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Laiškas redaktoriui
Ja po ni ja ar Nau ja sis Ba bi lo nas?

Da rius Ba ro nas

It is my be lief, Wat son, foun ded upon my ex pe rien ce, 
that the lo west and vi lest al le ys of Lon don do not pre
sent a mo re re ad ful re cord of sin than do es the smi ling 
and be au ti ful coun try si de.

Sir Art hur Co nan Do y le, „The Cop per Be eches“,
The Ad ven tu res of Sher lock Hol mes, 1892

Pro lo gas. Ne slėp siu, pa sek ti Laiš kų ra šy to jų pė do mis pa stū mė jo Gin ta ro 
Be res ne vi čiaus ra ši nys Apie pa go ny bės al kį. Sva rios ir tei sin gos min tys ke lia 
pa si gė rė ji mą, ta čiau ap ti kau ir to kių, ku rios ža di na įta ri mą. Ar vyks tan ti 
pa go ny bės (sa vi)res tau ra ci ja iš tik rų jų bran di na ja po niš ką si tu a ci ją Lie tu
vo je? Abe jo ju. Iš sa ky da mas abe jo nes, re miuo si sa vo pa tir ti mi ir at min ti mi. 
Kal bė siu dau giau sia apie de šim t me tų se nu mo įvy kius. Ma nau, tai ne bu s 
vien „is to ri nis“ liu di ji mas, nes ap ra šo mų da ly kų pa grin di niai bruo žai tur būt 
to kie pa tys ir šian dien.

Ro man ti ka. Žmo gui, gam tos lau ki niui, ne duo da ra my bės pro tas. Ei na žmo
gus pro pi lia kal nį, plau kia upe, li pa į kal nus ar žiū ri į žvaigž des, ir jau čia 
nuo sta bų gro žį. Bet už si no ri žmo gus su si lie ti su upe, iš tirp ti erd vė je, o ta da 
ir pra si de da tik ro ji ro man ti ka: „vi sa, kas li guis ta, aš lai kau ro man ti ka, o 
vi sa, kas svei ka – kla si ka“ (Jo hann Wolf gang von Go et he).

Er ze ly nė. Ei na žmo gus mies to gat vė mis – ma to baž ny čias, ei na slė niais ir 
klo niais – ma to kry žius. Įtar ti ni daik tai. Kai ku riems pa go nims jie ne duo
da ra my bės. Įsi jun gia ro man ti nė „at min tis“ ir pa kuž da: bu vo lai kai, kai šių 
daik tų ne bu vo, ge ri lai kai, Lie tu vos kles tė ji mo me tas – auk so am žius. At gal į 
pra ei tį! Vil niaus Ka ted ra sto vi bu vu sios pa go nių šven tyk los vie to je – ne ge rai, 
gal bū tų ga li ma kaip nors ati tai sy ti šią skriau dą? Grei tai su grį žęs re a ly bės 
po jū tis šiek tiek at vė si na karš ta ko šį. Juk ne taip leng va at kur ti tai, kas 600 
me tų uo liai nai kin ta. Rei kia dirb ti kan triai, iš tver min gai, pa lai ky ti, o jei gu 
ga li ma – ir plės ti sa vo veik lą. O gal esa ma są jun gi nin kų? Gal būt. Tvar ko 
ge di mi nai čiai su ro mu vie čiais ap lin ką prie au ku ro ne to li Tri jų kry žių, o 
aukš tes nė je te ra so je sa ta nis tai mau kia alų. Ro mu vie tis Žiem ga lis sa ko: 
ži not, vy rai, ei nu pa si kal bė ti su tais sa ta nis tais. – Tu ką, dur nas? – Bet 
įdo mu su ži no ti, ką jie ma no apie krikš čio ny bę? Nes krikščionybė – ne tik 
išorinė pagonio problema. Dažną vyresnio amžiaus pagonį dar kūdikystėje 
pakrikštijo – o siaube! – tėvai katalikai. Tokie pagonys nusiplauti krikšto 
traukia net į Nadruvą, prie Auksinės upės, kur kadaise stovėjo garsioji 
Romuvos šventykla. Apsiplovę uolūs tėveliai pasirūpina, kad jų atžaloms 
nekiltų panašių nepatogumų, nes tik „švarus“ pagonis – pats tikriausias, 
pats tinkamiausias realizuoti savo pašaukimą.  

Pa go nių mi si jos. Ka len do ri nės šven tės – tin ka mas lai kas veik ti. Rei kia 
žmo nėms pa ro dy ti, kaip rei kia švęs ti „tik ras“ šven tes, ap va ly tas nuo krikš
čio niš kų ap na šų. Su si ren ka per Ra sos šven tę Die ve niš kių mo te rė lės pa dai
nuo ti. Ge ros jų dai nos, bet esa ma ge res nių. Iš ei na eliti nis pa go nių da li nys 



74 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 3

ir už trau kia su tar ti nę ar ki tą ar chaiš ką dai ną. Va, ši tos pa čios ge riau sios, pa čios se niau sios, iš 
to li miau sių pro tė vių at ėju sios. Ap si ei ta be pik tžo džia vi mų prieš krikš čio ny bę, svar bu, kad žmo
nės su pras tų, jog šven tes ga li ma švęs ti ir be ku ni go. Iš pra džių to pa kan ka. Va sa rą kei čia žie ma, 
at ei na Už ga vė nės. Mū sų drau gai trau kia į Že mai ti ją, į Pla te lius. Kar na va las, mar gos kau kės, 
įvai riau si žmo nės. Bet at vyks ta ir to kių, ku riems ra my bės ne duo da įtar ti ni daik tai. At ei na sve čiai 
į gar bin go am žiaus že mai čių po ros tro bą, sė da už sta lo ir pa ste bi to kį daik tą – Kris taus pa veiks lą. 
Ta da sve tys, lyg tarp kit ko, pus bal siu pa ste bi: „Žy dą gar bi na!“

Ne vien gam tos cik las ar „pa rei gos“ šauks mas su tei kia pro gą pa si reikš ti. Be abe jo, iš kil min
giau sią mi si ją pa go nims te ko at lik ti Al gir do Bra zaus ko Pre zi den to inau gu ra ci jos iš kil mė se. Ten 
da ly va vę žmo nės bu vo ne vi sai tie pa tys, ku riuos ką tik ap ra šiau, ta čiau vi si ki lę iš ten pat. Įdo mu 
pa ste bė ti, kad tai, ką Sau lius Žu kas re konst ra vo rem da ma sis se mio ti niais me to dais, yra gry na 
tei sy bė. Ne ma žiau įdo mu, kad vi sa tai są mo nin gai su vo kė ir pa tys pa go nys. Kaip čia ne su vok si, 
jei gu sto vi ant kal no, o ka ta li kai – pa pė dė je. Be to, mus pa ste bės žmo nės, vi sa Lie tu va, o gal ir 
dar kas nors. 

Stab mel dy bė. Se na sis lie tu vių ti kė ji mas, be abe jo, la bai se nas. Ta čiau jam šian dien kai ko trūks ta. 
Krikš čio nys tu ri sa vo Bib li ją, o mū sų bib li ja – liau dies dai nos, pa sa kos, sak mės ir t. t. Jų ap im tis 
kur kas di des nė už Bib li jos, ką ir kal bė ti apie ke tu rias Evan ge li jas. Vis dėl to iš dai nos pa jus ti, 
įsi są mo nin ti se ną jį ti kė ji mą ne taip jau pa pras ta, kaip ga li pa si ro dy ti iš pir mo žvilgs nio, ir, aišku, 
retam tai pa vyks ta iš kar to. Krikš čio nys tu ri ka te kiz mą, mums ir gi rei kia sa vo, „pa go niš ko“ ka
te kiz mo, ku ria me bū tų ap ra šy tos pa grin di nės šven tės, apei gi nės dai nos, ri tu a lai. Pra ėjo de šimt 
me tų, pa si ro dė Jo no Trin kū no kny ga „Bal tų ti kė ji mas“. Gal būt ji už pil dys šią ne lem tą spra gą?

Dar vie na pro ble ma. Krikš čio nys tu ri vie ną Die vą, mes jų tu ri me daug. Tai, ži no ma, ge rai, tik 
ne aiš ku, ku ris die vas bu vo vy riau sias. Su si ren ka Rum šiš kė se pa go nių „žy niai“ – et no gra fai, „fi lo
so fai“, žy gei viai, bios ro vių spe cia lis tai ir kt. – ir svars to, ku ris die vas lai ky ti nas vy riau siu. Jei gu 
tai ne stab mel dy bė, tai kas?

Tam sa. Nu si ri tus iki stab mel dy bės, sun ku įžvelg ti svei kos nuo vo kos li ku čių. Ka lei dos ko pi nė 
mo zai ka, „gau ruo tos“ min tys plūs ta ne su lai ko mu srau tu. Ne si sten giu jo mis ap sun kin ti sa vo at
min ties, ta čiau šio kių to kių ske vel drų ga liu pa žer ti. Iš da vi kas Jo gai la pa smau gė žy nį Kęs tu tį, 
Lie tu vą par da vė len kams! Vy tau tas ir gi ne ge res nis, to to riais bu vo ap si sta tęs! O ži no te, ko dėl 
pa go niš ko raš to pa min klų ne tu ri me? Tai gi Va lan čius su sa vo ku ni gais juos uoliai nai ki no. O kas 
gi yra Vy tau tas Land sber gis? Jis – kry žiuo čių pa li kuo nis, juk Land sber gas mi ni mas Pet ro Dus
bur gie čio kro ni ko je. Ir šiaip dėl vis ko kal čiau sia krikš čio ny bė ir jos iš ra dė jai žy dai.

Pa mi nė ti da ly kai, ži no ma, nė ra bū din gi vi siems pa go nims. Esa ma tarp jų ir pa do rių žmo nių. Ne 
ma no kom pe ten ci ja nu sta ty ti, kiek šios an ti krikš čio niš kos ten den ci jos gy vos ar pa pli tu sios lie tu vių 
ne opa go ny bė je, ta čiau aiš ku vie na – šie da ly kai ne sve ti mi ne vien Ši diš kiui ar Trin kūnui.

Epi lo gas. Vi du ram žiai bu vo sun kūs ir žiau rūs lai kai, ta čiau raš tin gų vie nuo lių vei ka lai dvel kė 
dan giš ka ra my be. Ra šant šį laiš ką man bu vo sun ku pa ti kė ti, kad bū ta lai kų, bū ta žmo nių, to kių 
kaip Bo na ven tū ras, ra šiu sių apie sie los ke lio nę Die vop. Da bar bū tų ga li ma pa ra šy ti vei ka lą apie 
žmo gaus sie los ke lio nę vel niop. Ne puo lu į ne vil tį, lin kiu tam sy bė se klai džio jantiems at si pei kė ti.

To li Lie tu va nuo Ja po ni jos. Ar ti Lie tu vos Nau ja sis Ba bi lo nas, ar ti. To li Lie tu vos pa go nims iki 
Ja po ni jos šin tois tų, to li. Lin kiu, kad bent šis at stu mas su trum pė tų, o Ba bi lo nas – su trupė tų.

Post scrip tum. Su ko le go mis ap ta ri nė jant Lie tu vos nau jų jų (pa ra)re li gi nių są jū džių – pa go nių, 
įvai rių sek tan tų, te le pa tų ir kt. – bruo žus, ga li su si da ry ti vaiz das, kad šiuo lai ki nę ci vi li za ci ją iš ti
ku si se ku lia ri za ci ja yra ga na ne kal tas reiš ki nys, pa ly gin ti su so vie ti nės stu pi di fi ka ci jos žaiz do mis. 
Ne įvy ku si de so vie ti za ci ja, gi li vi suo me nės ero zi ja, tau tos ne pil na ver tiš ku mo kom plek sai Lie tu vai 
su tei kia sa vi to ko lo ri to. Kaip pa ste bė jo vie nas is to ri kas, „Lie tu va yra pa sau li nio be pro čių tin klo 
vi du ry je“. Ne at si tik ti nai vie nas ame ri kie tis, vy riau sias pa go nių ša ma nas, ke ti na at vyk ti iš to li
mo sios Ja po ni jos į Lie tu vą, idant, pri si den gęs an glų kal bos mo ky mu, ga lė tų skleis ti pa go ny bę.
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dieNoraštis

Si gi tas Nar bu tas

2001 m. va sa ris–ko vas. Pir mą pa va sa rio die ną pra dė
jęs dar bą se no sios len kų sos ti nės bib lio te ko se, su sira dau 
vi sas ke tu rias iš li ku sias Ploc ko vys ku po Erazmo Cio
le ko kny gas. Šį pla čių pa žiū rų hu ma nis tą, iš kal bin gą 
Alek san dro ir Žy gi man to Se no jo di plo ma tą, pa gar sė ju sį 
me ce na tą nū nai nuo mū sų akių už sto ja po eto Mika lo
jaus Hu so via no fi gū ra. O juk tai vys ku pas Eraz mas 
pas ku ti nę ko vo die ną ly giai prieš pen kis šim tus me tų 
per au dien ci ją pas po pie žių Alek san drą VI di džio jo 
ku ni gaikš čio Alek san dro var du pa svei ki no Šven tą jį 
Tėvą ir api bū di no an dai nykš tę Lie tuvos pa dė tį. Tai 
esąs kraš tas, ski rian tis Eu ro pą nuo Azi jos, gy ve na mas 
nar sių žmo nių, tur tin gas vi so ke rio pų iš tek lių, ta čiau 
ken čian tis nuo ne gai les tin gų prie šų. Dėl vie no iš jų – 
Mask vos vals ty bės – jis ne ga lin tis tin kamai at rem ti 
tos grės mės, ku rią vi sai Eu ro pai ke lian tys tur kai bei 
jų są jun gi nin kai Kry mo to to riai. Pa dė ko jęs už pa ger bi
mą, po pie žius ta da api brė žė Lie tu vos tiks lus: kar tu su 
Len ki ja, Če ki ja ir Veng ri ja bū ti sky du, pri den giančiu 
Eu ro pą nuo mu sul mo niš kų Ry tų.
Pa na šiai at si ti ko da bar, pra ėjus pen kiems šim tams 
me tų nuo vys ku po Eraz mo obe dien ci jos. Sau sio 21 d. 
Šventa sis Tė vas pa skel bė 37 nau jų Ka ta li kų Baž ny čios 
kar di nolų pa var des. Tarp jų bu vo pa mi nė tas Vil niaus 
ar ki vys ku pas met ro po li tas Aud rys Juo zas Bač kis. Va
sa rio 21 d. su pa skir tuo ju kar di no lu mes min ti mis bu
vo me Am žina ja me Mies te, kur jis iš po pie žiaus ran kų 
pri ėmė Bažny čios ku ni gaikš čio in sig ni jas. Be abe jo, ir 
ta da kal bėta apie Lie tu vą: jos vie tą krikš čio niš kų tau tų 
šei mo je ir ko kius nors tiks lus at ei čiai. Gal būt Lie tu vai 
ir vėl, kaip prieš pen kis šim tus me tų, bu vo nu ro dy ta 
tap ti sky du, kar tu su Lat vi ja, Es ti ja, Len ki ja, Če ki ja ir 
Veng ri ja už deng sian čiu Eu ro pą nuo pa ma ži pa sau li nės 
ga ly bės pa vi da lus su sig rą ži nan čios Ru si jos, ar ba til tu, 
su jung sian čiu ka ta li kiš ką  ir sta čia ti kiš ką  pa sau lius į 
krikš čio ny bės kon ti nen tą.
Kad ir kaip ten bu vo, pir mai s nau jo jo tūks tant me čio 
me  tais svar bes nė už ki tus lie ka vos an trą ne pri klauso
mos vals ty bės de šimt me tį skai čiuo jan čios vi suo menės 
būk lė. Pas ku ti nio žie mos mė ne sio įvy kiai ro do ir jos 
dva sios li gas, ir vil tį pa sveik ti.
Be ne di džiau sia blo gy be, įsi se nė ju sia li ga reik tų lai ky ti 
ne mū sų pui ky bę, o sa va nau diš ku mą, nū įvai riau siais 
pa vi da lais be si reiš kian tį net gi man ge riau pa žįs ta mo je 
lie tu vių in te li gen ti jos ap lin ko je. Štai nuo sau sio pra

