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 apsilankyti 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 remontas, 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
autoriui 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
brangios atrodo net ir dotuotos knygos, kurios neretai tekainuoja pusę ir mažiau savikainos. 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
nuolaidos, bet neturi ir galimybės apčiuopiamai sumažinti knygos kainos, nes knyga
parduodama 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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DIENORAŠTIS
Matas Dūda

Rugs ėj o 8 d. Visą vasarą nelaikiau rankoje nei ra
šiklio, nei pieštuko. Galbūt išskyrus tuos atvejus, kai
pieštuku pasižymi ant lentos, ties kuria vieta turi ją
nurėžti, kad prisuktum prie ko nors labai svarbaus.
Sakytum, keliolika tų brūkšnelių nužymėjo visas pra
ėjusios vasaros gaires. Bet sudėjus visas nužymėtas,
nutrumpintas ir sudurtas lentas į vieną juostą, išeitų
gal kokie geri 20 metrų teksto. Ir nė vienos citatos.
Tad neišeitų net ir esė. Nebent tik koks dienoraštis.
Šiaip ar taip, laisvas mąstymas yra pradžia kažko,
kur vėliau gali atsirasti ir citatos – argi kas nors rašo
kitaip? Savaime aišku, negali už savo kolegas teigti
tokių dalykų, be to, taip rašydamas išsiduodi ir pats.
Bet juk čia dienoraštis. Necituojantis tekstas ne visa
da būna suprantamas prieš tai ko nors, kad ir visai
nedaug, neišgėrus. Būtent dėl to jis turi, nors ir labai
menką, bet galimybę kada nors būti pacituotas pats.
Arg i niek am net ek o pat irt i nuosk aud os, kai sav o
galvoje nešiotą ar popieriaus lape užrašytą, atrodytų,
genialią pastabą tenka perskaityti jau senokai išleis
toje knygoje? Galbūt tame nieko bloga, galbūt tai kaip
tik mus padaro tos knygos bendraautoriais? Iš tikrųjų
viso labo esi tik lentų brūkšniuotojas... Ir jau rudenį,
kai lentas keičia popieriaus lapai, o pieštuką – spaus
dinimo mašinėlė, kas savaitę lauki savaitgalio, kad
vėl gal ėt um pab rauk yt i ant lent ų, pak ab ot i obel yj e
ir t. t. Jokio poreikio cituoti, nedidelis ir mąstyti. Tik
raškai obuolius.
Rugsėjo 15 d. Prisikroviau pilną mašiną dėžių – vos
begaliu per jas įeiti į savo dirbtuvę. Kol sudėjau, žaidžiau
tikrą dėžių galvosūkį – kišau vieną į kitą, bet ypatingos
jų dydžių sistemos neaptikau. Gal tiesiog nevykusi ko
lekcija? Kažkada tose dėžėse buvo cigaretės, meduoliai,
ledai, sausas kačių maistas, kažkas, kas dūžta, vynas,
kopijavimo aparatas, televizorius, skalbimo milteliai.
Paskui jose buvo „vilnon. rūb.“, „maršk.+trius.“, „stik
lainiai užsuk. ir papr.“, „žieminiai K.“, „virtuvės stalč.“,
„lėkštės+puod.“, „grožinė l.“...
Šiandien čia supilsiu obuolius. Žinoma, obuoliai ne to
kie sentimentalūs kaip aš, jiems gal ir nesvarbu, kas
tose dėžėse jau buvo.
Tos dar kol kas tuščios dėžės man kažkuo primena
daiktus, į kuriuos, net labai pasistengus, neateina į

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 10

galvą pažvelgti kažkaip nepražiūrint jų pačių, t. y.
pažvelgti ne į jų vidų, o pažvelgti į juos pačius. Skudu
rėliai, plonyčiai, jau numazgoti muilo gabalėliai, dulkės,
surūdiję varžteliai ir sulinkusios vinys, seni vaikiški
žaisliukai, lietuje išmirkusios kartoninės dėžės, sude
ginti degtukai... Stebėti jų egzistavimą taip pat galima.
Neradau daugiau daiktų, kurie vienu metu sugebėtų
būti ir kažkur čia, ir jau visiškai kažkur šiukšlyne. Mes
tik mąstome apie svyravimą tarp čia ir ten, o jie savo
beviltiško menkumo dėka kaip tik ir svyruoja tarp čia
ir ten, nušluostydami mums ir mūsų kalboms nosis.
Jau temsta, o vis tebelyja. Šiandien dėžės liks tuščios.
Mes – liet aus įkait ai sod o nam el yj e. Vart au sen as
„Pergales“. Atrodo, kad visas pasaulis aplytuose sodo
nameliuose šįvakar varto senas „Pergales“...
Rugsėjo 16 d. Šiandien šilta, saulėta ir sausa – neti
kėtas oras. Bet šįmet, matyt, toks rugsėjis – netikėtai
ant galvos krintančių plytų metas. Lipu į obelį. Gal
pats neužkrisiu niekam, lyg kokia plyta. Obuoliai dar
šiek tiek žali, kieti. Sako, antaninius gerai skinti kiek
anksčiau. Tada po savaitės matyti, kurie stovės gal iki
kokių Kalėdų. Paskui jau pradės raukšlėtis, nieko ne
padarysi. Bet vis tiek, ir tas dar obuolys.
Dar iš vaikystės žinau, kad obuoliai būna antaniniai,
na, gal dar ir alyviniai, o po to jau visi kiti. Tada ne
suprasdavau, kodėl taip yra – juk tie antaniniai patys
kiečiausi ir rūgščiausi. Ir dabar girdžiu, kaip mistiškai
tariamas tas pavadinimas. Gal tas pirmasis pasaulio
obuolys buvo antaninis? Tikriausiai.
Veikiausiai taip sako todėl, kad vienos obelys pasiduoda
raškomos, o kitos – ne. Antaninė nesiduoda. Mat daž
niausiai būna tankios, aukštos, nestoromis šakomis.
Žinoma, nelygu ką iš tos obels padarai begenėdamas. Šį
kartą suirzau jau iš pat pradžių dėl to, kad ant medžio
liks keletas obuolių, badančių akis ir kalbančių apie
tave kaip apie blogą „obuoliautoją“. Šiaip ar taip, vis
tiek tų obuolių nepasieksiu. Niekaip.
Išsirieti visas, išsitiesi ant šakos, kad pasiektum obuolį,
o greta kabojęs tuo metu jau skrenda daužydamasis į
šakas, skaudžiai atsitrenkia į kopėčių laiptelį ir paga
liau dusliai nukrinta ant žemės. Pramušta žaizda išsi
tepa juodžemiu – nieko nematau pro lapus, bet beveik
tiksliai žinau, kad taip ir yra. Prieš 3 sekundes jis buvo
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sveikas ir beveik jau būtų atsidūręs mano krepšyje.
Dabar jau viskas.
Tai tik pirma obelis šįmet, gali vienas kitas ir paskrai
dyti – teisinuosi. Šiaip ar taip, bet kokiu atveju turi būti
smarkiai pačiupinėjęs medžiagą, visai nesvarbu, ar tai
obelis, ar tekstas, ar raižoma metalo plokštė. Tik tada
galėsi sakyti, kad ji yra tavo, kad turi su ja asmeninį
santykį. Kitaip idėja bus tarsi prisiūta prie tos tavo
medžiagos. Baltu siūlu. Krepšyje neturėsi ir pusės to,
ką primėtysi ant žemės. Juk nenusimegsi vilnonės pa
lapinės. Ant obels turi mąstyti pačiais obuoliais, prie
lapo turi mąstyti parkeriu, o prie vario plokštės – gerai
pagaląstu rėžtuku.
Iš krepšių pilu obuolius į tuščias dėžes. Parsivešiu vie
ną dėžę namo – visi namai kvepės.
Rugsėjo 17 d. Su žmona ir vaiku važiuojame švęsti.
Šiandien, saulei nusileidus, žydai sulauks 5762-ųjų
Nauj ųj ų met ų. Tėv ų nam uos e mam os kept a apv al i
balta duona – kad metai riedėtų tolyn ir būtų apvalūs.
Ir obuoliai. Duoną ir obuolius būtina pasitepti medu
mi – kitaip metai nebus pakankamai saldūs. Gurkšno
dami raudoną vyną, linkime vieni kitiems linksmų (!)
Šv. Kalėdų (!) ir laimingų Naujųjų metų...
Rugsėjo 22 d. Grapšteinai jau visai raudoni, labai
sultingi ir minkšti, smulkiomis rudomis sėklytėmis.
Jau koks trečdalis visų obuolių žiūri į mane nuo žemės.
Aišku, kad reikėjo jau praeitą savaitgalį viską nuraš
kyti – save vis graužiu. Žemė aplinkui minkšta ir puri,
kopėčios smenga gylyn. Nenorom pagalvoju apie tuos
nelemtus dangoraižius, ne virtusius į šoną, o tiesiog
susmegusius žemėn.
Varčiau knygyne Newsweek. Nuotrauka: dūmams ir dul
kėms dar neišsisklaidžius, N. Y. nusėtas popieriais, ma
tyt, skridusiais tiesiog iš smengančių dangoraižių. Kaip
visada, išsigelbėja patys nereikalingiausi daiktai. Galbūt
jie netgi neišsigelbėjo, galbūt jie tiesiog išliko nesunai
kinti. Bet turbūt jų jau niekas nebeskaitys.
Ar kabi obelyje, ar beužmigdamas klausaisi protin
gų televizoriaus kalbų, juo toliau, juo labiau atrodo,
kad netyčia niekur nepaliktas nė menkiausias baltas
siūlas. Patys teroristai aukojo save dėl šios paslap
ties – jie ir tebuvo turbūt tie vieninteliai balti siūlai.
Turbūt niekada dar žemė nenešiojo tokių „idealistų“nusikaltėlių ir neregėjo tokių idėjinių (tikrąja šio žodžio
prasme) nusikaltimų. Nusikaltimo ir bausmės modelis
čia jau tikrai nebegalioja. Patyliukais krebžda įtari
mas, kad ne kiekvienas bus tikras, jog nubaustieji yra
išties patys kalčiausi. Žmonija tiesiog supažindinama
su nauju iš nežinios atsirandančiu ir čia pat nežinioje
dingstančiu, todėl nenubaudžiamu nusikaltimu. Tero
ristai tarsi užsikrėtę atspariu bausmei virusu, įgavę jai
priešnuodį. Vis dėlto tokią situaciją sunku suprasti net
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turint omenyje tai, kad net paties teroristo gyvybė jam
pačiam nebesvarbi, tarsi tik antrinė vertybė ar pan. Jie
visai kaip tarakonai, nebebijantys jokių kada nors juos
mirtinai veikusių virusų. Su naujai išrastais ilgainiui
atsitinka tas pats.
Pabandyk nubausti nebegyvą kamikadzę. Ir dar pana
šų į tarakoną.
Rugsėjo 23 d. Stoviu prie obels svarstydamas, ar užteks
mūsų kopėčių, ar pasiskolinti Jono. Obuolių raškymas
taip pat gali turėti savo strategiją. Kopėčių reikia ne
pačioms aukščiausioms, o labiausiai išsikerojusioms
šakoms apraškyti. Į viršūnę gali užkopti ir be kopėčių.
Žinojau tai jau seniai, bet kažkaip ypatingai įsisąmo
ninau tik dabar – pasirodo, kopėčios yra platumai, ne
aukščiui aprėpti. Žinoma, tokios įžvalgos – vis tas noras
apibendrinti platumas. Bet tai kaip tik ir išduoda mano
galbūt neprofesionalumą – ir apibendrinant, ir raškant
obuolius. Taigi einu skolintis kopėčių.
Šiandien – avietinė obelis. Obuolių daug, jau prinokę,
lengvai nusiskina, ir supuvusių, atrodo, nebus daug.
Matau, kaip retai kada tenka pamatyti taip apčiuo
piamus savo darbo rezultatus – keturi pilni krepšiai
prikrauti tamsiai raudonų skritulių. Nežinodamas net
abejotum, kad obuoliai gali būti tokie raudoni. Raudo
ni (ne šiaip rausvi) net prakandus. Žiūrėdamas į juos
galvoji tik apie jų (obuolių) raudonumą. Apie jokį kitą
daugiau. Tikrai.
Palipu aukštyn, šaka brūkšteli per ausį, paskui per vei
dą. Prieš save tespėju pamatyti akrobatiškai besivartan
čias savo akinių auseles. Tą akimirką prisimenu gal kokį
kartą vaikystėje aplankytą cirką ir lengvąją atletiką.
Atrodo, kad man, stebinčiam nesėkmingai nusileidžian
tįjį, skaudžiau negu pačiam nusileidžiančiajam.
Taigi savo akinių nepagaunu, čia pat bandau sutelkti
visas dar neišryškintas savo, kaip galinčio pritraukti
krentančius kūnus, savybes. Tai man taip pat nepavyks
ta. Blausiai matau artėjančius link žemės akinius. Esu
beveik tikras, jog prieš akis jie regi gražiausias savo gy
venimo akimirkas. Per daug nepanikuoju, nes mašinoje
su savimi visada vežiojuosi atsarginius. Vis dėlto tuo
pat metu visu kūnu jaučiu vis didėjančią prarają tarp
jų – krintančių ir manęs – juos stebinčio. Pagalvoju,
kad nesiskyriau su šiais akiniais gal kokį trejetą metų.
Prisižiūrėti spėjo per tą laiką nemažai, nors ir negyvenu
taip, kad galėčiau girtis matęs kažin ką. Nebepamenu,
kiek kartų jie jau yra atlikę panašią, gal ne tokią toli
mą kelionę nuo manęs link žemės paviršiaus, tačiau šį
kartą tik jiems pradėjus judėti žemyn, akimirksniu lyg
ir nujaučiau jų liūdną baigtį.
Jau nebeskrenda, jau tik guli, žvelgdami abudu į skir
tingas puses. Obuoliai kalti... Ne, niekas nekaltas, vis
tiek būčiau lipęs obelin ir t. t. Gal koks pasaulio tvarkos
mechanizmo dantratukas ir buvo trumpam užstrigęs,

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 10

dienoraštis

bet tai niekai – galvoju, tiesdamas ranką prie obuolio.
Įsirėmę vienas į kitą. Vieną obuolį jau turiu rankoje, o
kitas, skaudžiai kliudydamas šakas ir net skindamas
lapus, krinta žemyn... Taip taip, rėmelis dar kartą pa
šoka, lyg tokio pokšto tai jau tikrai nebesitikėdamas.
Bet dabar jau vis tiek tas pats. Nors galėčiau galbūt

dabar jau ir pats užkristi ant tų savo akinių.
Atrodo, kad pasaulyje daugėja žemyn judančių objek
tų skaičius. Jeigu anksčiau plyta galėdavo ir užkristi, ir
neužkristi, tai dabar toji plyta bus linkusi užkristi.
Gal tai tik ruduo, raginantis savaime judėti obuolius
žemyn. Jau temsta, nešu obuolius į verandą.


Matas Dūda. Sodo namelis. 2000. Ofortas
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Europos Sąjunga ir krikščionių
Bažnyčios: abipusis iššūkis
J. E. Vilniaus arkivyskupą kard. Audrį Juozą Bačkį
kalbina Saulius Drazdauskas

Š. m. rugsėjo 14–15 d. dalyvavote Krokuvos Popiežiškojoje
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 Europos
integracijos komisijoje, kitose ES struktūrose, Europarlamento deputatų, pvz., Stepheno Billerio iš Didžiosios
Britanijos, gero kataliko, svečių iš Vatikano. Man atrodė,
kad konferencijos tikslas – paskatinti Lenkijos Bažnyčią
jungtis į integracijos procesą ir paraginti žmones remti
ES. O dėl vertybių, manau, kad šiuo klausimu abejones
vykusiai išreiškė Vatikano atstovas mons. Celestino
Migliore. Popiežius mano, kad Europai reikia eiti vienybės
keliu, idant pavyktų nugalėti nacionalinius egoizmus, ir
kad labai svarbu išlaikyti subsidiarumo principą, t. y.
kiekvieno krašto suverenitetą, bei apsaugoti kiekvieno
žmogaus teises. Bažnyčia norėtų būti gyva ES dalis,
nes ateityje gali kilti sunkumų. Daugiau kalbėta 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 dokumente 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 labiaupripažįstama religijos
laisvė – ne tik asmeninė, bet ir viešoji. Kiekvienas galįs
rinktis asmeniškai, tačiau bendruomenė ignoruojama.
Taip sakė mons. Migliore, atkreipęs dėmesį į sekuliarizacijos tendencijas. Jis sugalvojo naują žodį – kalbėjo
ne apie sekuliarizaciją, o apie nureliginimą. Jis sakė,
kad religijos išstumtos iš socialinio gyvenimo, šeimos
viešuosiuose dokumentuose sąmoningai vengiama apie
jas kalbėti. Kartais matyti sinkretizmo tendencija. Tokios
buvo tėvo Migliore pastabos...
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Kiek žinau, nemaža dėmesio buvo skirta Nicoje priim
tos Europos chartijos analizei ir kritikai...
Daugiau kritikos pateikė vysk. Attilio Nicora iš
Italijos. Jis pirmiausia paklausė, kokią juridinę vertę
turi tokiaEuropos chartija, kol dar vyksta vienijimosi
procesas. Dokumento schema aiški: įvadas ir septyni punktai – orumas, laisvė, lygybė, solidarumas,
pilietybės klausimai, teisingumas ir bendros nuostatos.
Įvadą vysk. Nicora pavadino šaltu ir aseptišku. Tik
bendrai temin imos pamatinės vertybės, europiečių
įsipareigojimai ateinančioms kartoms tėra bendri
žodžiai. Jo požiūriu silpniausia ir skaudžiausia dalis
– atsisakymas paminėti humanistinį religijų paveldą.
Nebenorima pripažinti, 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 priimti? Turinio požiūriu vyskupas su nerimu pastebėjo,
kad vertybės išreikštos nevienareikšmiškai – tinka ir
laicistui, ir tikinčiam žmogui. Anksčiau prancūzų laicizmas bandė religines vertybes perteikti humanistiniais
terminais, o dabar nukertamospačios religijos šaknys.
Kalbama apie žmogaus orumą, tačiau kas žmogus yra,
kokia jo samprata? Teisė į gyvybę, 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 subalansuotos linijos,
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nuosekliai išryškinti chartijoje esančius pozityvius
elementus. Vis dėlto chartija esanti žingsnis pirmyn,
net ir toks žmogaus teisių kodeksas esąs vertingas.
Tačiau būsimoji vieninga Europa negalinti liktivien
ekonominis ar politinis junginys, būtina neužmiršti
dvasinių vertybių. Nic or a pab rėž ė ir Vyskupų ko
miteto prie ES vaidmenį – tai
Briuselyje esantis organas, ga
lintis veikti žmogaus teisių for
mulavimą, siūlyti pagerinimų,
skatinti dialogą su ES institucijų
vadovais. Tačiau jis pabrėžė, kad
Vyskupų komitetas liks silpnas,
jei kiekvieno krašto vysk upai
neturės teisės ekspertų, kurie
patartų, kaip reaguoti. Tai bendra politika: jei negalima reaguoti
kaip Bažnyčiai, reikės veikti per
atstovus, kurie primintų, kokia
yra Bažnyčia.
Taigi Katalikų Bažnyčios turėtų
mėginti keisti Europos chartiją?

cijos. Kuo ypatinga Lietuvos ir Lenkijos patirtis ir
situacija integruojantis į ES?
Man susidarė įspūdis, kad aš pakliuvau į vien Len
kijai skirtą konferenciją: visa, kas buvo kalbėta, bus
išs pausdinta 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 vandenis
bristi, nes dauguma mūsų senosios inteligentijos išvažiavo į už
sienį ar žuvo Sibire. Jaunoji karta
tik auga, iš jos reikia laukti,kad
išreikštų krikščionišką poziciją
ir krašto gyvenime, ir Europoje.
Pamenu, prieš 2000 m. rinkimus
v ysk upai savo laiške švelniai
pritarė idėjai eiti į Europą ir visas saugumo institucijas, tačiau
kaip svarbiausią pabrėžė žmo
giškas vertybes – šeimą, žmogaus
orumą, darbą. Lietuvos Bažnyčia
tai remia, nors mes tik pakeliui.

Ne keisti, o tobulinti. Iš tiesų
svarstyta, kokia chartijos reikš
mė, juk kai kas teigė ją esant
laikiną dalyką. Tačiau ji buvo
Kokia Lenkijos situacija ES?
priimta konsensu, tad kas gali
J. E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis. 2001. ELTA
ją pakeisti? Tad klausiama, koSu Lenkija siejamos tam tikros viltys. Šioje šalyje
kia to dokumento vertė, ar jis įpareigoja. Rengiant
greitai bus apie 40 mln. gyventojų, ir ji turės teisę turėti
ES konstituci-ją reikia nepamiršti, kad Europa turi
apie 60 deputatų, – jei jie prisidėtų prie krikščionių de
krikščioniškas šaknis, ir leidžiami įstatymai turi į tai
mokratų, tai jie būtų stipresni. Konferencijos rengėjai
atsižvelgti.
mato Lenkiją kaip vieną didesnių krikščioniškų valsty
Pripažįstame, kad chartijoje ir apskritai ES esama
bių, laukia iš jos impulsų, tačiau ką lenkai išsirinks?
daug pragmatizmo, bet tai galėtų tapti pozityviu dalyku
kokius žmones? Svarbu, kad nebūtų priiminėjami
tautoms vienijantis – kad žmonės suartėtų ir suprastų
įstatymai, priešingi krikščioniškai sampratai. Daug kas
vieni kitus, kad nebūtų karų kaip Balkanuose. Katalikų
teigia, kad tai neturės ypatingos įtakos, nes kiekviena
Bažnyčia turi įtakos Europos Tarybai, pirmiausia per
šalis turėsianti savo įstatymus, tačiau juk juos visada
kiekvieno krašto atstovus; galima paveikti ir Europos
reikės suderinti su ES įstatymais.
Komisiją, ypač per Europarlamentą, kur daugumą turi
dešinieji, nors Europos valstybėse valdžioje daugiausia
Praeitame mūsų žurnalo numeryje rašėme apie Li
socialistai.
etuvos tradicinių religinių bendrijų atstovų vizitą į ES
Prisimintina, kad kai buvo kuriami vieningos Eubūstinę. Ar pajutote to vizito atgarsių?
ropos pamatai, ir Schumannas, ir Adenaueris norėjo
demokratinės Europos, bet ant krikščioniško paPer televiziją mačiau apie tai kalbant Lietuvos už
grindo. Jie sakė, kad svarbiausia yra šeima: šeima ir
sienio reikalų viceministrą. Jo pozicija buvo geranoriška.
gyvybė – du elementai, kurie turėtų būti išsaugoti ir
Tačiau gana pragmatiška, mums svarbios vertybės ten
apginti. Šiandien šis uždavinys – iššūkis Bažnyčiai,
nebuvo minimos. Tiesą sakant, aš nelaukiu, kad Lietuvos
ir daugiausia veiklos šia kryptimi galimybių ji mato
vyriausybė sielotųsi dėl krikščioniškų vertybių ar dėl
Europos Parlamente.
jų kovotų. Mes beldžiamės į ES duris, prašome priimti
mus, ieškome paramos mūsų vystymuisi. Tačiau kyla
Konferencijoje kalbėjote apie tai, kuo Lietuvos Kaklausimas, ką šiandien Lietuva gali duoti Europai? 
talikų Bažnyčia gali prisidėti prie Europos integra-
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Teisė kariauti
Kęstutis K. Girnius

Po ter or ist ų antp uol ių Niuj ork e ir
Vaš ingt on e, per kur iuos žuv o apie
6000 žmonių, JAV neturi jokios kitos
išeities, tik smogti teroristams. Nu
sikalt im as per did el is, kad kalt iej i
liktų nenubausti. Antpuoliai parodė,
kad atitinkamai pasirengę ir pasiryžę
žūti teroristai gali stipriai smogti net
ir gal ing iaus ioms valst yb ėms. Tad
nebebus ankstesnio pakantumo te
roristus palaikančioms šalims, kurios
lig šiol galėjo ramiai tai daryti, nes
nereikėjo bijoti atsako. Bus siekiama
tiek padidinti terorizmo palaikymo
kainą, kad jokia valstybė nesiryžtų
jos mokėti.
JAV paskelbus karą su terorizmu,
teisingai pastebėta, kad šis karas ne
bus toks kaip kiti. Jis bus ypatingas
ne tik dėl to, kad tai – karas prieblan
doje, kad priešas neturi kariuomenės,
kad nebus lengva peršviesti tamsumą
ir paž velgt i prieš ui į veid ą. Nem a
žiau svarb u tai, kad per past ar ąj į
dešimtmetį smarkiai pakito politinės
bei dorovinės prielaidos, kurios nu
statė tarptautinės politikos bei karo
vykdymo rėmus. Nors šie pokyčiai dar
nėra galutinai susikristalizavęir da
bartiniu pavidalu labiau kaustys JAV
karo veiksmus negu kiti veiksniai, du
pokyčiai verti dėmesio:
1) plinta nuostata, kad karo veiks
mai turi būti saikingi, proporcingi ir
nenukreipti prieš civilius gyventojus
(nors teroristai ir išplėtė savo taikinių
spektrą);
2) stengiamasi iš atskirų valstybių
atimti teisę paskelbti karą arba ini
cijuoti karo veiksmus ir ją perleisti
tarpt aut in ėms inst it uc ij oms, ypač
Jungtinių Tautų organizacijai (JTO).
Tradicinis realpolitinis valstybės inte
resų gynimas netenka savo teisėtumo,
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vyriausybių veiksmų nebegalima pa
teisinti vien nurodant, kad jie valsty
bei naudingi.
Karas keičiasi. 1941 06 06 Vokietija
pradėjo karo veiksmus su Jugoslavija
masiniu Belgrado bombardavimu. Per
tris bombardavimo dienas žuvo apie
17 000 žmonių. 1999 m. per 78 dienų
karą Serbijoje ir Kosove žuvo apie 500
civilių gyventojų, didžioji dauguma
atsitiktinai. Skirtinga aukų skaičių
nulėmė ne tai, kad 1941 m. Serbiją
puolė naciai, o 1999 m. – JAV. Juk per
Antrąjį pasaulinį karą JAV naudojo
branduolinius ginklus prieš Japoniją.
Kartu su Anglija bombarduodamas
Vokietiją, Vašingtonas sprogstamųjų
ir padegamųjų bombų deriniu siekė
sukelti kuo didesnį gaisrą ir sunaikinti
kuo daugiau pastatų ir žmonių, nors
daugiau negu 80% Vokietijos miestų
gyventojų buvo moterys, vaikai, senu
kai, prievarta suvaryti ostarbeiteriai.
Civiliai gyventojai buvo tiesioginis
taikinys. Siekta juos demoralizuoti ir
taip pakirsti Vokietijos karinę galią.
Antra vertus, kitko nebuvo galima ti
kėtis, kai bombos dažniausiai krisdavo
pusę kilometro nuo taikinio.
JAV nepasižymėjo ypatingu švel
numu per Vietnamo karą septinta
me deš imtm et yj e. Nors Vietn am o
miestai neb uv o ties iog iai puol am i,
nesidrovėta deginti kaimus napalmu
bei vartoti įvairius chemikalus, antai
Agent Orange, kurie žalojo gamtą ir
veikiausiai suk ėl ė daug gen et in ių
iškrypimų. Žuvo bent pusė milijono
c iv ilių. Prieš tą kar ą buv o prot es
tuojama dėl jo tikslų ir JAV užsienio
politikos apskritai, bet ne dėl nekaltų
karo aukų.
Padėtis yra iš esmės pakitusi. Civi
liai gyventojai nebėra taikiniai, ven

giama pulti gyvenvietes. Persų įlankos
kar as bev eik neu žk liud ė Bagd ad o
ir kitų miestų. Dabar, kai JAV puls
Afganistaną, taikiniai bus labai at
sargiai parenkami, daug dėmesio bus
skiriama ne tik kariniams objektams
naikinti, bet ir civilių aukoms išvengti.
Didelės savo ginkluotės dalies JAV iš
vis o neg al ės pan aud ot i.
Jei demokratijos dabar kariauja
atsargiau, teroristai
atsisako ankstesnių
suv arž ym ų. XIX a.
ir XX a. pradžioje re
voliucionieriai, pvz.,
Nar odn aj a vol ia ir
Rus ij os eser ai bei
anarchistai griebda
vosi smurto, bet jis
būdavo nukreiptas į
konkrečius įtakingus
asmenis. Antai pasikėsinimų aukomis
tapo Rusijos caras Aleksandras II ir
Stolypinas, Prancūzijos prezidentas
Sadi Carnot. Ir mūsų laikais Vokie
tijos Raudonosios Armijos frakcija,
Japonijos Raudonoji Armija, Airijos
Respublikonų Armija ir kitos orga
niz ac ij os ats arg iai rinkd av os i sav o
taikinius. Būta išimčių. 1892–1894
m. Pranc ūz ij os anarc hist ai ne tik
vykdė pasikėsinimus, bet ir sprogdino
bombas prabangiuose restoranuose
bei geležinkelio stotyse, teigdami, jog
reikia kovoti ne tik su buržujais, bet
ir su visais valdžią palaikančiais žmo
nėmis. Tačiau apskritai teroristinės
revoliucinės organizacijos vaizdavo
si kovojančios už liaudies ar tautos
gerovę, tikėdamosis, kad jų tikslams
pritaria arba atitinkamomis sąlygomis
pritartų susipratę žmonės. Veikdami
vardan liaudies, jie kėsinosi ne į liau
dį, bet į jos pavergėjus. Kadangi buvo
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siekiama išvaduoti savo kraštą, nesi
stengta teroro eksportuoti. Ir čia būta
išimčių, kaip antai Austrijos-Vengrijos
kunigaikščio Pranciškaus Ferdinando
nužudymas Sarajeve 1914 m., airių
respublikonų išpuoliai Londone pra
ėjusio amžiaus antroje pusėje.
Teroristų veiksmai Niujorke ir Va
šingtone skiriasi ne tik savo mastu.
Antpuoliai buvo įvykdyti svetimoje
šal yj e; iš esm ės nuk reipt i ne prieš
elitą, o prieš eilinius gyventojus; tai
ne simb ol in is akt as, o sąm on ing as
ketinimas sukurti pragarą ir nužu
dyti dešimtis tūkstančių žmonių; tai
ne bandymas žengti į šviesesnę, nors
ir miglotai įsivaizduojamą, ateitį, o
keršto ir neapykantos išraiška.
Pakito pusiausvyra. Kadaise karas
atverdavo duris nežabotam smurtui,
paversdamas beveik kiekvieną priešo
šalies gyventoją potencialiu taikiniu,
o teroristai savo išpuolius nukreipda
vo į galingus ar simbolinius asmenis.
Dabar kariai laikosi griežtų taisyklių,
teroristų taikiniu tampa pasaulis.
Kinta ir požiūris į šalių tarpusavio
santykius bei jų suverenumą. Ilgus
šimtm eč ius vyr av o nuos tat a, kad
valstybės pačios turi teisę nustatyti
taisykles ir normas, kurios lems jų
veiksmus tarptautinėje arenoje. Ne
buvo autoritetingų tarpvalstybinių
institucijų, į kurias būtų galima kreip
tis, ir tarptautinėje bendrijoje vešėjo
anarchija. Kiekviena valstybė turėjo
būti pasiryžusi daryti tai, ko reikalavo
jos interesai. Pati valstybė pasilikdavo
sau paskutinį žodį, nustatant, kas yra
tie interesai, kokiomis priemonėmis
jie gali būtų ginami ar įgyvendinami.
Neb uv o jok ių suv arž ym ų, išs kyr us
tuos, kuriuos pripažino pati valsty
bė. Ir kadangi visos valstybės šaltai
ir be sentimentų nustatydavo savo
interesus ir jų įgyvendinimo priemo
nes, šalis, kuriai rūpėtų vadinamoji
morali politika, neišvengiamai būtų
ats id ūr us i silp nesn ios ios pad ėt yj e,
o to jos vadovai negalėjo leisti. Tarp
tautinėje arenoje nebuvo sąlygų dorai
pol it ik ai, tod ėl šalt i realpol it in iai
apskaičiavimai bei savo interesų gy
nimas lėmė šalies veiksmus. Tiesa,
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takt in iais sum et im ais šal is gal ėj o
elgtis nuosaikiai, gerbti silpnesnių
kaimynų suverenumą, bet ji jautėsi
laisva atsisakyti šios politikos, kai ji
jau nebebuvo naudinga.
Ir anksčiau būta pastangų pažaboti
šią anarchiją ir apriboti šalių suvere
numą. 1815 m. Vienos kongrese pen
kios didžiosios Europos monarchijos
sukūrė naują sistemą, įsipareigoda
mos griežtai laikytis sutarčių, taikos
ir tarpvalstybinio solidarumo. Krymo
karas palaidojo šį bandymą. Po Pirmojo pasaulinio karo Tautų Sąjunga,
po Antrojo – JTO reiškė pretenzijas
reguliuoti valstybių solidarumą. Re
zultatai buvo kuklūs – juo svarbesnis
reikalas, juo mažiau buvo paisoma šių
organizacijų. Tiesa, 1950 06 27 JTO
Saugumo Taryba vienbalsiai prašė
šios organizacijos narius teikti kari
nę pagalbą Pietų Korėjai po Šiaurės
Korėjos antpuolio. Rezoliucija buvo
priimta, nes Sovietų Sąjunga nedaly
vavo posėdyje. Neatmestina galimybė,
kad Stalinas buvo patenkintas JTO
nut ar im u, nes JAV, gav us ios JTO
mandatą, buvo priverstos tartis su
sąjungininkais, tad sulaikomos nuo
griežt esn ių, vien ašal išk ų veiksm ų.
Bet JAV Vietname, SSRS Afganista
ne, Didžioji Britanija Folklendo salose
gynė savo interesus, nepaisydamos
tarptautinių institucijų. Panašiai bu
vo elgiamasi, kai būdavo paliečiami ir
mažiau svarbūs interesai.
Valst yb ės arš iau prieš ind av os i
pastangoms suvaržyti jų suverenią
teisę skelbti karą negu uždrausti kai
kur iuos kar o veiksm us. Nuo 1648
m. Vestfalijos taikos iki Hagos kon
fer enc ij os Pirmojo pas aul in io kar o
išvakarėse nuolat buvo stengiamasi
uždrausti įvairių rūšių ginklus, ci
vilių gyventojų puolimą. Tačiau per
visą šį laikotarpį valstybės teisė savo
nuožiūra skelbti karą buvo laikoma
šventa. Reikia pabrėžti, kad karinių
priemonių suvaržymai buvo taikomi
tik karuose tarp europiečių. Su čia
buviais ir „barbarais“ būdavo elgia
masi kitaip. Antai XVIII a. viduryje
britų kariuomenė Amerikoje pirmoji
grieb ėsi biologinio ginklo – indėnų

gentims dovanojo antklodes, užkrės
tas raupais.
Abu poslinkiai – ir karo veiksmų, ir
šalies suverenumo suvaržymai – priar
tina dabartinę praktiką prie teisingo
kar o norm ų. Teis ing o kar o teor ij a,
kurios užuomazgos siekia šv. Augus
tiną, sudaryta iš dviejų dalių; pirmoji,
vadinama ius ad bellum, nurodo, ko
kiomis aplinkybėmis galima kariauti,
o antroji dalis, ius in bello, aptaria,
kokias priemones galima naudoti. Abi
teorijos dalys viena kitą papildo teig
damos, kad karas teisingas tik tada,
kai jis vykdomas atitinkamomis aplin
kybėmis ir teisingomis priemonėmis.
Teorija sudėtinga, ir čia ne laikas ją
smulkiai nagrinėti, tad pasitenkinsiu
keliomis pastabomis. Pagal teisingo
karo teoriją šalis gali kariauti tik pa
tenkinusi tris sąlygas: karą paskelbia
teisėta valdžia, gindama teisų reikalą
(just cause) ir turėdama teisingus sie
kius. Istoriškai tik valstybėms buvo
pripažįstama teisėta valdžia, nors kai
kuriomis aplinkybėmis plačią paramą
turinčios revoliucinės organizacijos
galėjo pretenduoti į šią teisę. Dabar
girdėti vis daugiau balsų, teigiančių,
kad tarptautinė bendruomenė JTO
pav id al u esant i vien int el ė teis ėt a
valdžia.
Antroji teisingo karo dalis, ius in
bello, nustato, kurie karo veiksmai
draustini doroviniu požiūriu. Teorija
nemaža dalimi remiasi vadinamąja
dvejopų padarinių (double effect) teo
rija, nurodančia, jog smerktini visi
veiksmai, kurie tiesiog siekia blogio
arba yra priemonė savo tikslui įgyven
dinti. Kita vertus, leistini veiksmai,
kurie sukelia panašius padarinius,
bet netiesiogiai, siekiant kitokio tiks
lo. Negalima civilių gyventojų mirties
pav erst i tiksl u ar priem on e kit am
tikslui, antai priešo demoralizacijai,
bet leistina bombarduoti priešo karių
telkinius ir karo pramonę, nors dėl to
neišvengiamai žus ir civilių.
Gerokai per anksti skelbti dorovės
principų pergalę ir teisingo karo am
žių. Gal ing os valst yb ės tol iau gins
sav o int er es us, net jei dėl to būt ų
smerkiamos. Klaidinga manyti, kad
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šalys susitaiko su šiais suvaržymais,
įsitikinusios jų teisumu. Veikiau jos
tai daro aplinkybių verčiamos ir dėl
politinių sumetimų. Ir per Persų įlan
kos karą, ir dabar JAV žino, kad neža
botas puolimas reikštų sąjungininkų
netekimą, ypač islamo šalyse. O karo
su ter or izm u neg al im a laim ėt i be
paramos kitų šalių, kurios turi teikti
informaciją, suimti ir išduoti įtaria
mus teroristus ir jų rėmėjus, veikti
savo šalies viešąją nuomonę.
Jei JAV pasiryžusi gerbti ius in bel
lo normas, ji neketina smarkiai varžyti
savo suverenumo. JAV neratifikavo ir
neratifikuos 1998 m. Romos sutarties,
įsteig ianč ios Tarpt aut in į Baud žia
mąjį Teismą. Teismui suteikta teisė
baudžiamojon atsakomybėn traukti
politinius ir karinius nusikaltimus
įvykdžiusius asmenis, kuriems bylų
nekelia jų šalies teismai. Būgštau
jama, kad teismai nebus suderinami
su JAV konstitucija ir teisinėmis nor
momis, kad jie bus politizuoti, o JAV
kareiviams ir politikams bus keliamos
bylos už dalyvavimą taikos palaikymo
operacijose.
JAV dėl rimtų priežasčių neketina
karo paskelbimo teisės perleisti JTO,
kuri nėra organizacija, galinti pagrįs
tai pretenduoti į pasaulio vyriausybės
ar parlamento vaidmenį. Ji tam tiesiog
nesukurta. Išskyrus Saugumo Tarybą,
net nepradėta galvoti apie nutarimų
priėmimo priemones bei procedūras.
Kiek balsų duoti kiekvienai šaliai?
Tiek pat Kinijai ir Estijai? Ar šalys
turės veto teisę? Kurie klausimai bus
sprendžiami paprasta dauguma, ku
rie – kvalifikuota? Ir kiek balsų reikės
kvalifik
 uotai daugumai? JTO net ne
pribrendusi svarstyti šiuos klausimus.
Prisimintina tai, kad ES, turinčiai
40 metų patirtį ir bendrą kultūrinį ir
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politinį paveldą, vos pasisekė rasti tin
kamą atsakymą į panašius klausimus
po ilgų ir sunkių derybų Nicoje.
Vis dėlto JAV bus priverstos kreip
ti dėmesį į pasaulio bendruomenę, iš
dalies dėl savo ankstesnių veiksmų.
Bosnijoje, Kosove ir įvairiais kitais
atvejais Vašingtonas pareiškė veiki
ąs tarptautinės bendruomenės vardu
ir su jos įgaliojimu. Musulmoniškos
ir kit os skept išk iau nus it eik us ios
šalys reikalauja, kad ir dabar kovai
su terorizmu vadovautų tarptautinė
bendruomenė – bet po JTO, o ne JAV
ar NATO vėliava. Vašingtonui tai ne
priimtina. Pirma, JAV tokia galinga,
kad bet kokiuose kariniuose veiksmuo
se visos kitos šalys, net ir kitos NATO
narės, atliktų labai kuklų vaidmenį.
Antra, bendravimas su JTO dar labiau
supančiotų JAV. Platesnės apimties
koalicijos sukūrimas ir palaikymas
reikalauja nuolaidų, ilgų diskusijų,
kit ų šal ių sav im yl os glost ym o. Tai
varžo veikimo laisvę, juolab kad kai
kurioms šalims kiekvienas ryžtinges
nis žingsnis bus nepriimtinas. Antra
vertus, be kitų šalių pritarimo JAV
veiksmai gali atrodyti vienašališki,
skatinami keršto, o ne teisingumo.
JAV dviem būd ais apeis šį pav oj ų.
Pirma, kreiptasi į Saugumo Tarybą,
kuri rugsėjo 28 d. priėmė rezoliuciją,
įgaliojančią visas 189 JTO nares te
roristams neduoti nei pinigų, nei pa
ramos, nei prieglaudos. Taigi gautas
netiesioginis JTO mandatas. Antra,
kuriamos vadinamosios „kintančios
koalicijos“, kurių šerdį dažniausiai
sudaro dvišaliai susitarimai. Viena
valstybė prašoma palaikyti JAV ant
puolius prieš teroristus vienoje šalyje,
bet ne kitoje, o antra prašoma elgtis
atvirkščiai. Antai susitarta, kad Tur
kija leis JAV naudotis savo kariniais

oro uostais, bazėmis, perskristi jos
ter it or ij ą, Uzb ek ist an as l eid o per
skristi jo oro erdvę ir t. t. JAV gerokai
lengviauatskirai paveikti vieną ar dvi
šalis arba jas spustelėti. Bet taip pa
veikus daugelį šalių, sukuriama plati
koalicija be biurokratijos ir sudėtingos
sprendimų priėmimo tvarkos.
JAV diplomatija kol kas veikia pui
kiai, bet ilgalaikei sėkmei iškyla du
pavojai. Prezidentas Bushas vaizduoja
konfrontaciją su teroristais esant ko
vą už laisvę ir demokratiją. JAV esą
nekenčiamos, nes jos laisvės simbolis.
Švelniai tariant, tai gerokai supapras
tina reikalus. Musulmonų ir arabų
šalyse JAV nemėgiamos dėl tvirtos
paramos Izraeliui, dėl Irako bombar
davimo ir jam taikomos ekonominės
blokados, dėl amerikiečių karių dislo
kavimo Saudo Arabijoje. Vašingtonas
neturi keisti savo užsienio politikos,
siekdamas, kad ji būtų priimtinesnė
arabams. Bet jis turi suprasti, kokios
yra tos politikos pasekmės, ir kad ne
tik laisv ės prieš ai nem ėgst a JAV.
Skubėdamos sutelkti sąjungininkus,
JAV nelabai paiso, su kuo tariasi, ir
gal ne visiškai įsivaizduoja koalicijos
kainą. Tai gali reikšti tylų pritarimą
Maskvos kariaunos veiksmams Čečė
nijoje, Uzbekijos valdžios pastangoms
numalšinti politinius oponentus bei
uolius, tačiau taikius musulmonus,
nauj ų gink lų tiek im ą Pak ist an ui.
Kyla pavojus, kad JAV ne tik išduos
idealus, kuriuos ji uoliai skelbia, bet
ir, paremdama nedemokratinius ir
nepopuliarius režimus, sudarys sąly
gas toliau plisti antiamerikietiškoms
nuotaikoms. Iranas priekaištauja JAV
ne dėl to, kad Vašingtonas puoselėja
laisvę, bet dėl to, kad jis 25 metus pa
laikė autoritarinę šacho valdžią, kuri
tą laisvę atėmė iš iraniečių.
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tema: lietuva, lenkija ir europa

„Tiltas“ ir „priešpilis“
Andrzej Mencwel

Akiv aizd u, kad taut os tap at yb ės prob lem a tamp a
aktuali tada, kai problemiškas darosi pačios tautos
egzistavimas. Taip buvo pas mus per karą ir okupaci
ją (1939–1945); iki šiol nepavyko pasiekti lygio anuo
metinių diskusijų apie Lenkiją ir lenkiškumą, neretai
virusių gyvybės kaina leistuose popieriaus lapeliuose.
Maža to, būtent tada pradėjo reikštis įvairių šiuolaikinių
pozicijų užuomazgos, ir kai kurios jų sėkmingai vystėsi
toliau. Panašiai buvo ir „tuoj po karo“, kai išorinių, pri
mestų sprendimų dėka buvo pakeista kone viskas, su
kuo tapatinta prieškarinė Lenkija – teritorija, etninė
sudėtis, visuomenės sankloda, ekonomikos ir politikos
struktūra. Tačiau tais laikais vykę debatai, skatinti,
be kita ko, vidinių kultūros impulsų, taip ir nebuvo
užbaigti, nes iš pradžių juos varžė cenzūra, o paskui jie
buvo klastojami politiniais sumetimais. Apie tų debatų
potencialią jėgą galime spręsti iš tokių nepriklausomų
idėjų kūrimo centrų, kaip emigracijoje veikusi Pary
žiaus Kultura, kurioje sukurta ne tik ateities politikos
vizija, bet ir padėtas pagrindas naujai suvokti lenkišku
mą. Nepradėsime kalbos nuo padalijimų laikų, nes šio
klausimo apeiti nepavyks, o tautos tapatybės klausimui
jie įgyja paradigmos svarbą. Apšvieta, romantizmas,
pozityvizmas ir modernizmas nesiliauja diskutavę apie
lenkiškumą ir formuoja ne tik gyvą pažiūrų spektrą, bet
ir priimtą šioje diskusijoje kalbą, dažnai pasirodančią
kaip vienintelę galimą. Šiandienos darbotvarkėje yra
ir šios kalbos keitimo klausimas.
Dabar mums negresia nei padalijimai, nei karas,
nei okupacija. Susiduriame veikiau su iššūkiais, o ne
su pavojais. Deja, tai nereiškia, kad į šiuos iššūkius
než velg iam e, vad ov aud am ies i įprast ais emoc in iais
kriterijais, suvokdami juos kaip grėsmę, išdavystę ar
Andrzej mencwel – literatūros kritikas, eseistas, Varšuvos
universiteto istorijos ir kultūros antropologijos profesorius,
Lenkų kultūros katedros vedėjas. Parašė esė, straipsnių, knygų,
paskutinės jų – Etos Lewicy. Esej o narodzinach kulturalizmu
polskiego (1990), Przedwioúnie czy potop. Studium postaw
polskich w XX wieku (1997). Tekstą („Pomost“ i „przedmurze“),
skaitytą Lenkų kultūros instituto organizuotame susitikime 2001
10 25, iš lenkų k. vertė Rasa Drazdauskienė.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 10

pralaimėjimą. Žinome, kad įgūdžiai išlieka ilgiau, negu
juos suformavusios situacijos, o įsigaliojusios emoci
jos aklai priešinasi atkakliam proto darbui. Debatai
apie lenkiškumo ar lenkų tapatybės esmę jau gerokai
įsibėgėję, kasmet jie darosi aktyvesni, o jų apogėjus
dar laukia ateityje. Įtakingiausi šiuose debatuose yra
mokslininkai, ypač kultūros, idėjų, literatūros istorikai;
nuo jų neatsilieka eseistai ir publicistai. Daugiausia jie
ir atlieka šį atkaklų proto darbą. Šis darbas nėra taip
paprastai išverčiamas į įgūdžių bei emocijų pavidalus,
todėl neretai gaivališki pastarųjų protrūkiai girdėti gar
siau. Tačiau debatai vyksta ir vyks, nes lenkų tapatybė
iš tiesų kelia problemų. Kodėl taip yra, nereikia daug
aiškinti. Mumyse ir aplink mus keičiasi beveik viskas
– ekonomikos sandara, politikos sistema, visuomenės
sankloda ir komunikacijos. Pasikeitė ir santykiai su
visomis kaimyninėmis šalimis, nes pasikeitė ir patys
kaimynai – atgavo nepriklausomybę (Lietuva, Ukraina,
Baltarusija), susivienijo (Vokietija), pasidalijo (Čekija
ir Slovakija) ar virto federacija (Rusija). Europos integ
racijos, ekonomikos bei komunikacijų, taigi ir kultūros,
globalizacijos problemos kelia tokius esminius iššūkius,
kad į juos neišeis atsakyti remiantis ankstesne ar dar
blogiau – užkonservuota tapatybe. Teks iš naujo susi
dėlioti viską savyje ir aplink save.
Klausimas toks: ar integracija ir globalizacija – ypač
komunikacijų, taigi ir kultūros – bus mums primestos
ir pasinaudos mumis, ar mes sugebėsime jas panaudoti
saviems tikslams. Globalizacijos, vykstančios planetos
mastu ir technologiškai sudėtingos, problema atrodo
visai nauja ir gana slegianti. Tačiau tipologiškai ji jau
žinoma ir suprantama. Juk panašios problemos mums
kildavo, kai iki mūsų atkeliaudavo tokie universalūs
dariniai kaip valstybė, teisė ar raštija. Ypač pamokomu
galima laikyti spausdinimo ir jo kultūrinių padarinių pa
vyzdį. Technologijos požiūriu spausdinimo atsiradimas
lėmė standartizaciją, ir jo plitimas anaiptol nebūtinai
reiškė, kad rašysime lenkiškai, ir dar bendrine kalba,
kurios iki tol nebuvo. Lenkų kalba galėjo visai išnykti,
kaip – būtent spausdinimo epochoje – atsitiko prūsų
kalbai, arba likti vietine tarme, kaip baltarusių kalba,
kuria anksčiau rašyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikšti
jos statutai. Tačiau atsirado visa bendrija kūrėjų, kurie
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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

