė 
prie šin ga dau gia žo džia vi mui, nes daug žo džių tik ap
sun kin tų ga li my bę ją pa gau ti. Be abe jo, tai, kas pa ra
šy ta – Izai jo ei lu tė, ku rią jis ban do skai ty ti ir su prasti... 
Nors pra na šo teks tas me ta fo riš kas, Sa lan tiš kis pa ban
do per skai ty ti tai, lyg ja me me ta fo riš ku mo ne bū tų nė 
pėd sa ko. Ei lu tei su pras ti rei kia pa pras tos nuo vo kos. 
Įpra tu siam skai ty ti teks tą (čia – Bib li jos) ei lu tė po 
ei lu tės, pa gau nant ko kią nors jų ben drą pa tei kia mą 
ži nią, o pa ra dok sa liems ir pa žo diš kai sun kiai su pran
ta miems pasa ky mams su tei kiant me ta fo ros sta tu są, 

geis ti nas (ta’avah) akims ir trokšti nas (neh mad) sėk mei“ (Pr 3, 6)). Sa
lan tiškio teks tuo se jis pa si ro do ga na reikšmin gas ter mi nas, nu sa kan tis 
pri gim ti nį žmo gaus po lin kį geis ti ne tin ka mų da ly kų. re mian tis šiuo 
ter mi nu, vė liau jis vys tys sa vo pe da go gi nępsi cho lo gi nę kon cep ci ją, ku ri 
daž nai ver ti na ma kaip ga na pe si mis ti nė žmo gaus ga li my bių įveik ti sa vo 
po lin kius at žvil giu. Ta čiau šio je ho mi li jo je kol kas dar sun ku ap čiuop ti 
ko kį nors pe si miz mą ar ko kių nors at šiau raus as ke tiz mo užuo maz gų, 
kas bus jam ir ypač jo se kė jams pri ki ša ma kiek vė liau.   

19 re li gi nė mo kyk la. XiX a. ca ri nė je Lie tu vo je Tal mud To ra mo kyk
los ta po naš lai čių ir ne tur tin gų tė vų, ne pa jė gian čių su mo kė ti che de ro 
(pri va čios pra di nės re li gi nės mo kyk los) mo ky to jui (me la me dui), vai kų 
prie glau dosmo kyk los, iš lai ko mos ben druo me nės lė šo mis. Sa lan tiš kis, 
ma tyt, tu ri gal vo je ne šią, o tra di ci nę Tal mud To rą.    

20 Įsta ty mams. 
21 Ter mi nas, reiškian tis ge rus (tei su mo, gai les tin gu mo, ar ti mo mei

lės) dar bus. 
22 San trum pa, reiškian ti ra bi Moše ben Mai mon (Mai mo ni das).
23 Ha lak hot d’e ot, 3 sky rius, ha lak hot 2–3 (leid. past.).
24 ke tu rios ra bio ja a ko vo, aše ro sū naus, ei lės. Ei lu tė Oreh Ha y y im, 

ha lak hot Die not var kė, si man 631; (leid. past.).
25 kla si ki nis žy dų įsta ty mų ko dek sas, su da ry tas jo se fo ca ro. 
26 žiū rėk ati tin ka mo je Šulk han Arukh vie to je (leid. past.).
27 Tal mu do trak ta tas. 
28 Bu vo nu ro dęs, ma tyt, vie na me iš sa vo ko men ta rų (leid. past.).
29 šią eko no mi kos, prag ma ti kos, žmo giš kų jų gy ve ni miš kų bū ti ny
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pa na ši žvilgs nio su pap ras ti ni mo prak ti ka ga li pa si ro dy ti 
sun kiai įvei kia ma ir dar sun kiau „įtei si na ma“. Gal tai 
pada ro ma „pa ė mus į skliaus tus“ vi sus įma no mus ei lu
tės konteks tus? Pšat žvilgs nis į teks tą tu ri to kiu bū du 
te ma ti zuo ti kiek vie ną sa ki nį, žo dį, su skliau džiant vi sa 
ki ta, ta ip pat ir gy ve namą pa sau lį, kad tie žo džiai pa si
ro dy tų kuo skaid res ni, at vi res ni, be lai ko ir kon teks tų 
ap na šų. Ši to kį žvilgs nį „me tęs“ į pra na šo Izai jo ei lu tę, 
Iz ra e lis ima si pa pras to sios pra smės iš sklei di mo. 

Kren ta į akis tai, kad, at ro do, šio je ei lu tė je kal ba ma 
apie pi ni gų lei di mą ne ten, kur rei kia, ne tiems da ly
kams, ku rie bū tų ver ti. Ki ta ver tus, kvie čia ma val gy ti 
ska nės tus ir ge rą mais tą. 

Svars ty mas pra de da mas klau si mu: ar gi tai ir yra 
ke lias ieškan tiems, sie kian tiems Die vo ar tu mo – val
gy ti ska nu my nus, ge rai ir rie biai mis ti? Iš tie sų ga li 
pa si ro dy ti keis ta, ko dėl pra na šas kal ba apie ge ro ir 
rie baus mais to val gy mą kaip apie sie kia my bę tiems, 
ku rie ieš ko Die vo? Bet, at ro do, Izai jas kaip tik tai ir 
tvir ti na: mes gar džiuo si mės gar dė siais...  Vei kiau siai 
šio pa sau lio gar dė siais. Kvai liai yra tie, ku rie ap si gau
na ir pa si me ta, ne pa ste bė ję vie no žo de lio, ku ris, at ro do, 
bu vo tik re tori nė prie mo nė, kaž kas, 
kas pa sa ky ta vir šaus, nors bu vo ga
li ma pa sa ky ti pa pras čiau. Pra na šas 
įter pė žo de lį „[jū sų] sie la“, nors bu vo 
ga li ma pa sa ky ti „jūs“... Tad šis, lyg 
ir ne bū ti nas žo de lis, vien to dėl, kad 
sti lis tiš kai at ro do kaip „per tek li nis“, 
pa trau kia dė me sį. To liau svars tant 
aiš kė ja, kad šis žo dis tam pa rak tu, 
ku riuo ban doma „at ra kin ti“ pa sa ky
mo už rak tą. Jis žy mi ta kos ky rą tarp 
dvi ejų nuo sta tų, ir to skir tu mo bū tų 
bu vę ne įma no ma pa ma ty ti be šio žo
džio. Be jo ga lė tu me pra na šo kvie ti mą 
su pras ti kaip kvie ti mą val gy ti kaž ką 
ge res nio ir gar des nio nei tai, kas bu vo 
ban do ma įsi gy ti už už dirb tus pi ni gus. 
Ne iš ven gia mai ky la pi ni gų pa skir ties 
klau si mas: ko už pi ni gus gei džia ma 
įsi gy ti? už ką pi ni gai mo ka mi, jei pra
na šui pri rei kė ska tin ti ne mo kė ti už 
tai, sa kant, kad tai ne pa so ti na ir nė ra 
duo na? Ta čiau vie toj šių klau si mų Sa lan tiš kis sku ba 
at sa ky ti į ki tą klau simą, ku ris tie sio giai, at ro do, ne ky
la iš pra na šo ra gi ni mo, ta čiau kaip tik šis klau si mas 
pa si ro do adek va čiau siai pa gau nąs to ra gi ni mo šer dį: 
ko kio bū na pi ni gų geis mo? 

At ro do, kad ki ta pra na šo Izai jo ei lu tė bū tų ga lė ju si 

pa aiš kin ti, kad kal ba ma ne apie pi ni gus, o apie tai, kad 
iš Die vo at ei nan tys („dva si niai“) da ly kai ne įkai no ja mi 
pi ni gais ir kad jie da li ja mi vel tui, ta čiau Sa lan tiš kis 
atsisa ko to kio tri via laus spren di mo. Ne iš leis da mas 
iš akių pa pras tų teks to žo džių, jis lei džia jiems iš kel ti 
ga na prag ma tiš ką di le mą29, ku ri ne at ro dys pri temp ta, 
ne pai san ti ele men ta rios teks to lo gi kos, jei pri si min
si me dar Vil niaus Ga o no iš kel tą klau si mą: kaip kuo 
pil niau, su vi sa sa vo esy be, ku ri, be abe jo, įtrauk ta į 
šio, gy ve namo jo pa sau lio, rei ka la vi mų sfe rą, į šio, dar 
ne at pirk to pa sau lio, prag ma ti ką, jo re a ly bės (mišmaš) 
sfe rą, at si duo ti vi siš kai ne prag ma tiš kam To ros stu di
ja vi mui? Pra gy ve ni mo rei ka la vi mų bent mi ni ma liai ne
pa ten ki nus, var gu ar bus įma no ma sa vo esy bę pa lenk ti 
To rai stu di juoti ir įsa ky mams bei nuo sta toms at li kti. 
Tai gi nors prag ma ti kai pa lenk tą gy ve na mą jį pa sau lį 
gry na sis mąs  tymas ban do pa lik ti ana pus skliaus tų, 
prag ma ti kos pasau lis reiš kia pre ten zi jas į tą su skliaus
tą „dva sios“, „gry no jo pro to“, „te ori nės žiū ros“, „To ros 
stu di ja vi mo“ pa sau lį, grės da mas jam pri mes ti sa vus 
įsta ty mus, su re du kuo ti į sa ve. To kio je si tu a ci jo je ga li ma 
ar ba dar stip riau įsi tvir tin ti ne pa ju di na muo se „gry nos 

erd vės“ (= ide a ly bės, gry no sios ab so liu čio sios dva sios) 
bokš tuo se, prara dus są sa ją su gy ve na mo jo pa sau lio 
re a ly be, ar ba ban dy ti pri im ti šį iš šū kį, lei džian tis į 
eg zis ten ci nių pa tir čių srau tus, ba lan sa vi mą „ant skus
tu vo aš me nų“, ar ba ban dy ti įsi žiū rė ti į šį eg zis tuo jan tį 
pa sau lį fe no me no lo giš kai kon sti tuo jant jo daik tiš kus ir 

aušra pažėrai Tė

 jablonovo sinagogos sienų dekoras. XViii a. ukraina

biųpo rei kių ten ki ni mo te mą daž nai lie čia ir E. Lévi nas (plg. To ta lité et 
in fi ni: „žmo giš ka bū ty bė pa si ten ki na sa vo po rei kiais, ji yra lai minga  per 
sa vo po rei kius. „gy ve ni mo kaž kuo“ ar ba, kaip pa sa ky tų pla to nas, šių 

ma lo nu mų kvai ly bės, pa ra dok sas yra pa si ten ki ni mas at žvil giu to, nuo 
ko gy ve ni mas pri klau so“ (pa ris: klu wer aca de mic, 1992, p. 118)).

30 plg. Lévi nas E., Et hi que et Esp rit // Dif fi ci le li berté. 
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lai kiš kus pa vi da  lus, lei džiant jiems at ver ti sa vo tie są, 
ar ba kon tem pliuo ti kū nų ges tus, jų kon sti tuo ja mą ir 
juos kon sti tuo jan čią re a ly bę, ar ba tie siog tar ti, kad nie ko 
nė ra, kas ne bū tų pa lenk ta prag ma ti kai ir at skliau dus 
skliaus tus, su pras tin ti vi sas trup me nas į vie ną gra žią 
ir pa pras tą moks li nę for mu lę. 

Ra bis Iz ra e lis taip pat ban do pa si žiū rė ti į ana pus To ros 
stu di ja vi mo var dan jos pa čios esan čią re a ly bę, ku rios 
prag ma ti ką sim bo li zuo ja (bent jau be įsi va žiuo jan čios 
į ka pi ta lis ti nį su si tvar ky mą vi suo me nės kas die ny bėje) 
pi ni gai... Ką su jais da ry ti? Ko kį iš šū kį ke lia ši fi gū ra 
sa vo tei sių rei ka lau jan čiam „dva sios“ pa sau liui? Pi ni gų 
geis mo, sa ko ra bis, esa ma dve jo po – dėl jų ga lios pa
ten kin ti po rei kius, ku rie ga lė tų bū ti va di na mi „kū no“ 
po rei kiais, ir geis mas pi ni gų dėl jų pa čių... Po šim to 
me tų Em ma nu e lis Lévi nas pri si mins, kad po pu lia rio ji 
an ti se mi ti nė nuo sta ta žy dų at žvil giu mėgs ta kal tin ti 
žydus ma te ria liz mu, „kū niš ku mu“30. Ta čiau, jo ma ny
mu, jis reiš kia ne tiek „dva si nių“ da ly kų kaip to kių, 
ig no ra vimą, bet tie siog ki to kio dva sin gu mo nuo sta tą, 
ku rią ge riau siai iš reiš kia ra bi Iz ra e lio Sa lan tiš kio mo to: 
„Ma no ar ti mo ma te ria li nis sty gius yra ma no dva si nis 
sty gius“... Sa lan tiš kis, at ro do, kaip tik ir at lie ka šį eti nį 
ju de sį, „at skliaus da mas“ „dva sios“, „To ros ir įsta ty mų“ 
pa sau lio skliaus tus gy ve na ma jam prag ma tiš ka jam pa
sau liui, ku ria me su tin ka mi tie, ku rie va di na mi „ar ti mo“ 
var du ir ku rie pir miau sia pa ste bi mi kaip „var gas“ ar 
„varg šas“, ku ris vė liau, Lévi no teks tuo se, bus pa žy mė jęs 
kiek vie no, esan čio prie šais ma ne, bu vi mą. 

At skliau dus šiuos skliaus tus, ap tin ka mas žmo giška sis 
pa sau lis, žmo nių pa sau lis, o pas ta rie ji nė ra (bent jau 
vien tik) dva si nės bū ty bės. Pir miau sia tai kū no prag
ma ti kos sub jek tai. Kaip to kie jie tu ri kū no po rei kius, 
ape ti tus, geis mus, troš ki mus, rei ka la vi mus, daž niausiai 
ne igian čius vi sa, kas rei ka lau ja ne su in te re suo tu mo, 
nu kreip tu mo į tai, kas iš es mės ne tei kia „kū niš kos“ 
nau dos, ne pa ten ki na „kū no po rei kių“... Ta čiau Sa lan tiš
kis siū lo pri si min ti pra na šo žo de lį, pa sa ky tą „vir šaus“. 
Sie la ga lė tų bū ti su vo kia ma kaip „nesu in te re suo tu mo“, 
„neprag ma ti kos“ pa sau lio, bu vu sio skliaus tuo se, įna mė, 
apie ku rios troš ki mą, pa si ro do, pra na šas ir kal ba... Ji 
trokš ta bū ti pa so tin ta kaž kuo, kam pi ni gai pa pras tai 
nė ra ski ria mi, su kuo pi ni gai, at ro do, vi siš kai ne su de ri
na mi... Iš tie sų ji lie ka ne pa so tin ta, jei gu vi sas žmo gaus 
rū pes tis, jo ke ti ni mai nu kreip ti tiek į pi ni gų dėl jų pa čių, 

tiek ir tik į kū niš ko sty giaus, kū no po rei kių ten ki ni mą... 
Be abe jo, pas ta ruo sius pa ten ki nus, priemo nės (t. y. pi
ni gai) dau giau ne be rū pi... Ta čiau at si tinka, kad net ir 
šių reik mių žmo gus ga li ne pai sy ti, už mirš ti, ig no ruo ti, 
var dan ki to kios rū šies geis mo, ku ris la bai pa na šus į 
„dva si nį“ nesu in te re suo tą geis mą, troš ku lį, ku rį sie kia
ma pa so tin ti ne prag ma tiš ku pi ni gų pa mė gi mu. Pi ni gai 
ga li bū ti gei džia mi dėl jų pa čių, o ne dėl ga lios, ku rios 
dė ka ga li ma pa ten kin ti bū ti nus kū no (ir sie los, kaip 
ma ty si me) po rei kius... Tai tam tik ra „dva sios“ pa sau lio 
troš ku lio si mu lia ci ja, ku ri sklei džia si ne prag ma tiš ko
je erd vė je. At ro do, kad šis geis mas su skliau džia mas į 
skliaus tus vie toj „dva si nių“ ver ty bių pa sau lio. Ir, ko 
ge ro, apie šį geis mą ir al kį, kaip pa ste bi Sa lan tiš kis, 
ir pa ra šy ta Ko he le to kny go je: jis nie ka da ne bus pa so
tin tas... Tad kas ga li bū ti pa so tin ta iš tik rų jų, mokant 
pi ni gus už tai, kas bū tų ta „duo na“ sie lai, tie gar du my
nai, pa jė gūs pa ma lo nin ti sie lą ir ją pa so tin ti iš tik rų
jų? Sa lan tiš kis at ran da vie ną at sa ky mą: tai tin ka mas 
ke ti ni mas prag ma tiš kai pa nau do jant to kias pa sau lio 
gė ry bes kaip pi ni gai, prag ma tiš kai juos in ves tuo jant 
į ne su in te re suo tu mo sfe rą: į „dva sios sfe rą“, ku ri yra  
Kū rė jo ir jo įsa ky mų sfe ra. Pi ni gai kaip prag ma ti nė 
 re a ly bė ga li tap ti prie mo ne, pa de dan čia vyk dy ti įsta
ty mus, prie sa kus, nuo sta tas, taip pat ir prie mo ne, 
pa de dančia at si dė ti To ros stu di joms (sau pa čiam ar 
ki tam, pa vyz džiui, sa vo vai kams). Ki taip sa kant vis
kas, kiek vie nas kū nas (kiek vie nas da ly kas) ga li bū ti 
pa len kia mas To rai, pri ri ša mas prie To ros, kaip mi ni ma 
Be rak hot trak ta te. Vi si kū nai tu ri bū ti „pri riš ti“ prie 
To ros, ir vi sa To ra, pa gal Tal mu do iš min čių bar Ka pa rą, 
ga li tilp ti į vie ną ei lu tę: „Vi suo se sa vo ke liuo se iš pa žink 
Vieš pa tį“... Tu rint tin ka mą in ten ci ją (ka va nah), tu rint 
kryp tį „dėl dan gaus“, vi si rei ka lai, da ly kai, net ir šio 
pa sau lio ma lo nu mai, bū da mi „pri ka bin ti“ prie To ros, 
ga li pa so tin ti ne tik kū ną, ku riam, be abe jo, nė ra nie
ko ge riau už jam skir tus ska nės tus ir ge rą mais tą, bet 
ir sie lą, kuriai nė ra nie ko gar des nio už šią nuo sta tą, 
kryp tį. Pas ta ro ji ve da į in ty mų Die vo ar tu mą (dve
kut), nes taip ar čiau siai da ly vau ja ma šio prag ma tiš ko 
pa sau lio – pa čią jo prag ma ti ką nu krei piant į ne su in
te re suo tu mo, ne prag ma tiš ku mo, t. y. „dan gaus“, sfe   
rą, – at bai gia ma ja me, kar tu ir at per ka ma ja me, pa sau 
lio kū ry bos dar be.
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Kul tū ros žur na las „Ai dai“ – be ne il giau siai iš ei vi jo je ėjęs 
lei di nys. Pra dė tas leis ti dar Vo kie ti jos DP sto vyk lo se, 
jau pir mai siais me tais jis ta po reikš min gu kultū ros ir 
li te ra tū ros žurnalu, būrusiu pa čių įvai riau sių kar tų ir 
nuo sta tų žmo nes. Čia ir mė  gin si me pri sta ty ti „Ai dų“ 
kū ri mo si is to ri ją ir kai tą.

1944 m. pa bai go je, per Ka lė das, pa si ro dė Miun che no 
sto vyk los in for ma ci niai la pe liai, pa va din ti „Ai dais“. Re
dak to rių su ma ny mu, lei di nys tu rė jo bū ti vien kar ti nis ir 
at lik ti in for ma ci nę funk ci ją. „Nu ta rėm iš leis ti vienkar
ti nį lei di nį ir da vėm jam var dą „Ai dai“. Ne žinau, ar tą 
var dą mums įkvė pė sprogs tan čių bom bų gar sai, ar mū sų 
tė vy nės il ge sys, ar mū sų no ras duo ti Lie tu vos „echo“ 
(ai dą) sa vo iš blaš ky tiems, pri slėg tiems tau  tiečiams.“1 
1945 m. rug sė jo mė ne sį pa si ro do žur na  las „Aidų“ pava
di ni mu. Pir mi sep ty ni nu me riai (1945 09 01 – 1945 10 30) 
ėjo re gu lia riai kas sa vai tę, žur na lą te su da rė ke tu ri la pai 
ir jis va di no si lie tu vių in for ma ci niu lei di niu. Pir ma sis 
ju ri di nis „Ai dų“ lei dė jas ir vy riau sia sis re dak to rius bu vo 
Vy tau tas Bie liaus kas. 1945–1948 m. fak tiš kas re dak to
rius bu vo Ka zys Bra dū nas. Pir mo nu me rio re dak ci jos 
įva di niame straips nyje pa teik tos kai ku rios re dak ci jos 
nuosta tos. Pir miau sia bu vo pa skelb tas lei di nio in for
ma ci nis po bū dis, o tik vė liau iš sa ky tas tiks las „duo ti 
skai ty to jams straips nių, straips ne lių, ra ši nių, ei lė raš
čių, žo džiu, tą, ką mes su pran ta me kul tū ri nės sri ties 
ak tu a li jo mis“2. Pir mi „Ai dai“ ne at si ri bo jo nuo ak tu a lių 
po li ti nių nau jie nų, jų san trau ką pa teik da mi trum pai 
ir glaus tai. Vis dėl to jau pir muo siuo se žur na lo nu me
riuo se re dak ci ja pa brė žė, kad im sis „dau giau kul tū rinio 
ir in for ma ci nio dar bo“3. Pir ma s žur na lo nu me ris taip 
pat skel bė sie kį ir no rą bū ti tam tik ra gi ja, kuri vienytų 
daugybę lietuvių, iš si bars čiu sių po ke lias de šim tis pa bė
gė lių sto vyk lų Vo kie ti jo je. Pabrėžti na svar bi re dak ci jos 
in ten ci ja jung ti ir vie ny ti įvai rių ge ne ra ci jų ir nuo sta tų 
ra šan čiuo sius. „Spau da yra gy ve ni mo pul sas. Ji nai yra 
ta gi ja, ku ri ei na per vi są vi suo me ni nį ir kul tū ri nį gy
ve ni mą. „Ai dai“ no ri bū ti taip pat tą ja ri šan či ą ja gi ja, 
ku ri mus, iš si sklai džiu  sius, ar tin tų ir vie ny tų.“4 

Pir muo se nu me riuo se skel bti dau giau  sia in for ma ci nio 

kE Li „ai Dų“ iS TO ri jOS puS La piai

Da lia Kui zi nie nė

Da Lia kui zi niE nė – hum. moks lų dak ta rė, Lietuvių iš ei vi jos 
instituto vyr. moks lo darbuotoja. 

mūSų pIrmtakaI

po bū džio straips niai, ana li zuo  jantys lie tu viš kas aktu a
li jas, po li ti nes nau jie nas, buvo įter pia mas vie nas ki tas 
ei lė raš tis ar trum pa no ve lė. Kultū  ri nės bei li teratū ri nės 
pub li ka ci jos te užė mė vos ket vir ta da lį žur na lo plo to.

1945 m. „Ai dų“ Nr. 4 iš ėjo di des nės ap im ties, ja me 
skel bia mas re dak ci jos straips nis „Su nau jo mis vil ti mis“, 
ku ria me iš reiš kia mas sie kis „dė ti dau giau gro ži nės 
li te ra tū ros da ly kų, duo ti pub li cis ti nių bei is to ri nių 
straips nių“5. Taip pat ža da ma įves ti spe cia lų sky rių, 
ku ria me bū tų skel bia mos is to ri jos, lie tu vių li te ra tū ros, 
kal bos da ly kų san trau kos, sie kiant pa gel bė ti be va do
vė lių dirban tiems mo ky to jams. 

Šeš tas „Ai dų“ nu me ris pa di dė jo ne tik pus la pių skai
čiu mi, bet ir padaugėjo kul tū ros straips nių bei gro ži nės 
li te ra tū ros pub li ka ci jų.

Gro ži nės li te ra tū ros pub li ka ci jos pa si žy mė jo dve jo pa 
orien ta ci ja: čia spaus di na ma lie tu vių ir pa sau li nės li
te ra tū ros kla si ka bei trem ty je ku rian čiųjų kū ry ba. Iš 
lie tuvių kla si kos ak tu a li zuo ja mas Mai ro nis ir Mo tie jus 
Valan čius. Iš trem ty je ku rian čiųjų dau giau sia pir muo
siuo se nu me riuo se iš spaus din ta Ber nar do Braz džio nio 
ir Ka zio Bra dū no ei lė raš čių, po vie ną ar ke lis ei lė raščius 
pub li kuo ja Sta sys San tva ras, Pau lius Jur kus, Al fon
sas Ny kaNi liū nas, Hen ri kas Na gys, Vin cas Ka zo kas. 
Turbūt dėl vie tos sto kos „Ai duo se“ men kai te pub li
kuo ja ma pro za (pa si ro do po vie ną Liu do Do vy dė no ir 
Pauliaus Jur kaus no ve lę) ir tėra vos vie na li te ra tū rinė 
re cen zi ja (apie Bra dū no dar Lie tu vo je iš leis tą kny gą 
„Pė  dos arimuos“). 