džios vals ty bei ėmus tai ky ti griež tes nes nuo sta tas dėl 
dir ban čių pen si nin kų, vi suo me nė je ki lo stip ri ne pa si
ten ki ni mo ban ga. Iki tol pu siau su bė da be si lai kiu siai 
iš pen si jos ir val diš ko at ly gi ni mo, tė vų ir mo ti nų kartai 
te ko ap si spręs ti ir pa si rink ti ku rį nors vie ną pra gy ve
ni mo šal ti nį. Vy res nės kar tos pi lie čiai pa si ju to ly giai 
ne sau gūs, kaip ir jų sū nūs bei duk ros – ma no ben dra
am žiai, sė din tys be lė šų pra gy ve ni mui ar dau giau sia 
dir ban tys pra stai ap mo ka mus dar bus. Blo giau sia, 
kad tas vy res nių jų ne pa si ten ki ni mas pra si ver žė net gi 
bjau rio mis for mo mis. Pa vyz džiui, vie no je Vil niaus vi
du rinė je mo kyk lo je lem tin gai ap si spręs ti tu rė ju si pe
da go gė gąs di no pra di nu kus, jog tuoj rei kė sią už da ry ti 
mo kyk lą, nes vals ty bė jai ne be duo dan ti pi ni gų: „Jūs 
nuo ko vo tu rė si te ei ti ar ba au re į tą mo kyk lą, ku rio je 
par da vi nė ja nar ko ti kus, ar ba štai į tą, kur vy res nie ji 
kiek vie ną per trau ką mu ša ma žiu kus“.
Ki to kiu vei du ta pa ti yda žvel gė į ma ne pas ku ti nę va sa rio 
die ną Lie tu vių li te ra tū ros ir tau to sa kos ins ti tuto sa lė je. 
Čia pa si tar ti dėl moks lo įstai gų re for mos ir pa siū ly ti 
vy riau sy bei pri im ti nų spren di mų su si rin ko trijų li tu
a nis ti nių ins ti tu tų moks li nin kai. Pro fe so rius Al vy das 
Nik žen tai tis su pa žin di no su is to ri kų pa reng to projek to 
ap ma tais. Pa nai kin ti li tu a nis ti nius ins ti tu tus, kaip 
gruo džio mė ne sį pa siū lė prie Moks lo ir stu di jų de par ta
men to su da ry ta ko mi si ja, bū tų ne do va no ti na ne tik dėl 
juo se esan čių uni ka lių mū sų kul tū ros tur tų: ran kraš
ty nų, lie tu vių tau to sa kos ar chy vo, di džio jo gim tosios 
kal bos žo dy no kar to te kų ir t. t., bet ir dėl ap čiuo piamos 
nau dos, ku rią sta žuo da mie si šio se moks lo šven to vė se 
gau tų Lie tu vos aukš tų jų mo kyk lų dės ty to jai ir stu den
tai. Li tu a nis ti niai ins ti tu tai ga lė tų net gi la biau pa rem ti 
sunk   me tį iš gy ve nan čius uni ver si te tus – jie pri im tų di
džiu lio pe da go gi nio dar bo krū vių ali na mus ko le gas, kad 
pasta rie ji ga lė tų at nau jin ti moks lo ži nias bei įgū džius, 
o patys į jų vie tą pa siųs tų sa vo dar buo to jus. Ne im da mi 
pa pildo mo at ly gi ni mo iš uni ver si te tų, šie su pa žin din tų 
stu den tus su li tu a nis ti kos nau jo vė mis.
Pro fe so riaus siū ly mus svars tę ko le gos nė ne si sten gė 
dangs ty ti al truiz mo sto kos. Dirb da mi ir sa vuo se ins ti tu
tuo se, ir dar dės ty da mi ke lio se aukš to sio se mo kyklo se, 
kai ku rie nuo gąs ta vo dėl šven to ves už plūs tan čių su var
gu sių ko le gų. (Kai kas net gi ste bė jo si, kaip iš vi so „šiais  
lai kais“ ga li ma siū ly ti dar buo tis be at ly gi ni mo.) Iš šalies 
vi sa tai at ro dė gū džiai: užuot iš tie sę pa gal bos ran ką 
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vals ty bei, mes vis sten gia mės iš sau go ti bū tą pa dė tį.
Kaip to mis ap lin ky bė mis pri rei kia žmo gaus, tu rin čio 
vi sų pri pa žįs ta mą mo ra li nį au to ri te tą!.. O juk vie nos iš 
to kių švie sių as me ny bių ju bi lie jų kaip tik va sa rio mė ne sį 
ir mi nė jo me. Tik štai, Vil niu je vys ku pą Mo tie jų ir vėl 
de li ka čiai ati tvė rė nuo vi suo me nės: ir per iš kil min gą 
va ka rą Aka de mi nia me dra mos te at re, ir moks li nė je 
kon fe ren ci jo je Lie tu vos moks lų aka de mi jos sa lė je bu
vo tar si dvi ben druo me nės. Vie na gū žė si pre zi diu me 
po Vys ku po pa veiks lu, ki ta į „ap švies tuo sius“ žvel gė 
iš prie blan dos – iš sa lės. Na, bet ki taip bu vo pa si elg ta 
ten, kur – esu tik  ras – dar ple ve na gy va Vys ku po dva sia. 
Nas rė nuo se prie šais kuk lu tį mu zie jė lį iš ki lo pa žįs ta mas 
gra ni ti nis Vys ku po si lu e tas, o vi sai ša lia – Ga ny to jo 
var du pa va din ti gra žūs ir šil ti se ne lių na mai.
Jei ne mo ka me ap si ei ti su mi ru siais au to ri te tais, ar be
rei kia ste bė tis, kad ne pri ima me gy vų jų? Pas ku ti nė mis 
sau sio die no mis ne lai mė iš ti ko vie ną iš švie siau sių mū
sų in te li gen tų – ku ni gą Vac lo vą Aliu lį. Pik tas žmo gus 
pa kė lė prieš jį ran ką ir tai pa da rė ne kur nors ki tur, 
o baž ny čio je... Li kus sa vai tei iki Vals ty bės at kū ri mo 
die nos aš vėl pa ma čiau ku ni gą – kaip anks čiau kan trų, 
iš min tin gai ne kal bų ir at lai dų. Jo lai ky se na ne lai mės 
dieno mis ge riau siai pa ro dė, kaip pa na šio mis ap lin ky
bė mis tu ri me elg tis ir mes, dėl lai ki nos nau dos ne sy kį 
su kan tys iš pa rei gos ir pra smin go gy ve ni mo ke lio.
Su ku ni gu su si ti kau Vil niaus kny gų mu gė je – vie no je 
iš dvi ejų gra žių šven čių, ku rias va sa rio mė ne sį mes 

vis dėl to su ge bė jo me pa tys sau su reng ti. (Ki ta – kaip 
re ta gied ra, tai kin ga ir ra mi va sa rio 16osios die ne lė.) 
Jau ke  lin tus me tus iš ei lės ne ga liu at si ste bė ti, kiek 
daug gra žių žmo nių su si ren ka prie lei dyk lų pre kys  ta lių 
ir sten dų. Vil tin gai nu tei kė ir nau ji lei di niai, ir skai ty
to jų pa si rin ki mas. Šie met ypač pa klau sios bu vo įvai rios 
en ciklo pe di jos ir ži ny nai. Ne pri si me nu to kių metų, kad 
tą pačią die ną vi suo me nei bū tų pa siū ly ta tiek daug nau
jie nų: tai ir pir mie ji „Ma žo sios Lie tu vos en cik lo pe di jos“, 
„Mu zi kos en cik lo pe di jos“, „Tech ni kos en cik lo pe di jos“ 
to mai, ir „Lie tu vos Di džio sios Ku ni gaikš tystės kasdie nis 
gy ve ni mas. Lietuvos istorijos skaitinių chres to matija“, ir 
uni ver sa li „Lie tu vių li te ra tūros en cik lo pe di ja“. Ma nau, 
kad to kius lei di nius ge ban ti pa reng ti ben druo me nė vis 
dėl to nu si pel no gra žes nių žodžių ir geres nio li ki mo. Kas 
skai to to kias kny gas, iš drįs ženg ti lemtin gą žings nį link 
sa vo at ei ties. Jis ne bus leng vas, ta sai žings nis, bet gi tu
ri me, kas pa mo ko ir pa ta ria. Atro do, ta tai prieš pen kis 
šim tus me tų su pra to ir vys ku pas Eraz mas. Api bū din
da mas Lie tu vą, jis taip pat nuro dė, kad jo kraš tas tu ri 
sa vą už ta rė ją – vy res nį jį ku ni gaikščio Alek san dro bro lį 
Ka zi mie rą. Kol bu vo gy vas, Ka ra laitis iš ki tų iš si sky ręs 
di de le iš min ti mi, ta len tais ir pavyz din gu gy ve ni mu. Kai 
jis stai  ga mi rė ir bu vo pa lai do tas Lie tu vos sos ti nė je, ėmė 
gar sė ti ste buk lais – žmonės pa ju to, kad at si ra do kaž
kas, per duo dan tis jų mal das Vieš pa čiui. Ir labai no ri si 
ti kė ti, kad po pen kių šim tų me tų mū sų švie siau sioms 
vil tims bus lem ta išsi pil dy ti. 

dieNoraštis

Gintautas trimakas. 
Pas bičiulį Krokuvoje. 

Fotografija
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Jū sų Emi nen ci ja, svei ki na me Jus mū sų ra di jo dar
buo to jų ir vi sų klau sy to jų var du su to kiu aukš tu pa sky
ri mu. Esa te „Ma žo sios stu di jos“ glo bė jas, ir da bar mes 
jau si mės dar sau ges ni ir tvir tes ni, at si dū rę kar di no lo 
glo bo je. Ar jau ap si pra to te, kad Jus va di na ne be Eks
ce len ci ja, o Emi nen ci ja?

Kai ku rie žmo nės dar krei pia si po nas Bač ki. Ta čiau di
de lio skir tu mo ne sa ma. Lie tu vo je yra įpras ta links niuo ti 
ti tu lus, tad aš ne ga liu pra šy ti, kad, kaip Pran cū zi jo je, 
ki ti kreip tų si tė ve. Gal Lie tu vos žmo nėms bus leng viau 
iš tar ti Emi nen ci ja, ne gu Eks ce len ci ja (juo kia si).

Pri si me nu, kai Ry gos vys ku pas Ju li jo nas Vai vodas  
dar so vie ti niais me tais bu vo pa kel tas kar di no lu, Va ka rų 
ra di jo sto tys pla čiai pa vie ši no jo re ak ci ją į tą pa kė li mą. 
Jis ta da sa kė, jog, su ži no jęs apie sa vo kar di no lys tę, 
puo lęs ant ke lių, bet ne iš džiaugs mo, o iš bai mės. Kur 
bu vo te Jūs, kai iš gir do te, kad esa te pa kel tas į kar di no
lus? Kaip pri ėmė te ži nią?

Ta aki mir ka tik rai ne bu vo staig me na, nes man jau 
bu vo pra neš ta anks čiau, ir aš ta da bu vau nu ta ręs at lik
ti re ko lek ci jas, už si da ręs vie nuo ly ne, ku rį pa si rin kau 
tie siog iš kny gos, nes va di no si Gai les tin gu mo Mo ti nos 
vie nuo ly nas – tai man kri to į akį. Tai gi ži no jau, kad bū
siu pa kel tas, man pa skam bi no jau iš va ka rė se ir pra ne
šė, kad gau siu laiš ką – ofi cia lų pa sky ri mą. Prieš ke le tą 
mė ne sių – Lie tu voj sklan dė to kie gan dai, ir iš už sie nio 
at ė jo, kad bū siu per kel tas į Ro mą va do vau ti ko kiai nors 
kon gre ga ci jai, ir tai yra tie sa – man bu vo pa siū ly ta eiti į 
ku rią nors kon gre ga ci ją. Aš bu vau atsa kęs: esu  klus nus, 
tik bū tų gai la šiuo mo men tu pa lik ti Vil nių; čia yra daug 
pra dė tų da ly kų, ku rie ga li su griūti. 

Už tat tos ži nios net ne klau siau per ra di ją ir per te le vi
zi ją ne ma čiau, tik tu rė jau raš tą, Šven to jo Tė vo para šy tą 
penk ta die nį. Tad ra miai, be jo kio ypa tin go jau du lio, su 
dė kin gu mu Die vui ir pri ėmiau, kad taip pa gerbė ir Lie
tu vos Baž ny čią, Lie tu vos tau tą. Pri dur siu, kad Šven ta sis 

Tė vas vi suo met, ga li ma sa ky ti, su ypa tin ga mei le žiū rė jo 
į Lie tu vą. At si me nu, kai pa sky rė kar dino lą Slad ke vi čių, 
– tai jis jau se niai no rė jo pa da ry ti, bet lau kė tin ka mos 
pro gos. Ir tik kai vys ku pas Slad ke vi čius galė jo grįž ti į 
sa vo vys ku pi ją, ei ti ga ny to jo pa rei gas, pri pa žin tas vy
riau sy bės, tik ta da iš drį so pa da ry ti žen klą ir pa skir ti jį 
kar di no lu. Bet tai tik rai bu vo pri pa ži ni mas tiek jo, tiek 
Lie tu vos Baž ny čios tvir tos lai ky se nos prieš ko mu nis
ti nę prie spau dą. Šiuo at ve ju Šven ta sis Tė vas vis dėl to 
no rė jo, kad Lie tu vos sos ti nė je bū tų kar di no las.

Bu vo te vie nin te lis Ry tų Eu ro pos at sto vas, ku rį po
pie žius pa sky rė kar di no lu. Vė liau, pa skel bus ki tas 
sep tynias pa var des, pa aiš kė jo, kad tarp tų kar di no lų 
yra ir Rygos ar ki vys ku pas, nors in pec to re jis jau 1998 
m. bu vo po pie žiaus pa skir tas. Gal jums ži no ma, ko kia 
po pie žiaus nuo mo nė apie Ry tų Eu ro pos Baž ny čią: ne tik 
Lie tu vos, bet ir Lat vi jos, Len ki jos, Če ki jos, Slo va ki jos? 
Ar esa ma ko kių nors ypa tin gų už da vi nių šiai Eu ro pos 
vie tai? Kar tais sa ko ma: til tas tarp Ry tų ir Va ka rų, tarp 
ka ta li kų Va ka rų Eu ro po je ir Ru si jos ka ta li kų. Ži nau, 
kad Latvi jos baž ny čia tą vaid me nį at li ko so vie ti niais 
me tais, ypač Ry gos ku ni gų se mi na ri ja. Ar po pie žius 
ka da kal bė jo apie ko kį nors spe ci fi nį Ry tų Eu ro pos ka
ta li kų už da vi nį?

Ne, po pie žius nė ra kal bė jęs, bet tik ką iš si lais vi no 
vi sa Ry tų Eu ro pa iš so vie ti nio jun go, ir žiū rė kit – be
veik kiek vie na me kraš te pa skir ti kar di no lai, ir daug 
pa skir ta tų, ku rie jau bu vo ken tė ję, ne ga lė ję ei ti sa vo 
pa rei gų. Taigi be veik vi sa Ry tų ir Vi du rio Eu ro pa tu ri 
sa vo kar di nolus. Lie tu va ir gi tu rė jo kar di no lą Slad ke
vi čių, tad ne ma nau, kad ga lė jo skir ti ki tą. Aš ma nau, 
kad jis žiū rė jo į vi są Ry tų Eu ro pą, ku rio je bū ta daug 
ti kė ji mo liu dy tojų per se kio ji mų me tais, kai Va ka rų Eu
ro pa ėjo li be ra liz mo, se ku lia ri za ci jos ke liu. Po Ber ly no 
sie nos su ar dymo po pie žius la bai no rė jo tų dvi ejų Baž
ny čių su si ti ki mo. Da bar jau pra ėjo pa kan ka mai daug 
lai ko. Po pie žius ma to, kad da bar rei kia evan ge li zuo ti 
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ir mū sų Baž ny čias. Iš lai kė per se kio ji mų eg za mi ną, iš
lai kė ti kė ji mą, o da bar reikia nau joms kar toms skelb ti 
Evan ge li ją, – kaip ir Va ka rų Eu ro po je. Jis no ri, kad Vi
suo ti nė je Baž nyčio je, pa vyz džiui, kai su si ren ka si no das, 
bū tų ly giai at sto vau ja mos ir Va ka rų, ir Ry tų Eu ro pos 
Baž ny čios, nors ir mūsų struk tū ros, ir mū sų pa jė gos 
yra dar men kes nės, dar tu ri me vis ką pa sta ty ti ant ko jų. 

Da bar dėl Ry gos. Ga liu pa sa ky ti, kad Šven ta sis Tėvas, 
kiek ži nau, nuo se nų lai kų ver ti na vys ku pą Pujat ą. Nors 
kai ku rie su pran ta ki taip – jis la bai kon ser va ty vus lo
ty nų kal bos ir pa na šiais klau si mais. Pas ku ti nia me Eu
ro pos vys ku pų si no de jis bu vo vie nin te lis, pa sa kęs sa vo 
kal bą lo ty niš kai. Bet tai žmo gus, ku ris anais lai kais, 
kai aš dir bau vals ty bės sek re to ria te, bu vo vie nin te lis, 
at va žia vęs iš Lat vi jos ir at vi rai pa pa sa ko jęs apie pa
dė tį, ir ne bi jo jęs ri zi kuo ti. Jis tik rai daug pa da rė, kad 
Ry gos se mi na ri ja gy vuo tų. Aš ma nau, kad Šven ta jam 
Tė vui jo pa sky ri mas – tai pa ger bi mas jo as mens ir visos 
Lat vi jos Baž ny čios, ku ri bu vo gal sil pnes nė už mūsų 
ar la biau nu skriaus ta. Beje, Pu jat as bu vo vie nas tų,  
ku rie rė mė si Lie tu va – tai bu vo ir tė vai ma ri jo nai, antai, 
pa me nu, tė vas Ra čiū nas daž nai pas jį va ži nė jo. Tad jis 
yra anų lai kų at sto vas; ir ma nau, kad po pie žius no rė jo 
pa gerb ti Latvijos Baž ny čią, ku ri ne tik tvir tai lai kė si, 
bet ir pa ren gė ne ma žai ku ni gų, ku rie da bar dirba bu
vu sio je So vie tų Są jun go je.

Ku riuos iš nau jų kar di no lų as me niš kai ge riau pa žįs
ta te? Ar ga lė tu mė te ką nors apie juos pa sa ky ti?