516

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 10

„Tiltas“ ir „priešpilis“

ne tik sugebėjo, panaudoję naują technologiją, sukurti
kalbą, pavadintą „literatūrine“, bet ir „užlipti ant gražio
sios Kaliopės uolos, kur anksčiau nebuvo lenko pėdos“.
Normanas Daviesas rašo, jog tai būta geriausiai išsila
vinusios ir kūrybiškiausios kartos Lenkijos istorijoje.
Jai Lenkijos kultūra turi būti dėkinga už Aukso amžių;
šio pavyzdžio dabar neturėtume pamiršti.
Pavadinime minimos dvi didžios, istoriškai įsitvir
tinusios lenkų tapatybės koncepcijos – tai „tiltas“ ir
„priešpilis“. Šios koncepcijos nėra originalios – priešpiliu,
kitaip antemuralis christianitas, buvo vadinta Ispanija
ir Vengrija, „tiltu“ norėjo save laikyti austrai ir čekai.
Tačiau šių koncepcijų sampyna Lenkijos istorijoje, taip
pat faktas, kad jos keitė viena kitą, yra unikalūs daly
kai. Kartais šios koncepcijos siejamos su dviejų didžių
karališkų dinastijų vardais, tada rašoma apie „Piastų“
ir „Jogailaičių“ idėjas. Piastai sukūrė Lenkijos karalys
tę, įteisino jos egzistavimą ir pačių piliečių, ir Europos
gyventojų mentalitete; Jogailaičiai karalystę pavertė
Abiejų Tautų Respublika ir padarė supervalstybe. Taigi
istoriniai abiejų dinastijų nuopelnai nekelia abejonių,
„piastiškoji“ ir „jogailaitiškoji“ Lenkijos istorijos idėjos
yra ankstesnių amžių kūrinys, tačiau jis veikia iki šiol.
Diskutuojama apie šiedvi idėjas, su jomis siejami tapa
tybės modeliai, nors modelio problema yra daug sudė
tingesnė ir tiesiogiai su jomis nesusijusi. Ir siejasi juo
mažiau, juo labiau kinta istorinė tikrovė. Pavyzdžiui,
galime paklausti, kaip turėtų gyvuoti jogailaitiška idėja
šiuolaikinėje Lenkijoje, kurios teritorinis ir civiliza
cinis pavidalas artimesnis Piastams? Gal tai reiškia,
kad susiduriame su sintezės problema, bet kelias į ją
tik prasideda. Ir šis kelias – tai kaip tik dabar besiple
čiantys debatai dėl lenkų tapatybės (dėl „lenkiškumo
esmės“). Juose yra vietos abiem lenkiškumo modeliams,
pavadintiems sutartiniais pavadinimais – „priešpilis“
ir „tiltas“.
1945 m. įvykęs „grįžimas į Piastų žemes“ buvo susietas
su oficialiai atgaivinta „Piastų idėja“, ir istorinių realijų
poveikis buvo toks stiprus, kad komunistai perėmė iš
esmės nacionalistinę etninio, liaudiško, prorusiško ir
antivokiško Lenkijos valstybingumo sampratą. Viešose
apeigose, švietimo sistemoje ir propagandoje buvo pla
tinama būtent tokia lenkų tapatybės idėja. Kadangi ši
sėkla krito į palankią instinktyvaus tradicionalizmo
dirvą, ji buvo ne tik priimta, bet ir pasisavinta. Kartais
atrodo, kad ši idėja, užkonservuota instinktyvių nuosta
tų, virto „lenkų prigimtimi“. Į taip suprantamą prigimtį
dažnai apeliuoja nacionalistai fideistai, dažniausiai save
vadinantys „tikrais lenkais“. Tačiau gana greitai, jau 6
dešimtmetį, paaiškėjo, kad komunistų pradėti debatai
(Piastų Lenkija prieš Jogailos Lenkiją) kartais įgyja
politinį atspalvį ir tarnauja melagingai įteisinant suve
renumo apribojimus. Valdantieji nesirėmė autentiška
intelektualizmo tradicija (dar prieš tai jie sunaikino
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socialdemokratinę), todėl privalėjo nuolatos išsilenkti
istorinių retrospekcijų. Tada į mūsų sąmonę grįžo visos
problemos, būdingos padalijimų laikų Lenkijai.
Romantizmas ir realizmas, iredentizmas ir lojalizmas,
maištas ir prisitaikymas, konspiracija ir kolaboravimas
bei nesuskaičiuojami jų vediniai dominuoja praėjusio
penkiasdešimtmečio poezijoje ir prozoje, teatrų pa
statymuose ir kino filmuose, net dainose ir kabaretų
numeriuose. Apie tas dilemas, ypač jei jos siejosi su
dabartimi, nebuvo galima tiesiai kalbėti, tad jos įgijo
daugybę slapyvardžių, ir dėl šio išradingumo anuome
tinė Lenkijos kultūra sukūrė savitą ironišką ir alego
rišką stilių, jungiantį ir kūrėjus, ir jų auditoriją. Tos
dilemos formavo ir anuometinės kultūrinės savimonės
sąvokas, ir jos įgūdžius, o jų supratimas ir perėmimas
tapo savitu „kultūringo žmogaus“ ženklu. Todėl mūsų
dienomis ne tik jų nutolimas, bet ir vietos pasikeitimas
suvokiamas kaip grėsmės ženklas. Apie ką gi mąstysi
me, jei ne apie tai, kas buvo vienintelė mūsų mąstymo
prasmė? – klausia sunerimusieji. Apie tai, apie ką iki
šiol nemąstėme arba mąstėme per mažai – toks būtų
paprastas atsakymas. „Tūkstantmečio debatai“, taip sa
kant, nėra nukreipti prieš „dviejų šimtmečių debatus“,
jie tik suteikia pastariesiems santykinumą. Tad neverta
bijoti, kad pamiršime savo tautos kapus bei paminklus.
Tačiau turime išeiti už kapinių tvoros ir labiau pasido
mėti miestu, kuriame jos yra. O paminklų martirologinės
stilistikos pasikeitimas miestui išeis tik į gera.
Šie debatai nėra tik „tūkstantmečio“, jie gali būti
pavadinti ir kultūriniais debatais. Toks aspektas juos
taip pat skiria nuo įsitvirtinusių suvokimo schemų.
Kol mūsų pagrindinė problema buvo nepriklausomybės
klausimas, o politiniai debatai negalėjo vykti atvirai,
tol beveik visi kultūriniai klausimai buvo suvokiami
kaip politiniai. Tačiau pagrindinis kalbėjimo būdas
leido tik užsiminti apie tai, ko negalima buvo minėti.
Rašytojai, humanitarai ir menininkai, kurie laipsniškai
iš tos spaudimo zonos išlaisvino kultūros sritis (muzi
kams buvo lengviausia), tikrai nusipelnė pripažinimo.
Tačiau tiesa ir tai, kad toks žaidimas dažnai lėmė po
litinį meno instrumentalizavimą, o jos kalba virsdavo
aliuzinio paprastumo kalba. Nei tokia kalba, nei tais
instrumentais negalima pasakyti labai daug.
Šiuolaikiniai debatai apima kitas problemų sritis, jie
kuria savitą, sudėtingą kalbėjimo stilių. Juose dominuo
ja antropologiškai suprantamos kultūros problematika,
ir ji išreiškiama tokiomis kategorijomis, kaip religinė
pozicija, mentaliteto, asmenybės ir vaizduotės tipai.
Įvairių autorių variantuose dar figūruoja gyvenamoji
vieta (miestas ir kaimas), ūkio funkcionavimo būdai,
valstybės ir teisės struktūrų, net giminystės ryšių ir
peizažo pavidalo koncepcijos. Jos centrinė ašis, be abe
jo, yra modernizacijos ir civilizacijos klausimai, arba
„Lenkijos vieta Europoje“. Jos pradininkai, kitaip negu
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pas mus įprasta, dažniausiai būna ne rašytojai ir me
nininkai, o mokslininkai ir publicistai. Anksčiau taip
apie Lenkiją rašė Cyprianas Norwidas, Aleksanderis
úwiętochowskis, Stefanas Ýeromskis ir Stanisùawas
Brzozowskis, vėliau Witoldas Gombrowiczius, Julius
zas Mieroszewskis ir Czesùawas Miùoszas, taip pat
Maria Dąbrowska ir Paweùas Jasienica, bet dabar ši
diskusija rašytojams arba per sunki, arba nusibodusi.
Vis dėlto niekada anksčiau neturėjome populiarios,
šviet im ui skirt os Lenkijos ist orijos, par aš yt os kaip
kultūros, ne tik politikos istorija. Kitaip tariant, ilga
laikių pasiekimų, o ne besikeičiančių epizodų istorijos.
Turiu galvoje neseniai išleistą, skaitytojų populiarumo
sulaukusią Henryko Samsonowicziaus ir Januszo Taz
biro „Tūkstantmetę istoriją“.
Atrodo, jog šiandien, svarstant lenkų tapatybę, vyrauja
„jogailaičių idėja“, o podraug su ja ir „tilto“ koncepcija. Tri
jų tautų (Lenkijos, Lietuvos, Kijevo Rusijos) respublika,
didžiausia XVI a. valstybė šioje pasaulio dalyje, politinis
žemyno padalijimų objektas, daugiatautė, įvairių tikėjimų
ir kultūrų erdvė, kurioje galiojo, tiesa, šlėktiška, tačiau
autentiška politinė demokratija, kur religinė toleranci
ja – ne tik teisė, bet ir įprotis, atrodo, esanti geriausias
pavyzdinis mūsų paveldas. Laisva Lenkijos ir Lietuvos
unija sukūrė anuomet visai naują federacinės valstybės
modelį ir kėlė abiejų šalių „politinėms klasėms“ ligtol
nepažintas užduotis. Pirmą kartą Naujųjų laikų Euro
poje valstybė sujungė skirtingų religijų tikinčiuosius.
Šias užduotis pavyko išspręsti iš esmės gerai, o unija,
išsilaikiusi kelis šimtus metų, žlugo tik dėl išorinės
prievartos. Šios federacijos branduolys buvo sukurtas
jau XIV ir XV a. sandūroje; jis buvo persmelktas huma
nizmo, respublikonizmo ir tolerancijos idėjų, veikė visą
mūsų aplinką – tai liudija Prūsijos miestų prijungimas
prie Karūnos ir vėlesnė Rytų Europos (taip pat rusiš
kojo) elito grupių polonizacija. Jei prie šių aplinkybių
dar pridursime laisvą žmonių bei idėjų judėjimą (buvo
įprasta studijuoti Prancūzijoje ar Italijoje), intensyvias
diskusijas bei polemiką (ypač religijos srityje), tampančias
kultūrinio gyvenimo būdu, mokslo (Kopernikas), politi
nės minties (Wùodkowicas, Modrzewskis), poezijos (jau
minėta), taip pat muzikos ir architektūros (nuo Krokuvos
iki Gdansko) vystymąsi, apčiuopsime tradiciją, kuri yra
ne praeitis, o įpareigojimas. Kuris lenkas nenorėtų tikėti,
kad Europos Sąjunga pas mus praktiškai įgyvendinta
prieš kelis šimtmečius, kad mūsų demokratizmas įkvėpė
Prancūzijos revoliucijos organizatorius, o respublikoniš
kumas sukėlė minčių Jungtinių Amerikos Valstijų tėvams
įkūrėjams? Ir kuriam per nugarą neperbėga pasididžia
vimo pagaugai skaitant, kaip Lenkijos pasiuntinys Die
vo Motinos katedroje privertė Henriką Valua prisiekti
religinių ir politinių privilegijų chartai: Si non jurabis,
non regnabis. O juk dar nė metai nebuvo praėję po Šv.
Baltramiejaus nakties.
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Kai idėja formuojasi ir plinta, tikrovė artėja prie ide
alų ir aplenkia tai, kas idėjoms prieštarauja arba jas
silpnina. Renesanso laikų Lenkija, be jokios abejonės,
spinduliuoja humanizmo ir demokratijos idealus į savo
aplinką ir dėl to tampa Rytus ir Vakarus jungiančiu
„tiltu“, tačiau Jogailaičiai savo dinastijos interesus
vertina labiau negu valstybės gėrį. Unija su Lietuva
buvo anais laikais neįprasta federacija, bet Ukraina
(arba Rusija) niekada netapo jos pilnaverte nare, ir tai
buvo didžiausia ne tik Lenkijos istorijos, bet ir pasaulio
istorijos klaida, nes padėjo susikurti Rusijos imperijai.
Šlėktos laikė save romėniško respublikoniškumo pa
veldėtojais, tačiau trukdė miestams vystytis ir laikė
baudžiavoje valstiečius; dėl to Abiejų Tautų Respubli
ka tapo civilizacijos keistenybe, šiuo požiūriu perdėm
artima atsilikusiai Rusijai. Daugiakultūriškumas buvo
anos Respublikos ženklas, tačiau daugeliu atvejų tai
buvo atskirų, jokiais ryšiais nesusijusių luomų (šlėktų,
miestiečių, baudžiauninkų) ir tautybių (lenkų, vokiečių,
žydų, lietuvių, ukrainiečių ir t. t.) getų daugiakultūriš
kumas. Šlėktų ir didikų elito polonizacija savo ruožtu
keliems šimtmečiams susilpnino emancipacinį Lietuvos,
Ukrainos ir Baltarusijos potencialą; to pasekmės regi
mos iki šiol. Religinė tolerancija čia prilygo, kaip rašo
Tazbiras, „valstybinei religijai“, ir tai buvo pagirtinas
pavyzdys religinių karų laikotarpiu. Bet iš tikrųjų ji
truko kokį šimtą metų, o vakarietišką Lenkijos įvaizdį
įtvirtino ne legenda apie „eretikų rojų“, o arijonų išvi
jimas. Ir ne Torunėje išleistas Colloqium charitativum
(1645), turėjęs sujungti krikščioniškus tikėjimus, bet
toje pačioje Torunėje įvykusi „kraujo pirtis“ (1724), ne
gailestingos protestantų žudynės.
Jei tai tiesa ir jei „jogailaitiškosios“ tradicijos, kaip
bet kurios kitos tradicijos, daugiaprasmiškumas nekelia
abejonių, tai kodėl ji tokia gaji, kaip ji virto idėja ir iki
šiol veikia kaip lenkų tapatybės projektas? Vadovaujan
tis praktiniais sumetimais, galima atsakyti, apibrėžiant
mūsų santykį su savimi, su mūsų kaimynais, Europa ir
pasauliu. Pas mus sugrįžo laisvo žmonių judėjimo laikai,
neatskiriami jo bruožai yra tolerancija ir supratimas, ir
mums kaip tik atsiveria visateisis dalyvavimas demok
ratiškoje Europos bendrijoje. Tad ištikimybė Renesanso
tradicijai – būdas sąmoningai sau priminti, kad grįžtame
prie seno, o ne susiduriame su visiškai naujaisdalykais,
prie kurių turėtume labai skubiai prisitaikyti. Pokariu
jogailaitiškoji tradicija atsinaujino, semdamasi jėgų iš
dviejų šaltinių – modernaus katalikiško mąstymo ir
modernios politinės minties.
Pirmasis, kilęs iš prieškario elito iniciatyvų, buvo
plėtojamas savaitraščio Tygodnik powszechny (taip pat
Znak ir Więý) aplinkoje, o kultūros tapatybę keičiančią
šio darbo prasmę glaustai nusakė didis istorikas ir filoso
fas Stefanas Swieýawskis: „Jogailaičių ar visalenkių len
kų Lenkija?“ Jis yra parašęs puikią esė „Jogailaičių Len
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nais, buvusį dominavimą pakeičiant nesavanaudiška
kijos politinis etosas“, kodifikuojančią vertybes, siejamas
pagalba, kurią katalikai Lenkijoje vadina „patarnavi
su „Jogailaičių idėja“. Šias vertybes savo literatūrinėje,
mu“, o laicistai – nuolaidumu. Kartu kurta Lenkijos
mokslinėje ir organizacinėje veikloje realizuoja Liubli
kaip „tilto“ – tarpininkų ir pagalbininkų, derybininkų
no Rytų Europos instituto kūrėjas, Lenkijos–Ukrainos
ir padėjėjų, kurie Vakarams gali paaiškinti Rytus, o
universiteto iniciatorius Jerzy Kùoczowskis. Jo monu
Rytams Vakarus, – krašto tapatybė. Žodžiais geriau
mentalus veikalas, pavadintas „Jaunesnioji Europa“,
siai šią tapatybę apibrėžė iškiliausias mūsų politikos
tarsi epas pasakoja apie iš pagrindų tvirtos ir vykusios
publicistas Mieroszewskis, o
civ il iz ac in ės kons trukc ij os,
ger iaus iai įkūn ij o Giedr oy 
kuria remiasi Vidurio Europos
cas, kuris, kaip prezidentas,
valstybės, statybą. Šioje ap
būtų išreiškęs laiko dvasią,
linkoje intelektualiai brendo
jei tas laikas būtų atėjęs ne
Karolis Wojtyùa, geriau žino
per vėlai.
mas kaip Jonas Paulius II, o
Nors Piastų giminės legendą
jo habilitacijos darbovadovas
kūrė jau pirmasis karališkasis
buvo Swieýawskis. Būdamas
kronikininkas (Galas Anoni
visuotinės Bažnyčios galva, jis
mas, XI ir XII a. sand ūr a),
peržengia mūsų čia aptaria
o jos išmanymas yra tvirtas
mos temos rėmus. Tačiau kaip
lenkiškumo požymis, iš tiesų
nenumaldomas ekumenizmo
ji įsivyravo XVII a., o „Piastų
puosel ėt oj as ir aut ent išk ai
idėja“ virto tik XIX a. pabai
daugiakultūrė asmenybė, jis
goje. Kai šlėktų Respublikos
išlieka ne tik savo mokytojų
„politinė tauta“ ėmė justi vals
kartos atnaujintos tradicijos
tybės nuosmukį, legendą vis
paveldėtojas, bet ir puikiau
dažniau imt a siet i su išt a
sias jos įsikūnijimas.
komis; kai pasidarė sunkiau
Moderni lenkų politinė min
priešintis išorės užpuolikams,
tis buvo kuriama ir propaguo
Boleslovas Narsusis. Iliustracija iš Gvagnini knygos Sarmatia
valstybės formavimosi laikas
jama Paryžiuje leidžiamame
Europeae descriptio... 1578
prad ėt as laik yt i mit in iais
žurnale Kultura. Jis irgi turėjo
pergalių laikais; kai nusivy
savo ištakas – tai ankstesnės
lus svetimkilmiais elekciniais valdovais, išsvajotu idealu
federacinės Józefo Piùsudskio koncepcijos, taip pat
ėmė atrodyti „karaliaus iš Piastų“ rinkimas. Lenkiškos
prieškarinė Jerzy Giedroyco redaguotų leidinių publi
renesansinio „tilto“ virtimas sarmatišku „priešpiliu“
cistika. Tačiau Jogailaičių idėją atnaujinti buvo galima
sutampa su stiprėjančiu šlėktų išskirtinumu – lenkais
tik dialektiškai – radikaliai ją kritikuojant ir atmetant
imta laikyti tik atitinkamos kilmės ir atitinkamo tikė
ankstesnę, ekspansionistinę jos formą. Ši idėja buvo
jimo žmones. Tačiau su tikru paradoksu susiduriame
tęsiama tarpukario Lenkijoje, ypač taikant Rytuose gy
XIX a. pabaigoje, susikūrus moderniesiems liaudies ir
venančioms mažumoms (ukrainiečiams, baltarusiams,
tautos sąjūdžiams. Kaip tik jie įformino „Piastų idėją“,
lietuviams), ir jau tada Giedroycas ją kritikavo. Pokario
jų pastangomis šlėktiška „gero kraujo“ doktrina virto
metų savanoriškas ir sykiu simboliškas Vilniaus, Lvovo
plebėjiška, biologiška „tautinės bendrijos“ koncepcija.
ir Gardino atsisakymas užbaigė kelis šimtmečius tru
Suprantama, tam įtakos turi ir nutautinimo spaudimas,
kusią Lenkijos dominavimo rytinėse žemėse istoriją, o
kurį jėga vykdo Rusija bei Vokietija ir kitose kaimyni
Ukrainos, Lietuvos ir Baltarusijos teisės į nepriklau
nėse šalyse bręstantys nacionalizmo sąjūdžiai. „Bendro
somybę pripažinimas, kuris šeštą dešimtmetį atrodė
kraujo ir bendros kilmės“ koncepcijos išvestinė yra tau
politinė utopija, iš naujo apibrėžė lenkų tapatybę. Ją
tinės valstybės koncepcija, apimanti „lizdo“ teritoriją,
turėjo lemti ne tik priklausomybė Vakarų bendrijai,
„prigimtines sienas“, etninį ir religinį vienalytiškumą.
bet ir ypatingi santykiai su šiomis Rytų kaimynėmis.
Nacionalistų manymu, tokią valstybę siekė kurti Pias
Tai reiškė ne tik teritorinių pretenzijų atsisakymą, bet
tai, o iš tikrųjų sukūrė komunistai, pasinaudoję pokario
ir pasirengimą tarnauti kaimynių labui, pirmiausia jų
sąlygomis.
politinei nepriklausomybei, taip pat tautinei ir kul
Net moderniam nacionalizmui, paprastai susijusiam
tūrinei tapatybei. Jokia kita svetima terpė pasaulyje
su nat ūr al ist in iu pas aul ėv aizd žiu, nep ak anka vien
tiek nenuveikė kaimyninių kultūrų labui, kiek visada
biologijos – jį papildo religiniai pateisinimai, tvirti
spartietiškomis sąlygomis Paryžiuje veikęs Institut Lit
nan
tys, neva „Dievas su mumis“. Praėjusiame amžiuje
teraire. Tai buvo toks Jogailaičių idėjos įsikūnijimas,
lenkai kentė ir tautinį, ir antikatalikišką spaudimą,
kuris leido atnaujinti tradicinius ryšius su Rytų kaimy
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kuris, be abejo, prisidėjo kuriantis kultūros dariniams,
vadinamiems „lenku-kataliku“, „universaliu lenku“
arba „tikru lenku“. Toks rinktinis tapatybės įvaizdis
apima bruožus istorinės tapatybės, kurią vadiname
„priešpiliu“. Lenkija XVI ir XVII a. iš tiesų kartais
atlikdavo tokį vaidmenį, taip buvo suprantamos jos
stambiausios karinės pergalės, o jos gynėjai laikė sa
ve „Kristaus riteriais“. Vis dėlto legenda apie tvirtą,
ilgalaikį „krikščioniško priešpilio“ – iš pradžių antiis
lamiško, vėliau antistačiatikiško ir antiprotestantiško,
galiausiai antisemitiško, taigi net nukreipto prieš šalies
vidų – vaidmenį buvo sukurta XIX a. Į jos rėmus buvo
galima sutalpinti religinius persekiojimus ir manifes
tacijas, stambiausius antirusiškus sukilimus sykiu su
kankiniškomis represijomis ir net pergalę prieš bol
ševikus 1920 m. Varšuvos mūšyje, vadintą „Stebuklu
prie Vyslos“. Žinoma, tokia tapatybė ir tokia – dažnai
martirologiška – identifikacija pasižymi nepaprastu,
daug kartų įrodytu atsparumu padalijimams, okupaci
jai, represijoms ir naikinimams, kurių šiuose kraštuose
netrūko. Mūsų laikais šią galią simbolizuoja popiežiaus,
Kristaus vietininko, portretu pridengti garsieji Gdansko
laivų statyklos vartai – šiuolaikinė priešpilio versija,
o įkūnija plebėjiškas,liaudiškas ir katalikiškas, taigi
„piastiškas“ Lechas Waùęsa. Dievo Motinos atvaizdu
papuoštas tušinukas, kuriuo jis pasirašė Gdansko su
sitarimus, pakeitė „Marijos riterio“ kalaviją. Laimė,
derybų stalas irgi pakeitė apkasus.
Šiedu tapatybės tipai gali virsti stereotipais, o tada,
ypač jiems kritikuojant vienas kitą, dominuoja neigiami
bruožai. „Priešpilio“ atstovams būdingas ne tik polinkis
į nacionalizmą, bet ir į fanatizmą bei fatalizmą. Apgul
tos tvirtovės gynėjų psichologija ir sąmokslininkiška
politikos, ypač „svetimos“, vizija gali būti pavadintos
dažniausiai pasitaikančiais jų kalbos ypatumais. Kal
bant apie realias problemas ir įsivaizduojamus pavojus,
kuriuos kelia europinė integracija ir globalios komuni
kacijos, šis kalbėjimas gali ne tik stiprėti, bet ir tapti
neurotiškas. Negatyvus Lenkijos įvaizdis ES šalyse
susijęs ne tik su padėtimi darbo rinkoje; jį peni ir fa
natiško nacionalisto, nuolat reikalaujančio atlyginti už
įsivaizduojamas skriaudas bei nuopelnus, stereotipas.
Tuo tarpu „tiltininkai“ yra aktyvūs „europiečiai“, tik
jų europietiškumas neretai įgauna specifinį lenkišką,
įkyrų ir provincialų, pobūdį. Todėl savo „europietišku
mu“ jie didžiuojasi tarsi savotišku, tik jiems pasiekiamu
kostiumu, išskiriančiu juos iš visos „azijatų“ minios,
į kurią jie žvelgia geraširdiškai bei globėjiškai. Tuo
sukelia ne tik savo sermėgėtų žemiečių, bet ir Rytų
kaimynų antipatiją; pastariesiems pernelyg primena
amžinuosius „lenkų ponus“. Ten vyraujantis neigiamas
lenko stereotipas siejamas su koloninio dominavimo
pozicija; ji nebėra nei politinė, nei ekonominė, tad nori
išlikti kultūrinė. Jei tikrai reikia padirbėti, kad būtų
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pakeisti abu šie stereotipai, tai neverta priskirti jų
konkrečiai dinastijai.
Tauta negali gyventi nejusdama bendrystės, tačiau
ta bendrystė yra ne mitologinė, o veikiau istorinė. Ją
kuria valstybė, teritorinė politinė organizacija, išei
nanti už giminės ryšių ir gentinių pasidalijimų ribų.
Net bendra kalba, dažniausiai laikoma svarbiausiu
bendrumo veiksniu, yra sąlygota valstybės centraliza
cijos, vėliau standartizuota raštu ir spauda. Lenkijos
valstybę sukūrė Piastai, o istorijoje ji pasirodo krikšto
aktu, reiškiančiu šio darinio įsijungimą į europietišką,
anuo metu krikščionišką, civilizaciją. Bažnyčia ir val
džia, asmuo ir šeima, teisė ir raštas, mokykla ir univer
sitetas, pinigai ir mokesčiai, savivalda ir miestas – tai
vis Piastų nulemti neįkainojamos vertės civilizaciniai
šio veiksmo padariniai. Tad nėra jokių priežasčių sieti
jų vardą su nacionalistinėmis ideologizacijomis, susi
jusiomis su „bendru krauju“ arba su politinėmis komu
nistų mistifikacijomis. „Jogailaičių idėja“ moderniais
laikais buvo taip suredaguota, kad su ja siejama tik
tai, kas gera; tai tarsi savitas atlygis už pažeminimą,
kurį ji buvo patyrusi tais laikais, kai buvo prievarta
propaguojama „Piastų idėja“. Atlygis jau duotas, dabar
reikia daugiau tiesos.
Baigdami pastebėkime, kad Kazimieras Didysis yra
vienintelis mūsų istorijos valdovas, kuriam pelnytai
suteiktas šis titulas; jis kūrė miestus, gynė baudžiaunin
kus, rašė įstatymus, sunormino pinigus, įkūrė Krokuvos
akademiją ir šimtus parapinių mokyklų. Istorikai teigia,
kad jam valdant Lenkija priklausė „ginkluotai Europos
teritorijai“, o mums iki to dar toli. Su juo susijusios ir
tos vertybės, kurias priskiriame Jogailaičiams. Tai jo
laikais Lenkija tapo daugiatautė, daugelio tikėjimų ir
daugelio kultūrų šalis – miestuose gyveno vokiečiai,
privilegijas turėjo žydai, stačiatikių Raudonoji Rusija
vartojo valdišką rusų kalbą. Renesansinė, arba Jogai
laičių, Lenkija neabejotinai išvystė šias vertybes, tačiau
patys jos valdovai, kaip rašo Paweùas Jasienica, buvo
gentinio mentaliteto, pynė dinastines intrigas ir atnešė
į Lenkiją tolimas, tačiau neaiškiais ambicijas, miglotus
tikslus bei neatliktus darbus, nesugebėjimą spręsti bei
priežodžiu tapusį „kaip nors“. Galima pasakyti, jog tai
jie išvedė mus iš Šlionsko ir Pamario miestų į „laukines
stepes“. Piastai buvo visai kitokie – susikaupę, ryžtingi,
ėmėsi aiškiai apibrėžtų užduočių, o ką pradėję, darydavo
iki galo. Pasitelkus stereotipus, Piastai būtų „vakarie
čiai“, o Jogailaičiai – „rytiečiai“, Piastai – „europiečiai“,
o Jogailaičiai „azijatai“. Stereotipai blogesni už ideol o
gizaciją; jie tokie schematiški, kad iš esmės panaikina
problemas. Tačiau problemos iškyla prieš mūsų akis, ir
jų neišspręs senų idėjų atnaujinimas – nei „Piastų“, nei
„Jogailaičių“. Mūsų užduotis – patikrinti ir suaktualinti
vertybes, kurios nusipelno ištikimybės, kurios leis mums
įveikti problemas, su kuriomis susiduriame.
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Lenkų sindromo pabaiga?
Kelios pastabos su istoriniu kontekstu

Saulius Drazdauskas

Šių pastabų antraštę reikia suprasti kaip subjekto kil
mininką: kalbėsiu apie sindromą, kurį lietuviams buvo
sukėlę lenkai. Klaustukas išreiškia autoriaus dvejonę, ar
pasveikimas yra visiškas ir negrįžtamas, tačiau nurodo
ir gilesnį, neišsakytą klausimą, kuris čia apeinamas – ar
tikrai sirgome lenkų sindromu. Bandysiu kalbėti ne apie
istorikų vizijas, pradedant daukantiška – visų Lietuvos
nelaimių kaltininkės ir didžiausio pavojaus lietuvybei –
samprata, baigiant gudavičiška Lietuvos civilizavimo,
sueuropinimo ir sukultūrinimo „specifiškai lenkišku“
pavidalu, koncepcija1. Istorikai turi teisę ir pagrindą
sureikšminti ir interpretuoti praeities dalykus, ieško
ti jų prezencijos dabartyje ir kurti „istorijas“, kuriose
dominuoja „gerieji“ ir „blogieji“ veikėjai. Čia norėčiau
pažiūrėti į situaciją „paprasto“ žmogaus (lietuvio), ku
rio galvoje dar ataidi „mes be Vilniaus nenurimsim“ ir
kuris prieš dvidešimt metų neatitraukdavo akių nuo
Lenkijos TV naktinių filmų.
Ar iš tiesų, kaip prieš septynetą metų rašė Gintaras
Beresnevičius, tarpusavyje „esame artimesni, negu drįs
tame sau prisipažinti“2, o Lenkija yra šis tas daugiau
negu „pačių blogiausių Europoje kelių“ šalis, taigi ne
tik kliūtis keliaujant į Vakarus, kiekvienąkart kainuo
janti šešiolika valandų mano gyvenimo, bet ir kraštas,
kur lietuvių tyko mirtini pavojai? (Juk šis stereotipas
ima keisti ligtolinius ar keistai pritapti prie jau esamo
„klastingojo lenko“ vaizdinio lietuvių sąmonėje.)
Sklaidydamas šį klausimą, turiu bent paviršutiniškai
apžvelgti keletą pastarojo laikotarpio, dar netapusio
istorija, aspektų: politinį, istorinį-istoriografinį mažu
mų bei kultūrinį.

I
„Dvi valstybės buvo vienos pirmųjų regione, pradėju
sios diskusiją jautriais praeities klausimais, o dabar yra
1
Gudavičius E., „Jak pojawiù się model europejskiej kultury litwi
nów“, in: Lithuania, 1999, Nr. 1–2 (30–31), s. 47.
2
Beresnevičius G., „Laiškas redaktoriui. „Apie Lenkijos atradimą““,
in: Naujasis Židinys-Aidai, 1994, Nr. 5, p. 5.
3
Lopata R., „Lietuvos ir Lenkijos valstybinių santykių raida nuo
1990 m.“, in: Šiaurės Atėnai, 1998 10 17, Nr. 37 (431).
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vienos pirmųjų, palikusios šiuos klausimus istorikams,
pačios įžengdamos į strateginės partnerystės erdvę“3, –
apžvelgdamas paskutinį Lietuvos ir Lenkijos santykių
laikotarpį rašė Raimundas Lopata, ko gero, pirmasis
užčiuopdamas tai, į ką mes galbūt jau įžengėme: į isto
rinių santykių pabaigos laikotarpį. Žinoma, vadinti jį
fukujamiška „istorijos pabaiga“, tegul ir lokaline dviejų
šalių istorijos pabaiga, būtų gal ir perdėm rizikinga, ypač
klausantis reportažų apie Afganistano bombardavimus.
Tačiau kalbos, pasakytos prieš mėnesį minint Lietuvos
ir Lenkijos diplomatinių santykių atkūrimo dešimtmetį,
leidžia daryti tokią prielaidą: dabartiniai abiejų šalių
santykiai yra geriausi per visą jų nepriklausomo/atskiro
egzistavimo istoriją; išspręsta pagrindinė XX a., anot
Henryko Wisnerio, „trukusio Lenkijai ir Lietuvai apie
septyniasdešimt metų: nuo valstybingumo atgavimo,
per jo praradimą ir ribojimą, iki išsivadavimo iš sovietų
hegemonijos“4 politinė problema – 1994 m. pasirašytoje
draugiškų santykių bei gero kaimyninio bendradarbiavi
mo sutartyje abi šalys patvirtino „viena kitos dabartinių
teritorijų su sostinėmis Vilniumi ir Varšuva vientisumą
dabar ir ateityje, nepriklausomai nuo jų sienų forma
vimosi proceso praeityje“5. Maža to, abi šalys pagrindė
galimybę skirtingai vertinti bendrą istoriją ir pabrėžė,
kad „gerų ir blogų istorijos puslapių suvokimas turi pa
sitarnauti tarpusavio supratimo įtvirtinimui“. Kitaip
tariant, šia sutartimi praeitis buvo palikta istorikams,
nubrėžta linija, už kurios likę konfliktai, nuoskaudos bei
kaltinimai nebeturėtų daryti įtakos valstybių politikai
ir tautų tarpusavio santykiams. Laikas, praėjęs nuo su
tarties pasirašymo, liudija, kad taip ir vyksta: istorinės
nuoskaudos vis labiau užmirštamos, o abi šalys aktyviai
ir pavyzdingai bendradarbiauja integruodamosis į euro
atlantines struktūras. Lenkija, tapusi NATO nare, yra
ištikimiausia Lietuvos stojimo į Santarvę rėmėja.
Įdomu stebėti, kad sunkiai beatsimename, jog kelias į
4
Wisner H., „Polska – Litwa wiek XX“, in: Lithuania, 2001, Nr. 1
(38), s. 32.
5
Žr. Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1917–1994. Dokumentų rinkinys,
sud. Vytautas Petras Plečkaitis ir Janas Widackis, Vilnius: Seimo leidykla
„Valstybės žinios“, 1998, p. 202.
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tarpusavio supratimą nebuvo labai lengvas, o šalių ben
dradarbiavimas nevyko vien kylančia linija. Greta gan
ryžtingos Lenkijos paramos kovojančiai už laisvę Lietu
vai, prisiminkime ir 1991 m. kilusią įtampą dėl Vilniaus
ir Šalčininkų autonomistų, pasiryžusių „raudonu žiedu
apjuosti Vilnių“, veiklos ir audringą Lenkijos reakciją,
kai minėtų rajonų tarybos buvo paleistos. Arba pažiū
rėkime, kaip iš dabarties perspektyvos atrodo Lenkijos
URM Aide memoire (1990 11 26) „Dėl lenkų mažumos
poreikių Lietuvos Respublikoje“: čia reiškiami pagei
davimai, kad teritorijose, kur kompaktiškai gyvena
lenkai, lenkų kalbai teritorinėje savivaldoje ir vietinėse
valstybės institucijose būtų suteiktas oficialios kalbos
rangas, ant iškabų ir kelio ženklų greta būtų užrašai ir
lenkų kalba, o Vilniaus mieste turėtų būti garantuota
laisvė kabinti lenkiškus užrašus ant pastatų, kuriuose
yra visuomeninių ir privačių institucijų būstinės6. Ironiš
ką šypseną kelia ir Lenkijos prezidento Lecho Waùęsos
diskusija su Lietuvos Atkuriamojo Seimo pirmininku
Vytautu Landsbergiu, kuri mažuma – lenkų Lietuvo
je, ar lietuvių Lenkijoje – labiau prokomunistinė: „Juk
ne tariamas Šalčininkų ir Vilniaus rajonų gyventojų
komunizmas buvo savivaldybių paleidimo priežastis.
Šiuose tradiciškai katalikiškuose rajonuose, kuriuose
daugiausia gyvena lenkai, buvo mažiausias Lietuvoje
komunistų partijai priklausančių asmenų procentas.
Galėčiau iškelti klausimą, ką viešoji Lietuvos nuomonė
pasakytų, jeigu leisčiau (dekomunizavimo rėmuose) at
stumti demokratiškai išrinktą Punsko valsčiaus valdžią
– taigi valsčiuje, kuriame buvo aukščiausias partiškumo
rodiklis iš visos Suvalkų vaivadijos valsčių“7. Tai, kad
pavyko įveikti įtampas ir susitaikymo procesui suteik
ti, regis, negrįžtamą pobūdį, lėmė daug veiksnių. Tai
ir Maskvos politikos, kūrusios rusų bei lenkų mažumų
prokomunistinį bloką Lietuvoje, akivaizdi nesėkmė8, ir
Sovietų Sąjungos žlugimas, ir bendros geopolitinės situ
acijos pokyčiai9. Kai 1994 m. Lietuva atsisakė nuostatos
kartu su sutartimi pasirašyti ir dokumentą, įvertinantį
tarpukario istoriją, ji tam tikra prasme tiesiog užbraukė
skaudžią praeitį. Abiejose šalyse nugalėjo pragmatiška
nuostata: „subjektyvus geros valios faktorius rėmėsi
pakankamai apčiuopiamais, objektyviais dalykais. [...]
tik valstybės, kurios demonstravo saikingumą ir darną,
sugebėjimą plačiau bendradarbiauti, galėjo (ir gali) tap
ti didesnės Europos dalimi. [...] susitaikymo pagrindu

buvo Europos saugumas. Dar aiškiau teigiant – noras
patekti į euroatlantines ir europines struktūras“10.
Tačiau, grįžtant prie fukujamiškos metaforos, kodėl
šią naują „gražios draugystės pradžią“ norisi vadinti
abiejų šalių istorijos pabaiga? Galbūt derėtų prisimin
ti prof. Landsbergio kritiškus žodžius sutarties adresu
– kad ji esanti ne tokia gera, kaip galėjo ir turėjo būti,
bei primygtinį raginimą giliau ir subtiliau suvokti pre
ambulės žodžius11. Šiaip ar taip, ši sutartis užbraukė
geopolitinius projektus, besisemiančius įkvėpimo iš
Abiejų Tautų Respublikos istorijos. „Jogailaitiškos“
vizijos pabaigą galima datuoti 1920 m., „didžiojo lenkų
triumfo diena“, o Lenkija mums grįžo į „Piastų šalies“
ribas procesu, prasidėjusiu Saudargo ir Skubiszewskio
deklaracija ir pasibaigusiu sutartimi patvirtinus dabar
egzistuojančią Lenkijos ir Lietuvos sieną.
Dingus grėsmei ir atsiradus pragmatinei partnerystei,
iškilo specifinė problema: puikūs oficialūs santykiai,
daugybė susitarimų įvairiose srityse, tačiau praktiškai
bendravimas ir bendradarbiavimas beveik nevyksta.
Išskyrus tuos atvejus, kai tai svarbu eurointegracijai.
Vakarai, ES savo traukos jėga sutrauko net ir mėgi
namus megzti ryšius. Juk geriau tiesiogiai bendrauti
su centru, su tuo, ko sieki, nei su pakeleiviu, su kuriuo
suvedė likimas.

Žr. Lithuania, Nr. 1 (2), s. 17–21.
Iš 1991 12 16 laiško Vytautui Landsbergiui, in: Lietuvos ir Lenkijos
santykiai 1917–1994, p. 191.
8
Sunku įsivaizduoti tokio politinės manipuliacijos projekto sėk
mę – jis išties atrodo buvęs perdėm dirbtinis, galbūt sekęs prieškario
sovietų politikos pavyzdžiu, antai 1920 m. sutartimi su Lietuva ir 1923
m. Rygos sutartimi su Lenkija Sovietų Rusija faktiškai pripažino Vilnių
abiem šalims, taip visiškai sumenkindama Lenkijos–Lietuvos susitarimo
galimybes (taip pat žr. Zenono Butkaus tyrinėjimus, skirtus SSRS politikai,
(savanaudiškai) remiančiai antilenkiškas Lietuvos politines grupes).

9
Apie pokomunistinių jėgų abiejose valstybėse įtaką Lenkijos ir Lie
tuvos santykiams žr. Korzeniewska K., „Polonizacija ar lenkėjimas?“,
in: Naujasis Židinys-Aidai, 2000, Nr. 6, p. 353.
10
Lopata R., op. cit.
11
Žr. Vytauto Landsbergio kalbą Seime 1994 09 15 apie Lenkijos
ir Lietuvos sutartį, in: Pozostawione historii. Litwini o Polsce i pola
kach, ed. Katarzyna Korzeniewska, Vladas Sirutavičius, Kraków: Znak,
1999, s.168–171.
12
Beresnevičius G., op. cit.
13
Gudavičius E., op. cit., s. 47–50; plg. Trimonienė R., „Polonizacija“,

6
7
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II
Tad mums liko vienintelis galimas kelias ir įveikiama
užduotis. Ją Lenkijos ir Lietuvos sutarties pasirašymo
metais aiškiai ir tiksliai suformulavo Beresnevičius: „Bet
pirmiausia reikia atrasti Lenkiją. Kalbu apie asmeniš
ką, privatų atradimą. Beprasmiška rengti konferenci
jas klerkams – jos vyksta pačios sau ir nieko neduoda
žmonėms. Turiu omenyje žmogišką bendravimą – patį
paprasčiausią. Kontaktus tarp tų, kurie mąsto ir kuria,
tarp tų, kurie „tiesiog“ dirba. Lenkų ir lietuvių valstie
tis tarpusavyje ras daugybę temų bendrai šnekai, kaip
ir istorikas ar rašytojas“12. Atrodo, šis kvietimas buvo
išgirstas. Visų pirma istorikų. Paskutinio XX a. dešimt
mečio pradžioje lietuvių istorikai aktyviai diskutavo,
kuriuos XIX a. ir XX a. pradžios „bajorijos atstovus“
(atsižvelgiant į kalbą, kuria kalbėjo ir rašė, politinę bei
visuomeninę veiklą, tautinę savimonę ar apsisprendi
mą), gyvenusius ir veikusius Lietuvos teritorijoje, reikia
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priskirti kovotojams už Lietuvos laisvę, o kurie nutautę
tapo Lietuvos nelaimių kaltininkais. Kitaip tariant, buvo
dar mėginama „atsirinkti savus“, puoselėjusius lietu
vybės idėjas, ir identifikuoti „svetimus“. Svarstymai,
ar ne per didelę nutautėjimo kainą Lietuva sumokėjo
už krikščionybę, iš populiarių rašinių neišnyksta net
dabar. Istorijos veikėjų, kultūrininkų dalijimasis pagal
jų tautybę nukeliamas net į tuos laikus, kai apskritai
sudėtinga kalbėti apie tautinę savimonę.
Tačiau akivaizdu, kad pastarojo dešimtmečio pokyčiai
istoriografijoje didžiuliai. Edvardo Gudavičiaus pradė
ta istoriografinės paradigmos kaita leidžia išsiveržti
iš Abiejų Tautų Respublikos istorijos, kaip palikimo
dalybų lauko sampratos ir perkelia svarstymus į plates
nį Lietuvos europeizacijos kontekstą13. Anot Alfredo
Bumblausko, būtent kultūros lenkėjimas yra konkreti
Lietuvos visuomenės europeizacijos išraiška: „kadangi
šis procesas buvo nulemtas fundamentalių civilizacijos
poslinkių, reikia atsisakyti polonizacijos, kaip prievar
tinio lenkų kalbos ir kultūros skverbimosi į Lietuvą
koncepto“14. Maža to, šie pokyčiai eina koja kojon su
bendromis šiuolaikinės istoriografijos tendencijomis ar
madomis, būtent su mažumų istorija. Taigi: „tiek etninės
kilmės lenkai LDK, tiek didelė dalis Lietuvos bajorijos
tapo Lietuvos lenkais. Todėl šiandieniniai Lietuvos len
kai laikytini jų ainiais ir jų protėvių kilmės problema
pasidaro ne pagrindinė, mažai ką bendra teturinti su
identiteto formavimusi. Lietuvos lenkų kultūra buvo ir
gali būti integrali Lietuvos kultūros dalis, ji yra natū
ralus Lietuvos istorinių procesų padarinys“15. Istorikai
profesinę problemą išsprendžia puikiai, „dalybos“ lyg ir
netenka buvusios reikšmės: Lietuva visada buvo dau
giatautė, daugiareligė, multikultūriška šalis. Telieka
pridurti, kad kviečiama tyrinėti ir pažinti bei perimti
ne tik lenkišką Lietuvos kultūros paveldą, bet ir žydiš
ką, rusišką, čigonišką ir t. t.
Taigi samprata polonizacijos kaip tam tikro Lietuvos
europinės kultūros modelio atsiradimo, viena vertus,
naikina senojo lenkų ir lietuvių konflikto dėl istorijos
pagrindą ir taip sudaro sąlygas lenkų ir Lenkijos vaid
meniui lietuviams išlikti ypač aktualiam ir svarbiam, –
net tik mąstant apie LDK istoriją, bet ir savo valstybinės,
kultūrinės tapatybės, ir net lietuviškumo apibrėžimo
aspektu, – antra vertus, gali būti laikoma min ėt os
„sielų bendrystės“ pamatu ir „erotinio santykio su len
kais“16 paaiškinimu. Tačiau gudavičiškas istoriografinis
projektas iš esmės apima tik LDK istoriją, taigi lieka
miglota LDK istorinio ir kultūrinio tęstinumo problema
XIX a. ir ypač lietuvių tautinio atgimimo ir modernios

Lietuvos (pasak Wisnerio, I Respublikos) laikais: jei
LDK „centrinį vaidmenį lietuvių kultūros vertybių kū
rime atliko ne lietuvių, o lenkų kalba“17, koks galimas
šiuolaikinės Lietuvos kultūros santykis su ja? Ar toks
pat, kaip su „lotyniškąja“ LDK kultūra? Kita vertus, jei
siekiama panaikinti bendros lenkų ir lietuvių istorijos
suvokimo agonizmą ir toliau „mažinti tautinę įtampą“,
paverčiant šį klausimą „Lietuvos lenkų“, „Vilniaus ir
Lietuvos kultūros lenkiškumo statuso“ išraiška ir įve
dant jį į mažumų istorijos kontekstą, tada paradoksaliai
grįžtama prie seno istorijos dalijimo į „sava“ ir „sveti
ma“, šįkart politiškai korektišku pavidalu. „Svetima“
atrodo vertinga savaime, maža to, įdomiau ar bent ne
mažiau įdomiau nei „sava“, be to, tuo domėtis privalu
kultūringam žmogui. Bendros istorijos suvokimas ne
tik praranda agonistinį pobūdį – polonizacijos ir len
kakalbės kultūros klausimas nustumiamas į lietuvių
tapatybės bei Lietuvos idėjos suvokimo paribį. Jis nebe
gali pretenduoti į esminio, lietuvių kultūrinę savivoką
konstituojančio, elemento vietą.
Taigi atrodo, kad ir politikų veiksmai, ir istorikų bei
kultūrininkų mąstymo raida veda prie to paties dalyko
įsisąmoninimo: pripažinimo, kad skyrybos yra įvykusios.
„Proceso“ pradžia galėtume laikyti modernios Lietuvos
susikūrimą ir Vilniaus inkorporavimą į Lenkijos sudėtį;
sovietų hegemonijos laikus, kai jokių tikrų santykių būti
negalėjo – ilgu separacijos laikotarpiu, kiek atšaldžiusiu
įsisiautėjusias aistras; o pastarąjį dešimtmetį, kai pra
dėjome mokytis bendrauti pagal šiuolaikinės Europos
standartus atitinkančias bendrabūvio taisykles (1994
m. sutartis), – skyrybų pabaiga.

in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai,
Vilnius: Aidai, 2001, p. 492–507.
14
Bumblauskas A., „Senasis Vilnius tautų istorinės sąmonės per
spektyvose“, in: Lietuvos istorijos studijos, 2000, Nr. 8, p. 28.
15
Ibid.

16
Plg. Vytauto Ališausko pasisakymą diskusijoje „Repolonizacija?
Lituanizacija?“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1994, Nr. 3, p. 65.
17
Gudavičius E., „Geneza polskiego fenomenu kulturowego na Lit
wie“, in: Pozostawione historii. Litwini o Polsce i polakach, s. 35.
18
Plg. Bumblauskas A., „Polonizacja Litwy jako problem w histo
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III
Ar šioje perspektyvoje lenkų kultūra begali pretenduo
ti į ypatingą vietą Lietuvoje? Buvusi „langu į Europą“
LDK laikais, ji dar kartą juo tapo visai neseniai – soviet
mečiu. Apie tai nemažai yra kalbėjęs Tomas Venclova,
o Bumblauskas šias patirtis netgi lygina. 1958–1988 m.
svarbiausi šios kultūrinės „polonizacijos“ veiksniai buvę:
„Draugystės“ knygynas, per kurį Lietuvą pasiekdavo
Vakarų autorių darbai, išversti į lenkų kalbą; Lenkijos
televizija, kurią galėjo žiūrėti nemaža dalis Lietuvos
ir kurios dėka Lietuva susipažino su Bergmanu, Felli
ni, Antonioni; lenkų kinas, kurio dėka Lietuvoje buvo
išugdytos kelios intelektualaus kino mėgėjų kartos;
Czerwone Gitary, laikomas viso lietuviško roko muzikos
įkėpimo šaltiniu18.
Ko gero, lenkų kultūros įtaka siekė kur kas plačiau
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ir giliau. Lenkija buvo daug didesnės religijos laisvės
pavyzdys, knygos lenkų kalba (ne tik vertimai, bet ir
lenkų autorių) buvo kone vienintelis būdas susipažinti
su moderniu krikščionybės pavidalu. „Solidarumo“ lai
kų kova dėl laisvės ir demokratijos daugeliui Lietuvos
žmonių labai priartino ir Lenkijos visuomenės gyvenimą,
tam tikra prasme jis buvo suvokiamas kaip savas (nes
savojo nebuvo). Lietuvoje nemaža diskutuota dėl vieno
ar kito lenkų politiko tekstų, pasisakymų. Ką ir kalbėti
apie radiją bei televiziją, lenkų pramogines laidas, visai
kitokį, „neformalų“ jų bendravimo stilių.
Manau, galima teigti, jog lenkų kultūrinė įtaka soviet
mečiu suformavo tam tikrą sluoksnį neblogai lenkiškai
pramokusių žmonių, netgi pavadintinų „polonofilais“,
besidominčių lenkų kultūra ir persiėm
 usių simpatijo
mis Lenkijai. Beje, ši įtaka palengvino ir abiejų šalių
santykių normalizaciją.
Tačiau po Nepriklausomybės atgavimo lenkų kultū
ros įtaka Lietuvai tolydžio menko. Viena vertus, dėl
to, kad atsirado „savas“ gyvenimas ir savi rūpesčiai,
konkurencija: Vakarų kultūra laipsniškai darėsi priei
nama tiesiogiai (nereikia pamiršti ir atgimusio domė
jimosi rusų kultūra), galiausiai atsigavo ar susikūrė
lietuviški radijo bei televizijos kanalai. Kita vertus, po
truputį seko ir šaltiniai, kuriais lenkų kultūrinė įtaka
ligtol skverbėsi: bent penketą metų net Vilniuje visai
nebebuvo galima rasti naujų knygų lenkų kalba, vietoj
palyginti įdomios ir profesionalios Lenkijos TV I pro
gramos tebuvo galima žiūrėti TV Polonia – programą,
orientuotą į lenkų diasporą.
Tad lenkų kultūros konkurencingumas labai sumen
ko.
Maža to, pati Lenkijos valstybė (dėl įvairių priežasčių)
sukūrė ir vykdė lenkų kultūros propagavimo užsienyje
riografii“, in: Lithuania, 1999, Nr. 1–2 (30–31), s. 45.
19
Korzeniewska K., op. cit., p. 352–354.
20
Ibid., p. 352.
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koncepciją, pagal kurią pagrindinis vaidmuo teko ten
gyvenančioms lenkų mažumoms19. Tačiau paaiškėjo,
kad lenkų mažuma ne tik yra per silpna aktualizuoti
„lenkiškąjį“ Lietuvos kultūros paveldą, tačiau nesugeba
ir „tinkamai atstovauti lenkų kultūrai, dažnai stokoja
net lenkų kalbos išmanymo“20. Kaip neprisiminsi Vinco
Kudirkos, kuris prieš gerą šimtmetį piktinosi save labai
kultūringais laikančiais (lietuviais?) ir mėginančiais
lenkiškai kalbėti – jų kalbos esą baisu klausytis21.
Taigi abiejų tautų „sielų bendrystė“, kaip ir XX a.
nacionalizmų kova, traukiantis ją išgyvenusiai kartai,
regis, pasmerkta nunykti. Bet gal čia nesti nieko ne
tikėta: visa mūsų „ypatingų santykių“ raida lygiagreti
Europos raidai. Kai Europoje vyravo daugiataučiai
valstybiniai dariniai, mes turėjome Abiejų Tautų Res
publiką, kai Europoje subrendo nacionalinės valstybės
idėja, mūsų atgimimo tėvai ėmė ieškoti savo ir viso kraš
to lietuvybės, kai Versalio Europa stumdė sienas, mes
netekome Vilniaus, baigiantis Šaltajam karui drauge su
Vidurio Europa išsivadavome iš sovietinių gniaužtų, o
kai Europa sutarė dėl dabartinių sienų nekvestionavi
mo, drauge jas tirpdydama bendroje politinėje erdvėje,
giliai į archyvus padėjome visus senuosius žemėlapius,
ir, užuot žvelgusios viena į kitą, abi šalys pasisuko Eu
ropos Sąjungos link. Politinių pokyčių ir globalizacijos
dėka Lietuvai nebereikia „langų“ į Europą, o Lenkija
nebetenka Lietuvoje radikalaus geopolitinio intereso.
Tačiau Lenkijai ir Lietuvai, matyt, drauge su Čekija,
teks apibrėžti ir ginti tokią naujosios Europos tapaty
bę, kuri būtų autentiška Vidurio Europai ir priimtina
didžiosioms Vakarų šalims. Tai būtų Europa ne tiek be
sienų, kiek be „provincijos“, be limitrofų ir „sezoninių
valstybių“, galbūt tai būtų Europa be istorijos, bent jau
be tokios istorijos, kokia tęsėsi iki šiol.