1945 m. „Ai dų“ kryp tis ga li bū ti nu sa ko ma re mian tis 
ve da mai siais straips niais. Daž niau siai jie bū da vo itin 
trum pi, pa si ra šy ti sla py var džiais. Ke le tą straipsnių 
pir mų me tų „Ai duo se“ pa skel bė tuo me ti nis žur na lo 
leidė jas Bie liaus kas. Rem da ma sis José Or te gos y Gas
se to są voko mis, au to rius ty ri nė jo ma sės (vi suo me nės) 
ir indivi do (as me ny bės) san ty kį. Tei gi niai iliust ruo ti 
vi suo me ninės įvai rių tau tų lai ky se nos ka ro ir po ka rio 
me tu pa vyz džiais, pa grin di nis dė me sys skir tas lie tu vių 

1 Bie liaus kas V. j., „„ai dų“ pra džia“, in: Ai dai, 1975, nr. 1, p. 8–9.
2 „ir vėl „ai dai““, in: Ai dai, 1945 09 01, p. 2.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 „Su nau jo mis vil ti mis“, in: Ai dai, 1945 09 24, nr. 4, p. 1.
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trem ti nių pa dė čiai ap tar ti. Po ka ri nė Eu ro pos vi suo me
nė va di na ma ma se, at si dū ru sia kryž ke lė je6, pra ra du sia 
asme ny bes ir va dus. Dau ge lis Eu ro pos tau tų iš gy ve na 
kul tū ri nę bei dva si nę kri zę. Straips nio au to rius kon
sta tuo ja lie tu vių tau tos da lies tra ge di ją, nes „be tė vy
nės mes kas kart sil pnė ja me ir ne ju čio mis džiūs ta me“7. 
Lie tu vių inte li gen ti ja DP sto vyk lo se pa ti ria as me ny bę 
ni ve liuo jančias ir su vi suo me ni nan čias są ly gas, pa ver
čian čias ją ma se: „bu vi mas 
be vie tos, be sa vo že mės po 
ko jų ir sto vyk lų gy  ve ni mas 
pa ma žu ją, kaip ir vi sus 
kitus, ima nu ga lė ti ir ji 
virs ta ma se“8. Gvil den da
mas lie tu vių trem ties re a
li jų pro ble ma ti ką, au to rius 
mė gi na gai vin ti Sta sio Šal
kaus kio „gy vo sios dva sios“ 
te ori ją, ti kė da mas, kad ji 
ga li pa dė ti spren džiant es
mi nį lie tu viš kų vi suo menei 
trem ty je iš ki lu sį klau si
mą, Bie liaus ko su for mu
luo tą taip: „ką mes tu ri me 
ir ko kiu kon kre čiu ke liu 
mes ga lė tu me iš si gel bė ti 
ir iš gel bė ti sa vo as me nis? 
Kaip da bar ti nė se są ly go se sėk min gai nu ga lė si me sa vą ją 
kryž ke lę?“9 Šal kaus kis, daug ra šęs apie ka ta likiš kosios 
pasau lė žiū ros pro ble mas, itin ak tu a li za vo katali kiš kojo 
auk lė ji mo svar bą. Jo po pu lia rin tas „gy vosios dva sios“ 
są jū dis tu rė jo apim ti svar biau sias dva si nio gyve ni mo 
sri tis (ypač kū ry bos sfe rą), su teik ti ka ta li ky bei nau jų, 
mo der nes nių idė jų10.

Abe jo da mas, ar ga li sve ti mo je ap lin ko je pri gy ti vi sos 
lie tu vių tra di ci jos su for muo tos nuo sta tos, svars ty da
mas lie tu viš kų or ga ni za ci jų bei par ti jų eg zis ta vi mo 
ga li my bes trem ty je, au to rius iš ke lia bū ti ny bę bet ku
riai iš or ga ni za ci jų bū ti vie nin gai. Vie ny bė bet ku rio je 
sri ty je (pro fe si nė je, kul tū ri nė je) yra nuo lat pabrėžia ma 
pir mai s pasi trau ki mo iš Lie tu vos me tais dau ge ly je įvai
rių leidi nių, straips nių ir de kla ra ci jų. Tų pa čių me tų 
ankstesnia me „Ai dų“ nu me ry je Le o nar das Damb riū nas, 
ra šydamas apie sto vyk li nę spau dą, pabrėžia bū ti ny bę 
burtis į dides nius cen trus ir leis ti laik raš tį jei ne vi siems 
Vo kieti jos, tai bent vie nos zo nos lie tu viams. Pla tes nės, 
visuo ti nes nės te ma ti kos ir kul tū ri nės orien ta ci jos lei-
diniu yra lai ko mi ir „Ai dai“. Bie liaus kas straips niuo se 

iš kė lė kul tū ri nės veik los bū ti ny bę kaip vie ninte lį tau
ti nio iš li ki mo ga ran tą.

Nuo aš tun to nu me rio „Ai dai“ pra dė jo va din tis kul tūri
niu in for ma ci niu lei di niu. Be veik tris kar tus pa di dė jo 
žur na lo pus la pių skai čius, il gai niui iš žur na lo din go 
die nos aktu a li jų in for ma ci ja. Skel biant gro ži nę kū ry bą, 
ne be si ten ki na ma vie nu ar dviem ei lė raš čiais (mi nė ta
me nu me ry je pub li kuo ja mi Jo no Ais čio Pran cū zi jo je 

ra šy ti ei lė raš čiai už ima 
du žur na lo la pus). Pra de
da ma spaus din ti kul tū ri nė 
in for ma ci ja ir nau jie nos 
apie žy miau sius pa sau lio 
ra šy to jus,  jų nau jau sius 
kū ri nius. Šis kul tū ri nių 
nau jie nų  sky   rius „Ai duo se“  
tam pa nuo la  ti nis. Be to, 
žur  na le pra de da ro  dy tis 
trum pi straips  niai, su pa
žin  di nan tys su žy miau siais 
pa sau lio ra šy  tojais (Vincas 
Trum  pa  pri  sta to ame ri
kie čių ra šy to ją Ro bertą 
Nat ha ną, vėles niuo se  nu
me riuo se spaus di   nama iš
trauka iš jo ro mano, vė liau 
Al fon sas Ny kaNi liū nas 

skelbia prancū zų li te ra tū ros ap žval gas, ap tar da mas 
tiek bendrą sias ten  den ci jas, tiek at ski rus au to rius bei 
jų poezi jos verti mus).

1945 m. „Ai dų“ kryptis nebuvo aiškiai apibrėžta. 
Straips niuo se svars tytos ne kul tū ros, o dau giau su 
vi suo me ni ne ar mo ra li ne pro ble ma ti ka su si jusios 
problemos. Juo se bu vo kelia mi eg zis ten ci jos, at ei ties 
ne ži nios, pri si tai ky mo sveti mo je že mė je klau si mai. 
Tė vynės pra ra di mas ir tautinės eg zis ten ci jos gy vy bin
gu mas tam pa esminiu dalyku. Ne at si tik ti nai daž nas 
straips nis ne iš ven gia pa te tiš kos re to ri kos, pa trio ti nio 
as pek to ak tu a li za vi mo, tau ti nio iden ti te to pro ble mų 
svars ty mo. Groži nės li tera tū ros pub li ka ci jo se, o jų dau
gu mą su da rė po ezi ja, taip pat vy rau ja gim ti nės pra ra
di mo ir nos tal gi jos mo ty vai. Ben dra trem ties si tu a ci ja 
(taip pat ir kultū ros) pir mai s me tais yra la bai taik liai 
nu sa ky ta: „ne ri mu vir pan ti lauki mo įtam pa“11.

Pir mų me tų „Ai dai“, kaip ir dau ge lis ki tų lei di nių, ga li 
bū ti žy mi mi tam tik ru pra ras ties di men si jos žen klu: ir 
ra šan tieji apie kū ry bą, ir ku rian tieji pir miau sia kė lė tė
vy nės pra ra di mo as pek tą, su šiuo pra ra di mu su si ju sius 

„aidų“ redaktorius kazys Bradūnas ir kazimiera Bradūnienė. 1947. 
Miunchenas, Mühlbaurnstraße 36

6 kryž ke lės mo ty vas itin daž nas ne tik vi suo me ni nę lai ky se ną 
 ana li zuo jan čiuo se straips niuo se. ši są vo ka nuo lat var to ja ma Vo  kie ti jo je, 
ver ti nant eg zi lio kul tū rą, li te ra tū rą, kar tais at ski ro au to riaus kū ry bą.

7 Bie liaus kas V., „Ma sė kryž ke lė je“, in: Ai dai, 1945, nr. 8, p. 4.
8 Ibid.
9 Bie liaus kas V., „nau jų ke lių be ieš kant“, in: Ai dai, 1945, nr. 9, 

p. 1. pa na ši pro ble ma ti ka gvil de na ma ir ki ta me Bie liaus ko straips ny je 
„Ma sė kryž ke lė je“.

10 šal kaus kis S., „gy vo sios dva sios rei ka lu“, in: idem, Raš tai, t. 5, 
Vil nius: Min tis, 1996, p. 336–346.

11 Bra zys p., „Lau ki mo įtam pa“, in: Ai dai, 1945, nr. 5, p. 1.

Da Lia kui zi niE nė



551NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 10

tra giš kus iš gy ve ni mus, at ei ties ne ži no my bę, ni ve lia ci jos 
pa vo jų. Vi siš kai na tū ra lu ir su pran ta ma, kad dau gu ma 
pa si trau ku sių jų įma no mo mis raiš kos for mo mis šį pra
ra di mą mė gi no iš sa ky ti ir ver tin ti. Daž niausiai bu vo 
pa si tel kia ma me džio be šak nų, be si blaš kančio paukš
čio, pa lik tų na mų, vie ni šo ke lei vio, kla jū no ar sū naus 
pa lai dū no ro man tiš ka sim bo li ka. 1945 m. „Ai duo  se“ 
spaus din tos iliust ra ci jos taip pat nu ke lia į pra ras tą Lie
tu vą. Pir mi „Ai dai“ ne bu vo iliust ruo ja mi, o maž daug nuo 
6–7ojo nu me rio atsiranda ma žu tės Kau no ar Vilniaus 
sim bo li nių vie tų nuo trau kos, liau  dies me no (skulp tū rų 
nuo trau kos ar gra fi kos dar bų rep ro duk cijos iš Vy tau to 
Di džio jo kul tū ros mu zie jaus ar chy vų), daili ninkų, ku
riems di de lę įta ką tu rė jo liau dies me nas, gra fi kos dar bai. 
Pir mai s gy ve ni mo svetur me tais lie tu vių kul tū ri nin kai 
dar gy ve no nu si vy li mo, pra radi mo nuo tai ko mis, sve ti ma 
kul tū ros ap lin ka ne bu vo „pri sijau kin ta“ ir ne su tei kė 
nau jų kūrybinių idė jų bei im pul sų. 

1946 m. „Ai dai“ ofi cia liai pa si va di no kul tū ros žur na lu, 
lei di nys įga vo žur na lo iš vaiz dą, pa dau gė jo iliust ra ci jų 
ir pus la pių. Lei dė ju ir vy riau siuo ju re dak to riu mi li ko 
Bie liaus kas, o žur na lo re dak to riu mi jau ofi cia liai ta po 
Bra dū nas. Pats re dak to rius vė liau de ta li za vo kai ku riuos 
„Ai dų“ re da ga vi mo is to ri jos fak tus. „Kai 1945 me tais 
ru de niop at vy kau į Miun che ną, dr. Vy tau to Bie liaus ko 
bu vau pa kvies tas re da guo ti pla nuo ja mus leisti „Ai dus“. 
[...] „Ai dų“ re da ga vi mo dar bą pra dė jau 1945 m. rug sė jo 
mėn. 1946 m. sau sio mėn. „Ai dai“ pa si va di no kul tū ros 
žur na lu, ma no įpras ti nis re dak to riaus dar bas nė kiek 
ne pa si kei tė. Tik ma to mo jo je lei di nio metri ko je gre ta 
ju ri diš kai vy riau siuo ju re dak to riu mi pasi ra šiu sio dr. V. 
Bie liaus ko bu vo įra šy ta ir ma no pa var dė, kaip žur na lo 
re dak to riaus.“12 Jau pir mų  žur nalo nu me rių ve da mie ji 
yra mė gi nę pa brėž ti tam tik rą ryšį su ne pri klau so mo je 
Lie tu vo je ėju sia spau da, aptar ta me pir mo nu me rio re
dak ci jos straips ny je bu vo pa brėžtas tęs ti nu mas: „„Ai dai“ 
nė ra vi siš kai nau jas leidinys, kaip ir pats pa va di ni mas 
yra dar iš Lie tu vos at si neš tas“13.

Žur na lo re dak to rius Bra dū nas laiš kuo se „Ai dų“ ben
dra dar biams, ra šy to jams pa brėž da vo žur na lo po zi ci ją 
kaip ryšio su Ne pri klau so my bės me tų spau da tąsą: „Po 
pu sės me tų sun kios ir kar tais jau vi sai be vil tiš kos ko vos 
pa ga liau „Ai dai“ ga vo ofi cia lią ka ri nės val džios li cen zi ją. 
Tai gi po il gos per trau kos jie da bar eis kas mė ne sį to kio 
pat for ma to, tik pus la pių pa dau gės. Žur na lo kryp tis 
liks ir to liau pa na ši į Lie tu voj ėju sios „N. Ro mu vos“, o 
jo tal pa sieks „Ži di nį““14.

Vė les nių me tų „Ai dai“ ne pa tei kė nau jų pro gra mų ar 

tiks lų, ta čiau lai kė si anks čiau de kla ruo tų kul tū ri nių 
tiks lų ir sie kių. Žur na le at si ra do dau giau fi lo so fų, is
to ri kų, ra šy to jų, li te ra tū ros kri ti kų straips nių, bu vo 
spaus di na ma daug dau giau ir gro ži nės kū ry bos, for
muo ja mas nuo la ti nių re dak ci jos ben dra dar bių ra tas, 
„Ai dai“ įsi ve dė ir nuo la ti nį re cen zi jų sky rių. Ka ta li kiš ką 
at ei ti nin kiš ką žur na lo kryp tį for ma vo An ta no Ma cei nos, 
Jo no Gri niaus, Juo zo Bra zai čio, Ze nono Ivins kio, Juo zo 
Gir niaus straips niai. Vi si jie nuo 1946 m. ta po nuo la
ti niais ben dra dar biais, jų straips niai iki pat 1949 m. 
pa bai gos bu vo pub li kuo ja mi žur na le.

Ma cei na, gre ta re li gi jos pro ble mų, gvil de no kul tū ros 
fi lo so fi jos bei psi cho lo gi jos klau si mus. Me ni nin ko pa
šau ki mą jis ne vie nap ras miš kai sie jo su re li gi ne mi si ja. 
„Kul tū ra yra vi du ri nis ele men tas, ku ris su jun gia sa
vi mi iš vie nos pu sės gam tą, iš ki tos pu sės re li gi ją. [...] 
Kaip gam ta ne ša kul tūrą,  taip kul tū ra ne ša re li gi ją.“15 
Griež tai at ri bo da mas kūrė ją nuo po li ti kos ar so cia li nio 
gy ve ni mo iš raiš kos kū ry bo je, Ma cei na krei pė jį krikš
čio niš kosios kul tū ros lin kme. „Re li gi nis iš spren di mas 
kaip tik ir yra po li ti kos at jun gi mas nuo pa sau lė žiū ros 
ir kul tū ros.“16 Iš es mės Vo kieti jos lai ko tar piu ra šy tuo
se straips niuo se Ma cei na ne sky rė per daug dė me sio 
kul tū ros bei li te ra tū ros pro ble ma ti kai, šios sri tys kol 
kas tė ra pa si tel kia mos fi lo so fi niams svars ty mams ar
gu  mentuo ti bei iliust ruo ti. 

Ak ty vus „Ai dų“ ben dra dar bis Grinius vė liau ta po ir 
vie nu iš re dak to rių17. Pra tęs da mas Ma cei nos svars ty
mus, jis gvil de no li te ra tū ri nes pro ble mas ir jas siejo 
su krikš čio niš kosios mo ra lės pa grin dais. Kar tais pa si
rem da mas, kar tais po le mi zuo da mas su JeanuPauliu 
Sar tre’u ir pran cū zų eg zis ten cia lis tais, Gri nius for ma vo 
sa vą krikš čio nio ra šy to jo ide a lo sam pra tą. Teigda mas, 
kad ra šy to jas yra lais vas sa vo vi di niu ap si spren  di mu, 
Gri nius siū lo jam pri si im ti ir krikš  čioniš kosios mo ra lės 
įsi pa rei go ji mą. „Jei ra šy to jas yra krikščio nis,  jam dar 
yra pri va lo ma Kris taus ap reikš to ji do ro vė su Die vo ir 
ar ti mo mei lės dės niu“18, ta čiau tai, au to riaus ma ny mu, 
tu ri bū ti ne pri mes ta, o lais vai pri si im ta. Gri niaus su for
mu luo to je kū rė jo sam pra to je de kla ruo ja ma me ni nin ko 
lais vė sie ja ma su krikš čio niš kosios mo ralės įsi pa rei go
ji mais. Re cen zi jo se, ku rių ga na daug bu vo spaus din ta 
„Ai duo se“, Gri nius lai ko si sa vų nuo sta tų, la bai daž nai 
mi nė tą mo ra li nį įsi pa rei go ji mą iš kel da  mas virš kū ri nio 
me ni nės ver tės kri te ri jaus. 

Juozas Bra zai tis tau ti nio iš li ki mo pro ce se ra šy to  jui iš
kė lė du už da vi nius. Pir mas – „būt ir to liau tuo Krė vės 
vai dyla, ku rio žo džiais te ka tė vų dva sia“19. Ant ras – „būt 

12 Bra dū nas k., „pa tiks li ni mas dėl re dak ci nio dar bo „ai dų“ lei di mo 
pra džio je“, in: Ai dai, 1975, nr. 7, p. 331.

13 „ir vėl „ai dai““, in: Ai dai, 1945 09 01, p. 2.
14 ka zio Bra dū no laiš kas jur giui jan kui 1947 03 27, MLLM, nr. 

36021.
15 Ma cei na a., „kul tū ros tra giz mas“, in: Ai dai, 1947, nr. 3, p. 108.

16 Ibid.
17 1949 m. ge gu žės mėn., Bra dū nui iš vy kus į jaV, „ai dų“ lei dė ju ta po 

povilas gau čys, re dak to riais – gri nius ir jur kus. jie žur na lą re da ga vo 
jau nuo me tų pra džios.

18 gri nius j., „ra šy to jo lais vė ir įsi pa rei go ji mai“, in: Ai dai, 1948, 
nr. 15, p. 252.
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pio nie  riu mi, ku ris įsi verž tų su sa vo kū ry ba į eu ro pi nės 
bend ruo me nės šei mą ir lai mė tų lie tu vių li te ra tū rai 
tin ka mą vie tą“20.

Stasio Ylos supratimu, kū ry ba ne ga li bū ti at sie ta nuo 
kan čios ir mei lės ry šio bei dė me sio tau tos pra ei čiai. 
Tik kū ry biš kai orien tuo da ma sis į pra ei tį ra šy to jas ga li 
at ras ti at ei ties per spek ty vą, da bar tis ne ga li veikti kū
ry bos, tik po ku rio lai ko tra giš ki iš gy ve ni mai ga li bū ti 
kūrybiš kai ap mąs ty ti ir įpras min ti me ne21.

Kul tū ros pro ble mą kul tū ro lo gi niuo se ir is to ri niuo se 
straips niuo se yra kė lęs is to ri kas Ivins kis, įvai riais lie
tu vių is to ri jos tarps niais ją lai ky da mas svar bes ne net 
už po li ti ką. Straips niuo se „Lie tu vių tau tos vals ty bi nės 
są mo nės reikš min gie ji eta pai“, „Pra ei ties reikš mė lie tu
vių tau tos iš si lai ky mui“, „Lie tu vių kul tū ros tarps niai“ į 
lie tu vių is to ri ją ir kul tū rą žiū ri ma Eu ro pos kon teks te, 
iš ke liant pra ei ties reikš mę. Nors ma te ria lu sis gy ve
nan čių sve tur erd vės ry šys su tė vy ne yra nu trū kęs, 
ne įma no ma su ja nu trauk ti dva si nio ry šio. „Jie nie kada  
ne ga li iš si ža dė ti sa vo pra ei ties, sa vo tė vų ir pro tė vių 

ben d rai su kur to is to ri nio li ki mo.“22 Sekda  mas Šal kaus
kiu, Ivins kis taip pat ma no, kad lie tu vių tau tos pa šau
ki mas yra kul tū ri nis: lie tu vių tau ta tu rin ti sin te zuo ti 
Ry tų ir  Va ka rų kul tū ras, per kur da ma jas nau jo je sa vo 
kul tū ro je ir per teik ti ją pa sau liui. Šian dien ga   li ma bū
tų svar s ty ti, ar kul tū ros trem ty je per spek ty vą Ivins kis 
ma tė per at si vė ri mą Eu ro pai, ar per už si dary  mą lie tu vių 
ben druo me nės kul tū ri nių ver ty bių (api ben dri nan čių 
is to ri nį li ki mą) ra te. Vo kie ti jo je ra šy tuo se dar buo se 
Ivins kis šių nuo sta tų ne kon kre ti zuo ja.

Šia pras me aiš kes nę po zi ci ją sa vo straips niais iš sa kė 
Juo zas Gir nius. Gre ta gim to sios kal bos iš sau go ji mo, 
tau ti nės są mo nės ir lie tu vių cha rak te rio pro ble mų, 
jis kė lė bū ti ny bę Va ka rų Eu ro pos kul tū rą pri tai ky ti 
lie tu vių dir vai. Gir nius ke lia kū ry bi nės lais vės ir ra šy
to jo idė jiš kumo klau si mus. Ra šy to jo lais vę lai ky da mas 
svar biau sia kū ry bi nio pa šau ki mo są ly ga, jis iš ski ria 
ke lis es mi nius momen tus. Kū ri nio es te ti nę, me ni nę 
ver tę su da ran ti tie sa. Gy ve ni mo tie sa me no kū ri ny je 
virs ta pra smės tie sa, „tuo pa čiu bū da ma ir idė ji ne ar
ba pa sau lė žiū ri ne tie sa“23. Taip pat Gir nius at ri bo ja 
fi lo so fi nę bei me ninę tie są, idė ji nę ir te zi nę li te ra tū rą, 
šven to jo ir mo ra lis to są vo kas. 

„Ai dų“ kul tū ri nė orien ta ci ja į pra ei tį, is to rinė te ma 
ryš ki gro ži nės li te ra tū ros pub li ka ci jo se. Is to ri nis siu
že tas kū ri niams daž nai pa si tel kia mas skir tin go mis 
in ten ci jo mis. Is to ri nė te ma gro ži nė je kū ry bo je pa si ren
ka ma įvai rių kar tų au to rių. Gri nius pub likuo ja dra mą 
„Gul bės gies mė“, siek da mas ro man ti zuo tai atpa sa ko ti 
Bar bo ros Rad vi lai tės gy ve ni mo is to ri ją, ža din ti pa trio
ti nius jaus mus, kel ti tau tos dva sią. An tanas Škė ma 
pub li kuo ja dra mą „Ži vi lė“, ku rios pa grin du taip pat 
pa siren ka mas le gen dos siu že tas, ta čiau rašytojas čia 
api brėžia griežtas is to ri nio lai ko ri bas. Au to riui svar bu 
at skleis ti tra gišką pa si rin ki mo pro ble mą, parodyti, kaip 
įvai riais kri ti niais tau tos eg zis ten ci jos lai ko tar piais 
vyks ta mo ralinių ver ty bių kai ta. 

Vi sas sto vyk li nis lai ko tar pis pasižymi gro ži nės li te ra
tū ros kny gų ir spau dos gausa. Kny gas lei do ra šy to jai, 
ta čiau ei lia vo, ei lė raš čių rin ki nius lei do ir mė gė jai. Ypač 
daug bu vo iš leis ta 1946–1947 m. lai ko tar piu. Be ne pir
mi apie kū ri nio me ni nę ver tę pra bi lo „Ai dai“. Jau 1945 
m. Leonardas Damb riū nas mė gi no nu ro dy ti tam tik ras 
li te ra tū ros ir spau dos trem ty je bė das: su smulkė ji mą, 
aiš kes nių nuo sta tų ne bu vi mą. 1946 m. žy mi li te ra tū
ri nės dis ku si jos trem ty je pra džią, „Ai dų“ sep tin ta me 
nu me ry je iš spaus di na mas R. V. Kin čiaus24 sla py var džiu 
pa si ra šy tas straips  nis „Li te ra tū ri nės kan dys“, kuriame 
svarstoma pa trio ti nės te mos ir me ni nės kū ri nio ver tės 
ne ati ti ki mo pro ble ma. Čia la bai aiš kiai pa si sa ko ma 

19 j. Brz., „Lau re a tų aki vaiz do je“, in: Ai dai, 1948, nr. 13, p. 154.
20 Ibid.
21 yla S., „Mū sų drau gė – kan čia“, in: Ai dai, 1946, nr. 4, p. 51–52.
22 ivins kis z., „Tau tos vals ty bi nės są mo nės reikš min gie ji eta pai“, in: 

Ai dai, 1947, nr. 2, p. 79.
23 gir nius j., „gro žis ir tie sa [li te ra tū ros idė jiš ku mo klau si mu]“, in: 

Ai dai, 1946, nr. 11, p. 185–188.
24 šiuo sla py var džiu pa si ra ši nė jo paulius jur kus.
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prieš men ka ver tę li te ra tū rą, prieš pa trio ti nės te mos 
be sai kį var to ji mą kū ry bo je. Šiuo straips niu bu vo iš sa
ky ta ne tik au to riaus, bet ir vi sos re dak ci jos nuo mo nė. 
Tai pa tvir tin tų ir R. V. Kin čiaus straips nio tei gi niuo se 
kar to ja mas įvar dis „mes“: „Mes ima  mės rykš tės, kad 
iš vy tu me iš jos vi sas kan dis, ku rios grau žia mū sų li te ra
tū rą“25. Vė liau pa na šios min tys ir griež ta „ke liuo tiš ka“ 
re to ri ka iš sa ky ta po zi ci ja pa si kar tos ir ki tų re dak ci jos 
bendra dar bių bei au to rių straips niuo se. Iš ke lia mos li te
ra tū ros ne ge ro vės iliust ruo ja mos ne vy ku sios pa trio ti kos 
pa vyz džiais, ta čiau sek ti na po zi ci ja dar ne iš saky ta. Tai 
at si ras vė liau te ori niuo se Girniaus straips niuo se. Tuo 
tar pu vė les ni „Ai dų“ nu me riai spaus di no pri ta rian čius 
R. V. Kin čiui straips nius, ra gi nan čius kur ti me niš kai 
ver tin gus kū ri nius. Vie na me iš teks tų ke lia ma min tis, 
kad ra šy to jų drau gi ja tu rė tų bū ti li te ra tū rą kontro liuo
janti ins ti tu ci ja. 