Pa žįs tu ne ma žai, ypač tuos, ku rie dir bo Ro mos ku
ri jo je, su ku riais man te ko ben drau ti, ten iš bu vus 14 
me tų. Pa vyz džiui, mon sin jo ras Giovanni Battista Re: 
pra dė jo me, stu di ja vo me diplo ma ti nė je aka de mi jo je kar
tu; tai žmo gus, tik rai ne pa p ras tai at si da vęs Šven ta jam 
Sos tui, Šven ta jam Tė vui. Tar na vo jam vi sa šir di mi ir 
yra ne pa pras tai pa jė gus. To aš jam pa vy džiu – jis ga li 
die ną nak tį dirb ti ir tiek me tų jau dir ba. Ir vi sų po pie
žiaus ke lio nių ren gi mas, ir jo kal bų – vi sa at sa ko my bė 
te ko Re va do vau ja mam po pie žiaus sek re to ria tui baž ny
ti niams rei ka lams. Iš ki tų di džių as me ny bių pa mi nė siu 
Bom bė jaus kar di no lą Ivaną Diasą – su juo ir gi kar tu 
stu di ja vome aka de mi jo je. Be to, jis rū pi no si Lie tu vos 
rei ka lais man dir bant Va ti ka ne; tad jį pa ži no jau tais 
lai kais, kai atva žiuo da vo ir vys ku pas Juo zas Ma tu lai
tisLa bu kas, ir se mi na ri jos rek to rius Vik to ras But kus. 
Jis tik rai bu vo ypa tin gas Lie tu vos drau gas ir li ko toks. 
Kas dau giau? Visos Ju bi lie jaus or ga ni za ci jos sek re to rius 
Crescenzio Se pe, vie nas jau niau sių. Tai, ma nau, jam yra 
do va na už gra žiai suor ga ni zuo tą dar bą, ku ris bu vo sun
kus, bet ge rai pa vy ko. Ki tų kon gre ga ci jų va do vai... José 
Mar ti nsas, ku ris da bar šven tų jų klau si mais rū pin sis, gal 
ir mū sų šven tų jų, bet prieš tai jis bu vo krikščioniškojo 
ugdymo kon gre ga ci jos sek re to rius. Iš ties daug rei ka lų 

tu rė jau su juo, bū da mas nun ci jus Olan di jo je, spręs da mas 
Olan di jos uni ver si te tų, ka ta li kiš kų mo kyk lų pro ble mas. 
Ar ba mon sin jo ras Theo dore’as McCarrickas, Va šing to no 
vys ku pas. Daug me tų jis bu vo monsinjoro Jurgio Ša
raus ko tie sio gi nis virši nin kas, pri žiū rė jo vi są pa gal bą 
Ry tų ir Vi du rio Eu ropai. Taip pat mūsų, lie tu vių, ge ras 
drau gas, esu su juo susi ti kęs. Tik rai mie las žmo gus, 
daug va ži nė jęs, kal bų daug mo ka, pa sau lį pa žįs ta. 
Džiau giuo si, kad ne se niai buvo pridurtas ir kar di no las 
Kar las Leh ma nas, Vo kieti jos Vys ku pų kon fe ren ci jos 
pir mi nin kas. Ten vi suo met šiek tiek ne sklan dumų bū
na – dau giau tarp Vo kie ti jos teolo gų, ne gu tarp vys ku pų 
ir Šven to jo Sos to. Bet tai taip pat pa ro do Šven to jo Tė vo 
ge ra šir diš ku mą, ne paisant kar tais ne vy ku sių Leh ma no 
pa si sa ky mų ar ba spau dos iš krai py tų pa si sa ky mų, esą 
jau po pie žiui lai kas pa si trauk ti, – o po pie žius kaip tik 
to kį žmo gų pa ima su sa vi mi. 

Šven ta jam Tė vui bū din gas no ras pa gerb ti ne tik di
džių jų sos ti nių vys ku pus, bet ir, pa vyz džiui, tė vą Rober to 
Tuc ci, Va ti ka no ra di jo di rek to rių, tik rai pui kiai jam 
pa tar na vu sį rengiant vi sas ke lio nes, ne pai sant jo jau 80 
me tų am žiaus; jis aiš kiai pa sa kė: aš lie ku jė zui tas, – su 
vi su sa vo pa pras tu mu. Ne be tu riu są ra šo prie šais akis, 
bet ži nau, kad daug nau jų kar di no lų yra iš Pie tų Ame
rikos, vie ną ki tą pa žįs tu. Tik rai tuo džiau giuo si, nes 
Pie tų Ame  ri ko je gy ve na iš ties la bai daug ka ta li kų, o 
ir kar di no lų ko le gi ja da ro si vis la biau tarp tau ti nė. Po
pie žiaus tiks las vi suo met yra pa gerb ti ne tik as me nį, 
ku rį skiria kar di no lu – ži no ma, jis ren ka si, pats pa žįs ta 
kaip daug va ži nė jęs, as me niš kai su si ti kęs, ži no apie 
kiekvie ną ir sa vo nuo mo nę su si da ro – bet ir kiek vie no 
kraš to Baž ny čią. Vi sų ne įma no ma, jų per daug yra, bet 
dė me sys šį kar tą bu vo skir tas Pie tų Ame ri kai. Aš, ten 
dir bęs, tuo la bai džiau giuo si. Kai ku rio se vals ty bė lė se, 
an tai Hon dū re, kur gy ven to jų ma žiau ne gu Lie tu vo je, 
ir gi pa skir tas, ir la bai jau nas kar di no las. Įdo mu taip 
pat, kad pa sky rė kar di no lą Lubomyrą Hu sa rą (Lvo vo 
met ro poli tą) iš Ukrai nos, kur Šven ta sis Tė vas ren gia si 
ke lio nei. Tai la bai pui kus žmo gus; te ko su juo ben drau ti, 
nes jis vi suo met at va žiuo da vo į Eu ro pos Vys ku pų kon
fe ren ci jų pir minin kų su si rin ki mus. Jis grį žo į Uk rai
ną jai ta pus ne priklau so mai. Il gai gy ve nęs Ka na do je, 
mo kan tis daug kal bų, ener gin gas ir dva sin gas žmo gus, 
ne se niai bu vo iš rinktas vy riau siu met ro po li tu, ir Šven
ta sis Tėvas, su lau kęs pa tvir ti ni mo, Uk rai nos Baž ny čios 
vy riau si ą jį met ro po litą pa da rė kar di no lu. Tai dar vie nas 
ženk las mū sų kraš tams, Ry tų Eu ro pai. Iš Len ki jos šį 
kar tą pa kel tas tik Mar ia nas Ja wors kis; jis   – aš jį ge rai 
pažįs tu – yra ne tik se nas Šven to jo Tė vo pa žįs ta mas, 
bet ir dva si nis pa tarė jas. Yra ken tė jęs, atro do, kon cen
tra ci jos sto vyk lo je.

Ir ži niask lai da, ir kon kre čiai Kau no ar ki vys ku pas 
met ro po li tas Si gi tas Tam ke vi čius, kal bė da mas apie 
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jū sų pa sky ri mą kar di no lu, mi nė jo, jog tai – Lie tu vos 
Baž ny čios pa ger bi mas, iš aukš ti ni mas, pri pa ži ni mas. 
Bet vi si esa me žmo nės, ir tur būt sun ku su si lai ky ti nuo 
min čių, jog kar tu įver tin tas ir Jū sų dar bas, Jū sų tar
nys tė, Jū sų iš ti ki my bė Apaš ta lų Sos tui, kaip ir li ku sių 
kar di no lų. Ar apie tai gal vo jo te?

Ži no ma, tai Lie tu vos Baž ny čios ir vi sos Lie tu vos 
tau tos pa ger bi mas. Man te ko daug me tų ar ti mai dirb ti 
ša lia Šven to jo Tė vo ir da ly tis jo rū pes čiais; aš 
ne su jam sve ti mas žmo gus, esu gal ar ti mes nis 
ne gu vie nas ar ki tas. Tad čia ne tiek už nuo
pel nus, kiek už tai, kad kur tik bu vau, kur tik 
siun tė – ėjau ir ban džiau tin ka mai at lik ti sa vo 
pa rei gas. Tai iš tie sų as mens įver ti ni mas, net 
pa ger bi mas, bet la biau dėl tos iš ti ki my bės sa
vo tar nys tei Šven ta jam Sos tui, ku riam aš 30 
me tų vis dėl to esu tar na vęs. Iš pra džių tu rė jau 
ma žas pa rei gas, vė liau jau buvau pa sek re to riu 
vie šie siems rei ka lams, tai yra san ty kiams su 
vals ty bė mis, tai jau bu vo ga na sun kios pa rei gos, 
sun kiais lai kais te ko rū pin tis ir vi so kio mis de
ry bo mis, vie na ver tus, – su Pino che to at sto vais, 
ki ta ver tus – su vi su komu nisti niu kraš tu. Kai 
kas nors at si tik da vo, kai gaisras ku ria me nors 
kraš te, mes bū da vo me prieša kinė se li ni jo se. 
Tai gi esa ma as meniš kos pa žin ties su Šven tuo ju 
Tė vu, ir man pa reikš tas pa si ti kė jimas, už ku rį 
esu dė kin gas; bet, sa kau, pri imu tai ne kaip ko kį 
ypa tin gą iš aukš ti ni mą, o kaip pa ger bi mą. Idant 
ei tu me to liau. Tai mane įpa rei go ja dar la biau 
atsiduo ti tam dar bui, bū ti iš ti ki mam Šven to jo 
Tė vo nu rody mams, kaip vi suo met da riau. Dėl 
ben dra dar bia vi mo su Šven tuo ju Tė vu no riu pa
sa ky ti, kad rei kė jo tik džiaug tis, kad jis vi suo met 
no rė da vo ži no ti kiek vie no žmo gaus nuo mo nę. 
Nors vė liau spręs davo, kaip no rė da vo. Ir ta da aš vi
suo met pa klus da vau, nors nie ka da ne bū da vo taip, kad 
žmo gus ne ga lė tų pa reikš ti sa vo nuo mo nės. Aš kar tais 
ga lė da vau bū ti ki to kios nuo mo nės negu ma no virši nin
kai Ca sa ro li ar Sil vest ri ni, bet visuo met nu ei da vau pas 
Šven tą jį Tė vą po kal biui ar bent kreip da vau si raš tu, – o 
vė liau, kas tu ri at sa ko my bę prieš Die vą, tas ir pri ima 
sa vo spren di mus. Dėl to tai la biau asme niškas san ty kis 
su Šven tuo ju Tė vu, ir ne ga liu to paneig ti. 

Tur būt tarp jū sų mi nė tų karš tų vie tų bu vo ir Olan di
ja. Jei gu ne gais ras, tai bent jau tam tik ra įtam pa vis 
tiek eg zis ta vo.

Ne, gais ro Olan di jo je ne bu vo. Ne bu vo įtam pos. Ga li ma 
sa ky ti, Olan di jo je bū ta at ša li mo po Va ti ka no II Su si rin
ki mo, nu to li mo nuo Šven to jo Sos to. Bet pri si me nu, ką 
man juo kau da mas sa kė Olan di jos am ba sa do rius prie 

Šven to jo Sos to, prieš man ten va žiuo jant: at si mink, kad 
Olan di jo je vi si yra kal vi nis tai, ir tik 30% tų kal vi nis tų 
yra ka ta li kai. No rė jo tuo pa sa ky ti, kad toks nu si tei
kimas prieš Ro mą jau eg zis tuo ja vi so je Baž ny čio je – jie 
no ri vis ką da ry ti sa va ran kiš kai. Ta čiau sun ku mų Olan
dijo je iš ki lo – dėl nau jų vys ku pų sky ri mo... Aš ma nau, 
jog ten nie ko ne nu vei kiau, tik tiek, kad jė ga iš mo kau 
olan dų kal bą, ku ri tik rai yra sun ki, ypač ta ri mas; bet 
pra mokau pa kan ka mai, kad ga lė čiau ir vie šai kal bė ti, 

ir pri im ti ku ni gus bei vys ku pus, juos iš klau sy ti. Ir tai 
yra la bai svar bu po pie žiaus at sto vui, kai gali iš klau sy ti 
žmo nes jų kal ba. Ta da at ei na, at ve ria šir dį, o kai rei kia 
ver tė jo, jau sun ku da ro si ar ba rei kia ki ta kal ba kal bė
ti. Tai to kie ma no nuo pel nai, kad tru pu tį tam tik ros 
sim pa ti jos su kė liau Šven ta jam Sos tui. O su olan dais 
yra la bai pa pras tas da ly kas; ma ne pa mo kė, kaip rei kia 
elg tis, sa ko: at eis, ta ve iš keiks, sa kys, kad Šven ta sis 
Tė vas yra toks ir toks, o tu iš klau syk, leisk jam iš sa ky
ti vis ką, kas sle gia jo šir dį, o pas kui ra miai pa sa kyk: 
o vis dėl to Šven ta sis Tė vas ir tai ge ra pa da rė, ir to kių 
ge rų da ly kų. Ir ta da jie pri ima. Bet rei kia leis ti jiems 
nu si mes ti sun kų akme nį nuo šir dies, ir ta da ga li už
megz ti su jais tik rai da ly kiš ką po kal bį. Ir ma nau, kad 
man pa vy ko šiek tiek pa ge rin ti san ty kius tarp Ro mos 
Baž ny čios, Šven to jo Tėvo ir vie tos – ne sa kau, vys ku
pų, ku rie iš ti ki mi, bet sa kau – Baž ny čios: pa sau lie čių, 
kul tū ros žmo nių ir po li ti kų.

Kardinolas audrys juozas bačkis. 2001 m. kovo 4 d. 
Henriko Gaičevskio nuotrauka
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Ar kar di no lo ti tu las už dės Jums ko kių nau jų pa rei gų? 
Ir ko kių dar bų ke ti na te im tis, pir miau sia čia, Vil niaus 
ar ki vys ku pi jo je?

Nau jų pa rei gų, de ja... Tos nau jos pa rei gos bus la biau 
su si ju sios su Kar di no lų ko le gi jos veik la. Tai Kar di
no lų ko le gi jos su si rin ki mai, ku riuos Šven ta sis Tė vas 
su šau kia, kai no ri iš stu di juo ti ko kį ypa tin gą rei ka lą. 
An tai bu vo toks su si rin ki mas gy vy bės klau si mais, kaip 
gin ti gy vy bę pa sau ly je, ir pa na šių da ly kų, tai tas ga li 
įparei go ti. Kol kas esu na rys tik vie nos ko mi si jos – Vi
suome nės ben dra vi mo prie mo nių – ta čiau, be abe jo, 
bū siu pa skir tas į daug ki tų. Tad ga li tek ti ko kiu rei ka lu 
dažniau nu va žiuo ti į Ro mą ir da ly vau ti po sė džiuo se, 
bet tai bū tų at si tik ti niai, ne nuo la ti niai da ly kai. O 
svar biau sia yra vi sa Kar di no lų ko le gi jos at sa ko my bė 
už Vi suo ti nę Baž ny čią. Iš lai ky ti vie ny bę su Šven tuo ju 
Tė vu – tai dar la biau mus įpa rei go ja, ne gu anks čiau. O 
vys ku pi jo je ma no rū pes tis yra toks: aš jau se niai apie 
tai gal vo ju, bet tik da bar tik rai esu pa si ry žęs įgy ven
din ti, tai gi su šauk ti vys ku pi jos si no dą, ku rio te ma bū tų 
pa sau lie čių vie ta Baž ny čio je, idant jie kaip pil na tei siai 
na riai tik rai įsi jung tų į Baž ny čios gy ve ni mą. Tai bū tų 
ne ju ri di nio pobū džio svars ty mai, o sie kia ma pa teik ti 
te olo gi nes gai res. Tai už truks, ir ne me tus – il giau, rei
kia ge rai pa si rengti ir ap klau sas pa da ry ti, ir iš klau sy ti 
žmo nių nuo mo nes. Ir iš to ne ga lė si me de mok ra tiš kai 
su tvar ky ti Baž ny čios gy ve ni mo. Bet man tai rū pi. Kaip 
Šven ta sis Tė vas sakė: bai gė si vi si Ju bi lie jaus ren gi niai, 
da bar lai kas į ei li nę kas die nę pa sto ra ci ją, sie lo va dą – ką 
nors da ry ti, įgyven din ti. Aš sa vo di de lių pla nų ne tu riu, 
bet ti kiuo si, kad tai ir gi gal būt su teiks mums, vi siems 
vys ku pams, daugiau au to ri te to de ry bo se su vy riau sy be 
dėl mū sų su tar čių įgy ven di ni mo. Su tar tys pa si ra šy tos, 
bet rei kia įgy ven din  ti kon kre čius da ly kus dėl ti ky bos 
dės ty mo, kul tū ri nių ver ty bių ir daug ki tų. 

Ar ga lė tu me ti kė tis, kad kar di no lo bu vi mas Lie tu vo je, 
Vil niu je tei gia mai pa veiks vals ty bės ir Baž ny čios san
ty kius? Vis dėl to tai jau, kaip sa ko ma, ki tas ka lib ras. 
Ži no me iš ve lio nio kar di no lo Slad ke vi čiaus pa vyz džio, 
kad jis su ge bė jo kaž kaip au to ri te tin giau ir kal bė ti, ir 
pa siek ti žmo nes, ir pri im ti juos. Jis bu vo tar si san tar vės, 
tai kos, su si kal bė ji mo žmo gus. Ar sva jo ja te, kad ir Jū sų 
bu vi mas čia – juk nė ra Baž ny čios san ty kiai su vals ty be 
pa tys ide a liau si, daž nas ne su si kal bė ji mas ir įvai riau si 
prieš ta ra vi mai – leis su lauk ti ko nors ge res nio? 