21

Kudirka V., Raštai, t. 2, Vilnius: Vaga, 1990, p. 446.
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Išlaisvintas moteriškumas...
Tomas Daugirdas

Pasaulis šiandien nuolat skyla į vie
nokias ar kitokias tarpusavio priešiš
kumą jaučiančias dalis, deklaruojan
čias savo išskirtinumą bei ypatingas
teises. Tokį skilimą įžvelgiu ir moterų
studijų paskatintose moterų savojo
mot er išk um o pai ešk os e. Į mot er is,
neva jas išlaisvinant, žvelgiama kaip
„ypatingai“ kuriančias, veikiančias,
mąstančias, keliančias ypatingus tiks
lus. Šis reiškinys laikytinas moterų
intelektuålių nekritiškai priimama
jų pačių intelekto, žmogiškumo ir as
menybės diskriminacija.
Pamenu atvirumo visam tam, kas
nauj a, kas ligt ol buv o užd raust a,
nuotaikas antraisiais ar trečiaisiais
nepriklausomybės metais. Kilo femi
nizmo banga, tačiau ji greit nuslūgo.
Būta ir kai kurių vietinių feminisčių
akcijų. Bene 1994 m. improvizuotai
„švęsta“ Kovo 8-oji, padedant gėlių prie
„Darbininkės“ kojų ant Žaliojo tilto.
Posovietinė situac ijabuvo paradoksali
tuo, kad feminizmas, atėjęs iš Vakarų,
čia aptiko visuotinę teisę į darbą ir ne
turėjo ką veikti.Sovietmečiu moterys
bent jau išoriškai turėjo visas teises
ir „dar daugiau“ negu vyrai. Vakarie
tiškas feminizmas Lietuvoje sėkmin
gai inst it uc ion al izavos i, tapd am as
socialinėmis bei teisinėm is mot er ų
studijomis. Nusistebėjimą šiandien
kel ia dažn ai vak ar iet išk ais rūb ais
aprengtas, daug kur besireiškiantis
sąjūdis, krypstąs į „moteriškumo“ kaip
pagrindinės moters dvasios savybės ar
net jos esmės paieškas. Jis, ko gero,
pagimdė ir nūnai ypatingo žurnalis
tų dėmesio susilaukusias lietuviškų
raganų organizacijas, savo moterišką
raganavimą įtvirtinančias specialiais
ritualais. Vis intensyvėjančių, intelek
tine mada tapusių „moteriškumo“ pa
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ieškų negalima nepastebėti ir kūrybos
bei akademiniame gyvenime.
1930 m. Vytautas Bičiūnas, aptar
damas moters dalyvavimą visuomenės
veikloje bei kūryboje, parodęs, jog mo
teris dažniausiai buvusi vyro žmona,
motina, „įkvėpėja“, apibendrina: „Tie
savumai, kurių trūksta moters kūry
bai, sudaro vyriškumo požymį. Ir jei
vienai kitai moteriai, mene besidar
buojančiai, tenka kartais peržengti
„moteriškumo“ ribas, tenka pasidaryti
„vyr išk om is“, tai apie jas kalb am a
kaip apie „trečiąją lytį“, vidurį tarp
tikros moters ir virilės (suvyrėjusios
mot ers)“. Šiand ien Bič iūn as tikr ai
neišdrįstų nieko panašaus pasakyti,
nes mes gyvename ne „viriliškos“ ar
„trečialytės“, o būtent „moteriškos“
moterų raiškos laikais. Antai viena
po kitos pasirodo mokslinės studijos,
interpretuojančios moterų parašytą
kūrybą ar net tyrinėjimus jų mote
riškumo perspektyvoje. Mano įsitiki
nimu, siekis kūrinio autorę grąžinti
prie jos kaip „tikros moters“ su savais
pajautimais bei ypatingu požiūriu į gy
venimą nėra savaime ydingas, tačiau
kūrinio ar veiklos interpretacijos tuo,
atrodo, neretai ir baigiasi. Maža to,
net vyrų kūryboje ieškoma slaptų, iki
šiol nežinotų moteriškų jų kūrybinės
biografijos impulsų.
Spaudoje ne kartą esu aptikęs knygų
rec enz ij ų, kur ios e nau
jai pasirodžiusios moterų
aut or ių knyg os apž vel
giamos jų „moteriškumo“
perspektyvoje. Kritikuo
jančioje, recenzuojančioje
visuomenėje tai pamažu
tampa norma, kurią pe
rima pačios kūrėjos, siek
dam os kuo ger iau, kuo

labiau įsijausdamos atskleisti savo
„moterišką esmę“. Neretai nesiekian
čią toliau fiziologinių ar seksualinių
„subtilybių“. Ratas, atrodo, užsidaro,
kaip ir aukštos sienos, aptveriančios
kūrybinį „moterų pasaulį“, padaran
čios jį neprieinamą jokiai kritikai, kuri
remtųsi ne pritariančiu-įsijaučiančiu
„moteriškumu“ ar iš anksto negalinčiu
suprasti „vyriškumu“, o visiems ben
dru žmogiškumu bei jį grindžiančiu
vertybių pagrindu.
Fil os of ė Hann ah Arendt turb ūt
pirmoji yra pastebėjusi ir aiškiai nu
rodžiusi pačioms moterims neigiamas
jų emancipacijos pasekmes: jos eman
cipuojasi kaip moterys, atliekančios
tam tikrą funkciją visuomenėje, bet
ne kaip asmenys. Iš jų moderniame
pasaulyje buvęs atimtas privatumo
slaptumas, jis tapęs viešai matomas.
Tokią emancipaciją ji apibūdina kaip
nedorybę ir išdavystę žmogaus atžvil
giu. Apčiuopiamų šio reiškinio apraiš
kų nereikia toli ieškoti.
Šiandien Lietuvoje pastebimas ša
lutinis feminizmo produktas yra tas,
kad moteris lyg ir nebegali apmąstyti
savo asmenybės kitaip, kaip tik gilin
damasi į savo „moteriškumą“. Regė
damas knygų ar straipsnių antraštes
„Moters dalia“, „Moters kalbėjimas“ ar
„Moters branda“, pasigendu potencia
liai nemažiau aktualių, pageidautina,
moterų parašytų – „Vyrų
dalia“, „Jie buvo vyrai“,
„Vyr ų emanc ip ac ij a“...
Juk kas ginč ys is, kad
skait yt oj ui daug įdo
mesn i ne kit o vid in ių
vargų, negalių, išgyve
nim ų, džiaugsm ų, su
sižavėjimų aprašymai,
o jam veik iant pat irt o
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išorinio, kito pasaulio stebėjimai ir
apibendrinimai. Kita vertus, mane
lab ai sunk u įtik int i, kad „mot er iš
kumas“ ar „vyriškumas“ galėtų būti
sav ęs tikr ai nes uk ūr us io žmog aus
esmė, jo gilinimosi tikslas, o ne duo
tas savitas ir savaiminis reiškimosi
pasaulyje būdas.
Kalbėjimas apie „raiškos būdą“ pa
liečia kitą, daug opesnę moteriškojo
gyvenimo pusę. Kalbu apie moteris
akademijoje. Vargu ar kas priešta
rautų, kad mokslininkų hierarchijos
slenksč ius lengv iau įveik ia vyr ai,
nors dauguma besimokančiųjų uni
versitetuose – studentės. Šį reiškinį
nes ąž in ing a būt ų aišk int i vien tik
„žem esn iais“ mot er ų sug eb ėj im ais
ar tuo, kad dauguma jų „neturi kur
kitur eiti“. Akademinės struktūros,
net priėmus atitinkamus įstatymus,
liek a lab ai inert išk os, rem ias i vei
kiau nerašytomis vyrų protegavimo
taisyklėmis.
Galvojimo inercija matyti ir tada,
kai nesusimąstant pritariama, jog kai
kurios mokslo sritys yra „prieinamos“
moterims, atviros jų savirealizacijai,
kitos – joms nepasiekiamos aukštu
mos. Įstab u, kad vis iems sav aim e
s up rant am a šiand ien yra tai , jog
tipiška moteriška specialybė – peda
gogika. Be to, joms prieinama filologija
(jos neva imlesnės kalboms, literatū
rai), medicina (jos neva turinčios tam
tikrų globojimo sugebėjimų), tačiau
neįkandama istorija (faktai, įžvalgos,
apibendrinimai) bei filosofija (mąsty
mas, loginė analizė).
Tačiau šios, mano giliu įsitikinimu,
ydingos bei labai lėtai kintančios nuo
statos nėra didžiausia akademijoje
moterų laukianti blogybė. Nesunku
pastebėti, kad moterų-administrato
rių universitetuose yra vienetai. Gali
būti, kad moterys mažiau agresyvios
už vyrus, todėl jų mažiau veikia poli
tikoje bei užima vadovaujamus akade
minius postus. Nėra itin sunku tokių
aukšt um ų siek ianč ioms mot er ims,
susidūrus su matomais ir nematomais
barjerais, apie save pradėti galvoti
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kaip moteris bei savo veikimą kildinti
iš „kitų“, skirtingų negu vyrų, vado
vavimo savybių.
Sunku patikėti, kad visuomenėje pa
sireiškianti hierarchija, neišvengiama
net demokratiškiausiose struktūrose,
kyla iš specifinių vyriškų savybių, o
ne iš paties žmogiško bendrabūvio.
Ko ger o, jau kiek senst elėj us ios ir
fem in ist in ės teo rij os apie neišn au
dotojiškas, taikias moterų bendrijas,
pagal kurių pavyzdį galima būtų „har
moningai“ tvarkytis ir itin sudėtingai
strukt ūr uot oj e mūs ų vis uom en ėj e.
Tačiau kaip tik feministinė ideologija,
skatinanti moteris identifikuotis su
„kitokia“ vadovavimo ir pavaldumo
struktūra, yra ydinga, nes gresia vi
suomenei chaosu.
Akademijoje esu susidūręs su savitu
socialiniu reiškiniu. Nereta moteris,
aukštą karjeros pakopą iš tiesų pasie
kusi jau užaugus saviems vaikams,
vadovavimą remia šeimos santykio
modeliu. Dažniausiai jos tampa rūpes
tingomis motinomis, struktūros veiklą
grįsdamos emociniais, o ne darbiniais
santykiais. Jei einate į susirinkimą,
kurį organizuoja tokia vadovė, nusitei
kite ilgai sėdėti, kai laikas prailgsta iki
amžinybės, nepriimant jokių, net ele
mentariausių sprendimų. Negalvokite,
kad ten nieko nevyksta. Taip kuriamas
emocinis laukas, kuris suvokiamas
kaip būt in as bet kok ių sėkm ing ų,
kartu ir darbinių, santykių pagrindas.
Neretai tokios vadovaujančios moterys
ir pavaldinius pasirenka remdamosis
ne mokslinės kompetencijos, o daž
niausiai, kaip galima spėti, „emocinio
patikimumo“ kriterijais. Siekiant tam
tikro tikslo, svarbesnis tampa ne re
zultatas, o procesas, kuris taip gali
būti ištęstas iki begalybės. Maža to,
kartkartėmis galima stebėti, jog įsi
vėlusi „emocinė klaida“ gali sugriauti
visą taip ilgai pintą santykių tinklą
bei turėti neprognozuotų pasekmių
jo grandims.
Dažn ai iš pač ių fem in isč ių lūp ų
galima išgirsti, kad visuomenėje mo
terims pripažįstamas tas vaidmuo,

kurį jos anksčiau atlikdavo šeimoje:
mok yt oj os bei glob ėj os, aukl ėt oj os
bei šeimos židinio kurstytojos. Tik ar
nėra taip, kad, besigilindamos į savo
„esmę“, jos šį vaidmenį perima ir tvir
tai palaiko. Retkarčiais peržvelgiant
skurdžią statistiką apie ne tik admi
nistracinės, bet ir mokslinės karjeros
laiptais kylančias moteris, neapleidžia
nuojauta, jog nepaisant nedeklaruo
jamų, gal net neįsisąmonintų ir tikrai
neišgalvotų barjerų, didžiausia kliūtis
moterims yra itin stipri „moteriška“
savimonė, sunkiai leidžianti joms per
imti įprasčiausius bei efektyviausius
raiškos būdus. Kažin ar aktyviausios
„moteriškumo“ gynėjos prieštarautų
nuomonei, jog akademinėje kaip ir
visoje visuomenėje į moteris ir taip
žiūrima kaip į „moteriškas“ būtybes
(motinas, dukras ar potencialias mei
lužes) bei laukiama atitinkamo elge
sio. Čia kaip tik „moteriškų“ veiklos
būdų paieška, sukdama žvilgsnį nuo
asm en yb ės tob ul in im o, mot er ims
siekiant akademinių tikslų, atlieka
meškos paslaugą.
Sent im ent al us žavėjim as is sav i
mi, noras kuo geriau įsižiūrėti į savo
atvaizdą tikrai nėra išskirtinis mo
terų bruožas. Pirmas mus pasiekęs
pasakojimas kalba būtent apie vyrą
Narciz ą, taip įsim yl ėjus į sav e, jog
net neįstengusį pažvelgti į jį supantį
pasaulį. Moteris, pradėjusi kurti ir
tyrinėti pasaulį „kaip moteris“, besi
gilindama ir įsijausdama į savo mote
riškumą, „kaip moteris“ tvarkydamasi
pasaulyje, dažniausiai tai grindžia
savo asmenine patirtimi. Kita vertus,
moterų studijos, siekiančios atskleisti
ypatingą moterišką veiklos ar kūrybos
pagrindą, man atrodo esąs visiškas
nesusipratimas. Jis siaurina moterų,
kaip visuomenės grupės, stebėjimo
lauką bei kūrimo kryptis, uždaro jas
savo atspindžių šalyje. Šiandien mo
terims tikrai lieka tik viena išeitis
– uždrausti „dvasinį moteriškumą“
turinčias stiprinti kūrybos ir tyrimo
paieškas.
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„Spenelių Jėzus“
Nick Hornby

Niekas man taip ir nepaaiškino, koks tai darbas, net
nepasakė, kodėl jiems reikalingas toks kaip aš. Pasa
kysiu jums atvirai, tikriausiai nebūčiau pradėjęs to
sušikto darbo, jei man būtų pasakę. O jei būčiau pro
tingas, tai būčiau visko išklausinėjęs jau pirmą dieną,
nes kai dabar apie tai pagalvoju, prisimenu, kad iš pat
pradžių turėjau šiokių tokių įtarimų: mes visi sėdėjome
ratu tokiam įstaigos tipo kambary, klausėmės, kaip ir
ką reikės daryti, o man nė į galvą neatėjo pastebėti,
kad aš vienintelis iš pasamdytų vyrų jaunesnis kaip
šešiasdešimt metų. Buvo keletas vidutinio amžiaus
moterų ir krūva senų pirdžių, pensininkų, panašių į
buvusius kariškius, bet mano bendraamžis tik vienas,
ir tas pats mažuliukas – smulkutėlis afrikietis, vardu
Džefris, kuris, išgirdęs menkiausią pavojaus signalą,
tikriausiai būtų kūlversčia puolęs bėgti. Bet aš kar
tais pamirštu, kaip atrodau, suprantat mane? Sėdėjau
ir klausiau, ką moteriškė pasakoja apie fotoaparatų
blykstes, kaip arti galima leisti žmonėms prie it i ir
panašiai, o pats jaučiausi veikiau galva, negu kūnas,
jei taip galima pasakyti, nes kai klausai kito žmogaus
kalbų, tai būtent taip jautiesi, gal ne? Kaip galva. Ne
kūnas, o smegenys. Bet kalbant apie mane – mane šio
je vietoje, pasirengusį samdytis šiam darbui – svarbu
nepamiršti, kad esu metro aštuoniasdešimt šešių ūgio
ir sveriu devyniasdešimt tris kilogramus. Svarbiau
sia net ne tai; mat aš atrodau,… na, sakysim, tvirtas.
Aiškiaimatyti, kad galiu savim pasirūpinti, o dar tos
tatuiruotės, skusta galva ir taip toliau. Bet kartais tai
pamirštu. Ne tada, kai gręžiu akimis kokį šūdgalvį prie
klubo, kokį nors devyniolikmetį snarglių du šimtus
nick hornby (g. 1957) – populiarus anglų rašytojas, keturių
romanų autorius, žurnalistas (rašė muzikos kritikos straipsnius
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vyrukas“ (the new lad), įkūnija šiuolaikiniame mieste gyvenančio
vyriškio problemas, pomėgius ir gyvenimo būdą. Pagal tris
ankstesnius romanus sukurti filmai, ekranizuoti rengiamasi ir
naujausią knygą „Kaip būti geram“ (How to be Good). Apsakymas
„Spenelių Jėzus“ (NippleJesus) spausdintas Hornby’o sudarytame
apsakymų rinkinyje „Pokalbiai su angelu“ (Speaking with the
Angel, 2000), į kurį įtraukti garsiausių šiuolaikinių anglų bei
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honorarų, o dalis pelno už parduotas knygas skiriama autistiškų
vaikų paramos fondui Treehouse Trust. Iš anglų kalbos vertė
Rasa Drazdauskienė.
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svarų kainavusiu švarku, kuris stengiasi mane aplojoti
ir padaryti įspūdį savo draugužei; bet tada, kai žiūriu
teliką, kokį dokumentinį filmą ar ką kitą, kai guldau
vaikus miegoti, kai skaitau, tai tada, suprantat, negal
voju: o, velnias, koks aš ambalas. Tai va, klausydamas
tos moteriškės užsimiršau, todėl kai ji man pasakė, kad
turėsiu stovėti pietiniame „Kepto viščiuko“ sparne ir
saugoti 49-ą numerį, net nepaklausiau: „O kodėl aš?
Kam jums pietiniame sparne prireikė ambalo?“ Ėjau
ir nuėjau kaip zuikelis, nė į galvą neatėjo, kad man
skirta ypatinga misija.
Ėmiausi šito darbo, nes buvau pažadėjęs Lizai nakti
mis nebedirbti klube. Jai nepatiko ne tiek darbo valan
dos – darbo dienomis nuo dešimtos iki trečios valandos
nakties, penktadieniais ir šeštadieniais nuo dešimt iki
penkių, o sekmadieniais išeiginė. Aišku, toks darbo lai
kas kniso savaitgalius, rytais nematydavau vaikų, bet
užtat galėjau pasiimti juos iš mokyklos, pavalgydinti, ir
Lizai nereikėjo rūpintis darželiais ar auklėmis. Ji dirba
pas dantistą netoli Harlio gatvės; geras darbas, malo
nus viršininkas, neblogas atlyginimas, normali darbo
diena, o aš visą dieną laisvas, tad mes visai neblogai
tvarkėmės. Ne, aišku, idealu nebuvo, nes mudu su Liza
praktiškai nesimatėm – paguldom vaikus, patys užval
gom, ir štai man jau laikas vilktis gorilos kostiumą, eiti
į darbą. Bet abu kažkaip žinojom, jog tai laikina, jog
galiausiai aš pradėsiu veikti ką nors kita, nors perkūnai
žino ką. Niekad rimtai apie tai negalvojau. Ji kartais
manęs klausia, ką daryčiau, jei galėčiau pasirinkti, ir
aš visad atsakau, jog būčiau Taigeris Vudsas – milijo
nai dolerių per savaitę, kiekvieną popietę daužai sau
golfo kamuolius kokioj Ispanijoj ar Floridoj, o aplink
prašmatnios blondinės (šito gabaliuko jai nesakau). Ji
man sako, ne, aš rimtai, o aš jai atsakau, aš irgi rimtai,
tada ji sako, ne, tu žvelk tikroviškai. Aš jai į tai: tai
kokia tada šito žaidimo prasmė? Klausi manęs, ką da
ryčiau, jei galėčiau pasirinkti bet ką, aš tau atsakau,
o tu tada atkerti, kad negaliu rinktis, ko noriu. Kokio,
po velnių, tu nori atsakymo? O ji sako, tu juk per senas
tapti profesionaliu golfo žaidėju – aišku, ji teisi, man
jau trisdešimt aštuoneri, – be to, per daug rūkai. (Tarsi
rūkantis žmogus negalėtų žaisti to sumauto golfo.)
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Pasirink ką nors kita. Aš sakau, gerai, tada aš būčiau
Ričardas Bransonas. O ji vėl sako, ne, taip negalima,
juk negali tapti Ričardu Bransonu. Pirmiausia turi ką
nors nuveikti. Aš atsakau, na, gerai, tai pirmiausia aš
būsiu apsauginis. Ir ji pasiduoda.
Žinau, kad ji nori gero, ir žinau, kad stengiasi pri
versti mane susimąstyti apie savo gyvenimą, apie tai,
kad ateis senatvė ir taip toliau, bet pasakysiu tiesiai:
esu trisdešimt aštuonerių, neturiu nei savo verslo, nei
išsilavinimo, ir man baisiai pasisekė, kad gavau šitą
darbą – tramdyti prie klubo kokaino prisišniaukusius
pienburnius. Liza tikrai labai puiki, ir kai pagalvoju,
suprantu, kad jau pats jos klausimas rodo, jog ji mane
myli ir laiko kažin kuo, nes tikrai tiki, kad galiu rinktis
ir kad atsiras žmogus, kuris patikės manimi taip, kaip
tiki ji. Ji norėtų, kad aš pasakyčiau: o, taip, kaip būtų
gerai turėti meistravimo įrankių krautuvėlę, arba: kaip
būtų gerai tapti buhalteriu; jau kitą dieną atvilktų man
šūsnį brošiūrų, bet aš nenoriu meistravimo įrankių
krautuvėlės, nenoriu būti buhalteriu. Žinau, kam esu
gabus: puikiai moku atrodyti tvirtas ir iš to išspaudžiu
maksimalią naudą. Jei žmonės jos klausia, ką aš vei
kiu, atsako, jog esu saugumo konsultantas, bet jei taip
pasako man girdint, prapliumpu juoktis ir patikslinu,
kad dirbu apsauginiu. Nežinau, ką ji dabar sakytų.
Gal kad esu meno ekspertas. Pamatysit. Nepraeis nė
dvi savaitės, ir ji pradės mane kirbinti, kad rašyčiau
į televizijos meno laidas. Kartais niekaip nesuprantu,
kokiame pasaulyje ji gyvena. Man atrodo, dėl to šiek
tiek kaltas dantistas. Ji ten prisižiūri įvairiausių žmo
nių, o tie pripampę pinigų, ir pusė jų tokie pat buki kaip
aš, tad ji ir susipainioja, nebesupranta, kas pasaulyje
įmanoma, o kas ne.
Tačiau aš sakiau – problema kilo ne dėl darbo valan
dų. Pastaruoju metu man pasitaikė pora nemalonių
situacijų, ir viską jai papasakojau, nes buvau gerokai
išsigandęs, tai ji, žinoma, tuoj supsichavo ir aš turėjau
pasižadėti padėti kryžių. Suprantat, dabar blogiau
sia tai, kad niekam nebedaro įspūdžio, jei apsauginis
atrodo tvirtas. Rimtai sakau, pusę tų vaikiščių, kurie
lankosi „Kasablankos“ klube, galėčiau be vargo iškelti
už pakarpos viena ranka, o kai gali tai padaryti... Pa
sakysiu taip: man nereikėjo per daug prakaituoti. (Bet
vis tiek prausiuosi kasdien, negalvokit, kad esu koks
sušvinkęs mulkis.) Bet dabar visi įsigijo įrankius. Nie
kas nebesako: aš tave suriesiu. Dabar tik ir girdi: aš
tave sukaposiu arba nudursiu, o aš jiems ramiai: jo, jo,
tuojau, tada jie išsitraukia, ką turį, ir žmogus pradedi
galvoti: velnias, tai jau nebejuokinga. Nes kaip tu gali
apsiginti, jei priešininkas turi peilį? Niekaip negali.
Tai va, prieš kokį mėnesį aš išmečiau tokį pašlemėką iš
klubo, nes jis per smarkiai kabinosi prie panelės, kuri
buvo atėjusi su savo bičiuliais. Nemeluosiu, gal aš jam
užplojau kokį kartą daugiau, negu būtinai reikėjo, nes
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jis nejuokais mane nervino. Nespėjau nė mirktelėti,
tik žiūriu – jis išsitraukia tokį... tokį daiktą, niekad
nebuvau nieko panašaus matęs, tokį tarsi strypą, ko
kių penkiolikos centimetrų ilgio, aštrų kaip velnias,
kiaurai surūdijusį, ir pradeda smūgiuoti mano pusėn,
rėkdamas, kad aš jau negyvas. Man pasisekė, nes jis
buvo išsigandęs ir laikė tą savo strypą ne taip, kaip rei
kia, smaigaliu į žemę, o ne į mane; tad kiek galėdamas
smarkiau spyriau jam į ranką, jis išmetė strypą, ir aš
tuoj pat jį užmyniau. Iškvietėm policiją, tie jį susėmė,
bet vos jie išvažiavo, aš pasiploviau. Man buvo gana.
Žinojau, ką pasakys žmonės: pasakys, kad jei pasirin
kau tokį darbą, tai turėjau būti pasirengęs panašiems
triukams ir tikriausiai net pats to noriu, nes iš tiesų
esu didžiulė gorila, kuriai patinka daužyti snukius. Tai
va, nė velnio. Man nepatinka daužyti snukių. Mano su
pratimu, „Kasablankoje“ gera galima vadinti tą naktį,
kuri praeina be jokių nuotykių. Ne, aišku, kartais ten
ka neįleisti vieno kito personažo, jei jie nepilnamečiai
ar visiškai apduję, bet aš savo darbą suprantu taip:
prižiūrėti, kad žmonės galėtų smagiai pasilinksminti,
nebijodami užsirauti ant visokių pašlemėkų. Rimtai
taip galvoju. Žinoma, nesu kokia Motina Teresė, neda
rau jokių gerų darbų ir nepuolu gelbėti pasaulio, bet
jei žiūri į mano darbą taip kaip aš, tai jis ne toks jau ir
sumautas. Be to, esu šeimos žmogus. Negaliu leisti, kad
visokie pamišėliai antrą valandą nakties mojuotų man
po nosimi surūdijusiais strypais. Nenoriu mirti prie ko
kio suknisto klubo. Taigi viską papasakojau Lizai, mes
pakalbėjom, ir aš mečiau šitą darbą. Ir visai pasisekė,
nes be darbo pabuvau tik porą savaičių. Pašalpos man
neskyrė, nes iš darbo išėjau savo noru. „Bet tas mulkis
man grasino surūdijusiu strypu“, – aiškinau. „Na, taip,
bet tokius klausimus reikia derinti su darbdaviais“, –
atrėžė man. Tarsi darbdaviai būtų puolę man siūlyti
sekretoriaus pareigas. Arba išsiuntę raštišką įspėjimą
anam snargliui su strypu. Tiesa, galiausiai viskas ne
blogai susiklostė, nes beveik iškart susiradau darbą per
įdarbinimo agentūrą. Moka gerokai mažiau, užtat darbo
laikas patogesnis. Aš net nustebau. Galvojau: kaip gali
būti sunku stovėti ir saugoti paveikslą?
Tai štai. Mums paaiškino darbo sąlygas, paskui visus
išvedžiojo po galeriją į darbo vietas. Eidamas mėginau
prisiminti, ar esu kada nors buvęs dailės galerijoje. Jums
atrodo, kad turėčiau prisiminti tokį dalyką, bet blogiau
sia tai, kad dailės galerijos atrodo lygiai taip pat, kaip
jas įsivaizduoji, – eilės koridorių ir salių, kurių sienos
nukabinėtos paveikslais, o aplink vaikštinėja žmonės.
Tad iš kur man žinoti, esu kada nors buvęs dailės gale
rijoje ar ne? Man atrodo, jog buvau, bet gal tik mačiau
kine ar per teliką – tame filme „Mirtinas įspūdis“ yra toks
gabaliukas, kai vyrukas stengiasi pakabinti merginą, ir
jie susitinka vis kitoje galerijos salėje. Bet vieną dalyką
galiu tvirtai pasakyti: galerijoje man niekad nebuvo
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smagu. Jei kada kokioje ir lankiausi, tai su mokyklos
ekskursija, ir klaikiausiai nuobodžiavau, kaip per visus
mokyklos renginius. Iki šiol atsimenu vienintelę išvy
ką, kaip mes važiavome pažiūrėti kažkokių romėniškų
griuvėsių, ir aš pasivogiau keletą mozaikos akmenukų.
Kol mokytoja pasakojo, stovėjau prie mozaikos krašto
ir koja keletą akmenukų išjudinau, paskui pasilenkiau,
apsimetęs, kad noriu užsirišti batraištį, ir įsimečiau
juos į kišenę. Kai grįžome į autobusą, visiems vaikams
parodžiau, ką padaręs, ir paaiškėjo, kad visi padarė
lygiai tą patį: ketinome išsivežti bene pusę tų nelemtų
mozaikinių grindų. Nespėję nė atsikvošėti pamatėme,
kad griuvėsių prižiūrėtojas vejasi mūsų autobusą, ta
da teko išlipti ir sudėti viską, ką spėjome prisivogti, į
vieną maišą. Už tai mums gerokai kliuvo. Tai va, aš ir
galvoju, kad gal ir buvome nuvykę į kokią dailės ga
leriją, tik aš to nebeprisimenu, nes niekas nepabandė
išnešti paveikslo.
O šitos galerijos, pasakyčiau, pirmos kel ios sal ės
atrodo kaip normalios galerijos – su visokiais vaisių
paveikslais ir taip toliau, – bet paskui ima dėtis keisti
dalykai. Pirmiausia perėjome porą salių, kuriose kabo
net ne paveikslai, o tik dažų dėmės; paskui priėjome
savo gabalą, naująją parodą, ir pamatėme, kad ten be
veik visai nėra paveikslų. Visur prikabinėta gyvūnų
kūno dalių, stovi palapinė, oro srovėse šokinėja stalo
teniso kamuoliukai, sudrėbtas betoninis namelis, o
vaizdajuostėse nufilmuoti žmonės, skaitantys eilėraš
čius. Primena veikiau atvirų durų dieną mokykloje, o
ne dailės galeriją. Žinot, kur pasirodo biologijos būrelis,
ar fizikos, salės gale anglų kalbos mėgėjai, o komuni
kacijos studijos toliau, prie tualetų...
– Tokius ir aš galėčiau padaryti, – pareiškė toks senas
sukriošėlis, vardu Tomis, kuris jau anksčiau vaitojo,
kad kavos pertraukos per trumpos.
– Aišku, dabar galėtum, senas pirdyla, – pasakiau
jam. – Po to, kai viską pamatei. Dabar kiekvienas galėtų.
Bet pats nesugalvojai. Taigi pavėlavai. – Pasakęs pasi
jutau patenkintas. Pasisavinau šitą kalbą iš mokytojos,
išskyrus „seną pirdylą“. Tas tai jau mano. Mokykloje, pa
menu, deklamavome eilėraštį, ir kažkoks vaikas pasakė
tą patį, ką dabar Tomis – „ir aš taip galėčiau“. Užtat, kad
eilėraštis buvo lengvas. Trumpas, be nežinomų žodžių,
ir dar nerimuotas. O mokytoja atsakė: „Ne, negalėtum.
Dabar atrodo, kad gali, bet iš tikrųjų jį perrašytum. O
pats nesugalvojai“. Man pasirodė, kad tai geras atsa
kymas. Na, o Tomis nustojo su manimi kalbėtis, kai aš
jį pavadinau senu pirdyla, ir aš tuo džiaugiuosi.
Man nė velnio nerūpi, menas tai ar ne menas ir kas
galėtų tai padaryti. Svarbiausia, ta mūsų galerija ne
nuobodi. Kitose salėse, kuriose prikabinta paveikslų
su karvėmis, gryna nuobodybė. Bet mūsų salėse, kur
pridėliota tikrų karvių gabalų, nė kiek nenuobodu. Iš to
turbūt plaukia koks nors moralas, ar ne? Bet ne visur jį
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pritaikysi, aš jau dabar suprantu. Taip sakant, galima
pritaikyti karvėms, palapinėms ir mažiems nameliams,
bet, pavyzdžiui, tokiam daiktui, kaip upė, turbūt ne.
Upę vis dėlto reikėtų nutapyti.
Tai štai. Mūsų grupė kaskart mažėjo, nes moteriškė,
vedžiojusi mus po darbo vietas, vis po vieną palikdavo,
tarsi išlaipintų iš autobuso. Pasirodė, jog likau paskuti
nis keleivis. Kaip tada, kai mudu su Liza prieš daugybę
metų, dar be vaikų, važiavome atostogų į Ispaniją su
pigiausia turistų grupe, oro uoste mus susodino į au
tobusą, ir visus keleivius jau seniausiai buvo išlaipinę
prie jų viešbučių, o mus dar vežė, nes pasirodė, kad
mūsų viešbutis stovi už dviejų mylių nuo prakeikto
pliažo. Mano saugomas paveikslas buvo kažkas pana
šaus. Jis kabojo nuošaliai, vienas visoje salėje, o įėjimą
dengė užuolaida, visiškai atskirdama jį nuo kitų. Išorėje
kabojo užrašas: „PERSPĖJIMAS. Šioje salėje rodomas
prieštaringai vertinamas eksponatas. Prašome neiti, jei
manote, jog jis gali jus įžeisti. Įėjimas tik vyresniems
negu 18 metų“. Moteriškė nieko apie tai nepasakė. Pa
prasčiausiai nekreipė dėmesio – net nepaklausė, ar aš
neįsižeisiu.
– Jūs stovėsite čia, – pasakė ji. – Įdėmiai stebėkit lan
kytojus. Gali būti nemalonumų. – Ir nuėjo sau.
Pakėliau užuolaidą ir įėjęs pamačiau ant sienos ka
bantį didžiulį Jėzaus paveikslą. Pasakyčiau, kad jis
buvo kokių trijų metrų aukščio ir daugiau kaip pusantro
metro pločio. Galima sakyti, kad panašus į visus kitus
Jėzaus paveikslus, kuriuos teko matyti – užmerktos
akys, ant galvos erškėčių vainikas. Čia kai jis kabojo
ant kryžiaus, ar ne? Paveiksle Jėzus pavaizduotas, taip
sakant, stambiu planu, tik galva ir pečiai, todėl kryžiaus
beveik nematyti, bet šitame paveiksle yra kažkas, ko
paprastai kituose nebūna – bent jau man atrodo, kad
nebūna, – nes labai aiškiai justi, kaip jam, po perkū
nais, baisiai skauda ir kokia kančia būti prikaltam
prie kryžiaus. Paprastai Jėzus atrodo tarsi užsnūdęs,
bet šitame paveiksle jo veidas perkreiptas mirtinos
kančios. Pasakysiu jums atvirai, niekas nenorėtų atsi
durti jo vietoje. Todėl iškart pagalvojau: o, velnias, čia
tai geras paveikslas. Užtat, kad priverčia susimąstyti,
o aš nedažnai susimąstau apie tokius dalykus. Net ne
minėjau Jėzaus nuo to laiko, kai ištekėjo Lizos sesuo,
jau prieš trejus metus.
Paskui pagalvojau – nes buvau trumpam pamiršęs
užrašą, užuolaidą ir kitus niekus, – kažin, kokį idiotą
tai galėtų įžeisti? Užeik į bet kurią bažnyčią ir pamatysi
ką nors panašaus. Gal ne taip tikroviškai pavaizduotą,
bet suprantat, ką noriu pasakyti – bus tie patys ūsai,
ta pati barzda, tas pats erškėčių vainikas, tas pats liū
desys. Nes iš tolo nematyti, kaip viskas padaryta. Kai
žengi už užuolaidos, matai tik paveikslą, tik veidą.
Reikia prieiti labai arti, kad pamatytum ką kita. Todėl
aš niekaip nesupratau, kam tas triukšmas. Pamaniau:
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tikriausiai tikintieji. Puspročiai. Juk jie tikrai puspro
čiai, ar ne, beveik visi? Ne, aš nieko nesakau, kiekvienam
savo ir panašiai, bet juk nenorėtumėt vesti religinės
fanatikės, ką?
Priešais paveikslą stovėjo kėdė, aš priėjau prie jos,
ketindamas atsisėsti. Priartėjęs pamačiau, kad pa
veikslas sudėliotas iš šimtų – gal tūkstančių, gal net
milijonų – mažyčių kvadratėlių, panašių į tuos mo
zaikos akmenėlius, kuriuos buvau nušvilpęs iš romė
niškų griuvėsių. O priėjęs dar arčiau pastebėjau, kad
tie kvadratėliai iš tikrųjų yra mažyčiai paveikslėliai,
ir kiekviename paveikslėlyje pavaizduota bent viena
moters krūtis. Na,… ar jums teko matyti tokius pa
veikslus, sudėliotus iš taškų? Šitaip sudėliotas ir tas
Jėzus, tik vietoje taškų – speneliai. Paveikslas taip ir
pavadintas: „Spenelių Jėzus“. Krūtys buvo didelės ir
mažos, juodos ir baltos, vienų speneliai didesni, kitų
maž esn i. Kai kur iuos e pav eiksl ėl iuos e tilp o net po
keturias krūtis, ir aš supratau, kad visi paveikslėliai
iškirpti iš pornografinių žurnalų, kad dailininkas juos
sukarpė ir suklijavo. Turbūt dirbo kelerius metus. Da
bar supratau, kam reikalingas užrašas.
Ir pradėjau nekęsti paveikslo. Tik prieš minutę jis
man patiko, o dabar ėmiau neapkęsti. Nekenčiau ir
to tipo, kuris jį padarė. Šūdžius. Priėjau pasižiūrėti
dailininko pavardės; pasirodė, jog tai moteris. Marta
Maršem. Kaip gali moteris padaryti tokį daiktą? – pa
galvojau. Būčiau supratęs, jei tai vyrukas, apsikrovęs
nešvankiais žurnalais ir neturintis merginos. Bet kad
pana? Pamaniau, kad gal kas nors kaip nors sugadins
tą paveikslą, ir jei taip atsitiks, pasakiau sau, aš tikrai
netrukdysiu. Gal net padėsiu. Juk tai gryniausias įžei
dimas, ar ne – Jėzus, suklijuotas iš spenelių? Peržengia
visas ribas.
Dar, tiesa, ką pamiršau pasakyti: viskas vyko apie
šeštą valandą vakaro, ir paroda dar nebuvo atidaryta.
Lankytojus įleis rytoj, o mus pakvietė padirbėti per
atidarymą. Tiesą sakant, tebestovėjau stebeilydama
sis į tuos kvadratėlius, kai įėjo pirmieji svečiai, nešini
vyno taurėmis. Pasijutau truputį nepatogiai, tarsi pa
gautas žiūrinėjantis nešvankius paveikslėlius, o juk,
gerai pagalvojus, tikrai taip dariau. Skubiai lioviausi
žiūrinėjęs ir atsistojau prie kėdės, sudėjęs rankas ant
nugaros, žvelgdamas tiesiai priešais save, tarsi garbės
sargyboje, o anie du svečiai, vyras ir moteris, apžiūri
nėjo paveikslą.
– Visai simpatiškas, ar ne? – pasakė moteris. Ji bu
vo beveik mano amžiaus, trumpai apsikirpusi, gana
prašmatni.
– Taip manai? – atrodė, vyrukas nėra tuo įsitikinęs,
todėl jis man patiko labiau už ją, nors vilkėjo kostiu
mu, buvo su dantų plokštelėmis ir ilgais, netvarkingais
plaukais.
– O tu nemanai?

530

Jis gūžtelėjo pečiais ir jiedu išėjo iš kambario. Nema
čiau nieko panašaus į tuos niekus, kuriuos rodo per tele
vizijos komedijas, kai menininkai reikšmingai glostosi
smakrus ir plepa niekus. (Jie to niekada nedaro, galiu
pasakyti iš savo patirties, kuriai jau dvi dienos. Daugelis
žmonių išvis nieko nesako. Pasižiūri ir eina toliau. Aš tai
manau, kad jie bijo plepėti niekus, ir gerokai erzinuosi,
nes pasėdėjęs čia dieną kitą norėjau pasiklausyti niekų.
Bent būtų iš ko pasijuokti. Bet nėra.) Kita pora buvo
jaunesnė, dvidešimt su trupučiu, panašūs į studentus,
ir labiau domėjosi manimi, negu paveikslu.
– Na, ir velniava, – pasakė vaikinas.
– Kas yra?
– Tik pažvelk į jį.
Mergina pažvelgė į mane ir nusijuokė. Tarsi aš būčiau
parodos eksponatas ir negirdėčiau, ką jie kalba.
– Oho, – pasakė ji. – Bet juos galima suprasti.
Ir jie taip pat išėjo. Aš jau ėmiau po truputį gailėtis
tos Martos, autorės. Įsivaizduokit, sugaišti velnias žino
kiek laiko gamindama darbą, o žmonės ateina į parodą,
pasižiūri į mane, pasijuokia ir mauna savo keliais. Gal
paprašyti jos, kad atiduotų man pusę honoraro, ar ką
jai ten moka.
Vos tik studentai išėjo, kažkas ryžtingai atitraukė
užuolaidą, išgirdau moters balsą, iškilmingai sakantį:
„Tararam!“, ir įėjo grupė žmonių – pora jaunesnių vai
kinų, vyresnė pora ir jauna moteris.
– O, Marta, – ištarė vyresnioji moteris, – kaip nuo
stabu. Tu juos tikrai išjudinsi.
Aš įdėmiau pažvelgiau į atėjusius ir iškart supratau,
kad tai jos mama ir tėtis, jos draugas ir tikriausiai bro
lis. Martai kokie trisdešimt metų ir ji atrodo visiškai
kitaip, negu tikėjausi – plaukai nedažyti, nosyje jokių
žiedų, nieko panašaus. Rimtai sakau, atrodo normali.
Su tokiu ilgu žaliu sijonu, panašiu į indišką, ir beveik
vyrišku dryžuotu švarku, plaukai ilgi, o pati tokia…
labai simpatiška. Draugiška.
Tuoj pagalvojau, ar jos mama su tėčiu žino apie tuos
spenelius ir kitką, nes man iškart įėjus į kambarį pa
veikslas irgi patiko. Bet supratau, kad esu kvailys, kad
ji veikiausiai papasakojo apie tai prieš jiems ateinant,
senų seniausiai. Tai kokie tie jos tėvai? Puikiai žinau, ką
būčiau užsidirbęs, jei pasakyčiau savo tėvui, kad darau
Jėzaus paveikslą iš moterų krūtų. Jis veikiausiai mielai
būtų apžiūrėjęs krūtis, bet už Jėzų tikrai iškarštų kailį.
Todėl stebėjau Martos tėvus ir stengiausi juos suprasti.
Jos tėvas aukštas, su džinsais, ilgus žilus plaukus su
sirišęs į uodegą; mama irgi su džinsais, bet panašesnė
į kieno nors mamą, negu jis į tėvą. Bet visi atrodė kaip
menininkai. Tarsi sėdėtų per dienas namie, rūkytų žolę
ir tapytų. Tikriausiai todėl niekas jai nekirto per nagus
už tai, kad klijuoja Jėzų iš pornografinių nuotraukų.
– Noriu nufotografuoti, – pasakė Marta. – Visus. –
Paskui pažvelgė į mane: – Ar jūs nieko prieš?
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– Nieko, – atsakiau.
– Tarp kitko, aš Marta.
– Deivas.
– Labas, Deivai.
Ji paspaudė man ranką, padavė fotoaparatą, aš juos
visus nufotografavau, išsišiepusius, rodančius į paveiks
lą, ir pats nesupratau, gerai tai ar ne, kai tas paveikslas
toks. Bet tą akimirką jaučiau, kad norėčiau artimiau su
jais susipažinti, ar su kitais panašiais žmonėmis, nes
jie man atrodė simpatiški, laimingi ir įdomūs. Norėjau
tėčio su žilų plaukų uodega, o ne bjauraus susisukusio
tauškaliaus, kuris tik ir žino burnoti apie prakeiktus
airius ir prakeiktus juodžius; pamaniau, kad jei būčiau
turėjęs tokį tėtį, tikriausiai nebūčiau išėjęs į armiją –
didžiausia mano gyvenimo klaida.
Norėjau juos išklausinėti. Norėjau paklausti Martos,
kodėl ji sugalvojo daryti tokį darbą, kodėl tam reikėjo
būtent spenelių, kodėl ji vaizdavo Jėzų ir ar tikrai ji
norėjo įžeisti žmones. Norėjau paklausti visų kitų, ar
jie jos gėdijasi, ar didžiuojasi, ar kaip. Bet nieko ne
paklausiau, ir iš to, ką jie kalbėjo, nieko nesužinojau;
nusifotografavę visi sušneko, kur eiti pavalgyti ir ar
kažkokie jų pažįstami žmonės taip pat atėjo į atidarymą,
ir taip toliau. Prieš visiems išeinant, Marta priėjo prie
manęs, pabučiavo į skruostą ir tarė: „Ačiū“. Aš sutrikau,
išlemenau kažką panašaus į: „O, nieko tokio“. Bet buvo
tikrai malonu, kad ji taip padarė. Pasijutau išskirtas iš
kitų, tarsi turėčiau tikrą, svarbų darbą.
Marta nusišypsojo, ir aš vėl likau vienas.
Vakare, po atidarymo pokylio grįžęs namo, papasako
jau Lizai apie tą paveikslą. Ji negalėjo patikėti – sakė,
kad tai šlykštu, ir kaip galima tokius dalykus kabinti
garsiose galerijose. Nė pats nepajutau, kaip pradėjau
jį ginti, stojau Martos pusėn. Nežinau, kodėl taip pada
riau. Gal ji man patiko, gal jos šeima pasirodė simpa
tiška – gal pajutau jiems pasitikėjimą ir, taip sakant,
pasiklioviau jų nuomone. Mačiau, kad jie labai mieli
žmonės, ir jei jiems „Spenelių Jėzus“ neatrodo įtartinas,
tai gal taip ir yra. O be to, tai, ką kalbėjo Liza,… buvo
grynos nesąmonės.
– Turėtum išsinešti tą paveikslą į lauką, kai niekas
nemato, ir sudaužyti į gabalus, – pareiškė ji.
– Bet juk ji tiek prie jo dirbo, – atsiliepiau.
– Tai visai nesvarbu, – atrėžė ji. – Pavyzdžiui, Hitleris
irgi daug dirbo, sakysi ne?
– Ką ji tau bloga padarė? – paklausiau. – Juk nepri
valai eiti ir žiūrėti to paveikslo.
– Man tiesiog nepatinka, kad jis yra, – atsakė ji. – Be
to, aš už jį sumokėjau. Iš savo mokesčių.
Iš savo mokesčių! Kiek jau tų jos mokesčių buvo pa
klota „Spenelių Jėzui“? Kalbėjo kaip tie bepročiai, kurie
mėgsta skambinti į radijo laidas. Išsitraukiau iš kišenės
dvipensį ir mestelėjau jai.
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– Še, – pasakiau. – Grąžinu tau tavo mokesčius. Ir
dar uždirbai.
– Ko dabar toks pasidarei? – paklausė ji.
– Nes man jis patinka, – atsakiau. – Gerai sugal
votas.
Lizai neatrodė, kad sugalvota gerai. Ji manė, kad
tai kvaila. O aš maniau, kad ji pati kvaila, taip jai ir
pasakiau, ir kai atėjo metas miegoti, mudu nebesikal
bėjome.
Tai va, o vakar rytą įlipu aš į autobusą važiuoti į dar
bą, pasiimu kažkieno ant sėdynės paliktą laikraštį, ir
atsivertęs matau savo paveikslą per visą septintą pus
lapį. Ten parašyta: „PROTESTAI PRIEŠ ĮŽEIDŽIAMĄ
PAVEIKSLĄ“, ir dar daug visko apie tai, koks jis pa
sibjaurėtinas, ir Bažnyčios bei konservatorių partijos
atstovai įrodinėja, kaip to negalima leisti, o kažkoks
policijos pareigūnas neva ketina apklausti Martą, gal
net pateikti kaltinimus nepadoriu elgesiu. Aš skaitau
visa šita ir galvoju, kad dar niekad nebuvau pakliuvęs į
laikraščius. Juk čia apie mane, galima ir taip pasakyti.
Tai mano salė, mano privati erdvė, aš jau net pradėjau,
kaip koks pusprotis, paveikslą laikyti savu. Turbūt nė
ra kito žmogaus, išskyrus Martą, kuris būtų taip ilgai
į jį žiūrėjęs, ir dėl to pajutau norą jį apsaugoti. (Geriau
pagalvojus, ir labai teisingai pajutau, juk toks mano
darbas.) Man nemalonu, kai žmonės paveikslą vadina
įžeidžiamu, nes jis toks ir yra, ir nėra; dar man nepa
tinka, kad policija ketina apkaltinti Martą nepadoriu
elgesiu, ir nepatinka, kad paveikslą norima pašalinti iš
parodos, nes juk ant durų aiškiai parašyta, kad neverta
eiti vidun, jei manai, kad paveikslas gali tau nepatikti.
Tai ko tada eiti? Noriu, kad žmonės pamatytų tai, ką
pamačiau aš: koks jis gražus, kai žvelgi vienaip, iš tolo,
ir koks bjaurus, kai prieini ir įsižiūri iš arčiau. (Kartais
panašiai pagalvoju, žvelgdamas į Lizą. Kai ji įžengia į
kambarį, mudviems susiruošus kur nors išeiti, pasida
žiusi, susišukavusi, beveik atrodo, jog galėtų būti foto
grafo modelis. Bet kartais prabundu naktį, apsiverčiu,
o ji guli visai arti manęs, iš burnos sklinda nemalonus
kvapas, ji negarsiai knarkia, tada pagalvoju... Na, ne
svarbu, ką tada pagalvoju, tik tokiomis akimirkomis ji
nepanaši į modelį. Štai tas Martos paveikslas, jis irgi
tikriausiai kažkoks toks.) Bet jei tokiems žmonėms
duosi valią, niekas nieko nepamatys, o taip tai jau tik
rai neteisinga. Po to, kai tiek daug dirbta? Karpyta,
dėliota ir klijuota.
Ar jūs žinojote, kad dailės galerijoje neleidžiama rū
kyti? Aš irgi nežinojau. Na, ir šūdas.
Kai atvažiavau į darbą, prie galerijos jau buvo susirin
kusi minia. Dalį sudarė eilė žmonių, norinčių pamatyti
parodą, o dalis buvo protestuotojai – jie laikė šūkius
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ir giedojo giesmes, – ir dar buvo televizijos filmavimo
grupės, fotografai, tvyrojo geroka sumaištis. Prasiskver
biau pro žmones, pabeldžiau į priekines duris, pro stiklą
parodžiau leidimą, ir vienas vyrukas mane įleido.
– Jūsų laukia karšta dienelė, – pasakė kitas, kai įėjau
persirengti, ir aš pamaniau – o, taip, kad tik greičiau.
Iš pradžių nieko tokio neįvyko. Į vidų nuolatos ėjo
žmonės, apžiūrėdavo paveikslą, pora žiūrovų kostelė
jo ar krenkštelėjo, bet tas paveikslas padarytas išties
labai gudriai – kad pamatytum įžeidimą, turi prieiti
labai arti, nes jei stovi kitame salės kampe, tai matai
tik Kristaus veidą. Todėl tie krenkšėtojai atrodo visiški
mulkiai, nes tik prispaudę nosį prie stiklo įžiūri visus
tuos spenelius, ir galiausiai nesunku įtarti, jog tai pa
prasčiausi iškrypėliai. Suprantat, iš pradžių nekreipia
dėmesio į užrašą ant durų, kuriame aiškiai siūloma neiti
vidun, paskui pereina visą salę, o tada kad prapliups:
„Vaje, kokia šlykštynė“. Juk patys prašėsi.
Po kokios valandos mane aplankė pirmas beprotis. Jis
toks ir atrodė: vietomis išslinkusiais plaukais, tarsi juos
būtų nukapojusios kandys, su milžiniškais akiniais, ir
dar nesiliovė mirkčiojęs, kaip kokia iškvėšusi pelėda.
Ir apsirengęs buvo kaip beprotis: tokią karštą dieną

buvo susisupęs į žieminį paltą, prisagstytą ženkliukų
su paikais užrašais, tokių kaip: „NEIKIT PASKUI MA
NE – AŠ IRGI PASIKLYDAU“, ir „ESU CUKRUOTŲ
MEDAUS TRAPUČIŲ PABAISA“. Aišku, jis dvokė.
Nesakau, kad buvo sunku nustatyti, jog yra beprotis.
Jis nebuvo, kaip čia pasakius, užsimaskavęs beprotis,
ar suprantat?
Porą minučių jis spoksojo į paveikslą, paskui parpuolė
ant kelių ir ėmė melstis. Žinoma, su visais „Tėve mūsų,
kuris esi danguje, kuris atidavė savo vienatinį sūnų
mūsų išganymui, lia lia lia, lia lia lia“, bet keisčiausia
buvo tai, kad negalėjau suprasti, ar jis meldžiasi todėl,
kad žiūri į Kristaus atvaizdą, ar kaip koks „Egzorcisto“
herojus nori išvaikyti iš kambario piktąsias dvasias. Na,
tai va, neilgai trukus man įgriso, ir sugalvojau vidaus
tvarkos taisyklę.
– Atsiprašau, pone. Galerijose neleidžiama klūpo
ti, – pasakiau jam.
– Aš meldžiuosi už tavo nemirtingą sielą, – atsakė jis.
– Nežinau, ką jūs darote, pone, bet klūpoti pas mus
draudžiama. Draudžiama fotografuoti su blykste, val
gyti sumuštinius ir klūpoti.
Jis atsistojo ir toliau sau murmėjo, tad pasakiau, kad
melstis irgi draudžiama.