Tų pa čių 1946 m. „Ai dų“ Nr. 11 pa si ro do Gri niaus 
(pa si ra ši nė ju sio J. Mi liu šio sla py var džiu) stu di ja „Mai
ronis ir da bar ti nė pa trio ti nė po ezi ja“. Pa teik da mas ir 
ana li zuo da mas pa trio ti nės po ezi jos pa vyz džius, au
to rius pabrė žia vi suo me ni nės po ezi jos pla ka tiš ku mą, 
afo ristiš ku mą ir lai ki nu mo, pra ei na mu mo mo men tą. 
Mai ro nį Gri nius lai ko ne pra lenk tu pa trio ti nės po ezi jos 
kū rė ju, jo po ezi ją – lie tu vių pa trio ti nės po ezi jos eta lo
nu. Ta čiau ver tin da mas Mai ro nį trem ties kon teks te, 
au to rius nu ro do, kad net ir di džio jo po eto kū ry ba iš
skir ti nė mis ap lin ky bė mis ir są ly go mis „sens ta ir tam pa 
pa mirš ta“26. Gri nius ar gu men tuo tai įro do, kad daž nas 
pa trio ti ne tema ku rian tis autorius už si da ręs smul kių 
trem ti nin kiš kų iš gy ve ni mų ra te, to dėl as me ni nis iš
gy ve ni mas ne tampa pla tes ne eg zis ten ci ne me ta fo ra. 
„Dai nuo da mi, ei liuoda mi apie sa vo ir tė vy nės liū de sį 
ir var gą, jie ne pa jė gia rasti  ry šio nei su tau tos, nei su 
žmo ni jos pra ei ti mi, jie nema to sai to nei su me ta fi zi
niais pa grin dais, nei su da bar ti niais tau tų ir žmo ni jos 
klai džio ji mais.“27 Gri nius kri ti kuo ja Ais čio, San tva ro 
po ezi ją, ke lia pavyz  džiu Bra dū ną, gi ria pa trio ti nius 
Ju zės Au gus tai ty tėsVai čiū nie nės, Vla dos Pros čiū nai tės 
ei lė raš čius, ta čiau pa si tel kia tik vie ną ki tą pavyzdį. Šie 
teks tai ne tam pa ne vy ku sios pa trio ti kos at sva ra. 

1947 m. „Ai duo se“ bu vo pa skelb tas Gir niaus straips
nis „Li te ra tū ros kri ti nio ver ti ni mo klau si mu“, ku ria me 
mė gi na ma pla čiau api ben drin ti Vo kie ti jos spau do je 
vy ku sią po le mi ką dėl men kavertės li te ra tūros, gin čus 
dėl San tva ro kny gos, svars ty mus dėl lo ka li nio po bū
džio pa vie nių sto vyk lų lite ra tū ros met raš čių. Fi lo so fas 
bando su tai ky ti ra šy to jus su kri ti kais, nors ir pri pa žįs
ta, kad jie tei gia ga na prie šin gas nuo sta tas. Dau ge lis 

tuo me ti nė je spau do je kal bė ju siųjų ir ra šiu siųjų apie 
li te ra tū rą džiaug da vo si pa čiu lie tu viš ko žo džio kū rybi  
niu įpras mi ni mu, nuo lat pa brėž da vo iš skir ti nai ne pa
lan kias kū ry bai trem ties są ly gas, tau ti nio vie nin gu mo 
bū ti ny bę ir kt. At mes da mas vi sus pa ša li nius veiks nius, 
Gir nius tei gia: „Kūry bo je svar bu ne in ten ci ja [...], o tik 
fak ti nis re zul ta tas“28. Pri si min da mas įvai rius lie tu vių 
litera tū ros is to ri jos tarps nius, jis pa ste bi, kad vi sais 
lai kais ša lia iškilių kū ri nių eg zis tuo ja vi du ti niš ka, 
grafoma niš ka li te ra tū ra, ta čiau tai nie ka da ne su da rė 
ypatin go pa vo jaus li te ratū rai, pa vo jus kil tų, „jei kri tika 
praras tų ver tės są mo nę“29. Di džiau sias pa vo jus kri ti kai 
yra pa si duoti sub jekty vu mui. Gir nius trem ties są ly gas 
pa va di no re lia ty viomis: tiek kri ti ka, tiek ir ra šy to jai 
yra da bar ties re lia ty vumo pa veik ti, to dėl su dė tin giau 
ver tin ti li te ra tū ros kū ri nį.

„Ai dų“ kul tū ri nė erd vė Vo kie ti jos sto vyk lų lai ko tarpiu 
apėmė įvai rių ge ne ra ci jų ir es te ti nių nuo sta tų ra šy to jus. 
Li te ra tū ri nė po le mi ka „Ai duose“ įtrau kė įvai rių kū ry bi

25 kin čius r. V., „Li te ra tū ri nės kan dys“, in: Ai dai, 1946, nr. 7, 
p. 112.

26 Mi liu šis j., „Mai ro nis ir da bar ti nė pa trio ti nė po ezi ja“, in: Ai dai, 
1946, nr. 11, p. 198–203.

27 Ibid.

28 gir nius j., „Li te ra tū ros kri ti nio ver ti ni mo klau si mu“, in: Ai dai, 
1947, nr. 4, p. 169.

29 Ibid., p. 170.
30 „Lie tu vių ra šy to jų su va žia vi mas“, in: Ai dai, 1946, nr. 2, p. 31.

„aidai“, 1948, nr. 11. Viršelyje – Viktoro petravičiaus 
lino raižinys

kE Li „ai Dų“ iS TO ri jOS puS La piai



554 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 10

nių nuo sta tų ku rian čiuosius, daž nai ne ap si ri bo jo tik šiuo 
žur na lu, per si kel da vo ir į ki tų lei di nių pus lapius.

Ra šy to jus spausdinti sa vo kū ry bą trau kė ir „Ai
duose“ skel bia mi no ve lės kon kur sai. Kaip jau mi nė ta, 
abie juo se Lie tu vių trem ti nių drau gi jos su va žia vi muo se 
bu vo dis ku tuo ta dėl li te ra tū ros žur na lo įkū ri mo, tačiau 
„nu tar ta rem ti sa vo kū ry ba „Ai dus“, ku rie tuo bū du 
ga lėtų virsti ne ofi cia liu Lie tu vių Ra šy to jų Trem ti nių 
Drau  gijos orga nu“30.

Pir mai siais „Ai dų“ gy va vi mo me tais Ny kaNi liū nas čia 
spaus di no pran cū zų li te ra tū ros ir fi lo so fi jos ap žval gas, 
pran cū zų po ezi jos ver ti mus bei pub li ka vo re cen zi jas, 
dai lės ap žval gas, pa si ra ši nė da mas įvai riais sla py var
džiais ir ini cia lais31. 

1948 m. „Ai duo se“ Ny kaNi liū nas api ben dri no ne tik 
ke le rius me tus vy ku sią dis ku si ją li te ra tū ros me ni nio 
ver ti ni mo klau si mais, bet ir for mu la vo pir mų jų me tų 
eg zi lio kul tū ros ten den ci jas. Iš tam tik ros per spek ty vos 
žvelg da mas į li te ra tū ri nius gin čus, kon flik tą lai ky da mas 
ide o lo gi niu, Ny kaNi liū nas jį įvar di jo taip: „Tai grei
čiau dvi ejų li te ra tū ri nių kar tų ar ba skir tin gų po žiū rių 
į li te ra tū rą su si dū ri mas ir iš ėji mas at vi ron ko von“32. 
Straips nio au to rius prieš prie šą dar me ta fo riš kai va di no 
ide a lis ti ne sū naus pa lai dū no ko va su amžinu ma te ria
lis tu. Tam tik ras pa sau lė žiū ri nės ta kos ky ros iš ta kas 
tarp ra šy to jų jis ma to ne pri klau so mos Lie tu vos li te ra
tū ri nia me gy ve ni me, kai daž nas pri pa žin tas kū rė jas 
bu vo ver ti na mas už sa vo vi suo me ni nius nuo pel nus ar 
kil nią pa trio ti nę te ma ti ką. Trem ties re a li jos yra lai
ki nos, jei gu jos ne pa ky la iki uni ver sa les nių jaus mų ir 
iš gy ve ni mų iš raiš kos, to dėl Ny kaNi liū nas iro ni zuo ja 
pa trio ti nę te mą eks plo a tuo jan čių ra šy to jų he roiz mą. 
Iš skir ti nį vaid me nį trem ties kul tū ros pro ce se straips nio 
au to rius ski ria kri ti kai, dar kar tą33 for mu luo ja li te ra
tū ri nės kri ti kos už da vi nius. „Tik ra li te ra tū ros kri ti ka, 
be sa vo tie sio gi nio už da vi nio – nu sta ty ti me no kū ri nių 
es te ti nę vertę, iš kel ti jų gro ži nes sa vy bes ir ydas, tu ri 
vie ną ne ma žiau svar bų už da vi nį, bū tent, kel ti es te ti nę 
vi suo me nės kul tū rą.“34

Ny kosNi liū no ma ny mu, gin čai ir dis ku si jos pa lai ko 
li te ra tū ros gy vy bę, yra ieš ko ji mų pa grin das, nes „kul tū
ros kū ri mas yra mil ži niš kas dia lo gas, ku ria me vi suo met 
yra dvi griež tai prie šin gos nuo mo nės“35. 

1947–1948 m. „Ai dų“ polemika kry po nuo li te ra tū rinės 
į pa sau lė žiū ri nę. Kaip mi nė ta, Vin co Ra mo no roma  nas 
„Kry žiai“ su kė lė ne vie ne rius me tus iš ei vi jo je tru ku sią 

dis ku si ją. Ji vy ko ne tik „Aiduo se“, bet ir dau gely je ki tų 
pe ri odi kos lei di nių, į dis ku si ją įsi trau kė Ma cei na, Gri
nius, Al gir das Ju lius Grei mas, Ju lius Kaupas. 

Re cen zi ją apie Ra mo no ro ma ną „Kry žiai“ „Ai duo se“ 
pir miau sia iš spaus di no Gri nius, ro ma ne ke lia mą pro
ble mą api bū din da mas kaip „li be ra lis ti nio ma te ria lizmo 
su du ži mą jo pa ties su kur to se gy ve ni mo ap lin ky bė se“36. 
Daugiausia dėmesio jis skyrė pa sau lė žiū ri niam kny gos 
as pek tui ana li zuo ti, kėlė tik ide o lo gi nes ro ma no per so
na žų orien ta ci jas, per fra zavo vie  no iš Ra mo no perso
na žų žo džius (tė ra du ke liai: ar ba su bo  lše viz mu, ar ba 
su Die vu, vi du rio ke lio nė ra). Į ro mano kom po zi ci ją, 
perso na žų vi sa pu siš kes nių cha rak te ris ti kų at sklei di mą 
ne si gi li no. Be ne ak ty viau siai su Gri niu mi po le mi za vo 
Grei mas, ta čiau jau ne „Ai duo se“, o „Minty je“. Čia jis 
pa skel bė net ke tu ris tęs ti nius straips nius, gi nan čius 
li be ra liz mą ir kū rė jo lais vę. 

Grei mas dis ku si nę „Kry žių“ pa sau lė žiū ros pro ble mą 
svars tė pla čia me li te ra tū ri nės ir fi lo so fi nės min ties 
kon teks te. Jo ma ny mu, aud rin ga po le mi ka iš kė lė „vi
są mū sų tau ti nio gy ve ni mo, nuo pat jo at gi mi mo lai kų, 
pro blema ti ką“37. Grei mas „Kry žius“ ly gi na su Vin co 
My ko lai čioPu ti no „Al to rių še šė ly“ ir Juo zo Gru šo „Kar
je ris tais“, pri pa žin da mas Ra mo no ne abe jo ti ną ta len tą. 
Jo įsitiki ni mu, tam tik ras kom po zi ci jos spra gas kom
pen suo ja „kar tais net iki sod ru mo ei nąs bui ties vaiz
da vi mas ir stip rus žo džio val dy mas“38. Pla čia me XIX 
ir XX a. li te ra tū ros ir pa sau lė žiū ri nių idė jų kon teks te 
Grei mas svars tė ne tik kon kre taus ro ma no ver ti ni mo 
pe ri pe tijas, bet ap skri tai li te ra tū ros ver ti ni mo kri te ri
jus, aiš kiai su formu luo da mas sa vo po zi ci ją: „li te ra tū
ri nis vei ka las yra ver tin ti nas sa vo vi su ma, au to riaus 
as me ny bę ir kū ri ny je at si spin din čias jo pa žiū ras per
lei džiant per dvi gu bą – idė jų pre zen ta vi mo for mos ir 
pa čių idė jų ko ky bės – fil t rą“39. Į „Kry žius“ žvelg da mas 
per li te ra tū ros an ga žuotu mo priz mę, jis kon sta tavo 
au to riaus ne su ge bė ji mą bū ti ob jek ty viam. Ra mo nas 
su kū rė vien pu siš kus perso na žus, sche ma tiš kai su pap
ras ti no pro ble mą, dėl šių prie žas čių ro ma nas nu si lei do 
iki „ten den ci nės“ li te ra tū ros že mu mų. Grei mas tei gė, 
kad dis ku si jo je apie „Kry žius“ ne bu vo svars to ma žmo
gaus ir me no lais vės idė ja. Vie na me iš sa vo po le mi nių 
teks tų „Min ty je“, ra šy da mas apie tau ti nę ide o lo gi ją, 
pa sau lė jau tą, jis kė lė bū ti ny bę su pras ti tau ti nę kul
tū rą pla čiau, ne siau ru ide o lo gi niu as pek tu. „Tau ti nė 
kul tū ra mums yra forma, su pran tan ti šį žo dį pla čiau si

31 re mian tis al fon so ny kosni liū no laiš kais ka ziui Bra dū nui, ne sun ku 
at sek ti, kad to me to „ai duo se“ straips nius jis pa si ra ši nė jo alg. Mi ku lė no, 
L. Miš ki no, dai lės ap žval gas – a. Vamb ros sla py var džiais. 

32 ny kani liū nas a., „Mū sų li te ra tū ros kas die ny bė ke tu ri šim tai pir
mai siais me tais po Maž vy do“, in: Ai dai, 1948, nr. 15, p. 260.

33 Sa vo re cen zi jas, su kė lu sias aud rin gas dis ku si jas, ny kani liū nas 
spaus di no „Trem ti nių mo kyk lo je“ 1946 m. čia ir ki tuo se straips niuo
se jis be kom pro mi siš kai for mu la vo rei ka la vi mus kū ri niui ir li te ra tū ros 
kri ti kai.

34 ny kani liū nas a., op. cit., p. 262.
35 Ibid.
36 Mi liu šis j., „Dūž tan čio li be ra liz mo ro ma nas“, in: Ai dai, 1947, 

nr. 9, p. 420.
37 grei mas a. j., „žmo gaus ir lie tu vio vie ta (p. j. gri niaus pa sau lėžiū

ro je)“, in: grei mas a. j., Iš ar ti ir iš to li, Vil nius: Va ga, 1991, p. 390.
38 Ibid., p. 391.
39 Ibid., p. 395.
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ą ja pras me, gy ve ni mo for ma, mąs ty mo for ma, jau ti mo 
for ma, eks pre si jos for ma. Ly giai kaip yra pran cū ziš ka 
ar an gliš ka gy ve nimo for ma, yra ir lie tu viš ka for ma, ir 
mums at ro do, kad visų mū sų me ni nin kų už da vi nys ir 
yra su ras ti tą lie tu viš ką for mą, esen ci ją, iš ryš kin ti jos 
es mi nius bruo žus, duo ti jai eks pre si ją.“40 

„Ai duo se“ vy ko Ma cei nos ir Kau po dis ku si ja. Ma cei
na pa skel bė straips nį „Li be ra liz mo ke lias į bol še viz
mą“, ku ria me, ieš ko da mas po zi ty viz mo ir li be ra liz mo 
są ly čio taš kų, pas ta rą jį su ta pa ti no su so cia liz mu ir 
bol še viz mu. Ra mo no ro ma nas Ma cei nos bu vo ana
li zuo ja mas tik pa sau lė žiū ros švie so je ir pa vie niai 
vei kė jai ar atski ros ro ma no te zės pa tei ktos tik kaip 
pa vyz di nė iliust ra ci ja. Ko men tuo da mas vie no iš per
so na žų, Gi ru žio, poel gius ir veiks mus, filosofas da ro 
iš va dą: „„Kry   žių“ Gi ru žis yra tik me ni nė kon kre ty bė 
sa vai me vyks tan čio is to ri nio dėsnio: li be ra liz mo ke lias 
per so cia liz mą ve da į bol še viz mą“41. Ma cei na iš dės tė 
sa vą ją li be ra liz mo sam pra tą. Apie Ra mo no ro ma ną už

si minta tik straips  nio pra džio je ir pa bai go je. Dar kar tą 
sa vo tei gi niams pa grįs ti pa mi nėti ro ma no per so na žai 
Kreivėnas ir Gi ru žis kaip be si lai kan tys po zi ty vis ti nės 
sam pra tos ir nu si su kę nuo Die vo. „Nu die vin to žmo gaus 
kelias yra vie nas: į bol še viz mą. Kaip to li šiuo ke liu kas 
nu eis, tai pri klau sys nuo jo dva si nės są ran gos. Ta čiau 
pats ke lias yra aiš kus ir tik ras.“42 Ma cei nos straips nis 
bu vo Vokie ti jo je įsi žie bu sios dis ku si jos „Mask va ar ba 
Ro ma“ pra džia. 

Į po le mi ką su Ma cei na „Ai duo se“ įsi trau kė li be ra lių 
nuo sta tų Kau pas. Jo laiš ke Ma cei nai Ra mo no ro ma nas 
taip pat ne bu vo mi ni mas. Au to rius ieš ko jo li be ra liz mo 
iš ta kų, mė gin da mas plės ti li be ra liz mo ri bas, ne at sie
da mas jo nuo ka ta li kiš kos pa sau lė jau tos. Kau pas gyrė 
li be ra liz mą, iš skir da mas li be ra liz me pa lai ko mą as mens 
lais vę ir in di vi du a liz mą. „Li be ra liz mo ide o lo gi ja [...] 
tė ra vals ty bi nė te ori ja, pa sta čiu si cen tre lais vą ir ne ap
spręs  tą žmo gų.“43 Po šio straips nio Ma cei na dar kartą 
gynė savo ar gu men tus. Dis kusi ja dėl Ra mo no ro ma no 

„aidų“ redakcija Miunchene. apie 1945–1946 m. 
pirmas iš kairės: redaktorius kazys Bradūnas, leidėjas 

Vytautas Bieliauskas ir redakcijos sekretorius

40 Ibid., p. 408.
41 Ma cei na a., „Li be ra liz mo ke lias į bol še viz mą“, in: Ai dai, 1948, 

nr. 13, p. 156.
42 Ibid., p. 162. kai ku rias sa vo min tis Ma cei na pra tę sė straips nyje 

„gin čas dėl li be ra liz mo“, in: Ai dai, 1948, nr. 15.
43 kau pas j., „kryž ke lė je tarp ro mos ir Mask vos“, in: Ai dai, 1948, 

nr. 19, p. 421.
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pa gi li no pa sau lė žiū ri nę ta kos ky rą tarp li be ra lios ir ka
ta likiš kos nuo sta tų be si lai kančių li te ra tų ir li te ra tū ros 
ver tin tojų. Vė liau, su stip rė jus ir ta pus kul tū ri niu lei
di niu „Šviesai“, dau ge lis li be ra les nių nuo sta tų au to rių 
straipsnius skel bė ja me. 

Po le mi kos „Ai duo se“ pa dau gė jo, kai 1948 m. at si rado 
nuo la ti nis sky rius „Li te ra tū ros pa raš tė“. Ja me apie 
ak tu a lius, dis ku tuo ti nus li te ra tū ros klausi  mus trum
pus straips nius ra šė Ny kaNi liū nas44. Po le mi niuo se 
teks tuo se bu vo kel tas li te ra tū ri nių pre mi jų klau si mas, 
kri tiš kai ver tin tas „Trem ties me tų“ met raš tis. „Ai dų“ 
re dak to riui įves ti šį sky rių ir pa siū lė Ny kaNi liū nas. 
Dar vie nas jo siū ly mas pa gy vin ti žur na lą liko ne re a
li zuo tas. „Pa skelbk an ke tą li te ra tū ri niais klau si mais. 
Ją tu rė tų su da ry ti ko ki pen ki tiks liai su for mu luo ti 
klausi mai. Tą an ke tą rei kė tų iš siun ti nėt vi siems žy 
miesiems li tera tams, kri ti kams ir te ore ti kams. Tai 
galėtų duo ti labai įdo mių re zul ta tų. At sa ky mus at 
spausdin tum Ai duo se.“45

Dar rei kia pri dur ti ke le tą de ta lių dėl žur na lo lei dy bos, 
re dak to rių pa si kei ti mų 1949 m., pra si dė jus vi suo ti nei 
emig ra ci jai iš Vo kie ti jos. 1946 m. pa bai go je žur na las 
dėl po pie riaus sto kos bu vo lai ki nai nu sto jęs ei ti. 1947 
m. ko vo mėn., at nau ji nus lei di mus, pa ge rė jus fi nan si nei 
pa dė čiai, dar kar tą pa di dė jo žur na lo pus la pių skai čius. 
Mi nė ta me nu me ry je skel bia mas re dak ci jos žo dis, ku
ria me ji ža da „pa teik ti skai tan čia jai vi suo me nei me
džia gos iš įvai rių kul tū ri nio gy ve ni mo sri čių“46. Vė liau 
pa si kei tė ju ri di nis žur na lo vy riau sia sis re dak to rius ir 
lei dė jas, vie toje Bie liaus ko juo ta po Jonas Sa ke vi čius. 
Žur na lo re dak to riu mi ir to liau li ko Bradū nas, tei giantis, 
kad nuo pat „Ai dų“ gy va vi mo pra džios žur na lo kryp tis 
bu vo ne kin tan ti47.

1949 m. pra džio je „Ai dų“ lei dė ju ta po Povilas Gau
čys, re dak to riais – Gri nius ir Paulius Jur kus. Gau čiui 
emig ra vus į JAV, pas ku ti nių  dvi ejų nu me rių lei dė ju 
pasi ra šė Jur kus.

1949 m. „Ai dų“ Nr. 26 in for muo ta, kad žur na lo leidimą 
Ame ri ko je pe ri ma pran ciš ko nai. Kaip ir žur na lo leidi mo 
Vo kie ti jos DP sto vyk lo se pra džio je, taip ir da bar dar 
kar tą bu vo pa brėž ta žur na lo kryp tis: „„Ai dų“ pus la piai 
pul suos ta pa čia krikš čio niš ko sios kultū ros dva sia, ku ria 
per si sun ku si ir vi sa mū sų tau ti nė kul tūra“48. Kaip ir 

žur na lo re dak to riai Vo kie ti joje, taip ir bū si mi lei dė jai 
pri minė ry šį su ne pri klau so moje Lie tu vo je leis tu „Židi
niu“. Re dak ci jos žo dy je ra šyta: „...mū sų kul tū ri nin kų 
pa stan go mis pa si se kė ne tik išlaiky ti AIDuS vi są lai ką, 
bet ir pa siek ti to kio ly gio, ku ris pa da rė juos tik ru Ne
pri klau so my bės me tų ŽI DINIO įpėdinin ku“49.

Jau 1949 m. pa bai go je „Ai dų“ re dak to riu mi ta po Anta
nas Vai čiu lai tis, ku ris, ra šy da mas laiš kus Vo kie ti jo je dar 
li ku siems ra šy to jams, pra šė at siųs ti žur na lui me džia gos. 
1950 m. pra džio je „Ai dai“ pra dė jo ei ti Ame riko je.

 
„Ai dai“ per vi są Vo kie ti jos lai ko tar pį bu vo il giau siai 

ėjęs ir so li džiau sias li te ra tū rai skir tas žur na las, vie ni
jęs įvai riau sių kū ry bi nių nuo sta tų ir kar tų ra šy to jus, 
ver ti nęs ir rė męs ne tik jau pri pa žin tus kū rė jus, bet 
ir tam tik rus kū ry bi nius ieš ko ji mus bei eks pe ri men
tus. Čia sa vo gro ži nei kū ry bai ir fi lo so fi jos, is to ri jos, 
li tera  tū ros straips niams erd vę su ras da vo dau ge lis 
me ni nin kų, šį lei di nį sa vo dar bais iliust ruo da vo įvai rių 
kartų dai li nin kai. Jau nuo pat žur na lo lei di mo pra džios 
„Aidų“ kū ry bos ap žval go se, re cen zi jo se buvo žen klus 
kultū ri nio kon teks to po jū tis: nuo lat ap ta ria mi ne tik 
lie tu vių kū rė jų iš ki liau si dar bai, vi suo ti nės li te ra tū
ros žy miau si au to riai, bet ir pa tei kia mos latvių, es tų, 
taip pat pran cū zų, ame ri kie čių, vokie čių, ita lų, an glų, 
šve dų li te ra tū ros ap žval gos, pristatomos siur re a liz mo, 
eg zis ten cia liz mo kryp tys li te ra tū ro je, No be lio pre mi jos 
lau re a tų ra šy to jų kū ry ba. Pub li kuo ja mi pasau li nės 
li tera tū ros kla si kos ver ti mai ir su pa žin di na ma su jų 
au toriais. Pa tei kiant tiek lie tu viš ką, tiek ir pa sau li nės 
kul tū ros įvy kį, ne si ten ki na ma tik ap ra šo mą ja in for ma
ci ja, bet vi sa da jis įvertinamas. „Ai dai“ vi są gy va vi mo 
Vo kie ti jo je lai ko tar pį bu vo at vi ri dis ku si joms. Daž nai 
„Aiduose“ pra sidėjusi polemika per si kel da vo ir į ki tus 
lei di nius, į ją įsitraukda vo di des nis bū rys in te lek tu a lų. 
Dau ge lis lie tuvių ra šy to jų de biu ta vo „Ai duo se“ ir tik po 
to bu vo iš leis tos jų pir mo s kny gos.