Aš ne no riu ly gin tis su kar di no lu Slad ke vi čiu mi, 
kuris sa vuo ju šven tu mu, ge ru mu ir pri im da vo vi sus, 
ir iš ties su ža vė da vo. Kar tais Baž ny čios rei ka luo se rei
kia gin ti ir prin ci pus, rei kia ko vo ti – ne dėl pri vi le gi jų, 
bet kad ne  bū tų Baž ny čios dis kri mi na ci jos, kad bū tų 
su teik tos tikin tie siems žmo niš kos są ly gos, kad tė vai 

ga lė tų auk lė ti vai kus pa gal sa vo įsi ti ki ni mus ir pa na
šiai. Esa ma daug at vi rų pro ble mų Lie tu vo je ir žaiz dų, 
kai reikia ei ti dia lo go ke liu. Aš nuo pat sa vo at vy ki mo 
į Lietu vą sa kiau: jau nu si bo do, kad vi so kie įsta ty mai 
yra pa da ro mi ir pri tai ko mi, pri me ta mi Baž ny čiai. Kon
sti tu ci ja nu ma to, kad Baž ny čios pa dė tis Lie tu vo je bus 
tvar koma ar ba įstaty mais, ar ba su si ta ri mų ke liu. Yra 
ge ras pa grin das – Re li gi nių ben dri jų įsta ty mas, ku rį 
ga li ma to bu lin ti,  ge rin ti, idant Baž ny čios Lie tu vo je 
ju ri di nė pa dė tis bū tų aiš ki, tai yra vie nuo ly nų, pa ra pi
jų, vys kupi jų, se mi na ri jų; ir kad ži no tu me, kur ga li me 
pa gal vi sus mū sų su si ta rimus tvar ky tis gry nai pa gal 
sa vo ka no nus ir kur mes tu rime pa klus ti ir su tvar ky ti 
da ly kus pa gal Lie tu vos įsta ty mus. To, ką čia sa kau, 
prin ci pai yra iš dės ty ti, da bar rei kia juos įgy ven din ti. O 
tai bus gal ne vi suo met leng va. Aš ti kiuo si drau giš kai, 
su pa gar ba vi sur ei ti, bet iš savo tiek me tų di plo ma ti nio 
dar bo pa tir ties vis dėl to ei siu su la bai aiš kiais prin ci pais 
ir ne bi jo siu dėl jų ko vo ti. 

Esa te tre čia sis kar di no las Lie tu vos is to ri jo je. Jur gis 
Rad vi la gy ve no XVI am žiu je. No ri ne no ri vi si ly gins 
du šio šimt me čio kar di no lus – Vin cen tą Slad ke vi čių ir 
Jus. Ar jau čia tės kaip nors vei kia mas tos as me ny bės, 
ar jo auto ri te tas bus kar tu ir Jums tam tik ras pa drą 
sini mas, ar ko nors mo kė tės ir mo ky si tės iš Vin cen to 
Sladke vi čiaus?

Aš vi suo met iš jo mo kiau si. Iš jo ge ru mo. Jis tik rai 
bu vo la bai mie las, la bai nuo šir dus ir mo kė jo su džiaugs
mu pri im ti kiek vie ną žmo gų, tie siog kaip bro lį. Aš 
tik rai ne tu riu to kio nuo šir du mo. Bet kiek vie nas žmo
gus tu ri sa vo as me ny bę, sa vo bū dą. Ta kar di no lys tė, 
kar di no lo ke pu rė ma no bū do ne pa keis ir ma no bend ro 
po žiū rio į Baž ny čios rei ka lus ir gi ne pa keis. Ką dvasiš  
kai iš jo ga liu pa si mo ky ti – ki tas da ly kas. Ta čiau  
kardi no las Slad ke vi čius man dar ne se niai prieš mir tį 
tik rai nuošir džiai yra sa kęs: ma no pa šau ki mas buvo  
ken tė ti, neš ti kry žių, mels tis, ty lė ti, – anais lai kais. O 
ma ne jis ra gin da vo: tu da bar esi, at ei ni, tu ri neš ti, ei ti 
va do vau ti Baž ny čiai... Aš ne su ko vos žmo gus, aš tik 
prin ci pų laikiau si, my lė jau kiek vie ną žmo gų, da riau, 
ką ga liu... Bet jis ma tė, kad gy ve ni mas ei na pir myn, ir 
tas kas die nis gy ve ni mas jam bu vo ta pęs tru pu tį sve 
timas. Jis bu vo už au gęs ki to je ter pė je, ka ta li kiš ko je 
Lietu  vo je su gra žiomis krikš čio niš ko mis tra di ci jo  
mis, ku rių dabar nebe ma tė. Ma ty da vo vi są tą blo gį, 
at ei nan tį iš už sienio. Iš ties tu riu daug ko pa si mo ky ti 
iš jo ge ru mo, dva singu mo, ir jis liks man nuo la ti nis 
pa vyz dys ir mo ky to jas. Tačiau šiaip ma nau, kad ne pa
jėg  siu to kia li ni ja ei ti.

Šven ta sis Tė vas ne sy kį yra kal bė jęs apie va di na mą ją 
kul tū ros evan ge li za ci ją. Ar ma no te, kad Baž ny čios ir 
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kul tū ros ins ti tu ci jų san ty kiai Lie tu vo je yra nor malūs? 
Ar ba ką ga lė tu mėte pa sa ky ti apie mū sų ka ta li kiš ką 
kultū rą, jos sa vi raiš ką?

Tai te bė ra tik ra spra ga mū sų Lie tu vos gy ve ni me. 
Žino ma, nor ma lu kad taip yra po 50 me tų bruk to mark
siz mo, at eiz mo, kai ne bu vo svei kos ant ro po lo gi jos. 
Di džio ji da lis mū sų in te li gen tų už au gu si vi siš kai sve ti
moje ter pė je, ir jiems sun ku ras ti kal bą ir su Baž ny čia. 
O mes, Baž ny čia, ne tu ri me pa kan ka mai pa si ren gu sių 
žmo nių, ku rie ga lė tų su si bur ti ir ei ti dirb ti kar tu. Už
tat la bai svar būs Baž ny čios san ty kiai su kul tū ra, apie 
ku rią kal bė jo Šven ta sis Tė vas Jo nų baž ny čio je, lan
ky da ma sis Lie tu vo je. Tą kal bą tik rai rei kė tų skai ty ti 
ir mąs ty ti, ir su si tik ti – tie siog už megz ti dia lo gą tarp 
mū sų pa sau liečių, pa sau lie čių sa kau ne ka ta li kiš ka, 
bet pa sau lie tiš ka pras me, – tų in te lek tu a lų ir mū sų, 
ka ta li kiš kų jų. Ne už sida ry ti į spyg lių ka muo lį su si trau
ku sio ežio po zi ci jo je, bet ei ti į at vi rą dia lo gą. Aš ma tau 
daug po zi ty vių žen klų: te gul ir spau da. Vis vien bū na 
pa kan ka mai ob jek ty vių dis ku si jų, kur jau ir ka ta li ko 
nuo mo nė yra pri ima ma ir ger  bia ma. Aš la bai ne no rė čiau, 
kad Baž ny čios moky mas bū tų su pran ta mas, kaip daug 
kas su pran ta, kaip ide o lo  gi ja, ku ri ban do ma pri mes ti 
ki tiems. Ne. Ma nau, kad Baž ny čia tu ri sa vo sam pra tą: 
kas yra žmo gus, koks yra jo li ki mas, kas yra jo gy ve
ni mas – tai yra ke lias, vedan tis į Die vą; ir iš čia ky la 
pa sau lio vi zi ja, ku ri labai ski riasi nuo dau ge lio žmo nių 
gal vo se nos. Mes dar turi me aug ti, ir aš la bai lin kė čiau, 
kad ka ta li kai in te li gen tai įsteng tų la biau, daž niau su
si bur ti, nag ri nė ti tuos klau si mus, ku rie Lie tu vo je yra 
es mi niai – ar švie ti mo, ar net po li ti  kos sri ty je – kad 
pa si da ry tų jė ga, ku ri ir gi mo kė tų ei ti – ne ko vo ti, bet 
į dia lo gą su ki tais. To dar trūks ta. Man tai sun ku pa
da ry ti, pri si pa žįs tu. Už au gau ne Lie tu vo je, tad nors ir 
ne sve ti ma man Lietu vos kul tū ra, aš vis vien ne tu riu 
as me niš ko po jū čio, kaip žmo nės su brendo, ko kia jų 
gal vo se na: „aš jau čiu tam tik rą pa gar bą Bažny čiai, bet 
ir tam tik rą bai mę, kad ji no ri už dė ti man priva lo mus 
rė mus“. Aš ma nau, kad taip nė ra. Kul tūro je taip ne ga
li bū ti, rei kia lais viau žiū rė ti į da ly kus, bet tam rei kia 
su bur ti daug dau giau mū sų in te lek tu a lų bū re lių, kad 
bū tų erd vės reikš tis. Te gul ir ži niask lai do je, – mū sų 
laik raš čiai dar vai ke liai, eina tik pir mus žings nius. 

Čia už ka bi no te įdo mų, vei kiau siai lie tu viš ką fe no me
ną: Baž ny čia pa si ti ki ne ma žai Lie tu vos žmo nių, ji vi są 
lai ką ant ro je ar tre čio je vie to je po ži niask lai dos ar ba po 
pre zi den to ins ti tu ci jos. Bet, ki ta ver tus, la bai ma žai kam 
Lie tu vo je įta kos tu ri Baž ny čios mo ky mas, Evange li jos 
ver ty bės. Kaip Jūs tai pa aiš kin tu mė te: re gis, toks pa si ti
kė ji mas Baž ny čia, bet be veik jo kios Baž ny čios įtakos?

Čia sun ku ly gin ti, kaip yra to kia me did mies ty je kaip 

Vil nius ir kaip – nu ė jus į ma žes nį mies te lį ar kai mą, 
kur dar esa ma gy ves nės krikš čio niš kos tra di ci jos, 
vei kian čios kas die nį gy ve ni mą, – čia vis dėl to ga li ma 
dau giau ką nors pa jus ti. Ta čiau daug su tin ki žmo nių, 
ku rie krikš čio ny bę iš ties pa žįs ta tik kaip baž ny ti nę 
insti tu ci ją, su ku ria su si du ria tik  mir ties va lan dą ar 
per krikš tą. Čia rei kia mū sų, evan ge li za ci jos, ka te
ki za cijos dar bo, rei kia žmo nėms pa ro dy ti, kas yra ta 
Baž ny čia, idant jie ga lė tų ją pa mil ti. Ir kol ne tu rė sim 
tam pa si ren gu sių žmo nių, ku rie dirbs ir mo kyk lo se – 
aš kal bu ne apie ti ky bos mo ky to ją, bet apie bet ku rį 
ka ta li kiškų nuo sta tų mo ky to ją, – kol ne bus dau giau 
ka ta li kų žur na lis tų... Aš ap gai les tau ju, pa vyz džiui, kad 
kar tais žur na lis tai, ra šan tys apie Baž ny čios da ly kus, 
at ro do, net ne su pran ta, kas yra ta Baž ny čia, žiū ri į ją 
gry nai iš so cio lo gi nio taš ko. Tai gi rei kia šio je sri ty je ir 
mū sų žmo nių, su pran tan čių, ko Baž ny čia sie kia, ko
kia yra jos misi ja pa sau ly je. Krikš čio ny bės prin ci pai 
iš ties per ma žai įta kos tu ri kas die nia me gy ve ni me ir 
net įsta ty muo se. Bet vi sam tam mums rei kia pa rengti 
žmo nes, ir tai už truks il gą lai ką. Rei kia pra dė ti nuo 
vai ko, ku ris au ga ka ta li kiš ko je šei mo je, rei kia pra dė ti 
nuo mo kyk los, uni ver si te to. Pir mi žings niai da ro mi, 
bet tai il go kai už truks, kol to kios su si for ma vu sios ka
ta li kiš kos, krikš čio niš kos mąs ty se nos žmo nės užims 
va do vau ja mas po zi ci jas, taip pat ir kul tū ros sri ty je. 
Esa ma iš im čių, gra žių iš im čių. Tačiau vis dėl to 50 me
tų ko mu niz mo ne da vė pro gos žmo nėms su si pa žin ti su 
tik rą ja krikš čio ny be ir su Baž nyčia. 

Pas ku ti nis klau si mas la bai as me niš kas. Kar di no las – 
tai Baž ny čios ku ni gaikš tis. Iš ties aukš tas ti tu las, gar bin
gas ti tu las. Ki ta ver tus, kiek vie nas ku ni gas, kiek vie nas 
dva si nin kas yra tas ge ra sis ga ny to jas, ken čian tis Die vo 
tar nas. Di dy bė ir čia pat nu si že mi ni mas ir kuk lu mas. 
Ar leng va Jums tas abi dva si nin ko pa šau ki mo pu ses 
su de rin ti, ar leng va Jums bū ti pa pras tam, pri ei na mam 
– su kar di no lo skry bė le?

Aš ne ma tau čia di de lių sun ku mų. Vis dėl to esu il
gą lai ką ėjęs ir vys ku po, ir nun ci jaus pa rei gas, tu rė jau 
reika lų ir su pa pras tais žmo nė mis, ir su pa ra pi jo mis. 
Aš ne jau čiu čia di de lio skir tu mo. Vis tiek lie ki ku ni
gas. Galiu taip sa ky ti net iš sa vo di plo ma ti nės veik los, 
– ži no ma, ga li ma tik  ple pė ti apie po li ti ką, bet daž nai 
žmonės, dip lo ma tai, kar tais ir ki tų kraš tų, pri ei na 
prie ta vęs, ieš ko da mi dva si nin ko, ku ris ki taip žiū rė tų 
į gy ve ni mą. 

Tai gi pir miau sia aš esu krikš čio nis, ka ta li kas, ku ni
gas. Tai yra svar biau sia. Ki tos pa rei gos, ga ny to jo, už de
da at sa ko my bę už Baž ny čios mo ky mą ir taip to liau. Tik 
ne lai mė yra ta, kad kai ky li aukš tyn to mis pa ko po mis, 
vis ma žiau lai ko ga li skir ti su si ti ki mams su kiek vie nu 
žmo gu mi. Tai yra di džiau sia ne lai mė. Pa gal vo ki te apie 

„Šventasis tėvas norėjo, Kad Lietuvos sostinėje būtų KardinoLas“



82 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 3

Šven tą jį Tė vą, kiek žmo nių jis ma to – gal būt mi li jo nus, 
bet kiek jis te ga li pri im ti as me niš kai, su jais ben drau ti? 
Taip ir vys ku pui bū na, kad daž niau siai rei kia per ei ti 
daug fil trų, kol prie tavęs pri ei na. Žmo nės at ei na, vie nas 
pa sa ko vie na, ki tas – ki ta; no rė tų si nu vyk ti į vie tą, su 
vi sais pa si kal bė ti, bet fi ziš kai nė ra lai ko. Ban dau lan ky ti 
pa ra pi jas, bet ir taip su vi sais pa ra pi jos žmo nė mis ne
pa si kal bė si. Tai pro ble ma, bet ban dy siu kiek ga lė da mas 
ben drau ti, kaip ban džiau iki šiol. Pir miau sia su to mis 
ma žo mis, veikles nė mis gru pė mis, ku rios yra man prie 
šir dies, an tai „Ti kė ji mo ir švie sos“, su ne įga liais vai
kais ir su vi so mis jau ni mo or ga ni za ci jo mis, ban dy siu, 
kiek įma no ma, dirb ti kuo ar ti miau. Bet la biau siai man 
prie šir dies yra pa pras tas žmo gus, ir nuo pat vai kys tės 
man bu vo daug ma lo niau ben drau ti su dar bi nin kais, 
ūki nin kais, ne gu su ko kiais uni ver si te to pro fe so riais, 
kur eg zis tuo ja for ma lūs san ty kiai. To kia jau ma no pri
gim tis. Duok Die ve, kad ne pra ras čiau pa pras tu mo, o dėl 
pri ei na mu mo žmo nėms, tai ne ga liu, kaip am ži na til sį 
kar di no las Slad ke vi čius, ati da ry ti du ris kiek vie nam, 
ku ris no ri, – tai be veik yra ne įma no ma; pir miau sia dėl 
lai ko sto kos... La bai gai la. Ku ni gas tu ri bū ti dva sios 
žmo gus, dva sios tė vas pir miau sia, bet tai rei ka lau ja 

as me niš ko ir tie sio gi nio san ty kio.

Iš pro vo ka vo te dar vie ną klau si mą, la bai trum pą. Mes 
pra dė jo me nuo krei pi nių, nuo ti tu lų – Emi nen ci ja, Eksce
len ci ja. Ar tu ri te dar ką nors, kas va din tų Jus tie siog 
var du?

Vi si ma no drau gai iš se nų lai kų, – aš už au gęs Prancū
zi jo je, – ma no moks lo drau gai ir to liau var du va dina. Taip 
pat ir Ita li jo je, kur man te ko dirb ti su jau ni mo gru pėmis: 
jau ni mas ne be jau ni mas, vi si jau su au gę, tu ri šei mas, 
vai kus, bet vis vien li ko as me niš kas ben dra vi mas... O čia, 
Lie tu vo je, at skri dęs žiū riu, kad net iš gimi nių yra to kia 
pa gar ba, ne sa ma to pa pras tu mo, gal tai ir gi pri klau so 
nuo kul tū ros: ne drįs ta truk dy ti, ne no ri truk dyti, bet aš 
ti kiuo si, kad drau gai liks drau gais, pa žįs ta mi – ge rais 
pa žįs ta mais. Vi siems rei kia gy ve ni me bi čiu lių.

Ir kar di no lui rei kia drau gų?

Rei kia taip pat. 