Darius Girčys. XXX. 1996. Rostoko bienalė. Gintauto Trimako nuotrauka
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– Ar jums vis vien? – paklausė jis.
– Kas vis vien, pone?
– Ar jums visai nesvarbu, kur jūs pateksite?
– Kaip tai kur?
– Į pragarą, žinia kur! Kur gyvatės visą amžinybę
čiulps tavo akis, o liepsnos degins vidaus organus.
– Tiesą pasakius, ne, nesvarbu, pone. – Iš tikrųjų
norėjau pasakyti, kad netikiu, jog pateksiu į pragarą.
Bent jau ne už tai, kad stoviu priešais paveikslą.
Juk nel ab ai mal on u galv ot i apie tok ius dal yk us,
kaip akis čiulpiančios gyvatės, ar ne? Kažkaip labai…
nelinksma, sutinkat? Įsivaizduojate, ką reiškia būti
tokiam, kaip šitas tipas? Be to, ką jis čia veikia? Ne
jau tyčia slampinėja ir ieško ko nors tokio, ką pamatęs
galėtų mirksėti, pulti ant kelių ir kažką burbėti? Gal
visą laiką taip ir slankioja po Soho ir Kings Krosą? Jei
taip, tai nėra ko stebėtis, kad yra beprotis. Jei žmogus
niekada nežaidžia su savo vaikais (tvirtai galiu jums
pasakyti, šitas žmogėnas vaikų neturi), neina išgerti
su draugais (galėčiau lažintis, kad ir draugų turi ne
kažin kiek), nežiūri komedijų per teliką (aš jas labai
mėgstu),… tai labai gali būti, kad neilgai trukus taps
toks, kaip šitas.
Stovėjau galvodamas, kaip čia su juo pasielgus, bet
kaip tik įėjo pora moteriškių, ir jis išslinko savo keliais;
po to kurį laiką buvo tyku. Tik staiga prieš pat pietų
pertrauką, kai aš jau maniau, kad diena vis dėlto bus
rami, ima ir įeina tipas su kunigo apykakle. O, velnias,
vikaras! Jis buvo jaunesnis negu dauguma vikarų ir
truputį modernesnis – plaukus apsikirpęs panašiai kaip
Hju Grantas, ir dar su džinsais. Jis įėjo į salę, sustojo ir
ėmė spoksoti į paveikslą; aš jau buvau spėjęs išsiaiškinti
visus žiūrėjimo kampus ir visus atstumus, todėl puikiai
žinojau, kad iš tos vietos nieko neįmanoma įžiūrėti. Tai
yra Kristų įžiūrėti galėjo, bet spenelių – ne. Todėl kai
vikaras pradėjo artintis prie paveikslo, aš priėjau prie
jo, norėdamas užstoti kelią, ir mudu sustojome kone
susirėmę nosimis.
– Kam jums to reikia, tėve? – paklausiau aš. – Kodėl
negalite žiūrėti iš ten, kur stovėjote?
– Turiu nuspręsti pats, – atsakė jis.
– Juk jūs žinote, kas ten, – tęsiau. – Dabar jau visi tai
žino. Kam jums eiti ir pačiam žiūrėti? Stovėkite, kur
stovėjote. Žiūrėkite iš čia. Jis gražus.
– Kaip gali būti gražus paveikslas, sudėliotas iš por
nografin
 ių nuotraukų?
Trumpai pagalvojau, kad geriau jis būtų pradėjęs nuo
visai kitokių argumentų. Čia ne pornografija, norėjau
jam pasakyti. Čia tik paveiksliukai iš trečio laikraščių
puslapio. Pornografija – tai tie filmai, kuriuos mes žiū
rėdavome kariuomenėje, su šunimis, odos pakinktais
apsitempusiom lesbėm ir panašiais dalykais, bet juk
nepradėsi kunigui pasakoti apie seksą su šunimis, tie
sa? Bent jau aš neketinau.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 10

Jis žingtelėjo į dešinę, ketindamas mane apeiti, tad aš
žengiau į kairę; paskui tą patį šokį pakartojome į kitą
pusę. Vikaras ėmė irzti, ir man galiausiai teko jį pra
leisti; prisiekiu, jei nebūčiau to padaręs, tikrai būtume
susirėmę ir mane atleistų iš darbo už muštynes.
– Dabar jūs patenkintas? – paklausiau, kai jis iki
soties atsižiūrėjo.
– Kaip jums atrodo, kodėl ji tai sukūrė?
– Iš kur man žinoti, tėve. Bet ji labai maloni panelė.
– Tada dar liūdniau.
Man tai ne, pamaniau. Jei paveikslą būtų pagaminęs
senas nešvankėlis, kuriam terūpi tik landžioti mergoms
po sijonais, tai vienas dalykas; bet viskas visai kitaip
atrodo pamačius Martą, pamačius, koks ji žmogus. Ga
liausiai imi kažkaip pasitikėti ja pačia ir tuo, ką ji daro,
ir kodėl tai daro. Na, bent aš pasitikiu. Suprantu, kad
ne visiems taip. Pavyzdžiui, anam bepročiui tai netu
rėtų jokios reikšmės.
– Manyčiau, jūs jau čia pabuvote pakankamai ilgai,
– pasakiau vikarui. Aišku, tai buvo žiaurus taisyklių
pažeidimas, bet garbės žodis, man nuo jo darėsi bloga,
ir norėjau, kad jis kuo greičiau išeitų iš mano salės.
– Atsiprašau, ką jūs pasakėte?
– Mums prisakyta atidžiai stebėti tuos žmones, kurie
čia išbūna ilgiau negu penkias minutes. Žinote, visokie
iškrypėliai ir taip toliau. – To pakako.
Jei būčiau paprasčiausiai perskaitęs apie „Spenelių
Jėzų“ laikraštyje ar pamatęs per televizijos žinias, aišku,
kad būčiau pamanęs, jog taip negalima. Kad tai iškrypi
mas. Kvailystė. Mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas.
(Taip visada sakoma, net jei neturime jokio supratimo,
ar mokesčių mokėtojai moka už tai, ar ne, kad ir kas tai
būtų, ar ne taip?) Ir tikriausiai viską būčiau tuoj pat pa
miršęs. Tačiau viskas daug sudėtingiau, kai visą dieną
prie jo stovi. Aš ir dabar tiksliai nežinau, ką apie jį galvoti,
bet anas beprotis ir puskvaišis vikaras, ir dar daugybė
žmonių, pirmą rytą atėjusių pasižiūrėti paveikslo, labai
geri tuo, kad aiškiai priverčia nuspręsti, kieno tu pusė
je. Aš tikrai ne jų pusėje, dėl to galėčiau prisiekti, ir juo
ilgiau stebiu tuos pašlemėkus, juo labiau jų nekenčiu.
Iš tiesų viskas labai paprasta. Simpatiškiems žmonėms
paveikslas patinka, jie viską supranta, jie dirsteli, iš ko
jis suklijuotas, bet nespokso be galo; atgrasieji ateina,
valandų valandas žiopso į papus, vaitodami skundžiasi
vieni kitiems (o visiški bepročiai murma sau po nosim)...
Nereikia nė labai stengtis, kad paaiškėtų, ką galvoti.
Pakanka tik pažiūrėti, ką galvoja kiti žmonės. Ir jei jie
tau nepatinka, gali manyti priešingai.
Vos spėjo išeiti vikaras, į salę įgriuvo visas zoologijos
sodas. Porą beždžionių atpažinau: vieną politikę, kurią
tikrai esu matęs per teliką, tokią storą, be paliovos rė
kiančią apie šeimos vertybes ir panašius dalykus, ir ji
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dar atsigabeno televizijos filmavimo grupę. Ją kalbino
tas tipas, kuris per BBC praneša vietos naujienas. Jūs
jį irgi tikriausiai matėt – glotnus, madingu kostiumu,
dirbtinai įdegęs. Nesvarbu, bet kad jūs būtumėt girdėję
tą bobą. Ji rėkė, kad Martą reikia pasodinti į kalėjimą
kartu su parodos rengėjais arba atimti iš jų nežinau ką,
gal leidimą rengti parodas... Tas glotnuolisvisą laiką ją
kiršino. „Jūs taip aktyviai kovojate už šeimos vertybes,
o tokios parodos paverčia niekais visą jūsų kovą...“ Ir
panašiai. Kai jie baigė, aš priėjau prie žurnalisto ir pa
kalbinau jį, tik šiaip sau, kad jį paerzinčiau.
– Mat kaip, – pasakiau, – o dar kas nors apie tai kalbės?
– Ką jūs turite galvoje?
– Na, juk negalite rodyti tik jos vienos, ar ne tiesa?
– Ji stovėjo už pusmetrio, laukė, kol jai nusegs mik
rofoną, todėl žinojau, kad mane išgirs. Ji atsigręžė ir
pamatė mane.
– Mes kalbėsime ir su menininke, – atsakė televizi
ninkas. – Ji tuoj ateis.
– Ar jūs nufilmavote paveikslą iš labai arti?
– Tai jau taip, susipratome, – atsakė jis. Taip sarkas
tiškai, tarsi aš būčiau koks daunas.
– Vadinasi, per vietos žinias rodysite tūkstančius
spenelių? Mano vaikai žiūri žinias.
– Tikrai žiūri? – atsakė jis, tarsi nepatikėjęs. Tarsi žmo
gus skusta galva negali turėti vaikų, žiūrinčių ne vien tik
futbolą. Na, ir pamaiva. Na, gerai, mano vaikai nežiūri ži
nių, bet jie dar maži, o ne kokie bukagalviai. Pašlemėkas.
Kai pasirodė Marta, aš suvokiau, jog esu truputį ją
įsimylėjęs. Ji puikiai atrodė – gaivi, draugiška, jauna, ir
vilkėjo tokius ryškiai žalius marškinėlius, pabrėžiančius
jos gaivumą. Politikė buvo apsirengusi tamsiu kostiumu,
be to, jos veidas ir šiaip surūgęs, o šalia Martos ji atro
dė visai sena ir žiauri. Marta pasisveikino su manimi,
paklausė, kaip sekasi, aš jai papasakojau apie beprotį
ir apie vikarą, o ji tik nusišypsojo.
Televizininkui ji nepatiko, tas buvo aiškiai matyti. Jis
paklausė, ar ji nesijaudina, kad įžeidžia tokią daugybę
žmonių, o ji atsakė nemananti, kad įžeidė tiek daug,
gal tik kokį vieną ar du. Jis paklausė, ką ji norėjusi pa
sakyti šiuo paveikslu, o ji atsakė nenorinti to aiškinti,
mananti, jog paveikslas gali pats už save kalbėti, o jei ji
manytų galinti pasakyti, ką tai reiškia, tai būtų ėmusi
ir užrašiusi ant popieriaus lapo, o ne vargusi ir klijavusi
spenelius ant popieriaus. Kalbintojas pasakė, žinot, yra
žmonių, kuriems būtų patikę, jei jūs nesivargintumėt,
o ji atsakė, žinot, mes gyvename laisvoje šalyje.
Atvirai pasakius, aš nusivyliau. Tikėjausi, kad ji
kalbės apie tai, koks gražus šis paveikslas – galima sa
kyti, net šventas. Norėjau, kad ji paaiškintų, jog norint
įžiūrėti spenelius reikia prieiti visiškai arti, kaip anas
vikaras, o koks tu vikaras, jei tau norisi taip elgtis. Be
to, aš dar norėjau išgirsti, kodėl ji jį sukūrė. Supran
tate, juk paveikslas išreiškia kokią nors idėją, ar ne
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taip? Kokią nors prasmę, ar ką. Juk tai ne paprastas
daiktas, ne toks dalykas, kurį sugalvoji atsikėlęs iš ry
to ir staiga imi daryti? Na, tarsi sakytum: „Kažin, ką
čia man padarius su tomis krūtų nuotraukomis, kurių
tiek turiu prisikarpęs? A, žinau, imsiu ir suklijuosiu iš
jų Kristaus atvaizdą ant kryžiaus…“.
Gal jiems reikėjo pakalbinti mane. Jau sakiau, aš tur
būt daugiau už kitus galvojau apie šį paveikslą. Juk ji,
Marta, nieko nežino. Ji nematė to, ką mačiau aš: kaip
paveikslas veikia. Ji nestovėjo ilgiausiai priešais jį,
nestebėjo žmonių, kurie į jį žiūri. Gal jai reikėtų taip
padaryti; tada kalbinama turėtų ką apie jį pasakyti.
Prieš pat uždarant į salę grįžo susmirdęs beprotis su
ženkliukais, nešinas kiaušiniu, ir pamėgino sviesti jį į
paveikslą. Aš iš toliausiai pamačiau, ką jis sumanė, ir
sučiupau už rankos kaip tik tą akimirką, kai ruošėsi
sviesti; kiaušinis palėkė kokį pusmetrį ir ištiško ant
grindų. Pasikėsinimas buvo toks pasigailėtinas, kad aš
vos nesusijuokiau, prisiminiau aną vaikėzą prie klubo
su surūdijusiu strypu, prisiminiau, kodėl mečiau aną
darbą; nelengva išsigąsti vėjo perpučiamo pamišėlio,
norinčio mėtytis kiaušiniais. Tačiau dar buvau piktas,
todėl iškart jo nepaleidau – gerokai stipriau, negu bū
tina, užlaužiau jo ranką už nugaros, ir jis ėmė klykti.
Išvedžiau jį lauk iš salės ir koridoriumi nutempiau
prie išėjimo. Taip nekenčiau to smirdžiaus, kad truputį
įsijaučiau – sukau jo ranką ir išvadinau visokiausiais
žodžiais, o jis grasino mane paduoti į teismą, pranešti
policijai, nebesimelsti už mano sielą ir gąsdino, kad
susilauksiu didžiausių pragaro kančių. Mulkis.
Bet jis žinojo, ką daro. Kai stūmiau beprotį pro duris,
man už nugaros kažkas susistumdė, pasigirdo šūksniai
ir smūgiai, ėmė spiegti signalizacija, kažkas pasileido
bėgti. Aš paleidau beprotį ir grįžau prie savo paveiks
lo; salėje stovėjo pora kitų apsaugininkų ir spoksojo į
grindis. Kažkas spėjo visiškai sudirbti „Spenelių Jėzų“.
Nutraukė jį nuo sienos, sutrypė kojomis ir pabėgo. Iš
paveikslo beveik nieko neliko.
Aš vos neapsiblioviau. Rimtai. Aš taip apvyliau Mar
tą, buvau toks kvailys, kad išėjau iš salės; tik pamatęs
paveikslo likučius ant grindų supratau, koks jis man
brangus. Ir dar ką jums pasakysiu, čia jau bus tikrai
keistas dalykas: kai pamačiau Kristų ant grindų, su
mindžiotu ir sudraskytu veidu... Tai mane sukrėtė. Jie
padarė daug didesnę šventvagystę, negu visi Martos
darbai kartu sudėjus. Kažin ar draskydami jie apie tai
pagalvojo? Ar bent akimirką suabejojo, ar išsigando?
Nes aš jums štai ką pasakysiu: jei būčiau tikintis, jei
tikėčiau, kad egzistuoja pragaras, kuriame gyvatės žmo
nėms iščiulpia akis ir panašiai, tai tikrai nepradėčiau
mindžioti Jėzaus veido. Jėzus yra Jėzus, ar ne taip?
Nesvarbu, iš ko jis padarytas. Gal būtent tai Marta ir
norėjo parodyti: Kristus yra ten, kur mes jį randam.
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„Spenelių Jėzus“

Pasirodė kažkokie galerijos darbuotojai, kuriuos aš
buvau matęs vakar pobūvyje, bet tada jie su manim ne
kalbėjo. Aš jiems papasakojau apie beprotį ir kiaušinį,
pasakiau, kad neturėjau palikti posto, bet palikau, ir
neatrodo, kad jie būtų mane labai kaltinę. Paskui atė
jo faras, aš ir jam papasakojau tą patį. Tik jam viskas
pasirodė juokinga. Ne, jis nesijuokė, bet buvo aiškiai
matyti, kad šis nusikaltimas jam neatrodo vertas ypa
tingų pastangų.
Paskui įėjo Marta. Aš nuėjau pasitikti, nes norėjau
ją apkabinti, bet laiku susipratau, kad mano santykis
su ja ne visai toks pats, kaip jos santykis su manimi,
suprantat, ką sakau? Porą pastarųjų dienų labai daug
apie ją galvojau, nes toks mano darbas, bet ji tai ne
bus daug apie mane galvojusi, ar ne? Tai va. Žodžiu,
aš jos neapsikabinau. Tik priėjau ir pasakiau, na, kad
man labai gaila, ir taip toliau, bet atrodė, jog ji manęs
negirdi. Tik spoksojo į paveikslą ant grindų, pagaliau
pasakė: „Dieve mano“ – tokiomis aplinkybėmis buvo
visiškai teisi.
Kai ji pakėlė galvą, jos veidas švieste švietė. Buvo bai
siausiai susijaudinusi, kupina džiūgavimo tarsi vaikas.
Nepatikėjau savo akimis.
– Tiesiog nuostabu, – pasakė ji. – Tobula.
– Kaip tai? – paklausiau, nes nieko nesupratau.
– Kas tai padarė? Ar jūs matėte?
Aš jai papasakojau apie susmirdėlį beprotį ir kiaušinį,
ir apie tai, kad jis mane apmovė, išerzino, norėdamas
išvilioti iš salės, o jo draugeliai bepročiai padarė ką
reikia; jai be galo patiko. „Nuostabu, – kartojo ji. – Fan
tastiška.“ O paskui staiga tarė:
– Baisiai nekantrauju pažiūrėti vaizdajuostę.
Aš kaip koks mulkis išsižiojau: „Kokią vaizdajuostę?“
O ji parodė vaizdo kamerą salės kampe.
– Tai ekspozicijos dalis, – pasakė. – Aš tikėjausi, kad
pačią pirmą dieną kas nors ateis ir ką nors padarys
paveikslui, tada antrą dieną aš galėčiau parodyti vide
ofilmą, ir... Pavadinsiu jį „Netolerancija“.
Aš pagalvojau apie vikarą, apie politikę, apie visus
kitus žmones, kurie įėję spaudė nosis prie paveikslo,
o paskui pasakojo, kaip juo bjaurisi, koks paveikslas
šlykštus; supratau, kad būtų visai geras pokštas pa
rodyti visus juos per teliką. Bet tai ir viskas, iš tiesų
viskas: tik pokštas.
– Tai jūs to ir siekėte? – paklausiau. – Kad kas nors
ateis ir viską sudaužys?
– Sakykim taip, – tarė ji, – jei niekas nebūtų to padaręs,
man būtų ne kas. Turėčiau sau Jėzaus atvaizdą, suklijuotą
iš krūtų, o kokia iš jo nauda? Tu Deivas, ar ne? Tai štai,
Deivai. Menas yra provokacija. Menu siekiama sukelti
žmonių reakciją. Ir man tai pavyko. Aš menininkė.
Aš prisiminiau atidarymo pobūvį, kai ji man padėkojo,
ir paklausiau, kodėl ji taip darė, jei visą laiką norėjo,
kad paveikslas būtų suniokotas. Bet ji neprisiminė
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man dėkojusi. Aš pasakiau – kaip tai, turi prisiminti,
vakar, per pobūvį. Aš dar tave nufotografavau, o tu
priėjai, pabučiavai man į skruostą ir pasakei: „Ačiū“.
Ji gūžtelėjo pečiais ir atsakė: „A, taip. Tikriausiai dė
kojau už nuotrauką“. Tarsi nieko čia ypatinga. Ir tik
rai nebuvo nieko ypatinga, dabar puikiai tą suprantu.
Turbūt menininkams nieko nereiškia bučiuoti žmogų
į skruostą. Jie visą laiką tai daro. „Malonėkite pakelį
Marlboro Lights“. Bučkis. „Nuvežkite į Lesterio aikštę“.
Bučkis. Aišku, tai anaiptol nereiškia: o, dėkoju tau už
tai, kad dirbi tokį svarbų ir pavojingą darbą. Kvaiša.
O juk galėjau paprasčiausiai stovėti it stulpas. Galėjau
niekur nevesti to smirdaliaus bepročio su kiaušiniu.
Juk geriau pagalvojus... Paveikslas buvo suniokotas
tik dėl to, kad jis man tapo per daug svarbus. Galėjau
ramiausiai stovėti, pagauti bepročio mestą kiaušinį,
išstumti beprotį; bet jis mane sunervino, jis pamėgino
sužaloti paveikslą – mano paveikslą, – ir aš norėjau pats
išmesti jį iš pastato, gal dar kartą kitą užvožti pakeliui.
Todėl ir nebuvau salėje, kai kiti laužė paveikslą. Tai
gi. Ji to nesuprastų, bet aš jos filmui buvau ne mažiau
reikalingas, negu tie vandalai.
Vakar vakare eidamas namo jaučiausi visiškas kvailys.
Jei norit, jaučiausi taip, kaip atrodau: metro aštuonias
dešimt šešių ūgio, devyniasdešimt trijų kilų svorio gorila
skusta galva, kuri neturi nė mažiausio supratimo apie
meną. Dvi dienas galvojau, kad tas paveikslas, suprantat,
gražus, kad jį verta saugoti, o jis buvo tik mėšlo gabalas,
pakabintas ant sienos, nes kažkokiai mergiūkštei šovė
į galvą, kad būtų baisiai juokinga, jei jį kas nors sunio
kotų. Tai išeina, kad visi mes mulkiai, ar ne? Bepročiai
mulkiai, nes darė tai, ko iš jų tikėtasi, o aš mulkis, nes
mėginau juos sustabdyti... Tik Marta ne mulkė. Ji mus
stebi ir juokiasi. Na, ir gerai, tegu eina velniop.
Ir vis dėlto gal ji ne tokia gudruolė, kaip galvoja. Da
bar koridoriuje rodo tą jos filmą, ir niekas jo nežiūri. Jis
per ilgas, beveik visą laiką nėra jokio veiksmo, ir dar
beveik nieko nematyti – kamera buvo įtaisyta netikusiu
kampu, todėl ji nufilmavo, kaip paveikslas nuplėšiamas
nuo sienos, bet nenufilmavo, ką su juo darė po to. Ir dar
tas filmas nėra gražus – paprasčiausia slapta kamera
nufilmuota juosta, panaši į tas, kurias gali pasižiūrėti
degalinėje, kol lauki susimokėti už degalus. Štai kas
liko iš kančios iškreipto Kristaus veido. Tai kas iš tiesų
mulkis, ką, Marta?
Dabar aš saugau svogūną. Sušiktą svogūną. Ir dar
visokio šlamšto, lovas, palapines, kitokius niekus, nes
esu salėje nebe vienas; videofilmas nieko neįžeidžia,
todėl jo nereikia specialiai saugoti. Mano kėdė stovi
prie svogūno, ir man klaikiai nuobodu, nes ką galima
galvoti apie svogūnus? Tai ir negalvoju. Sėdžiu sau ir
galvoju apie tai, ką norėčiau veikti, jei jau netapsiu
Taigeriu Vudsu ar Ričardu Bransonu.
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pro et contra

Dėl šv. Brunono hagiografijos
minimų baltiškų vardų
Edvardas Gudavičius

Neseniai išėjusioje prof. Zigmo Zinkevičiaus knygoje
„Lietuvių poteriai“ (Kalbos mokslo studija, Vilnius,
2000) pratęsiama polemika dėl šv. Brunono mirtį ap
rašančių šaltinių minimų vardų (Nethimer, Zebeden).
Išryškėjusi polemikos dėl šv. Brunono mirties ciklo
baltiškų vardų kryptis verčia sugrįžti prie šios pole
mikos ištakų. Aptariant genties vado vardą Nethimer,
aiškinamą kaip slavišką1, man rūpėjo parodyti šio dviejų
sandų žodžio baltiškumo galimybę. Baltiškumą laikiau
argumentu lietuviškumo galimybei paremti (todėl nu
rodžiau ne tik lietuviškus, bet ir jotvingiškus sandų
pavyzdžius), juo labiau kad slaviškos, germaniškos ir
keltiškos paralelės įspėja dėl senų indoeuropietiškų iš
takų galimumo2. Santykio tarp pačių baltų vardų spręsti
nebandžiau, laikydamas tai kalbininkų kompetencija.
Laukiau kruopščiai apgalvoto sprendimo, nes šį XI a.
paliudytą vardą skiria bent du šimtmečiai nuo labiau
dokumentuotos baltiškos onomastikos, kurios pirmų
šimtmečių (XIII–XIV a.) duomenys taip pat gana riboti.
Šv. Brunono mirtį lokalizavau Lietuvoje, remdamasis
Kvedlinburgo analais3, Nethimero ir jo brolio Zebede
no4 vardų lietuviškumas mano interpretacijoje sekė iš
šaltinių lietuviškos įvykių lokalizacijos.
Zigm as Zink ev ič ius pol em ik ą prad ėj o prieš ing a
kryptimi, t. y. lietuvišką įvykio lokalizaciją neigė, visą
argumentaciją sukoncentruodamas vien į dviejų sandų
vardų duomenis: „Vis dėlto sunku yra paaiškinti valdovo
vardą Netimeras, remiantis lietuvių kalbos duomeni
mis (1). Mūsų senoviniai dviejų sandų asmenvardžiai
neturi elemento Net(i)- (2). Tas pats pasakytina apie

Zebedeno, Netimero brolio, vardą (3). Todėl labai mažai
tikėtina, kad jie buvo lietuviai; jie galėjo būti prūsai ar
kurios nors kitos vakarų baltų genties atstovai (4)“5. Šią
citatą čia kartoju, nes jau buvau ją pateikęs anksčiau6,
norėdamas parodyti, kokie yra Zinkevičiaus argumentai.
Argumentuojamas tik 2-as sakinys. Iš to plaukia gry
nai silogistiniai 1-o ir 4-o sakinio reziumavimai. 3-ias
sakinys klaidingas, nes vienkamienis Zebedeno vardas7
neatitinka paties autoriaus apibrėžtų vertinimo kriteri
jų – lietuvių senovinių dviejų sandų asmenvardžių. Bet
ir taip pagrindžiant 2-ą sakinį, nutylimi mano nurodyti8
seni lietuviški upėvardžiai (Mera, Notė)9, parodantys ir
tokių lietuviškų sandų galimumą.
Dėl taip argumentuojamų Zinkevičiaus teiginių Bro
nys Savukynas nurodė: „čia suminėti sandai turi savo
atit ikm en is bend rin iuos e liet uv ių kalb os žod žiuos e
(žr: LKŽ): – net(i): nìčias „kuris nebylys, bežadis“, nì
čis, nìčius „nebylys“;
– mer: mer¸ti, 1. „pamažu gaišti, mirti badu, vos gy
vam būti“; 2. „labai trokšti, norėti, geisti“; 3. „liūdėti“;
– šeb-: šebenióti „grabalioti, ieškinėti; rupšnoti, ėdi
nėti, pešioti“; [...]
Kaip matyti iš to, kas čia išdėstyta, asmenvardžiai
Netimer ir Zebeden(-em) gali būti tiek lietuviški, tiek
ir prūsiški (sensu stricto – jotvingiški); [...].
Dėl to glosų vokiškuose ir vokiečių lotyniškai rašytuose
šaltiniuose nustatyti lietuviškumą dažnai neįmanoma,
ypač jei neturima ekstralingvistinių duomenų“10.
Savukyno nurodomus vardų sandų atitikmenis ben
driniuose lietuvių kalbos žodžiuose vaizdžiai patvirtina

1
Bieniak J., „Wyprawa misyjna Brunona z Kwerfurtu a problem Se
lencji“, in: Acta baltico-slavica, 1969, t. 6, s. 191.
2
Gudavičius E., „„Lietuvos“ vardas XI a. – XII a. I pusės šaltiniuose“
[toliau – „„Lietuvos“ vardas“], in: Lietuvos TSR Mokslų akademijos
darbai. A serija, 1983, t. 3 (84), p. 60.
3
Ibid., p. 79–81; Gudavičius E., „Šv. Brunono misija“, in: Darbai ir
dienos, 1996, t. 3 (12), p. 118–120.
4
Gudavičius E., „Šv. Brunono misija“, p. 122–123, 127.
5
Zinkevičius Z., „Linguistic sources of Martynas Mažvydas writings
and manuscript texts before Mažvydas“, in: Martynas Mažvydas and
old Lithuania (Collection of papers), Vilnius, 1998, p. 119 (citatos sa
kinių numeracija mano – E. G.).
6
Gudavičius E., „Dėl lietuviškų tekstų iki Mažvydo“ [toliau – „Dėl

lietuviškų...“], in: Praeities baruose. Skiriama akademikui Vytautui
Merkiui 70-ies metų jubiliejaus proga, Vilnius, 1999, p. 86.
7
Zinkevičius Z., Lietuvių poteriai. Kalbos mokslo studija [toliau –
Lietuvių poteriai], Vilnius, 2000, p. 14: „Nėra ir kamieno Zebed- as
menvardžių...“
8
Gudavičius E., „„Lietuvos“ vardas“, p. 80.
9
Vanagas A., Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, Vilnius,
1981, p. 204, 211, 231–232 (Nota).
10
Savukynas B., „Nomina propria in causa martyrii s. Brunonis
Querfordensis. Etninio identifikavimo provizorinis bandymas“ [to
liau – „Nomina propria“], in: Tarp istorijos ir būtovės. Studijos prof.
Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui, sud. Alfredas Bumblauskas ir Rimvydas
Petrauskas, Vilnius: Aidai, 1999, p. 17–18.
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Žižmaro pavardė, paremiama Žiežmaros upėvardžiu,
taikytina antrajam Nethimero sandui 11. Savukynas
pateikė ir įmanomą Zebedeno atitikmenį – lietuvišką
pavardę Šebedys12. Jau vien šie faktai rodo, kad XI a.
baltų vardyno vertinimas vien lietuviškų dviejų sandų
vardų kriterijais dirbtinai susiaurina argumentavimą.
Savo ruožtu pažymėjau, jog Zinkevičius neįvertino13:
1) intensyvių lietuvių ir jotvingių kontaktų lietuviams
asimiliuojant jotvingius dabartinėje Pietryčių Lietuvoje,
kai galėta „keistis vardais“;
2) bendrų lietuvių – vakarų baltų vardų sandų;
3) balt ų vardų iškraipymų vokiečių ir rusų šalt i
niuose;
4) palyginti siauro baltų vardų fondo, atskleidžiamo
XIII–XIV a. šaltinių.
Iš taip skubotai ir vienpusiškai parinktų kalbotyros
duomenų buvo padaryta jau ne kalbotyros, o istorijos
mokslui priklausanti išvada, neigianti šv. Brunono bu
vimą Lietuvoje14. Galiu šiandien pridurti: ir neatsižvel
Gudavičius E., „Dėl lietuviškų...“, p. 87.
Savukynas B., „Nomina propria“, p. 17.
13
Gudavičius E., „Dėl lietuviškų...“, p. 86–87.
14
Ibid., p. 86.

gianti į rašytinius šaltinius. Knygoje15 mano išvardytos
4 pastabos16 apeitos, taigi jų nurodytos aplinkybės vėl
lieka neįvertintos. O polemizuojant dėl pačių šių duo
menų, knygoje skirta štai ši vienos pastraipos dalis:
„Jai [išvadai dėl šv. Brunono buvimo Lietuvoje – E.
G.] prieštarauja Netimero bei jo brolio Zebedes (taip
šaltiniuose užrašyta17) vardai, kuriuos sunku kildin
ti iš lietuvių kalbos, nebent jie buvo neatpažįstamai
iškraipyti (1). Senovinių dvikamienių lietuviškų as
menvardžių su dėmeniu Neti- (ir Noti-, Nerti-18... ban
doma „perskaityti“) neužfiksuota (2). Nėra ir kamieno
Zebed- asmenvardžių (3). Bronio Savukyno teigimas...,
kad tokie asmenvardžiai yra buvę, tik neužfiksuoti, tėra
vien spėjimas, neturįs įrodomosios galios, kaip ir jo tam
reikalui pateikti aiškiai pritempti vardyno duomenys
(tokiu metodu dirbant galima įrodyti ką tik nori) (4).
E. Gudavičiaus bandymas antrąjį asmenvardį siedin
ti su Živinbutu taip pat labai jau dirbtinis (5). Tačiau
šie abu asmenvardžiai yra artimi prūsų vardynui (6).
Taip trumpinsiu: Zinkevičius Z., Lietuvių poteriai.
Žr. 13 nuor.
17
Viperto pasakojime užrašyta Zebeden (skirtybė Zebeden).
18
Tokio sando nei Savukynas, nei aš nenurodėme.

11

15

12

16
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Netimeras gali būti iš prūsų Nauti-mer, plg. pr. Naw
te-mer...: pr. acc. sg. nautin ‘bėdą’ (7). Vardas Zebedes
galbūt sietinas su prūsų Sebe-gaude... ir kitais šio tipo
asmenvardžiais: pr. sebbei ‘sau’ (8)“19.
1-as sakinys turėtų būti paskutinis, nes tai yra tik
išvada, pateikiama kartojant savo ankstesnį teiginį,
bet neparemiama konkrečiais argumentais. Tik pasku
tiniais šio sakinio žodžiais informuojama, jog autorius
perskaitė mano pastabą dėl jo neįvertintų aplinkybių ir
faktų20, tačiau į tai nieko konkrečiai neatsakoma.
2-u sakiniu bandoma paneigti Savukyno pateiktus
pavyzdžius21, rodančius, kad sandas neti- įmanomas
ir lietuvių kalboje, vėl viską apribojant vien dvikamie
niais vardais (sandas mer- čia apskritai nutylimas). Į
tai galima būtų paklausti: o kur konkrečiai (be išve
džiojimų) Nethimer užfiksuotas prūsų kalbos tekstuo
se? Tačiau, nesileisdamas į tai, noriu tik pasakyti, kad
Zinkevičius neranda atsakymo savo paties peršamo
žaidimo taisyklėse. Svarbu kas kita: Savukyno nurodo
mus sandų pavyzdžius paremia XV ir XVII a. lietuvių
vardyno duomenys22.
3-ias sakinys – antras pavyzdys, kaip nerandamas
atsakymas savo paties apibrėžtose taisyklėse. Jame
kalbama apie „kamieną Zebed-“, o jo lietuviškumui
paneigti stveriamasi prūsiško dviejų sandų Sebe-gau
de (žr. 8-ą sakinį). Tarp kitko, antrasis pastarojo pa
vyzdžio sandas turi abiejų pozicijų senų dvikamienių
lietuviškų vardų atitikmenis – Gaudemundą (XIII a.)
ir Gedgaudą (XV a.). Tiek Savukynas, tiek aš kalbame
apie atskirus sandus, esant labai menkiems seniausios
baltų onomastikos duomenims, o Zinkevičius viską
kreipia tik į dviejų sandų vardus. Kas jam pačiam iš
to išeina, matome.
4-as sakinys pratęsia 3-ąjį. Didesne jo dalimi papildo
mas išsakytos Savukyno minties23 neigimas. Dėl paties
šio neigimo, matyt, pribrendo laikas konkrečiau priminti
mano anksčiau minėtą pastabą24. Savukyno nurodytą
pavardę Šebedys25 galima papildyti ir pavarde Šepetys

(pats Zinkevičius, kai jam prireikė, irgi įvertino Živin
budo užrašymo t-d kaitą26). Šepečio pravardė (iš čia ir
vardas ar pavardė) vestina ne iš daikto, o iš savybės
(apšepimo)27. Šį lietuvišką vardą dokumentuoja XVII a.
inventoriai28.
Su Živinbudu vardą Zebeden siejau (žr. 5-ą sakinį) tik
atkreipdamas dėmesį į priebalsių sutapimą29. Turiu ir
turėjau galvoje Hipatijaus metraščio surašytojų polinkį
įterpti priebalsę v ir sumaišyti priebalsių eilę30. Taigi
lygindamas Zebeden ir Ęčâčíúįóä, pastarąjį ėmiau be
v: Zbdn-Ęíįä. Savukynui pateikus Šebedžio pavyzdį,
šio savo pastebėjimo nebeminėjau31. Jei jau panorėta
šį pastebėjimą prisiminti ir suaktualinti, kai atsirado
kur kas aktualesni pavyzdžiai, tai reikėtų ir tiksliai
pasakyti, kiek toli mano eita šiuos žodžius siejant. O
dabar aš galiu paklausti, ar gali Zinkevičius paneigti,
kad abiejų šių žodžių priebalsės tos pačios, o jų eilė
nedaug tesiskiria?
6-u sakiniu tik bendrai pasakoma tai, kas konkrečiai
įrodinėjama 7-u sakiniu.
7-u sakiniu bandoma konkretizuoti Nethimero vardo
prūsiškumą, imant sandą Nauti-. Štai čia norėčiau pri
minti mano nurodymą į Petro Dusburgiečio kroniką, kur
tokių prūsiškų pavyzdžių nėra32. Į jį nereaguota niekaip.
Bet jeigu Zinkevičius sau leidžia sando Neti- išskirtinį
prūsiškumą įrodinėti sandu Nauti-, tai aš irgi galiu sau
leisti nurodyti tos pačios kronikos minimą lietuvišką
vardą Nodamas33. Dar priminus XIV a. dokumentuotą
Margirio vardą ir sandą Net(i)-, galima pasakyti, kad
senoviniame lietuvių vardyne randame vienaip ar kitaip
dokumentuotus abu Nethimero vardo elementus.
8-ą sakinį aptariau jau kalbėdamas apie 3-iąjį.
Šv. Brunono kalbotyros klausimui skirta Zinkevičiaus
pastraipa yra 1-ame knygos skyriuje, pavadintame „Lie
tuvių pažintis su krikščionybe“34. Tokiais kalbotyros
argumentais pagrindžiamas šiaip jau istorijai skirtas
skyrius. Šiuo straipsniu istorijai skirtų Zinkevičiaus
teiginių neaptarinėsiu.


Zinkevičius Z., Lietuvių poteriai, p. 14.
Žr. 13 nuor. (3-ia pastaba).
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 Andrunos), 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. (3-ią pastabą).

Žr. 12 nuor.
Zinkevičius Z., „Lietuvių poteriai“, p. 14.
27
Vanagas A., op. cit., p. 328.
28
LI, p. 48 (Matulis Szepetis), 99 (Wayciulis Szepetis), 196 (Mikoùay
Szepetis), 279 (Po Szepeciu wùoki pul pusta). Atsižvelgiant į galimus
vardų iškraipymus ir toliau ieškotini artimi Šebedžiui variantai. Galima
nurodyti XVI a. dokumentuotą tėvavardį Sibitaitis (čia peršasi ir Sei
bučio pavardė); žr. Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų
valdytojais. Dokumentų rinkinys, t. 1, sud. Konstantinas Jablonskis,
Vilnius, 1959, p. 19, 55.
29
Gudavičius E., „Šv. Brunono misija“, p. 121. Apgailestauju, kad
tekste vietoje „priebalsės“ išspausdinta „balsės“.
30
Plg. žodžio Ščęąíå virtimą žodžiu Âčšęąíå; žr. Ïîėíîå ñîįšąíčå šóññêčõ
ėåòîïčñåé, ò. 2, Ìîñêâą, 1962, ñ. 816, 817.
31
Gudavičius E., „Dėl lietuviškų...“, p. 85–90.
32
Ibid., p. 87.
33
Petras Dusburgietis, Prūsijos žemės kronika, Vilnius, 1985, p.
222.
34
Zinkevičius Z., „Lietuvių poteriai“, p. 11–15.

19
20
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DAILĖ

„Šv. Kazimierai,
ant balto žirgo vėl atjoki...“
Sigita Maslauskaitė

Quad quisque prorsus ignorat,
Amare nullo pacto potest1
Šių metų kovo mėnesį LTV laida „Šventadienio mintys“
buvo skirta Lietuvos globėjui šv. Kazimierui. Jos metu
buvo klausinėjami jauni žmonės, kas yra šv. Kazimie
ras, kuo jis mums, lietuviams, svarbus. Iš prakalbintų
vieni nieko negalėjo apie jį pasakyti, kiti teigė, kad jis
nebeaktualus mūsų laikams, nieko nepalikęs, „tik“ savo

Pav. 1. Šv. Kazimieras rodo brastą Lietuvos kariuomenei per
Dauguvą prie Polocko. Vario raižinys. Neapolis, 1629

bendradarbis bei padėjėjas rungtynėse su Maskva“2.
Lietuviai, Maceinos nuomone, žvelgė į šv. Kazimierą
„kaip į simbolį istorinio jos uždavinio sprendime“3. Pra
bėgus keliems dešimtmečiams kun. Julius Sasnauskas
suabejojo filosofo kategoriškumu, sakydamas: „Šiandien
kiekvienam aišku, kad Kazimieras mums daugiau nebe
gali būti kovos su Rytais simboliu“4, kad jo šventumo ir
nemirtingumo reikia ieškoti šiandienos Vilniaus gatvė
se ir „Kristaus meilės ugnyje sudegintoje jaunystėje“5.

Pav. 2. Šv. Kazimieras, pasirodęs danguje virš Polocko, duoda ženklą
Lietuvos kariuomenei stoti į kovą. Vario raižinys. Neapolis, 1629

šventumą, neretai siejamą su jo ankstyva mirtimi.
Filosofas Antanas Maceina 1958 m. „Aiduose“, skir
tuose šv. Kazimiero 500 metų gimimo jubiliejui, straips
nyje „Simbolinė šv. Kazimiero prasmė“ Lietuvos globėją
aukštino kaip lietuvių kovų su Rusija simb ol į: „šv.
Kazimieras išgarsi lietuvių tautoje kaip jos nuolatinis

Tačiau šv. Kazimiero biografai byloja, jog sunkiausiais
tautai momentais lietuviai šaukdavosi ne plačiai pripa
žintų karžygių globėjų, o šv. Kazimiero, nepagarsėjusio
šlovingais karo žygiais bei laimėjimais.
Paulius Rabikauskas knygoje „Lietuvos globėjas šv.
Kazimieras“ pastebi, kad nors apie mirusio karalaičio

Sigita Maslauskaitė (g. 1970) – Vilniaus Arkivyskupijos
Kurijos 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.

1
„Ko kas nors gerai nepažįsta, jokiu būdu negali mylėti“, šv. Augus
tinas, De Trinit. X, i, 1.
2
Maceina A., „Simbolinė šv. Kazimiero prasmė“, in: Aidai, 1958,
Nr. 3, p. 99.
3
Ibid., p. 98.
4
Sasnauskas J., Dar kartą Žmogaus Sūnus, Vilnius, 1999, p. 53.
5
Ibid., p. 56.
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Pav. 3. Šv. Kazimieras
veda Lietuvos kariuomenę
prieš maskvėnus.
Apie 1690. Stiuko
horeljefas. Vilniaus
Šv. Petro ir Pauliaus
bažnyčia

šventumą ir stebuklus, vykstančius prie jo karsto, iškart
pradėjo sklisti garsas, tačiau pirmas šventojo biografas
Zacharias Ferreri tuos stebuklus tik santūriai pamini.
Plačiai aprašomas tik vienas nuostabus įvykis: mažos
lietuvių kariuomenės pergalė prieš gausius maskvėnų
būrius6. Tai įvykę 1519 m. Pirmoje šventojo biografijoje
(1521) nenurodoma stebuklingos pergalės vieta nė lai
kas, o minimos karštos lietuvių maldos šv. Kazimierui,
po kurių pripildytas dieviškos jėgos nedidelis apie 2000
karių būrys nugalėjo 60 000 Maskvos raitelių7. Po 80 me
tų Vilniaus prelatas Grigalius Svencickis šv. Kazimiero
biografiją papildo kitu kariniu stebuklu, pasakodamas,
kad 1518 m. prie Polocko nedidelei lietuvių įgulai raite
lis ant balto žirgo, apsisiautęs baltu apsiaustu, parodė
kelią per Dauguvos upę. Svencickis pasakoja taip pat
ir apie 1519 m. stebuklingą lietuvių pergalę prieš rusų
kariuomenę, papildydamas, jog kovos su rusų kariuo
mene metu danguje pasirodęs ir sėkmingai puolimui
vadovavęs baltais drabužiais apsirengęs karalaitis8.
Rab ik ausk as, remd am as is Bern ard o Wap ows kio
„Kronika“, teigė, kad yra buvę 1518 ir 1519 m. lietuvių
išsigelbėjimai iš didelių pavojų ir kad šios dvi perga
lės prieš gausius priešus yra istoriniai įvykiai. Pirmas
stebuklingas laimėjimas įvykęs prie Polocko, antras
netoli Vilniaus9. Kad šiose nelaimėse „daugelis šaukėsi
stebuklais garsaus Kazimiero pagalbos, yra daugiau
negu tikra“10. Tai liudija meno kūriniai, kuriuose šv.

Kazimieras vaizduojamas kaip dviejų stebuklingų įvy
kių centras. Šiame straipsnyje aptarsime žymiausius
kūrinius šių stebuklų temomis.
Augustinų vienuolio Hilariono 1629 m. Neapolyje apie
šv. Kazimierą išleistoje knygoje, išpuoštoje graviūromis,
turėjusiomis didelę įtaką besiformuojančiai šventojo
karalaičio ikonografijai, matome dvi scenas (pav. 1 ir 2).
Graviūras lydintys įrašai pateikia du minėtus stebuk

6
Plg. Rabikauskas P., Lietuvos globėjas šv. Kazimieras, Vilnius–Kau
nas: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1993, p. 71.
7
Plg. Acta Sanctorum: Martii, , t. 1, Antverpea, 1668, p. 350–351.
8
Plg. Bellarmino R., „Vita Sancti Casimiri Regis Poloniae Filii“, in:

De officio principis cristiani, Roma, 1619, p. 480; Rabikauskas P., op.
cit., p. 75.
9
Plg. Rabikauskas P., op. cit., p. 74–77.
10
Ibid., p. 77.
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Pav. 4. Šv. Kazimieras veda Lietuvos kariuomenę. Apie 1712.
Altoriaus antro tarpsnio paveikslas. Gardino katedra
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lingus pasirodymus: „II stebuklas. Apsirengęs baltais
drabužiais ant balto žirgo šv. Kazimieras apsireiškia
kariuomenei ir parodo kariams kelią per upę, kurią šie
saugiai pereina ir taip laimi prieš maskvėnus“ (Miracolo
II. Appare visibilmente il B. S. Casimiro ad un Esserci
to, vestito di vesti bianche sopra un Cavallo bianco, e fa
strada a quei soldati, accio passino sicuro un Fiuma,e
per mezzo dell’istesso attengono la vittoria contra Mosco
viti)11, „III stebuklas. Palaimintasis Kazimieras kapitono
apranga vėl pasirodo savo kariuomenei, ir tuo metu,
kai duodamas kovos ženklas, jo didinga išvaizda verčia
priešus nugręžti veidus12, paliekant lietuvių ir lenkų
karius su didesne pergale nei ankstesnė“ (Miracolo III.
Appare di nuovo in aria visibilmente il Beato Casimiro
al suo Essercito, vestito da Capitano, e mentre si da il
segno della guerra, si fa in inanzie, e co’il suo maestoso
sembiante spaventa, e costringe i nemici a volar faccia,
restando alla fine i soldati Lituani e Polonesi con maggior
vittoria di prima)13. Pirmame raižinyje šv. Kazimiero
išdidinta figūra pavaizduota priešingame upės krante
negu lietuvių kariai. Šv. Kazimieras jiems ranka rodo
kelią per upę (upė simboliška, siaura), aplink jo galvą
spindi aureolė, tolumoje matyti miesto panorama (pav.
1). Antras raižinys vaizduoja pačią kautynių pradžią: šv.
Kazimieras kunigaikščio rūbais ir karūna, pavaizduotas
iki pusės debesyse, metantis alyvų šakelę – kautynių
pradžios ženklą. Kariai sunkiais šarvais puola vieni ki
tus. Raižinio centre tolumoje matyti Polocko (su užrašu
Policense) miesto bokštai (pav. 2).
Abiejuose raižiniuose vaizduojamos scenos vyksta
prie Polocko. Autorius, matyt, rėmėsi Svencickio rašyta
šv. Kazimiero biografija, kurioje minimas tik šio miesto
vardas. Daugelis vėlesnių kūrinių, sukurtų šių dviejų
stebuklų temomis, taip pat vadinsis „Stebuklas prie
Polocko“, nors, Rabikausko manymu, 1519 m. lietuvių
kariuomenės pergalė buvo laimėta netoli Vilniaus. Meno
kūrinių užsakovams ir autoriams veikiausiai buvo ne
tiek svarbus istorinio įvykio vietos ir laiko tikrumas,
kiek šv. Kazimiero tarpininkavimo faktas.
Dailėje dažniausiai vaizduojamas 1518 m. stebuklin
gas šv. Kazimiero pasirodymas Lietuvos kariuomenei
prie Polocko: šv. Kazimieras veda savo kariuomenę
per Dauguvos upę. Garsiausi šios temos pavyzdžiai:
Vilniaus Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje, Karžygių
kopl yč ioj e esant is stiuk o hor elj ef as (apie 1690 m.),
Gardino katedroje Šv. Kazimiero altoriaus antrame
tarpsnyje kabantis paveikslas (apie 1712 m., autorius
nežinomas) ir Romos Šv. Stanislovo bažnyčioje esantis
Pranciškaus Smuglevičiaus tapytas paveikslas (1774).
Įdomu, kad šie „Stebuklą prie Polocko“ vaizduojantys
kūriniai yra skirtingose valstybėse. Prie šios grupės
11
Plg. Reklaitis P., Prarastosios Lietuvos pėdsakų beieškant, Vilnius:
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 155.
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priskirtina ir garsioji Panevėžio katedros absidės fres
ka. Ikonografija ji veikiau sietųsi su 1519 m. pergale,
įvykusia netoli Vilniaus, tačiau autorius Jonas Macke
vičius, kūrinį pavadindamas „Stebuklas prie Polocko“,

Pav. 5. Pranciškus Smuglevičius. Šv. Kazimiero pasirodymas prie
Polocko. 1774. Drobė, aliejus. Roma, Šv. Stanislovo bažnyčia

patvirtina abiejų stebuklingų įvykių sutapatinimo su
pergale prie Polocko tradiciją.
Pradėsime nuo artimiausio pavyzdžio Šv. Petro ir
Pauliaus bažnyčioje (pav. 3). Čia šv. Kazimieras joja lie
tuvių kariuomenės priešakyje, nuleista buože rodydamas
kelią per Dauguvos upę, apsirengęs kaip karvedys su
šarvais ir turintis būdingiausius atributus: apsisiautęs
šermuonėlių mantija, su kunigaikščio karūna ant galvos.
Už jo nugaros plazda vėliava. Kaip ir Hilarijono knygos
raižinyje, patvinusi Dauguva vaizduojama lyg siauras
upelis, tuo veikiausiai norima išryškinti, kad Dievui ir
jo šventiesiems nėra negalimų dalykų.
Panaši paveikslo kompozicija matoma Gardino kated
ros Šv. Kazimiero altoriaus antrame tarpsnyje (pav. 4).
12
13

Pažodžiui – „nugręžti veidą“.
Plg. Reklaitis P., op. cit., p. 157.
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Didingoje kompozicijoje didesnę dalį
užimančiame danguje pavaizduotas
šv. Kazimieras baltais drabužiais su
lelija rankoje. Lietuvių kariai – iš
kelt om is rank om is, džiaugsm ing ai
šlovinantys šventąjį karalaitį.
Šv. Kazimiero jubiliejiniais metais
(1984) grafikas Kastytis Juodikaitis
(1932–2000) grafikos raižinio tema
pasirinko 1519 m. stebuklą. Šį kartą
stebuklas vyksta Vilniaus bokštų pa
noramos fone (pav. 7). Šioje scenoje,
kaip ir Panevėžio katedros absidėje,
priešų nematyti, tačiau šv. Kazimie
ras, vienoje rankoje laikantis kryžių,
kitoje – leliją, ant balto žirgo, įkūnija
išsivadavimo vizijos šauklį ir vedlį.
Įdomu, kad 2001 m., minint šv. Kazi
mie
ro iškilmę, Vilniaus jėzuitai išleido
Pav. 6. Jonas Mackevičius. Stebuklas prie Polocko. 1931–1933. Freska. Panevėžio Kris
atviruką kaip tik su šiuo Juodikaičio
taus Karaliaus katedra
raižiniu, kurio dvieilis šaukiasi vėl
Šiame paveiksle šv. Kazimieras pavaizduotas raudonu
atjoti šv. Kazimierą: „Šventasis Kazimierai, ant balto
kunigaikščio apdaru ir karūna ant balto žirgo skriežirgo vėl atjoki palengvinti vargų, kančios...“ Gal tai
jantis per upę. Karalaitis pats laiko rankoje vėliavą,
ir nereikšmingas įvykis, bet, kita vertus, ar tai nėra
ant kuriosnupieštas Abiejų Tautų Respublikos erelis.
spontaniška įžvalga, kad ir šiandien šv. Kazimiero
Lietuviai kariai veržliai seka savo vedlį, tolumoje, ki
šaukiamasi kaip tiesos ir teisingumo karžygio, galinčio
tame upės krante, matoma rikiuotėje žengianti priešo
padėti sunkiu tautai istorinio virsmo laikotarpiu. Kai
kariuomenė.
priešų tarsi nebeturime, bet kartu kiekvienas jaučia
Šia tema sudėtingesnė Smuglevičiaus kompozicija
me, kad pasirinkimo tarp gėrio ir blogio fronto linija
(pav. 5). Paveikslas kabo Šv. Stanislovo bažnyčios Ro
eina mūsų širdyse, vėl susilaukia atliepo maldavimas:
moje dešiniajame, šoniniame altoriuje. Šv. Kazimieras,
bajoro rūbais, žengia lietuvių kariuomenės priekyje, ro
dydamas sutrikusius priešus. Šie dangstosi veidustarsi
nuo ryškios šviesos, sklindančios nuo šventojo karalaičio
(galbūt tai aliuzija į frazę il suo maestoso sembiante
spaventa, e costringe i nemici a volar faccia – jo didinga
išvaizda verčia priešus nugręžti veidus). Tolumoje ma
tyti pasvirusi burė ir Polocko miesto bokštas. Paveikslo
apačioje pavaizduotos laivo nuolaužos, o viršuje – an
gelai su alyvų šaka stebi stebuklingą lietuvių pergalę.
Stebuklinga lietuvių pergalė pavaizduota garsioje Mac
kevičiaus freskoje „Stebuklas ties Polocku“ (1931–1933)
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros apsidėje (pav.
6). Prie šio grandiozinio kūrinio dirbo tapytojai Vytau
tas Palaima ir Domicelė Tarabildienė, o Mackevičius
yra šios kompozicijos autorius. Panevėžio katedros iko
Pav. 7. Kastytis Juodikaitis. Šv. Kazimieras. 2001. Atvirukas
nografinei programai vadovavo pats šventovės statyto
jas vysk. Kazimieras Paltarokas, garsėjęs kaip karštas
šv. Kazimiero gerbėjas ir „ypač rūpinęsis gaivinti rusų
„Siela gryniausia, širdie skaisčiausia, mūsų Tėvynės
laikais slopintą vienintelio Lietuvos šventojo kultą“14.
Žiede rinktinis. Melsk Visagalį, gelbėk mūs šalį, Šven
tas Kazimierai“15. Šie žodžiai ant Panevėžio katedros
14
bokšte kabančio varpo, dedikuoto šv. Kazimierui, buvo
Jankevičiūtė G., „Lietuvos bažnytinė dailė 1918–1940 m. (1)“, in:
Naujasis Židinys-Aidai, 2001, Nr. 4, p. 186.
nukaldinti prieš 70 metų – tryliktais pirmosios Lietuvos
15
Panevėžio vyskupija, Vilnius, LKMA, 1998, p. 237.
Nepriklausomybės metais.
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Tikrovė skliaustuose, arba ko mokė
Izraelis Salantiškis
Aušra Pažėraitė