Sek da mi „Ai dų“ rai dą nuo pat pir mų nu me rių, ga li
me ne sun kiai ma ty ti žur na lo kai tą nuo in for ma ci nio 
iki kul tū ri nio lei di nio, at li kusio au to ri te tin go eks per to 
vaid me nį ver tinant kul tū ros fak tus. Žur na lo pub li ka cijų 
vi su ma at spin di itin vai sin gą lie tu vių tau ti nės kul tūros 
idė jų įpras mi ni mą. 

Da Lia kui zi niE nė

44 ne di de li, pus la pio ne už iman tys straips niai bu vo pa si ra ši nė ja mi 
sla py var džiais S. L. bei V. r.

45 al fon so ny kosni liū no laiš kas ka ziui Bra dū nui 1947 11 20. ka zio 
Bra dū no as me ni nis ar chy vas.

46 „Į nau ją ba rą“, in: Ai dai, 1947, nr. 1, p. 2.

47 po kal bis su ka ziu Bra dū nu 1999 02 01.
48 Vaiš nys j., „krei pi ma sis į pa sau lio lie tu vius“, in: Ai dai, 1949, 

nr. 26, p. 244.
49 Ibid.
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apie priešiškumą amerikai ir baimę 

IRE NA VAIŠ VI LAI TĖ
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Atrodo, rugsėjo 11ąją, po teroristų 
išpuolio prieš JAV, švenčiančių 
 Lie tuvoje nebuvo. Tačiau jau kitą 
die ną lietuviškos elektroninės žinias 
klaidos komentarų skyriuje buvo 
 galima rasti pasisakymų, teigiančių, 
kad „Amerika pati kalta“, kad pa
sipūtę ir visur nosį kišantys ameri
kiečiai prisišaukė ne laimę. Sunku 
pasakyti, kokia visuo menės dalis 
taip galvojo, tačiau po po ros savaičių 
pa našios kalbos pasigirdo viešiau, o 
 vienas anais laikais žymus kolūkio 
pirmininkas net palygino su teror-
izmu kovoti raginantį JAV pre zidentą 
Bushą su… Hitleriu. 

Prisimenant, kad Šaltojo karo me tais 
sovietų propaganda nacionalsocializmą 
sąmoningai vadino fašizmu, o vi-
sus Didžiojo Spalio šalies priešus 
apšaukdavo fašistais, painiava ko lū
kio pirmininko ir kai kurių Lietuvos 
Seimo narių galvose neturėtų per 
daug stebinti. Tikriausiai laikas pri-
siminti, kad daug lietuvių užaugo 
antiamerikietiškos propagandos 
sąlygomis. Propaganda – įdomus reiš
kinys, o jos poveikis nevienareikšmis. 
Patikėjusių, kad JAV darbininkai 
gyvena blogiau negu Kauno, ir sovie  tų 
laikais Lietuvoje buvo sunku rasti. Bet 
dar gerokai prieš pirmųjų  Mc Do  nalds 
valgyklų atsiradimą mū sų mies tuose, 
Lietuvoje pakako įsitikinusių, jog tie 
mėsainių fabrikėliai, panašiai kaip 
Holivudas, Coca Cola, šortai ir balti 
sportbačiai yra ameri kiečių kultūros 
esmė. 

„Amerikietišką gyvenimo būdą“ 
pliekę komunistiniai štampai tvir
čiau siai prigijo kai kurių Lietuvos 
in teligentų galvose. Dėl to kalta ne tik 
sovietinė propaganda, bet ir Vaka rų 
Europos antiamerikanizmas, beje, 

daugybe sudėtingų saitų susijęs su 
sovietiniu.

Vakarų Europoje antiamerikietiškų 
prietarų visuma, vaizduojanti JAV 
visuomenę kaip grynai materialistinę, 
tik malonumų besivaikančią, o JAV 
politiką – kaip siekiančią pasaulinės 
valdžios, susiklostė po Antrojo pa-
saulinio karo ir sėkmingai gyvuoja 
iki mūsų dienų. Slūgstant užuojautos 
bangai, kilusiai po tragiškų įvykių 
Niujorke ir Vašingtone, šie prietarai 
ir išanks tinės nuostatos pamažu vėl 
išnyra į paviršių. Iki rugsėjo 11osios  
euro piečių priešiškumas JAV buvo 
beįgaunąs pasipriešinimo globaliza-
cijai pavi da lą. Po teroro antpuolių 
pirmieji an ti amerikietiški šūkiai pa
sigirdo Am ster dame ir Ženevoje vyku
siose  demonstracijose už taiką, ku rio
se da lyvavo nemaža „profesionalių 
demonstruotojų“, anksčiau kiekviena 
pa togia proga siaubusių McDonalds 
valgyklas. 

Nuo visame pasaulyje bedvasį 
kapitalizmą diegiančių JAV vaizdinio 
grįžtama prie JAV – karo kurstyto-
jos ir mažesnių tautų skriaudėjos 
paveikslo, sukurto dar komunistinės 
propagandos. Atrodo, ir Lietuvoje toks 
paveikslas kai kam visai savas.

Lietuvos visuomenė gerokai pasi
metusi išklausė Valdo Adamkaus ra
ginimą ne tik laukti paramos iš JAV, 
bet ir būti pasirengusiems JAV padėti. 
Pasigirdo balsų, kad mums teroristai 
negrasina, todėl nėra ko kištis. Li-
etuvos nacionalinė žiniasklaida apie 
vy riausybės sprendimą atverti savo 
oro erdvę JAV pranešė pridurdama, 
kad tuo leidimu JAV tikriausiai nepa-
sinaudos – suprask, nėra ko jaudin-
tis. Matyt, šalyje, kurios dabartinės 
vy riausybės galva visai neseniai 

tvir tino, kad „stojimas į NATO nuo 
mūsų nepriklauso“, sunku patikėti, 
kad kas nors priklauso ir nuo mūsų. 
Visuo me nėje, Lietuvos narystę NATO 
lai kiusioje savo saugumo garantija 
kaip tik todėl, kad Šiaurės Atlanto 
San tarvėje yra JAV, sunku persio rien
tuoti ir pasiryžti „ginti gynėją“. Baisu 

įsiparei goti kaž kam, kas 
dar nė ra api brėžta, ir 
todėl gali būti pavojinga. 
Ta baimė atskleidžia, 
kad stojimą į NATO ir 
„ėjimą į Va  karus“ suvo
kėme kaip „sau  gumą 
mums“, politi kų kalbas 
apie mūsų šalies pa siry

žimą aktyviai prisidėti prie bendro 
saugumo ir demokratijos stiprinimo 
laikydami tik kalbomis. Bet kai di
džiausia Vakarų valstybė be didelių 
išlygų pareiškia: „kas ne su mumis, 
tas prieš mus“, pa sirodo, kad dau
geliui bendrapiliečių sunku atsakyti 
į klausimą, kodėl mes turime būti 
 „su jais“. 

Yra ir norinčių išdidžiai pasitraukti 
į krūmus. Antai Lietuvos ministro 
pirmininko patarėjas kultūrai Ar
vy das Juozaitis savo oficialiu titulu 
pasirašytuose rašiniuose „Kauno  di-
enoje“ (rugsėjo 15 ir 22 d.), cituodamas 
Spenglerį ir Naująjį Testamentą, 
 tvirtina, kad dalyvavimas „pralaimin
čios Va ka rų civilizacijos“ kovoje su 
tarptautiniu terorizmu Lie tuvai bus 
 pra žū tingas. „Tokiems kaip mes tyla – 
gera byla“, – rašo Juozaitis, pridur-
damas, kad Lietuvai yra svarbiausia 
išlikti, nes... lietuvių, kurie yra „krikš
čioniškasis bastionas Pa baltyjy“, ir 
taip kasmet mažėja... Pasak Juozai
čio, bedievis ir korumpuotas Vakarų 
pasaulis, vadovaujamas bedvasių JAV, 
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rengiasi kovoti su didžiai reli ginga 
Islamo civilizacija, tad ta kova jau iš 
anksto pralaimėta.

Padrikos Juozaičio mintys nėra 
originalios. Visų pirma jos labai aki
vaizdžiai atitinka nusistatymus tų 
lietuvių, kurie savo prisitaikėliškumą 
visų valdžių ir režimų laikais teisino 
būtinybe išlikti, o kolaboravimą va
dino „tyliąja rezistencija“. „Kilnaus 
krikščioniškojo nesikišimo“ nuostatą 
propaguojančiam ir nuolat Šv. Raštą 
cituojančiam premjero pata rėjui ga
lima priminti Jėzaus žodžius, kad 
 no rintis išgelbėti savo gyvybę ją pra
ras ir kad Dievo žodis Šv. Rašte lygina-
mas su dviašmeniu kalaviju, nes nie-
kas negali jo paimti į rankas – tai yra 
valdyti ar juo naudotis... Bet grįžkime 
prie priešiškumo JAV, kuriuo persunk-
ti Juozaičio rašiniai. Po vienais juose 
išsakytais kaltinimais JAV pasirašytų 
ir islamo, ir evangeli niai fundamen-
talistai, po kitais –  įvai rios Vakarų 
Europos radikalų grupės – žalieji, 
globalizmo prieši ninkai, kraštutinės 
kairiosios orga nizacijos. 

Skaitant tokius tekstus, paguodžia 
gal tik tai, kad ir kitos visuomenės šiuo 
metu grumiasi su panašiais  prietarais 
ir stengiasi blaiviau per mąs tyti savo 
santykį su JAV.

Juozaitis „krikščioniškai“ pikti-
nasi, kad Bushas, beje, Šv. Raštą 
išma nąs neblogiau už jį, kalba apie 
JAV kaip apie laisvės ir galimybių 
švyturį. JAV kritikai Europoje irgi 
nerimauja dėl kovoje su terorizmu 
prisiimto vadovaujamo vaidmens ir 
dėl besąlygiškos amerikiečių nuosta-
tos, dalijan čios pasaulį į „su mumis 
ir prieš mus“. Net pripažindami, 
kad per visą XX a. JAV labai daug 
nusipelnė gindamos ir tvirtindamos 
demokratijos principus, tokie kritikai 
negali susitaikyti su tuo, jog būtent 
šis vaidmuo paskati no amerikiečių 
įsitikinimą, kad JAV pasaulyje turi 
ypatingą moralinę atsakomybę ir 
istorinę misiją. 

Galima suprasti europiečių skepsį 
dėl amerikietiško mesianizmo apraiš

kų, beje, primenančių daugelio Senojo 
žemyno tautų – nuo britų iki lenkų 
– mesianizmą. Tačiau negalima nepri
pažinti, kad būtent įsitikinimas, jog 
Dievas ir Istorija patikėjo JAV iš skir
tinę atsakomybę už pasaulio ateitį, XX 
a. du kartus – per abu Pasaulinius  ka-
rus padėjo JAV politikams įtikinti savo 
bendrapiliečius, jog būtina įsikišti į 
konfliktų draskomos Europos reika-
lus. Verta prisiminti ir tai, kad po 
Pirmojo karo būtent JAV gynė tautų 
apsiprendimą, o po Antrojo – rė mė 
JTO kaip taikos palaikymo įran kį. 
Vakarų Europa po šio karo nebūtų 
taip greitai atsigavusi be Marshalo 
plano ir be JAV garantuoto karinio 
saugumo nuo Stalino SSRS. 

Tiesa, JAV prisiimtas vaidmuo 
Eu ro pos gynime padarė JAV super-
galybe, tačiau tiesa ir tai, kad pri
k lausomybė nuo JAV nesutrukdė 
Eu  ro  pos valstybėms sudaryti sąjun gą, 
kurios ūkis ir politika palengva įgijo 
vis di desnę autonomiją nuo  anapus 
Atlanto esančios sąjungi ninkės ir 
gynėjos. 

Pastarųjų penkerių metų neregėtas 
JAV ūkio pakilimas dar labiau sus-
tiprino jos galią ir sukėlė Europoje 
ne tiek norą sekti jų pavyzdžiu, kiek 
 su sirūpinimą, kad jos gali įvairiais 
 bū dais primesti pasauliui savo valią. 
Tuo paaiškinama XX a. paskutinių 
metų priešiškumo JAV banga Europo
je. Tiesa, pirmaisiais dabartinio JAV 
prezidento Busho vy riausy bės darbo 
mėnesiais išryškėjo europie čių baimė, 
kad JAV rengiasi užsi imti savo rei
kalais ir trauksis iš aktyvaus daly-
vavimo pasaulio reikaluose. 

JAV galima kaltinti, kad spręsdama 
kai kuriuos pasaulio konfliktus, ji 
rūpinosi savo interesais, tačiau dera 
prisiminti, kad būtent JAV įsikišimas, 
pavyzdžiui, Bosnijoje ir Kosove 
sustabdė „tautinį valymą“, į kurį 
Europos valstybės ilgą laiką žvelgė 
su tokiu pat neryžtingumu ar net 
abejingumu, kaip ir į masines žudynes 
Afrikoje. JAV pozicija paskatino Eu-
ropos valstybes aktyviau dalyvauti 
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spren džiant Balkanų ir kitų regionų, 
pa vyz džiui, Artimųjų Rytų ir Afrikos 
vals tybių, problemas. 

Po teroro išpuolių Niujorke ir Va
šing tone išryškėjo, kad pasaulyje 
gyvuoja du antiamerikanizmai. Vienas 
pagrįstas kraštutinio politinio islamo 
įsitikinimu, kad JAV yra „didysis 
šėtonas“, arba bent begaline frustraci-
ja dėl niekaip nesibaigiančio Izraelio ir 
palestiniečių konflikto, kuriame JAV 
priskiriama didžiausia atsakomybė. 
Kitas, „vakarietiškasis“, yra paskirų 
nacionalizmų, nepasitikėjimo stipres-
niu ar didesniu ir socialistinių bei 
komunistinių idėjų mišinys. 

Dar visai neseniai, pirmosios JAV 
prezidento Busho kelionės po Europą 
metu, buvo akivaizdu, kad jam keliau
jant iš Europos Vakarų į Rytus, anti
amerikietiškas demonstracijas keitė 
proamerikietiškos ir kad šilčiausiai 
Bushas buvo sutiktas Varšuvoje. Gal 
tikrai iš Varšuvos geriau matėsi tai, 
ką „JAV nemėgstančios“ Vakarų Eu-
ropos vadovybės suvokė rugsėjo 11 d., 
kai, pasak vieno žurna listo, galėjome 
pamatyti, koks pasaulis būtų be JAV, 
ir niekam tas pasaulis nepatiko? 

Šių metų pavasarį, kalbėdamas 
Varšuvos universiteto bibliotekoje, 
Bushas sakė Vidurio ir Rytų Europos 
kraštams, kad „daugiau nebus nei 
Miunchenų, nei Jaltų“. Tai buvo ne tik 
politinės regiono ateities pažadas, bet 
ir atsiribojimas nuo tam tikro politinio 
mąstymo būdo. Kad šis pa žadas būtų 
įgyvendintas, reikia pri pažinti, kad 
vakarietiškas, juo la biau sovietinis 
antiamerikanizmas yra „Miuncheno 
ir Jaltos“ mąstymo dalis. Po rugsėjo 
11 d. greitai besikeičianti geopolitinė 
realybė meta iššūkį sukaulėjusiems 
stereotipams ir pada lijimams. Li-
etuvai nori nenori tenka rinktis – 
„išlikti“ po pupos lapu pri siglaudusiu 
Devynduonių kaimu ar bandyti tapti 
viena iš Vakarų valsty bių.  „Kilnaus“ 
trečiojo kelio, kuriuo būtų galima 
pridengti atsakomybės baimę, tikrai 
nėra. Ir niekas kitas už mus šį kartą 
nenuspręs. 
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apžvalga

XIX UCIP Pa sau li niam kon gre
sui pa si bai gus

Rūtatumėnaitė

atspėkite,kąŠveicarijoje,be„poli
tiniokorektiškumo“ ir „asmeninio
kompiuterio“,darreiškiasantrumpa
PC?Šiąmįslętekoišnarpliotikaiku
riemsuCiP(tarptautinėskatalikiš
kosspaudossąjungos)XiXPasaulinio
kongresodalyviams,kurie,pasiekę
„įvykiovietą“–FribūromiestąŠveica
rijoje,–anketoseprienakvynėsvietos
pamatė įrašytasšiaspaslaptingas
raides.argalėjokatalikaižurnalis
taiįsivaizduoti jųlaukiančią
staigmeną,kadŠveicarijo
je,kurinepritekliausšalyse
konetapatinamasurojumi
žemėje,jiebusapgyvendinti
tikrų tikriausiuosebunke
riuose,rusiškaivadinamuose
bomboubežišče,mat,kaippa
aiškėjo,PCreiškiaprotection
civile–civilinėgynyba.taip
sužinojome,kad idiliškąją
Šveicariją,kuridaugeliuiat
rodokaipidiliškųViduramžių
miesteliųiralpiųatšlaitėse
besiganančių „milkų“kraš
tas,požemevagojatikrųtik
riausiaskariniųbunkeriųir
slėptuviųtinklas.Panašiems
šveicariškogyvenimoneti
kėtumams išvardyti turbūt
prireiktųatskirostraipsnio,
tačiau juosvisus sudėjus į
krūvą, išeitųganaspalvin
gasfonasšiektiekblankiamrengi
niui–uCiPPasauliniamkongresui,
šįsyknenustebinusiamneidalyvių
skaičiumi(431,norspaskutiniume
tuvidutiniškai susirinkdavoapie
800),neiįsimintinomisdiskusijomis,

norsparinktaaktualiirnet„madin
ga“tema(žiniasklaidaglobalizacijos
akivaizdojeirnaujosžurnalistųpa
reigos).Kadirkaipbūtų,kongresas
suteikėnemažapenoapmąstymams
apienūdienoskatalikiškosžurnalis
tikoskraštovaizdį,kuriamatstovauti
uCiPvienintelisturioficialųŠv.Sosto
įgaliojimą.
Visasseptyniaskongresodienas

galvoje sukosi klausimas, ar tai,

kasmatomaposėdžiųsalėje, iryra
šiandieniskatalikiškosspaudospa
veikslas.Begaliniųdiskusijųmetu
salėsmikrofonasneišeidavo išaf
rikosšaliųatstovųrankų,kuriems
kongresas buvo tik dar vienas iš

gausybėsforumųsupažindintiabe
jinguosiusvakariečius suafrikos
tikrovėsskauduliais,dėlkuriųkalti
visąglobalizacijosprocesąvaldantys
Vakarai.nuojųneatsilikoirazijos,
ypačmusulmoniškųkraštų,katalikai.
nesibaigiančiosskaičių,kreivių ir
grafikųaibėskartaisdarėįspūdį,kad
pakliuvaiįkokįnorstrečiojopasau
lioekonomistųforumą.norinenori,
reikėtųpasveikintiminėtuskolegas
užtokįaktyvumąirpačiųsavęskai
kopaklausti.Kodėlnebepirmąkartą
taipkrintaįakiskolegųvakariečiųir
vidurioeuropiečiųvangumas,tarsijie
patysnežinotų,kąčionaiveikia?Ko
dėlnėranėvienožurnalistoišįtakin
gųkatalikiškųleidinių,pavyzdžiui,
italųLa civilta cattolicaarbritų
Tablet?Kurkatalikiškosžurnalisti
kosžvaigždėsišstambiausiųpasaulio

leidinių,galinčiųvaržytisir
pasauliniamespaudosforu
meirsavobalsaislemtitam
tikrą įvykių raidą?nejau
gitokiuoseglobalausmasto
spaudosorganuosekaipTi
me, New swe ekarFrankfur
terAllgemeinenėranėvieno
katalikiškais įsitikinimais
gyvenančioarbentjaujiems
prijaučiančioprofesionalo,
kurisnorėtųpasidalytipa
tirtimisukolegomisiškitų
kraštų?Kalbantapieprane
šimųtematiką irtoną,kar
taisgelbėdavotikatlaidžiai
ironiškasžvilgsnis įmargą
katalikybės sodą,kuriame
žydipačiosįvairiausiosgėlės.
Pervisąkongresosavaitęiš
tospačiostribūnossklido ir
netolimąpraeitįprimenantys
aistringiraginimaisugriauti

stambiųjųžiniasklaidoskorporacijų
galybę,ovisąvaldžiąperduotima
žiesiems, t. y.vietiniamsspaudos
organams,prelegentas iš indijos,
stulbinamaipanašusįbarzdotąjįpro
letariatovadą,reikalavouždarytijo

Naujasis UCIP prezidentas Ismar de Oliveira Soares (centre) su 
afrikos šalių atstovais. Rūtos Tumėnaitės nuotr.
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gimtinėssienas,kadįjąnepatektų
globaliųjųkorporacijųčiuptuvai,o
žiniasklaidos rykliams atstovau
jantisprancūzas,vienaspasaulinės
komunikacijų bendrovės vadovų,
mokėkatalikusžurnalistusesminių
dalykų,kalbėdamasapietoleranci
ją,dialogąsuislamuirkankinystę
vardantiesos.Visųšiųpasisakymų
fonelygnenumaldomasimperatyvas
skambėjo raginimasžurnalistams
„kąnorsdaryti“–lygmesijamsgel
bėtipasaulį.
akivaizdu,kaduCiPšiandieniš

gyvenanepačiusgeriausiuslaikus.
Renginiokuluaruoseorganizacijosva
dovaiminėjoprastąvadybąirtolydžio
tirpstančiusfinansus,žiniasklaidos
ekspertaiišVakarųEuroposreikalavo
griežtesnėsprofesionalųatrankosbei
konkretesniųturiniogairių,kadkon
gresasnepavirstųforumupakalbėti
viensaurūpimuklausimuareiline
proga„katalikiškamturizmui“.aki
vaizdu,kadtainevakaratsiradusios,

oilgokaibrendusiosproblemos.todėl
bandymuspręstisusidariusiąkeblią
situacijągalimalaikytipriimtusnau
jusuCiPstatutus,kuriuosekeletas
momentųleidžiatikėtis,jogateityje
šiorganizacijadarturišansųtapti
prestižiniuprofesionaliosžurnalis
tikosklubu.
Vienaspagrindiniųnaujostatuto

rengėjų,uCiPosenbuviskun.Rober
tasastorino,vadovaujantisazijosbaž
nytineinaujienųagentūrai,sakė,jog
nuo1927m.,kaibuvoįkurtasuCiP,
statutaibuvovisąlaikątaisomi,at
sižvelgiantįlaikoaplinkybes.Kodėl
reikėjokeististatutus?„Pasaulispa
sikeitė,okartusujuopasikeitėžurna
listikosaplinkybėsirpatikatalikiška
žurnalistika,tadankstesnėstruktūra
nebeatitikomūsųporeikių“,–sakė
astorino,pabrėžęs,jogšiandiensvar
biausiaturėtitokiąorganizaciją,ku
rioscentrebūtųasmuo,kuriairūpėtų
individas.Pasakastorino,didžiausias
skirtumastas,kadsenąjįuCiPsudarė
instituciniainariai–federacijos:no
rėdamaspriklausytiuCiP,privalėjai
būtifederacijosnarys.Dabarnereikia
priklausytineiregionui,neifederaci
jai,esisvarbuskaipindividasirgali
kaiptoksdalyvautišiojeorganizacijo
je.tačiaupagrindinisšios„individua
lizacijos“akcentasbuvonaujastatuto
nuostata,jogtiktie„individualūsna

riai irkolektyvinių
nariųatstovai,kurie
yrasumokėjęmetinį
nariomokestįarba
jįuž juossumokėjo
trečiojipusė,…turi
teisębalsuoti irpa
sisakytiGeneralinės
asamblėjosmetu“
(22str.),o„mokesčio
nemokėjimasauto
matiškaipanaikina
teisębalsuotiirpasi
sakytiperuCiPsu
sitikimus“(21str.).
Regis,tokiuligšioli
niobalsavimopagal
regionams skirtas
kvotasatsisakymu
uCiP išties siekia

patraukti įsavogretasdaugiauas
menybių–profesionalų,kuriejaustų
asmeniškąatsakomybęužorganiza
cijosateitįirjostarptautinįprestižą.
tokiussamprotavimuspatvirtinair
pačiųuCiPvadovųprisipažinimas,jog
finansiniuatžvilgiusprendimasišpir
možvilgsnioatrodonepalankus,mat
federacijųsumokamimetiniaimokes