Pokalbis įra šy tas 2001 m. sau sio 30 d.
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Lie tu va – ūkiš kai la biau siai at si li ku si 
Bal ti jos ša lis. Nors ne no ri ma to pri
pa žin ti, iš va da be veik ne iš ven gia ma. 
Es ti ja ir Lat vi ja to liau pa žen gu sios 
de ry bo se dėl na rys tės Eu ro pos Są jun
go je. Jų ūkis ma žiau pa žei džia mas, 
abi kai my nės pa jė gė kur kas grei čiau 
iš bris ti iš ūkio nuos mukio, su kel to 
Ru si jos kri zės. Dau ge lis tarp tau ti nių 
or ga ni za ci jų ir fi nan si nių ins ti tu ci jų 
ir  gi lai ko Lie tu vą at si li ku sia. Tai ne 
smulk me na. Dau gy bė svar bių ro dik
lių Lie tu vai ne pa lan kūs – mo bi  lių jų 
te le fo nų, in ter ne to ry šių skai čius, 
už sie nio in ves ti ci jos vi du ti niš kai vie
nam gy ven to jui, ūkio au gi mo tem pai, 
vals ty bės įsi skoli ni mas ir taip to liau. 
Lie tu viai dar ne lin kę pri pa žin ti sa vo 
atsi li ki mo. Kri tiš kos pa sta bos lai ko
mos nu val kio to ste re o ti po apie Es ti jos 
pa žan gą kar to ji mu. Es ti ja ir Lat vi ja 
ne san čios pa žan ges nės, jos tik veiks
min giau save re kla muo jan čios. To kios 
min  tys gal ir guo džia, bet tai tu rė tų 
bū ti men ka pa guo da. At si li ki mas pa
ste bi mas ir ki to se sri ty se. Lie tu vos 
vals   ty bi ninkų, iš sky rus Vy tau tą Lands  
ber gį, pa si sa ky mai ne su lau kia to kio 
at gar sio, ko kį tu ri Es ti jos pre zi dento 
Me ri ar už sie nio rei ka lų mi nist ro Ilve 
so pa siū ly mai. Lie tu vo je ne pa pras tai 
di de lės įta kos tu ri bu vu sie ji kom par ti
jos funk  cio nie riai ir ne oko mu nis ti nio 
pro fi lio po li ti nės par ti jos. Stip rė ja 
an ti va ka rie tiš kos nuo tai kos, at vi rai 
reiš kia si ka pi ta liz mo prie šai. Nau jo ji 
vy riau sy bė jau pa žen klin ta ke lių savo 
mi nist rų ko rup ci ja. Pa vyz džių daug, iš 
tie sų, per ne lyg daug. Ne rei kė tų ran  
ka nu mo ti į šiuos Lie tu vos at si liki  mo 
žen klus. Šiuo at ve ju re gi my bė ku ria 
tik ro vę, ste re o ti pai tiks liai ją at spin di. 
At si li ki mo įspū dis at bai do in ves tuo to
jus, o jų nu sig rę ži mas di dina ka pi ta lo 

bal ti jos ži bu rys

sty gių, kar tu at gra si ndamas ir ki tas 
už sie nio ben dro ves. 

At ro do, kad to kio kenks min go už
bur to ra to su kū ri mas ne jau di na Lie
tu vos po li ti kų dau gu mos. Po pu lis tinė, 
an ti va ka rie tiš ka re to ri ka au ga, di dė ja 
ir ta kos ky ra tarp Lie tu vos bei Es tijos. 
Skir tin gas šių ša lių po žiū ris į ūkį at si
sklei džia ko ne kas dien. Pa vyz džiui yra 
jų nuo sta ta sa vo ge le žin ke lių – ta ria
mo stra te gi nio ob jek to – at žvil giu.

Va sa rio mė ne sio pa bai go je Es ti jos 
pri va ti za ci jos agen tū ra pra ne šė, kad 
nu trau kia mos de ry bos su kon sor ciu
mu, lai mė ju siu tei sę pri va ti zuo ti ša lies 
ge le žin ke lius, tiks liau ta riant, bė gius 
ir ki tą in fra struk tū rą. Kon sorciu mas 
ne pa ten ki no kon kur so są ly gų, ne tu rė
jo rei ka lau ja mo stra te gi nio in ves tuo
to jo. Be to, pa aiš kė jo, kad kon sor ciu mo 
at sto vas yra ieš ko mas Ame ri kos tei
sin gu mo už pi ni gų iš eik vo ji mą. Es ti jos 
pri va ti za ci jos agen tū ros spren di mas 
lyg ir pa vė luo tas, nes jau nuo sau sio 
pra džios bu vo aiš ku, jog daug kas ne
gerai su kon kur są lai mė ju sia gru pe. 
Tai gi at ro do, kad ir Es ti ja neap si ei na 
be ko rup ci jos, ver slo skan da lų, ne aiš
kių san do rių.

At ro do, jog Lie tu vos ge le žin ke lių pa 
dė tis ge res nė. Lie tu vo je ge le žin ke liai 
nė ra pri va ti zuo ja mi. Va sa rio pa bai go je 
pra neš ta, kad, ne au di tuo tais duo me
ni mis, Lie tu vos ge le žin ke liai už  dir bo 
1,5 mi li jo no li tų pel no. O Sei mo Eko no
mi kos ko mi te to pir mi ninkas Vik to ras 
Us pas ki chas pa reiš kė, kad vy riau sy bė 
pa si ry žu si rem ti Lie tu vos ge le žin ke
lius. Lyg ir aiš kūs kon tras tai. Es ti jos 
val džia be veik par da vė stra te gi nį ob
jek tą – ša lies ge le žin ke lius – gau jai 
už sie nio suk čių, o Lietu vos val džia 
to liau glo bo ja ge le žin  kelius, at seit, 
rū pi na si ša lies ir pi lie čių ge ro ve. Bet 

šiek tiek ati džiau pa si žiū rė jus aki vaiz
du, jog Es ti ja žengia į nau ją pa sau lį, o 
Lie tu va įsi ki bu si lai ko si se no jo. Lie
tu va vis la biau atsilie ka nuo Es ti jos ir 
iš da lies – nuo Lat vijos.

Per tvar kant ir pri va ti zuo jant ūkį 
kils pro ble mų, ne sklan du mų, klai
dų. Įsi braus afe ris tai ir ko rum puo ti 
valdi nin kai. Tai ne iš ven  gia ma. Juk ir 
Va    ka ruo se ko rup ci ja kar tais pa sie kia 
val džios vir šū nes, ką ro do bu vu sio 
Pran cū  zi jos už sie
nio rei ka lų mi nist ro 
Du mas teis mas. Bet 
pa p ras tai šie ne
sklan du mai įvei kia
mi, po to žen gia ma 
to lyn. Taip da ro ma 
Es ti joje. Pa ša li nus 
ge le žin ke lio pri va
ti za vi mo kon kur so 
lai mė to ją, pra dė ta 
tar tis su įmo nių gru pe, ku ri pa tei kė 
an trą tin ka miau sią pro jek tą. Tai gi 
pri va ti za ci ja ne ati de da ma vi siems 
lai kams, ne ren gia mas nau jas kon kur
sas, nors gru pė vie tos ver sli nin kų to ir 
rei ka la vo. Ge le žin ke liai – pas ku ti nis 
dar ne pri va ti zuo tas stam bus Es ti jos 
ūkio ob jek tas. Pri va ti za vi mo agen tū rą 
ruo šia ma si už da ry ti 2001 spa lio 1 d.

Lie tu vo je pa dė tis ki to kia. Lie tu vos 
ge le žin ke lių skel bia mas pel nas ne eg
zis tuo ja. Ge ne ra li nis di rek to rius Jonas 
Bir žiš kis lei do su pras ti, kad po au di to 
apie jį jau ne bus kal ba ma. Ben d  ro
vė vals ty bės var du yra pa ė mu si dvi 
pa sko las, ku rios vir ši ja 414 mi li jo nų 
li tų. Pa sak Bir žiš kio, ge leži nin ke liams 
ki tais me tais rei kės 330 mi lijo nų li tų 
do ta ci jos, o vė liau kas met 100 mi li jo nų 
li tų ar dau giau. Tai gi duo bė be dug no.

Ne pai sant sko lų ir do ta ci jų, ge le žin
ke lių ne ke ti na ma ar ti miau siu me tu 
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pri va ti zuo ti. Tai ne iš im tis. Stip rė ja 
prie ši ni ma sis pri va ti za ci jai ir di dė ja 
spau di mas vis di des nį vaid me nį pri
va ti zuo jant su teik ti va di na ma jam tau
ti niam ka pi ta lui. Nau jo sios są jun gos 
frak ci jos se niū nas Ge di mi nas Ja ka
vo nis neseniai pa reiš kė, kad frak ci ja 
abe jo ja Vy riau sy bės stra te gi nių įmo
nių pri va ti za vi mo po li ti ka ir ne rems 
ener ge ti kos įmo nių pri va ti za cijos. 
Pa sak Ja ka vo nio, no rą įsi gy ti Lietu
vos ener gi ją pa reiš kė dau giau sia ki tų 
ša lių vals ty bi nės ben dri jos ar ba ban
kai, ne tu rin tys il ga lai kių tiks lų. Tik 
pe ror ga ni za vus įmo nę, ga li ma kal bė ti 
apie jos pri va ti za ci ją, o tai fak tiš kai 
reiš kia pri va ti za ci jos ati dė ji mą dau ge
liui me tų. So cial li be ra lai prie ši na si ir 
Lie tu vos jū rų lai vi nin kys tės ben dro vės 
„Lis co“ pri va ti za ci jai, rei ka lau da mi, 
kad Sei mas prieš tai pri im tų na cio
na li nę lai vy bos kon cep ciją. 

Jau ku rį lai ką ener gin gai vei kia 
tau   ti nio ka pi ta lo ša li nin kai, ypač 
Algir das Bra zaus kas ir Bro nis lovas 
Lu bys. Lu bys siū lo į „Lis co“ pri va ti
za cijos pro ce są įtrauk ti ir Lie tu vos 
bend ro ves, pir miau sia Lie tu vos ve žė jų 
aso cia ci ją „Li na va“.  Ben dro vėms, da
ly vau siančioms pri va ti zuo jant „Lisco“, 
tu rė tų bū ti su teik ta tei sė už šios įmo
nės ak ci jas mo kė ti 10 me tų. Vis dėl to 
Pra mo ni nin kų kon fe de ra ci jos va do vas 
pri pa ži no, jog be už sie nio in ves tuo to jų 
įmo nės pri va ti zuo ti ne pa vyks. 

So cial de mok ra tų po zi ci ja pa na ši. Iš 
prin ci po par ti ja pa si sa ko už pri va ti
za ci ją, ta čiau fak tiš kai jai prie ši nasi. 
Tvir ti nama, kad val džios ran ko se tu ri 
lik ti 51 nuo šim tis ak ci jų bei val dy mas 
vi sų stra te gi nių, tai yra mo no po li nių, 
ben dro vių. Li ku sias ak ci jas ga li pirk
ti ir už sie nie čiai. Ši po zi ci ja už ker ta 
ke lią už sie nio ben dro vėms. Sun ku 
įsi vaiz duo ti, kad Va ka rų fir mos in ves
tuo tų sa vo pi ni gus į ben dro ves, kurių 
ne ga lė tų val dy ti ir ku rias tvar ky tų 
ko rup ci ja pa si žy mė ju sios ša lies val di
nin kai. Pri si min ti na, kad Va ka ruo se 
pas ta ruo ju me tu ven gia ma in ves tuo ti 
į val džios val do mas ben dro ves, ka dan
gi tuo met fir mos veik lą daž nai le mia 
po li ti niai, ne ūki niai spren di mai, tad 
fir ma lie ka nuos to lin ga. 

Prie šiš ku mas pri va ti za ci jai ne liks 
ne pa ste bė tas Va ka rų ver sli nin kų ir 
val di nin kų. Ven de ta prieš Wil liams, 
so cial li be ra lų ir soc de mų iš puo liai 
prieš „Lie tu vos te le ko mą“, slap ti ir 
ne aiš kūs bu vu sio mi nist ro Mal dei kio 
ry šiai su Ru si jos ben dro vių at sto vais 
su ma žins jau ir taip kuk lų po ten cia lių 
in ves tuo to jų skai čių. Tai sa vo ruožtu 
pa kenks Lie tu vos ūkiui. Trūks ka pi
ta lo rei ka lin goms in ves ti ci joms. Vie tos 
fir mos gaus už sie nio ka pi ta lo tik jei gu 
tu rės vals ty bės ga ran ti ją ar ba mo kės 
ge ro kai di des nes pa lū ka nas.

Su pran ta mos bu vu sios so vie ti nės 
ūki nės no men kla tū ros pa stan gos 
ap si gaub ti pa trio tiz mo skrais te. Už
kirs dami ke lią už sie nio fir moms, jie 
už kerta ke lią kon ku ren tams, o tai 
sa vo ruož tu už tik ri na di des nį pel ną, 
kai pa gei dau ja mas ob jek tas par duo
da mas už ma žes nę kai ną. Jo na vos 
„Azo tas“ Lu biui bu vo per duo tas be veik 
už ačiū, o to kių san do rių tarp drau gų 
bū ta daug. Prieš pen kio li ka me tų da
bar ti niai tau ti nio ka pi ta lo po li ti niai 
rė mė jai dar bo liau dies var du ko vo jo 
su im pe ria lis tais ir iš nau do to jais ka
pita lis tais. Tau tos var du prie šin tis 
tiems pa tiems ka pi ta lis tams – lyg ir 
na tū ra li tą sa.

Daug sun kiau su pran ta mas eili nio 
pi lie čio pa lan ku mas vie tos oli gar
chams. Pas ta rie ji nė ra pa rodę nei 
val dy mo ga bu mų (veikiau at virkš čiai), 
nei di džiad va siš ku mo. Ne gir dė ti, kad 
jie au ko tų di desnes sumas lab da rai, 
kul tū ros ar švie ti mo reikalams, nors 
ap link Ma žei kius, Vil niaus, Klai pė dos 
ir ki tų di des nių mies tų prie mies čiuo se 
su ve šė jo pi lai čių ir vi lų miš kai. 

Ne kar tą su reng tos de monst ra ci jos 
prieš Wil liams ir „Lie tu vos te le ko
mą“. Joms va do vau ti ar ba bent jo se 
ak ty viai da ly vau ti ne ven gia to kie 
gar sūs po li ti kai kaip Bra zaus kas. Bet 
net jei gu ma ny tu me, kad ku ria nors 
prasme šios ir ki tos už sie nio ben dro vės 
nu glem žė da lį Lie tu vos tur to, vie tos 
oli gar  chų pa si sa vin tas tur tas ke lis  
kartus di des nis. Bet prieš juos ne
de monst ruo ja ma, pro tes tams ne va
do vau ja Bra zaus kas. Bet ir tai tą sa. 
So vie ti niais me tais LKP puo se lė jo 

min tį, kad svar bu, jog at sa kin gą pos
tą už im tų tau tie tis, net jei gu jis bū tų 
di des nis niek šas ne gu jo var žo vas 
ru sas ar žy das.

Dau ge lio prie šiš ku mas už sie nie
čiams ir at lai du mas vie tos oli gar chams 
nė ra koks nors sun kiai pa aiš ki na mas 
po mė gis. Vei kiau tai da lis nuo sek lios 
iš so vie ti nių lai kų pa vel dė tos nuo sta
tos, tu rin čios ir po li ti nį as pek tą. Šiuo 
me tu po pu lia riau sia so cial de mok ra
tų par ti ja, ku rią su da ro per si tvar kę 
ne oko mu nis tai. Ir ne pai sant vi sų 
pa stan gų su si ta pa tin ti su Va ka rų so
cial de mok ra tų par ti jo mis, lie tu viš ko 
so cial de mok ra ti jos va rian to šak nys 
lie ka Ry tuo se. Pa grin di nis Ang li jos 
dar bie čių ir LDDP pa na šu mas – par
ti jų pa va di ni mas.

Lie tu vos ūkio at si li ki mas tu ri ir po
li ti nį at spin dį. Ly gi ni mas su Es ti ja vėl 
pra ver čia. Es ti jos po li ti kų dau gu ma – 
jau ni žmo nės. So vie ti nė no men kla tū ra 
pa si trau kė iš po li ti kos, ag ra ri nin kų 
vaid muo kuk lus. Pra ei ties il ge sį puo
se lė jan čios par ti jos ne tu ri rim tų per
spek ty vų. Tai ne ste bi na. Su kai kurio
mis iš im ti mis, ypač piet ry čių Azi joje, 
ūkis ir po li ti ka žy giuo ja kar tu. Ūkio 
pa žan ga sun kiai įsi vaiz duo ja ma, kai 
va do vau jan tys po li ti kai įsi ki bę lai ko si 
pra ei ties dog mų ir su ne pa si ti kė ji mu 
su tin ka nau jo ves. Eko no miš kai kles  
tin čio je ša ly je už si sklen di mo šauk  liai 
sau vie tos ne ras.

Kaip ir ko dėl Lie tu va at si ra do šio je 
ne pa vy dė ti no je pa dė ty je – ki tas klau
si mas. Ta čiau rei kia pa brėž ti, kad 
prieš de šimt me tų ma žai kas bū tų 
prog no za vęs jai to kią liūd ną at ei tį. 
Nors Lietuvos gy ve ni mo ly gis bu vo 
tik šiek tiek že mes nis ne gu kai my
nių, jos ūkio po ten cia las dėl gy ven to jų 
skai čiaus bu vo net di des nis. Ir po li ti
nių per spek ty vų bū ta pa lan kes nių. 
Vi si Lie tu vos gy ven to jai bu vo ša lies 
pi liečiai, ne bu vo di des nių tau ti nių 
kon flik tų, tad ne bu vo ir vi daus kon
flik tų ži dinių. Be to, Lie tu vai pa sau lis 
simpa ti za vo dėl at kak lios ko vos už 
ne pri klau so my bę. Ta da Lie tu va, o 
ne Esti ja, bu vo Bal ti jos ži bu rys, ku
rio vardas nuo lat spin dė jo pa sau lio 
spau do je.
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naGLis KardeLis (g. 1970) – filosofijos magistras (1993), 
vu dėstytojas. domisi klasikine filosofija, antikos filosofija, 
civilizacijų istorija, mokslo filosofija. „naujojo židinio-aidų“ 
bendradarbis nuo 1992 m.