Šiek tiek biografijos
Izraelis Salantiškis (tikroji pavardė – Lipkinas) gimė
1810 m. Žagarėje. Jo tėvas buvo vietinis rabinas. Tė
vas buvo ir jo pirmasis Toros bei Talmudo mokytojas.
Tolesnių rabinistinių studijų giliu ir imliu protu pa
sižymėjusį paauglį tėvas išsiuntė į Salantus pas ten
garsėjusį mokytoją Hiršą Broidę. Salantuose jis sutiko
žmogų, padariusį didžiulę įtaką tolesniam jo ieškojimų
keliui. Tai buvo Josifas Zundelis. Jo paslaptinga asme
nybė gana greitai patraukė Izraelio dėmesį. Iš pažiūros
niekuo neišsiskiriantis krautuvininkas, ilgas valandas
leisdavęs laukuose, vienatvėje studijuodamas Torą ir
vadinamuosius musarijus, pasirodė didelis Toros ir
Talmudo žinovas; legendos apie jį buvo pasklidusios toli
už Lietuvos ribų. Jis smalsų Izraelį, ieškantį tobulumo
kelio, paskatino skaityti musarijus. Kokie tai tekstai?
Pirminė žodžio musar reikšmė – papeikimas, bausmė,
atlygis. Naujaisiais laikais šis žodis imtas vartoti turint
omenyje moralę. Dauguma tradicinių, populiarių musar
tekstų, dažniausiai spausdinamų paraleliai hebrajų ir
jidiš kalbomis, iš tiesų turėjo ryškų moralizuojamą at
spalvį. Jie buvo skirti paprastiems, neturintiems laiko
ir gebėjimo ilgai sėdėti ir studijuoti talmudinę literatūrą
žmonėms. Tačiau klasikiniai musar tekstai, tokie kaip
Bahya’os ibn Paquda’os (1050–1120, Saragosa) Hovot
ha-levavot („Širdies pareigos“), Solomono ibn Gabiro
lio (1020–1057) Sefer tikkun middot ha-nefeš („Knyga
apie sielos bruožų taisymą“), Mošės Hayyimo Luzzatto
(1707–1746) Mesillat yešarim („Teisiojo takas“), Derekh
Ha-Šem („Dievo kelias“) buvo gerokai gilesni negu pa
prastas moralizavimas prastuomenei. Pagrindinis jų
uždavinys buvo priminti, kaip sako Bahya ibn Paquda,
„širdies pareigas“, tuos vidinius religingumo aspektus,
kurie žmogaus širdį priartina prie Dievo kartais labiau
negu „[kūno] narių pareigos“, t. y. įstatymų laikymasis1.
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.
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Kaip širdies pareigos – tikėti, suvokti savo širdyje Dievo
vienatinumą, tarnauti Jam savo vidiniame gyvenime,
bijoti Jo ir mylėti Jį, turėti tinkamą intenciją Jam tar
nauti, Jį garbinti, laikytis Jo įstatymų2. Šios pažiūros,
nuosekliai vedančios į gana radikalias išvadas (kad
vidinės nuostatos, tikėjimas, intencija (nukreiptumas)
gali būti traktuojami vos ne kaip pakankamas religingu
mas), ilgainiui buvo inkorporuotos į rabiniškąją minties
tradiciją3. Jo veikalas mėgtas ir vėliau išsiplėtojusiame
Vokietijos žydų aškenazių chasidų (pamaldžiųjų) sąjū
dyje4, ir lygiagrečiai besiplėsiančiame kabalistiniame
sąjūdyje, ir tradicionalistinėje aplinkoje5. Mošė Hayy
imas Luzzatto pats žinomas kaip vienas didesnių savo
laiko kabalistų.
Musar literatūroje žmogaus dėmesys kreipiamas at
pažinti savo intencijas ir puoselėti tokias sielos savybes,
kurios padėtų tobuliau gyventi praktinį religingą gyveni
mą. Mošė Hayyimas Luzzatto, apie kurį Vilniaus Gaonas
buvo pasakęs, kad jis judaizmą išmano taip giliai, kaip
mažai kas pajėgus išmanyti, įvade savo knygai Mesillat
yešarim rašo6: „Patyrinėję daugelį dalykų pasaulyje,
pamatysime, kad daugelis guvaus intelekto ir aštraus
proto žmonių didžiausią savo minčių ir mąstymų dalį
skiria išminties subtilybėms ir analizės gilumui, kiek
vienas pagal savo intelekto polinkį ir natūralų potraukį.
Yra tokių, kurie deda didžiules pastangas tyrinėdami
kūriniją ir gamtą. Kiti visą savo mąstymą skiria astro
nomijai ir matematikai, dar kiti – menams. Yra tokių,
kurie giliai pasinėrę į šventosios Toros studijas, dar kiti
1
Pagal R. Yehuda ibn Tibbono vertimą iš arabų į hebrajų kalbą, R. Ba
hya ben Joseph ibn Paquda, Sefer Torat Hovot ha-levavot (=Duties of
the Heart), Jerusalem / New York: Feldheim Publishers.
2
Žr. Ibid., p. 18.
3
Žr. Dan J., Jewish Mysticism and Jewish Ethics, Seattle and London:
University of Washington Press, 1986, p. 22–25.
4
XIII–XIV a. sąjūdis, kurio nereikėtų painioti su XVIII a. Lenkijoje ir
Ukrainoje kilusiu Baal Šem Tovo chasidizmu. Judaizmo istorijoje būta
keleto chasidiškų sąjūdžių. Kai kurių šiuolaikinių žydų mokslininkų nuo
mone, Jėzų taip pat būtų galima laikyti vienu iš savo meto chasidų.
5
Žr. Ibid., p. 10–11.
6
Moshe Chayim Luzzatto, Mesillat Yesharim, Jerusalem / New York:
Feldheim Publishers, p. 2.
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Ši knyga Salantiškiui buvo viena svarbesnių. Po su
sitikimo su Zundeliu jis užsikrėtė šia dieviškosios tar
nystės, Dievo baimės tobulumo siekimo mintimi.
1840 m. Izraelis Salantiškis atvyko į Vilnių; atrodo,
kad dėl pašlijusių jo žmonos verslo reikalų Salantuose.
Čia jis iš karto buvo pripažintas vienu didžiausių tal
mudistų ir pakviestas į atsilaisvinusią Ramailio ješivos
(rabinistinės „akademijos“) vadovo vietą. Netrukus pa
aiškėjo, kad į tą vietą iki jo pretendavęs kitas asmuo,
kuris pasijunta gerokai pažemintas. Atsisakęs šios
vietos, Izraelis Užupyje įkūrė savo paties mokyklą, ku
rioje savo mokinius pradėjo skatinti reguliariai skaityti
musar literatūrą. Taip prasidėjo Musar sąjūdis. Kitaip
negu chasidizmas, tai nebuvo masinis reiškinys. Tai
buvo asmenybių, pajėgių atgaivinti tradicinį judaizmą,
atnaujinti jį iš pagrindų, sąjūdis9. Salantiškio pagrin
dinė auditorija buvo vadinamieji ba’alei batim, t. y.
vidurinysis visuomenės sluoksnis, – jauni vyrai, namų
savininkai, šeimininkai, paprastai – šeimos galvos,
jie buvo skatinami dalį laiko skirti studijoms, idant
galėtų galiausiai tapti ne tik stipriomis asmenybėmis,
bet ir bendruomenės lyderiais, gebančiais atsiliepti į
aktualius bendruomenės narių poreikius. Po 1848 m.
gerą dešimtmetį Salantiškis savo veiklą toliau tęsė
Kaune. Dėl sveikatos būklės priverstas gydytojų ieš
koti Vakaruose, likusį gyvenimą praleido klajonėse,
retkarčiais užsukdamas į Lietuvą, ypač į Kauną, kur
aštunto dešimtmečio pabaigoje jo mokiniai įgyvendins
vieną jo sumanymų – įsteigs institutą (Kolel) minė
tiems ba’alei batim. MirėIzraelis Salantiškis 1883 m.
Karaliaučiuje.

Tekstai

užsiėmę halachinėmis7 diskusijomis, dar kiti – midrašu8
ir kitais įstatyminiais sprendiniais. Tačiau maža tokių,
kurie pašvęstų savo mąstymą dieviškosios tarnystės
tobulinimui – meilei, Dievo baimei (yir’ah), susijun
gimui (dvekut) ir visiems kitiems dieviško atsidavimo
(hasidūt) atžvilgiams“.

Tekstų Salantiškis rašė nedaug. Visa, kas išliko – tai
aštuonios Vilniaus periodo homilijos (1843–1845), ke
letas laiškų (ir Vilniaus, ir Kauno periodo), svarbiau
siu iš jų laikomas Iggeret ha-Musar („Musar laiškas“),
išleistas Kaune iš karto jam išvykus, trys straipsniai,
paskelbti (1861–1862) žurnale Tevunah (ankstyvasis
vokiškasis periodas), ir vienas straipsnis (apie 1881
m.) rinkinyje ’Etz Peri10.
Žemiau skelbiamas pirmas iš aštuonių Izrael io Sa
lantiškio (Lipkino) homilijų (druš) vertimas11. Homili
ja skirta vieno iš savaitinių Toros skaitinių (paraša),

7
Disk usijos apie vieno ar kito įstatymo, nuos tatos praktin į pri
taikymą, laikymąsi, remiantis tomis ar kitomis sprendimo gavimo
taisyklėmis, metodais. Dažnai tos diskusijos galėjo vykti dėl visiškai
praktiškai tuo metu neaktualaus įstatymo, naudojantis spekuliatyviais
išvedžiojimais, kurie leido demonstruoti savo proto sugebėjimus.
Daugelis gilesnių talmudo žinovų vengdavo tokių ypatingų diskusijų
(ypač metodo, vadinamo pilpul), kaip tuščio ir nenaudingo puikavimo
si savo protu. Vienas iš tokių šio metodo priešininkų buvo ir Izraelis
Salantiškis.
8
Apskritai jau nusistovėjusi tradicija, kad midrašas – tai vienas

rabinistinių Biblijos interpretacijos metodų. Tačiau Mošė Hayyim
 as
Luzzatto, atrodo, turi omenyje pirminę midraš reikšmę: egzegezės
metodas, su kurio pagalba galima iš Bibijos teksto išlukštenti vieną ar
kitą halachinį sprendinį.
9
Tarp tokių asmenybių – vienas žymesnių XX a. žydų filosofin
 ės
minties istorikų Haris Wolfsonas, knygos „Nuo Filono iki Spinozos“
autorius, Kauno Slabados musariškosios ješivos „auklėtinis“.
10
Pgl. Hillel Goldberg, Israel Salanter: Text, Structure, Idea. The Et
hics and Theology of an Early Psychologist of the Unconscious, New
York, 1982, p. 12.

Kamenkos Bugskajos sinagogos sienų dekoras.
XVII–XVIII a. Ukraina
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kur is vad in as i Noa h („Noj us“) 12, pried ui (haft ar a)
prie šio skaitinio13. Tai antrasis žydų liturginių metų
skaitinys, einantis iš karto po Berešit („Pradžioje...“)
skaitinio. Haftara šiam skaitiniui paimta iš pranašo
Izaijo knygos. Joje Salantiškis interpretacijai pasi
rinko vieną eilutę, kuri biblinėje egzegezėje paprastai
interpretuojama metaforiškai, kaip kvietimas siekti
d vas in ių gėr yb ių, Diev o mal on ės, meil ės, dal ij am ų
n em ok am ai, be pin ig ų. Bet žod is „velt ui“ pran aš o
tekste iš tiesų pavartotas kitose eilutėse, nuo kurių Salantiškis, kaip būdinga žydų egzegezei, atplėšia pasi
rinktą eilutę.
Vietoj galimos metaforinės prasmės, kurios ieškoji
mas pranašo žodžiuose atrodytų savaime suprantamas,
Salantiškis bando surasti paprastą, pažodinę teksto
prasmę, kuri rabinistinėje egzegezėje vadinama pšat.
Tai, kas parašyta, turi paprastą prasmę (pšat); ji ap
čiuopiama, pagaunama intelektu, neieškant gilių, iš
pirmo žvilgsnio nematomų, prasmių. Eilutės ar atskiro
žodžio prasmė bandoma aptikti suvokiant tai, kas iš jos
akivaizdžiai išskaitoma, tai, kas skamba (ke-šamo’u),
kas numanoma (ke-mišma’u), kokia lingvistinė ar kon
tekstinė to, kas pasakyta, prasmė. Tekstas kalbąs pats
už save ir atskleidžiąs savo žodinę/tekstinę realybę,
nebūtinai turinčią turėti kokį nors realų referentą už
teksto ribų. Realybė esanti tai, kaip ji atveriama žodžiais
tekste. Patys žodžiai nesą realybės už jo ribų išraiška,
įkūnijimas, atitikimas, pasakojimas apie ją. Vis dėlto
teksto realybė kartais bandoma gretinti su patiriamąja
laike istorine, geografine realybe, siekiant geriau supras
ti paprastąją to, kas parašyta, prasmę. Tačiau teksto
skaitymo ir supratimo tikslas pasirodo beveik visada toli
nuo pastangų per jį atrasti ir pažinti istorinę tikrovę.
Veikiau priešingai. Istorinė patirtis leidžia tuose pačiuo
se žodžiuose išskaityti tai, kas dar nebuvo išskaityta,
dar kitaip pažinti tai, kas buvo parašyta. Nepaisant to,
pšat lieka prasme, kuri apibrėžiama pirmiausia kaip
paprastoji bei kontekstuali teksto prasmė.

Paprastai žydų egzegezėje skiriamos bent dvi prasmių
rūšys: paprastoji (pšat) ir „išieškotoji“ (nuo hebrajiško
draš – ieškoti, klausinėti, teirautis, tyrinėti)14. Kaip
tik draš tip o kom ent ar uos e piln iaus iai išplėtojama
teksto žodžių, eilučių bekontekstinė, dažnai visiškai
savavališkų, laisvų asociacijų interpretacija, žinoma
midrašinės kūrybos vardu. Vilniaus Gaonas draš po
būdžio interpretaciją, komentarus vadino rabinistine
tradicija, o pšat – tiesiog paprastąja interpretacija15.
Davidas Weissas Halivni teigia, kad su Vilniaus Gaonu
rabinistinėje egzegezėje prasidėjo naujasis interpreta
cijos periodas, kuriame ėmė dominuoti pšat metodas16.
Vilniaus Gaonomokiniams ir mokinių mokiniams (prie
tokių priskiriamas ir Salantiškis) draš pasidarė įma
nomas tik atremtas į pšat. Salantiškis savo interpre
tacijoje (draš), kaip matyti iš pačios pirmos eilutės, iš
tiesų atsiremia į pšat, nors grynas pšat būtų reikalavęs
atpažinti teksto metaforiškumą. Paskaitykime patį Iz
raelio Salantiškio tekstą.

11
Pateiktam homilijos vertimui naudotasi Mordekhajaus Pakhterio
išleistu Izraelio Salantiškio raštų rinkiniu su įvadu ir paaiškinimais: Kitvei
R. Yisrael Salanter: drušim, meimrim, igarot, Yerushalayim, 1972.
12
Į jį įeina Pradžios knygos 6, 9–11, 32 eilutės. Tora (Penkiaknygė)
suskirstyta į tiek dalių, kad būtų perskaityta per vienerių metų ciklą.
Ši tradicija nustatyta po II Šventyklos sugriovimo, pagrindiniams žydų
mokslingumo centrams įsikūrus Babilonijos teritorijoje. Prieš tai skaiti
nių ciklas nebuvo sureguliuotas ir galėjo tęstis iki trejų metų. Juo labiau
nebuvo sureguliuoti ir pranašų knygų priedai prie pagrindinių skaitinių.
Paprastai sinagogose II Šventyklos laikotarpiu būdavo skaitomas pirmasis
po ranka pakliuvęs pranašų knygų skaitinys. Visa tai buvo sutvarkyta taip
pat Babilonijoje: prie kiekvieno Toros skaitinio buvo prišlietas vienas
ar kitas skaitinys iš pranašų knygų. Kadangi Biblijos skirstymas į šian
dien vartojamus skyrius, eilučių numeravimas atsirado gerokai vėliau
(Renesanso metu) krikščioniškoje Europoje, judaizmo tradicijoje išlikęs
skirstymas dažnai skiriasi nuo krikščioniško taip, kad kai kurie tekstai,
kurie krikščioniškoje tradicijoje pasirodo priklausą skirtingiems pasa
kojimams, čia pasirodo kaip vientisi pasakojimai ir atvirkščiai. Dažnai
tai leidžia aptikti visiškai kitokią pasakojimo logiką, struktūrą.

13
Haftara paprastai būna skaitinys iš kokios nors pranašų knygos (prie
kurių priskiriamos Jozuės, Teisėjų, Samuelio ir Karalių knygos).
14
Tiesa, žinomos dar ir kitos dvi prasmių rūšys: remez („aliuzija“) ir sod
(„paslėptoji“), tačiau jos nėra plačiai vartojamos. Be šių keturių prasmių
žinomos ir rabiniškos egzegezės taisyklės, metodai, kurių žinomiausias
rinkinys – vadinamieji „Trylika rabi Išmaelio principų“, randamų Tal
mude. Veikiausiai jie jau buvo vienu ar kitu pavidalu naudoti II Šven
tyklos laikotarpiu ir kaip principai suformuluoti ankstyvuoju Talmudo
komplektavimo laikotarpiu (bent jau I a. pr. m. e. – II m. e. a.).
15
David Weiss Halivni, Peshat and Derash. Plain and Applied Me
aning in Rabbinic Exegesis, New York, Oxford: Oxford University
Press, 1991, p. 30–31.
16
Ibid.
17
Susijungimo su Dievu. Žodis ha-Šem pažodžiui reiškia „tas Vardas“,
t. y. Dievo vardas. Vengiant jį ištarti, jis pakeičiamas žodžiais Adonai
arba ha-Šem, arba Šventasis, Palaimintasis ir kitais.
18
Šis žodis (ta’avah) Biblijoje beveik visais atvejais reiškia sielos geis
mus ne tiems dalykams, kurių priderėtų geisti. Pirmas toks buvo pažinimo
medžio vaisiaus geismas („Moteris matė, kad medis geras valgymui ir
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Homilija
Noah haftara
Kod ėl mok at e pin ig us ne už duon ą, ir atid uod at e
 ždarbį ne už tai, kas pasotina? Klausyte klausykite
u
manęs, ir valgysite, kas gera, gardžiuosis skanėstais
jūsų siela… (Iz 55, 2)

Paprastos to, kas parašyta, prasmės daugiažodžiavimas
neleistų suprasti, net dar labiau apsunkintų.
Argi tai šventas kelias trokštantiems Dievo artumo: siek
ti skanėstų ir valgyti tai, kas gera ir riebu, tai, kas nutolina
žmogų nuo tobulumo ir dvikut ha-Šem17, tebūnie Jis pa
laimintas? Ką gi tvirtina mums pranašas? Kad valgysime
tai, kas gera, ir gardžiuosimės geriausiais šio pasaulio gardė
siais, – čia kvailiai taip ir apsigauna. Kita vertus, jis bus per
daug pasakęs, [sakydamas] „jūsų siela“: juk būtų pakakę pa
sakyti „gardžiuositės skanėstais“. Kam gi jam „jūsų siela“?
Atrodo, yra dvi rūšys pinigų geismo18. Būna, kad pinigai
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geidžiami daugiau savo poreikiams [patenkinti], ir kiekvie
nas, jų siekiantis, ieškos ne konkrečiai jų, bet juose visko,
ko geidžia jo siela. Ir būna, kad geidžiama pinigų ne turint
kokį nors poreikį: pats pinigų pomėgis įsišaknijęs taip, kad
didina didžiulį, su niekuo nepalyginamą, troškimą. Jis atsi
sakys valgyti ir gerti vien vardan didelių pinigų.
Skirtumas tarp jų tas, kad pirmas, savo [poreikius] visiškai
patenkinęs, nebesirūpins kaupti daugiau pinigų. Ne taip
antrasis, nes net jeigu kaip smėlio padaugėtų jo pinigų, jo
siela nebūtų pasotinta turtu, ir jam visada rūpės toliau kaupti
pinigus, nes pinigai tik stiprina jame didįjį jo troškimą labiau
už visus kitus troškimus, ir jis trokš visko, kas tik gausins jo
pinigus (gali būti, kad turint omenyje kaip tik tokį nukreip
tumą [kavanah] ir buvo parašyta: „Pinigus mėgstantys – t. y.
pačius pinigus, o ne tai, į ką jie iškeičiami, – nepasisotins pi
nigais“ (Koh 5, 9), niekada nepasisotins). O kadangi apskritai
pinigų geismas yra skaudus blogis (plg. Koh 5, 13, 5, 15),
tai antrasis iš tiesų gerokai pasunkina tą blogį. Juk pirmasis
gali būti nukreiptas dangaus link; tai galėtų būti turtas, skirtas
Kūrėjo, tebūnie palaimintas Jo vardas, tarnystei: leisti savo
vaikus į Talmud Tora19, [atlikti] micvot20, gmilut-hassadim21,
nes visi šio pasaulio reikalai, kaip ir teisingumo darbai, jeigu
bus padaryti žmogui turint tinkamą nukreiptumą: pastiprin
ti kūną Kūrėjo tarnystei, – tada savaime bus atlikta micva
(kaip kad parašyta Rambamo22 Halakhot de’ot23 veikale,
[taip pat knygose] Ha-tur24, Šulhan Arukh25, Oreh Hayyim
(231 skyrelio aiškinimas ir jo pabaiga). Štai kas ten sakoma:
„Ir tas, kuris taip elgiasi, nuolatos tarnauja savo Kūrėjui“26.
Kaip sakydavo palaimintos atminties mokytojai (Berakhot,
daf 63a27): „Paaiškino Bar Kapara: „Kuris tas mažytis Toros
tekstelis, į kurį atsiremia visi esminiai Toros priesakai?“ – „Vi
suose savo keliuose išpažink Jį ir Jis ištiesins tavo kelius“ (Pat
3, 6)“. Tačiau ne taip antrojo atveju, nes neįmanoma, kad jis
kokiame nors dalyke turėtų nukreiptumą vardan Dangaus.
Argi įsakė Šventasis, tebūnie Jis Palaimintas, nuimti derlių ir
kaupti didelius pinigus tam, kad tai nebūtų panaudota?
Šio pasaulio dalykai vadinami malonumu, nes po džiaugs
mo – džiaugsmas, kaip jau ilgai aiškinome kitoje vietoje28.
Tačiau kadangi tvirtinimas „visuose savo keliuose išpa
žink jį“ tinka ir valgymo, ir gėrimo, ir gardžiavimosi valan
dai, kaip ir mokymuisi tą valandą, kai gaunamas atlygis už tai,
tai pasirodo [anie dalykai] pavadintini gėriu, nes tikslas – gėris.

Dar vienas skirtumas tarp valgymo vardan Dangaus ir
valgymo savo geismui patenkinti: tik kūnui nėra [nieko]
skaniau už valgymą, o ne sielai, [kuriai nėra nieko skaniau
už tai,] kas yra valgis vardan Dangaus, kaip parašyta kny
gose – kad ir siela būtų pagardinta tinkamu nukreiptumu, ir
paaiškinta: „kodėl mokate pinigus ne už duoną?“ – kadangi
neturite poreikio duonai, o tik geidžiate pinigų kaip tokių. Ir
jeigu „leidžiate tai, ką uždirbote tam, kas nepasotina“, tada
siela lieka amžinai nepasotinta. Ir taip pat neįmanoma, kad
tame nukreiptume vardan Dangaus būtų laikomasi „visuose
savo keliuose išpažink Jį“, bet nebūtų laikomasi maloniuose
[dalykuose], kadangi „klausykite manęs ir valgysite tai, kas
gera“ reiškia, kad visi malonumai gali išeiti į gera. Ir kaip
jūsų valgymo atžvilgiu nebus nieko gardesnio kūnui, taip
tam, kuris klauso Dievo – „ir gardžiuosis skanėstais jūsų sie
la“. Taip ir siela bus pasotinta, ir tikrai [susilauks] Ha-Šem,
tebūnie Jis palaimintas, pagalbos.

geistinas (ta’avah) akims ir trokštinas (nehmad) sėkmei“ (Pr 3, 6)). Sa
lantiškio tekstuose jis pasirodo gana reikšmingas terminas, nusakantis
prigimtinį žmogaus polinkį geisti netinkamų dalykų. Remiantis šiuo
terminu, vėliau jis vystys savo pedagoginę-psichologinę koncepciją, kuri
dažnai vertinama kaip gana pesimistinė žmogaus galimybių įveikti savo
polinkius atžvilgiu. Tačiau šioje homilijoje kol kas dar sunku apčiuopti
kokį nors pesimizmą ar kokių nors atšiauraus asketizmo užuomazgų,
kas bus jam ir ypač jo sekėjams prikišama kiek vėliau.
19
Religinė mokykla. XIX a. carinėje Lietuvoje Talmud Tora mokyk
los tapo našlaičių ir neturtingų tėvų, nepajėgiančių sumokėti chedero
(privačios pradinės religinės mokyklos) mokytojui (melamedui), vaikų
prieglaudos-mokyklos, išlaikomos bendruomenės lėšomis. Salantiškis,
matyt, turi galvoje ne šią, o tradicinę Talmud Torą.

Įstatymams.
Terminas, reiškiantis gerus (teisumo, gailestingumo, artimo mei
lės) darbus.
22
Santrumpa, reiškianti Rabi Moše ben Maimon (Maimonidas).
23
Halakhot d’eot, 3 skyrius, halakhot 2–3 (leid. past.).
24
Keturios rabio Jaakovo, Ašero sūnaus, eilės. Eilutė Oreh Hayyim,
halakhot Dienotvarkė, siman 631; (leid. past.).
25
Klasikinis žydų įstatymų kodeksas, sudarytas Josefo Caro.
26
Žiūrėk atitinkamoje Šulkhan Arukh vietoje (leid. past.).
27
Talmudo traktatas.
28
Buvo nurodęs, matyt, viename iš savo komentarų (leid. past.).
29
Šią ekonomikos, pragmatikos, žmogiškųjų gyvenimiškų būtiny
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Homilijos komentaras
Daugelis švietėjiškos nuostatos veikėjų XIX a. pabaigo
je kritikavo musar sąjūdį dėl perdėto asketizmo, tačiau
Noah haftara homilija galėtų versti suabejoti, ar paties
Salantiškio pradiniuose sumanymuose buvo galima rasti
ką panašaus į asketizmą. Tekstas, atrodo, skirtas ne
prastuomenei, bet veikiausiai ba’alei batim. Jis visiškai
nepanašus net ir į moralizuojantį pamokslą. Žaisdamas
pšat skaitymo būdu Salantiškis paprasčiausiai atran
da vienoje pranašo Izaijo eilutėje prasmes, kurios būtų
aktualios būtent tam visuomenės sluoksniui.
Atrodo, kad Salantiškis sako savo klausytojams ar
skaitytojams, kad paprastoji to, kas parašyta, prasmė
priešinga daugiažodžiavimui, nes daug žodžių tik ap
sunkintų galimybę ją pagauti. Be abejo, tai, kas para
šyta – Izaijo eilutė, kurią jis bando skaityti ir suprasti...
Nors pranašo tekstas metaforiškas, Salantiškis paban
do perskaityti tai, lyg jame metaforiškumo nebūtų nė
pėdsako. Eilutei suprasti reikia paprastos nuovokos.
Įpratusiam skaityti tekstą (čia – Biblijos) eilutė po
eilutės, pagaunant kokią nors jų bendrą pateikiamą
žinią, o paradoksaliems ir pažodiškai sunkiai supran
tamiems pasakymams suteikiant metaforos statusą,
20
21
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paaiškinti, kad kalbama ne apie pinigus, o apie tai, kad
panaši žvilgsnio supaprastinimo praktika gali pasirodyti
iš Dievo ateinantys („dvasiniai“) dalykai neįkainojami
sunkiai įveikiama ir dar sunkiau „įteisinama“. Gal tai
pinigais ir kad jie dalijami veltui, tačiau Salantiškis
padaroma „paėmus į skliaustus“ visus įmanomus eilu
atsisako tokio trivialaus sprendimo. Neišleisdamas
tės kontekstus? Pšat žvilgsnis į tekstą turi tokiu būdu
iš akių paprastų teksto žodžių, jis leidžia jiems iškelti
tematizuoti kiekvieną sakinį, žodį, suskliaudžiant visa
gana pragmatišką dilemą29, kuri neatrodys pritempta,
kita, taip pat ir gyvenamą pasaulį, kad tie žodžiai pasi
rodytų kuo skaidresni, atviresni, be laiko ir kontekstų
nepaisanti elementarios teksto logikos, jei prisimin
apnašų. Šitokį žvilgsnį „metęs“ į pranašo Izaijo eilutę,
sime dar Vilniaus Gaono iškeltą klausimą: kaip kuo
Izraelis imasi paprastosios prasmės išskleidimo.
pilniau, su visa savo esybe, kuri, be abejo, įtraukta į
Krenta į akis tai, kad, atrodo, šioje eilutėje kalbama
šio, gyvenamojo pasaulio, reikalavimų sferą, į šio, dar
apie pinigų leidimą ne ten, kur reikia, ne tiems daly
neatpirkto pasaulio, pragmatiką, jo real ybės (mišmaš)
kams, kurie būtų verti. Kita vertus, kviečiama valgyti
sferą, atsiduoti visiškai nepragmatiškam Toros studi
skanėstus ir gerą maistą.
javimui? Pragyvenimo reikalavimų bent minimaliai ne
Svarstymas pradedamas klausimu: argi tai ir yra
patenkinus, vargu ar bus įmanoma savo esybę palenkti
kelias ieškantiems, siekiantiems Dievo artumo – val
Torai studijuoti ir įsakymams bei nuostatoms atlikti.
gyti skanumynus, gerai ir riebiai misti? Iš tiesų gali
Taigi nors pragmatikai palenktą gyvenamąjį pasaulį
pasirodyti keista, kodėl pranašas kalba apie gero ir
grynasis mąstymas bando palikti anapus skliaustų,
riebaus maisto valgymą kaip apie siekiamybę tiems,
pragmatikos pasaulis reiškia pretenzijas į tą suskliaus
kurie ieško Dievo? Bet, atrodo, Izaijas kaip tik tai ir
tą „dvasios“, „grynojo proto“, „teorinės žiūros“, „Toros
tvirtina: mes gard žiuos im ės gard ės iais... Veikiausiai
studijavimo“ pasaulį, grėsdamas jam primesti savus
šio pasaulio gardėsiais. Kvailiai yra tie, kurie apsigau
įstatymus, suredukuoti į save. Tokioje situacijoje galima
na ir pasimeta, nepastebėję vieno žodelio, kuris, atrodo,
arba dar stipriau įsitvirtinti nepajudinamuose „grynos
buvo tik retorinė priemonė, kažkas,
kas pasakyta viršaus, nors buvo ga
lima pasakyti paprasčiau. Pranašas
įterpė žodelį „[jūsų] siela“, nors buvo
galima pasakyti „jūs“... Tad šis, lyg
ir nebūtinas žodelis, vien todėl, kad
stilistiškai atrodo kaip „perteklinis“,
patraukia dėmesį. Toliau svarstant
aiškėja, kad šis žodis tampa raktu,
kuriuo bandoma „atrakinti“ pasaky
mo užraktą. Jis žymi takoskyrą tarp
dviejų nuostatų, ir to skirtumo būtų
buvę neįmanoma pamatyti be šio žo
džio. Be jo galėtume pranašo kvietimą
suprasti kaip kvietimą valgyti kažką
geresnio ir gardesnio nei tai, kas buvo
bandoma įsigyti už uždirbtus pinigus.
Neišvengiamai kyla pinigų paskirties
klausimas: ko už pinigus geidžiama
įsigyti? Už ką pinigai mokami, jei pra
Jablonovo sinagogos sienų dekoras. XVIII a. Ukraina
našui prireikė skatinti nemokėti už
tai, sakant, kad tai nepasotina ir nėra
duona? Tačiau vietoj šių klausimų Salantiškis skuba
erdvės“ (= idealybės, grynosios absoliučiosios dvasios)
atsakyti į kitą klausimą, kuris tiesiogiai, atrodo, neky
bokštuose, praradus sąsają su gyvenamojo pasaulio
la iš pranašo raginimo, tačiau kaip tik šis klausimas
realybe, arba bandyti priimti šį iššūkį, leidžiantis į
pasirodo adekvačiausiai pagaunąs to raginimo šerdį:
egzistencinių patirčių srautus, balansavimą „ant skus
kokio būna pinigų geismo?
tuvo ašmenų“, arba bandyti įsižiūrėti į šį egzistuojantį
Atrodo, kad kita pranašo Izaijo eilutė būtų galėjusi
pasaulį fenomenologiškai konstituojant jo daiktiškus ir
bių-poreikių tenkinimo temą dažnai liečia ir E. Lévinas (plg. Totalité et
infini: „Žmogiška būtybė pasitenkina savo poreikiais, ji yra laimingaper
savo poreikius. „Gyvenimo kažkuo“ arba, kaip pasakytų Platonas, šių
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malonumų kvailybės, paradoksas yra pasitenkinimas atžvilgiu to, nuo
ko gyvenimas priklauso“ (Paris: Kluwer Academic, 1992, p. 118)).
30
Plg. Lévinas E., Ethique et Esprit // Difficile liberté.
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laikiškus pavidalus, leidžiant jiems atverti savo tiesą,
arba kontempliuoti kūnų gestus, jų konstituojamą ir
juos konstituojančią realybę, arba tiesiog tarti, kad nieko
nėra, kas nebūtų palenkta pragmatikai ir atskliaudus
skliaustus, suprastinti visas trupmenas į vieną gražią
ir paprastą mokslinę formulę.
Rabis Izraelis taip pat bando pasižiūrėti į anapus Toros
studijavimo vardan jos pačios esančią realybę, kurios
pragmatiką simbolizuoja (bent jau beįsivažiuojančios
į kapitalistinį susitvarkymą visuomenės kasdienybėje)
pinigai... Ką su jais daryti? Kokį iššūkį kelia ši figūra
savo teisių reikalaujančiam „dvasios“ pasauliui? Pinigų
geismo, sako rabis, esama dvejopo – dėl jų galios pa
tenkinti poreikius, kurie galėtų būti vadinami „kūno“
poreikiais, ir geismas pinigų dėl jų pačių... Po šimto
metų Emmanuelis Lévinas prisimins, kad populiarioji
antisemitinė nuostata žydų atžvilgiu mėgsta kaltinti
žydus materializmu, „kūniškumu“30. Tačiau, jo many
mu, jis reiškia ne tiek „dvasinių“ dalykų kaip tokių,
ignoravimą, bet tiesiog kitokio dvasingumo nuostatą,
kurią geriausiai išreiškia rabi Izraelio Salantiškio moto:
„Mano artimo materialinis stygius yra mano dvasinis
stygius“... Salantiškis, atrodo, kaip tik ir atlieka šį etinį
judesį, „atskliausdamas“ „dvasios“, „Toros ir įstatymų“
pasaulio skliaustus gyvenamajam pragmatiškajam pa
sauliui, kuriame sutinkami tie, kurie vadinami „artimo“
vardu ir kurie pirmiausia pastebimi kaip „vargas“ ar
„vargšas“, kuris vėliau, Lévino tekstuose, bus pažymėjęs
kiekvieno, esančio priešais mane, buvimą.
Atskliaudus šiuos skliaustus, aptinkamas žmogiškasis
pasaulis, žmonių pasaulis, o pastarieji nėra (bent jau
vien tik) dvasinės būtybės. Pirmiausia tai kūno prag
matikos subjektai. Kaip tokie jie turi kūno poreikius,
apetitus, geismus, troškimus, reikalavimus, dažniausiai
neigiančius visa, kas reikalauja nesuinteresuotumo,
nukreiptumo į tai, kas iš esmės neteikia „kūniškos“
naudos, nepatenkina „kūno poreikių“... Tačiau Salantiš
kis siūlo prisiminti pranašo žodelį, pasakytą „viršaus“.
Siela galėtų būti suvokiama kaip „ne-suinteresuotumo“,
„ne-pragmatikos“ pasaulio, buvusio skliaustuose, įnamė,
apie kurios troškimą, pasirodo, pranašas ir kalba... Ji
trokšta būti pasotinta kažkuo, kam pinigai paprastai
nėra skiriami, su kuo pinigai, atrodo, visiškai nesuderi
nami... Iš tiesų ji lieka nepasotinta, jeigu visas žmogaus
rūpestis, jo ketinimai nukreipti tiek į pinigų dėl jų pačių,
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tiek ir tik į kūniško stygiaus, kūno poreikių tenkinimą...
Be abejo, pastaruosius patenkinus, priemonės (t. y. pi
nigai) daugiau neberūpi... Tačiau atsitinka, kad net ir
šių reikmių žmogus gali nepaisyti, užmiršti, ignoruoti,
vardan kitokios rūšies geismo, kuris labai panašus į
„dvasinį“ ne-suinteresuotą geismą, troškulį, kurį siekia
ma pasotinti nepragmatišku pinigų pamėgimu. Pinigai
gali būti geidžiami dėl jų pačių, o ne dėl galios, kurios
dėka galima patenkinti būtinus kūno (ir sielos, kaip
matysime) poreikius... Tai tam tikra „dvasios“ pasaulio
troškulio simuliacija, kuri skleidžiasi nepragmatiško
je erdvėje. Atrodo, kad šis geismas suskliaudžiamas į
skliaustus vietoj „dvasinių“ vertybių pasaulio. Ir, ko
gero, apie šį geismą ir alkį, kaip pastebi Salantiškis,
ir parašyta Koheleto knygoje: jis niekada nebus paso
tintas... Tad kas gali būti pasotinta iš tikrųjų, mokant
pinigus už tai, kas būtų ta „duona“ sielai, tie gardumy
nai, pajėgūs pamaloninti sielą ir ją pasotinti iš tikrų
jų? Salantiškis atranda vieną atsakymą: tai tinkamas
ketinimas pragmatiškai panaudojant tokias pasaulio
gėrybes kaip pinigai, pragmatiškai juos investuojant
į nesuinteresuotumo sferą: į „dvasios sferą“, kuri yra
Kūrėjo ir jo įsakymų sfera. Pinigai kaip pragmatinė
realybė gali tapti priemone, padedančia vykdyti įsta
tym us, pries ak us, nuos tat as, taip pat ir priem on e,
padedančia atsidėti Toros studijoms (sau pačiam ar
kitam, pavyzdžiui, savo vaikams). Kitaip sakant vis
kas, kiekvienas kūnas (kiekvienas dalykas) gali būti
palenkiamas Torai, pririšamas prie Toros, kaip minima
Berakhot traktate. Visi kūnai turi būti „pririšti“ prie
Toros, ir visa Tora, pagal Talmudo išminčių bar Kaparą,
gali tilpti į vieną eilutę: „Visuose savo keliuose išpažink
Viešpatį“... Turint tinkamą intenciją (kavanah), turint
kryptį „dėl dangaus“, visi reikalai, dalykai, net ir šio
pasaulio malonumai, būdami „prikabinti“ prie Toros,
gali pasotinti ne tik kūną, kuriam, be abejo, nėra nie
ko geriau už jam skirtus skanėstus ir gerą maistą, bet
ir sielą, kuriai nėra nieko gardesnio už šią nuostatą,
kryptį. Pastaroji veda į intymų Dievo artumą (dve
kut), nes taip arčiausiai dalyvaujama šio pragmatiško
pasaulio – pačią jo pragmatiką nukreipiant į nesuin
teresuotumo, nepragmatiškumo, t. y. „dangaus“, sferą, – atbaigiamajame, kartu ir atperkamajame, pasau
lio kūrybos darbe.
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mūsų pirmtakai

Keli „Aidų“ istorijos puslapiai
Dalia Kuizinienė

Kultūros žurnalas „Aidai“ – bene ilgiausiai išeivijoje ėjęs
leidinys. Pradėtas leisti dar Vokietijos DP stovyklose,
jau pirmaisiais metais jis tapo reikšmingu kultūros ir
literatūros žurnalu, būrusiu pačių įvairiausių kartų ir
nuostatų žmones. Čia ir mėginsime pristatyti „Aidų“
kūrimosi istoriją ir kaitą.
1944 m. pabaigoje, per Kalėdas, pasirodė Miuncheno
stovyklos informaciniai lapeliai, pavadinti „Aidais“. Re
daktorių sumanymu, leidinys turėjo būti vienkartinis ir
atlikti informacinę funkciją. „Nutarėm išleisti vienkar
tinį leidinį ir davėm jam vardą „Aidai“. Nežinau, ar tą
vardą mums įkvėpė sprogstančių bombų garsai, ar mūsų
tėvynės ilgesys, ar mūsų noras duoti Lietuvos „echo“
(aidą) savo išblaškytiems, prislėgtiems tautiečiams.“1
1945 m. rugsėjo mėnesį pasirodo žurnalas „Aidų“ pava
dinimu. Pirmi septyni numeriai (1945 09 01 – 1945 10 30)
ėjo reguliariai kas savaitę, žurnalą tesudarė keturi lapai
ir jis vadinosi lietuvių informaciniu leidiniu. Pirmasis
juridinis „Aidų“ leidėjas ir vyriausiasis redaktorius buvo
Vytautas Bieliauskas. 1945–1948 m. faktiškas redakto
rius buvo Kazys Bradūnas. Pirmo numerio redakcijos
įvadiniame straipsnyje pateiktos kai kurios redakcijos
nuostatos. Pirmiausia buvo paskelbtas leidinio infor
macinis pobūdis, o tik vėliau išsakytas tikslas „duoti
skaitytojams straipsnių, straipsnelių, rašinių, eilėraš
čių, žodžiu, tą, ką mes suprantame kultūrinės srities
aktualijomis“2. Pirmi „Aidai“ neatsiribojo nuo aktualių
politinių naujienų, jų santrauką pateikdami trumpai
ir glaustai. Vis dėlto jau pirmuosiuose žurnalo nume
riuose redakcija pabrėžė, kad imsis „daugiau kultūrinio
ir informacinio darbo“3. Pirmas žurnalo numeris taip
pat skelbė siekį ir norą būti tam tikra gija, kuri vienytų
daugybę lietuvių, išsibarsčiusių po kelias dešimtis pabė
gėlių stovyklų Vokietijoje. Pabrėžtina svarbi redakcijos
intencija jungti ir vienyti įvairių generacijų ir nuostatų
rašančiuosius. „Spauda yra gyvenimo pulsas. Jinai yra
ta gija, kuri eina per visą visuomeninį ir kultūrinį gy
venimą. „Aidai“ nori būti taip pat tąja rišančiąja gija,
kuri mus, išsisklaidžiusius, artintų ir vienytų.“4
Pirmuose numeriuose skelbti daugiausia informacinio

pobūdžio straipsniai, analizuojantys lietuviškas aktua
lijas, politines naujienas, buvo įterpiamas vienas kitas
eilėraštis ar trumpa novelė. Kultūrinės bei literatūrinės
publikacijos teužėmė vos ketvirtadalį žurnalo ploto.
1945 m. „Aidų“ Nr. 4 išėjo didesnės apimties, jame
skelbiamas redakcijos straipsnis „Su naujomis viltimis“,
kuriame išreiškiamas siekis „dėti daugiau grožinės
lit erat ūros dalykų, duot i publicist inių bei istorinių
straipsnių“5. Taip pat žadama įvesti specialų skyrių,
kuriame būtų skelbiamos istorijos, lietuvių literatūros,
kalbos dalykų santraukos, siekiant pagelbėti be vado
vėlių dirbantiems mokytojams.
Šeštas „Aidų“ numeris padidėjo ne tik puslapių skai
čiumi, bet ir padaugėjo kultūros straipsnių bei grožinės
literatūros publikacijų.
Grožinės literatūros publikacijos pasižymėjo dvejopa
orientacija: čia spausdinama lietuvių ir pasaulinės li
teratūros klasika bei tremtyje kuriančiųjų kūryba. Iš
lietuvių klasikos aktualizuojamas Maironis ir Motiejus
Valančius. Iš tremtyje kuriančiųjų daugiausia pirmuo
siuose numeriuose išspausdinta Bernardo Brazdžionio
ir Kazio Bradūno eilėraščių, po vieną ar kelis eilėraščius
publikuoja Stasys Santvaras, Paulius Jurkus, Alfon
sas Nyka-Niliūnas, Henrikas Nagys, Vincas Kazokas.
Turbūt dėl vietos stokos „Aiduose“ menkai tepubli
kuojama proza (pasirodo po vieną Liudo Dovydėno ir
Pauliaus Jurkaus novelę) ir tėra vos viena literatūrinė
recenzija (apie Bradūno dar Lietuvoje išleistą knygą
„Pėdos arimuos“).
1945 m. „Aidų“ kryptis gali būti nusakoma remiantis
vedamaisiais straipsniais. Dažniausiai jie būdavo itin
trumpi, pasirašyti slapyvardžiais. Keletą straipsnių
pirmų metų „Aiduose“ paskelbė tuometinis žurnalo
leidėjas Bieliauskas. Remdamasis José Ortegos y Gas
seto sąvokomis, autorius tyrinėjo masės (visuomenės)
ir individo (asmenybės) santykį. Teiginiai iliustruoti
visuomeninės įvairių tautų laikysenos karo ir pokario
metu pavyzdžiais, pagrindinis dėmesys skirtas lietuvių
Bieliauskas V. J., „„Aidų“ pradžia“, in: Aidai, 1975, Nr. 1, p. 8–9.
„Ir vėl „Aidai““, in: Aidai, 1945 09 01, p. 2.
3
Ibid.
4
Ibid.
5
„Su naujomis viltimis“, in: Aidai, 1945 09 24, Nr. 4, p. 1.
1
2