čiaiviršijaindividualiųnariųįnašus.
tačiaužvelgiantįilgalaikęstrategiją,
solidesnėorganizacijaturėsdaugiau
galimybiųpritrauktirėmėjų.
taduCiPpasukoprieganalibe

raliosnuostatos,kuriąkun.astorino
apibūdinosenuposakiu:„Kąsumoki,
tąirgauni“.OkaipgitieuCiPnariai,
kuriemsmetinismokestis(~86uSD)
nepagalkišenę?ardėltonesumažės
demokratijos?Šiuosnuogąstavimus
padėsiąsįveiktikrikščioniškassolida
rumas:kasgali,tassumokaužsave
iružkitą,kadšisirgigalėtųjaustis
esąslygusuCiPnarys.tačiauviena
akivaizdu,kadtokiomisnaujovėmis
siekiamakiekgalimalabiausumažinti
atsitiktiniųžmonių„turizmą“.Kaip
teigėastorino,ikišioltokiekongre
saibūdavotikpinigųšvaistymas,nes
buvoskiriamapernelygdauglėšų,ku
riųdėkaatvykdavo„nevisaitinkami
žmonės“,kelioneineturėjępaklotinė
cento.Pasakjo,uCiPsilpnojivieta
visadabuvoprastavadybairnepro
porcingos išlaidos,dėl lėšųstokos
negalėtapasamdytikompetentingų
darbuotojų,todėlartimiausiumetu
organizacijaitekssutvarkytibūtent
šiuosdalykus.
tačiaudalyviųskaičiausatžvilgiu

uCiPGeneralinėasamblėja irPa
sauliniskongresasyravisiškaiatviri.
Vienintelisapribojimasyraprakti
nis:aržmonėsgalisauleistitokias
keliones?atsakydamas įkaikurių
ekspertųišEuropospriekaištus,jog
pastarojokongresopranešimaiirdis
kusijosapieglobalizacijąbuvotuščias
laikošvaistymas,kurįverčiaureikė
jępaskirtikompetentingųekspertų
paskaitoms,astorinonepritarė, jo
žodžiais,„tradiciniameuropietiškam
kongresųirsusitikimųrengimobū
dui“:„manau,kadčionykščiokongreso
problema–nepakankamaikonkre
tusdiskursolygis.Didžiausiastokio
kongresoprivalumas–kadžmonės
susitinka,bendrauja,o turinystu
rėtųbūtitai,kąžmonėsatsineša,o
nekąatnešaabstrakčiaikalbantys
ekspertai“,–sakėastorinoirapgai
lestavo,kadjamnepavykopakreipti
uCiPšia linkme. „Rengėjųvietoje

gediminas jaunius, lTv laidos „atverk duris“ redaktorius, 
civilinės gynybos slėptuvėje. Rūtos Tumėnaitės nuotr.
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Mugės svečiai
manFREDaSŽViRGŽDaS

Lietuviųliteratūrosvertintojaiirkny
gosmylėtojaiilgusmetusbuvokamuo
jamisunkiosproblemos–kodėlapie
kūrinius,kurietokiesvarbūsmums,
pasaulisžinotieknedaugirnėralin
kęspapildomaidomėtis.neturimenė
vienoautoriaus,kurisbūtųbentkiek
reikšmingiauįtakojęstarptautinius
literatūrosprocesus,nėvienonobelio
premijoslaureato(labainorime,kad
labiausavolietuviškasšaknispabrėž
tųCzesùawasmiùoszas;„Lietuviško
divertismento“ įkvėptimėginame
„prisijaukinti“JosifąBrodskį,–pa
čiampoetui,deja, jaumirus).išties
esamelabiaupoetųneguprozininkų
tauta,taigiimpulsyvūssvajotojai,o
nešaltikronikininkai,galdėltotaip
trūkstaracionalesnioįsižiūrėjimo,ati
dumorealiaiaplinkai,skandinavams
būdingosepinėsatminties,leidusios
susidaryti tradicijai,kuriospamo
kasperėmėlatvių irestųrašytojai
(nepalyginamaidažniauverčiamiir
skaitomividutinioeuropiečio).Po
etinistekstassunkiaiduodasiišver
čiamas,jamekalbosbarjerasdažnai
pasidaroneperžengiamas,nes juo
sureikšminamigiliejisavimonėsklo
dai,kuriemskitakalbisskaitytojas
galibūtivisiškainejautrus.Galtaiir
paaiškinanemaloniątiesą,kadmažų
tautųpoetųbalsaspasauliochoreyra
kiekprislopęs.Pagrįstaididžiuojamės
mažosiosprozospasiekimais,tačiau

eilinisliteratūros„vartotojas“noveles
skaito tikbūdamastikras,kadtai
klasikoskūriniai,kuriųnepažinęs
jiskažkąpraras;šiaipjisganakate
goriškaireikalaujaromano(apysakos
žanraskaikuriųliteratūrųapyvartoje
apskritainežinomas),kuriameatpa
žintųjampriimtinopasaulioatvaizdą,
leidžiantįįsitrauktiįaprašomųįvykių
sūkurį.tuotarpugilintisįmeninio
universumofragmentus,kuriuosre
konstruojanovelistai,juolabskaityti
dramą,užuotnuėjusįteatrą,jamjau
atrododidelėprabanga.
ilgai literatūrologai liūdėjo,kad

lietuviškožodžiotarptautiniuosera
šytojųforumuoseniekasnenorigir
dėti.Dabarsituacijastaigapasikeitė:
Frankfurtoknygųmugės rengėjai
sumanė2002m.pakviestiLietuvosat
stovusprisiimtišaliesviešnios(guest
country,Gastland)statusoteikiamą
šlovęirrūpesčius.ŠiaprogaLietuvos
kultūrosministerijoješ.m.rugsėjo
17d.buvosurengtaspaudoskonferen
cija,kuriojedalyvavokultūrosvicemi
nistrėinamarčiulionytė,Lietuvospri
sistatymobūsimojojemugėjeprojekto
vadovėRasaDrazdauskienė,Lietuvos
leidėjųasociacijosprezidentas,leidyk
los„Baltoslankos“direktoriusSaulius
Žukas irsavoapsilankymusostinę
pagerbęstarptautinėsFrankfurto
knygųmugėsdirektoriusLorenzo
a.Rudolfas.Garbingasissvečiassa

k u l T ūR a

ašpasirūpinčiau,kadbūtųdaugiau
labaikonkrečių irspecifiniųdarbo
grupių,kelčiaulabaikonkrečiaspro
fesionaliosžurnalistikosproblemas,
nesapibendrinimai irabstrakcijos
tėralaikogaišimas“,–teigėastori
no,prisipažinęs,kadlaikokongresą
tiesiogtinkamavietapabendrautisu
kolegomisiškitųšalių.
Darvienašiektiekšurmuliosukėlu

sinaujovėbuvostatutųpakeitimas,
leidžiantisirnekatalikamstaptiuCiP
nariais:„moterysirvyrai,dirbantys
informacijosirkomunikacijųpasau
lyje,galiįstotiįuCiPkaipindividai,
skelbiantysištikimybęorganizacijos
tikslams,kurieremiasiEvangelijos
vertybėmis ir įgyvendinami laikan
tisKatalikųBažnyčiosmokymo“ (3
str.).Vienasšiopakeitimoiniciatorių,
žurnalistasChristianasFrevelis,bu
vęsVokietijoskatalikiškosspaudos
asociacijosprezidentas, teigė,kad
joasociacijadaugybęmetųartimai
bendradarbiavosužurnalistaisiškitų
krikščioniškųdenominacijų,mažato,
buvusiojeRytųVokietijoje,kurKatali
kųBažnyčiosnariaisudaro„negausią
mažumą“,katalikaižurnalistaiben
dradarbiaujasuprotestantais,teigė
Frevelis, įsitikinęs, jogtoksuCiPo
išplėtimastiksustiprintųorganizaci
ją.Beto,žurnalistaiišmusulmoniškų
kraštųtvirtino,jogšistatutųnaujovė
padėtųjiemspalaikytiartimesnįdialo
gąsumusulmonųdauguma.naujovės
privalumusaiškinoirnaujasisuCiP
prezidentasišBrazilijosismardeOli
veiraSoares:„mesesameBažnyčios,
bendraujančiossuplačiąjavisuomene,
pakraščiuose.Vienasarduprocentai
nekatalikųuCiPetikrainepakeisjos
katalikiškopobūdžio“.Visdėltokolkas
sunkuprognozuoti,kąatneššispakei
timas,nesstatutusturėspatvirtinti
Šv.Sostas,ojoatstovas,Popiežinės
visuomenės informavimopriemonių
tarybosvadovasarkiv.JohnasFoley
rimtaisuabejojodėltokioaiškioskata
likiškostapatybėsatsisakymoirteigė,
jogkitųdenominacijųatstovusgalima
priimtitikkaip„asocijuotusnarius“.
tadgalutinisšiopunktolikimasturė
tųpaaiškėtiiki2002m.sausio1d.,kai

pradėsgaliotinaujasisstatutas.
artimiausiumetuuCiPo laukia

bentporagarbingųsukakčių:kitą
metsąjungašvęs75metųjubiliejų,o
potrejųmetųįvyksiantisPasaulinis
kongresasirgibusjubiliejinis–dvide
šimtasis.norisitikėti,kadkatalikiš

kosspaudossąjunganetikpateisins
savoegzistavimą,betirsugebėstapti
lygiavertealternatyvainformacinės
visuomenėspasaulyje,kuriamežur
nalistikosvietądaugkurbaigiauž
valdytivisagalėsPR(šįkartnePC,o
publicrelations)struktūros. 
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vokalboje išreiškėnuostabą,kurią
patiriašiuolaikinėEuropa,išvydusi
kultūros fenomeną, ilgaislėptą„po
Sovietųsąjungosskėčiu“:šiaivaizdą
iškraipančiaiuždangainukritus,at
sivėrėnepažintoserdvės,suskambo
„naujibalsai,naujikūriniai“1.Lietuva,
aišku,nėradidelėarturtingašalis,
tačiaunetai,kalbėtojonuomone,le
miagarbėssvečiųprisistatymomugėje
efektyvumą.nusveriasunkiaiišmatuo
jamiarfinansiniuaspektuįvertinami
kriterijai:„Paprastaipaaiškėja,kad
lankytojųširdisužkariautilabiausiai
padedapristatomosmedžiagosemo
cinispoveikis“2 (atradimaisusijęsu
emocinėmisreakcijomis,netieksu
estetiniaisvertinimais,tačiaubūtų
pernelygpaprastaiškeltivienkreipi
mosiįeuropiečiųjausmussvarbą).
SavepristatydamaLietuvaįsiterp

tųtarpšiųmetųviešniosGraikijosir
2003m.favoritėsRusijos,valstybių,
laikančiųsavebizantiškoskultūros
paveldėtojomis.Kiekvienaskraštas
unikalus, tačiaugalimaspėti,kad
esamelaikomiegzotiškuregionu,apie
kurioegzistavimądažnasvakarietis
netnenujautė.Vakarųpasauliuiesa
meįdomūslygnežinomažemė,balta
dėmė,kuriąprivalupripildytituriniu.
tuotarpupatysnorimebūtipripažinti
iratpažinti,siekiameįsiteisintikaip
tikrųtikriausieuropiečiai,lygiaverčiai
Vakarųcivilizacijosdalyviai(Lietuvos
prisistatymoprojektejausuformuluo
tasirskambusšūkis,pabrėžiantisna
cionalinėskultūrosdinamizmą:„Lie
tuva:pasakojimastęsiasi“;angliškas
variantasdarviltingesnis–Lithuania:
ToBeContinued).nesamenomadai,
nežiniaiškurnemandagiaiįsiveržęį
prabangųaukštuomenėspokylį–su
grįžtameįnamus,kuriuosbuvome
priverstilaikinaipalikti:„Sugrįžimo
kelyjegaiviausiuLietuvosstiprybės
šaltiniu tampaneginčijamamūsų

šalies europietiškumo tradicija“3.
Skambaištiesambicingai.
Visdėltodidžiausipatriotaiiropti

mistai,suinteresuotimūsųšaliespri
sistatymosėkme,negaliapeitifakto,
kadmūsųknygųrinkairskaitytojųra
tas,nepaisantbeveikvisuotinioraštin
gumo,nedideli(rašytojaipastaruoju

metugalirperdėdaminusiskundžia,
kadrašosauirdraugams),beto,mūsų
grožinėsliteratūrostradicijadėlisto
riniųaplinkybiųnėnegalilygintissu,
tarkime,Japonijos,Prancūzijos,itali
jos,ispanijos(kuriosskirtingumetu
buvomugės„garbėsviešnios“)poetųar
prozininkųplejadomis.Skeptiškesnius
stebėtojusapimaabejonė:arpavyks
įveiktitaipaukštaiiškeltąkartelę,ar
nepasimesimeįviairiabalsiamekitų
dalyviųchore (pasakpreliminarios
statistikos,šiemetinėjemugėjebus
įrengta6671individualių(leidyklų)
ekspozicijų,atstovaujančių105valsty
bėms,busparodyta400666pavadini
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mųeksponatų,bendrasmugėsplotas
75727m2;pernaiekspozicijąaplankė
302897žmonės4)?matyt,tasbalsas
būtųsvaresnispasitelkusįpagalbą
artimiausiusBaltijoskaimynus.tad
galbūtvertėjorūpestingiaupuoselėti
kontaktussulatviųirestųkultūros
institucijomisirpasistengtiparengti
bendrąBaltijosvalstybiųprojektą
(juolabkadpanašiųbendradarbiavimo
atvejųmugėsistorijojeyrabuvę:1976
m.prisistatėLotynųamerika,1980
m.–visasafrikosžemynas).
Knygųmugė–tainevienprogasu

sipažintisunaujaisromanais,mokslo
leidiniaisareilėraščių rinkiniais;
Frankfurtoleidėjųsąskrydžiuosepas
taraisiaismetaisypačdaugdėmesio
sulaukiakomiksaisuvisajųžanrine
įvairove(popkultūrosaktualija, jau
nagrinėtinairistoriniupožiūriu;„jei
komiksųnevertinsimerimtai,jievisai
neteiksdžiaugsmo“5,–skelbiaparo
dosrengėjai,pristatydamiplačiąšios
sritiesdarbųpanoramą–nuografinių
romanųikijaponiškųmangaserijų,
kur istorijadėstomaatbulai,nuo
paskutiniopuslapio),elektroniniai
leidiniai (CDROmirkitaskaitme
ninėsrevoliucijossukrėtimų„įkvėp
ta“produkcija),reti,kolekcininkus
traukiantyslitografijųarkitųmeno
kūriniųalbumai(demonstruojantys
dialogo tarpmenų, vaizdo ir raš
to,taippatšiuolaikinėspoligrafijos
galimybes), tai,kasanksčiaubuvo
laikomamarginalijomis,niekinama
plebėjųar,atvirkščiai,nepasiekiama
elitopramoga.
tuo tarpupasmus įžvelgiamos

grožinėskūrybosnuvertinimoap
raiškos,kuriossumarginalizacijair
kultūrų(arkultūrosirkontrkultūros)
dialogumenkaitesisieja: labiausiai
perkamųknygųsąrašuosepirmauja
žodynai,žinynai,ezoterinėlektūra,
praktiniogyvenimovadovai–atro

1 vis dėlto objektyvumo dėlei tenka pami nėti 
ir interviu išsprūdusį prisipažinimą: „atvirai ka
lbant, šiuo metu aš beveik nieko nežinau apie 
lietuvių literatūrą, ypač apie šiuolaikinę“; žr. 
gerbutavičius R., „Frankfurto mugė – unikalus 
pradžios taškas“, in: Lie tuvos rytas, 2001 09 
25, Nr. 224, p. 5.

2 TarptautinėsFrankfurtoknygųmugėsdi
rektoriausLorenzoA.Rudolfokalbaspaudos
konferencijoje, 2001 09 17 [to liau –Lorenzo
A.Rudolfokalba].

3 Lietuvosprisistatymo2002m.Tarptau
tinėjeFrankfurtoknygųmugėjekoncepcijos
metmenys.

4 „pre li mi na ry exi bi tors’ Sta tis tics / vorläuf
ti ge aus stel lers ta tis tik“, in: Buchmesse/Frank
furtBookFair, 2001 (žur na lis tams skir tas 
in for ma ci nis buk le tas).

5 www.frank furtbo okfair.com/por tale/
fbme/co micse/linkse/0327/fra mes.html 

6 LorenzoA.Rudolfokalba.

informacinis lietuvos aplankas Frankfurto 
knygų mugei. Dail. Romas Orantas
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do,skaitytojasnujaučiamažaižinąs,
todėl ieškopatikimų informacijos
šaltinių,nedviprasmiškoatsakymo;
naujovėmis nepasitikima, drąsių
leidybossumanymųesama, tačiau
sąlygasdiktuojavisagalis viduti
nisskaitytojas.Puošnios,meniškai
apipavidalintosknygospasmerktos
metųmetusdulkėti lentynose,nes,
laikantis tautinioetiketo,albumai
perkaminebentpriešdidžiąsiasmetų
šventes...Sunkuprognozuoti,arno
vatoriškiausiLietuvosleidėjaiįstengs
atsilieptiįVakaruosesureikšminamų
„literatūrospa(k)raščių“madą.tauti
niskomiksastaipirnesukurtas,nau
jųjųtechnologijųtaikymasleidyboje
(elektroniniųknygųprojektai)stab
domaspriepokyčiųlėtaiprisitaikan
čiosrinkos:kompiuterisirknyganet
iršviesiausiųprotųgeriausiuatveju
suvokiamikaipvaržovai;blogiau,
kaiapskritainematomaproblemos...
Kitavertus,arsiekiantaktualumoir
besistengiantpatenkinti „kultūros
globalistų“poreikiusnebusnustum
tos į pašalį nacionalinį savitumą
apibrėžiančiosdominantės?Būsimos
ekspozicijosrengėjamsteksnuolat
deklaruotiatvirumąeuropinėmsir
globaliomsįtakoms,nepamirštantto,
kąnaujairintriguojamaLietuvagali
parodyti.„Prisistatymokoncepcijoje“,
pateiktoježiniasklaidosatstovams,
žadamapabrėžtisvarbąLDKpaveldo,
menkaižinomoVakarųvisuomenei,
multikultūrinįVilniausirKlaipėdos
miestųunikalumą, lietuviųkalbos
reikšmępasauliui (čiasvarbiausias
argumentas–baltųkalbųkartog
rafinėschema ir lietuviškųžodynų
ekspozicija), pokario rezistencijos
heroizmą, kultūros ir literatūros
gyvybingumąsunkiausiais istorijos
laikotarpiais–visataibuspateikta
smalsių irreikliųvertintojų,kurių
lūkesčius išsakėmugėsdirektorius
Rudolfas,dėmesiui:„tikimės,jogsu

pažindinsitemussuturtais,gimusiais
jūsųkultūroskryžkelėse“6.
Lietuvaitekogarbė,tačiauirnera

mu:arviskomačiusiemslankytojams
neatrodysimeprovincialūs, jeinetį
oficialųmugeiskirtąbukletąsiūlo
mameįtrauktiRemigijausmisiūno
straipsnyje„LeidybaLietuvoje“,pa
minėjusmūsųkraštedabarmadingą
„Europoscentro“mitologemą,pripa
žįstama:„Deja,dėlįvairiųpriežasčių
etnografinėLietuva,išskyrustrumpą
LDKklestėjimo laikmetį,visąlaik
buvotolimuEuroposužkampiu,kurį
civilizacijospasiekimaipasiekdavo
pavėluotai“.SauliusŽukasspaudos
konferencijojeminėjo,kadsumugės
rengėjaisbūtadiskusijų,arpodešimt
mečio lietuvių literatūra ir leidyba
pasieksnorimąbrandosetapą (kol
kasdargalimepasiteisintinedėkin
gaistorija:nuoraštijospradžiosiki
patspaudosdraudimopaskelbimo
1864m.teišleistavos800lietuviškų
knygų7–faktas,galintissmarkiainu
stebintiEuropą).nūdienossituacijoje
ypačkrintaįakisvertimųtrūkumas
(esamemaži irniekasnesivargina
taikytispriemūsųpapročių,moky
tisvienossunkiausiųindoeuropiečių
kalbų,idantgalėtųskaitytiDonelaitį
armartinaitį)8.Stingapačiosvertimų
strategijos;neužtenkavien išleisti
reprezentacinęantologijąanglųar
vokiečiųkalba,reikiažinoti,kaipja
sudominti irįtikinti josverte.tam,
atrodo,būtinapasitelktineviengau
sioslietuviųišeivijospotencialą,betir
kultūrinęVakarųspaudą,mumssim
patizuojančiusliteratūrosautoritetus.
Praėjometaipoplačiai išgarsinto
trijų„nobelistų“susitikimoVilniuje.
atrodo,kultūrossklaidasusirūpi
nusiosinstitucijosjauturipatirties,
kaipformuotipalankųmūsųšalies
įvaizdį:beliekašiąpatirtįpanaudoti
kurkasreikšmingesniameprojekte,
kainuosiančiamenemažaipinigųir

pastangų (kartaispernelygplačiai
užsimojuspristingapaprasčiausios
verslonuovokos,ką liudija istorija
suEXPOparodaHanoveryje–tuo
metnepagailėtamilijonų8minučių
filmukui,tačiautaipirnesusigriebta,
kąreiksdarytisuvienuoriginaliausių
paviljonųšventiniamšurmuliuipa
sibaigus).Daugelįsvarbiųklausimų
teksspręstisuformuotamLietuvos
prisistatymo2002m.tarptautinėje
Frankfurtoknygųmugėjeprojekto
koordinacijosbiurui,bendradarbiau
jančiamsuLietuvosleidėjųasociacija
irVĮ„Lietuviškosknygos“,taippatiš
daugeliokultūrossrityjekompetentin
gųįstaigųiržymiausiųleidyklųvadovų
sudarytaiKoordinacineitarybai(pir
mininkė–kultūrosviceministrėina
marčiulionytė).
Kaippabrėžėspaudoskonferencijos

dalyviai,nėvienalietuviškogyvenimo
sritisdarnėrasulaukusitokioišskir
tiniodėmesio,todėlgalimedidžiuotis
mumsparodytupripažinimu.Kita
vertus,dėmesysparodosmetugerokai
nuvargins,visųakysbusnukreiptosį
Lietuvospaviljoną,jisnuolatpapulsį
teleobjektyvųirfotoblyksčiųakiratį.
Reikėsįrodyti,kadesamevertipasi
tikėjimo,oirpatysmugėsorganizato
riaisuvokia,kadelgiasinetradiciškai
kviesdamiprisistatytijiemsmenkai
pažįstamąšalį9.Kokianauda iš tų
kultūroslaimėjimųeiliniampiliečiui,
priekabiaistebinčiam,kuriškeliauja
biudžetopinigai?turbūtta,kadtaip
stiprinamairskatinamajosavigarba
pasaulioakivaizdoje:šalis,kaipgarbės
viešniadalyvaujantitarptautinėje
knygųmugėje,nėraistorinisarge
ografinisatsitiktinumascivilizacijų
šalikelėje,tai„šalis,esantidaugelio
šaliųirkultūrųkryžkelėje,šalis,ku
riojepraeitiesirdabartiesveiksniai
susipynęįsudėtingąraštą“10.Esame
svarbūsEuropai, laukiančiaimūsų
savojojeknygosšventėje.

7 Re mi gi jaus Mi siū no duo me nys iš rep re zen
ta ci nio straips nio „lei dy ba lie tu vo je“.

8 Tai savo interviu ypač sureikšmino Ru
dolfas: „Didžiausia problema – parengti 
vertimus, kuriems reikia daug laiko“; žr. 
 ger bu tavičius R., op.cit.

9 vis dėlto didelio pavojaus mugės direk
torius neįžvelgia: „kodėl visi manęs klausia 
apie riziką? Manau, ji nėra tokia didelė. Be 
to, rizika sumažėja, nes lietuva maža šalis. 
[…] Svar biau yra parodyti vertingiausia, ką 
turite šiuolaiki nėje kultūroje, literatūroje. 

Šia prasme situa cija tokia pati, kad ir kurią 
šalį pakviestume – prancūziją ar lietuvą“; 
žr.  že mai tytė a., „Nežinomo krašto įvaizdį 
 lietuva  griaus Frankfurte“, in: Respublika, 
2001 09 25, p. 22.