Tūks tant me čių są var ta mus už klu po sen sa cin gu moks
li niu at ra di mu: anks čiau nei ti kė ta si iš šif ruo tas – tie sa, 
kol kas tik ben drais bruo žais – žmo gaus ge nomas. Pats 
ge no mo iš šif ra vi mo fak tas sa vai me nė ra jo kia sen sa ci
ja, nes ge no mo pro jek tas vyk dy tas ke lis de šimt me čius. 
Ne ti kė ta ir sen sa cin ga tai, kad, at si žvelg da mi į geno mo 
iš šif ra vi mo re zul ta tus, esa me pri vers ti nau jai pa žvelg
ti į žmo gaus pri gim tį ir at si sa ky ti dau ge lio pa senu sių 
scien tis ti nių ir me cha nis ti nių ste re o ti pų. Sen sa cingos 
fi lo so fi nės ge no mo iš šif ra vi mo pa sek mės, į kurias tu rės 
at si žvelg ti bio lo gai, ant ro po lo gai, te olo gai, pa ga liau 
vi si, ku rie tre čia me tūks tant me ty je no rės prasmin gai 
kal bė ti apie žmo gų. Fak tai nie ka da ne bū na sen sa cin gi. 
Sen sa cin gos bū na fak tų in ter pre ta ci jos.

Iš šif ra vę ge no mą, mes iš es mės jau ži no me tai, ką ga
li ma pa va din ti žmo gaus for mu le. For mu lės pa pras tai 
pa si žy mi tau pia, tie siog la pi da riš ka for ma, jos vi suo met 
trum pes nės už teks tą, į ku rį bū na įter pia mos ir ku rį 
jos pri mar gi na. For mu les, kaip sa ko ma, ga li ma ra šy ti 
teks to pa raš tė se – tar si scho li jas. Su žmo gaus for mu le 
yra at virkš čiai: tu rint gal vo je, kad jo je už ra šy ta apytiks
liai tri jų mi li jar dų nu kle o ti dų se ka, ši for mu lė tilp tų 
dau gy bė je sto rų to mų. To dėl ne for mu les ra šy siu ko kio 
nors teks to pa raš tė se, o fi lo so fi nius pa svars ty mus – tuo 
pat me tu ir kaip teks tą, ir kaip scho li jas – gi gantiš  kos 
žmo gaus for mu lės pa raš tė se.

Klau si mas apie žmo gaus pri gim tį, žmo gaus es mę yra 
se nas kaip žmo ni ja. Skir tin gos re li gi jos ir fi lo so fi nės 
sis te mos sa vaip mė gi no at sa ky ti į šį klau si mą, bet vi si 
at sa ky mai tu rė jo ben drą bruo žą: žmo gaus es mė bū da
vo nu sa ko ma, bet ne iki ga lo, pri gim tis api brė žia ma, 
tačiau tik es ki ziš kai, sa ky tu me, ne drą sia trū ki nė jan čia 
li ni ja. Punk ty ru nu brėž ti žmo gaus pri gim ties kon tū rai 
vi suo met slė pė gi lią fi lo so fi nę pras mę: jie tar si sa kė, jog 
žmo gus nė ra lyg šva rus po pie riaus la pas, jog žmo gus 

tu ri pri gim tį, bū tent žmo gaus pri gim tį, bet ši pri gim tis 
nie ka da iki ga lo ne su var žo žmo gaus, vi suo met pa lie ka 
vie tos lais vei, sle pia sa vy je žmo gaus to bu lė ji mo ir sa
vi kū ros po ten ci jas. Ma ža to, pats žmo gaus pri gim ties 
punk ty riš ku mas yra es min gas šios pri gim ties bruo žas, 
o ne jos de fek tas, nes ga li my bė lais vai veik ti, tobu lė ti 
ir plės ti sa vo ri bas yra es min ga ir pri gim ti nė žmo gaus 
sa vy bė. Ki taip ta riant, žmo gaus pri gim tį api brė žiančio 
kon tū ro punk ty riš ku mas liu di ja ne pri lygs ta mai ge
nia lų Me ni nin ko, nu brė žu sio šį kon tū rą, meist riš ku
mą. Pana šiai kaip tra di ci nė je ki nų ta py bo je ant šil ko: 
juo ta len tin ges nis ta py to jas, juo švel nes nė, tra pes nė, 
sub ti liau trū ki nė jan ti, ta čiau – ne pai sant to – tiks
les nė ir tik ro viš kes nė jo ran kos ve da ma li ni ja, ku rios 
lais va me griež tu me nė ra nė žy mės iš oriš kų pa stan gų 
ir prie var tos. Tuš ti plo tai to bu lo je pa veiks lo kom po
zi ci jo je žiū ro vo vaiz duo tei su ku ria erd vę ir įvei kia ne 
tik dvi ma tiš ku mą, bet ir lai ką, ku ris gim do nuo bo du lį, 
tai gi be šių tuš čių plo tų, be tuš tu mos pa veiks lui ka žin 
ko trūk tų iki vi siš kos pil nat vės ir meist riš ko to bu lu mo. 
Tuš tu ma ne vi suo met gim do tik tuš tu mą: tuš tu ma ga li 
at si skleis ti kaip tai, ko trūks ta iki to bu los pil nat vės ir 
kas ku ria šią pil nat vę. Tai gi žmo gui Kū rė jo su teik ta 
pri gim tis yra api brė žia ma ne tik po zi ty viai, bet ir ne
ga ty viai: pri gimties kon tū ro punk ty riš ku mas nu sta to 
ir api brė žia skirtu mą tarp žmo gaus (kaip lais vo ir ge
ban čio to bu lė ti asmens) ir že mes nių jų bū ty bių, ku rių 
pri gim ties kon tū rai, ma tyt, nu brėž ti ne trū ki nė jan čia 
ar ma žiau trū ki nė jan čia li ni ja.

Taip žmo gaus pri gim tį su vo kė se no sios re li gi jos, di
die ji pra ei ties fi lo so fai, to kia ji iš ky la vi sų tau tų mi tuo
se ir iš min ty je. Bet kraš tu ti nu mus mėgs tan tys mū sų 
lai kai (tu riu min ty je šį bei pra ėju sį šimt me tį) puo la į 
kraš tu ti nu mus ir kal bė da mi apie žmo gaus pri gim tį (ar 
jos ne bu vi mą).

Vie na ver tus, fi lo so fai eg zis ten cia lis tai ir po stmo
der nis tai (taigi vei kiau li te ra tai, o ne fi lo so fai) ke lia 
maiš tą prieš va di na mą jį esen cia liz mą ir on to te o lo gi ją, 
prieš kla si ki nės Grai ki jos ir krikš čio niš kų Vi du ram žių 
mąs ty mą. Eg zis ten cia liz mas su vo kia sa ve vi sų pir ma 
kaip al ter na ty vą esen cia liz mui – mąs ty mui apie bū ty

Nag lis Kar de lis

žMo Gaus Pri GiM tis: 
For Mu Lė ar sub stan ci nė For Ma?
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bes (esi nius) ir dau giau ar ma žiau api brėž tas jų es mes 
(esen ci jas), prie šin da mas jam ta ria mai pra na šes nį 
kiek vie nam skir tin gai at si ve rian čios kon tin gentiš
kos eg zis ten ci jos ap mąs ty mą1. Ir eg zis ten cia lis tai, ir 
po stmo der nis tai su tin ka, kad žmo gus sa vai me ne tu ri 
jo kios pri gim ties, o pri va lo pats ją su kur ti kaip au ten
tiš ką sa vo pro jek tą, be to, šio je pri gim ty je nė ra jo kios 
se man ti kos kaip nuo ro dų į pa ma ti nę tik ro vę, o vien 
gry na sin tak sė – ne ri bo tai be si dau gi nan čių kul tū ros 
žen klų kon ste lia ci jos2. Eg zis ten cia liz mą ga li ma bū tų 
pa va din ti kon tin gen ci jos fi lo so fi ja, o po stmo der niz mą 
– skir tu mo fi lo so fi ja. Abiem at ve jais su ky la ma prieš 
tai, kas uni ver sa lu, bū ti na, ta pa tu, am ži na ir dva siš ka. 
Anot eg zis ten cia lis tų ir po stmo der nis tų, žmo gus esen
ci ne pras me ne tik apie sa ve nie ko ne ži no, bet, tie są 
sa kant, ir ži no ti ne tu ri ko.

Ki tas mū sų lai kų kraš tu ti nu mas – tai scien tis ti nę 
po zi ci ją iš reiš kian ti nuo sta ta, kad apie žmo gų ga li me 
ži no ti vis ką. Žmo gu je ne są jo kios pa slap ties, nes ja me 
ne są jo kios dva sios, o lais vė tė ra iliu zi ja: vis kas žmo
gu je ge ne tiš kai de ter mi nuo ta iki ma žiau sių smul kme
nų. Žmo gus iš es mės tik bio che mi nė ma ši na, gi mi nės 
pra tę si mo bū du ku rian ti į sa ve pa na šias ma ši nas. At

krei piu dė me sį į tai, kad ir šiuo at ve ju tu ri me rei ka lą, 
sa ky tu me, tik su sin tak se: fi lo so fai po stmo der nis tai 
žmo gų su vo kia kaip ho ri zon ta lią (sin tak si nę) kul tū ros 
žen klų gran di nę, o šiuo lai ki nis moks las – kaip nu klei
no rūgš čių ir ami no rūgš čių gran di nes, už ku rių ir virš 
ku rių žmo gu je iš es mės nė ra nie ko dau giau. Žmo gaus 
ge no me (ge ne ti nė je žmo gaus for mu lė je) žen klų funk ci ją 
at lie ka nu kle o ti dai (ge ne ti nė in for ma ci ja – tai nu kle o
tidų gran di nės, su si su ku sios dvi gu bo mis spi ra lė mis). 
Nu kleo  ti dų azo ti nių ba zių DNR mo le ku lė je yra ke tu rios 
rūšys: ade ni nas (A), ci to zi nas (C), gu a ni nas (G) ir ti mi
nas (T). Žmo gaus ge no me, kaip jau mi nė jau, nu kle o ti dų 
yra apie tris mi li jar dus3. Bal ty mi nė se žmo gaus kū no 
da ly se žen klų funk ci ją at lie ka ami no rūgš tys (jų bal ty
muo se yra dvi de šimt rū šių). Bal ty mai – tai ami no rūgš čių 
gran di nės. Vie nas bal ty mas nuo ki to ski ria si skir tin gu 
amino rūgš čių iš si dės ty mu po li pep ti di nė je gran di nė je. 
Bal ty mų sin te zė vyks ta pa gal in for ma ci nę pro gra mą, 
ku ri už ko duo ta ge nuo se (vie nas ge nas nuo ki to ski ria si 
skir tin ga nu kle o ti dų se ka po li nuk le o ti di nė je gran di nė
je). Kiek vie na iš ami no rūgš čių ko duo ja ma ati tin ka mu 
nu kle o ti dų tri ple to (tri jų nu kle o ti dų se kos) ko du, tai gi 
nu kle o ti dų sekõs kal ba ga li bū ti „iš vers ta“ į ami no rūgš

1 Kon tin gen ci jos ir be šak niš ku mo prin ci pą ga li ma pri tai ky ti ne tik 
fi lo so fi jos ap mąs to mam pa sau liui, bet ir pačiaifilosofijai. Mat jei vis-
kas ne tik ap mąs to mo pa sau lio, bet ir patiesmąstymo lyg me ny je yra 
vie no dai kon tin gen tiš ka bei ne tva ru, sun ku su vok ti, ko dėl eg zis tencia-
liz mas tu rė tų bū ti ma žiau pa ly tė tas kon tin gen ci jos, tai gi pra na šes nis 
už esen cia liz mą; jei gu esen cia liz mas ir eg zis ten cia liz mas vie no dai 
pa ly tė ti kon tin gen ci jos, tuo met nė vie nas iš jų nė ra pra na šes nis už ki tą 
(nes „bū ti ir ne bū ti ly giai men ka“), o jei gu eg zis ten cia liz mas kon tin gen-
ci jos pa ly tė tas ma žiau (tai gi sva riau ir esmingiau – at krei piu dė me sį į 
esmingumoir esmės (esencijos) ry šį – mąs to apie bū tį), tuo met jis pats 
iš ky la kaip užmaskuota ir labai rafinuotaesencializmoforma, kaip 
sa vo tiš kas metaesencializmas. ra cio na liai mąs tant, eg zis ten cia liz mas 
yra fi lo so fi ja, pa nei gian ti sa ve pa čią, t. y. ana li tiš kai su si nai ki nan ti iš 
vi daus. Pri si min ki me grai kų mi tą apie Kad mą (iš cik lo „sep ty ni prieš 
tė bus“), ku ria me pa sa ko ja ma, kaip iš pa sė tų dra ko no dan tų iš dy gu si 
ka riuo me nė, me~  tus į ją ak me nį, su nai ki na sa ve pa čią, nes jos ka riai 
su si kau na tar pu sa vy je (šis mo ty vas aptin ka mas ir mi te apie argo nau tus). 
aiš ku, eg zis ten cia lis tai pa sa ky tų, kad ana li ti niai ar gu men tai šiuo po-
žiū riu yra be jė giai ką nors su griau ti, nes eg zis ten cia lis tų ir esen cia lis tų 
dis kur sai ne są bendramačiai (tai tie siog skir tin gi kalbiniaižaidimai). 
ta čiau tuo met ne aiš ku, ko dėl tu rė tų ga lio ti eg zis ten cia lis tų ar gu men tai, 
nu kreip ti prieš esen cia liz mą. jei ra cio na lus mąs ty mas ir egzis ten ci nė 
kin kad re bys tė (po za ta pu si „bai mė“, „dre bė ji mas“, „malda“, „(bū ti nai 
tik žy diš kas) dia lo gas“ ir pan.) yra ne ben dra ma čiai da ly kai, tuo met 
ne aiš ku, kuo go tiš ka bar ba ro lai ky se na ge res nė už blai vią he lė no lai-
ky se ną (be je, jau patspalyginimasyraracionalioperacija, pa rem ta 
daugiau/mažiau opo zi ci ja, ku rios eg zis ten cia lis tai, no rė da mi iš lik ti 
vi siš kai iš ti ki mi sau, tu rė tų veng ti). eg zis ten cia lis tai mėgs ta rem tis iki-
sok ra ti kų au to ri te tu, su prie šin da mi (vi siš kai dirb ti nai ir ne is to riš kai), 
pvz., He rak lei tą su Pla to nu. bet kai Mar ti nas Hei deg ge ris at sa ko jo 
fi lo so fi ją ne ko he ren tiš ku mu, be pras miš ku mu ir šar la ta niš ku mu kal-
tinan čiam ru dol fui car na pui, esą pas ta ro jo ar gu men tai eg zis ten ci nei 
fi lo so fi jai ne ga lio ja (su prask, Hei deg ge rio ir car na po dis kur sai yra ne
bendramačiai – tar si duskirtingipasauliai), ar pri si me na Hei deg ge ris 
šį He rak lei to frag men tą: „nubudusiems yra vie nas ir ben dras pa sau lis 
(kosmon), o iš mie gan čių jų kiek vie nas į nuo sa vą (idion) nu sig rę žia“ (89 
DK = 7 MA)? jei Hei deg ge ris ma no, kad jo ir car na po mąs ty mo erd vės 
yra ne su si sie kian čios ir „nuo sa vos“, ar tuo met Hei deg ge riui – re mian tis 

He rak lei to au to ri te tu – ne ver tė tų pa da ry ti iš va dos, kad jo eg zis ten ci nis 
mąs ty mas tė ra sapnas, sun kiõs ir drėgnõs sie los iliu zi jos? Ki tas la bai 
svar bus He rak lei to frag men tas: „ug niai mai nas yra vi si daik tai, ir ug nis 
– vi siems daik tams taip, kaip auk sui – tur tai, o tur tams – auk sas“ (90 
DK = 56 MA). Ka dan gi ug nis He rak lei tui yra Logougnis(o gr. logos
reiš kia ne tik „žo dį“, „svars ty mą“, bet ir „santy kį“, „pro por ci ją“, „(ben drą 
skir tin gų ar gu men tų) ma tą“), tai reiš kia, jog nė ra ir ne ga li bū ti nuo sa vų 
lo gų kaip ne ben dra ma čių dis kur sų, ku rie ne bū tų mainasuniversaliam
Logui,logiškajairacionalausmąstymougniai, o ši, grai kų įsi ti ki ni mu, 
vi suo met pa jė gia ras ti ben drą jį var dik lį net ir skir tin giau siems dis kur-
sams. bū tent die viš ko ji Lo go ug nis su ku ria dialogo(loginiobendrama
tiškumo) erd vę skir tin giems (nuo sa viems) lo gams. o kaip ne pri si min ti 
He rak lei to mi ni mos min ties (gnômç), ku ri vai ruo ja „vi sus daik tus per 
vi sus“ (41 DK = 13 MA)? ir čia tu ri mas min ty je jau ne tik (dia)lo gi nis, 
bet tie sio gi nis ontologinisvisakobendramatiškumas. He rak lei tas yra 
tik ras grai kas: jis ne pa si ten ki na kon tin gen cijos, te ka mu mo ir skir ty bių 
po stu la vi mu, ta čiau – pa na šiai kaip ir Pla to nas – surandaskirtybėse
vienovę. tai reiš kia, kad grai kų fi lo so fi jos tra di ci ja yra vien ti sa, kad 
nesama jo kios pra ra jos tarp „bū tį mąs čiu sių“ iki sok ra ti kų ir ta ria mai 
„bū tį pa mir šu sių“ po sok ra ti kų.