Dalia Kuizinienė – hum. mokslų daktarė, Lietuvių išeivijos
instituto vyr. mokslo darbuotoja.
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iškėlė kultūrinės veiklos būtinybę kaip vienintelį tau
tremtinių padėčiai aptarti. Pokarinė Europos visuome
tinio išlikimo garantą.
nė vadinama mase, atsidūrusia kryžkelėje6, praradusia
Nuo aštunto numerio „Aidai“ pradėjo vadintis kultūri
asmenybes ir vadus. Daugelis Europos tautų išgyvena
niu informaciniu leidiniu. Beveik tris kartus padidėjo
kultūrinę bei dvasinę krizę. Straipsnio autorius kon
žurnalo puslapių skaičius, ilgainiui iš žurnalo dingo
statuoja lietuvių tautos dalies tragediją, nes „be tėvy
dienos aktualijų informacija. Skelbiant grožinę kūrybą,
nės mes kaskart silpnėjame ir nejučiomis džiūstame“7.
nebesitenkinama vienu ar dviem eilėraščiais (minėta
Lietuvių inteligentija DP stovyklose patiria asmenybę
me numeryje publikuojami Jono Aisčio Prancūzijoje
niveliuojančias ir suvisuomeninančias sąlygas, paver
raš yt i eil ėr ašč iai uži ma
čiančias ją mase: „buvimas
du žurnalo lapus). Prade
be vietos, be savo žemės po
dama spausdinti kultūrinė
kojų ir stovyklų gyvenimas
inf orm ac ij a ir nauj ien os
pam až u ją, kaip ir vis us
apie žymiausius pasaulio
kitus, ima nug al ėt i ir ji
raš ytoj us, jų nauj aus ius
virsta mase“8. Gvildenda
kūr in ius. Šis kult ūr in ių
mas lietuvių tremties rea
naujienų skyrius „Aiduose“
lijų problematiką, autorius
tampa nuolatinis. Be to,
mėgina gaivinti Stasio Šal
žurnal e prad ed a rodyt is
kauskio „gyvosios dvasios“
trumpi straipsniai, supa
teoriją, tikėdamas, kad ji
žindinantys su žymiausiais
gali padėti sprendžiant es
pasaulio rašytojais (Vincas
minį lietuviškų visuomenei
Trumpa p ristat o amer i
tremt yj e išk il us į klaus i
kieč ių raš yt oj ą Rob ertą
mą, Bieliausko suformu
Nathaną, vėlesniuosenu
luotą taip: „ką mes turime
„Aidų“ redaktorius Kazys Bradūnas ir Kazimiera Bradūnienė. 1947.
me
riuose spausdinama iš
ir kokiu konkrečiu keliu
Miunchenas, Mühlbaurnstraße 36
trauka iš jo romano, vėliau
mes galėtume išsigelbėti
Alf ons as Nyk a-Nil iūn as
ir išgelbėti savo asmenis?
skelbia prancūzų literatūros apžvalgas, aptardamas
Kaip dabartinėse sąlygose sėkmingai nugalėsime savąją
tiek bendrąsias tendencijas, tiek atskirus autorius bei
kryžkelę?“9 Šalkauskis, daug rašęs apie katalikiškosios
jų poezijos vertimus).
pasaulėžiūros problemas, itin aktualizavo katalikiškojo
1945 m. „Aid ų“ kryptis nebuvo aiškiai apibrėžta.
auklėjimo svarbą. Jo populiarintas „gyvosios dvasios“
Straipsniuose svarstytos ne kultūros, o daugiau su
sąjūdis turėjo apimti svarbiausias dvasinio gyvenimo
vis uom en in e ar mor al in e prob lem at ik a sus ij usios
sritis (ypač kūrybos sferą), suteikti katalikybei naujų,
problemos. Juose buvo keliami egzistencijos, ateities
modernesnių idėjų10.
nežinios, prisitaikymo svetimoje žemėje klausimai.
Abejodamas, ar gali svetimoje aplinkoje prigyti visos
Tėvynės praradimas ir tautinės egzistencijos gyvybin
lietuvių tradicijos suformuotos nuostatos, svarstyda
gumas tampa esminiu dalyku. Neatsitiktinai dažnas
mas lietuviškų organizacijų bei partijų egzistavimo
straipsnis neišvengia patetiškos retorikos, patriotinio
galimybes tremtyje, autorius iškelia būtinybę bet ku
aspekto aktualizavimo, tautinio identiteto problemų
riai iš organizacijų būti vieningai. Vienybė bet kurioje
svarstymo. Grožinės literatūros publikacijose, o jų dau
srityje (profesinėje, kultūrinėje) yra nuolat pabrėžiama
gumą sudarė poezija, taip pat vyrauja gimtinės prara
pirmais pasitraukimo iš Lietuvos metais daugelyje įvai
dimo ir nostalgijos motyvai. Bendra tremties situacija
rių leidinių, straipsnių ir deklaracijų. Tų pačių metų
(taip pat ir kultūros) pirmais metais yra labai taikliai
ankstesniame „Aidų“ numeryje Leonardas Dambriūnas,
nusakyta: „nerimu virpanti laukimo įtampa“ 11.
rašydamas apie stovyklinę spaudą, pabrėžia būtinybę
burtis į didesnius centrus ir leisti laikraštį jei ne visiems
Pirmų metų „Aidai“, kaip ir daugelis kitų leidinių, gali
Vokietijos, tai bent vienos zonos lietuviams. Platesnės,
būti žymimi tam tikru prarasties dimensijos ženklu: ir
visuotinesnės tematikos ir kultūrinės orientacijos leirašantieji apie kūrybą, ir kuriantieji pirmiausia kėlė tė
diniu yra laikomi ir „Aidai“. Bieliauskas straipsniuose
vynės praradimo aspektą, su šiuo praradimu susijusius
6
Kryžk el ės mot yv as itin dažn as ne tik vis uom en in ę laik ys en ą
a nalizuojančiuose straipsniuose. Ši sąvoka nuolat vartojama Vokietijoje,
vertinant egzilio kultūrą, literatūrą, kartais atskiro autoriaus kūrybą.
7
Bieliauskas V., „Masė kryžkelėje“, in: Aidai, 1945, Nr. 8, p. 4.
8
Ibid.
9
Bieliauskas V., „Naujų kelių beieškant“, in: Aidai, 1945, Nr. 9,
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p. 1. Panaši problematika gvildenama ir kitame Bieliausko straipsnyje
„Masė kryžkelėje“.
10
Šalkauskis S., „Gyvosios dvasios reikalu“, in: Idem, Raštai, t. 5,
Vilnius: Mintis, 1996, p. 336–346.
11
Brazys P., „Laukimo įtampa“, in: Aidai, 1945, Nr. 5, p. 1.
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tragiškus išgyvenimus, ateities nežinomybę, niveliacijos
pavojų. Visiškai natūralu ir suprantama, kad dauguma
pasitraukusiųjų įmanomomis raiškos formomis šį pra
radimą mėgino išsakyti ir vertinti. Dažniausiai buvo
pasitelkiama medžio be šaknų, besiblaškančio paukš
čio, paliktų namų, vienišo keleivio, klajūno ar sūnaus
palaidūno romantiška simbolika. 1945 m. „Aiduose“
spausdintos iliustracijos taip pat nukelia į prarastą Lie
tuvą. Pirmi „Aidai“ nebuvo iliustruojami, o maždaug nuo
6–7-ojo numerio atsiranda mažutės Kauno ar Vilniaus
simbolinių vietų nuotraukos, liaudies meno (skulptūrų
nuotraukos ar grafikos darbų reprodukcijos iš Vytauto
Didžiojo kultūros muziejaus archyvų), dailininkų, ku
riems didelę įtaką turėjo liaudies menas, grafikos darbai.
Pirmais gyvenimo svetur metais lietuvių kultūrininkai
dar gyveno nusivylimo, praradimo nuotaikomis, svetima
kultūros aplinka nebuvo „prisijaukinta“ ir nesuteikė
naujų kūrybinių idėjų bei impulsų.
1946 m. „Aidai“ oficialiai pasivadino kultūros žurnalu,
leidinys įgavo žurnalo išvaizdą, padaugėjo iliustracijų
ir puslapių. Leidėju ir vyriausiuoju redaktoriumi liko
Bieliauskas, o žurnalo redaktoriumi jau oficialiai tapo
Bradūnas. Pats redaktorius vėliau detalizavo kai kuriuos
„Aidų“ redagavimo istorijos faktus. „Kai 1945 metais
rudeniop atvykau į Miuncheną, dr. Vytauto Bieliausko
buvau pakviestas redaguoti planuojamus leisti „Aidus“.
[...] „Aidų“ redagavimo darbą pradėjau 1945 m. rugsėjo
mėn. 1946 m. sausio mėn. „Aidai“ pasivadino kultūros
žurnalu, mano įprastinis redaktoriaus darbas nė kiek
nepasikeitė. Tik matomojoje leidinio metrikoje greta
juridiškai vyriausiuoju redaktoriumi pasirašiusio dr. V.
Bieliausko buvo įrašyta ir mano pavardė, kaip žurnalo
redaktoriaus.“12 Jau pirmųžurnalo numerių vedamieji
yra mėginę pabrėžti tam tikrą ryšį su nepriklausomoje
Lietuvoje ėjusia spauda, aptartame pirmo numerio re
dakcijos straipsnyje buvo pabrėžtas tęstinumas: „„Aidai“
nėra visiškai naujas leidinys, kaip ir pats pavadinimas
yra dar iš Lietuvos atsineštas“13.
Žurnalo redaktorius Bradūnas laiškuose „Aidų“ ben
dradarbiams, rašytojams pabrėždavo žurnalo poziciją
kaip ryšio su Nepriklausomybės metų spauda tąsą: „Po
pusės metų sunkios ir kartais jau visai beviltiškos kovos
pagaliau „Aidai“ gavo oficialią karinės valdžios licenziją.
Taigi po ilgos pertraukos jie dabar eis kas mėnesį tokio
pat formato, tik puslapių padaugės. Žurnalo kryptis
liks ir toliau panaši į Lietuvoj ėjusios „N. Romuvos“, o
jo talpa sieks „Židinį““14.
Vėlesnių metų „Aidai“ nepateikė naujų programų ar

tikslų, tačiau laikėsi anksčiau deklaruotų kultūrinių
tikslų ir siekių. Žurnale atsirado daugiau filosofų, is
torikų, rašytojų, literatūros kritikų straipsnių, buvo
spausdinama daug daugiau ir grožinės kūrybos, for
muojamas nuolatinių redakcijos bendradarbių ratas,
„Aidai“ įsivedė ir nuolatinį recenzijų skyrių. Katalikišką
ateitininkišką žurnalo kryptį formavo Antano Maceinos,
Jono Griniaus, Juozo Brazaičio, Zenono Ivinskio, Juozo
Girniaus straipsniai. Visi jie nuo 1946 m. tapo nuola
tiniais bendradarbiais, jų straipsniai iki pat 1949 m.
pabaigos buvo publikuojami žurnale.
Maceina, greta religijos problemų, gvildeno kultūros
filosofijos bei psichologijos klausimus. Menininko pa
šaukimą jis nevienaprasmiškai siejo su religine misija.
„Kultūra yra vidurinis elementas, kuris sujungia sa
vimi iš vienos pusės gamtą, iš kitos pusės religiją. [...]
Kaip gamta neša kultūrą,taip kultūra neša religiją.“15
Griežtai atribodamas kūrėją nuo politikos ar socialinio
gyvenimo išraiškos kūryboje, Maceina kreipė jį krikš
čioniškosios kultūros linkme. „Religinis išsprendimas
kaip tik ir yra politikos atjungimas nuo pasaulėžiūros
ir kultūros.“16 Iš esmės Vokietijos laikotarpiu rašytuo
se straipsniuose Maceina neskyrė per daug dėmesio
kultūros bei literatūros problematikai, šios sritys kol
kas tėra pasitelkiamos filosofiniams svarstymams ar
gumentuoti bei iliustruoti.
Aktyvus „Aidų“ bendradarbis Grinius vėliau tapo ir
vienu iš redaktorių17. Pratęsdamas Maceinos svarsty
mus, jis gvildeno literatūrines problemas ir jas siejo
su krikščioniškosios moralės pagrindais. Kartais pasi
remdamas, kartais polemizuodamas su Jeanu-Pauliu
Sartre’u ir prancūzų egzistencialistais, Grinius formavo
savą krikščionio rašytojo idealo sampratą. Teigdamas,
kad rašytojas yra laisvas savo vidiniu apsisprendimu,
Grinius siūlo jam prisiimti ir krikščioniškosios moralės
įsipareigojimą. „Jei rašytojas yra krikščionis,jam dar
yra privaloma Kristaus apreikštoji dorovė su Dievo ir
artimo meilės dėsniu“18, tačiau tai, autoriaus manymu,
turi būti ne primesta, o laisvai prisiimta. Griniaus sufor
muluotoje kūrėjo sampratoje deklaruojama menininko
laisvė siejama su krikščioniškosios moralės įsipareigo
jimais. Recenzijose, kurių gana daug buvo spausdinta
„Aiduose“, Grinius laikosi savų nuostatų, labai dažnai
minėtą moralinį įsipareigojimą iškeldamas virš kūrinio
meninės vertės kriterijaus.
Juozas Brazaitis tautinio išlikimo procese rašytojui iš
kėlė du uždavinius. Pirmas – „būt ir toliau tuo Krėvės
vaidyla, kurio žodžiais teka tėvų dvasia“19. Antras – „būt

12
Bradūnas K., „Patikslinimas dėl redakcinio darbo „Aidų“ leidimo
pradžioje“, in: Aidai, 1975, Nr. 7, p. 331.
13
„Ir vėl „Aidai““, in: Aidai, 1945 09 01, p. 2.
14
Kazio Bradūno laiškas Jurgiui Jankui 1947 03 27, MLLM, Nr.
36021.
15
Maceina A., „Kultūros tragizmas“, in: Aidai, 1947, Nr. 3, p. 108.

Ibid.
1949 m. gegužės mėn., Bradūnui išvykus į JAV, „Aidų“ leidėju tapo
Povilas Gaučys, redaktoriais – Grinius ir Jurkus. Jie žurnalą redagavo
jau nuo metų pradžios.
18
Grinius J., „Rašytojo laisvė ir įsipareigojimai“, in: Aidai, 1948,
Nr. 15, p. 252.
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pionieriumi, kuris įsiveržtų su savo kūryba į europinės
bendruomenės šeimą ir laimėtų lietuvių literatūrai
tinkamą vietą“20.
Stasio Ylos supratimu, kūryba negali būti atsieta nuo
kančios ir meilės ryšio bei dėmesio tautos praeičiai.
Tik kūrybiškai orientuodamasis į praeitį rašytojas gali
atrasti ateities perspektyvą, dabartis negali veikti kū
rybos, tik po kurio laiko tragiški išgyvenimai gali būti
kūrybiškai apmąstyti ir įprasminti mene21.
Kultūros problemą kultūrologiniuose ir istoriniuose
straipsniuose yra kėlęs istorikas Ivinskis, įvairiais lie
tuvių istorijos tarpsniais ją laikydamas svarbesne net
už politiką. Straipsniuose „Lietuvių tautos valstybinės
sąmonės reikšmingieji etapai“, „Praeities reikšmė lietu
vių tautos išsilaikymui“, „Lietuvių kultūros tarpsniai“ į
lietuvių istoriją ir kultūrą žiūrima Europos kontekste,
iškeliant praeities reikšmę. Nors materialusis gyve
nančių svetur erdvės ryšys su tėvyne yra nutrūkęs,
neįmanoma su ja nutraukti dvasinio ryšio. „Jie niekada
negali išsižadėti savo praeities, savo tėvų ir protėvių
J. Brz., „Laureatų akivaizdoje“, in: Aidai, 1948, Nr. 13, p. 154.
Ibid.
21
Yla S., „Mūsų draugė – kančia“, in: Aidai, 1946, Nr. 4, p. 51–52.
22
Ivinskis Z., „Tautos valstybinės sąmonės reikšmingieji etapai“, in:
19
20
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bendrai sukurto istorinio likimo.“22 Sekdamas Šalkaus
kiu, Ivinskis taip pat mano, kad lietuvių tautos pašau
kimas yra kultūrinis: lietuvių tauta turinti sintezuoti
Rytų irVakarų kultūras, perkurdama jas naujoje savo
kultūroje ir perteikti ją pasauliui. Šiandien galima bū
tų svarstyti, ar kultūros tremtyje perspektyvą Ivinskis
matė per atsivėrimą Europai, ar per užsidarymą lietuvių
bendruomenės kultūrinių vertybių (apibendrinančių
istorinį likimą) rate. Vokietijoje rašytuose darbuose
Ivinskis šių nuostatų nekonkretizuoja.
Šia prasme aiškesnę poziciją savo straipsniais išsakė
Juozas Girnius. Greta gimtosios kalbos išsaugojimo,
tautinės sąmonės ir lietuvių charakterio problemų,
jis kėlė būtinybę Vakarų Europos kultūrą pritaikyti
lietuvių dirvai. Girnius kelia kūrybinės laisvės ir rašy
tojo idėjiškumo klausimus. Rašytojo laisvę laikydamas
svarbiausia kūrybinio pašaukimo sąlyga, jis išskiria
kelis esminius momentus. Kūrinio estetinę, meninę
vertę sudaranti tiesa. Gyvenimo tiesa meno kūrinyje
virsta prasmės tiesa, „tuo pačiu būdama ir idėjine ar
ba pasaulėžiūrine tiesa“23. Taip pat Girnius atriboja
filosofinę bei meninę tiesą, idėjinę ir tezinę literatūrą,
šventojo ir moralisto sąvokas.
„Aidų“ kultūrinė orientacija į praeitį, istorinė tema
ryški grožinės literatūros publikacijose. Istorinis siu
žetas kūriniams dažnai pasitelkiamas skirtingomis
intencijomis. Istorinė tema grožinėje kūryboje pasiren
kama įvairių kartų autorių. Grinius publikuoja dramą
„Gulbės giesmė“, siekdamas romantizuotai atpasakoti
Barboros Radvilaitės gyvenimo istoriją, žadinti patrio
tinius jausmus, kelti tautos dvasią. Antanas Škėma
publikuoja dramą „Živilė“, kurios pagrindu taip pat
pasirenkamas legendos siužetas, tačiau rašytojas čia
apibrėžia griežtas istorinio laiko ribas. Autoriui svarbu
atskleisti tragišką pasirinkimo problemą, parodyti, kaip
įvairiais kritiniais tautos egzistencijos laikotarpiais
vyksta moralinių vertybių kaita.
Visas stovyklinis laikotarpis pasižymi grožinės litera
tūros knygų ir spaudos gausa. Knygas leido rašytojai,
tačiau eiliavo, eilėraščių rinkinius leido ir mėgėjai. Ypač
daug buvo išleista 1946–1947 m. laikotarpiu. Bene pir
mi apie kūrinio meninę vertę prabilo „Aidai“. Jau 1945
m. Leonardas Dambriūnas mėgino nurodyti tam tikras
literatūros ir spaudos tremtyje bėdas: susmulkėjimą,
aiškesnių nuostatų nebuvimą. 1946 m. žymi literatū
rinės diskusijos tremtyje pradžią, „Aidų“ septintame
numeryje išspausdinamas R. V. Kinčiaus24 slapyvardžiu
pasirašytas straipsnis „Literatūrinės kandys“, kuriame
svarstoma patriotinės temos ir meninės kūrinio vertės
neatitikimo problema. Čia labai aiškiai pasisakoma
Aidai, 1947, Nr. 2, p. 79.
23
Girnius J., „Grožis ir tiesa [literatūros idėjiškumo klausimu]“, in:
Aidai, 1946, Nr. 11, p. 185–188.
24
Šiuo slapyvardžiu pasirašinėjo Paulius Jurkus.
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prieš menkavertę literatūrą, prieš patriotinės temos
besaikį vartojimą kūryboje. Šiuo straipsniu buvo išsa
kyta ne tik autoriaus, bet ir visos redakcijos nuomonė.
Tai patvirtintų ir R. V. Kinčiaus straipsnio teiginiuose
kartojamas įvardis „mes“: „Mes imamės rykštės, kad
išvytume iš jos visas kandis, kurios graužia mūsų litera
tūrą“25. Vėliau panašios mintys ir griežta „keliuotiška“
retorika išsakyta pozicija pasikartos ir kitų redakcijos
bendradarbių bei autorių straipsniuose. Iškeliamos lite
ratūros negerovės iliustruojamos nevykusios patriotikos
pavyzdžiais, tačiau sektina pozicija dar neišsakyta. Tai
atsiras vėliau teoriniuose Girniaus straipsniuose. Tuo
tarpu vėlesni „Aidų“ numeriai spausdino pritariančius
R. V. Kinčiui straipsnius, raginančius kurti meniškai
vertingus kūrinius. Viename iš tekstų keliama mintis,
kad rašytojų draugija turėtų būti literatūrą kontroliuo
janti institucija.
Tų pačių 1946 m. „Aidų“ Nr. 11 pasirodo Griniaus
(pasirašinėjusio J. Miliušio slapyvardžiu) studija „Mai
ronis ir dabartinė patriotinė poezija“. Pateikdamas ir
analizuodamas patriotinės poezijos pavyzdžius, au
torius pabrėžia visuomeninės poezijos plakatiškumą,
aforistiškumą ir laikinumo, praeinamumo momentą.
Maironį Grinius laiko nepralenktu patriotinės poezijos
kūrėju, jo poeziją – lietuvių patriotinės poezijos etalo
nu. Tačiau vertindamas Maironį tremties kontekste,
autorius nurodo, kad net ir didžiojo poeto kūryba iš
skirtinėmis aplinkybėmis ir sąlygomis „sensta ir tampa
pamiršta“26. Grinius argumentuotai įrodo, kad dažnas
patriotine tema kuriantis autorius užsidaręs smulkių
tremtininkiškų išgyvenimų rate, todėl asmeninis iš
gyvenimas netampa platesne egzistencine metafora.
„Dainuodami, eiliuodami apie savo ir tėvynės liūdesį
ir vargą, jie nepajėgia rastiryšio nei su tautos, nei su
žmonijos praeitimi, jie nemato saito nei su metafizi
niais pagrindais, nei su dabartiniais tautų ir žmonijos
klaidžiojimais.“27 Grinius kritikuoja Aisčio, Santvaro
poeziją, kelia pavyzdžiu Bradūną, giria patriotinius
Juzės Augustaitytės-Vaičiūnienės, Vlados Prosčiūnaitės
eilėraščius, tačiau pasitelkia tik vieną kitą pavyzdį. Šie
tekstai netampa nevykusios patriotikos atsvara.
1947 m. „Aiduose“ buvo paskelbtas Girniaus straips
nis „Literatūros kritinio vertinimo klausimu“, kuriame
mėginama plačiau apibendrinti Vokietijos spaudoje
vykusią polemiką dėl menkavertės literatūros, ginčus
dėl Santvaro knygos, svarstymus dėl lokalinio pobū
džio pavienių stovyklų literatūros metraščių. Filosofas
bando sutaikyti rašytojus su kritikais, nors ir pripažįs
ta, kad jie teigia gana priešingas nuostatas. Daugelis
25
Kinčius R. V., „Literatūrinės kandys“, in: Aidai, 1946, Nr. 7,
p. 112.
26
Miliušis J., „Maironis ir dabartinė patriotinė poezija“, in: Aidai,
1946, Nr. 11, p. 198–203.
27
Ibid.
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tuometinėje spaudoje kalbėjusiųjų ir rašiusiųjų apie
literatūrą džiaugdavosi pačiu lietuviško žodžio kūrybi
niu įprasminimu, nuolat pabrėždavo išskirtinai nepa
lankias kūrybai tremties sąlygas, tautinio vieningumo
būtinybę ir kt. Atmesdamas visus pašalinius veiksnius,
Girnius teigia: „Kūryboje svarbu ne intencija [...], o tik
faktinis rezultatas“28. Prisimindamas įvairius lietuvių
literatūros istorijos tarpsnius, jis pastebi, kad visais
laikais šalia iškilių kūrinių egzist uoja vid utiniška,
grafomaniška literatūra, tačiau tai niekada nesudarė
ypatingo pavojaus literatūrai, pavojus kiltų, „jei kritika
prarastų vertės sąmonę“29. Didžiausias pavojus kritikai
yra pasiduoti subjektyvumui. Girnius tremties sąlygas
pavadino reliatyviomis: tiek kritika, tiek ir rašytojai
yra dabarties reliatyvumo paveikti, todėl sudėtingiau
vertinti literatūros kūrinį.
„Aidų“ kultūrinė erdvė Vokietijos stovyklų laikotarpiu
apėmė įvairių generacijų ir estetinių nuostatų rašytojus.
Literatūrinė polemika „Aiduose“ įtraukė įvairių kūrybi
28
Girnius J., „Literatūros kritinio vertinimo klausimu“, in: Aidai,
1947, Nr. 4, p. 169.
29
Ibid., p. 170.
30
„Lietuvių rašytojų suvažiavimas“, in: Aidai, 1946, Nr. 2, p. 31.
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nių nuostatų kuriančiuosius, dažnai neapsiribojo tik šiuo
žurnalu, persikeldavo ir į kitų leidinių puslapius.
Raš yt oj us spausdinti sav o kūr yb ą trauk ė ir „Ai
duose“ skelbiami novelės konkursai. Kaip jau minėta,
abiejuose Lietuvių tremtinių draugijos suvažiavimuose
buvo diskutuota dėl literatūros žurnalo įkūrimo, tačiau
„nutarta remti savo kūryba „Aidus“, kurie tuo būdu
galėtų virsti neoficialiu Lietuvių Rašytojų Tremtinių
Draugijos organu“30.
Pirmaisiais „Aidų“ gyvavimo metais Nyka-Niliūnas čia
spausdino prancūzų literatūros ir filosofijos apžvalgas,
prancūzų poezijos vertimus bei publikavo recenzijas,
dailės apžvalgas, pasirašinėdamas įvairiais slapyvar
džiais ir inicialais31.
1948 m. „Aiduose“ Nyka-Niliūnas apibendrino ne tik
kelerius metus vykusią diskusiją literatūros meninio
vertinimo klausimais, bet ir formulavo pirmųjų metų
egzilio kultūros tendencijas. Iš tam tikros perspektyvos
žvelgdamas į literatūrinius ginčus, konfliktą laikydamas
ideologiniu, Nyka-Niliūnas jį įvardijo taip: „Tai grei
čiau dviejų literatūrinių kartų arba skirtingų požiūrių
į literatūrą susidūrimas ir išėjimas atviron kovon“32.
Straipsnio autorius priešpriešą dar metaforiškai vadino
idealistine sūnaus palaidūno kova su amžinu materia
listu. Tam tikras pasaulėžiūrinės takoskyros ištakas
tarp rašytojų jis mato nepriklausomos Lietuvos litera
tūriniame gyvenime, kai dažnas pripažintas kūrėjas
buvo vertinamas už savo visuomeninius nuopelnus ar
kilnią patriotinę tematiką. Tremties realijos yra lai
kinos, jeigu jos nepakyla iki universalesnių jausmų ir
išgyvenimų išraiškos, todėl Nyka-Niliūnas ironizuoja
patriotinę temą eksploatuojančių rašytojų heroizmą.
Išskirtinį vaidmenį tremties kultūros procese straipsnio
autorius skiria kritikai, dar kartą33 formuluoja litera
tūrinės kritikos uždavinius. „Tikra literatūros kritika,
be savo tiesioginio uždavinio – nustatyti meno kūrinių
estetinę vertę, iškelti jų grožines savybes ir ydas, turi
vieną ne mažiau svarbų uždavinį, būtent, kelti estetinę
visuomenės kultūrą.“34
Nykos-Niliūno manymu, ginčai ir diskusijos palaiko
literatūros gyvybę, yra ieškojimų pagrindas, nes „kultū
ros kūrimas yra milžiniškas dialogas, kuriame visuomet
yra dvi griežtai priešingos nuomonės“35.
1947–1948 m. „Aidų“ polemika krypo nuo literatūrinės
į pasaulėžiūrinę. Kaip minėta, Vinco Ramono romanas
„Kryžiai“ sukėlė ne vienerius metus išeivijoje trukusią

diskusiją. Ji vyko ne tik „Aiduose“, bet ir daugelyje kitų
periodikos leidinių, į diskusiją įsitraukė Maceina, Gri
nius, Algirdas Julius Greimas, Julius Kaupas.
Recenziją apie Ramono romaną „Kryžiai“ „Aiduose“
pirmiausia išspausdino Grinius, romane keliamą pro
blemą apibūdindamas kaip „liberalistinio materializmo
sudužimą jo paties sukurtose gyvenimo aplinkybėse“36.
Daugiausia dėmesio jis skyrė pasaulėžiūriniam knygos
aspektui analizuoti, kėlė tik ideologines romano perso
nažų orientacijas, perfrazavo vieno iš Ramono perso
nažų žodžius (tėra du keliai: arba su bolševizmu, arba
su Dievu, vidurio kelio nėra). Į romano kompoziciją,
personažų visapusiškesnių charakteristikų atskleidimą
nesigilino. Bene aktyviausiai su Griniumi polemizavo
Greimas, tačiau jau ne „Aiduose“, o „Mintyje“. Čia jis
paskelbė net keturis tęstinius straipsnius, ginančius
liberalizmą ir kūrėjo laisvę.
Greimas diskusinę „Kryžių“ pasaulėžiūros problemą
svarstė plačiame literatūrinės ir filosofinės minties
kontekste. Jo manymu, audringa polemika iškėlė „vi
są mūsų tautinio gyvenimo, nuo pat jo atgimimo laikų,
problematiką“ 37. Greimas „Kryžius“ lygina su Vinco
Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“ ir Juozo Grušo „Kar
jeristais“, pripažindamas Ramono neabejotiną talentą.
Jo įsitikinimu, tam tikras kompozicijos spragas kom
pensuoja „kartais net iki sodrumo einąs buities vaiz
davimas ir stiprus žodžio valdymas“38. Plačiame XIX
ir XX a. literatūros ir pasaulėžiūrinių idėjų kontekste
Greimas svarstė ne tik konkretaus romano vertinimo
peripetijas, bet apskritai literatūros vertinimo kriteri
jus, aiškiai suformuluodamas savo poziciją: „literatū
rinis veikalas yra vertintinas savo visuma, autoriaus
asmenybę ir kūrinyje atsispindinčias jo pažiūras per
leidžiant per dvigubą – idėjų prezentavimo formos ir
pačių idėjų kokybės – filtrą“39. Į „Kryžius“ žvelgdamas
per literatūros angažuotumo prizmę, jis konstatavo
autoriaus nesugebėjimą būti objektyviam. Ramonas
sukūrė vienpusiškus personažus, schematiškai supap
rastino problemą, dėl šių priežasčių romanas nusileido
iki „tendencinės“ literatūros žemumų. Greimas teigė,
kad diskusijoje apie „Kryžius“ nebuvo svarstoma žmo
gaus ir meno laisvės idėja. Viename iš savo poleminių
tekstų „Mintyje“, rašydamas apie tautinę ideologiją,
pasaulėjautą, jis kėlė būtinybę suprasti tautinę kul
tūrą plačiau, ne siauru ideologiniu aspektu. „Tautinė
kultūra mums yra forma, suprantanti šį žodį plačiausi

31
Remiantis Alfonso Nykos-Niliūno laiškais Kaziui Bradūnui, nesunku
atsekti, kad to meto „Aiduose“ straipsnius jis pasirašinėjo Alg. Mikulėno,
L. Miškino, dailės apžvalgas – A. Vambros slapyvardžiais.
32
Nyka-Niliūnas A., „Mūsų literatūros kasdienybė keturi šimtai pir
maisiais metais po Mažvydo“, in: Aidai, 1948, Nr. 15, p. 260.
33
Savo recenzijas, sukėlusias audringas diskusijas, Nyka-Niliūnas
spausdino „Tremtinių mokykloje“ 1946 m. Čia ir kituose straipsniuo
se jis bekompromisiškai formulavo reikalavimus kūriniui ir literatūros
kritikai.

Nyka-Niliūnas A., op. cit., p. 262.
Ibid.
36
Miliušis J., „Dūžtančio liberalizmo romanas“, in: Aidai, 1947,
Nr. 9, p. 420.
37
Greimas A. J., „Žmogaus ir lietuvio vieta (p. J. Griniaus pasaulėžiū
roje)“, in: Greimas A. J., Iš arti ir iš toli, Vilnius: Vaga, 1991, p. 390.
38
Ibid., p. 391.
39
Ibid., p. 395.
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ąja prasme, gyvenimo forma, mąstymo forma, jautimo
forma, ekspresijos forma. Lygiai kaip yra prancūziška
ar angliška gyvenimo forma, yra ir lietuviška forma, ir
mums atrodo, kad visų mūsų menininkų uždavinys ir
yra surasti tą lietuvišką formą, esenciją, išryškinti jos
esminius bruožus, duoti jai ekspresiją.“40
„Aiduose“ vyko Maceinos ir Kaupo diskusija. Macei
na paskelbė straipsnį „Liberalizmo kelias į bolševiz
mą“, kuriame, ieškodamas pozityvizmo ir liberalizmo
sąlyčio taškų, pastarąjį sutapatino su socializmu ir
bolšev izm u. Ram on o rom an as Mac ein os buv o ana
liz uoj am as tik pas aul ėž iūr os švies oj e ir pav ien iai
veikėjai ar atskiros romano tezės pateiktos tik kaip
pavyzdinė iliustracija. Komentuodamas vieno iš per
sonažų, Giružio, poelgius ir veiksmus, filosofas daro
išvadą: „„Kryžių“ Giružis yra tik meninė konkretybė
savaime vykstančio istorinio dėsnio: liberalizmo kelias
per socializmą veda į bolševizmą“41. Maceina išdėstė
savąją liberalizmo sampratą. Apie Ramono romaną už

siminta tik straipsnio pradžioje ir pabaigoje. Dar kartą
savo teiginiams pagrįsti paminėti romano personažai
Kreivėnas ir Giružis kaip besilaikantys pozityvistinės
sampratos ir nusisukę nuo Dievo. „Nudievinto žmogaus
kelias yra vienas: į bolševizmą. Kaip toli šiuo keliu kas
nueis, tai priklausys nuo jo dvasinės sąrangos. Tačiau
pats kelias yra aiškus ir tikras.“42 Maceinos straipsnis
buvo Vokietijoje įsižiebusios diskusijos „Maskva arba
Roma“ pradžia.
Į polemiką su Maceina „Aiduose“ įsitraukė liberalių
nuostatų Kaupas. Jo laiške Maceinai Ramono romanas
taip pat nebuvo minimas. Autorius ieškojo liberalizmo
ištakų, mėgindamas plėsti liberalizmo ribas, neatsie
damas jo nuo katalikiškos pasaulėjautos. Kaupas gyrė
liberalizmą, išskirdamas liberalizme palaikomą asmens
laisvę ir individualizmą. „Liberalizmo ideologija [...]
tėra valstybinė teorija, pastačiusi centre laisvą ir neap
spręstą žmogų.“43 Po šio straipsnio Maceina dar kartą
gynė savo argumentus. Diskusija dėl Ramono romano

Ibid., p. 408.
Maceina A., „Liberalizmo kelias į bolševizmą“, in: Aidai, 1948,
Nr. 13, p. 156.
42
Ibid., p. 162. Kai kurias savo mintis Maceina pratęsė straipsnyje

„Ginčas dėl liberalizmo“, in: Aidai, 1948, Nr. 15.
43
Kaupas J., „Kryžkelėje tarp Romos ir Maskvos“, in: Aidai, 1948,
Nr. 19, p. 421.

40
41

„Aidų“ redakcija Miunchene. Apie 1945–1946 m.
Pirmas iš kairės: redaktorius Kazys Bradūnas, leidėjas
Vytautas Bieliauskas ir redakcijos sekretorius
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pagilino pasaulėžiūrinę takoskyrą tarp liberalios ir ka
talikiškos nuostatų besilaikančių literatų ir literatūros
vertintojų. Vėliau, sustiprėjus ir tapus kultūriniu lei
diniu „Šviesai“, daugelis liberalesnių nuostatų autorių
straipsnius skelbė jame.
Polemikos „Aiduose“ padaugėjo, kai 1948 m. atsirado
nuolatinis skyrius „Literatūros paraštė“. Jame apie
aktualius, diskutuotinus literatūros klausimus trum
pus straipsnius rašė Nyka-Niliūnas44. Poleminiuose
tekstuose buvo keltas literatūrinių premijų klausimas,
kritiškai vertintas „Tremties metų“ metraštis. „Aidų“
redaktoriui įvesti šį skyrių ir pasiūlė Nyka-Niliūnas.
Dar vienas jo siūlymas pagyvinti žurnalą liko nerea
lizuotas. „Paskelbk anketą literatūriniais klausimais.
Ją tur ėt ų sud ar yt i kok i penk i tiksl iai suf orm ul uot i
klausimai. Tą anketą reikėtų išsiuntinėt visiems žy
miesiems literatams, kritikams ir teoretikams. Tai
galėtų duoti labai įdomių rezultatų. Atsakymus at
spausdintum Aiduose.“45
Dar reikia pridurti keletą detalių dėl žurnalo leidybos,
redaktorių pasikeitimų 1949 m., prasidėjus visuotinei
emigracijai iš Vokietijos. 1946 m. pabaigoje žurnalas
dėl popieriaus stokos buvo laikinai nustojęs eiti. 1947
m. kovo mėn., atnaujinus leidimus, pagerėjus finansinei
padėčiai, dar kartą padidėjo žurnalo puslapių skaičius.
Minėtame numeryje skelbiamas redakcijos žodis, ku
riame ji žada „pateikti skaitančiajai visuomenei me
džiagos iš įvairių kultūrinio gyvenimo sričių“46. Vėliau
pasikeitė juridinis žurnalo vyriausiasis redaktorius ir
leidėjas, vietoje Bieliausko juo tapo Jonas Sakevičius.
Žurnalo redaktoriumi ir toliau liko Bradūnas, teigiantis,
kad nuo pat „Aidų“ gyvavimo pradžios žurnalo kryptis
buvo nekintanti47.
1949 m. pradžioje „Aidų“ leidėju tapo Povilas Gau
čys, redaktoriais – Grinius ir Paulius Jurkus. Gaučiui
emigravus į JAV, paskutinių dviejų numerių leidėju
pasirašė Jurkus.
1949 m. „Aidų“ Nr. 26 informuota, kad žurnalo leidimą
Amerikoje perima pranciškonai. Kaip ir žurnalo leidimo
Vokietijos DP stovyklose pradžioje, taip ir dabar dar
kartą buvo pabrėžta žurnalo kryptis: „„Aidų“ puslapiai
pulsuos ta pačia krikščioniškosios kultūros dvasia, kuria
persisunkusi ir visa mūsų tautinė kultūra“48. Kaip ir
44
Nedideli, puslapio neužimantys straipsniai buvo pasirašinėjami
slapyvardžiais S. L. bei V. R.
45
Alfonso Nykos-Niliūno laiškas Kaziui Bradūnui 1947 11 20. Kazio
Bradūno asmeninis archyvas.
46
„Į naują barą“, in: Aidai, 1947, Nr. 1, p. 2.
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žurnalo redaktoriai Vokietijoje, taip ir būsimi leidėjai
priminė ryšį su nepriklausomoje Lietuvoje leistu „Židi
niu“. Redakcijos žodyje rašyta: „...mūsų kultūrininkų
pastangomis pasisekė ne tik išlaikyti AIDUS visą laiką,
bet ir pasiekti tokio lygio, kuris padarė juos tikru Ne
priklausomybės metų ŽIDINIO įpėdininku“49.
Jau 1949 m. pabaigoje „Aidų“ redaktoriumi tapo Anta
nas Vaičiulaitis, kuris, rašydamas laiškus Vokietijoje dar
likusiems rašytojams, prašė atsiųsti žurnalui medžiagos.
1950 m. pradžioje „Aidai“ pradėjo eiti Amerikoje.
„Aidai“ per visą Vokietijos laikotarpį buvo ilgiausiai
ėjęs ir solidžiausias literatūrai skirtas žurnalas, vieni
jęs įvairiausių kūrybinių nuostatų ir kartų rašytojus,
vertinęs ir rėmęs ne tik jau pripažintus kūrėjus, bet
ir tam tikrus kūrybinius ieškojimus bei eksperimen
tus. Čia savo grožinei kūrybai ir filosofijos, istorijos,
lit eratūr os straipsn iams erdv ę sur asd av o daug el is
menininkų, šį leidinį savo darbais iliustruodavo įvairių
kartų dailininkai. Jau nuo pat žurnalo leidimo pradžios
„Aidų“ kūrybos apžvalgose, recenzijose buvo ženklus
kultūrinio konteksto pojūtis: nuolat aptariami ne tik
lietuvių kūrėjų iškiliausi darbai, visuotinės literatū
ros žymiausi autoriai, bet ir pateikiamos latvių, estų,
taip pat prancūzų, amerikiečių, vokiečių, italų, anglų,
švedų literatūros apžvalgos, pristatomos siurrealizmo,
egzistencializmo kryptys literatūroje, Nobelio premijos
laureatų rašytojų kūryba. Publikuojami pasaulinės
literatūros klasikos vertimai ir supažindinama su jų
autoriais. Pateikiant tiek lietuvišką, tiek ir pasaulinės
kultūros įvykį, nesitenkinama tik aprašomąja informa
cija, bet visada jis įvertinamas. „Aidai“ visą gyvavimo
Vokietijoje laikotarpį buvo atviri diskusijoms. Dažnai
„Aiduose“ prasidėjusi polemika persikeldavo ir į kitus
leidinius, į ją įsitraukdavo didesnis būrys intelektualų.
Daugelis lietuvių rašytojų debiutavo „Aiduose“ ir tik po
to buvo išleistos jų pirmos knygos.
Sekdami „Aidų“ raidą nuo pat pirmų numerių, gali
me nesunkiai matyti žurnalo kaitą nuo informacinio
iki kultūrinio leidinio, atlikusio autoritetingo eksperto
vaidmenį vertinant kultūros faktus. Žurnalo publikacijų
visuma atspindi itin vaisingą lietuvių tautinės kultūros
idėjų įprasminimą.

Pokalbis su Kaziu Bradūnu 1999 02 01.
Vaišnys J., „Kreipimasis į pasaulio lietuvius“, in: Aidai, 1949,
Nr. 26, p. 244.
49
Ibid.
47
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Apie priešiškumą Amerikai ir baimę
Irena Vaišvilaitė

Atrodo, rugsėjo 11-ąją, po teroristų
išpuolio prieš JAV, švenčiančių
L iet uvoje nebuvo. Tačiau jau kitą
dieną 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 nel aimę. Sunku
pasakyti, kokia visuom enės dalis
taip galvojo, tačiau po poros savaičių
panašios kalbos pasigirdo viešiau, o
vienas anais laikais žymus kolūkio
pirmininkas net palygino su terorizmu kovoti raginantį JAV prezidentą
Bushą su… Hitleriu.
Prisimenant, kad Šaltojo karo metais
sovietų propaganda nacionalsocializmą
sąmoningai vadino fašizmu, o visus Didžiojo Spalio šalies priešus
apšaukdavo fašistais, painiava kolū
kio pirmininko ir kai kurių Lietuvos
Seimo narių galvose neturėtų per
daug stebinti. Tikriausiai laikas prisiminti, kad daug lietuvių užaugo
antiamerikietiškos propagandos
sąlygomis. Propaganda – įdomus reiš
kinys, o jos poveikis nevienareikšmis.
Patikėjusių, kad JAV darbininkai
gyvena blogiau negu Kauno, ir sovietų
laikais Lietuvoje buvo sunku rasti. Bet
dar gerokai prieš pirmųjų McDonalds
valgyklų atsiradimą mūsų miestuose,
Lietuvoje pakako įsitikinusių, jog tie
mėsainių fabrikėliai, panašiai kaip
Holivudas, Coca Cola, šortai ir balti
sportbačiai yra amerikiečių kultūros
esmė.
„Amerikietišką gyvenimo būdą“
pliekę komunistiniai štampai tvir
čiaus iai prigijo kai kurių Lietuvos
inteligentų galvose. Dėl to kalta ne tik
sovietinė propaganda, bet ir Vakarų
Europos antiamerikanizmas, beje,
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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 pasaulinio karo ir sėkmingai gyvuoja
iki mūsų dienų. Slūgstant užuojautos
bangai, kilusiai po tragiškų įvykių
Niujorke ir Vašingtone, šie prietarai
ir išankstinės nuostatos pamažu vėl
išnyra į paviršių. Iki rugsėjo 11-osios
europ iečių priešiškumas JAV buvo
beįgaunąs pasipriešinimo globalizacijai pavid al ą. Po teroro antpuolių
pirmieji antiamerikietiški šūkiai pa
sigirdo Amsterdame ir Ženevoje vyku
siosedemonstracijose už taiką, kurio
se dal yvavo nemaža „profesionalių
demonstruotojų“, anksčiau kiekviena
patogia proga siaubusių McDonalds
valgyklas.
Nuo visame pasaulyje bedvasį
kapitalizmą diegiančių JAV vaizdinio
grįžtama prie JAV – karo kurstytojos 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. Lietuvos nacionalinė žiniasklaida apie
vyriausybės sprendimą atverti savo
oro erdvę JAV pranešė pridurdama,
kad tuo leidimu JAV tikriausiai nepasinaudos – suprask, nėra ko jaudintis. Matyt, šalyje, kurios dabartinės
vyr iausybės galva visai neseniai

tvirtino, kad „stojimas į NATO nuo
mūsų nepriklauso“, sunku patikėti,
kad kas nors priklauso ir nuo mūsų.
Visuomenėje, Lietuvos narystę NATO
laikiusioje savo saugumo garantija
kaip tik todėl, kad Šiaurės Atlanto
Santarvėje yra JAV, sunku persiorien
tuoti ir pasiryžti „ginti gynėją“. Baisu
įsipareigoti kažkam, kas
dar nėr a apib rėžta, ir
todėl gali būti pavojinga.
Ta baimė atskleidžia,
kad stojimą į NATO ir
„ėjimą į Vakarus“ suvo
kėme kaip „saugumą
mums“, politikų kalbas
apie mūsų šalies pasiry
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“, pas irodo, 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
vydas Juozaitis savo oficialiu titulu
pasirašytuose rašiniuose „Kauno dienoje“ (rugsėjo 15 ir 22 d.), cituodamas
Spenglerį ir Naująjį Testamentą,
tvirtina, kad dalyvavimas „pralaimin
čios Vakarų civilizacijos“ kovoje su
tarptautiniu terorizmu Lietuvai bus
pražūtingas. „Tokiems kaip mes tyla –
gera byla“, – rašo Juozaitis, pridurdamas, kad Lietuvai yra svarbiausia
išlikti, nes... lietuvių, kurie yra „krikš
čioniškasis bastionas Pabaltyjy“, ir
taip kasmet mažėja... Pasak Juozai
čio, bedievis ir korumpuotas Vakarų
pasaulis, vadovaujamas bedvasių JAV,
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rengiasi kovoti su didžiai religinga
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 patarėjui ga
lima priminti Jėzaus žodžius, kad
norintis išgelbėti savo gyvybę ją pra
ras ir kad Dievo žodis Šv. Rašte lyginamas su dviašmeniu kalaviju, nes niekas negali jo paimti į rankas – tai yra
valdyti ar juo naudotis... Bet grįžkime
prie priešiškumo JAV, kuriuo persunkti Juozaičio rašiniai. Po vienais juose
išsakytais kaltinimais JAV pasirašytų
ir islamo, ir evangeliniai fundamentalistai, po kitais – įvairios Vakarų
Europos radikalų grupės – žalieji,
globalizmo priešininkai, kraštutinės
kairiosios organizacijos.
Skaitant tokius tekstus, paguodžia
gal tik tai, kad ir kitos visuomenės šiuo
metu grumiasi su panašiais prietarais
ir stengiasi blaiviau permąstyti savo
santykį su JAV.
Juozaitis „krikščioniškai“ piktinasi, kad Bushas, beje, Šv. Raštą
išmanąs 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 nuostatos, dalijančios 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 paskatino amerikiečių
įsitikinimą, kad JAV pasaulyje turi
ypatingą moralinę atsakomybę ir
istorinę misiją.
Galima suprasti europiečių skepsį
dėl amerikietiško mesianizmo apraiš
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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 išskir
tinę atsakomybę už pasaulio ateitį, XX
a. du kartus – per abu Pasauliniuskarus padėjo JAV politikams įtikinti savo
bendrapiliečius, jog būtina įsikišti į
konfliktų draskomos Europos reikalus. Verta prisiminti ir tai, kad po
Pirmojo karo būtent JAV gynė tautų
apsiprendimą, o po Antrojo – rėmė
JTO kaip taikos palaikymo įrankį.
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
Europos gynime padarė JAV supergalybe, tačiau tiesa ir tai, kad pri
kl ausomybė nuo JAV nesutrukdė
Europos valstybėms sudaryti sąjungą,
kurios ūkis ir politika palengva įgijo
vis didesnę autonomiją nuo anapus
Atlanto esančios sąjungin inkės ir
gynėjos.
Pastarųjų penkerių metų neregėtas
JAV ūkio pakilimas dar labiau sustiprino jos galią ir sukėlė Europoje
ne tiek norą sekti jų pavyzdžiu, kiek
susirūpinimą, kad jos gali įvairiais
būdais primesti pasauliui savo valią.
Tuo paaiškinama XX a. paskutinių
metų priešiškumo JAV banga Europo
je. Tiesa, pirmaisiais dabartinio JAV
prezidento Busho vyriausybės darbo
mėnesiais išryškėjo europiečių baimė,
kad JAV rengiasi užsiimti savo rei
kalais ir trauksis iš aktyvaus dalyvavimo 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 Europos valstybes aktyviau dalyvauti

sprendžiant Balkanų ir kitų regionų,
pavyzdžiui, Artimųjų Rytų ir Afrikos
valstybių, problemas.
Po teroro išpuolių Niujorke ir Va
šingt one išryškėjo, kad pasaulyje
gyvuoja du antiamerikanizmai. Vienas
pagrįstas kraštutinio politinio islamo
įsitikinimu, kad JAV yra „didysis
šėtonas“, arba bent begaline frustracija dėl niekaip nesibaigiančio Izraelio ir
palestiniečių konflikto, kuriame JAV
priskiriama didžiausia atsakomybė.
Kitas, „vakarietiškasis“, yra paskirų
nacionalizmų, nepasitikėjimo stipresniu 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 Europos vadovybės suvokė rugsėjo 11 d.,
kai, pasak vieno žurnalisto, 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 pažadas būtų
įgyvendintas, reikia pripažinti, kad
vakarietiškas, juo labiau sovietinis
antiamerikanizmas yra „Miuncheno
ir Jaltos“ mąstymo dalis. Po rugsėjo
11 d. greitai besikeičianti geopolitinė
realybė meta iššūkį sukaulėjusiems
stereotipams ir padal ijimams. Lietuvai nori nenori tenka rinktis –
„išlikti“ po pupos lapu prisiglaudusiu
Devynduonių kaimu ar bandyti tapti
viena iš Vakarų valstybių.„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 Pasauliniam kongre
sui pasibaigus

gausybės forumų supažindinti abe
jing uos ius vak ar ieč ius su Afr ik os
tikrovės skauduliais, dėl kurių kalti
visą globalizacijos procesą valdantys
Vakarai. Nuo jų neatsiliko ir Azijos,
ypač musulmoniškų kraštų, katalikai.
Rūta Tumėnaitė
Nes ib aig ianč ios skaič ių, kreiv ių ir
grafikų aibės kartais darė įspūdį, kad
pakliuvai į kokį nors Trečiojo pasau
lio ekonomistų forumą. Nori nenori,
Atspėkite, ką Šveicarijoje, be „poli
reikėtų pasveikinti minėtus kolegas
nors parinkta aktuali ir net „madin
tin io kor ekt išk um o“ ir „asm en in io
už tokį aktyvumą ir pačių savęs kai
ga“ tema (žiniasklaida globalizacijos
kompiuterio“, dar reiškia santrumpa
ko paklausti. Kodėl nebe pirmą kartą
akivaizdoje ir naujos žurnalistų pa
PC? Šią mįslę teko išnarplioti kai ku
taip krinta į akis kolegų vakariečių ir
reigos). Kad ir kaip būtų, kongresas
riems UCIP (Tarptautinės katalikiš
vidurio europiečių vangumas, tarsi jie
suteikė nemaža peno apmąstymams
kos spaudos sąjungos) XIX Pasaulinio
patys nežinotų, ką čionai veikia? Ko
apie nūdienos katalikiškos žurnalis
kongreso dalyviams, kurie, pasiekę
dėl nėra nė vieno žurnalisto iš įtakin
tikos kraštovaizdį, kuriam atstovauti
„įvykio vietą“ – Fribūro miestą Šveica
gų katalikiškų leidinių, pavyzdžiui,
UCIP vienintelis turi oficialų Šv. Sosto
rijoje, – anketose prie nakvynės vietos
ital ų La civ ilt a catt ol ic a ar brit ų
įgaliojimą.
pam at ė įraš yt as šias pas lapt ing as
Tablet? Kur katalikiškos žurnalisti
Vis as sept yn ias kong res o dien as
raides. Ar galėjo katalikai žurnalis
kos žvaigždės iš stambiausių pasaulio
galv oj e suk os i klaus im as, ar tai,
tai įsivaizduoti jų laukiančią
leidinių, galinčių varžytis ir
staigm en ą, kad Šveic ar ij o
pasauliniame spaudos foru
je, kuri nepritekliaus šalyse
me ir savo balsais lemti tam
kon e tap at in am a su roj um i
tikr ą įvyk ių raid ą? Nej au
žemėje, jie bus apgyvendinti
gi tokiuose globalaus masto
tikr ų tikr iaus iuos e bunk e
spaudos organuose kaip Ti
riuose, rusiškai vadinamuose
me, Newsweek ar Frankfur
bomboubežišče, mat, kaip pa
ter Allgemeine nėra nė vieno
aiškėjo, PC reiškia protection
kat al ik išk ais įsit ik in im ais
civile – civilinė gynyba. Taip
gyvenančio ar bent jau jiems
s už in oj om e, kad idil išk ąj ą
prij auč ianč io prof es ion al o,
Šveicariją, kuri daugeliui at
kur is nor ėt ų pas id al yt i pa
rodo kaip idiliškų Viduramžių
tirtimi su kolegomis iš kitų
miestelių ir Alpių atšlaitėse
kraštų? Kalbant apie prane
bes ig an anč ių „Milk ų“ kraš
šimų tematiką ir toną, kar
tas, po žeme vagoja tikrų tik
tais gelbėdavo tik atlaidžiai
riausias karinių bunkerių ir
iron išk as žvilgsn is į marg ą
slėptuvių tinklas. Panašiems
kat al ik yb ės sod ą, kur iam e
š veic ar išk o gyv en im o net i
žydi pačios įvairiausios gėlės.
kėt um ams išv ard yt i turb ūt
Per visą kongreso savaitę iš
prireiktų atskiro straipsnio,
tos pačios tribūnos sklido ir
Naujasis UCIP prezidentas Ismar de Oliveira Soares (centre) su
tač iau juos vis us sud ėj us į
ne
tolimą praeitį primenantys
Afrikos šalių atstovais. Rūtos Tumėnaitės nuotr.
krūv ą, iše it ų gan a spalv in
aistringi raginimai sugriauti
gas fonas šiek tiek blankiam rengi
kas matoma posėdžių salėje, ir yra
stambiųjų žiniasklaidos korporacijų
niui – UCIP Pasauliniam kongresui,
šiandienis katalikiškos spaudos pa
galybę, o visą valdžią perduoti ma
šįsyk nenustebinusiam nei dalyvių
veiksl as. Begalinių diskusijų metu
žies iems, t. y. viet in iams spaud os
skaičiumi (431, nors paskutiniu me
sal ės mikr of on as nei še id av o iš Af
org an ams, prel eg ent as iš Ind ij os,
tu vid ut in išk ai sus ir inkd av o apie
rikos šalių atstovų rankų, kuriems
stulbinamai panašus į barzdotąjį pro
800), nei įsimintinomis diskusijomis,
kong res as buv o tik dar vien as iš
letariato vadą, reikalavo uždaryti jo
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r e l i g i j a
gimtinės sienas, kad į ją nepatektų
glob al iųj ų korp or ac ij ų čiupt uv ai, o
žin iaskl aid os rykl iams ats tov au
jantis prancūzas, vienas pasaulinės
kom un ik ac ij ų bend rov ės vad ov ų,
mokė katalikus žurnalistus esminių
dalykų, kalbėdamas apie toleranci
ją, dialogą su islamu ir kankinystę
vardan tiesos. Visų šių pasisakymų
fone lyg nenumaldomas imperatyvas
skamb ėj o rag in im as žurn al ist ams
„ką nors daryti“ – lyg mesijams gel
bėti pasaulį.
Akivaizdu, kad UCIP šiandien iš
gyvena ne pačius geriausius laikus.
Renginio kuluaruose organizacijos va
dovai minėjo prastą vadybą ir tolydžio
tirpstančius finansus, žiniasklaidos
ekspertai iš Vakarų Europos reikalavo
griežtesnės profesionalų atrankos bei
konkretesnių turinio gairių, kad kon
gresas nepavirstų forumu pakalbėti
vien sau rūpimu klausimu ar eiline
proga „katalikiškam turizmui“. Aki
vaizdu, kad tai ne vakar atsiradusios,

rengėjų, UCIPo senbuvis kun. Rober
tas Astorino, vadovaujantis Azijos baž
nytinei naujienų agentūrai, sakė, jog
nuo 1927 m., kai buvo įkurtas UCIP,
statutai buvo visą laiką taisomi, at
sižvelgiant į laiko aplinkybes. Kodėl
reikėjo keisti statutus? „Pasaulis pa
sikeitė, o kartu su juo pasikeitė žurna
listikos aplinkybės ir pati katalikiška
žurnalistika, tad ankstesnė struktūra
neb ea tit ik o mūs ų por eik ių“, – sak ė
Astorino, pabrėžęs, jog šiandien svar
biausia turėti tokią organizaciją, ku
rios centre būtų asmuo, kuriai rūpėtų
individas. Pasak Astorino, didžiausias
skirtumas tas, kad senąjį UCIP sudarė
instituciniai nariai – federacijos: no
rėdamas priklausyti UCIP, privalėjai
būti federacijos narys. Dabar nereikia
priklausyti nei regionui, nei federaci
jai, esi svarbus kaip individas ir gali
kaip toks dalyvauti šioje organizacijo
je. Tačiau pagrindinis šios „individua
lizacijos“ akcentas buvo nauja statuto
nuostata, jog tik tie „individualūs na
riai ir kolektyvinių
narių atstovai, kurie
yra sumokėję metinį
nar io mok est į arb a
jį už juos sumokėjo
trečioji pusė, …turi
teisę balsuoti ir pa
sisakyti Generalinės
Asamb lėj os met u“
(22 str.), o „mokesčio
nem ok ėj im as aut o
matiškai panaikina
teisę balsuoti ir pasi
sakyti per UCIP su
sitikimus“ (21 str.).
Regis, tokiu ligšioli
nio balsavimo pagal
reg ion ams skirt as
Gediminas Jaunius, LTV laidos „Atverk duris“ redaktorius,
kvot as ats is ak ym u
civilinės gynybos slėptuvėje. Rūtos Tumėnaitės nuotr.
UCIP išt ies siek ia
o ilgokai brendusios problemos. Todėl
patraukti į savo gretas daugiau as
bandymu spręsti susidariusią keblią
menybių – profesionalų, kurie jaustų
situaciją galima laikyti priimtus nau
asmenišką atsakomybę už organiza
jus UCIP statutus, kuriuose keletas
cijos ateitį ir jos tarptautinį prestižą.
momentų leidžia tikėtis, jog ateityje
Tokius samprotavimus patvirtina ir
ši organizacija dar turi šansų tapti
pačių UCIP vadovų prisipažinimas, jog
prestižiniu profesionalios žurnalis
finansiniu atžvilgiu sprendimas iš pir
tikos klubu.
mo žvilgsnio atrodo nepalankus, mat
Vienas pagrindinių naujo statuto
federacijų sumokami metiniai mokes
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čiai viršija individualių narių įnašus.
Tačiau žvelgiant į ilgalaikę strategiją,
solidesnė organizacija turės daugiau
galimybių pritraukti rėmėjų.
Tad UCIP pasuko prie gana libe
ralios nuostatos, kurią kun. Astorino
apibūdino senu posakiu: „Ką sumoki,
tą ir gauni“. O kaipgi tie UCIP nariai,
kuriems metinis mokestis (~86 USD)
ne pagal kišenę? Ar dėl to nesumažės
demokratijos? Šiuos nuogąstavimus
padėsiąs įveikti krikščioniškas solida
rumas: kas gali, tas sumoka už save
ir už kitą, kad šis irgi galėtų jaustis
esąs lygus UCIP narys. Tačiau viena
akivaizdu, kad tokiomis naujovėmis
siekiama kiek galima labiau sumažinti
atsitiktinių žmonių „turizmą“. Kaip
teigė Astorino, iki šiol tokie kongre
sai būdavo tik pinigų švaistymas, nes
buvo skiriama pernelyg daug lėšų, ku
rių dėka atvykdavo „ne visai tinkami
žmonės“, kelionei neturėję pakloti nė
cento. Pasak jo, UCIP silpnoji vieta
visada buvo prasta vadyba ir nepro
porc ing os išl aid os, dėl lėš ų stok os
negalėta pasamdyti kompetentingų
darbuotojų, todėl artimiausiu metu
organizacijai teks sutvarkyti būtent
šiuos dalykus.
Tačiau dalyvių skaičiaus atžvilgiu
UCIP Gen er al in ė asamb lėj a ir Pa
saulinis kongresas yra visiškai atviri.
Vienintelis apribojimas yra prakti
nis: ar žmonės gali sau leisti tokias
keliones? Atsakydamas į kai kurių
ekspertų iš Europos priekaištus, jog
pastarojo kongreso pranešimai ir dis
kusijos apie globalizaciją buvo tuščias
laiko švaistymas, kurį verčiau reikė
ję paskirti kompetentingų ekspertų
pas kait oms, Ast or in o nep rit ar ė, jo
žodžiais, „tradiciniam europietiškam
kongresų ir susitikimų rengimo bū
dui“: „Manau, kad čionykščio kongreso
problema – nepakankamai konkre
tus diskurso lygis. Didžiausias tokio
kongreso privalumas – kad žmonės
susitinka, bendrauja, o turinys tu
rėtų būti tai, ką žmonės atsineša, o
ne ką atneša abstrakčiai kalbantys
ekspertai“, – sakė Astorino ir apgai
lestavo, kad jam nepavyko pakreipti
UCIP šia link me. „Reng ėj ų viet oj e
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k u l t ūr a
aš pasirūpinčiau, kad būtų daugiau
lab ai konk reč ių ir spec ifi n ių darb o
grupių, kelčiau labai konkrečias pro
fesionalios žurnalistikos problemas,
nes apib end rin im ai ir abstr akc ij os
tėra laiko gaišimas“, – teigė Astori
no, prisipažinęs, kad laiko kongresą
tiesiog tinkama vieta pabendrauti su
kolegomis iš kitų šalių.
Dar viena šiek tiek šurmulio sukėlu
si naujovė buvo statutų pakeitimas,
leidžiantis ir nekatalikams tapti UCIP
nariais: „Moterys ir vyrai, dirbantys
informacijos ir komunikacijų pasau
lyje, gali įstoti į UCIP kaip individai,
skelbiantys ištikimybę organizacijos
tikslams, kurie remiasi Evangelijos
vertybėmis ir įgyvendinami laikan
tis Katalikų Bažnyčios mokymo“ (3
str.). Vienas šio pakeitimo iniciatorių,
žurnalistas Christianas Frevelis, bu
vęs Vokietijos katalikiškos spaudos
asoc iac ij os prez id ent as, teig ė, kad
jo asociacija daugybę metų artimai
bendradarbiavo su žurnalistais iš kitų
krikščioniškų denominacijų, maža to,
buvusioje Rytų Vokietijoje, kur Katali
kų Bažnyčios nariai sudaro „negausią
mažumą“, katalikai žurnalistai ben
dradarbiauja su protestantais, teigė
Frevelis, įsitikinęs, jog toks UCIPo
išplėtimas tik sustiprintų organizaci
ją. Be to, žurnalistai iš musulmoniškų
kraštų tvirtino, jog ši statutų naujovė
padėtų jiems palaikyti artimesnį dialo
gą su musulmonų dauguma. Naujovės
privalumus aiškino ir naujasis UCIP
prezidentas iš Brazilijos Ismar de Oli
veira Soares: „Mes esame Bažnyčios,
bendraujančios su plačiąja visuomene,
pakraščiuose. Vienas ar du procentai
nekatalikų UCIPe tikrai nepakeis jos
katalikiško pobūdžio“. Vis dėlto kol kas
sunku prognozuoti, ką atneš šis pakei
timas, nes statutus turės patvirtinti
Šv. Sostas, o jo atstovas, Popiežinės
visuomenės informavimo priemonių
tarybos vadovas arkiv. Johnas Foley
rimtai suabejojo dėl tokio aiškios kata
likiškos tapatybės atsisakymo ir teigė,
jog kitų denominacijų atstovus galima
priimti tik kaip „asocijuotus narius“.
Tad galutinis šio punkto likimas turė
tų paaiškėti iki 2002 m. sausio 1 d., kai
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p rad ės g al iot i nauj as is stat ut as.
Art im iaus iu met u UCIPo lauk ia
bent pora garbingų sukakčių: kitą
met sąjunga švęs 75 metų jubiliejų, o
po trejų metų įvyksiantis Pasaulinis
kongresas irgi bus jubiliejinis – dvide
šimtasis. Norisi tikėti, kad katalikiš

kos spaudos sąjunga ne tik pateisins
savo egzistavimą, bet ir sugebės tapti
lygiaverte alternatyva informacinės
visuomenės pasaulyje, kuriame žur
nalistikos vietą daug kur baigia už
valdyti visagalės PR (šįkart ne PC, o
public relations) struktūros.