10 lorenzo Rudolfo kalba.
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Posenoviniais,devintamepraėjusio
amžiausdešimtmetyjebaigtaisręsti,
taikomosiosdailėsmuziejausskliau
taiskaboadomoVarnopaveikslas,
kuriame vaizduojamasmindaugo
krikštas.Scenamaždaug tiekpat
autentiška,kaip irskliautai.Kon
ferencijos„Lietuvoskrikščionėjimas
VidurioEuroposkontekste“(200109
2627)dalyviųžvilgsniai,vosnukrypę
nuoprelegentoveido,kliūdavoužšios
tautinėsistorinėshaliucinacijos,neži
niakamiškabintostikraiturtėjančios
irdailėjančiosparodos„Krikščiony
bėLietuvosmene“prieangyje.Kam
akisnuo topavargdavo, galėdavo
atilsįrastinemažiauįspūdinguose
VytautoKašubosmindaugobiusto
bruožuose.
Laimė, irpranešimai, ir organi

zatorių laimėjimai leido ignoruoti
„mindauginius“simboliusirpasijusti
tikraimoksliniamerenginyje.Regis,
norėtasurengtikonferenciją,kuri
šiandienossąlygomisturėjoatkartoti
Romos1987m.konferenciją,skirtą
Lietuvoskrikštojubiliejui.Konferen
cijosprelegentaiskviestikrikščionybę
Lietuvoje tyrinėjęmokslininkai iš
Vokietijos,Lenkijos,Lietuvosirkt.
šalių.išankstiniuskvietimusgavusių
klausytojųregistravimasis,nepati
maloniausianekviestųjų registra
vimoprocedūra,ribotasišankstinės
informacijosapie rengiamąkonfe
renciją„nuleidimas“–dalykaišiek
tiekneįprastiLietuvojevykstančioms
konferencijoms,–kogero,niekam
perdaugnekliuvo, visinorintieji
galėjolaisvaipatekti.Konferencijos
organizatoriųnumatytos švelnios
administracinėspriemonės turbūt
nemažadalimisuveikėkaipfiltrai,

vi du ram žių ru duo ant ro jo je 
Ro mo je 

LiuBOmiRaSRačiuS

neleidę į konferenciją prasmukti
liguistosvaizduotės,okartaisirvi
saipakrikusiospsichikosžmonėms,
tapusiemsdažnoskonferencijosar
viešopokalbiorykšte.
Štai tokioje saugioje, rimtoje ir

netiškilmingojeatmosferoje(pirmą
dienągalėjaisutiktibūrelįvyskupų
irkardinolą,paskelbtasprezidento
sveikinimas)buvoskaitomipraneši
mai.Prelegentųsugrupavimasleido
paliestivisusLietuvoskrikščionėjimo
istorijaisvarbiuslaukus:RytųPabal
tijysX–Xiiia.(K.Zernack,t.nyberg,
R.mažeikaitė),mindaugokrikštas
(vysk.J.Boruta),Lietuvoskrikštas
1387m.(K.Elm,S.Ekdahl,B.Ku
mor,m.Jučas),Reformos laikai (i.
Lukšaitė,G.michelini,i.Vaišvilaitė,
E.ulčinaitė).
maloniainustebinoVokietijospro

fesoriųžiniosapieLietuvosistoriją,
norstaitikšalutinisjųdomėjimosi
objektas.JųpateiktasKrikščionybės
ėjimoįLietuvąkontekstasturėtųpa
skatintidomėtisbendraisiaisEuropos
visuomenėsprocesais,kuriuosedaly
vavoirLietuva.Prastaimokantiems
vokiškaipasidžiaugtišiaispraneši
maisturėjopadėtisinchroninisverti
mas.tačiauvertėjųdarbasbuvotoks
prastas,kadnetbauguspėlioti,kas
išdažnaibeprasmėsžodžiųvirtinės
galėjoužsiliktiklausytojųatmintyje.
nežinau,kasbuvovertėjosirkokiajų
darbopatirtis,tačiaupasikvietuske
lisgeraivokiškaikalbančiusistorikus
blogiaunebūtųbuvę,irvarguarbūtų
tekęvietojGardinoišgirstiGrodno,
vietoj110parapijų–10vienuolynų,
vietoj „atvyko jėzuitai“– „atvyko
pranciškonai“etc.Kasilgiauklausė
lietuviškovertimo,netgi„sužinojo“,

kadkryžiuočiairašydavopopiežiui
bules.Sako,panašūsbuvę ir lenkų
kalbosvertėjai.
Pranešėjamsbuvoskirtapo45mi

nutes.tokslaikotarpaskaikuriuos
pranešėjusgundėpakalbėti irapie
visiemsžinomusdalykus.irprof.mar
celioKosmanoatsiųstaspranešimas
apieLietuvoskatalikybėsevoliuciją
nuoXiiiikiXiXa.(!),irprof.tadeuszo
KrahelioišBaltstogėsnetrumpaspa
sisakymasdiskusijojepriminėsvars
tymus išciklo „kąašbepamenu iš
savoskaitybos/rašybos“.Šmaikščios
irskeptiškosKanadojegyvenančios
dr.Rasosmažeikaitėspranešimas
apiešv.Brunonąsulaukėprof.Ed
vardoGudavičiausreakcijos,tačiau
darneįsibėgėjusįprofesoriųsustabdė
moderatorė–girdi,artėjantyspietūs.
PenkiolikospuslapiųGudavičiaus
atsakymasvarguarpanašusįdisku
sinęrepliką,bet,šiaipartaip,įvykis,
galėjęstaptikonferencijosašimi,ne
išsirutuliojonetirdiskusijomsskirtu
metu.Dėltonetektųapgailestauti,
jeigušv.Brunonomisijosproblema
tikanebūtųaktualiartėjantLietuvos
paminėjimo(draugeirevangelizacijos
pradžios)tūkstantmečiui.atrodo,kad
šv.Brunonotematikasklandoore,ji
rūpinetiksiauramspecialistųratui,
nespatyssvarbiausiklausimai–kokia
buvoLietuvaprieštūkstantmetį?kaip
ji„atsirado“?–visuometbusaktualūs
gebėjimostebėtisnepraradusiemsis
torijosmylėtojams.
Prof.KlausoZernackopastebėji

mas,kadvisųVidurioEuropostautų
savimoneisvarbiausiąakstinąsuteikė
savarankiškosbažnytinėsprovincijos
įsteigimas,gališokiruotiekonominė
mispriežastimisviskąbeaiškinantį
istoriką, betarnekrikščioniškos
mindaugokaralystėssužlugdymas
savopačiųrankomislėmėtai,kaddar
beveikpusantrošimtometųužsibuvo
pagonybė,beraščiųkariųkultūra,
nepajėgižiestisubtilesnįdalyką–tau
tinęsavimonę.
Prel.prof.Kumoropranešimasapie

seniausiųLDKbažnyčiųpatrocini
jas,prof.mečislovoJučo–apiepirmą
siasVilniauskatalikųbažnyčias,hab.

k u l T ūR a
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dr.ingėsLukšaitės–apiekatalikų
irevangelikųpropaguotus liaudies
krikščionybėspavidalus,dr.irenos
Vaišvilaitės–apietridentoSusirinki
monuostatųįgyvendinimąLietuvoje,
prof.Eugenijosulčinaitės–apiejė
zuitųevangelizacinęveikląbandė
užgriebtiLietuvosistoriografijojemen
kaitirtąkrikščionybėssklaidąkasdie
niogyvenimolygmeniu.Kasdienybei
nebūdingasrevoliucinistriukšmas,
įspūdingigestai,tačiaujibegalosvar
biformuojantvisuomenėsmentalitetą,
pastoviasnuostatas,kuriųtvarumas
ir leidžiaspėliotiapievisuomenės
krikščioniškumogylį.

tarpprelegentųbūtųbuvęįdomu

išvystivienąkitąnorsirnetokiąiš

k u l T ūR a

mintingą,betdarnepražilusiągalvą.
Svetimšaliaikaipsvetimšaliai–kokie
yra,tokiaisirdžiaugiamės.(iššono
galiišgirstilabaišviežiųdalykų:vo
kietisprofesoriusnegalėjoatsistebėti,
kodėllietuviaivisurirvisadaieškopa
gonybės,galdėltamtikrųkompleksų
priešlenkus?)Betišjudinęjaunesnius
Lietuvosistorikus,konferencijosor
ganizatoriaibūtųpateikę įvairesnį
tyrimųpaveikslą,kurisklausytojus
galbūtųvisaiatitraukęsnuoprieš
akis išstatytų„istorinių“„kūrinių“.
Ogalirne.Galtokiekūriniaitebe
džiuginadaugelžmonių,išinercijos
visuomenėsistorinėsavimonėtebėra
romantinė,oorientavimasisdabarties
tikrovėjevykstapagalabejotinusda
bartieskriterijus.

Ori ge nas ir Alek san dri jos tra di
ci ja

ColloquiumOrigenianumoctavumpi zo je, 
2001 m. rug pjū čio 27–31 d.

DaRiuSaLEKna

Veiksmo vie ta

Įvairiųkraštųsuvažiavėliusitalija
pasveikino40oCkarščiais,tadšaltas
vanduo irkondicionieriaibuvodi
džiausibičiuliaivisąsavaitę.Šįkas
ketverimetaišaukiamąkolokviumą
surengėPizosuniversitetoKlasikinės
filologijoskatedrosprofesoriusLoren
zoPerrone,bekitako,entuziastingai
organizuojantis irkoordinuojantis
visositalijosOrigenoiraleksandrijos
tradicijostyrinėtojus,kasmetvisįta
kingesniojuosapžvelgiančiožurnalo
Adamantiusleidėjas.Puikiosnuošalių
Kongresųrūmųsalės,gerokaiužmies
tyjeesantisviešbutisirjauminėtas

karštiskongresodalyviamstepaliko
vienąpramogą–bendrautitarpusavy
jeir,žinoma,kiekvienamepokalbyje
minėtiOrigeną.Kolokviumotvarka
raštisįtemptas,netgarsųjįpakrypėlį
mumsparodėtikpačiojekonferencijos
pabaigojeirtaitiknaktį–22val.,kas,
beje,italųpapročiudarvisainėravėlu.
italaisvetingi,oprof.Perronebuvo
svetingasketurgubai,tadšiojisavaitė
–puota,beto,puotamąstymui.iraš
tenbuvau...1

Žmonėsirtemos

Kalbėta,kadįkonferencijąatvyko
apie200žmonių,programojesurašyti

105pranešimai(paskaitospo30min.,
pranešimaipo15min.),padalytiį16
sesijų,vykusiųvienumetu trijose
salėse.Priešpaskutinįvakarą,nebeį
stengdamipasijudintiišviešbučiote
rasos,nevienaskonferencijosdalyvis
prisipažinoesąsvisiškainusivaręs.
ištvermingiausipasirodėesąžils

telėjęarpliktelėjęprofesoriai,nenu
ilstamaibėgiojęišvienossalėsįkitą
netirvykstantsesijai.Kasdienąprieš
pusryčiusgerastuzinaskonferencijoje
dalyvavusiųkatalikųkunigųlaiky
davomišiasgretimojebažnytėlėje,o
vienuolių–benediktinų,jėzuitų,do
minikonų–kaipjūrossmilčių...tarp
klausytojųbuvonetdušiuolaikiniai
koptai–Egiptokrikščionys.Beje,nė
vienojedraugijojeužsieniuosemanęs
niekasneklausinėjo,araškatalikas,
očia–nuolatos.Standartiniaiklau
simaiapieLietuvątaippatkiti–ar
rašomelotyniškomisraidėmis?arka
talikai?armūsųapeigosromėniškos,
argraikiškos?
Dalyviųbuvo išvisopasaulio, iš

visųžemynų.Japonas,čilietis,aust
ralas,gruzinas,egiptiečiai...Dau
giausia, žinoma, italų– jiebūrėsi
į savoratelius,vadovaudavo (daž
niausiainetikusiai) sesijoms,pra
nešimusskaitydavoitališkai(viena
kita išimtis),siekdamisavokalbai
suteiktididesnęvertęirsusilaukdami
švelnausklausytojųnepasitenkinimo.
tarpitalųveikliausiasirgarsiausias
buvognosticizmo,koptųraštųir jų
sąveikossuOrigenubeialeksandrijos
tradicija tyrinėtojasalbertoCam
planiišRomos:Origenolaikaisbūta
labaiartimossąveikosirdialogotarp
hermetizmo,gnosticizmo,Origeno
mokymoirkoptiškųraštų;Origenas
tiesiogiaiatsiliepiąs įgarsiojokop
tųTractatus tripartitus (Camolani
jamsiūloiia.pabaigą,norsvėliau
prancūzasJeanasDanielisDubois
argumentuotaikviesneskubėti jo
datuotitokiuankstyvulaikotarpiu)
idėjas;Origenoantignostinėpolemika

1 ačiū prof. lo ren zo per ro ne ir ita li jos 
kul tū ros ins ti tu to vil niu je di rek to riui prof. 
Os te lio Re mi.
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laikėsivyskupoDemetrijopolitikos
vienusgnostikusįtrauktiįBažnyčią,
kitus–atskirti;bažnytinėDemetrijo
politika išugdžiusisukrikščionybe
vienaiparkitaipsusijusiųegiptiečių
elitą(iščiakoptųliteratūra),tapusį
atsvarapagoniųgraikųelitui.
Gausiąirmielądelegacijąsudarė

amerikiečiai–jaunesniejirimti,pui
kiaiišsilavinę,pilnientuziazmo,geri
gausiųšeimųtėvaiirkarštikatalikai,
vyresnieji–orūs,amerikietiškaisuge
bantysaprėptiplačiastyrimųirveik
losperspektyvas (CharlesKannen
giesser,RobertWilken).Konferencijos
klausytojaiypačįvertinoRonaldoE.
Heine’spasiūlytąneišlikusioOrigeno
XiiiknygųkomentaroPradžiosknygai
rekonstrukciją(plaukiančiąišnegau
siųfragmentų,žinomųliudijimų,kitų
Origenotuometurašytųveikalųir
žiniųapiediskusijassugnostikais).
mokslinįsudėtingokoptųpapiruso
Pap.Berol.20915(jotema–pasau
lio,ypačžmogaus ir įvairiųgyvių,
sukūrimas)leidimąbebaigiantirengti
annewiesvandenHoekpuikiaiparo
dėjoartimumąaleksandrijaiirKle
mensotradicijai–naudojamitometo
filosofiniaigraikųterminai, įvairios
pozicijospristatomosgananešališkai,
autoriusmėginajassuderinti,Šv.Raš
toirankstyvųjųkrikščioniškųraštų
(ps.Barnabas,Sibilėspranašystės,
Klemensasaleksandrietis)citavimo
technika labaipanaši įpatiesKle
menso,norsvisoveikalostruktūra
(Prištrauka+įvairiųautoriųcitatos)
visainepanaši;antravertus,nerasta
panašumųirįžinomusOrigenoko
mentarusPradžiosknygai.
atskiraamerikiečiųrūšis–ameri

kiečiaiišRomos.Vienuoliaiaršiaip
profesoriai.amžinajamemiesteradę
savodvasiostėvynę.Daugėliauteko
pabendrauti sumarkuSheridanu,
dykumos tėvų irkoptųraštijosži
novu.Jopaskaitabuvoskirtaaiš
kiomsOrigenoegzegezėsžymėmsVi
a.koptųhomilijose.Parodytapadėtis
ypačįdomitodėl,kadnagrinėjamos
homilijos, sakytos įtakingųvienos
išautoritetingiausiųaleksandrijos
bažnyčiosvyskupų,drąsiai įpriekį

keliakaiptiktuometuChalkedono
Susirinkime(543)stipriausiaikaip
eretikąprakeiktąOrigeną.Papildo
mos irnaujos išvados–koptųvys
kupaibuvopakankamaiišsilavinęir
nepriešiškiOrigenui(communisopinio
teigiantipriešingai).Kitastoksmielas
amerikietisDavidasB.Evanas,Fotijo
irvadinamosiosantrosiosorigenizmo
krizėsžinovas.Remdamasisplačia
dokumentacija,priejaužinomosšios
krizės interpretacijos (pirmąkartą
oficialiaiįimperijoseretikųsąrašus
OrigenąirjomokymąįtraukęsJusti
nianasiirjodvaraspirmiausiataikę
įEvagrijųPontietį,oneįOrigeną)jis
pridūrėsavojoskilmėsrekonstruk
ciją:tokiopasmerkimosumanymas
pirmiausiakilęsšv.Sabos tradici
josvienuolynuoseJudėjosdykumoje
Palestinoje; šią tradicijąperėmęs,
perdirbęsirpaskleidęsJustinianoi
dvaras,pastarąjąereziologinętradi
cijąpritaikydamaskitiemstikslams,
neijospradininkai.
Vokiečiai,pavyzdingiuniversitetų

profesoriai,laikėsišiektieknuošaliau,
norstarpjųbūtairlabaigarsiųtyri
nėtojų.Vienasjų–darganajaunas
Christophasmarkschies,gnostiko
Valentino irvalentinizmožinovas
savopaskaitojeparodė,kaipglau
džiaiValentinasirjomokiniaibuvo
susijęsuEgiptu,aleksandrija, tad
galimakalbėtiapiejoįtakąOrigeno
teologijai (tuotarpudar išantikos
laikųateinantiereziologinėschema
kaikuriuosaleksandrijojeveikusius
jomokiniusskiria „itališkai“one
„rytietiškai“mokyklai).Valentino
poveikiuiKlemensuialeksandriečiui
beiOrigenuitaippatskirtasirame
rikietėsJudithKovacspranešimas,
kuriuosnekuriuosgnostikųįtakos
Origenuielementusgrakščiaiaptarė
irLietuvosprotestantamspažįstamas
olandas,šiuometudirbantisPrancū
zijojeRiemerisRoukema.
Šveicarai–nonmulta sedmul

tum–buvopuikūs.BasilioStuderio
paskaitaapiežodžiohistoriareikšmę
Origenoraštuosebuvopilnapuikios
erudicijos,moksliniotikslumoiršian
dienybeiaktualiųteologiniųįžvalgų:

historia–pasakojimas;„tikraspasa
kojimas“,kurįreikiaskirtinuomito
(irOrigenasnurodokriterijus,kaip
taipadaryti; egzegezėspagrindas
(čiahistoriaderaskirtinuo„raidės“,
„pažodinėsreikšmės“;historia–krikš
čioniųtikėjimopagrindas,Šv.Rašto
irKristausgyvenimoįvykiųgarantas.
PuikiaidokumentuotaEricoJunod
paskaitaskirtaFotijo(iXa.)„Bibliote
koje“įžvelgiamamOrigenovertinimui
(Fotijo„Biblioteka“–jauno,bręstančio
eruditokonspektai,tadjisdažniausiai
pakartojaskaitomoautoriausver
tinimus;išjoišrašųapieOrigenąir
aleksandriečiussekosgalimaspręsti,
kadFotijasskaitėįvienąfondąsu
trauktusaleksandriečiųraštus;vis
dėltoFotijasnesuvokiaaleksandrijos
mokyklosvienovės,Origenąkeikia
kaipereziarchą;tikvėliau,susidūręs
sukankinioPamfilopagyrimaisOrige
nui,susimąsto,mėginageriaupažinti
kontroversijųpriežastis).
mėginantpasakyti,kokianauja

tyrimų temaOrigeną ir jodarbus
parodėkaipnorskitaip,kokiatema
iškėlėnaujųgairių,tektųpripažin
tidideliusprancūzųnuopelnus: jų
dėkaOrigenasiraleksandriečiaipa
mėgintiįtrauktiįkultūrinį,politinį,
religinįaleksandrijoskontekstą.Šią
plačiątemąperatidaromąjįkolokviu
moforumąpirmasispalietėGuyG.
StroumsaišJeruzalėsuniversiteto2:
aleksandrijosmultikultūriškumo
privalumai–visapusiskiekvienosiš
taikiaisugyvenančiųbendruomenių
praturtėjimas–senas,daraleksan
drijosklestėjimohelenizmo laikais
mitas (naujaipasitelktasXiXa.).
tikriejisantykiaitarpjosbendruo
meniųvisuometbuvoįtempti,dažnai
peraugdavę į sukilimus,riaušes ir
pogromus.aleksandrograikai ir jų
palikuonys, išdidūsužkariautojai,
paniekinamaižvelgęįčiabuviusegip
tiečius,kuriesavoruožtunekentė
graikų,vėliauromėnų,kaipkiekviena
normalitautanekenčiaužkariautojų.
Didelęaleksandrijosgyventojųdalį
sudaręžydaineturėjojokiųpolitinių
teisių.Linguafrancatapusigraikų
kalbanesuartino įvairiųbendruo
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menių, aleksandriečiųpaliktuose
raštuoseneįmanomaįžiūrėti jokios
bendrosaleksandrijos gyventojų
savimonės, patriotizmo.aleksan
drijojebūtasenosegiptiečiųžynių
palaikomosantisemitizmotradicijos,
iratsiradusikrikščionybėįgavoryš
kiąjoformą.Kaii–iia.Palestinoje
kiložydųkarai,aleksandrijojesukilo
iržydųbendruomenė,užkąjibuvo
žiauriainubaustairdemoralizuo
ta.Kaiiia.KlemensoirOrigeno
laikaiskrikščioniųbendruomenei
aleksandrijoje iškilo reikalas
susikurtisavotapatybę,įtampos
tarpžydųkrikščioniųirgnostikų,
žydų,krikščioniųirgraikųbuvo
nepaprastai stiprios.Vėliau,iV
a.savoaršumąparodysiralek
sandrijoskrikščionys:391–392
m.sugriautaSerapiošventykla,
aleksandrijospatriarchu412m.
išrinktasKirilasvienąpokito
rengėžydųpogromus,kolšiegalu
tinaipalikomiestą,415m.jistaip
patinspiravogarsųjįmatematiko
teonoduktersfilosofėsHipatijos
nužudymą– joatgarsiaiplačiai
nuskambėjopoantikospasaulį,
sukurdamiikišiolgyvąlegendą.
aleksandrijanet irklestėjimo
laikaisnebuvopirmos svarbos
miestas–tolinuoatėnųarRo
mos,perdaugartiJeruzalės,Rytų.
Visdėltoaleksandrijosnuopelnaine
abejotini.SteigdamasbibliotekąPto
lemajasgalbūt(teliekaspėlioti,nes
istorijatainutyli)siekęsįsiamžinti,
norėjęsišlaikytigraikųkultūrostęs
tinumąsavonaujojojesostinėje,gal
būtjamreikėjęintelektinioneseniai
nukariautusRytųkraštussuprasti
padedančiocentro–iščiaužsakymai
vertimams.Peratidaromąjį foru
mąkalbėjęsseniaiarcheologiniams
aleksandrijoskasinėjimamsvado
vaujantisJeanasYvesasEmpereur
išEgiptoparodėirpapasakojoapie
naujausiusradinius:visikultūriniai

sluoksniai(bendrasstorisapie12m)
ikipataleksandrolaikųryškūsirge
raiišsilaikę;aleksandrijairpoarabų
atėjimoViia.likodideliuklestinčiu
miestudargerus7amžius.arche
ologiniaiduomenyspatvirtinaiiia.
poKr.gaisrą (Origenasdargalėjo
naudotisgarsiąjabiblioteka);išlikęs
puikusnekropolis,kuriameliautasi
laidotiatėjusarabams.Sulaidojimu

susijęduatradimai:pirmąkartąspe
cialiaityrinėta,kaipįamforasbūdavo
supilamisudegintomirusiograiko
palaikai.Kūnasdeginamaspalyginti
neaukštoje300–400oCtemperatūroje,
kuriojeišlikdavoganadaugkaulųlie
kanų.(Romėnųpaprotysbuskitoks:
jiekūnądegindavodaugaukštesnėje
temperatūroje,tadiškaulųlikdavo
tikmažosdalelės.)tadgraikųlaidoji
moamforose,pasirodo,esamagriežtos
tvarkos:pirmiausiabūdavosudedami
kojųkaulųlikučiai,paskuidubens,
kitųkaulųirbaigiamakaukolėslie
kanomis.Beto,taibranguslaidojimo

būdas.antraįdomybėišaleksandri
josnekropoliosarkofagųtapybos:šo
ninėplokštumahorizontaliaipadalyta
įdvidalis,kiekvienojevaizduojama
skirtingisiužetai:viršuje–egiptiečių
dievoOzyriomumifikacijos scena,
žemiau–Persefonės pagrobimasir
jįstebinčiosatėnėsuafrodite–skir
tingųpomirtiniogyvenimovaizdinių
sinkretizmopavyzdys.

Krikščionių bendruomenės
pradžiaaleksandrijojesusilaukė
keletopuikiųpranešimų.Simo
neClaudemimouni išPrancū
zijospamėginoįžvelgtikrikščio
niųbendruomenęaleksandrijoje
i–iia.norspirmojineabejotina
krikščioniųfigūraaleksandrijoje–
Demetrijas,miestovyskupasnuo
189iki232m.,visdėltopirmosios
žiniosapiealeksandrijoskrikščio
nis–Apd18,24–28,kurpasako
jamaapieapoląišaleksandrijos
irkalbamaapieapytikriai40m.
įvykius.analizuojamaslaikotar
pis stokoja ryškesnių istorinių
duomenų.autoriausnuomone,iki
135m.krikščionysaleksandrijoje,
nesvarbu,arjiebuvoišžydų,ar
išpagonių,priklausėjudaizmuiir
nesudarėatskirosreliginėsgru
pės.tiktuometupagalnaujus
kriterijussusikuriakrikščionių
skirtingumonuožydųsuprati

mas.antravertus,pirmojoamžiaus
judaizmasRomosimperijojeyrapa
kankamaiatviras(kitaipnegulabai
uždaras judaizmas irane;abi šios
tendencijossusitinkaPalestinoje).tad
Jėzausmokiniaialeksandrijojebent
jauromėnųvaldžiosakimisiki117m.
niekuonesiskyrėnuožydų.istorikėiš
Prancūzijosannickmartintaippat
nagrinėjokrikščioniškosaleksandrijos
pradžią.Romėnųlaikaisaleksandri
jabuvosudarytaiš5dalių,įvairios
miestobendruomenės–graikai,žydai,
egiptiečiai, romėnai–gyvenosavo
kvartaluose.Gretinantarcheologinius
tyrinėjimusir istorinesžinias,gali
masusektitopografinįkrikščionybės
plitimąmieste.čianestokojamapa
radoksų:iia.pabaigojealeksandrijos
krikščioniųdauguma–„graikai“.tad

k u l T ūR a

Origenas. ankstyvųjų viduramžių miniatiūra

2 Šian die nos gy ve ni mo pa tir tis vei kiau siai 
pa da rė jo žvilgs nį ypač pa gau lų kai ku riems 
žmo nių ben dra bū vio fe no me nams. klau san tis 
Stroum sos min čių, gal vo je nuo la tos su ko si 
klau si mas: ar daž nai šlo vi na mas vil niaus 

dau gia kul tū riš ku mas ir jo pra tur ti nan ti nau da 
įvai rių tau tų kul tū rai nė ra toks pat mi tas? at ėnų 
ir Ro mos pa vyz džiai gal būt ro do, kad tau ti nis 
to ly gu mas su da ro daug pa lan kes nes są ly gas 
kul tū rai bręs ti.
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artikraižydųirkrikščioniųišsiskyri
masįvykstatikpo115–117m.žydų
maištonuslopinimo?Galbūtaleksan
drijosžydųirkrikščioniųišsiskyrimą
įtakojoprasidėjusirabiniškojojudaiz
mopertvarka.martinsavopaskaitoje
pasiūlėįdėmiauįsižiūrėti irį44m.
vyskupavusįDemetriją,visiemsOri
genobičiuliamsžinomą„blogietį“.Jis
apievyskuposostąsutelkėvisąben
druomenę,nuo„krikščioniųgnostikų“
gindamas„paprastustikinčiuosius“
sustiprinoBažnyčiosvienybę,sukūrė
joautoritetąstiprinusįegiptiečiųepis
kopatą,įtampasbendruomenėjekėlu
siąmokymofunkcijągalutinaisusiejo
supresbiteratu(šiosįtamposatsiliepė
kunigoKlemensoirpasauliečioOri
genolikimams).Origenuiiraleksan
drijaiskirtairŽenevosprofesoriaus
attilosJakaboapžvalga:bekitako,
OrigenasvyskupoDemetrijonemalonę
užsitraukęsdėlto,kad,paveiktasiii
a.pradžioskrikščioniųpersekiojimų,
pasiūlęsBažnyčiaižemėjenelabaipri
imtinądvasinėsirbendruomeninės
Bažnyčiossampratą.
VakarųEuroposintelektinękultūrą

pasivytibesiskubinantysRytųeuro
piečiaisuretomisišimtimispasirodė
darkenčiąnuosavokompleksų–fun
damentalausfilologinioirteologinio
išsilavinimobeisveikosnuovokostrū
kumo.Gausiausiaiišmūsųpakraščio
kaimynųbūtavengrų,kaikurie iš
jųpranešimų(30min.paskaitos iš

rytiečiųniekasneskaitė)buvovisai
puikauslygio,pvz.,vengraimonika
PesthyirRobertasSomosas.Betbūta
irtolokaiprošalįprašovusių.Pran
cūzijojebesilavinantisrumunasCris
tianasBadilitapamėginošv.antano,
Origeno,KonstantinoDidžiojofigūrų
(skirtingųautoriųpaliktuose)apra
šymuoseįžvelgtitrisGeorgesDumé
ziliosugalvotus„modelius“.Šiaipjau
draugiškiklausytojainepagailėjo
kandžiųklausimųirpastabų,poku
riųprelegentasturbūt jauniekada
nebesiimspanašiųtyrinėjimų.Kliuvo
irentuziastingajamvengrui istva
nuiPerczeliui,pasišovusiamtrūks
plyšįrodyti,kadPseudoDionysijus
plačiuosiuose savometafiziniuose
svarstymuosecituojaOrigeną.išve
džiojimaiapiesudėtingąmetodologiją
jamnepadėjoatsakytiįpasipiktinusio
tokijujedėstančiojėzuitoJ.S.O’Lea
ryklausimusapiepaprastąfilologinį
akivaizdumą:citatayracitata,irji
atpažįstamatiktuomet,kaižodžiaiir
mintysakivaizdžiaiartimi.teisybės
dėleireikiapasakyti,kadgriežtaikri
tiškaipasveikintųpranešimųskaitė
irvakariečiai:vokietisD.DeDeckeris
mėginoįrodinėti,kadnikėjosSusi
rinkimesvarbiausiabuvopolitinės
nikomedijosvyskupoEusebijointri
gos,ovokietėK.Comothgarsiosiose
Justinianoi laikaisstatytosRave
nosŠv.Vitaliobažnyčiosmozaikose
manėsi įžvelgusianuometudidžiai

eretiškąOrigeno trinitarinįmoky
mą.Beje,reiklumasirkritiškumas
–vienaspuikesniųšiokolokviumo
bruožų.PrivačiamepokalbyjeJ.Y.
Duvalisdėstė,kadšiaislengvosko
munikacijos laikais irkeletąkartų
pakartotosklaidospaplinta toli ir
plačiai,tadmokslininkųpareigayra
jasiškartoirgriežtaitaisyti.Bejo
kongresešiąpareigąsavoklausimais
irpastabomisnuolatosvykdėStude
risirprancūzasGillesDorivalis.