2 jau dau giau ne gu prieš šimt me tį lo gi kas ir se mio ti kas char le sas 
san der sas Peir ce’as įti ki na mai pa ro dė, jog semantikos–sintaksės–prag
matikos tri kam pis yra ne re du kuo ja mas, tai gi ne tik ne įma no ma ku rių 
nors dvi ejų šio tri kam pio na rių re du kuo ti į ku rį nors vie ną na rį (pvz., 
vien į se man ti ką, vien į sin tak sę, vien tik į prag ma ti ką), bet ir ku rio nors 
vie no į li ku sius du (pvz., se man ti kos – įsintaksės–pragmatikos dia-
dą, sin tak sės – į semantikos–pragmatikos dia dą, o prag ma ti kos – į 
semantikos–sintaksėsdia dą). tai reiš kia, kad, prie šin gai ne gu ma no 
po stmo der nis tai, svars tant apie žen klus ne įma no ma neat si žvelg ti į se-
man ti ką (kaip nuo ro das į tik ro vę): jei gu nė ra se man ti kos, tuo met nė ra 
net ir sin tak sės. Semantikos–sintaksės–pragmatikos tri kam pis ar ba yra 
visas, ar ba jo išvisonėra.

3 Mor ris c. (ed.), AcademicPressDictionaryofScienceandTechno
logy, san die go et al.: aca de mic Press, 1992, p. 919 (s. v. genome). 

4 iš vi so nu kle o ti dų azo ti nių ba zių yra pen kios rū šys: adeninas(a), 
citozinas (c), guaninas (G), timinas(t) ir uracilas (u). ta čiau kiek vie-
no je iš nu klei ni nių rūgš čių yra tik po ke tu rias azo ti nių ba zių rū šis: 
dnr mo le ku lė je nu kle o ti dų azo ti nių ba zių vaid me nį at lie ka ade ni nas, 
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čių sekõs (bal ty mo) kal bą4. DNR (de zok si ri bo nuk lei no 
rūgš ties) re pli ka ci ja – tai ge ne ti nis žen klų dau gi ni mo si 
ati tik muo. Svei ko se ląs te lė se ge ne ti niai „žen klai“ dau
gi na si tvar kin gai, pa gal pro gra mą, o svar biau sia – sai
kin gai. Vė ži nių su sir gi mų at ve ju šie ge ne ti niai „žen k lai“ 
ima pro li fe ruo ti ne sai kin gai ir ne kon tro liuo ja mai. Šią 
po stmo der nis ti nę ana lo gi ją skai ty da mi iš ki to ga lo, ga li
me teig ti, jog, po stmo der nis tų įsi ti ki ni mu, vi sa kul tū ra 
kaip teks tas, ku ria me žen klai dau gi na si iki be ga ly bės, 
yra tar si vė ži nis su sir gi mas. Iš čia ky la ne iš ven gia ma 
vi sos kul tū ros ne ga ci ja, des pe ra tiš kas mė gi ni mas at si
trauk ti iš dva sios į kū ną, iš vi daus į iš orę, ta čiau ir tai 
ne gelbs ti pa dė ties, nes ir pats kū nas, post mo der nis tų 
ma ny mu, yra kul tū riš kai „kon struo ja mas“, tai gi ga lų 
ga le su vo kia mas tik kaip teks tas, ku ris ne iš ven gia mai 
ser ga ar ba pri va lo (pa gal po stmo der nis tų lo gi ką) sirg ti 
vė žiu. Pa sa ky siu ra di ka liau: ma no nuo mone, po stmo der
niz mas – tai ra fi nuo tas bū das įsi kal bė ti vė žį, ir vie nas 
Die vas te ži no, ar šis įsi kal bė ji mas yra toks jau ne kal tas 
(sa ky tu me, „sin tak si nis“), ar jis ne tu ri sa vo se man ti kos, 
t. y. ry šio su tik ro ve, su tik ruo ju vė žiu.

Anks čiau tei gė me, jog maž daug trys mi li jar dai nukleo 
ti dų, su da ran čių žmo gaus ge no mą, yra tar si mil ži niška 
žmo gaus for mu lė. Ge no mas – tai vi si ge nai, esan tys vie
na me hap loi di nia me (ne su dvi gu bin ta me) chro mo so mų 
rin ki ny je, ku ris yra ląs te lė s hap loi di nia me bran duo ly je. 
Víisos or ga niz mo ląs te lės, iš sky rus ly ti nes ląs teles, tu ri 
di ploi di nį (dvi gu bą) chro mo so mų rin ki nį (vie ną hap loi
di nį rin ki nį iš mo ti nos, ki tą – iš tė vo). Tai reiš kia, kad 
ge ne ti nė žmo gaus for mu lė įra šy ta kiek vie nos ląs te lės 
bran duo ly je, tai gi vi są žmo gų ga li ma at kur ti (t. y. ve
ge ta ty viai pa dau gin ti, klo nuo ti) pa gal vie nos ląs te lės 
bran duo ly je esan čią in for ma ci ją. Vis dėl to, kal bėda mi 
apie žmo gaus for mu lę, tu ri me pa da ry ti iš ly gą: tarp 
žmo gaus for mu lės ir, tar ki me, van dens for mu lės yra 
ryš kus – net gi la bai ryš kus – skir tu mas. Van dens for
mu lė iš reiš kia tai, kad van duo yra ak tu a liai, o žmo gaus 
for mu lė – tai, kas žmo gus yra po ten cia liai, t. y. nu ro do 
ge ne ti nes žmo gaus ga li my bių ri bas ir nu sa ko tam tik rus 
žmo gaus lais vės ap ri bo ji mus. Ne pai sant ge ne ti nių ap ri
bo ji mų, žmo gaus kū nas ir psi chi ka yra iš da lies lais vi, 
tai gi, galima sakyti, da ly vau ja ne mir tin gos žmo gaus 
sie los lais vė je. Šią da li nę lais vę at sklei džia fak tas, kad 
ge ne ti nė de ter mi na ci ja nė ra ab so liu ti: žmo gus ge ne tiš
kai pa vel di, pvz., tik po lin kį su sirg ti tam tik ra kū no ar 
psi chi kos li ga (tar ki me, cuk ri niu dia be tu ar ba schi zof
re ni ja), o ne pa čią li gą; antai jis pa vel di tik po ten ci ją 
tap ti ge nia liu mu zi ku ar ma te ma ti ku, ta čiau jei sa vo 
ga bumų ne at sklei džia ir ne la vi na, ši po ten ci ja nie ka da 

sa vai me ne bū na re a li zuo ja ma, t. y. ne tam pa ak tu.
Fi lo so fi niu po žiū riu svar bu tai, kad ne ab so liu tus 

ge ne ti nio de ter mi niz mo po bū dis iš ryš ki na po ten ci jos/
ak to per sky ros svar bą bei pa grįs tu mą kal bant apie 
žmo gaus pri gim tį. Juk jei ge ne ti nis de ter mi niz mas 
bū tų ab soliu tus, tuo met žmo gus ne iš ven gia mai tap tų 
tuo, ką nu ma to ir tie siog nu le mia jo ge no mas; žmo gaus 
li ki mas ru tulio tų si ne iš ven gia ma, vie na reikš miš kai nu
brėž ta tra jek to ri ja – žmo gus kris tų į sa vą ją mir tį kaip 
ak muo, kurio kri ti mą tiks liai nu sa ko trau kos dės nis. 
Tuo met ak tas sa vai me sly pė tų po ten ci jo je, nes juos skir
tų tik laiko tarp snis. Ki taip ta riant, ak tas ir po ten ci ja 
su tap tų, ta čiau iš es mės ne lik tų nei vie no, nei an tro, 
nes pa ti po ten ci jos/ak to per sky ra tap tų ne tu ri nin ga ir 
be veik be prasmė. 

Dar ne se niai bu vo ma no ma, kad ge ne ti nį de ter mi niz
mą ri bo ja tik ap lin kos veiks niai. No rė da mi nu sta ty ti 
ge nų ir ap lin kos, t. y. gam tos (na tū ros) ir auk lė ji mo 
(kul tū ros) įta kų in di vi do rai dai san ty kį, moks li nin kai 
ty rė to li vie nas nuo ki to gy ve nan čius ho mo zi go ti nius 
dvy nius. An gliš kai na tū ros/auk lė ji mo san ty kio di le ma 
nu sa ko ma taik liu na tu re vs. nur tu re ka lam bū ru. Ta čiau 
da bar, iš šif ra vus žmo gaus ge no mą, ja me pa čia me rasta 
ge ne ti nį de ter mi niz mą ri bo jan čių veiks nių. Pats ge no
mas yra su ręs tas taip, kad iš da lies ap ri bo tų jo pa ties 
nu sta to mą ge ne ti nį de ter mi niz mą. Dar vi sai ne se niai 
bu vo ma no ma, kad žmo gus tu ri nuo 50 000 iki 100 000 
ge nų5, kai ku riais spė ji mais net iki 120 000, ta čiau nau
jau si ty ri mai ro do, kad jo di de ny bė Ho mo sa piens tu ri 
tik kiek dau giau ne gu 30 000 ge nų, t. y. iš es mės tiek, 
kiek ir ki ti žin duo liai. Tai su ži no ję kai ku rie bio lo gai 
pas ku bė jo pa da ry ti pe si mis ti nę (o re duk cio nis tams ir 
at eis tams – op ti mis ti nę) iš va dą, esą nė ra gi lios pra ra
jos tarp ki tų gy vū nų ir žmo gaus (ne tik tarp žmo gaus ir 
žmog bež džio nių – šim pan zių, go ri lų, oran gu tan gų, bet ir, 
pvz., tarp žmo gaus ir pe lės). Vis dėl to pra ra ja aki vaiz di: 
juk pe lės ne si i ma šif ruo ti sa vo jo ge no mo, o jį iš šif ra vu
sios su moks lin gu pa si ten ki ni mu ne da ro iš va dos, kad, 
prie šin gai ne gu ma nė, nė ra gi lios pra ra jos tarp pe lių ir 
žmo nių... Kai ku rie moks li nin kai, pri pažin  da mi es mi nį 
skir tu mą tarp žmo nių ir ki tų gy vū nų (šis skir tu mas 
aki vaiz dus kiek vie nam blai viai mąs tan čiam), tei gia, 
jog, ne pai sant pa ly gin ti ne di de lio ge nų skai čiaus žmo
gaus ge no me, šie ge nai daug ge riau or ga ni zuo ti, to dėl 
pa ti jų or ga ni za ci ja at spin din ti ryš kų ko ky bi nį šuo lį: 
ge nai esą iš dės ty ti įvai riais lyg me ni mis, to dėl esa ma 
„kon kre čių“ ge nų, at sa kan čių už kon kre čias funk ci jas, 
ir „abst rak čių“ ge nų, kon tro liuo jan čių bei struk tū ruo
jan čių pir muo sius, ki taip sa kant, op ti mi zuo jan čių vi so 

cito zi nas, gu a ni nas ir ti mi nas, o rnr (ri bo nuk lei ni nės rūgš ties) mo le-
ku lė je – ade ni nas, ci to zi nas, gu a ni nas ir ura ci las. Pvz., in for ma ci nės 
rnr mo le ku lė je nu kle o ti dų tri ple tas Gcu ko duo ja ami no rūgš tį ala ni ną, 
tri ple tas ccu – pro li ną ir t. t. Kai ku rios ami no rūgš tys ko duo ja mos ku-
riuo nors vie nu iš ke le to skir tin gų tri ple tų (daugelioįvieną at vaiz džio 

ge ne ti nė iliust ra ci ja), be to, kai ku rie tri ple tai ko duo ja ne ku rią nors 
ami no rūgš tį, o bal ty mo sin te zės pra džią ar ba pa bai gą (pra de da ar ba 
su stab do sin te zės pro ce są).

5 Mor ris c. (ed.), op.cit., lococitato.

žMoGaus PriGiMtis: ForMuLė ar substancinė ForMa?
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ge no mo veik lą. Pats op ti mi za ci jos me cha niz mas (jei gu 
jis ap skri tai eg zis tuo ja) to li gra žu nė ra su pras tas.

Tai gi aiš kus vie nas da ly kas: net jei pri pa žin tu me, 
kad žmo gus ne tu ri Die vo su kur tos ne mir tin gos sie los, 
le mian čios jo žmo giš ku mą, vis tiek tu rė tu me pri pa
žin ti, kad žmo gaus žmo giš ku mą ir ko ky bi nį žmo gaus 
skir tu mą nuo ki tų gy vū nų le mia ne ge nų kie ky bė, ku ri 
me cha niš kai ir ku mu lia ciš kai pa jėg tų „su kur ti“ žmo gaus 
žmo giš ku mą, o ge nų ko ky bė. Ne pai sant to, kad ir žmo
gaus, ir ki tų gy vū nų ge nai ga lų ga le yra su da ry ti iš tų 
pa čių che mi nių ele men tų, vis dėl to žmo gaus ge nai yra 
bū tent žmo gaus, o ne ko kios nors ki tos bū ty bės ge nai. 
Tai reiš kia, kad žmo gus nė ra su dė tin ges nis už pe lę ta 
pras me, kad jo ge no mą su da ro di des nė ge nų krū va, t. 
y. jo geno mas su dė tas iš di des nio ge nų skai čiaus, nors 
sa vai me pa tys ge nai nė ra nei žmo gaus, ne i pe lės, ir tik
tų – at li kus ne žy mias ge nų in ži ne ri jos ma ni pu lia ci jas 
– bet ku riai iš šių bū ty bių. Žmo gus nė ra su dė tin ges nis 
už pe lę, ta čiau jis to bu les nis už pe lę. Žmo gus pa pras
čiau siai yra ki ta ir ki to kia bū ty bė ne gu pe lė, t. y., kaip 
pa sa ky tų aris to te li nin kai ir to mis tai, šios bū ty bės tu ri 
skir tin gas sub stan ci nes for mas, skir tin gas es mes, skir
tin gas pri gim tis. Žlu go re duk cio nis tų vil tys, kad, pvz., 
prie pe lės ge nų pri de dant vis dau giau ki tų ge nų, bus 
ga li ma pa siek ti ku mu lia ci nį efek tą, kai, he ge li nin kų ir 
mark sis tų žo džiais ta riant, kie ky bė per eis į ko ky bę ir 
pe lė „virs“ žmo gu mi.

Skai čius 30 000 pa dė jo taš ką dau ge liui gin čų. Iš šio 
skai čiaus plau kian čias iš va das ga li ma ig no ruo ti tik ab
sur diš kai tei giant, kad nė ra es mi nio skir tu mo ne tik tarp 
žmo gaus ir aukš tes nių jų pri ma tų (taip teig ta anks čiau), 
bet ir tarp žmo gaus ir grau ži kų. Taip elg da mie si re duk
cio nis tai ir at eis tai lai ky tų si stru čio, sle pian čio gal vą 
smė ly je, tak ti kos. O ti kė ti nos in ter pre ta ci jos bū tų to kios: 
1) ar ba žmo gaus žmo giš ku mą ir skir tu mą nuo ki tų gy vū
nų le mia ne mir tin ga jo sie la, o skir tu mas tarp žmo gaus 
ir gy vū nų kū nų, nors ir aki vaiz dus, nėra toks di de lis ir 
ne tam pa pa grin di niu žmo gaus žmo giš ku mą le mian čiu 

veiks niu; 2) ar ba žmo gaus žmo giš ku mą ir skir tu mą nuo 
ki tų gy vū nų le mia žmo gaus ge nai, ko ky biš kai (ge res nės 
or ga ni za ci jos pras me) skir tin gi nuo vi sų ki tų gy vū nų 
ge nų, nors žmo gus ir ne tu ri Die vo su kur tos ne mir tin gos 
sie los, eg zis tuo jan čios (dau giau ar ma žiau) at ski rai nuo 
kū no; 3) ar ba žmo gaus žmo giš ku mą ir skir tu mą nuo ki
tų gy vū nų le mia tiek (dau giau ar ma žiau) sky rium nuo 
kū no eg zis tuo jan ti ne mir tin ga Die vo su kur ta žmo gaus 
sie la, tiek ir žmo gaus ge nai, for muo jan tys šiai sie lai 
gy ven ti tin ka mą žmo giš ką kū ną (šios in ter pre ta ci jos 
mo di fi ka ci ja po stu luo tų bib li nę, Se no jo Te sta men to 
kny go se iš ryš kė jan čią žmo gaus sie los ir kū no vie no vę: 
tuo met sub stan ci nė žmo gaus for ma bū tų ne jo sie la, o 
vi sas žmo gus, kaip ne iš ar do ma sie los ir kū no vie no vė, 
tu rė tų jos pri gim tį iš reiš kian čią sub stan ci nę for mą, 
ku ri ir lem tų žmo gaus žmo giš ku mą, tai gi ne tik sie la, 
bet ir kū nas ne bū tų me cha niš ka žmo gaus da lis, o bū tų 
bū tent žmo gaus kū nas).