Mugės svečiai
Manfred
 as Žvirgždas

Lietuvių literatūros vertintojai ir kny
gos mylėtojai ilgus metus buvo kamuo
jami sunkios problemos – kodėl apie
kūrinius, kurie tokie svarbūs mums,
pasaulis žino tiek nedaug ir nėra lin
kęs papildomai domėtis. Neturime nė
vieno autoriaus, kuris būtų bent kiek
reikšmingiau įtakojęs tarptautinius
literatūros procesus, nė vieno Nobelio
premijos laureato (labai norime, kad
labiau savo lietuviškas šaknis pabrėž
tų Czesùawas Miùoszas; „Lietuviško
div ert ism ent o“ įkvėpt i mėg in am e
„prisijaukinti“ Josifą Brodskį, – pa
čiam poetui, deja, jau mirus). Išties
esame labiau poetų negu prozininkų
tauta, taigi impulsyvūs svajotojai, o
ne šalti kronikininkai, gal dėl to taip
trūksta racionalesnio įsižiūrėjimo, ati
dumo realiai aplinkai, skandinavams
būdingos epinės atminties, leidusios
sus id ar yt i trad ic ij ai, kur ios pam o
kas perėmė latvių ir estų rašytojai
(nepalyginamai dažniau verčiami ir
skait om i vid ut in io eur op ieč io). Po
etinis tekstas sunkiai duodasi išver
čiamas, jame kalbos barjeras dažnai
pas id ar o nep erž eng iam as, nes juo
sureikšminami gilieji savimonės klo
dai, kuriems kitakalbis skaitytojas
gali būti visiškai nejautrus. Gal tai ir
paaiškina nemalonią tiesą, kad mažų
tautų poetų balsas pasaulio chore yra
kiek prislopęs. Pagrįstai didžiuojamės
mažosios prozos pasiekimais, tačiau

eilinis literatūros „vartotojas“ noveles
skait o tik būd am as tikr as, kad tai
klas ik os kūr in iai, kur ių nepaž in ęs
jis kažką praras; šiaip jis gana kate
goriškai reikalauja romano (apysakos
žanras kai kurių literatūrų apyvartoje
apskritai nežinomas), kuriame atpa
žintų jam priimtino pasaulio atvaizdą,
leidžiantį įsitraukti į aprašomų įvykių
sūkurį. Tuo tarpu gilintis į meninio
universumo fragmentus, kuriuos re
konstruoja novelistai, juolabskaityti
dramą, užuot nuėjus į teatrą, jam jau
atrodo didelė prabanga.
Ilg ai lit er at ūr ol og ai liūd ėj o, kad
lietuviško žodžio tarptautiniuose ra
šytojų forumuose niekas nenori gir
dėti. Dabar situacija staiga pasikeitė:
Frankf urt o knyg ų mug ės reng ėj ai
sumanė 2002 m. pakviesti Lietuvos at
stovus prisiimti šalies-viešnios (guest
country, Gastland) statuso teikiamą
šlovę ir rūpesčius. Šia proga Lietuvos
kultūros ministerijoje š. m. rugsėjo
17 d. buvo surengta spaudos konferen
cija, kurioje dalyvavo kultūros vicemi
nistrė Ina Marčiulionytė, Lietuvos pri
sistatymo būsimojoje mugėje projekto
vadovė Rasa Drazdauskienė, Lietuvos
leidėjų asociacijos prezidentas, leidyk
los „Baltos lankos“ direktorius Saulius
Žukas ir savo apsilankymu sostinę
pag erb ęs Tarpt aut in ės Frankf urt o
knyg ų mug ės dir ekt or ius Lor enz o
A. Rudolfas. Garbingasis svečias sa
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k u l t ūr a
vo kalboje išreiškė nuostabą, kurią
patiria šiuolaikinė Europa, išvydusi
kultūros fenomeną, ilgai slėptą „po
Sovietų sąjungos skėčiu“: šiai vaizdą
iškraipančiai uždangai nukritus, at
sivėrė nepažintos erdvės, suskambo
„nauji balsai, nauji kūriniai“1. Lietuva,
aišku, nėra didelė ar turtinga šalis,
tačiau ne tai, kalbėtojo nuomone, le
mia garbės svečių prisistatymo mugėje
efektyvumą. Nusveria sunkiai išmatuo
jami ar finansiniu aspektu įvertinami
kriterijai: „Paprastai paaiškėja, kad
lankytojų širdis užkariauti labiausiai
padeda pristatomos medžiagos emo
cinis poveikis“2 (atradimai susiję su
emocinėmis reakcijomis, ne tiek su
estetiniais vertinimais, tačiau būtų
pernelyg paprasta iškelti vien kreipi
mosi į europiečių jausmus svarbą).
Save pristatydama Lietuva įsiterp
tų tarp šių metų viešnios Graikijos ir
2003 m. favoritės Rusijos, valstybių,
laikančių save bizantiškos kultūros
paveldėtojomis. Kiekvienas kraštas
unik al us, tač iau gal im a spėt i, kad
esame laikomi egzotišku regionu, apie
kurio egzistavimą dažnas vakarietis
net nenujautė. Vakarų pasauliui esa
me įdomūs lyg nežinoma žemė, balta
dėmė, kurią privalu pripildyti turiniu.
Tuo tarpu patys norime būti pripažinti
ir atpažinti, siekiame įsiteisinti kaip
tikrų tikriausi europiečiai, lygiaverčiai
Vakarų civilizacijos dalyviai (Lietuvos
prisistatymo projekte jau suformuluo
tas ir skambus šūkis, pabrėžiantis na
cionalinės kultūros dinamizmą: „Lie
tuva: pasakojimas tęsiasi“; angliškas
variantas dar viltingesnis – Lithuania:
To Be Continued). Nesame nomadai,
nežinia iš kur nemandagiai įsiveržę į
prabangų aukštuomenės pokylį – su
grįžtame į namus, kuriuos buvome
priversti laikinai palikti: „Sugrįžimo
kelyje gaiviausiu Lietuvos stiprybės
šalt in iu tamp a neg inč ij am a mūs ų

metu gal ir perdėdami nusiskundžia,
kad rašo sau ir draugams), be to, mūsų
grožinės literatūros tradicija dėl isto
rinių aplinkybių nė negali lygintis su,
tarkime, Japonijos, Prancūzijos, Itali
jos, Ispanijos (kurios skirtingu metu
buvo mugės „garbės viešnios“) poetų ar
prozininkų plejadomis. Skeptiškesnius
stebėtojus apima abejonė: ar pavyks
įveikti taip aukštai iškeltą kartelę, ar
nepasimesime įviairiabalsiame kitų
dalyvių chore (pasak preliminarios
statistikos, šiemetinėje mugėje bus
įrengta 6671 individualių (leidyklų)
ekspozicijų, atstovaujančių 105 valsty
bėms, bus parodyta 400 666 pavadini

mų eksponatų, bendras mugės plotas
75 727 m2; pernai ekspoziciją aplankė
302 897 žmonės4)? Matyt, tas balsas
būtų svaresnis pasitelkus į pagalbą
artimiausius Baltijos kaimynus. Tad
galbūt vertėjo rūpestingiau puoselėti
kontaktus su latvių ir estų kultūros
institucijomis ir pasistengti parengti
bend rą Balt ij os valst yb ių proj ekt ą
(juolab kad panašių bendradarbiavimo
atvejų mugės istorijoje yra buvę: 1976
m. prisistatė Lotynų Amerika, 1980
m. – visas Afrikos žemynas).
Knygų mugė – tai ne vien proga su
sipažinti su naujais romanais, mokslo
leid in iais ar eil ėr ašč ių rink in iais;
Frankfurto leidėjų sąskrydžiuose pas
taraisiais metais ypač daug dėmesio
sulaukia komiksai su visa jų žanrine
įvairove (popkultūros aktualija, jau
nagrinėtina ir istoriniu požiūriu; „jei
komiksų nevertinsime rimtai, jie visai
neteiks džiaugsmo“5, – skelbia paro
dos rengėjai, pristatydami plačią šios
srities darbų panoramą – nuo grafinių
romanų iki japoniškų manga serijų,
kur ist or ij a dėst om a atb ul ai, nuo
pask ut in io pusl ap io), elekt ron in iai
leidiniai (CD-ROM  ir kita skaitme
ninės revoliucijos sukrėtimų „įkvėp
ta“ produkcija), reti, kolekcininkus
traukiantys litografijų ar kitų meno
kūrinių albumai (demonstruojantys
dial og o tarp men ų, vaizd o ir raš
to, taip pat šiuolaikinės poligrafijos
galimybes), tai, kas anksčiau buvo
laikoma marginalijomis, niekinama
plebėjų ar, atvirkščiai, nepasiekiama
elito pramoga.
Tuo tarp u pas mus įžvelg iam os
grož in ės kūr yb os nuv ert in im o ap
raiškos, kurios su marginalizacija ir
kultūrų (ar kultūros ir kontrkultūros)
dialogu menkai tesisieja: labiausiai
perkamų knygų sąrašuose pirmauja
žodynai, žinynai, ezoterinė lektūra,
praktinio gyvenimo vadovai – atro

1
Vis dėlto objektyvumo dėlei tenka paminėti
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: Lietuvos rytas, 2001 09
25, Nr. 224, p. 5.

2
Tarptautinės Frankfurto knygų mugės di
rektoriaus Lorenzo A. Rudolfo kalba spaudos
konferencijoje, 2001 09 17 [toliau – Lorenzo
A. Rudolfo kalba].
3
Lietuvos prisistatymo 2002 m. Tarptau
tinėje Frankfurto knygų mugėje koncepcijos
metmenys.

4
„Preliminary Exibitors’ Statistics / Vorläuf
tige Ausstellerstatistik“, in: Buchmesse / Frank
furt Boo k Fair, 2001 (žurn al ist ams skirt as
informacinis bukletas).
5
www.frankf urt-boo k-fair.com/port al-e/
fbm-e/comics-e/links-e/0327/frames.html
6
Lorenzo A. Rudolfo kalba.
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šal ies eur op iet išk um o trad ic ij a“ 3 .
Skamba išties ambicingai.
Vis dėlto didžiausi patriotai ir opti
mistai, suinteresuoti mūsų šalies pri
sistatymo sėkme, negali apeiti fakto,
kad mūsų knygų rinka ir skaitytojų ra
tas, nepaisant beveik visuotinio raštin
gumo, nedideli (rašytojai pastaruoju

Informacinis Lietuvos aplankas Frankfurto
knygų mugei. Dail. Romas Orantas
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do, skaitytojas nujaučia mažai žinąs,
tod ėl iešk o pat ik im ų inf orm ac ij os
šaltinių, nedviprasmiško atsakymo;
nauj ov ėm is nep as it ik im a, drąs ių
leid yb os sum an ym ų esam a, tač iau
sąl yg as dikt uoja vis ag al is vid ut i
nis skaitytojas. Puošnios, meniškai
apipavidalintos knygos pasmerktos
metų metus dulkėti lentynose, nes,
laik ant is taut in io etik et o, alb um ai
perkami nebent prieš didžiąsias metų
šventes... Sunku prognozuoti, ar no
vatoriškiausi Lietuvos leidėjai įstengs
atsiliepti į Vakaruose sureikšminamų
„literatūros pa(k)raščių“ madą. Tauti
nis komiksas taip ir nesukurtas, nau
jųjų technologijų taikymas leidyboje
(elektroninių knygų projektai) stab
domas prie pokyčių lėtai prisitaikan
čios rinkos: kompiuteris ir knyga net
ir šviesiausių protų geriausiu atveju
suv ok iam i kaip varž ov ai; blog iau,
kai apskritai nematoma problemos...
Kita vertus, ar siekiant aktualumo ir
bes is teng iant pat enk int i „kult ūr os
globalistų“ poreikius nebus nustum
tos į paš al į nac ion al in į sav it um ą
apibrėžiančios dominantės? Būsimos
ekspozicijos rengėjams teks nuolat
deklaruoti atvirumą europinėms ir
globalioms įtakoms, nepamirštant to,
ką nauja ir intriguojama Lietuva gali
parodyti. „Prisistatymo koncepcijoje“,
pateiktoje žiniasklaidos atstovams,
žadama pabrėžti svarbą LDK paveldo,
menkai žinomo Vakarų visuomenei,
multikultūrinį Vilniaus ir Klaipėdos
miest ų unik alum ą, liet uv ių kalb os
reikšmę pasauliui (čia svarbiausias
arg um ent as – balt ų kalb ų kart og
rafi n ė schema ir liet uv išk ų žod yn ų
eksp oz ic ij a), pok ar io rez ist enc ij os
her oizm ą, kult ūr os ir lit er at ūr os
gyvybingumą sunkiausiais istorijos
laikotarpiais – visa tai bus pateikta
smalsių ir reiklių vertintojų, kurių
lūkesčius išsakė mugės direktorius
Rudolfas, dėmesiui: „Tikimės, jog su

pažindinsite mus su turtais,gimusiais
jūsų kultūros kryžkelėse“6.
Lietuvai teko garbė, tačiau ir nera
mu: ar visko mačiusiems lankytojams
neatrodysime provincialūs, jei net į
oficialų mugei skirtą bukletą siūlo
mame įtraukti Remigijaus Misiūno
straipsnyje „Leidyba Lietuvoje“, pa
minėjus mūsų krašte dabar madingą
„Europos centro“ mitologemą, pripa
žįstama: „Deja, dėl įvairių priežasčių
etnografinė Lietuva, išskyrus trumpą
LDK klest ėj im o laikm et į, vis ąl aik
buvo tolimu Europos užkampiu, kurį
civilizacijos pasiekimai pasiekdavo
pavėluotai“. Saulius Žukas spaudos
konferencijoje minėjo, kad su mugės
rengėjais būta diskusijų, ar po dešimt
mečio lietuvių literatūra ir leidyba
pas ieks norim ą brand os etap ą (kol
kas dar galime pasiteisinti nedėkin
ga istorija: nuo raštijos pradžios iki
pat spaud os draud im o pas kelb im o
1864 m. teišleista vos 800 lietuviškų
knygų7 – faktas, galintis smarkiai nu
stebinti Europą). Nūdienos situacijoje
ypač krinta į akis vertimų trūkumas
(esam e maž i ir niek as nes iv arg in a
taikytis prie mūsų papročių, moky
tis vienos sunkiausių indoeuropiečių
kalbų, idant galėtų skaityti Donelaitį
ar Martinaitį)8. Stinga pačios vertimų
strateg ij os; neu žt enk a vien išl eist i
repr ez ent ac in ę ant ol og ij ą ang lų ar
vokiečių kalba, reikia žinoti, kaip ja
sudominti ir įtikinti jos verte. Tam,
atrodo, būtina pasitelkti ne vien gau
sios lietuvių išeivijos potencialą, bet ir
kultūrinę Vakarų spaudą, mums sim
patizuojančius literatūros autoritetus.
Praė jo met ai po plač iai išg arsinto
trijų „nobelistų“ susitikimo Vilniuje.
Atr od o, kult ūr os sklaid a sus ir ūp i
nusios institucijos jau turi patirties,
kaip formuoti palankų mūsų šalies
įvaizdį: belieka šią patirtį panaudoti
kur kas reikšmingesniame projekte,
kainuosiančiame nemažai pinigų ir

pas tang ų (kart ais pern el yg plač iai
užsimojus pristinga paprasčiausios
verslo nuovokos, ką liudija istorija
su EXPO paroda Hanoveryje – tuo
met nepagailėta milijonų 8 minučių
filmukui, tačiau taip ir nesusigriebta,
ką reiks daryti su vienu originaliausių
paviljonų šventiniam šurmuliui pa
sibaigus). Daugelį svarbių klausimų
teks spręsti suformuotam Lietuvos
prisistatymo 2002 m. tarptautinėje
Frankf urt o knyg ų mug ėj e proj ekt o
koordinacijos biurui, bendradarbiau
jančiam su Lietuvos leidėjų asociacija
ir VĮ „Lietuviškos knygos“, taip pat iš
daugelio kultūros srityje kompetentin
gų įstaigų ir žymiausių leidyklų vadovų
sudarytai Koordinacinei tarybai (pir
mininkė – kultūros viceministrė Ina
Marčiulionytė).
Kaip pabrėžė spaudos konferencijos
dalyviai, nė viena lietuviško gyvenimo
sritis dar nėra sulaukusi tokio išskir
tinio dėmesio, todėl galime didžiuotis
mums par od yt u prip až in im u. Kit a
vertus, dėmesys parodos metu gerokai
nuvargins, visų akys bus nukreiptos į
Lietuvos paviljoną, jis nuolat papuls į
teleobjektyvų ir fotoblyksčių akiratį.
Reikės įrodyti, kad esame verti pasi
tikėjimo, o ir patys mugės organizato
riai suvokia, kad elgiasi netradiciškai
kviesdami prisistatyti jiems menkai
pažįstamą šalį 9. Kokia nauda iš tų
kultūros laimėjimų eiliniam piliečiui,
priekabiai stebinčiam, kur iškeliauja
biudžeto pinigai? Turbūt ta, kad taip
stiprinama ir skatinama jo savigarba
pasaulio akivaizdoje: šalis, kaip garbės
viešnia dalyvaujanti Tarptautinėje
knygų mugėje, nėra istorinis ar ge
ografinis atsitiktinumas civilizacijų
šalikelėje, tai „šalis, esanti daugelio
šalių ir kultūrų kryžkelėje, šalis, ku
rioje praeities ir dabarties veiksniai
susipynę į sudėtingą raštą“10. Esame
svarbūs Europai, laukiančiai mūsų
savojoje knygos šventėje.


7
Remigijaus Misiūno duomenys iš reprezen
tacinio straipsnio „Leidyba Lietuvoje“.
8
Tai savo interviu ypač sureikšmino Ru
dolfas: „Didžiausia problema – parengti
vertimus, kuriems reikia daug laiko“; žr.
Gerbutavičius 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.
[…] Svarbiau yra parodyti vertingiausia, ką
turite šiuolaikin ėje kultūroje, literatūroje.

Šia prasme situacija tokia pati, kad ir kurią
šalį pakviestume – Prancūziją ar Lietuvą“;
žr. Žemaitytė A., „Nežinomo krašto įvaizdį
Lietuva griaus Frankfurte“, in: Respublika,
2001 09 25, p. 22.
10
Lorenzo Rudolfo kalba.
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Viduramžių ruduo antrojoje
Romoje
Liubomiras Račius

Po senoviniais, devintame praėjusio
amžiaus dešimtmetyje baigtais ręsti,
Taikomosios dailės muziejaus skliau
tais kabo Adomo Varno paveikslas,
kur iam e vaizd uoj am as Mind aug o
krikšt as. Scen a mažd aug tiek pat
aut ent išk a, kaip ir skliaut ai. Kon
ferencijos „Lietuvos krikščionėjimas
Vidurio Europos kontekste“ (2001 09
26 27) dalyvių žvilgsniai, vos nukrypę
nuo prelegento veido, kliūdavo už šios
tautinės-istorinės haliucinacijos, neži
nia kam iškabintos tikrai turtėjančios
ir dailėjančios parodos „Krikščiony
bė Lietuvos mene“ prieangyje. Kam
akis nuo to pav argd av o, gal ėd av o
atilsį rasti ne mažiau įspūdinguose
Vyt aut o Kaš ub os Mind aug o biust o
bruožuose.
Laim ė, ir pran eš im ai, ir org an i
zat or ių laim ėj im ai leid o ign or uot i
„mindauginius“ simbolius ir pasijusti
tikrai moksliniame renginyje. Regis,
norėt a sur engt i konf er enc ij ą, kur i
šiandienos sąlygomis turėjo atkartoti
Romos 1987 m. konferenciją, skirtą
Lietuvos krikšto jubiliejui. Konferen
cijos prelegentais kviesti krikščionybę
Liet uv oj e tyr in ėj ę moksl in ink ai iš
Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos ir kt.
šalių. Išankstinius kvietimus gavusių
klausytojų registravimasis, ne pati
mal on iaus ia nek viest ųj ų reg istr a
vimo procedūra, ribotas išankstinės
inf orm ac ij os apie reng iam ą konf e
renciją „nuleidimas“ – dalykai šiek
tiek neįprasti Lietuvoje vykstančioms
konf er enc ij oms, – ko ger o, niek am
per daug nek liuv o, vis i nor int iej i
galėjo laisvai patekti. Konferencijos
org an iz at or ių num at yt os šveln ios
adm in istr ac in ės priem on ės turb ūt
nemaža dalimi suveikė kaip filtrai,

564

nel eid ę į konf er enc ij ą pras mukt i
liguistos vaizduotės, o kartais ir vi
sai pakrikusios psichikos žmonėms,
tap us iems dažn os konf er enc ij os ar
viešo pokalbio rykšte.
Štai tok ioj e saug ioj e, rimt oj e ir
net iškilmingoje atmosferoje (pirmą
dieną galėjai sutikti būrelį vyskupų
ir kardinolą, paskelbtas prezidento
sveikinimas) buvo skaitomi praneši
mai. Prelegentų sugrupavimas leido
paliesti visus Lietuvos krikščionėjimo
istorijai svarbius laukus: Rytų Pabal
tijys X–XIII a. (K. Zernack, T. Nyberg,
R. Mažeikaitė), Mindaugo krikštas
(vysk. J. Boruta), Lietuvos krikštas
1387 m. (K. Elm, S. Ekdahl, B. Ku
mor, M. Jučas), Reformos laikai (I.
Lukšaitė, G. Michelini, I. Vaišvilaitė,
E. Ulčinaitė).
Maloniai nustebino Vokietijos pro
fesorių žinios apie Lietuvos istoriją,
nors tai tik šalutinis jų domėjimosi
objektas. Jų pateiktas Krikščionybės
ėjimo į Lietuvą kontekstas turėtų pa
skatinti domėtis bendraisiais Europos
visuomenės procesais, kuriuose daly
vavo ir Lietuva. Prastai mokantiems
vokiškai pasidžiaugti šiais praneši
mais turėjo padėti sinchroninis verti
mas. Tačiau vertėjų darbas buvo toks
prastas, kad net baugu spėlioti, kas
iš dažnai beprasmės žodžių virtinės
galėjo užsilikti klausytojų atmintyje.
Nežinau, kas buvo vertėjos ir kokia jų
darbo patirtis, tačiau pasikvietus ke
lis gerai vokiškai kalbančius istorikus
blogiau nebūtų buvę, ir vargu ar būtų
tekę vietoj Gardino išgirsti Grodno,
vietoj 110 parapijų – 10 vienuolynų,
viet oj „atv yk o jėz uit ai“ – „atv yk o
pranciškonai“ etc. Kas ilgiau klausė
lietuviško vertimo, netgi „sužinojo“,

kad kryžiuočiai rašydavo popiežiui
bules. Sako, panašūs buvę ir lenkų
kalbos vertėjai.
Pranešėjams buvo skirta po 45 mi
nutes. Toks laiko tarpas kai kuriuos
pranešėjus gundė pakalbėti ir apie
visiems žinomus dalykus. Ir prof. Mar
celio Kosmano atsiųstas pranešimas
apie Lietuvos katalikybės evoliuciją
nuo XIII iki XIX a. (!), ir prof. Tadeuszo
Krahelio iš Baltstogės netrumpas pa
sisakymas diskusijoje priminė svars
tym us iš cikl o „ką aš bep am en u iš
savo skaitybos/rašybos“. Šmaikščios
ir skeptiškos Kanadoje gyvenančios
dr. Ras os Maž eik ait ės pran eš im as
apie šv. Brunoną sulaukė prof. Ed
vardo Gudavičiaus reakcijos, tačiau
dar neįsibėgėjusį profesorių sustabdė
moderatorė – girdi, artėjantys pietūs.
Penk iol ik os pusl ap ių Gud av ič iaus
atsakymas vargu ar panašus į disku
sinę repliką, bet, šiaip ar taip, įvykis,
galėjęs tapti konferencijos ašimi, ne
išsirutuliojo net ir diskusijoms skirtu
metu. Dėl to netektų apgailestauti,
jeigu šv. Brunono misijos problema
tika nebūtų aktuali artėjant Lietuvos
paminėjimo (drauge ir evangelizacijos
pradžios) tūkstantmečiui. Atrodo, kad
šv. Brunono tematika sklando ore, ji
rūpi ne tik siauram specialistų ratui,
nes patys svarbiausi klausimai – kokia
buvo Lietuva prieš tūkstantmetį? kaip
ji „atsirado“? – visuometbus aktualūs
gebėjimo stebėtis nepraradusiems is
torijos mylėtojams.
Prof. Klaus o Zern ack o pas teb ėj i
mas, kad visų Vidurio Europos tautų
savimonei svarbiausią akstiną suteikė
savarankiškos bažnytinės provincijos
įsteigimas, gali šokiruoti ekonominė
mis priežastimis viską beaiškinantį
ist or ik ą, bet ar ne krikšč ion išk os
Mind aug o kar al yst ės sužl ugd ym as
savo pačių rankomis lėmė tai, kad dar
beveik pusantro šimto metų užsibuvo
pag on yb ė, ber ašč ių kar ių kult ūr a,
nepajėgi žiesti subtilesnį dalyką – tau
tinę savimonę.
Prel. prof. Kumoro pranešimas apie
seniausių LDK bažnyčių patrocini
jas, prof. Mečislovo Jučo – apie pirmą
sias Vilniaus katalikų bažnyčias, hab.
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dr. Ingės Lukšaitės – apie katalikų
ir evangelikų propaguotus liaudies
krikščionybės pavidalus, dr. Irenos
Vaišvilaitės – apie Tridento Susirinki
mo nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje,
prof. Eugenijos Ulčinaitės – apie jė
zuit ų evang el iz ac in ę veikl ą band ė
užgriebti Lietuvos istoriografijoje men
kai tirtą krikščionybės sklaidą kasdie
nio gyvenimo lygmeniu. Kasdienybei
nebūdingas revoliucinis triukšmas,
įspūdingi gestai, tačiau ji be galo svar
bi formuojant visuomenės mentalitetą,
pastovias nuostatas, kurių tvarumas
ir leid žia spėl iot i apie vis uom en ės
krikščioniškumo gylį.
       
Tarp prelegentų būtų buvę įdomu
išvysti vieną kitą nors ir ne tokią iš

mintingą, bet dar nepražilusią galvą.
Svetimšaliai kaip svetimšaliai – kokie
yra, tokiais ir džiaugiamės. (Iš šono
gali išgirsti labai šviežių dalykų: vo
kietis profesorius negalėjo atsistebėti,
kodėl lietuviai visur ir visada ieško pa
gonybės, gal dėl tam tikrų kompleksų
prieš lenkus?) Bet išjudinę jaunesnius
Lietuvos istorikus, konferencijos or
ganizatoriai būtų pateikę įvairesnį
tyrimų paveikslą, kuris klausytojus
gal būtų visai atitraukęs nuo prieš
akis išstatytų „istorinių“ „kūrinių“.
O gal ir ne. Gal tokie kūriniai tebe
džiugina daugel žmonių, iš inercijos
visuomenės istorinė savimonė tebėra
romantinė, o orientavimasis dabarties
tikrovėje vyksta pagal abejotinus da
barties kriterijus.



Origenas ir Aleksandrijos tradi
cija
Colloquium Origenianum octavum Pizoje,
2001 m. rugpjūčio 27–31 d.
Darius Alekna

Veiksmo vieta
Įvairių kraštų suvažiavėlius Italija
pasveikino 40oC karščiais, tad šaltas
vand uo ir kond ic ion ier iai buv o di
džiausi bičiuliai visą savaitę. Šį kas
ketveri metai šaukiamą kolokviumą
surengė Pizos universiteto Klasikinės
filologijos katedros profesorius Loren
zo Perrone, be kita ko, entuziastingai
org an iz uoj ant is ir koo rd in uoj antis
visos Italijos Origeno ir Aleksandrijos
tradicijos tyrinėtojus, kasmet vis įta
kingesnio juos apžvelgiančio žurnalo
Adamantius leidėjas. Puikios nuošalių
Kongresų rūmų salės, gerokai užmies
tyje esantis viešbutis ir jau minėtas
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karštis kongreso dalyviams tepaliko
vieną pramogą – bendrauti tarpusavy
je ir, žinoma, kiekviename pokalbyje
minėti Origeną. Kolokviumo tvarka
raštis įtemptas, net garsųjį pakrypėlį
mums parodė tik pačioje konferencijos
pabaigoje ir tai tik naktį – 22 val., kas,
beje, italų papročiu dar visai nėra vėlu.
Italai svetingi, o prof. Perrone buvo
svetingas keturgubai, tad šioji savaitė
–  puota, be to, puota mąstymui. Ir aš
ten buvau...1
Žmonės ir temos
Kalbėta, kad į konferenciją atvyko
apie 200 žmonių, programoje surašyti

105 pranešimai (paskaitos po 30 min.,
pranešimai po 15 min.), padalyti į 16
ses ij ų, vyk us ių vien u met u trij os e
salėse. Priešpaskutinį vakarą, nebeį
stengdami pasijudinti iš  viešbučio te
rasos, ne vienas konferencijos dalyvis
prisipažino esąs visiškai nusivaręs.
Ištvermingiausi pasirodė esą žils
telėję ar pliktelėję profesoriai, nenu
ilstamai bėgioję iš vienos salės į kitą
net ir vykstant sesijai. Kas dieną prieš
pusryčius geras tuzinas konferencijoje
dalyvavusių katalikų kunigų laiky
davo mišias gretimoje bažnytėlėje, o
vienuolių – benediktinų, jėzuitų, do
minikonų – kaip jūros smilčių... Tarp
klausytojų buvo net du šiuolaikiniai
koptai – Egipto krikščionys. Beje, nė
vienoje draugijoje užsieniuose manęs
niekas neklausinėjo, ar aš katalikas,
o čia – nuolatos. Standartiniai klau
simai apie Lietuvą taip pat kiti – ar
rašome lotyniškomis raidėmis? ar ka
talikai? ar mūsų apeigos romėniškos,
ar graikiškos?
Dal yv ių buv o iš vis o pas aul io, iš
visų žemynų. Japonas, čilietis, aust
ral as, gruz in as, egipt ieč iai... Dau
giaus ia, žinom a, ital ų – jie būr ės i
į sav o rat el ius, vad ov aud av o (daž
niaus iai net ik us iai) ses ij oms, pra
nešimus skaitydavo itališkai (viena
kita išimtis), siekdami savo kalbai
suteikti didesnę vertę ir susilaukdami
švelnaus klausytojų nepasitenkinimo.
Tarp italų veikliausias ir garsiausias
buvo gnosticizmo, koptų raštų ir jų
sąveikos su Origenu bei Aleksandrijos
trad ic ij a tyr in ėt oj as Alb ert o Cam
plani iš Romos: Origeno laikais būta
labai artimos sąveikos ir dialogo tarp
herm et izm o, gnost ic izm o, Orig en o
mokymo ir koptiškų raštų; Origenas
tiesiogiai atsiliepiąs į garsiojo kop
tų Tract at us trip art it us (Cam ol an i
jam siūlo II a. pabaigą, nors vėliau
pranc ūz as Jea n as Dan ielis Dub ois
arg um ent uot ai kvies nes kub ėt i jo
datuoti tokiu ankstyvu laikotarpiu)
idėjas; Origeno antignostinė polemika
1
Ačiū prof. Lor enz o Perr on e ir Ital ij os
kultūros instituto Vilniuje direktoriui prof.
Ostelio Remi.
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laikėsi vyskupo Demetrijo politikos
vienus gnostikus įtraukti į Bažnyčią,
kitus – atskirti; bažnytinė Demetrijo
politika išugdžiusi su krikščionybe
vienaip ar kitaip susijusių egiptiečių
elitą (iš čia koptų literatūra), tapusį
atsvara pagonių graikų elitui.
Gausią ir mielą delegaciją sudarė
amerikiečiai – jaunesnieji rimti, pui
kiai išsilavinę, pilni entuziazmo, geri
gausių šeimų tėvai ir karšti katalikai,
vyresnieji – orūs, amerikietiškai suge
bantys aprėpti plačias tyrimų ir veik
los perspektyvas (Charles Kannen
giesser, Robert Wilken). Konferencijos
klausytojai ypač įvertino Ronaldo E.
Heine’s pasiūlytą neišlikusio Origeno
XIII knygų komentaro Pradžios knygai
rekonstrukciją (plaukiančią iš negau
sių fragmentų, žinomų liudijimų, kitų
Origeno tuo metu rašytų veikalų ir
žinių apie diskusijas su gnostikais).
Mokslinį sudėtingo koptų papiruso
Pap. Berol. 20915 (jo tema – pasau
lio, ypač žmog aus ir įvair ių gyv ių,
sukūrimas) leidimą bebaigianti rengti
Annewies van den Hoek puikiai paro
dė jo artimumą Aleksandrijai ir Kle
menso tradicijai – naudojami to meto
filosofiniai graikų terminai, įvairios
pozicijos pristatomos gana nešališkai,
autorius mėgina jas suderinti, Šv. Raš
to ir ankstyvųjų krikščioniškų raštų
(ps. Barnabas, Sibilės pranašystės,
Klemensas Aleksandrietis) citavimo
technika labai panaši į paties Kle
menso, nors viso veikalo struktūra
(Pr ištrauka + įvairių autorių citatos)
visai nepanaši; antra vertus, nerasta
panašumų ir į žinomus Origeno ko
mentarus Pradžios knygai.
Atskira amerikiečių rūšis – ameri
kiečiai iš Romos. Vienuoliai ar šiaip
profesoriai. Amžinajame mieste radę
savo dvasios tėvynę. Daugėliau teko
pab end raut i su Mark u Sher id an u,
dyk um os tėv ų ir kopt ų rašt ij os ži
nov u. Jo pas kait a buv o skirt a aiš
kioms Origeno egzegezės žymėms VI 
a. koptų homilijose. Parodyta padėtis
ypač įdomi todėl, kad nagrinėjamos
hom il ij os, sak yt os įtak ing ų vien os
iš autoritetingiausių Aleksandrijos
bažnyčios vyskupų, drąsiai į priekį
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kelia kaip tik tuo metu Chalkedono
Susirinkime (543) stipriausiai kaip
eretiką prakeiktą Origeną. Papildo
mos ir naujos išv ad os – kopt ų vys
kupai buvo pakankamai išsilavinę ir
nepriešiški Origenui (communis opinio
teigianti priešingai). Kitas toks mielas
amerikietis Davidas B. Evanas, Fotijo
ir vadinamosios antrosios origenizmo
krizės žinovas. Remdamasis plačia
dokumentacija, prie jau žinomos šios
krizės interpretacijos (pirmą kartą
oficialiai į imperijos eretikų sąrašus
Origeną ir jo mokymą įtraukęs Justi
nianas I ir jo dvaras pirmiausia taikę
į Evagrijų Pontietį, o ne į Origeną)jis
pridūrė savo jos kilmės rekonstruk
ciją: tokio pasmerkimo sumanymas
pirm iaus ia kil ęs šv. Sab os trad ic i
jos vienuolynuose Judėjos dykumoje
Pal est in oj e; šią trad ic ij ą per ėm ęs,
perdirbęs ir paskleidęs Justiniano I 
dvaras, pastarąją ereziologinę tradi
ciją pritaikydamas kitiems tikslams,
nei jos pradininkai.
Vokiečiai, pavyzdingi universitetų
profesoriai, laikėsi šiek tiek nuošaliau,
nors tarp jų būta ir labai garsių tyri
nėtojų. Vienas jų – dar gana jaunas
Christ ophas Marksc hies, gnost ik o
Val ent in o ir val ent in izm o žin ov as
sav o pas kait oj e par od ė, kaip glau
džiai Valentinas ir jo mokiniai buvo
susiję su Egiptu, Aleksandrija, tad
galima kalbėti apie jo įtaką Origeno
teologijai (tuo tarpu dar iš Antikos
laikų ateinanti ereziologinė schema
kai kuriuos Aleksandrijoje veikusius
jo mok in ius skir ia „ital išk ai“ o ne
„ryt iet išk ai“ mok ykl ai). Val ent in o
poveikiui Klemensui Aleksandriečiui
bei Origenui taip pat skirtas ir ame
rikietės Judith Kovacs pranešimas,
kuriuos ne kuriuos gnostikų įtakos
Origenui elementus grakščiai aptarė
ir Lietuvos protestantams pažįstamas
olandas, šiuo metu dirbantis Prancū
zijoje Riemeris Roukema.
Šveic ar ai – non mult a sed mul
tum – buvo puikūs. Basilio Studerio
paskaita apie žodžio historia reikšmę
Origeno raštuose buvo pilna puikios
erudicijos, mokslinio tikslumo ir šian
dienybei aktualių teologinių įžvalgų:

historia – pasakojimas; „tikras pasa
kojimas“, kurį reikia skirti nuo mito
(ir Origenas nurodo kriterijus, kaip
tai pad ar yt i; egz eg ez ės pag rind as
(čia historia dera skirti nuo „raidės“,
„pažodinės reikšmės“; historia – krikš
čionių tikėjimo pagrindas, Šv. Rašto
ir Kristaus gyvenimo įvykių garantas.
Puikiai dokumentuota Erico Junod
paskaita skirta Fotijo (IX a.) „Bibliote
koje“ įžvelgiamam Origeno vertinimui
(Fotijo „Biblioteka“ – jauno, bręstančio
erudito konspektai, tad jis dažniausiai
pak art oj a skait om o aut or iaus ver
tinimus; iš jo išrašų apie Origeną ir
aleksandriečius sekos galima spręsti,
kad Fotijas skaitė į vieną fondą su
trauktus aleksandriečių raštus; vis
dėlto Fotijas nesuvokia Aleksandrijos
mokyklos vienovės, Origeną keikia
kaip ereziarchą; tik vėliau, susidūręs
su kankinio Pamfilo pagyrimais Orige
nui, susimąsto, mėgina geriau pažinti
kontroversijų priežastis).
Mėg in ant pas ak yt i, kok ia nauj a
tyr im ų tem a Orig en ą ir jo darb us
parodė kaip nors kitaip, kokia tema
iškėlė naujų gairių, tektų pripažin
ti did el ius pranc ūz ų nuop eln us: jų
dėka Origenas ir aleksandriečiai pa
mėginti įtraukti į kultūrinį, politinį,
religinį Aleksandrijos kontekstą. Šią
plačią temą per atidaromąjį kolokviu
mo forumą pirmasis palietė Guy G.
Stroumsa iš Jeruzalės universiteto2:
Aleks andrij os mult ik ult ūr išk um o
privalumai – visapusis kiekvienos iš
taikiai sugyvenančių bendruomenių
praturtėjimas – senas, dar Aleksan
drijos klestėjimo helenizmo laikais
mit as (nauj ai pas it elkt as XIX a.).
Tikrieji santykiai tarp jos bendruo
menių visuomet buvo įtempti, dažnai
pera ugd av ę į suk il im us, riauš es ir
pogromus. Aleksandro graikai ir jų
pal ik uon ys, išd id ūs užk ar iaut oj ai,
paniekinamai žvelgę į čiabuvius egip
tieč ius, kur ie sav o ruožt u nek ent ė
graikų, vėliau romėnų, kaip kiekviena
normali tauta nekenčia užkariautojų.
Didelę Aleksandrijos gyventojų dalį
sudarę žydai neturėjo jokių politinių
teisių. Lingua franca tapusi graikų
kalb a nes ua rt in o įvair ių bend ruo
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men ių, aleks and r ieč ių pal ikt uos e
sluoksniai (bendras storis apie 12 m)
raštuose neįmanoma įžiūrėti jokios
iki pat Aleksandro laikų ryškūs ir ge
bend ros Aleks and rij os gyv ent oj ų
rai išsilaikę; Aleksandrija ir po arabų
sav im on ės, pat riot izm o. Aleks an
atėjimo VII a. liko dideliu klestinčiu
drij oj e būt a sen os egipt ieč ių žyn ių
miestu dar gerus 7 amžius. Arche
palaikomos antisemitizmo tradicijos,
ologiniai duomenys patvirtina III a.
ir atsiradusi krikščionybė įgavo ryš
po Kr. gaisr ą (Orig en as dar galėj o
kią jo formą. Kai I–II a. Palestinoje
naudotis garsiąja biblioteka); išlikęs
kilo žydų karai, Aleksandrijoje sukilo
puikus nekropolis, kuriame liautasi
ir žydų bendruomenė, už ką ji buvo
laidoti atėjus arabams. Su laidojimu
žiauriai nubausta ir demoralizuo
ta. Kai II a. Klemenso ir Origeno
laikais krikščionių bendruomenei
Aleks and rij oj e išk il o reik al as
susikurti savo tapatybę, įtampos
tarp žydų-krikščionių ir gnostikų,
žydų, krikščionių ir graikų buvo
nepaprastai stiprios. Vėliau, IV
a. savo aršumą parodys ir Alek
sand rij os krikšč ion ys: 391–392
m. sugriauta Serapio šventykla,
Aleksandrijos patriarchu 412 m.
išr inkt as Kir il as vien ą po kit o
rengė žydų pogromus, kol šie galu
tinai paliko miestą, 415 m. jis taip
pat inspiravo garsųjį matematiko
Teono dukters filosofės Hipatijos
nužudymą – jo atgarsiai plačiai
nuskambėjo po Antikos pasaulį,
sukurdami iki šiol gyvą legendą.
Aleks and rij a net ir klest ėj im o
laik ais neb uv o pirm os svarb os
miestas – toli nuo Atėnų ar Ro
Origenas. Ankstyvųjų Viduramžių miniatiūra
mos, per daug arti Jeruzalės, Rytų.
Vis dėlto Aleksandrijos nuopelnai ne
susiję du atradimai: pirmą kartą spe
abejotini. Steigdamas biblioteką Pto
cialiai tyrinėta, kaip į amforas būdavo
lemajas galbūt (telieka spėlioti, nes
sup il am i sud eg int o mir us io graik o
istorija tai nutyli) siekęs įsiamžinti,
palaikai. Kūnas deginamas palyginti
norėjęs išlaikyti graikų kultūros tęs
neaukštoje 300–400oC temperatūroje,
kurioje išlikdavo gana daug kaulų lie
tinumą savo naujojoje sostinėje, gal
kanų. (Romėnų paprotys bus kitoks:
būt jam reikėję intelektinio neseniai
jie kūną degindavo daug aukštesnėje
nukariautus Rytų kraštus suprasti
temperatūroje, tad iš kaulų likdavo
padedančio centro – iš čia užsakymai
tik mažos dalelės.) Tad graikų laidoji
vert im ams. Per atid ar omąj į for u
mo amforose, pasirodo, esama griežtos
mą kalbėjęs seniai archeologiniams
tvarkos: pirmiausia būdavo sudedami
Aleks and rij os kas in ėj im ams vad o
kojų kaulų likučiai, paskui dubens,
vaujantis Jeanas Yvesas Empereur
kitų kaulų ir baigiama kaukolės lie
iš Egipto parodė ir papasakojo apie
kanomis. Be to, tai brangus laidojimo
naujausius radinius: visi kultūriniai
2
Šiandienos gyvenimo patirtis veikiausiai
padarė jo žvilgsnį ypač pagaulų kai kuriems
žmonių bendrabūvio fenomenams. Klausantis
Stroumsos minčių, galvoje nuolatos sukosi
klaus im as: ar dažn ai šlov in am as Viln iaus
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daugiakultūriškumas ir jo praturtinanti nauda
įvairių tautų kultūrai nėra toks pat mitas? Atėnų
ir Romos pavyzdžiai galbūt rodo, kad tautinis
tolygumas sudaro daug palankesnes sąlygas
kultūrai bręsti.

būdas. Antra įdomybė iš Aleksandri
jos nekropolio sarkofagų tapybos: šo
ninė plokštuma horizontaliai padalyta
į dvi dalis, kiekvienoje vaizduojama
skirtingi siužetai: viršuje – egiptiečių
diev o Ozyr io mum if ik ac ij os scen a,
žemiau – Persefonės pagrobimas ir
jį stebinčios Atėnė su Afrodite – skir
tingų pomirtinio gyvenimo vaizdinių
sinkretizmo pavyzdys.
Krikšč ion ių bend ruom en ės
pradžia Aleksandrijoje susilaukė
keleto puikių pranešimų. Simo
ne Claud e Mim oun i iš Pranc ū
zijos pamėgino įžvelgti krikščio
nių bendruomenę Aleksandrijoje
I–II a. Nors pirmoji neabejotina
krikščionių figūra Aleksandrijoje –
Demetrijas, miesto vyskupas nuo
189 iki 232 m., vis dėlto pirmosios
žinios apie Aleksandrijos krikščio
nis – Apd 18, 24–28, kur pasako
jama apie Apolą iš Aleksandrijos
ir kalbama apie apytikriai 40 m.
įvykius. Analizuojamas laikotar
pis stok oj a ryšk esn ių ist or in ių
duomenų. Autoriaus nuomone, iki
135 m. krikščionys Aleksandrijoje,
nesvarbu, ar jie buvo iš žydų, ar
iš pagonių, priklausė judaizmui ir
nesudarė atskiros religinės gru
pės. Tik tuo metu pagal naujus
kriterijus susikuria krikščionių
skirt ingum o nuo žydų suprati
mas. Antra vertus, pirmojo amžiaus
judaizmas Romos imperijoje yra pa
kankamai atviras (kitaip negu labai
užd ar as jud aizm as Iran e; abi šios
tendencijos susitinka Palestinoje). Tad
Jėzaus mokiniai Aleksandrijoje bent
jau romėnų valdžios akimis iki 117 m.
niekuo nesiskyrė nuo žydų. Istorikė iš
Prancūzijos Annick Martin taip pat
nagrinėjo krikščioniškos Aleksandrijos
pradžią. Romėnų laikais Aleksandri
ja buvo sudaryta iš 5 dalių, įvairios
miesto bendruomenės – graikai, žydai,
egipt ieč iai, rom ėn ai – gyv en o sav o
kvartaluose. Gretinant archeologinius
tyrinėjimus ir istorines žinias, gali
ma susekti topografinį krikščionybės
plitimą mieste. Čia nestokojama pa
radoksų: II a. pabaigoje Aleksandrijos
krikščionių dauguma – „graikai“. Tad

567

k u l t ūr a
ar tikrai žydų ir krikščionių išsiskyri
mas įvyksta tik po 115–117 m. žydų
maišto nuslopinimo? Galbūt Aleksan
drijos žydų ir krikščionių išsiskyrimą
įtakojo prasidėjusi rabiniškojo judaiz
mo pertvarka. Martin savo paskaitoje
pasiūlė įdėmiau įsižiūrėti ir į 44 m.
vyskupavusį Demetriją, visiems Ori
geno bičiuliams žinomą „blogietį“. Jis
apie vyskupo sostą sutelkė visą ben
druomenę, nuo „krikščionių gnostikų“
gindamas „paprastus tikinčiuosius“
sustiprino Bažnyčios vienybę, sukūrė
jo autoritetą stiprinusį egiptiečių epis
kopatą, įtampas bendruomenėje kėlu
sią mokymo funkciją galutinai susiejo
su presbiteratu (šios įtampos atsiliepė
kunigo Klemenso ir pasauliečio Ori
geno likimams). Origenui ir Aleksan
drijai skirta ir Ženevos profesoriaus
Attilos Jakabo apžvalga: be kita ko,
Origenasvyskupo Demetrijo nemalonę
užsitraukęs dėlto, kad, paveiktas III 
a. pradžios krikščionių persekiojimų,
pasiūlęs Bažnyčiai žemėje nelabai pri
imtiną dvasinės ir bendruomeninės
Bažnyčios sampratą.
Vakarų Europos intelektinę kultūrą
pasivyti besiskubinantys Rytų euro
piečiai su retomis išimtimis pasirodė
dar kenčią nuo savo kompleksų – fun
damentalaus filologinio ir teologinio
išsilavinimo bei sveikos nuovokos trū
kumo. Gausiausiai iš mūsų pakraščio
kaimynų būta vengr ų, kai kur ie iš
jų pranešimų (30 min. paskaitos iš

rytiečių niekas neskaitė) buvo visai
puikaus lygio, pvz., vengrai Monika
Pesthy ir Robertas Somosas. Bet būta
ir tolokai pro šalį prašovusių. Pran
cūzijoje besilavinantis rumunas Cris
tianas Badilita pamėgino šv. Antano,
Origeno, Konstantino Didžiojo figūrų
(skirtingų autorių paliktuose) apra
šymuose įžvelgti tris Georges Dumé
zilio sugalvotus „modelius“. Šiaip jau
draug išk i klaus yt oj ai nep ag ail ėj o
kandžių klausimų ir pastabų, po ku
rių prelegentas turbūt jau niekada
nebesiims panašių tyrinėjimų. Kliuvo
ir ent uz iast ing aj am vengr ui Istv a
nui Perczeliui, pasišovusiam trūks
plyš įrodyti, kad Pseudo-Dionysijus
plač iuos iuos e sav o met af iz in iuos e
svarstymuose cituoja Origeną. Išve
džiojimai apie sudėtingą metodologiją
jam nepadėjo atsakyti į pasipiktinusio
Tokijuje dėstančio jėzuito J. S. O’Lea
ry klausimus apie paprastą filologinį
akivaizdumą: citata yra citata, ir ji
atpažįstama tik tuomet, kai žodžiai ir
mintys akivaizdžiai artimi. Teisybės
dėlei reikia pasakyti, kad griežtai kri
tiškai pasveikintų pranešimų skaitė
ir vakariečiai: vokietis D. De Deckeris
mėgino įrodinėti, kad Nikėjos Susi
rinkime svarbiausia buvo politinės
Nikomedijos vyskupo Eusebijo intri
gos, o vokietė K. Comoth garsiosiose
Just in ian o I  laikais statytos Rave
nos Šv. Vi-talio bažnyčios mozaikose
manėsi įžvelgusi anuo metu didžiai

eretišką Orig en o trin it ar in į mok y
mą. Beje, reiklumas ir kritiškumas
– vien as puikesn ių šio kol okv ium o
bruožų. Privačiame pokalbyje J. Y.
Duvalis dėstė, kad šiais lengvos ko
munikacijos laikais ir keletą kartų
pak art ot os klaid os pap lint a tol i ir
plačiai, tad mokslininkų pareiga yra
jas iš karto ir griežtai taisyti. Be jo
kongrese šią pareigą savo klausimais
ir pastabomis nuolatos vykdė Stude
ris ir prancūzas Gilles Dorivalis.
Ateitis
Paskutinis kolokviumo veiksmas –
gražiai padėkoti rengėjams ir parinkti
kito kongreso 2005 m. vietą ir temą.
Pad ėk ot a buv o did žiai tea tr al išk ai
ir retoriškai – rengėjų širdys tikrai
turėjo būti paglostytos. Colloquium
Origenianum nonum įvyks Vengrijoje,
Pečo mieste, jį rengs Somos. Norimus
Orig en o tyr in ėj im ų kel ius graž iai
parodė diskusijos dėl temos. Pirma
sis tem ą pat eik ė Kann eng iess er is:
„Origenas – savo meto visuomenės
krit ik as“. Vok iet is W. Bien ert as:
„Orig en as ir vien uol ių jud ėj im as“.
Alainas Le Boulluecas pasiūlė įver
tinti šio kolokviumo bruožą – nau
dingą kitų sričių mokslininkų (šiuo
atveju istorikų) pasitelkimą Origeno
tyr in ėj im ams ir iešk ot i tok ią gal i
myb ę api manč ios tem os. Kit as vo
kietis: „Origenas ir kalba“; Perrone:

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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„Origenas ir Vakarų tradicija“. Čia
Percz el is nei šk ent ė: kol okv ium as
bus Vengrijoje, tad „Origenas ir Rytų
tradicijos“. Tuomet įsiterpė O’Leary,
sakydamas, kad Origeno įtakos nag
rinėtos pakankamai, be to, nederėtų
did žiųj ų teo log in ių Orig en o tem ų
iškeisti į istorinius tyrinėjimus. Dar
vienas pasiūlymas – „Origenas ir eku
menizmas“. Tuomet Stroumsa tarė,
kad būtų gerai neprisirišti prie vienos
temos – tebūnie colloquia, pasiūlymą
dauguma parėmė plojimais. Bet čia
Dorivalis priminė, kad viena bendra
tema – Origeno kolokviumo medžiagą
leidžiančio olandų leidėjo pono Peter
so pageidavimas, tad vienabendra te
ma – imperatyvas. Tuomet Wilkenas

pasiūlė ieškoti susikertančių temų,
pavyzdžiui „Žmogus ir Bažnyčia“, o
pirmininkaujantis Perrone dar kartą
prim in ė Le Boull ue c o mint į. Pag a
liau viena prancūzė pasiūlė plačiau
apr ėp ianč ią ir rel ig ij ot yr ini nk ams
patrauklią temą – „Origenas ir reli
ginės praktikos“, dauguma ją palaikė
plojimais. Čia pirmininkaujantis pri
siminė, kad pagal tradiciją lemiamas
balsas išrenkant temą priklauso kito
kongreso organizatoriui Somosui, o
šis, priverstas greitai nuspręsti, pa
sirinko paskutinę formuluotę. Tad jei
reng ėj ai nep ers ig alv os, Dev int as is
Origeno tyrinėtojų kongresas 2005 m.
rugpjūčio pabaigoje Vengrijos mieste
Peče gliaudys kaip tik šią temą. 