At ei tis

Paskutiniskolokviumoveiksmas–
gražiaipadėkotirengėjamsirparinkti
kitokongreso2005m.vietąirtemą.
Padėkotabuvodidžiai teatrališkai
irretoriškai–rengėjųširdystikrai
turėjobūtipaglostytos.Colloquium
OrigenianumnonumįvyksVengrijoje,
Pečomieste,jįrengsSomos.norimus
Origeno tyrinėjimųkeliusgražiai
parodėdiskusijosdėltemos.Pirma
sis temąpateikėKannengiesseris:
„Origenas–savometovisuomenės
kritikas“.VokietisW.Bienertas:
„Origenas irvienuolių judėjimas“.
alainasLeBoulluecaspasiūlėįver
tintišiokolokviumobruožą–nau
dingąkitųsričiųmokslininkų(šiuo
atvejuistorikų)pasitelkimąOrigeno
tyrinėjimams ir ieškoti tokiągali
mybęapimančios temos.Kitasvo
kietis:„Origenasirkalba“;Perrone:

k u l T ūR a

Spalio 30 d. (antradienį) 18.20 val. „Mažosios studijos“ pusvalandis 
„Kultūra ir religija“ skiriamas žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ 
10 numerio pristatymui.
LR I programa
„Dievo Žodis. Kasdieniai skaitymai“. Kasdien 5.45 (kartojama 20.20)
„Kultūra ir religija“. Antradieniais 18.20
„Popiežius ir pasaulis“. „Septintoji diena“. Šeštadieniais 17.05

LR II programoje nuo pirmadienio iki penktadienio 14.05–15.00 klausykitės  
„Mažosios studijos“ laidų:
I – „Popiežius ir pasaulis“, „Septintoji diena“ (kartojimas)
II – „Kultūra ir religija“, „Poetiniai skaitymai“ arba „Muzikos menas“ (kartojimas)
III – „Noriu tikėti“, „Diskusijų klubas“ (naujos laidos)
IV – „Poetiniai skaitymai“, „Muzikos menas“
V – „Noriu tikėti“, „Diskusijų klubas“ (kartojimas)
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v i S u O M e N ė

„Origenas irVakarųtradicija“.čia
Perczelisneiškentė: kolokviumas
busVengrijoje,tad„OrigenasirRytų
tradicijos“.tuometįsiterpėO’Leary,
sakydamas,kadOrigenoįtakosnag
rinėtospakankamai,beto,nederėtų
didžiųjų teologiniųOrigeno temų
iškeistiįistoriniustyrinėjimus.Dar
vienaspasiūlymas–„Origenasireku
menizmas“.tuometStroumsatarė,
kadbūtųgeraineprisirištiprievienos
temos–tebūniecolloquia,pasiūlymą
daugumaparėmėplojimais.Betčia
Dorivalispriminė,kadvienabendra
tema–Origenokolokviumomedžiagą
leidžiančioolandųleidėjoponoPeter
sopageidavimas,tadvienabendrate
ma–imperatyvas.tuometWilkenas

pasiūlė ieškotisusikertančiųtemų,
pavyzdžiui„ŽmogusirBažnyčia“,o
pirmininkaujantisPerronedarkartą
priminėLeBoulluecomintį.Paga
liauvienaprancūzėpasiūlėplačiau
aprėpiančią ir religijotyrininkams
patraukliątemą–„Origenasirreli
ginėspraktikos“,daugumająpalaikė
plojimais.čiapirmininkaujantispri
siminė,kadpagaltradicijąlemiamas
balsasišrenkanttemąpriklausokito
kongresoorganizatoriuiSomosui,o
šis,priverstasgreitainuspręsti,pa
sirinkopaskutinęformuluotę.tadjei
rengėjainepersigalvos,Devintasis
Origenotyrinėtojųkongresas2005m.
rugpjūčiopabaigojeVengrijosmieste
Pečegliaudyskaiptikšiątemą.

ar lie tu viai – keis ti žmo nės?
aLFREDaSKaRčiauSKaS

LietuviailabiausiaipasitikiBažnyčia,
žiniasklaida iralgirduBrazausku.
Pagalrugsėjomėn.apklausųrezulta
tusBažnyčiapasitiki66,2%Lietuvos
gyventojų,žiniasklaida–63,4%,o
Brazauskąpalankiaivertina65,9%
gyventojų(Lietuvosrytas,20010915).
apklausaapynaujė,tačiaupanašių
apklausųrezultataibeveiknesikeičia
jauganaseniai.tiesa,žiniasklaida
irBažnyčiasusikeitėvietomisprieš
gerusmetus.Oužbuvusįprezidentą
Brazauskąkurį laikąpopuliaresnis
buvoprezidentasValdasadamkus.
tačiauužtekoBrazauskuipaskelb
tiapiegrįžimą įaktyviąpolitiką,
irpaaiškėjo,kadžmonėstebelaiko
jįgeriausiuLietuvos lyderiu.nors
populiarumosūpynėseprezidentas
vienukituprocentukartaisirnusveria
prezidentąpremjerą,realus,gyveni
miškaspasitikėjimasvisadapersveria
Brazauskonaudai.
Visdėltopervisątąlaikąnedaugkas

susimąstė,kadšitaippaskirstydami
savosimpatijas,lietuviaiturėtųbūti
šiektiekkeistižmonės.matBažnyčia
nepasitikižiniasklaida,žiniasklaida
–Brazausku,Brazauskas–Bažnyčia.
na,galirnevisaitaip,betpasitikėji
mąvisaisišvardytaisdalykaisiškart
harmoningaisuderintiganasunku.O
pripažįstant,kadLietuvojeturėtųbūti
iršiektiekžmonių,kurienepasitiki
niekuo,gebančiųsuderintivisustris
autoritetusyradaug.
PaliekantnuošalėjeDievoirreligijos

vaidmenslietuviųgyvenimeklausimą,
pasitikėjimąBažnyčiakaipvisuome
nėsinstitucijaracionaliaipaaiškinti
turbūtlengviausia.Pernepriklauso
mosLietuvosdešimtmetįatsisakiusi
politiniovaidmens,daugiauarmažiau
jaibūdingokovosužnepriklausomybę
laikotarpiu,Bažnyčiadabardaugiau
siadėmesioskiriasocialinėmsproble
moms.taipjitapovienasolidžiausių
pilietinėsvisuomenėsinstitucijų,kuri

bandogaivintibendruomeniškumą
nebesikišdamaįsmulkiaspolitines
rietenas.Pokomunistinėsevisuome
nėse,kuriosepilietinėsvisuomenės
kūrimąsistabdonetikžemapolitinė
kultūra,betirentuziastingaspaniri
masįpolitikavimąžlugustotalitarinei
sistemai,tokiųvisuomeniniųinstitu
cijųnėradaug.
nepriklausomažiniasklaidataippat

yralabaisvarbipilietinėsvisuomenės
dalis.taigi teoriškaipasitikėjimas
žiniasklaidašiomisdviejomisinstitu
cijomisyrasuderinamas.tačiauLie
tuvojelabiautiktųsakyti„turėtųbūti
svarbipilietinėsvisuomenėsdalis“.
nesžiniasklaidojegeriausiaiatsispin
divisimūsųvisuomenės trūkumai:
nuoprincipųtrūkumopataikaujant
prastamskoniuiikineslepiamosavo
interesųsiekimomanipuliuojantži
niomisirnuomonėmis.taiuniversali
problema,tačiauLietuvojebeveiknėra
solidžiosžiniasklaidos,galinčioskon
kuruotisubulvarine.
Pasitikėjimasžiniasklaidaveikiau

kyladėlemocinėsempatijosperskai
čiuskriminalinįpuslapį,kurissukelia
skaitytojobaimępačiamtaptinuken
tėjusiušiopuslapioherojumi.arbaiš
šventonaivumomanant,kadviskas,
kasparašyta,yratiesa.taibūtųlabai
baudžiauninkiškasŠv.Raštosupra
timas.ir,tiesąsakant,nėralietuviai
tokienaivūs.tairodoirkitųdviejų
„pasitikėjimoobjektų“nesuderinamu
mas.LaikraščiaiBrazauskonemyli,o
lietuviai–myli.
Pastaruosiuskelismėnesius,ku

riuosBrazauskovadovaujamikairieji
yravaldžioje, jispatssulaukėdaug
daugiaukritikosneipagyrų.tačiauvi
siskandalaiBrazauskopopuliarumui
beveiknepakenkė.Kaidar1993m.
prezidentorinkimųkampanijosmetu
Brazauskasbuvoapkaltintasdide
lėmis irnelabaibuitinėmisydomis
(atsiprašauskaitytojųužnedidelį
perėjimąįgandųsritį,tačiautaijuk
taippat lietuviškažiniasklaida,be
to,visuomeninius procesussunku
suprastinekreipiantdėmesioįgan
dus),buvokalbama,kadtaineturėjo
įtakosrinkimųrezultatams dėl to,
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kadydostikpadarėjįdarartimesnį
paprastiemsžmonėms.matyt,priežas
tisbuvoneta.Lietuviaipakankamai
geraisupranta,kadlaikraščiaiieško
sensacijųarbaargumentųsavopozi
cijaipagrįstiperdaugnesistengdami
derintijųsurealybe.Kaippasakytų
postmodernistas–pasakojimasnegali
atspindėtirealybės,nesjisyraapribo
taspasakotojopožiūrio.tielietuviai,
kurienegalisuprastišioargumentote
oriškai,matyt,jaučiataiinstinktyviai
irįkaikuriuosspausdintuspasakoji
musvisainekreipiadėmesio,išanksto
nusistatęnesvarstyti,tiesataiarne.
taigisunkukeistąlietuviųsimpati

jųderinįpaaiškintinaivumu.Galima
bandytiaiškintiirvisiškaipriešingai.
Darvienalietuviųkeistenybėyrata,
kadjiedažnaimeluoja,atsakinėdamiį
visuomenėsnuomonėstyrimųklausi
mus.arbabentjautaipgalipasirody
ti,nesdėlnepatikimųapklausų
bandymainumatytipolitiniusir
visuomeniniusprocesusnekartą
yraskambiaižlugę.tačiaunesinori
būtipesimistu,todėlteksbūtišiek
tieknenuosekliamirnepatikimus
visuomenėsnuomonėsapklausų
duomenisaiškintiremiantiskita
apklausa.
TransparencyInternationalat

liktosapklausosduomenimis,77%
Lietuvos žmoniųyra įsitikinę,
kadkorupcijayra„didelėkliūtis“
visuomenėsgyvenimuiirverslui,
tačiaunet72%šaliesgyventojų
mano,kadkyšiaipadedaspręsti
iškilusiasproblemas,o61%esant
reikaluiyrapasirengęduotikyšį.
Kadangičiakalbamaapievieną
problemą,tailengviaupamatyti
nenuosekliospozicijospriežastį.
tai inertiškumas.inertiškumas
lemia tai, kadatsakinėdami į
sociologinių tyrimųklausimus
žmonėsatsižvelgiaįvisuomenė
jevyraujančiąnuomonę.taipne
rinkimųrezultataibūnapanašūs
įpartijųreitingus,opartijųreitingai
tampapanašūsįrinkimųrezultatus
praėjusmėnesiuiporinkimų.Lygiai
taippatatsirandaįsitikinimas,kad
neduodamaskyšio žmogus visuo

menėsnepakeis. Įdomiausia,kad
inertiškumaslemianetiekprincipų
irveiksmųneatitikimą,nespagaltos
pačiosapklausosrezultatustik36%
gyventojųperpastaruosiuspenkerius
metusyradavękyšį.Jislemiavertybių
nenuoseklumąirasmeninėsatsakomy
bėsneigimą.
Pasitikėjimasvisuomenėsinstitu

cijomisatspindišiektiekuniversa
lesnesproblemas,tačiaujųnesude
rinamumaspaaiškinamastuopačiu.
PasitikėjimąBažnyčia,žiniasklaidair
Brazauskugalimalaikytisimboliais
trijųdalykų,kuriųlabiausiaitrūksta
Lietuvai–bendruomeniškumo,tiesos
ir lyderių,kuriepadėtųtaisurasti.
Puikusreceptasutopijaisukurti.Rea
lybėješiesimboliairealizuojamilabai
nelygiaverčiai,bettaineturididelės
reikšmėssimbolineijųprasmei.Lietu
viaigalšiektiekkeisti,pasirinkdami

objektus,sukuriaissutapatinasavo
idealus.tačiautikrainėrakeistuo
liaiidealistai,kuriepersistengiatuos
idealus įgyvendindami.mes(norisi
rašyti„jie“,bet...)vartojamelabdarą

nesusimąstydami,kadjąkažkassu
aukojo,irduodamekyšiusneprašomi,
nesnetikimegalimybeišgyvendinti
korupciją.mes labiausiainepasiti
kimepolitinėmispartijomis,Seimu
irkomerciniaisbankais.tomisinsti
tucijomis,kuriosleidžiakiekvienam
asmeniškairealizuotisavepolitikoje
irekonomikoje.
Lietuviaineatrodo labaikeisti,

nesneaukojasavointeresųutopijai.
KeistesnėkartaisatrodoLietuva,
kuriojevisdėltokuriasidemokratija
irpilietinėvisuomenė.Politikospsi
chologai,tiriantyspokomunistines
visuomenes,beveikvisosesusiduria
sulabaikeistureiškiniu–demokra
tijos tosevisuomenėsegyvuojane
paisantto,kadžmonės,perkelerius
metusužmiršętotalitarinėssistemos
blogybes, ėmė ilgėtis praeities ir
vertintijągeriauuždabartį.tačiau

„lūkesčių teorija“sako,kad tai
nekeliaproblemųtol,kolpraeitis
nėravertinamageriauužateitį.
taigi idealaiyra labaisvarbūs,
netjeijiesuvokiamitikinstink
tyviai.netjeižiniasklaidosauto
ritetasremiasiseniaipraėjusia
laisvožodžiogaiva,kuriąatnešė
Sąjūdžio spauda, oBrazausko
populiarumas–gerosovietinio
„ūkininko“įvaizdžiu.
irapiepaskutinęlietuviųkeis

tenybę–jielabainekenčiaestų.
tai tikraikeista,nesmūsųša
lyslabaipanašios.tiktiek,kad
lietuviamstiepanašumai,ypač
nepatysmaloniausi,sukeliane
solidarumojausmą,opiktdžiugą.
irnereikiamanyti,kadestamsjie
pavydišiektiekgeresnioįvaizdžio
užsienyje.tokspavydasbuvo
atsiradęs,tačiaujisvirtonede
struktyvianeapykanta,odiskusi
jomisapietai,kadreikiagerinti
Lietuvosįvaizdį.Šiosdiskusijos
nedavėdideliųrezultatų,tačiau
ne tikdėlpasyvumo,bet irdėl

to,kadįvaizdžiokūrimasneišspren
džiaproblemų.irnuotadalietuviai
pavydiestamsto,kad jiepatystiki
savosusikurtuįvaizdžiu.taiptikint
gyventilengviau. 

algirdas Brazauskas. 2001. elTa
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nenoriuvaidintiorakulo,kokiųpo
visųnemalonių įvykių,žinia,nest
inga.niekadanebūčiauirpamanęs,
jogįvykiaipasuksbūtenttaip,tačiau
rugsėjo11osiosnuojautabuvodilg
telėjusi širdį. ir taiatsitiko labai
neseniai–kaiPietųafrikoje,Durbane,
vykopompastiškaPasaulinėkonfe
rencijapriešrasizmą.
Konferencija,šiaipartaip,sukvie

tusi visų rasių,kultūrų, tikėjimų
atstovus,turėjoišsiaiškinti,kasyra
rasizmas,kuojisblogas(kadnieko
gera,aiškuapriori),kądaryti,kad
rasizmoblogis,gerokai sumažėjęs
pastaraisiaisdešimtmečiais,būtųiš
visopamirštas.
Šiandienžinome,kadkonferencija

nepavyko,diskusijosdėlbaigiamojo
dokumentovirtobarniu,delegatai
išsiskyrėpriešiškiaunusiteikęnei
konferencijąpradėdami,okonferen
cijosdokumentuoserasizmoanalizės,
raidosprognozėsirpolitiniooptimizmo
beveikneliko.Pasitenkintamažaiką
bendrasurasizmuturinčiosvergovės
pasmerkimu,primenančiuseniaiat
šalusiolavonospardymą.
Rasizmosąvokadažnaglobalizaci

josproceso tyrėjų irkomentuotojų
tekstuose.Kasgiištikroyrarasizmas
irjoatmainos?Rasizmoapibrėžimas
gerokaineaiškus,oXXa.darlabiau
„išskydęs“,seniainutolęsnuosenos
senosrasėsirjosgrynumodefinicijos.
intuityviaikiekvienasmūsųgalime
pateiktirasinėsneapykantospavyz
džių,prisimintikokįnorskolonijinį
karąarvergųprekybą.tačiautai
nebusuniversalirasizmosamprata.
teoretikasprimins,kadrasizmoat
mainomisgalimalaikytinetiknevie
nodasskirtingųrasiųteisesviešajame
gyvenime,indėnųnaikinimąarholo

Rasizmo paaukštinimas?

EGiDiJuSVaREiKiS

kaustą.Rasizmubuvovadinamas
Pietųafrikojeišrastasatskirtasrasių
gyvenimas–apartheidas.Rasizmu,
sakys,laikytinasarmėnųgenocidas,
serbųirkroatų,indųirpakistaniečių,
arabųiržydų,tutsiųirhutųprieš
prieša,norssusipriešinusiųjųnie
kaipnepalaikysi skirtingų rasių
žmonėmis.
Klausimas,kurįuždaviausau,ste

bėdamasDurbanokonferencijospe
ripetijas,buvolabaipap
rastas–arskirtingosodos
spalvos,tikėjimo,kalbos
žmonėstaipnesupranta
vieni kitų dėl rasizmo
ideologijos, ar ta pati
ideologija–pasekmėvisai
kitųpolitikosproblemų?
teoretikaipasakys,kad

rasizmodaigaišaknijasinacionalizme,
kuris savaimenėrakuonorsypač
blogas.nacionalizmaskonsoliduoja
bendruomenes,stimuliuojasolidaru
mą,jisleidžiasusikurtitokiomssti
priomsbendruomenėmskaiptautos.
nacionalizmas,tiesa,niekadanebūna
sveikaitobulas.nacionalistamsvisada
tenkakovotiužsavaipsuprantamą
išlikimąir„genetinįgrynumą“.Ga
lutinisideologijosproduktogrynumas
visadanepakankamas.nacionalisto
nepasitenkinimasvedaišpradžiųį
apartheidą,poto ir įrasizmą.ult
ranacionalistai, rasistai,politinės
bendruomenėsgrynumofanatikaičia
turikąveikti.taigirasizmogalima
tikėtis iš išsigimusionacionalizmo
raidosproceso,topatproceso,kuris
yrapseudopatriotizmo,ksenofobijos,
desperatiškųkarųirdardaugeliokitų
neestetiškųreiškiniųšaltinis.
atrodo,kadDurbanokonferencija

turėjokalbėtiapietai,koreikia,kad

natūrali tėviškėsar tėvynėsmeilė
neišsigimtų,kadglobalizacijospro
cesasnetrukdytųbūtisavimi, išlai
kyti savospecifinęnepakartojamą
bendruomenę.
Globaliojebendruomenėjenepa

kankapasakyti,kadvisosrasėsyra
topatieshomo sapiensatmainos,
besiskiriančiostikkaikuriomisfizi
nėmissavybėmis.Žydųnaikintojai,
holokaustoteoretikai irvykdytojai

pralaimėjo,mėgindami
pagalfizinessavybesrū
šiuotipiliečius.Fiziniai
skirtumaitėraformalūs,
daugsvarbiau– įsitiki
nimai. irnorsžudytiar
diskriminuotidėlodos
spalvosbentjauišoriškai
neetiška,rasizmo,galkiek

kitaippasireiškiančiošiandieniame
pasaulyje,netaipjaumažai.
Viena iš  jo  formų vadinama

olandiškužodžiuapartheidas, t.y.
atskiraraida.apartheidas jaupa
naikintasPietųafrikoje,betšiandien
sėkmingaiegzistuojanevienojeJuodo
siosafrikosvalstybėje,ypačRuandoje
irBurundyje,kurhutaiirtutsiaijau
seniaigyvenaatskirosenesimaišan
čiosebendrijose.apartheidoelementų
rasimeirpuoselėjamojepalestiniečių
savivaldoje,kuriosžemėlapis,žen
klinantisarabų iržydųteritorijas,
primena leopardokailį.Jungtinės
tautosirnatOapartheidąįgyvendino
BosnijojeirHercegovinoje.Įgyvendino,
kadgyvuotųJugoslavijosgriuvėsiuose
pagimdytaBosnijosirHercegovinos
valstybė,užuotkonstatavusios,kad
kūdikisgimėnegyvas.
Kitarasizmoformayra,jeitikėsime

JtOsprendimais, sionizmas,apie
kurį daugkalbėtadarprieškelis

VIeNAS PASAuLIS
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dešimtmečius,tebevykstantŠaltajam
karui.Sionizmąpavadintirasizmu
sumanėpalestiniečiai ir sovietai,
norėdami izoliuotiizraelįJtOlyg
meniu.anuometuatrodė,kadsion
izmoskelbimasrasizmuyraŠaltojo
karopolitikosproduktas,tadvisoto
atsiminimaspodaugeliometų–da
bar–bustikslogussapnelis.tačiau
šiandientainaujasemocingųbarnių
objektas,juolabkadsionizmorasizmo
ryšysmielasirholokaustoteisintojams.
Šiaipartaipproblematampaglobali,
neslabaijaunelengvajosatžvilgiu
liktineutraliam.Darsunkiauirtodėl,
kadšiojesrityjekompromisinissprendi
masneivieniems,neikitiemsvisiškai
nepriimtinas.
ES,derėdamasisukandidatėmis