Ar lietuviai – keisti žmonės?
alfredas Karčiauskas

Lietuviai labiausiai pasitiki Bažnyčia,
žiniasklaida ir Algirdu Brazausku.
Pagal rugsėjo mėn. apklausų rezulta
tus Bažnyčia pasitiki 66,2% Lietuvos
gyv ent oj ų, žin iaskl aid a – 63,4%, o
Brazauską palankiai vertina 65,9%
gyventojų (Lietuvos rytas, 2001 09 15).
Apklausa apynaujė, tačiau panašių
apklausų rezultatai beveik nesikeičia
jau gana seniai. Tiesa, žiniasklaida
ir Bažnyčia susikeitė vietomis prieš
gerus metus. O už buvusį prezidentą
Brazauską kurį laiką populiaresnis
buvo prezidentas Valdas Adamkus.
Tačiau užteko Brazauskui paskelb
ti apie grįž im ą į akt yv ią polit ik ą,
ir paaiškėjo, kad žmon ės teb elaik o
jį geriausiu Liet uv os lyd er iu. Nors
populiarumo sūpyn ės e prez id ent as
vienu kitu procentu kartais ir nusveria
prezidentą-premjerą, realus, gyveni
miškas pasitikėjimas visada persveria
Brazausko naudai.
Vis dėlto per visą tą laiką nedaug kas
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susimąstė, kad šitaip paskirstydami
savo simpatijas, lietuviai turėtų būti
šiek tiek keisti žmonės. Mat Bažnyčia
nepasitiki žiniasklaida, žiniasklaida
– Brazausku, Brazauskas – Bažnyčia.
Na, gal ir ne visai taip, bet pasitikėji
mą visais išvardytais dalykais iškart
harmoningai suderinti gana sunku. O
pripažįstant, kad Lietuvoje turėtų būti
ir šiek tiek žmonių, kurie nepasitiki
niekuo, gebančių suderinti visus tris
autoritetus yra daug.
Paliekant nuošalėje Dievo ir religijos
vaidmens lietuvių gyvenime klausimą,
pasitikėjimą Bažnyčia kaip visuome
nės institucija racionaliai paaiškinti
turbūt lengviausia. Per nepriklauso
mos Lietuvos dešimtmetį atsisakiusi
politinio vaidmens, daugiau ar mažiau
jai būdingo kovos už nepriklausomybę
laikotarpiu, Bažnyčia dabar daugiau
sia dėmesio skiria socialinėms proble
moms. Taip ji tapo viena solidžiausių
pilietinės visuomenės institucijų, kuri

bando gaivinti bendruomeniškumą
nebesikišdama į smulkias politines
rietenas. Pokomunistinėse visuome
nėse, kuriose pilietinės visuomenės
kūrimąsi stabdo ne tik žema politinė
kultūra, bet ir entuziastingas paniri
mas į politikavimą žlugus totalitarinei
sistemai, tokių visuomeninių institu
cijų nėra daug.
Nepriklausoma žiniasklaida taip pat
yra labai svarbi pilietinės visuomenės
dalis. Taigi teoriškai pasitikėjimas
žiniasklaida šiomis dviejomis institu
cijomis yra suderinamas. Tačiau Lie
tuvoje labiau tiktų sakyti „turėtų būti
svarbi pilietinės visuomenės dalis“.
Nes žiniasklaidoje geriausiai atsispin
di visi mūsų visuomenės trūkumai:
nuo principų trūkumo pataikaujant
prastam skoniui iki neslepiamo savo
interesų siekimo manipuliuojant ži
niomis ir nuomonėmis. Tai universali
problema, tačiau Lietuvoje beveik nėra
solidžios žiniasklaidos, galinčios kon
kuruoti su bulvarine.
Pasitikėjimas žiniasklaida veikiau
kyla dėl emocinės empatijos perskai
čius kriminalinį puslapį, kuris sukelia
skaitytojo baimę pačiam tapti nuken
tėjusiu šio puslapio herojumi. Arba iš
švento naivumo manant, kad viskas,
kas parašyta, yra tiesa. Tai būtų labai
baudžiauninkiškas Šv. Rašto supra
timas. Ir, tiesą sakant, nėra lietuviai
tokie naivūs. Tai rodo ir kitų dviejų
„pasitikėjimo objektų“ nesuderinamu
mas. Laikraščiai Brazausko nemyli, o
lietuviai – myli.
Pastaruosius kelis mėnesius, ku
riuos Brazausko vadovaujami kairieji
yra valdžioje, jis pats sulaukė daug
daugiau kritikos nei pagyrų. Tačiau vi
si skandalai Brazausko populiarumui
beveik nepakenkė. Kai dar 1993 m.
prezidento rinkimų kampanijos metu
Brazauskas buvo apkaltintas dide
lėmis ir nelabai buitinėmis ydomis
(ats ip raš au skait yt oj ų už ned id el į
perėjimą į gandų sritį, tačiau tai juk
taip pat lietuviška žiniasklaida, be
to, vis uom en in ius p roc es us sunk u
suprasti nekreipiant dėmesio į gan
dus), buvo kalbama, kad tai neturėjo
įtak os rink im ų rez ult at ams d ėl to,
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kad ydos tik padarė jį dar artimesnį
men ės nep ak eis. Įdom iaus ia, kad
paprastiems žmonėms. Matyt, priežas
inertiškumas lemia ne tiek principų
tis buvo ne ta. Lietuviai pakankamai
ir veiksmų neatitikimą, nes pagal tos
gerai supranta, kad laikraščiai ieško
pačios apklausos rezultatus tik 36%
sensacijų arba argumentų savo pozi
gyventojų per pastaruosius penkerius
cijai pagrįsti per daug nesistengdami
metus yra davę kyšį. Jis lemia vertybių
derinti jų su realybe. Kaip pasakytų
nenuoseklumą ir asmeninės atsakomy
postmodernistas – pasakojimas negali
bės neigimą.
atspindėti realybės, nes jis yra apribo
Pasitikėjimas visuomenės institu
tas pasakotojo požiūrio. Tie lietuviai,
cijomis atspindi šiek tiek universa
kurie negali suprasti šio argumento te
lesnes problemas, tačiau jų nesude
oriškai, matyt, jaučia tai instinktyviai
rinamumas paaiškinamas tuo pačiu.
ir į kai kuriuos spausdintus pasakoji
Pasitikėjimą Bažnyčia, žiniasklaida ir
mus visai nekreipia dėmesio, iš anksto
Brazausku galima laikyti simboliais
nusistatę nesvarstyti, tiesa tai ar ne.
trijų dalykų, kurių labiausiai trūksta
Taigi sunku keistą lietuvių simpati
Lietuvai – bendruomeniškumo, tiesos
jų derinį paaiškinti naivumu. Galima
ir lyderių, kurie padėtų tai surasti.
bandyti aiškinti ir visiškai priešingai.
Puikus receptas Utopijai sukurti. Rea
Dar viena lietuvių keistenybė yra ta,
lybėje šie simboliai realizuojami labai
kad jie dažnai meluoja, atsakinėdami į
nelygiaverčiai, bet tai neturi didelės
visuomenės nuomonės tyrimų klausi
reikšmės simbolinei jų prasmei. Lietu
mus. Arba bent jau taip gali pasirody
viai gal šiek tiek keisti, pasirinkdami
ti, nes dėl nepatikimų apklausų
bandymai numatyti politinius ir
visuomeninius procesus ne kartą
yra skambiai žlugę. Tačiau nesinori
būti pesimistu, todėl teks būti šiek
tiek nenuosekliam ir nepatikimus
visuomenės nuomonės apklausų
duomenis aiškinti remiantis kita
apklausa.
Transparency International at
liktos apklausos duomenimis, 77%
Liet uv os žmon ių yra įsit ik inę,
kad korupcija yra „didelė kliūtis“
visuomenės gyvenimui ir verslui,
tačiau net 72% šalies gyventojų
mano, kad kyšiai padeda spręsti
iškilusias problemas, o 61% esant
reikalui yra pasirengę duoti kyšį.
Kadangi čia kalbama apie vieną
problemą, tai lengviau pamatyti
nenuoseklios pozicijos priežastį.
Tai inertiškumas. Inertiškumas
lem ia tai, kad ats ak in ėd am i į
soc iol og in ių tyr im ų klaus im us
žmonės atsižvelgia į visuomenė
Algirdas Brazauskas. 2001. ELTA
je vyraujančią nuomonę. Taip ne
rinkimų rezultatai būna panašūs
į partijų reitingus, o partijų reitingai
objektus, su kuriais sutapatina savo
tampa panašūs į rinkimų rezultatus
idealus. Tačiau tikrai nėra keistuo
praėjus mėnesiui po rinkimų. Lygiai
liai idealistai, kurie persistengia tuos
taip pat atsiranda įsitikinimas, kad
idealus įgyvendindami. Mes (norisi
ned uod am as kyš io žmog us vis uo
rašyti „jie“, bet...) vartojame labdarą
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nesusimąstydami, kad ją kažkas su
aukojo, ir duodame kyšius neprašomi,
nes netikime galimybe išgyvendinti
korupciją. Mes labiausiai nepasiti
kime politinėmis partijomis, Seimu
ir komerciniais bankais. Tomis insti
tucijomis, kurios leidžia kiekvienam
asmeniškai realizuoti save politikoje
ir ekonomikoje.
Liet uv iai nea tr od o lab ai keist i,
nes neaukoja savo interesų utopijai.
Keist esn ė kart ais atr od o Liet uv a,
kurioje vis dėlto kuriasi demokratija
ir pilietinė visuomenė. Politikos psi
chol og ai, tir iant ys pok om un ist in es
visuomenes, beveik visose susiduria
su labai keistu reiškiniu – demokra
tij os tos e visuom enėse gyv uoja ne
paisant to, kad žmonės, per kelerius
metus užmiršę totalitarinės sistemos
blog yb es, ėmė ilg ėt is prae it ies ir
vertinti ją geriau už dabartį. Tačiau
„lūk esč ių t eo rij a“ sak o, kad tai
nekelia problemų tol, kol praeitis
nėra vertinama geriau už ateitį.
Taigi idealai yra labai svarbūs,
net jei jie suvokiamitik instink
tyviai. Net jei žiniasklaidos auto
rit et as rem iasi seniai praėj us ia
laisvo žodžio gaiva,kurią atnešė
Sąj ūd žio spaud a, o Braz ausk o
p op ul iar um as – ger o sov iet in io
„ūkininko“ įvaizdžiu.
Ir apie paskutinę lietuvių keis
tenybę – jie labai nekenčia estų.
Tai tikrai keista, nes mūsų ša
lys labai panašios. Tik tiek, kad
lietuviams tie panašumai, ypač
ne patys maloniausi, sukelia ne
solidarumo jausmą, o piktdžiugą.
Ir nereikia manyti, kad estams jie
pavydi šiek tiek geresnio įvaizdžio
užs ien yj e. Toks pav yd as buvo
atsiradęs, tačiau jis virto ne de
struktyvia neapykanta, o diskusi
jomis apie tai, kad reikia gerinti
Lietuvos įvaizdį. Šios diskusijos
nedavė didelių rezultatų, tačiau
ne tik dėl pas yv um o, bet ir dėl
to, kad įvaizdžio kūrimas neišspren
džia problemų. Ir nuo tada lietuviai
pavydi estams to, kad jie patys tiki
savo susikurtu įvaizdžiu. Taip tikint
gyventi lengviau.
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Rasizmo paaukštinimas?
Egidijus Vareikis

Nenoriu vaidinti orakulo, kokių po
visų nemalonių įvykių, žinia, nest
inga. Niekada nebūčiau ir pamanęs,
jog įvykiai pasuks būtent taip, tačiau
rugsėjo 11-osios nuojauta buvo dilg
telėjusi širdį. Ir tai atsitiko labai
neseniai – kai Pietų Afrikoje, Durbane,
vyko pompastiška Pasaulinė konfe
rencija prieš rasizmą.
Konferencija, šiaip ar taip, sukvie
tusi visų rasių, kultūrų, tikėjimų
atstovus, turėjo išsiaiškinti, kas yra
rasizmas, kuo jis blogas (kad nieko
gera, aišku a priori), ką daryti, kad
rasizmo blogis, gerokai sumažėjęs
pastaraisiais dešimtmečiais, būtų iš
viso pamirštas.
Šiandien žinome, kad konferencija
nepavyko, diskusijos dėl baigiamojo
dokumento virto barniu, delegatai
išs iskyrė priešiškiau nusiteikę nei
konferenciją pradėdami, o konferen
cijos dokumentuose rasizmo analizės,
raidos prognozės ir politinio optimizmo
beveik neliko. Pasitenkinta mažai ką
bendra su rasizmu turinčios vergovės
pasmerkimu, primenančiu seniai at
šalusio lavono spardymą.
Rasizmo sąvoka dažna globalizaci
jos proceso tyrėjų ir komentuotojų
tekstuose. Kas gi iš tikro yra rasizmas
ir jo atmainos? Rasizmo apibrėžimas
gerokai neaiškus, o XX a. dar labiau
„išskydęs“, seniai nutolęs nuo senos
senos rasės ir jos grynumo definicijos.
Intuityviai kiekvienas mūsų galime
pateikti rasinės neapykantos pavyz
džių, prisiminti kokį nors kolonijinį
karą ar vergų prekybą. Tačiau tai
nebus universali rasizmo samprata.
Teoretikas primins, kad rasizmo at
mainomis galima laikyti ne tik nevie
nodas skirtingų rasių teises viešajame
gyvenime, indėnų naikinimą ar holo

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 10

kaustą. Rasizmu buvo vadinamas
Pietų Afrikoje išrastas atskirtas rasių
gyvenimas – apartheidas. Rasizmu,
sakys, laikytinas armėnų genocidas,
serbų ir kroatų, indų ir pakistaniečių,
arabų ir žydų, tutsių ir hutų prieš
prieša, nors susipriešinusiųjų nie
kaip nepalaikysi skirtingų rasių
žmonėmis.
Klausimas, kurį uždaviau sau, ste
bėdamas Durbano konferencijos pe
ripetijas, buvo labai pap
rastas – ar skirtingos odos
spalvos, tikėjimo, kalbos
žmonės taip nesupranta
vieni kitų dėl ras izm o
ideol ogij os, ar ta pati
ideologija – pasekmė visai
kit ų politikos problemų?
Teoretikai pasakys, kad
rasizmo daigai šaknijasi nacionalizme,
kuris savaime nėra kuo nors ypač
blogas. Nacionalizmas konsoliduoja
bendruomenes, stimuliuoja solidaru
mą, jis leidžia susikurti tokioms sti
prioms bendruomenėms kaip tautos.
Nacionalizmas, tiesa, niekada nebūna
sveikai tobulas. Nacionalistams visada
tenka kovoti už savaip suprantamą
išlikimą ir „genetinį grynumą“. Ga
lutinis ideologijos produkto grynumas
visada nepakankamas. Nacionalisto
nepasitenkinimas veda iš pradžių į
apartheidą, po to ir į rasizmą. Ult
ranacionalistai, rasistai, politinės
bendruomenės grynumo fanatikai čia
turi ką veikti. Taigi rasizmo galima
tikėtis iš išsigimusio nacionalizmo
raidos proceso, to pat proceso, kuris
yra pseudopatriotizmo, ksenofobijos,
desperatiškų karų ir dar daugelio kitų
neestetiškų reiškinių šaltinis.
Atrodo, kad Durbano konferencija
turėjo kalbėti apie tai, ko reikia, kad

natūrali tėviškės ar tėvynės meilė
neišsigimtų, kad globalizacijos pro
cesas netrukdytų būti savimi, išlai
kyti savo specifinę nepakartojamą
bendruomenę.
Globalioje bendruomenėje nepa
kanka pasakyti, kad visos rasės yra
to paties homo sapiens atmainos,
besiskiriančios tik kai kuriomis fizi
nėmis savybėmis. Žydų naikintojai,
holokausto teoretikai ir vykdytojai
pralaimėjo, mėgindami
pagal fizines savybes rū
šiuoti piliečius. Fiziniai
skirtumai tėra formalūs,
daug svarb iau – įsitiki
nimai. Ir nors žudyti ar
diskriminuoti dėl odos
spalvos bent jau išoriškai
neetiška, rasizmo,gal kiek
kitaip pasireiškiančio šiandieniame
pasaulyje, ne taip jau mažai.
Viena iš jo formų vadinama
olandišku žodžiu apartheidas, t. y.
atskira raida. Apartheidas jau pa
naikintas Pietų Afrikoje, bet šiandien
sėkmingai egzistuoja ne vienoje Juodo
sios Afrikos valstybėje, ypač Ruandoje
ir Burundyje, kur hutai ir tutsiai jau
seniai gyvena atskirose nesimaišan
čiose bendrijose. Apartheido elementų
rasime ir puoselėjamoje palestiniečių
savivaldoje, kurios žemėlapis, žen
klinantis arabų ir žydų teritorijas,
p rimena leopardo kailį. Jungtinės
Tautos ir NATO apartheidą įgyvendino
Bosnijoje ir Hercegovinoje. Įgyvendino,
kad gyvuotų Jugoslavijosgriuvėsiuose
pagimdyta Bosnijos ir Hercegovinos
valstybė, užuot konstatavusios, kad
kūdikis gimė negyvas.
Kita rasizmo forma yra, jei tikėsime
JTO sprendimais, sionizmas, apie
kur į daug kalbėta dar prieš kelis
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dešimtmečius, tebevykstant Šaltajam
karui. Sionizmą pavadinti rasizmu
sumanė palestiniečiai ir sovietai,
norėdami izoliuoti Izraelį JTO lyg
meniu. Anuo metu atrodė, kad sion
izmo skelbimas rasizmu yra Šaltojo
karo politikos produktas, tad viso to
atsiminimas po daugelio metų – da
bar – bus tik slogussapnelis. Tačiau
šiandien tai naujas emocingų barnių
objektas, juolab kad sionizmo-rasizmo
ryšys mielas ir holokausto teisintojams.
Šiaip ar taip problema tampa globali,
nes labai jau nelengva jos atžvilgiu
likti neutraliam. Dar sunkiau ir todėl,
kad šioje srityje kompromisinis sprendi
mas nei vieniems, nei kitiems visiškai
nepriimtinas.
ES, derėdamasi su kandidatėmis
į sąjungos nares, rado naują temą –
čigonus. Daugelį metų užmiršti pa
čioje Vakarų Europoje, čigonai staiga
paversti žmogaus teisių ir net ra
sine problema vidurinėje kontinento
dalyje. Pasak Briuselio pareigūnų,
nepatenkinama padėtis yra Čekijoje,
Slovakijoje, Vengrijoje (Rumunijo
je iki problemos dar „nepriaugta“).
Kaip Jungtinėse Valstijose baigiama
išgyvendinti žodį ir sąvoką „negras“,
taip Europoje paskelbta kova žodžiui
„čigonas“. Jis yra romas, roma, lyg
koks garbingesnis ar dailesnis. Sunku
paneigti čigonų diskriminacijos faktus
priimant juos į darbą, valstybinę tar
nybą, tačiau negailestinga statistika
rodo, kad romų bendruomenėse stinga
žmonių, galinčių dirbti šiuolaikišką
kvalifikuotą darbą, o kriminogeninė
situacija, pasak tos pačios statistikos,
daug blogesnė už šalių vidurkius.
Radikalus islamas iki šiol tik di
džiausių islamo priešų bandytas va
dinti rasizmo atmaina. Vis dėlto po
rugsėjo 11-osios ir džiaugsmo protrūkių
arabiškosios Jeruzalės gatvėse radika
lusis islamas gali virsti konkrečiu, o
ne mitiniu priešu daugelio valstybių
saugumo koncepcijose. Ir vargu ar
pavyks taip lengvai atskirti radikalų
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teroristinį islamą nuo islamo kaip
religijos ir gyvenimo būdo.
Minėtos problemos rimtos ir reika
lauja kokio nors globalaus konsensuso.
Bandymai „ekumeniškai“ bendrauti
tarp rasių baigėsi tuo, kad ekumen
izmas darosi panašus į belytiškumą
– iškastravus visas rases, superrasė
neatsiranda, veikiau nelieka nė vi
enos. Rasizmas yra ne nykstanti,
o rimtėjanti problema, daug kartų
rimtesnė negu knaisiojimasis Izraelio
ar Britų imperijos istorijoje.
Tačiau Durbano konferencijos akty
vistams mažai rūpėjo rasizmo ateitis.
Rūpėjo praeitis ir galimybė suve
dinėti sąskaitas. Taip ir nepavyko
(nes nesinorėjo) suprasti, kas yra
rasizmas, kuri jo forma smerktina,
kuri toleruotina. Iš pirmo žvilgsnio –
truputis mėginimo smerkti Izraelį ir
JAV, truputis afrikiečių pasimaivymo
prieš vakariečius, mat jie dabar laisvi
(taip priimta manyti), jie nori plautis
rankas po to, kai palietė baltąjį, jie gali
tyčiotis iš baltųjų kurdami uždarus
juodaodžių klubus, į kuriuos kitos
odos spalvos žmogui patekti nevalia.
Pasirodo, sau leidžiama daug dau
giau, negu europiečiai galėtų daryti
su kitų rasių atstovais: jiems ir pa
svajoti nevalia apie klubą Niujorko
centre „tik baltiesiems“. „Kaltieji“
euroamerikiečiai turėjo atsiprašinėti
už savo kaltes ir glorifikuoti juodąjį
apartheidą, islamiškąjį išskirtinumą,
o nepanorėję to daryti liko dar labiau
kalti. Nei diskusija, nei dokumentų
priėmimo procedūra nebuvo nei skaid
ri ar demokratiška; tie, kas nors kiek
abejojo projektais, buvo veikiau izo
liuoti, negu pakviesti bent ką nors
redaguoti. Forumo Durbane pabaigoje
delegatams teko klausytis daugiau
kaip dvi valandas trukusios Fidelio
Castro kalbos. Delegatai buvo prie
vartaujami lenkti galvas prieš vieną iš
gerai žinomų žmogaus teisių pažeidėjų
ir sutikti su jo nuomone apie blogus
amerikiečius ir jų sąjungininkus Eu

ropoje. Galima tik „apgailestauti“, kad
nebuvo Aleksandro Lukašenkos ir jo
kolegų – Turkmėnijos prezidento iki
gyvos galvos Saparmurato Nijazovo,
Saddamo Husseino bei Talibano at
stovų. Ir tai ne dėl to, kad taip reikia
ar politiškai naudinga. Tai tiesiog
smagu, sukelia sėkmingo keršt o ir
pergalės jausmą. Į globalią visuomenę
bus galima ateiti ne su santaikos, o su
pergalės vėliava.
Jeigu jau taip, tai ar galima stebė
tis, kad pasityčioję iš vadinamosios
baltosios rasės ir jos mėginimo atpirkti
būtas bei nebūtas kaltes, garbingieji
rasizmo vertintojai iš anksto įteikė
indulgenciją bin ladenams ir kitiems
amerikų puolėjams. Europiečių ir
euroamerikiečių protėviai buvo kal
ti, jų vaikaičiai kaltes išpažino ir
pasistengė, kad kadaise skriaustieji
turėtų privilegijuotas galimybes, pas
kui užsimerkė prieš ne visada sveikas
ambicijas ir štai...
Ką gi daryti?
Tekstas turėjo kitokią pabaigą, la
biau optimistinę. Maniau priminsiąs,
kad visos dabartinio rasizmo formos
yra bailios pabaisos, pasidavusios
abejotiniems gundymams. Sugundytos
pabaisos atakuoja pirmos, atakuoja iš
pasalų ir, kaip istorija byloja, pralai
mi. Durbano gundymai pagimdė pa
baisas ar jų šešėlius, su jais kaip nors
susitvarkysime,… tik neatsakykime į
įsišėliojusį rasizmą kitu rasizmu.
Tačiau tenka užbaigti kiek kitaip.
Prieš siųsdamas tekstą redakcijai, dav
iau peržvelgti vienam visai neutraliam
problemos atžvilgiu bičiuliui, kurio
išvada mane kiek pribloškė. Jis
paklausė, kodėl prieš kelis šimtmečius
europiečiai-kolonistai ir kolonijų ad
ministratoriai taip nepasitikėjo ki
tarasiais, kad movė jiems ant kaklų
grandines, o vargšų jėzuitų bandymai
kurti taikos valstybes liko tik legen
domis. Gal anuomet žinojo, ką daro?
Tikriausiai nežinojo. Tačiau rasizmo
pabaisos būsią ne vienadienės.
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laiškai
Pastabos dėl Kazio Almeno teks
to „Apie garbėtroškas, metafori
nius įvaizdžius ir Valdovų rūmus“
(NŽ-A, 2001, Nr. 9, p. 500–501)
Šiomis keliomis pastabomis nieko
nenorėčiau nei įžeisti, nei užgauti.
Nenorėčiau nei gąsdinti, nei piktin
ti. Nors akivaizdu, kad Kazį Almeną
Elig ij aus Rail os met af or os ne tiek
gąsd in a, kiek pikt in a. Kad ir kiek
kartų Almenas tekste atleidžia laiš
ko red akt or iui aut or iui, dėst om os
mintys rodo ką kita – Railos teiginiai
jam atrodo nepamatuotai įžūlūs, ne
teisingi, užgaulūs. Alm en as išs ak o
ir savo asmenišką santykį su laiško
autoriumi – jam jo gaila, jis nebijo jo
metaforų, negyventų kaimynystėje ir
panašiai. Nors tai nieko bendra nei su
rūmų atstatymo idėjomis, nei su kri
tikuojamu tekstu neturi. Net keista
skaitant, kiek nereikalinga žmogus
gali prirašyti būdamas piktas.
Kiekv ien as tekst as, lyg u auk a,
svarbus ne tik jį skaitančiam, bet, ko
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gero, net kur kas labiau jį rašančiam.
Tekstas išreiškia meilę, susižavėjimą,
nuoskaudą, neviltį, susirūpinimą ir
pan aš ius dal yk us. Alm en o tekst as
parodo jo nuoskaudą. Dėl neteisingai
sup rast ų jo tiksl ų, veikl os, įsit ik i
nimų. Gaila tik, kad gana impulsy
viam e tekst e Alm en as nes is teng ia
nur od yt i sav o idėj ų pat raukl um o.
Aiškindamas aukos svarbą ar užtar
damas muziejų veiklą, jis nepasako
nieko nauja. Maža to, diskutuoja su
savo pramanytais ir interpretuotais
Railos teiginiais, kurių anas iš tik
rųjų nė nemini. Metaforų skaitymas
iš tikrųjų yra malonus, bet sunkes
nis nei įprasta „laikraštiena“. Auka,
be jokios abejonės, svarbi (to niekas
nekvestionuoja), bet visuomet apmau
du, kai ją skiri abejotinam tikslui. O
auk ot oj ais, kai pinig ai skir iam i iš
valstybės iždo, tampa visi jos pilie
čiai. Muziejininkystės suklestėjimo
būsimuose rūmuose pažadai Almeno
tekst e vėlg i niek uo nepam at uot i –
negi negalima tų taip giriamų idėjų

įgyvendinti jau esamuose muziejuose
ir tam reikalingas naujas pastatas?
Abej ot in ai atr od o ir Alm en o įsak
mus tonas („būtina dėl to pabrėžti,
ir įsakm iai pab rėžt i“, „galim e tai
drąsiai teigti“) dėl savo vizijos būsi
mo įgyvendinimo. Visa tai sakoma,
kai nėra dar nei bendro projekto, nei
vieningo sutarimo. Galbūt Almenas
žino daugiau negu kiti?
Nenorėčiau komentuoti Railos teigi
nio, kad rūmų atstatymo iniciatoriai
siekia pastatyti paminklą sau. Tai vėl
gi tik metafora. Paminklus statomės
kiekvienas ne tik iš bronzos ar plytų.
Parašytas tekstas irgi paminklas. Blo
gas ar geras, didelis ar mažas. Ir visai
be reikalo tai šitaip užgavo Almeną.
Nors būtent šia nuoskauda jis pradeda
savo tekstą, bet pabaigoje ir pats nuo
jos nenutolsta: „demokratinėje visuo
menėje „valdovai“ tai mes“. Tai vis tik
kam tie atstatomi rūmai?
Be metaforų ir užgauliojimų.
Mindaugas Paknys
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knygos
Baranova Jurate, ed., Lithuanian
Philosophy: Persons and Ideas, Wa
shington: The Council for Research in
Values and Philosophy, 2000, 300 p.

religijose, iš anglų k. vertė R. Tumė
naitė, J. Morkus, E. Račius, A. Danie
lius, Vilnius: Katalikų pasaulis, 2001,
248 p., 3000 egz.

karo žygių aprašymas, iš lenkų k.
vertė R. Koženiauskienė, įv. ir koment.
parašė K. Gudmantas, Vilnius: LLTI,
2001, 200 p. (ser. Ištakos)

Knyga apie Lietuvos filosofijos tra
diciją skirta užsienio mokslininkams.
Kaip biografijų žinynas ji neišsami ir
pasikartojanti, kaip tekstų apie Lietu
vos filosofus rinkinys – padrika, kaip
lietuviškos filosofinės savirefleksijos
atspindys – vienpusiška. Į akis krenta
nepaprastai skirtingas straipsnių lygis
bei rašymo nuostatos. Paradoksaliai
plačiai aptariant Vydūną, Kem ėš į,
Milašių, Maceinai ir Girniui – tik
trumpas skyrelis. Kuraitis bei Dovy
daitis lieka Lindės-Dobilo šešėlyje,
vieninteliu šiandienos filosofu iškilęs
„būties riteriu“ tituluojamas Šliogeris.
Knyga apie viską ir nieką.

Kol nesibaigė literatūros apie pa
saulio religijas badmetis Lietuvoje,
šioje logiškos struktūros knygoje
(apie judaizmą, islamą, hinduizmą,
budizmą, Amerikos indėnų ir Afri
kos religij as pateikiamos istorinės
žinios, doktrina, maldos tradicijos ir
„krikščionio apmąstymai“) skaitytojas
pasinaršęs galės rasti svarbios infor
macijos. Girt ini autorių bandymai
pasaulio religijose ieškoti „visuotinio
maldos imperatyvo“, socialinio religijų
poveikio bendrumų, tik gaila, kad
pasitenkinama labiau maldingumo
formų, apeigų, tradicijų aprašymu,
o mažai teužgriebiamas gilesnis teo
loginis kontekstas.

Apie tokias knygas arba gerai, arba
nieko. Garbingas autoriaus amžius
(XVII  a.), patriotizmas ir spėjamas
antirusiškumas gal kam ir imponuos.
Deja, nei tikro talento blyksnių, nei
naujos informacijos poemėlės skaity
tojas neras. Gausūs istoriniai komen
tarai labiau tinka Daugirdo perpa
sakotam Stryjkovskiui, pats Radvilų
dvaro dainiaus tekstas menkai aptar
tas – gal ir nebūta ką pasakyti.

Nerija Putinaitė
Biliūnas Jonas, Kūdikystės sapnai:
Kūrybos rinktinė, sudarė, įžangą,
tekstus ir paaiškinimus parengė Alma
Ambraškaitė, [Anykščiai:] A. Bara
nausko ir A. Žukausko-Vienuolio me
morialinis muziejus, 2001, 121 p.
Svarbiausių Biliūno veikalų rinki
nys, parengtas pagal rankraščius ir
pirmąsias publikacijas. Nesiangažuo
ta moksliniam leidimui – komentarai
kuklūs, informacija apie šaltinius ir
redagavimo būdą minimali. Tačiau
akivaizdu, jog tekstas teikiamas rū
pestingai ir artimesnis autoriniam,
nei ankstesniuose Raštuose – išlaikyta
ne vien leksika, bet ir tam tikra dalis
morfologinių ypat ybių. Todėl Bri
sius ažumirštas, Juozapota intbedus
akis, o laiške literatūros mylėtojams
kiekvienas politikauja. Su pagirtinu
autentiškumo siekiu disonuoja
eklektiškas apipavidalinimas.
Paulius Subačius
Carmody Denise Lardner, Car
mody John Tully, Malda pasaulio
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Gediminas Mikelaitis
Čaplinskas Antanas Rimvydas,
Valdovų kelias, I: Rūdninkų gatvė,
Vilnius: Charibdė, 2001, 296 p. (ser.
Vilniaus gatvių istorija)
Džiugina autoriaus ryžtas imtis
tokių knygų, bet jo noras surašyti visa,
ką žino apie Vilniaus (o tarpais ir Lie
tuvos) praeitį, trikdo: gatvės istorija
skęsta daugybėje istorinių ekskursų,
biografijų, naivių samprotavimų (kad
ir tokių: prestižinė Rūdninkų g. XX a.
pr. tapusi viena purviniausių, matyt,
dėl žydų dievotumo). Iliustracij os,
kai kurios labai įdomios, kai kurios
nežinia kodėl parinktos, stokoja gerų
aprašų ir išdėstytos akivaizdžiai dai
lininko nuožiūra, t. y. bet kaip. Na,
kai niekas geriau neparašo, Vilniaus
mylėtojas gebės pasinaudoti ir tokia
knyga.
Vytautas Ališauskas
Daugirdas Samuelis, Genealog
ija, arba Trumpas didžiųjų Lietuvos
kunigaikščių ir jų didžių bei narsių

Vytautas Ališauskas
Grigas Romualdas, Tautinė savi
voka, Vilnius: Rosma, 2001, 291 p.
Šis maskuojamos išvaizdos leidinys –
tai kažkas tarp pamišėlio užrašų ir
prabočių šešėlių. Dar tiksliau – tai au
tistinis blūdas, kurį recenzuoti (?) buvo
suburtas keturių daktarų konsiliumas
iš Lietuvos filosofijos ir sociologijos
instituto bei Vilniaus ped ag oginio
universiteto, taip ir neįstengęs bent
minimaliai pakoreguoti akivaizdžių
nesąmonių ir numalšinti autoriaus
kompiliacinę karštinę. Vydūniškas
pranašystes primenančiai metakalbai
suprasti autorius netgi pateikė paties
sukurtų (ir patikslintų) sociologinių
sąvokų žodyn ėlį. Savo traktatą jis
suvokia kaip „saviplaką primenančią
savianalizę“, kuri leistų „į lietuvių
tautos ir pasaulio sąsajas pažvelgti
kritiškai“. Tai beveik tas pats, kai
išsišnypštęs ilgai tyrinėji savo nosinę.
Vienintelis traktato privalumas – tai
ši anotacija.
Gintautas Plevokas
Kubilius Vytautas, Neparklupdyta
mūza, Vilnius: LLTI, 2001, 237 p. (ser.
Naujosios literatūros studijos)
K n y g a   a p r ėp i a   „ v o k i e t m e či o “
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knygos
(1941–1944) literatūrinę panoramą,
kurią sovietinė literatūros istori
ja buvo pavertusi tabu. Pabūklams
griaudžiant mūzos nenutilo, tik pakito
tematika ir intonacijos, kai egzisten
cijos tragika, pažįstama iš filosofų
veikalų, ėmė pildytis pačių kūrėjų aki
vaizdoje. Naujajai rašytojų kartai teko
tiesiogiai susidurti su karo žiaury
bėmis (nenutylimas ir komplikuotas
holokausto klausimas) ir naujomis
miesto realijomis (pirmoji pažintis
su atgautojo Vilniaus architektūra ir
universiteto aplinka). Vykusiai lygi
nama mūsiškė „tylioji rezistencija“ ir
analogiški reiškiniai kituose okupuo
tuose Europos kraštuose: ne mums
vieniems pažįstamas pasipriešinimo
heroizmas, kolaboracijos kartėlis ar
karo nusikaltimų gėda.
Manfredas Žvirgždas
Kuncevičius Albinas, sud., Lietu
vos gynybiniai įtvirtinimai, Vilnius:
Vaga, 2001, 112 p., 57 iliustr.
Tai pirmoji populiari gynybinių
įtvirtinimų apžvalga po „Lietuvos pilių“
(1971). Piliakalniams ir senosioms
pilims (iki XV a.) skirti skyriai rodo,
kad jų tyrinėjimai, nors ir iš lėto, juda
pirmyn. Rimta naujiena – atsargesnis
pirmųjų mūrinių pilių datavimas.
Linksma naujiena – žavėjimasis me
dinėmis pilimis: nors mūrinių pilių tu
rėjome tik kelias, tačiau medinių tiek,
kad visa Europa galinti pavydėti; be
to, jos veiksmingai atlaikiusios nuož
mius visos Vakarų Europos remiamų
kryžiuočių puolimus. Staigmena – nėra
skyriaus apie Vilniaus Žemutinę pilį.
Nepaisant beprasidedančių amžiaus
statybų, tyrinėjimai turbūt dar nėra
pakankamai apibendrinti.
Naujų laikų fortifikacijai skirtus sky
rius pavadinti mokyklinėmis kompili
acijomis – svarus komplimentas. Knyga
tinkama lavinti skaitytojų atmintį, nes
nemaža informacijos kartojasi.
Gražios pilių nuotraukos ir tikrai
vertingos nuotraukos iš paukščio
skrydžio perša mintį, ar prabangus

albumas nebūtų tinkamesnis būdas
įamžinti Europos paveldą.
Darius Baronas
Wulf Henrik, Pedersen Stig, Ro
senberg Raben, Medicinos filosofija.
Įvadas, iš anglų k. vertė Jonas Ma
kauskas, Vilma Navickaitė, Vilnius:
Charibdė, 2001, 204 p.
Filosofo, psichiatro ir gastroente
rologo parašyta knyga plėtoja ne šian
dien įžvelgtą idėją, kad žmogus nėra
tik biologinė mašina, ir į jį net medi
cinos įstaigoj nevalia taip žiūrėti. Šiai
nuostatai patvirtinti randama faktų
fil osofijos istorijoje, medicinos bei
psichiatrijos praktikoje. Knygoje svar
stoma daug medicinos teorijos ir prak
tikos prielaidas liečiančių problemų,
tačiau humanistiniais pozicijų
įvairovės keliais vedamas skaitytojas
t enesitiki aiškios pozicijos tokiais
aktualiais klausimais kaip abortas,
eutanazija ar žmogaus klonavimas.
Severinas Urbas
Mirties dekretas demokratijos gy
nėjams, sudarė ir įvadą parašė Ri
čardas Čepas, parengė Vytautas Spe
čiūnas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų
leidybos in-tas, 2001, 179 p.
Ši keista knyga – tai veikiau konvoliu
tas, skirtas vienam iš Lietuvos valstiečių
liaudininkų sąjungos vadovų Juozui Pa
jaujui ir sudarytas iš „Įvadu“ vadinamos
biografinės apybraižos, knygelės apie
socialdemokratų ir liaudininkų, 1927
m. ketinusių nuversti tautininkus,
teismo procesą, Pajaujo kalbos 1926
12 30 Seimo posėdyje ir 1947 m. jo
parašyto straipsnio „Politinė kryžkelė
Lietuvoje prieš 20 metų“. Išleista už
giminaičių lėšas, stokoja kritiškesnio
istorinių įvykių vertinimo.
Eligijus Raila
Puhvel Jaan, Lyginamoji mitolo
gija, iš anglų k. vertė Lina Būgienė,
Vilnius: LLTI / ALK, 2001, 303 p.

Tarsi koks feniksas iš pelenų Lie
tuvoje vėl atgimsta dar Greimo atneš
tas, tačiau Europoje seniai užmirštas
G. Dumézilis (žr. autoriaus naudojamą
tyrimo metodą, rekomenduojamos
literatūros sąrašus), tik dainuojantis
su filologiniais priedain iais. Deja,
religijųtyrimo srityje Lietuva vis dar
ne tik nevažiuoja paskutiniame vago
ne, tačiau bando pasivyti spėriai tols
tantį traukinį pėsčiomis. Ypač atmes
tinai parašytas skyrius „Baltų ir slavų
mitai“, kurio Puhvelas, žinod amas
apie knygos vertimą į lietuvių kalbą,
nerado laiko (ar noro?) pataisyti. Au
torius sumetė į krūvą visa, ką kažka
da kažkur buvo girdėjęs apie baltų
mitologiją. Šitokio pasąmonės srauto
pavydėtų pats Jamesas Joyce’as.
Pranas Vildžiūnas
Walter Nigg, Friedrich Nietzsche,
vertė Alfonsas Tekorius, Vilnius: Tyto
alba, 2001, 156 [2] p.
Kūrybinė biografija, parašyta vieno
žymiausių praeito šimtmečio biografų
ir hagiografų. Autorius grąžina Niet
zschę į krikščionybę kaip turėjusį
įgimtus šventojo polinkius, bet jų
ner ealizavusį, regintį ir neregintį,
sakiusį „taip“ ir „ne“, gyvenusį pozos
ir šird ies prieštaroje. Nietzsche –
dvasinis kankinys, visiškai bejėgis
atsidūręs tarp amžinųjų jėgų veiki
mo ir nebylaus šimtmečio. Kita ver
tus, knygoje pabrėžiamas Nietzsches
asmenybės pasmerktumas sudužti į
degradavusį, nereligingą laikmetį iki
galo neįtikina.
Aptikus žodžių junginį „valia siekti
galios“ ir suvokus, jog juo keičiamas
jau nusistovėjęs „valia galiai“ (Wille
zur Macht), apima neviltis. Kada gi
pas mus filosofinių tekstų vertėjai
atsisakys poetinių polėkių, filosofi
nių inovacijų ar asmeninių ambicijų
ir, užuot nešę painiavą į skaitytojų ir
tyrėjų gyvenimą, bus jiems vertingi
pagalbininkai?
Nerija Putinaitė

Aptariamas knygas parūpina „Akademinė knyga“ (Universiteto g. 4, Vilnius)
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Istoriniai dienorakščiai
PALEMONAS DRAČIULA

I
Vytautas dažnai prašydavo Vokiečių
Ordino, kad šis atsiųstų į jo dvarą
nykštukų. Istorikai ir po šiolei mano,
kad didžiajam kunigaikščiui reikėjo
juokdarių ir akrobatų. Iš tiesų Vytau
tas nykštukus sūdė ir marinavo, ir taip
ruošėsi savo karūnacijos iškilmėms.

II
1812 m. birželio 23 d. imperato
rius Napoleonas raitas apžiūrinėjo
Nemuno pakrantę. Jis įdėmiai
tyrinėjo upės vagą ir žvelgė į priešingą
krantą, kur už padūmavusio miško
jau, atrodė, spindi Maskvos bokštai.
Tačiau netikėtai imperatorius loštelėjo
balne ir pasvyravęs nukrito nuo žirgo.
Svita puolė prie mylimo valdovo,
kuris visu savo majestotu tysojo ant
pakaunės žolės. Kas gi at
sitiko? Paaiškėjo, kad arklį
pabaidė į kelią liuoktelėjęs
gauruotas kiškis.
Tai buvo tas pats zuikių di
evas, kuris kadaise išgąsdino
karalių Mindaugą.

t ardė: į žaizdas pripildavo lako ir spi
rito, po to mišinį padegdavo.
Taip Lietuvoje prasidėjo balanos
gadynė.

IV
Izaokas Niutonas vaikštinėjo po
sodą, kai į jo kaktą tėškėsi obuolys.
Jis pakėlė jį ir atsikando: burnoje
buvo kartu ir glitu, dantyse girgždėjo
smėlis, trenkė pašvinkusiu šienu.
– Turbūt tai Sizifo darbas, –
susiraukė Niutonas.
Tačiau didysis fizikas smarkiai
klydo. Jis nepripažino dieviškojo
įkvėpimo ir todėl nepastebėjo, kaip
virš sodo praskriejo Pegasas.

III
Simonas Konarskis, 1838
m. pakliuvęs į caro policijos
rankas, buvo kalinamas Vil
niaus Bazilijonų vienuolyne.
Ten jį nepaprastai žiauriai
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Iš tiesų... juokinga...

V
1783 metais, vieną saulėtą
spalio rytą Imanuelis Kantas
po baisios nemigos išėjo į savo
namų terasą ir, pažvelgęs aukš
tyn, apstulbo: virš jo g alvos
kaip dryžuota Priegliaus upė
didingai vilnijo nematyta vė
liava. Karaliaučiaus išminčius
nežinojo, kad ką tik buvopasi
rašyta Versalio taikos sutartis
tarp Jungt inių Amerikos
Valstijų ir Angl ij os, o greti
mame pirklio Mendelsono name
įsikūrė JAV konsulatas.
Štai tada Kantas ir išta

rė savo garsųjį pamokymą apie
žvaigždėtą dangų.

VI
Kai 1876 metais Vincentas van
Gogas išgirdo, kad kažkoks ameriko
nas Belas užpatentavo tokį keistą
daiktą – telefoną, jis nedelsdamas
nusipjovė ausį. Išvydęs pirmuosius
brolių Liumjerų kinematografinius
bandymus, dailininkas, užuot išs i
dūręs akį, galutinai pam išo ir nu
sižudė.
Ar begali kas būti gražiau už sau
lėgrąžų lauką?

VII
Harfangas – baltoji arktinė pelėda.
Nuo senų senovės ji simbolizavo be
baimes nežinomų pasaulių paieškas.
Vienas iš Amerikos atradėjų šaunusis
vikingas Torfinas Karlsonas harfangą
turėjo nusipiešęs ant savo skydo.
Kuomet 1928 metais narsusis ke
liautojas Roaldas Amundsenas išsekęs
merdėjo šiaurės ledynuose, jis išvydo
virš sniegynų plasnojantį harfangą ir
suprato, jog krantas – visai arti.
Vargšas Roaldas! Nuo šviesos ir
beribio baltumo apžilpusios akys
neatpažino pelėdos. Juk iš tiesų tai
buvo bandomasis Valeros Čkalovo
skrydis per Šiaurės ašigalį.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 10