įsąjungosnares,radonaujątemą–
čigonus.Daugelįmetųužmirštipa
čiojeVakarųEuropoje,čigonaistaiga
paversti žmogaus teisių irnet ra
sineproblemavidurinėjekontinento
dalyje.PasakBriuseliopareigūnų,
nepatenkinamapadėtisyračekijoje,
Slovakijoje,Vengrijoje (Rumunijo
je ikiproblemosdar„nepriaugta“).
KaipJungtinėseValstijosebaigiama
išgyvendintižodįirsąvoką„negras“,
taipEuropojepaskelbtakovažodžiui
„čigonas“.Jisyraromas,roma, lyg
koksgarbingesnisardailesnis.Sunku
paneigtičigonųdiskriminacijosfaktus
priimantjuosįdarbą,valstybinętar
nybą,tačiaunegailestingastatistika
rodo,kadromųbendruomenėsestinga
žmonių,galinčiųdirbtišiuolaikišką
kvalifikuotądarbą,okriminogeninė
situacija,pasaktospačiosstatistikos,
daugblogesnėužšaliųvidurkius.
Radikalus islamas ikišiol tikdi

džiausiųislamopriešųbandytasva
dintirasizmoatmaina.Visdėltopo
rugsėjo11osiosirdžiaugsmoprotrūkių
arabiškosiosJeruzalėsgatvėseradika
lusisislamasgalivirstikonkrečiu,o
nemitiniupriešudaugeliovalstybių
saugumokoncepcijose. irvarguar
pavykstaiplengvaiatskirtiradikalų

teroristinį islamąnuo islamokaip
religijosirgyvenimobūdo.
minėtosproblemosrimtosirreika

laujakokionorsglobalauskonsensuso.
Bandymai„ekumeniškai“bendrauti
tarprasiųbaigėsituo,kadekumen
izmasdarosipanašusįbelytiškumą
–iškastravusvisasrases,superrasė
neatsiranda,veikiauneliekanėvi
enos.Rasizmasyranenykstanti,
orimtėjantiproblema,daugkartų
rimtesnėneguknaisiojimasisizraelio
arBritųimperijosistorijoje.
tačiauDurbanokonferencijosakty

vistamsmažairūpėjorasizmoateitis.
Rūpėjopraeitis ir galimybė suve
dinėtisąskaitas.taip irnepavyko
(nesnesinorėjo) suprasti,kasyra
rasizmas,kuri jo formasmerktina,
kuritoleruotina.išpirmožvilgsnio–
truputismėginimosmerktiizraelįir
JaV,truputisafrikiečiųpasimaivymo
priešvakariečius,matjiedabarlaisvi
(taippriimtamanyti),jienoriplautis
rankaspoto,kaipalietėbaltąjį,jiegali
tyčiotis išbaltųjųkurdamiuždarus
juodaodžiųklubus, įkuriuoskitos
odosspalvosžmoguipatektinevalia.
Pasirodo,sau leidžiamadaugdau
giau,negueuropiečiaigalėtųdaryti
sukitųrasiųatstovais: jiemsirpa
svajotinevaliaapieklubąniujorko
centre „tikbaltiesiems“. „Kaltieji“
euroamerikiečiaiturėjoatsiprašinėti
užsavokaltesirglorifikuoti juodąjį
apartheidą,islamiškąjįišskirtinumą,
onepanorėjętodarytilikodarlabiau
kalti.neidiskusija,neidokumentų
priėmimoprocedūranebuvoneiskaid
riardemokratiška;tie,kasnorskiek
abejojoprojektais,buvoveikiauizo
liuoti,negupakviestibentkąnors
redaguoti.ForumoDurbanepabaigoje
delegatamstekoklausytisdaugiau
kaipdvivalandastrukusiosFidelio
Castrokalbos.Delegataibuvoprie
vartaujamilenktigalvaspriešvienąiš
geraižinomųžmogausteisiųpažeidėjų
irsutiktisujonuomoneapieblogus
amerikiečiusirjųsąjungininkusEu

ropoje.Galimatik„apgailestauti“,kad
nebuvoaleksandroLukašenkosirjo
kolegų–turkmėnijosprezidentoiki
gyvosgalvosSaparmuratonijazovo,
SaddamoHusseinobeitalibanoat
stovų.irtainedėlto,kadtaipreikia
arpolitiškainaudinga.tai tiesiog
smagu,sukeliasėkmingokeršto ir
pergalėsjausmą.Įglobaliąvisuomenę
busgalimaateitinesusantaikos,osu
pergalėsvėliava.
Jeigujautaip,taiargalimastebė

tis,kadpasityčioję išvadinamosios
baltosiosrasėsirjosmėginimoatpirkti
būtasbeinebūtaskaltes,garbingieji
rasizmovertintojai išanksto įteikė
indulgencijąbinladenamsirkitiems
amerikųpuolėjams.Europiečių ir
euroamerikiečiųprotėviaibuvokal
ti, jųvaikaičiaikaltes išpažino ir
pasistengė,kadkadaiseskriaustieji
turėtųprivilegijuotasgalimybes,pas
kuiužsimerkėpriešnevisadasveikas
ambicijasirštai...
Kągidaryti?
tekstasturėjokitokiąpabaigą,la

biauoptimistinę.maniaupriminsiąs,
kadvisosdabartiniorasizmoformos
yrabailiospabaisos,pasidavusios
abejotiniemsgundymams.Sugundytos
pabaisosatakuojapirmos,atakuojaiš
pasalųir,kaipistorijabyloja,pralai
mi.Durbanogundymaipagimdėpa
baisasarjųšešėlius,sujaiskaipnors
susitvarkysime,…tikneatsakykimeį
įsišėliojusįrasizmąkiturasizmu.
tačiautenkaužbaigtikiekkitaip.

Priešsiųsdamastekstąredakcijai,dav
iauperžvelgtivienamvisaineutraliam
problemosatžvilgiubičiuliui,kurio
išvada mane kiek pribloškė. Jis
paklausė,kodėlprieškelisšimtmečius
europiečiaikolonistaiirkolonijųad
ministratoriai taipnepasitikėjoki
tarasiais,kadmovėjiemsantkaklų
grandines,ovargšųjėzuitųbandymai
kurtitaikosvalstybeslikotiklegen
domis.Galanuometžinojo,kądaro?
tikriausiainežinojo.tačiaurasizmo

pabaisosbūsiąnevienadienės.

VIeNAS PASAuLIS
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laiŠkai

PastabosdėlKazioAlmenoteks
to„Apiegarbėtroškas,metafori
niusįvaizdžiusirValdovųrūmus“
(NŽ-A,2001,Nr.9,p.500–501)

Šiomiskeliomispastabomisnieko
nenorėčiaunei įžeisti,neiužgauti.
nenorėčiauneigąsdinti,neipiktin
ti.norsakivaizdu,kadKazįalmeną
EligijausRailosmetaforosne tiek
gąsdina,kiekpiktina.Kad irkiek
kartųalmenasteksteatleidžialaiš
ko redaktoriuiautoriui,dėstomos
mintysrodokąkita–Railosteiginiai
jamatrodonepamatuotaiįžūlūs,ne
teisingi,užgaulūs.almenas išsako
irsavoasmeniškąsantykįsulaiško
autoriumi–jamjogaila,jisnebijojo
metaforų,negyventųkaimynystėjeir
panašiai.norstainiekobendraneisu
rūmųatstatymoidėjomis,neisukri
tikuojamutekstuneturi.netkeista
skaitant,kieknereikalingažmogus
galiprirašytibūdamaspiktas.
Kiekvienas tekstas, lygu auka,

svarbusnetikjįskaitančiam,bet,ko

gero,netkurkaslabiaujįrašančiam.
tekstasišreiškiameilę,susižavėjimą,
nuoskaudą,neviltį,susirūpinimąir
panašiusdalykus.almeno tekstas
parodojonuoskaudą.Dėlneteisingai
suprastų jo tikslų,veiklos, įsitiki
nimų.Gailatik,kadganaimpulsy
viametekstealmenasnesistengia
nurodyti savo idėjųpatrauklumo.
aiškindamasaukossvarbąaružtar
damasmuziejųveiklą,jisnepasako
niekonauja.mažato,diskutuojasu
savopramanytaisirinterpretuotais
Railosteiginiais,kuriųanasištik
rųjųnėnemini.metaforųskaitymas
ištikrųjųyramalonus,betsunkes
nisneiįprasta„laikraštiena“.auka,
bejokiosabejonės,svarbi(toniekas
nekvestionuoja),betvisuometapmau
du,kaijąskiriabejotinamtikslui.O
aukotojais,kaipinigai skiriami iš
valstybėsiždo,tampavisi jospilie
čiai.muziejininkystėssuklestėjimo
būsimuoserūmuosepažadaialmeno
tekstevėlginiekuonepamatuoti–
neginegalimatųtaipgiriamųidėjų

įgyvendintijauesamuosemuziejuose
irtamreikalingasnaujaspastatas?
abejotinaiatrodo iralmeno įsak
mustonas(„būtinadėltopabrėžti,
ir įsakmiaipabrėžti“, „galime tai
drąsiaiteigti“)dėlsavovizijosbūsi
moįgyvendinimo.Visataisakoma,
kainėradarneibendroprojekto,nei
vieningosutarimo.Galbūtalmenas
žinodaugiaunegukiti?
nenorėčiaukomentuotiRailosteigi

nio,kadrūmųatstatymoiniciatoriai
siekiapastatytipaminkląsau.taivėl
gitikmetafora.Paminklusstatomės
kiekvienasnetikišbronzosarplytų.
Parašytastekstasirgipaminklas.Blo
gasargeras,didelisarmažas.irvisai
bereikalotaišitaipužgavoalmeną.
norsbūtentšianuoskaudajispradeda
savotekstą,betpabaigojeirpatsnuo
josnenutolsta:„demokratinėjevisuo
menėje„valdovai“taimes“.taivistik
kamtieatstatomirūmai?
Bemetaforųiružgauliojimų.

MindaugasPaknys
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kNygOS

BaranovaJurate, ed.,Lithuanian
Philosophy:PersonsandIdeas,Wa
shington:theCouncilforResearchin
ValuesandPhilosophy,2000,300p.

KnygaapieLietuvosfilosofijostra
dicijąskirtaužsieniomokslininkams.
Kaipbiografijųžinynasjineišsamiir
pasikartojanti,kaiptekstųapieLietu
vosfilosofusrinkinys–padrika,kaip
lietuviškosfilosofinėssavirefleksijos
atspindys–vienpusiška.Įakiskrenta
nepaprastaiskirtingasstraipsniųlygis
beirašymonuostatos.Paradoksaliai
plačiaiaptariantVydūną,Kemėšį,
milašių,maceinai irGirniui– tik
trumpasskyrelis.KuraitisbeiDovy
daitis liekaLindėsDobilošešėlyje,
vieninteliušiandienosfilosofuiškilęs
„būtiesriteriu“tituluojamasŠliogeris.
Knygaapieviskąirnieką.

NerijaPutinaitė

BiliūnasJonas, Kūdikystėssapnai:
Kūrybos rinktinė, sudarė, įžangą,
tekstusirpaaiškinimusparengėalma
ambraškaitė, [anykščiai:]a.Bara
nauskoira.ŽukauskoVienuoliome
morialinismuziejus,2001,121p.

SvarbiausiųBiliūnoveikalųrinki
nys,parengtaspagalrankraščiusir
pirmąsiaspublikacijas.nesiangažuo
tamoksliniamleidimui–komentarai
kuklūs,informacijaapiešaltiniusir
redagavimobūdąminimali.tačiau
akivaizdu,jogtekstasteikiamasrū
pestingai irartimesnisautoriniam,
neiankstesniuoseRaštuose–išlaikyta
nevienleksika,betirtamtikradalis
morfologiniųypatybių.todėlBri
siusažumirštas,Juozapotaintbedus
akis,olaiškeliteratūrosmylėtojams
kiekvienaspolitikauja.Supagirtinu
autentiškumo siekiu disonuoja
eklektiškasapipavidalinimas.

PauliusSubačius

CarmodyDeniseLardner,Car
modyJohnTully, Maldapasaulio

religijose,išanglųk.vertėR.tumė
naitė,J.morkus,E.Račius,a.Danie
lius,Vilnius:Katalikųpasaulis,2001,
248p.,3000egz.

Kolnesibaigėliteratūrosapiepa
saulioreligijasbadmetisLietuvoje,
šioje logiškos struktūros knygoje
(apie judaizmą, islamą,hinduizmą,
budizmą,amerikos indėnų irafri
kosreligijaspateikiamos istorinės
žinios,doktrina,maldostradicijosir
„krikščionioapmąstymai“)skaitytojas
pasinaršęsgalėsrastisvarbiosinfor
macijos.Girtiniautoriųbandymai
pasaulioreligijoseieškoti„visuotinio
maldosimperatyvo“,socialinioreligijų
poveikiobendrumų, tikgaila,kad
pasitenkinamalabiaumaldingumo
formų,apeigų, tradicijųaprašymu,
omažaiteužgriebiamasgilesnisteo
loginiskontekstas.

GediminasMikelaitis

ČaplinskasAntanasRimvydas,
Valdovųkelias, I:Rūdninkųgatvė,
Vilnius:Charibdė,2001,296p.(ser.
Vilniausgatviųistorija)

Džiuginaautoriaus ryžtas imtis
tokiųknygų,betjonorassurašytivisa,
kąžinoapieVilniaus(otarpaisirLie
tuvos)praeitį,trikdo:gatvėsistorija
skęstadaugybėjeistoriniųekskursų,
biografijų,naiviųsamprotavimų(kad
irtokių:prestižinėRūdninkųg.XXa.
pr.tapusivienapurviniausių,matyt,
dėlžydųdievotumo). iliustracijos,
kaikurioslabaiįdomios,kaikurios
nežiniakodėlparinktos,stokojagerų
aprašųirišdėstytosakivaizdžiaidai
lininkonuožiūra,t.y.betkaip.na,
kainiekasgeriauneparašo,Vilniaus
mylėtojasgebėspasinaudotiirtokia
knyga.

VytautasAlišauskas

DaugirdasSamuelis,Genealog
ija,arbaTrumpasdidžiųjųLietuvos
kunigaikščiųirjųdidžiųbeinarsių

karožygiųaprašymas, iš lenkųk.
vertėR.Koženiauskienė,įv.irkoment.
parašėK.Gudmantas,Vilnius:LLti,
2001,200p.(ser.Ištakos)

apietokiasknygasarbagerai,arba
nieko.Garbingasautoriausamžius
(XViia.),patriotizmasirspėjamas
antirusiškumasgalkamirimponuos.
Deja,neitikrotalentoblyksnių,nei
naujosinformacijospoemėlėsskaity
tojasneras.Gausūsistoriniaikomen
tarai labiautinkaDaugirdoperpa
sakotamStryjkovskiui,patsRadvilų
dvarodainiaustekstasmenkaiaptar
tas–galirnebūtakąpasakyti.

VytautasAlišauskas

GrigasRomualdas,Tautinėsavi
voka,Vilnius:Rosma,2001,291p.

Šismaskuojamosišvaizdosleidinys–
taikažkastarppamišėlioužrašųir
prabočiųšešėlių.Dartiksliau–taiau
tistinisblūdas,kurįrecenzuoti(?)buvo
suburtasketuriųdaktarųkonsiliumas
išLietuvosfilosofijos irsociologijos
institutobeiVilniauspedagoginio
universiteto,taipirneįstengęsbent
minimaliaipakoreguotiakivaizdžių
nesąmoniųirnumalšintiautoriaus
kompiliacinękarštinę.Vydūniškas
pranašystesprimenančiaimetakalbai
suprastiautoriusnetgipateikėpaties
sukurtų(irpatikslintų)sociologinių
sąvokųžodynėlį.Savo traktatą jis
suvokiakaip„saviplakąprimenančią
savianalizę“,kuri leistų„į lietuvių
tautosirpasauliosąsajaspažvelgti
kritiškai“.taibeveiktaspats,kai
išsišnypštęsilgaityrinėjisavonosinę.
Vienintelistraktatoprivalumas–tai
šianotacija.

GintautasPlevokas

KubiliusVytautas,Neparklupdyta
mūza,Vilnius:LLti,2001,237p.(ser.
Naujosiosliteratūrosstudijos)

Knygaaprėpia„vokietmečio“
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(1941–1944)literatūrinępanoramą,
kurią sovietinė literatūros istori
jabuvopavertusi tabu.Pabūklams
griaudžiantmūzosnenutilo,tikpakito
tematikairintonacijos,kaiegzisten
cijos tragika,pažįstama iš filosofų
veikalų,ėmėpildytispačiųkūrėjųaki
vaizdoje.naujajairašytojųkartaiteko
tiesiogiaisusidurtisukarožiaury
bėmis(nenutylimasirkomplikuotas
holokaustoklausimas) irnaujomis
miestorealijomis (pirmojipažintis
suatgautojoVilniausarchitektūrair
universitetoaplinka).Vykusiailygi
namamūsiškė„tyliojirezistencija“ir
analogiškireiškiniaikituoseokupuo
tuoseEuroposkraštuose:nemums
vieniemspažįstamaspasipriešinimo
heroizmas,kolaboracijoskartėlisar
karonusikaltimųgėda.

ManfredasŽvirgždas

KuncevičiusAlbinas,sud.,Lietu
vosgynybiniaiįtvirtinimai,Vilnius:
Vaga,2001,112p.,57iliustr.

taipirmojipopuliari gynybinių
įtvirtinimųapžvalgapo„Lietuvospilių“
(1971).Piliakalniams irsenosioms
pilims(ikiXVa.)skirtiskyriairodo,
kadjųtyrinėjimai,norsirišlėto,juda
pirmyn.Rimtanaujiena–atsargesnis
pirmųjųmūriniųpiliųdatavimas.
Linksmanaujiena–žavėjimasisme
dinėmispilimis:norsmūriniųpiliųtu
rėjometikkelias,tačiaumediniųtiek,
kadvisaEuropagalintipavydėti;be
to,josveiksmingaiatlaikiusiosnuož
miusvisosVakarųEuroposremiamų
kryžiuočiųpuolimus.Staigmena–nėra
skyriausapieVilniausŽemutinępilį.
nepaisantbeprasidedančiųamžiaus
statybų,tyrinėjimaiturbūtdarnėra
pakankamaiapibendrinti.
naujųlaikųfortifikacijaiskirtussky

riuspavadintimokyklinėmiskompili
acijomis–svaruskomplimentas.Knyga
tinkamalavintiskaitytojųatmintį,nes
nemažainformacijoskartojasi.
Gražiospiliųnuotraukosirtikrai

vertingosnuotraukos iš paukščio
skrydžioperšamintį,arprabangus

albumasnebūtųtinkamesnisbūdas
įamžintiEuropospaveldą.

DariusBaronas

WulfHenrik,PedersenStig,Ro
senbergRaben,Medicinosfilosofija.
Įvadas, išanglųk.vertėJonasma
kauskas,Vilmanavickaitė,Vilnius:
Charibdė,2001,204p.

Filosofo,psichiatro irgastroente
rologoparašytaknygaplėtojanešian
dienįžvelgtąidėją,kadžmogusnėra
tikbiologinėmašina,irįjįnetmedi
cinosįstaigojnevaliataipžiūrėti.Šiai
nuostataipatvirtintirandamafaktų
filosofijos istorijoje,medicinosbei
psichiatrijospraktikoje.Knygojesvar
stomadaugmedicinosteorijosirprak
tikosprielaidasliečiančiųproblemų,
tačiau humanistiniais pozicijų
įvairovėskeliaisvedamasskaitytojas
tenesitikiaiškiospozicijos tokiais
aktualiaisklausimaiskaipabortas,
eutanazijaaržmogausklonavimas.

SeverinasUrbas

Mirtiesdekretasdemokratijosgy
nėjams,sudarė ir įvadąparašėRi
čardasČepas, parengėVytautasSpe
čiūnas, Vilnius:moksloirenciklopedijų
leidybosintas,2001,179p.

Šikeistaknyga–taiveikiaukonvoliu
tas,skirtasvienamišLietuvosvalstiečių
liaudininkųsąjungosvadovųJuozuiPa
jaujuiirsudarytasiš„Įvadu“vadinamos
biografinėsapybraižos,knygelėsapie
socialdemokratųirliaudininkų,1927
m.ketinusiųnuversti tautininkus,
teismoprocesą,Pajaujokalbos1926
1230Seimoposėdyje ir1947m. jo
parašytostraipsnio„Politinėkryžkelė
Lietuvojeprieš20metų“.išleistauž
giminaičiųlėšas,stokojakritiškesnio
istoriniųįvykiųvertinimo.

EligijusRaila

PuhvelJaan, Lyginamojimitolo
gija,išanglųk.vertėLinaBūgienė,
Vilnius:LLti/aLK,2001,303p.

tarsikoksfeniksasišpelenųLie
tuvojevėlatgimstadarGreimoatneš
tas,tačiauEuropojeseniaiužmirštas
G.Dumézilis(žr.autoriausnaudojamą
tyrimometodą, rekomenduojamos
literatūrossąrašus),tikdainuojantis
su filologiniaispriedainiais.Deja,
religijųtyrimosrityjeLietuvavisdar
netiknevažiuojapaskutiniamevago
ne,tačiaubandopasivytispėriaitols
tantįtraukinįpėsčiomis.Ypačatmes
tinaiparašytasskyrius„Baltųirslavų
mitai“,kurioPuhvelas,žinodamas
apieknygosvertimąįlietuviųkalbą,
neradolaiko(arnoro?)pataisyti.au
toriussumetėįkrūvąvisa,kąkažka
dakažkurbuvogirdėjęsapiebaltų
mitologiją.Šitokiopasąmonėssrauto
pavydėtųpatsJamesasJoyce’as.

PranasVildžiūnas

WalterNigg,FriedrichNietzsche,

vertėalfonsastekorius,Vilnius:tyto
alba,2001,156[2]p.

Kūrybinėbiografija,parašytavieno
žymiausiųpraeitošimtmečiobiografų
irhagiografų.autoriusgrąžinaniet
zschę įkrikščionybękaip turėjusį
įgimtus šventojopolinkius,bet jų
nerealizavusį, regintį irneregintį,
sakiusį„taip“ir„ne“,gyvenusįpozos
ir širdiesprieštaroje.nietzsche–
dvasiniskankinys,visiškaibejėgis
atsidūręstarpamžinųjųjėgųveiki
moirnebylausšimtmečio.Kitaver
tus,knygojepabrėžiamasnietzsches
asmenybėspasmerktumassudužtiį
degradavusį,nereligingąlaikmetįiki
galoneįtikina.
aptikusžodžiųjunginį„valiasiekti

galios“irsuvokus,jogjuokeičiamas
jaunusistovėjęs„valiagaliai“(Wille
zurMacht),apimaneviltis.Kadagi
pasmus filosofiniųtekstųvertėjai
atsisakyspoetiniųpolėkių,filosofi
niųinovacijųarasmeniniųambicijų
ir,užuotnešępainiavąįskaitytojųir
tyrėjųgyvenimą,busjiemsvertingi
pagalbininkai?

NerijaPutinaitė

Aptariamasknygasparūpina„Akademinėknyga“(Universitetog.4,Vilnius)

kNygOS
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I

VytautasdažnaiprašydavoVokiečių
Ordino,kadšisatsiųstų į jodvarą
nykštukų.istorikaiirpošioleimano,
kaddidžiajamkunigaikščiuireikėjo
juokdariųirakrobatų.ištiesųVytau
tasnykštukussūdėirmarinavo,irtaip
ruošėsisavokarūnacijosiškilmėms.

II

1812m.birželio23d. imperato
riusnapoleonasraitasapžiūrinėjo
nemuno pakrantę. Jis įdėmiai
tyrinėjoupėsvagąiržvelgėįpriešingą
krantą,kuružpadūmavusiomiško
jau,atrodė,spindimaskvosbokštai.
tačiaunetikėtaiimperatoriusloštelėjo
balneirpasvyravęsnukritonuožirgo.
Svita puolė priemylimovaldovo,
kurisvisusavomajestotutysojoant
pakaunėsžolės.Kasgiat
sitiko?Paaiškėjo,kadarklį
pabaidėįkeliąliuoktelėjęs
gauruotaskiškis.
taibuvotaspatszuikiųdi

evas,kuriskadaiseišgąsdino
karaliųmindaugą.

III

SimonasKonarskis,1838
m.pakliuvęsįcaropolicijos
rankas,buvokalinamasVil
niausBazilijonųvienuolyne.
tenjįnepaprastaižiauriai

uŽSKLANDA / ATSKLANDA

istoriniai dienorakščiai
PaLEmOnaSDRačiuLa

rė savo garsųjį pamokymą apie
žvaigždėtądangų.

vi

Kai1876metaisVincentasvan
Gogasišgirdo,kadkažkoksameriko
nasBelasužpatentavo tokįkeistą
daiktą– telefoną, jisnedelsdamas
nusipjovėausį. išvydęspirmuosius
broliųLiumjerųkinematografinius
bandymus,dailininkas,užuot išsi
dūręsakį,galutinaipamišo irnu
sižudė.
arbegalikasbūtigražiauužsau

lėgrąžųlauką?

vii

Harfangas–baltojiarktinėpelėda.
nuosenųsenovėsjisimbolizavobe
baimesnežinomųpasauliųpaieškas.
Vienasišamerikosatradėjųšaunusis
vikingastorfinasKarlsonasharfangą
turėjonusipiešęsantsavoskydo.
Kuomet1928metaisnarsusiske

liautojasRoaldasamundsenasišsekęs
merdėjošiaurėsledynuose,jisišvydo
viršsniegynųplasnojantįharfangąir
suprato,jogkrantas–visaiarti.
VargšasRoaldas!nuošviesos ir

beribio baltumoapžilpusios akys
neatpažinopelėdos.Jukištiesųtai
buvobandomasisValerosčkalovo
skrydisperŠiaurėsašigalį.

tardė:įžaizdaspripildavolakoirspi
rito,potomišinįpadegdavo.
taipLietuvojeprasidėjobalanos

gadynė.

iv

izaokasniutonasvaikštinėjopo
sodą,kaiį jokaktątėškėsiobuolys.
Jispakėlė jį iratsikando:burnoje
buvokartuirglitu,dantysegirgždėjo
smėlis,trenkėpašvinkusiušienu.
– turbūt tai Sizifo darbas, –

susiraukėniutonas.
tačiaudidysis fizikas smarkiai

klydo. Jis nepripažino dieviškojo
įkvėpimoirtodėlnepastebėjo,kaip
viršsodopraskriejoPegasas.

v

1783metais,vienąsaulėtą
spaliorytąimanuelisKantas
pobaisiosnemigosišėjoįsavo
namųterasąir,pažvelgęsaukš
tyn,apstulbo:virš jo galvos
kaipdryžuotaPriegliausupė
didingaivilnijonematytavė
liava.Karaliaučiausišminčius
nežinojo,kadkątikbuvopasi
rašytaVersaliotaikossutartis
tarp Jungtinių amerikos
Valstijų iranglijos,ogreti
mamepirkliomendelsononame
įsikūrėJaVkonsulatas.

Štai tadaKantas ir ištaiš tiesų... juokinga...