Ma no nuo mo ne, ti kė ti niau sia yra tre čia ga li my bė. 
Jei gu tei sin ga bū tų pir ma in ter pre ta ci ja, ga li ma bū tų 
pa klaus ti, ko dėl žmo gaus sie la ne ga lė tų bū ti su kur ta 
ar ba ap si gy ven ti kad ir pe lės kū ne (juk skir tu mas tarp 
šių kū nų, re mian tis mi nė ta in ter pre ta ci ja, nė ra la bai 
di de lis). Šiaip ar taip, vi sos trys in ter pre ta ci jos pa rodo, 
jog žmo gaus žmo giš ku mo ne įma no ma re du kuo ti. Žmo gus 
iš tie sų tu ri sub stan ci nę žmo gaus for mą – ne pri klau so
mai nuo to, kaip kon kre čiai ją su vok si me: ar kaip sie lą 
(to kia bū tų pa ties šv. To mo Ak vi nie čio in ter pre ta ci ja), 
ar kaip for mą, pri klau san čią ne da lo mai sie los ir kū no 
vie no vei (kai, griež tai kal bant, nė ra nei sie los, nei kū no, 
o yra vi sas žmo gus), ar kaip žmo gaus pri gim tį, nu lem tą 
žmo gaus ge nų, ko ky biš kai ir es min gai be si ski rian čių 
nuo bet ku rios ki tos gy vos bū ty bės ge nų. Abiem at
ve jais vie no kios ar ki to kios for mos esen cia liz mas yra 
ne iš ven gia mas.

Kaip tik da bar, iš šif ra vus žmo gaus ge no mą, iš ryš kė ja 
li ki mo (tiks liau ta riant, Ap vaiz dos) iro ni ja. Maž daug 
prieš tris ar ke tu ris šim tus me tų fi lo so fai nu sig rę
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žė nuo „tam sios“ scho las ti nės fi lo so fi jos, ope ra vu sios 
aris to te liz mo, to miz mo, ško tiz mo ir t. t. są vo ko mis bei 
ka te go ri jo mis, ir grie bė si eks pe ri men ti nės gam to ty ros 
bei kie ky bi nio (ma te ma ti nio) gam tos ap ra šy mo. Ki taip 
ta riant, nuo sub stan ci nių for mų per ėjo prie for mu lių. Ir 
štai da bar, tūks tant me čių są var to je iš šif ra vus žmo gaus 
ge no mą, t. y. už ra šius žmo gaus „for mu lę“, pa aiš kė jo, jog 
ši for mu lė tė ra nuo ro da į sub stan ci nę for mą ar ba – pa gal 
ki tą (an trą) in ter pre ta ci ją – pa ti ši for ma.

Tai gi, vie na ver tus, žmo gus tik rai tu ri žmo gaus pri
gim tį; jis tik rai nė ra tik šva rus po pie riaus la pas, šva ri 
len ta (ta bu la ra sa), ant ku rios ga li ma už ra šy ti bet ką; 
jis tik rai nė ra jo kios es mės ne tu rin ti bū ty bė, var ga nas 
on to lo giš kai be vie tis pa da ras, mė gi nan tis už pil dy ti 
sa vy je žio jin čią tuš tu mą ir be pras my bę esą ab so liu čiai 
lais vu ta ria mai au ten tiš kos eg zis ten ci jos pro jek tu. Be 
to, jei gu tiek žmo gaus, tiek pe lės ge no muo se ne sly pė tų 
jo kia se man ti ka (ku ri yra ne kas ki ta, kaip nuo ro da į 
on tolo gi nę sub stan ci nių for mų tik ro vę), tuo met abu šiuos 
ge no mus su da ran čios nu kle o ti dų (ge ne ti nių „žen klų“) 
gran di nės bū tų vie no dai be pras mės ir sa vo nie kin gu
mu si met riš kos – jos iš reikš tų vien tuš čią ge ne ti nės 
sin tak sės žais mą; ta čiau tuo met žmo gus ir pe lė bū tų to 
pa ties ran go bū ty bės: taigi ar ba nei žmo nės, nei peìlės 
ne šif ruo tų sa vo jo ge no mo, ar ba jį šif ruo tų ir žmo nės, 
ir pe lės... Kaip ma to me, klys ta ir eg zis ten cia lis tai, at
mes da mi esen cia liz mą, ir po stmo der nis tai, at mes da mi 
į sin tak sę ne re du kuo ja mą žen klo (taip pat ir ge ne ti nio 
ženk lo) se man ti ką, o drau ge su ja – nuo žen klo ne pri
klau so mą tik ro vę.

Ta čiau, ki ta ver tus, ne tei sūs ir puo lan tie ji į ki tą 
kraš tu ti nu mą – ab so liu tų ge ne ti nį de ter mi niz mą, ku
ris žmo gaus pri gim tį pa ver čia žmo gaus lais vės prie šu, 
o pa čią lais vę – iliu zi ja. Žmo gaus pri gim ties erd vę 
žy min ti te ri to ri ja nė ra ap tver ta ki nų sie na; ji vei kiau 
punk ty riš kai nu žy mė ta, sa ky tu me, ta len tin go ki nų 
ka lig ra fo tep tu ku. Net jei gu ma ny tu me, kad žmo gus 
ne tu ri lais vos sie los, eg zis tuo jan čios sky rium nuo kū
no, tu rė tu me pri pa žin ti, jog pats žmo gaus ge nų kie kis 
per ne lyg ma žas, kad ge no mas pa jėg tų iki smul kme nų 
de ter mi nuo ti žmo gaus gy ve ni mą, ne pa lik da mas vie tos 
nei lais vei, nei va liai, nei kū ry bi niam spon ta niš ku mui. 
Žmo gaus pri gim tis – tar si es ki zas, ku rį Kū rė jas įtei kė 
žmo gui, idant šis jį iš baig tų: re gė da mas, kad šia me 
es ki ze ryš kė jan tys bruo žai ne pa na šūs nei į pe lės, nei 
į bež džio nės, o vien į žmo giš kus jo pa ties bruo žus, kū
ry bin gai pa baig tų šį es ki zą pa gal žmo gaus pri gim ty je 
įra šy tą Kū rė jo at vaizdą.

Iš fak to, kad ge ne ti nis de ter mi niz mas nė ra ab so liu
tus, se ka fi lo so fi nė iš va da, ku ri be ga lo svar bi žmo gaus 
lais vei, oru mui ir ta pa ty bei. Pvz., var gu ar kam nors 
at ei ty je pa vyks taip ge ne tiš kai pa keis ti (kaip sa ko ma, 
ge ne tiš kai mo di fi kuo ti) žmo gų, kad šis, tar ki me, tie siog 
ge ne tiš kai pra ras tų ti kė ji mą Die vu, am ži no sio mis ver

ty bė mis ir net sa vo pa ties žmo giš ku mu. Juk, sa ky kime, 
jei ti kė ji mą Die vu le mia koks nors spe ci fi nis ti kė ji mo 
Die vu ge nas (ku rį vie ni žmo nės tu ri, o ki ti ne), tuo met, 
izo lia vus šį „Die vo ge ną“ ir eli mi na vus jį iš žmo gaus 
ge no mo, bū tų ga li ma vi sus šį ge ną tu rė ju sius žmo nes 
„išgy dy ti“ nuo „Die vo li gos“ – kaip ir nuo dau ge lio ki tų 
gene tiš kai už prog ra muo tų li gų... Tai ne ma no su si gal
vo tas eks pe ri men tas ar at eis ti nės uto pi jos vi zi ja: mat 
aka de mi niuo se sluoks niuo se vi sai rim tai kal ba ma ne 
tik apie Die vą kaip ge ną, bet ir apie Die vą kaip vi ru są. 
Jei gu ga li ma pa ra šy ti vei ka lą Is God a Vi rus?6, ko dėl 
ne ga li ma pa ra šy ti vei ka lo Is God a Ge ne? Ačiū Die vui, 
iš šif ra vus ge no mą, jei gu kas ir pla na vo pa ra šy ti stu di ją 
mi nė tu ar pa na šiu pa va di ni mu, jam teks at si sa ky ti sa
vo už mo jo: la bai jau ne įti kė ti na, kad žmo gus tu ri ko kį 
nors „Die vo ge ną“, o tai, kad žmo gus Die vu vis dėl to 
ti ki, le mia ne ge ne ti nė pro gra ma, ne ge ne ti nė ne iš ven
gia my bė ar ge ne ti nis li ki mas, o tie siog pats žmo gaus 
žmo giš ku mas, sub stan ci nė žmo gaus for ma. Žmo gaus 
ge no me per ne lyg ma žai ge nų, kad ja me bū tų Die vo, 
vel nio, ti kė ji mo, at eiz mo, krikš čio ny bės, li be ra liz mo 
ar ko mu niz mo ge nų... Net jei, ne duok Die ve, kai ku rie 
žmo nės atei  ty je bus ge ne tiš kai mo di fi kuo ti (Ho mo sa
piens rū šy je at si ras Ho mo sa piens GM šta mas), bent 
kai ku rie iš jų, ma tyt, vis tiek ti kės Die vu.

Ap vaiz da tik rai tu ri hu mo ro jaus mą ir mėgs ta sub
ti liai iro ni zuo ti. Apie vie ną to kios iro ni jos as pek tą jau 
kal bė jau, ap tar da mas for mu lės ir sub stan ci nės for mos 
kon tro ver si ją. Ki tas Ap vaiz dos iro ni jos as pek tas su
si jęs su skai čiais. Pa pras čiau sia bak te ri ja tu ri apie 
du tūks tan čius fer men tų (me džia gų, ka ta li zuo jan čių 
bio che mi nes re ak ci jas). Moks li nin kai ap skai čia vo, jog 
tam, kad šie fer men tai ak lo at si tik ti nu mo (at si tik ti nės 
kom bi na to ri kos) dė ka at si ras tų iš pir mykš čio „bul jo no“, 
pri reik tų 40–100 mi li jar dų me tų, tuo tar pu mū sų Že mei 
tik apie 4,5 mi li jar do me tų, o ir bak te ri jos – net ir pa
čios pa pras čiau sios – jo je at si ra do, ma tyt, ne iš kar to. 
Net ir pa ti Vi sa ta ne tu ri dau giau ne gu 20 mi li jar dų 
me tų. Tai gi gy vy bės evo liu ci jai, jei gu ji bū tų pa rem ta 
tik ak lu at si tik ti nu mu, pa pras čiau siai bū tų pri trū kę 
lai ko (o juk Že mė je ta ria mai ak lo at si tik ti nu mo dė ka 
at si ra do ne tik bak te ri jos, bet ir žmo nės, šif ruo jan tys 
sa vo pa čių ge no mą!). Evo liu ci jai pri trū ko lai ko, o štai 
da bar žmo gui, no rin čiam me cha nis tiš kai, pa pras tos 
ku mu lia ci jos bū du pa aiš kin ti sa vo pa ties žmo giš ku mą, 
pri trūko ge nų! Is to ri ja tik rai pa mo kan ti – ver ta iš Ap
vaiz dos pa si mo ky ti hu mo ro jaus mo.

Kar tais mėgs ta ma sa ky ti, jog žmo gaus ge no mas 
be veik iden tiš kas žmog bež džio nės ge no mui (dau giau 
ne gu de vy nias de šimt ke li pro cen tai ge nų juo se ben dri). 
Su prask: žmo gus de vy nias de šimt ke liais pro cen tais yra 

6 bow ker j. W., IsGodaVirus?Genes,CultureandReligion,Lon-
don: sPcK, 1995.

žMoGaus PriGiMtis: ForMuLė ar substancinė ForMa?
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bež džio nė ir tik ke le tu pro cen tų žmo gus. Pa na šiai kaip 
„Epe apie Gil ga me šą“, ku ria me sa ko ma, jog šis he ro jus 
– dviem treč da liais die vas ir tik vie nu treč da liu žmo gus 
(tie sa, ba bi lo nie čių epe vi siš kai su keis ti ko no ta ci niai 
ak cen tai – he ro jus vaiz duo ja mas kaip die vė jan ti, o ne 
bež džio nė jan ti bū ty bė). Bet šis me cha niš kas pro cen ti nis 
pa ly gi ni mas la bai klai di na. Taip sam pro tau jant ga li ma 
pa ro dy ti, kad žmo gus yra be veik bak te ri ja. Juk DNR 
mo le ku lė yra la bai se na ir kon ser va ty vi, jos evo liu ci
ja (jei ap skri tai ti kė si me evo liu ci jos te ori ja) iš es mės 
bai gė si dau giau ne gu prieš du mi li jar dus me tų. Nors 
žmo gus tu ri daug dau giau ge nų už bak te ri ją, dau gu
ma DNR mo le ku lės frag men tų mo no to niš kai kar to ja si, 
to dėl žmo gaus DNR mo le ku lė je, ly gi nant su bak te ri jos 
DNR mo le ku le, yra tik apie de šimt pro cen tų kitokių, 
ne si kar to jan čių („žmo giš kų“) gran di nės ele men tų. Šią 
min tį iliust ruo siu to kia vaiz džia ana lo gi ja: jei gu bak
te ri jos DNR są ly giš kai pa žy mė si me se ka 123456789B, 
tai žmo gaus DNR ga lė si me są ly giš kai (tik ana lo giš kai!) 
pa žy mė ti se ka 123456789Ž, 123456789M, 123456789O, 
123456789G, 123456789U, 123456789S (ti kiuo si, skai ty
to ja(s) su pra to, ką no rė jau pa sa ky ti: šia me min ti nia me 
mo de ly je bak te ri jos DNR są ly giš kai žy min čio je se ko je 
tė ra vie nas tik bak te ri jai spe ci fiš kai pri klau san tis frag
men tas (B), o žmo gaus DNR są ly giš kai žy min čia me se kų 
rin ki ny je žmo gui spe ci fiš kai pri klau san čių frag men tų 
yra še ši (Ž, M, O, G, U, S); tai reiš kia, kad žmo gus tu ri 
še šis kar tus dau giau spe ci fi nių frag men tų ne gu bak te
ri ja (tik ro vė je šis san ty kis ne pa ly gin ti di des nis), bet, 
ne pai sant to, 90% gran di nės frag men tų mo no to niš kai 
kar to ja si. No rė jau pa sa ky ti, kad, net jei gu žmo gaus ir 
žmog bež džio nės ge no mai be veik iden tiš ki, žmo gaus 
ge no mas vis tiek tu rės pa kan ka mai daug spe ci fiš kai 
žmo giš kų ge nų, nu lem sian čių žmo gaus žmo giš ku mą 
(be je, kaip jau sa kiau, žmo gaus esen ci ją vei kiau siai 
le mia žmo gaus sie la kaip sub stan ci nė for ma, o ne ge
nai, te gu ir spe  ci fiš kai žmo giš ki). Kaip ma to me, ge nų 
pro por ci jas ga li ma skai čiuo ti la bai įvai riai: prie šin gu 
at ve ju tu rėtume ab sur diš kai pri pa žin ti, jog žmo gus – tai 
de vy niais de  šim ta da liais bak te ri ja ir tik vie nu de šim
ta da liu žmo gus!.. 

Įdo mu tai, kad pats evo liu ci jos (jei tik ji ne su vo kia ma 
kaip ak las pro ce sas) fak tas nė kiek ne pri eš ta rau ja ti
kė ji mui ir ne griau na jo. Evo liu cio niz mo–kre a cio nizmo 
prieš prie ša jau se niai pa se nu si. Kre a cio niz mas yra 
vi siš kai su de ri na mas su evo liu cio niz mu: mat kas kliu
do Die vui kur ti bū ty bes (tarp jų ir žmo gų) evo liu ci jos 

ke liu?7 Ar ne taip evo liu ci ją su pra to kad ir Pier re’as 
Teil hard’as de Char di nas? Ki ta ver tus, be die viš kas ga li 
bū ti ir tie sio gi nis kre a cio niz mas: kas kliu do ga lin giems, 
tačiau nė iš to lo Die vui ne pri lygs tan tiems ko kios nors 
su per ci vi li za ci jos at sto vams su kur ti žmo gų tie sio gi nio 
kū ri mo (pvz., ge nų in ži ne ri jos) ke liu (tie sa, čia rei kia 
pa da ry ti iš ly gą, kad ku ria ma ne sie la, o tik kū nas, bet ir 
šis ku ria mas ne iš nie ko, o iš jau Die vo anks čiau su kur tų 
ma te ri jos ele men tų)? Kaip tik to kią hi po te zę yra iš kė lęs 
Se no jo Te sta men to ty ri nė to jas ir šu me ro lo gas Ze cha ria 
Sit chi nas: Die vą (tiks liau ta riant, die vus – hebr. elo him 
(dgs.)) jis lai ko at ei viais iš kos mo so, kurie už vei sė Ede no 
so dą kaip ge nų in ži ne ri jos la bo ra to ri ją (jo je bu vo su kur ti 
ne tik pir mie ji žmo nės, bet ir dau gy bė „ne pa vy ku sių“, 
vė liau su nai kin tų hib ri di nių monst rų – mat šu me rų 
mi to lo gi jo je ir glip ti ko je vaiz duo ja mi skor pion žmo giai 
ir dau gy bė ki to kių miš rių, kom po zi ti nių pa da rų8).

Vis dėl to rei kia pri pa žin ti, kad aklõs evo liu ci jos te
ori ja ne ga li pa ten ki na mai pa grįs ti sa vęs pa čios. Na
tū ra lios at ran kos prin ci pas pa aiš ki na, kaip iš ke lių 
kon ku ruo jan čių po žy mių (A, B, C ir t. t.) at ren ka mas 
ir su stip ri na mas iš li ki mo po žiū riu sėk min giau sias 
po žy mis, bet ne pa aiš ki na, kaip ir ko dėl tie po žy miai 
ap skri tai at si ra do kon ku ren ci nės ko vos star to po zi ci jo
je. Aiš ku, šie po žy miai ga li bū ti sa vo ruož tu aiš ki na mi 
kaip anks tes nio na tū ra lios at ran kos cik lo re zul ta tas, 
bet taip pro ble ma tik nu ke lia ma į pra ei tį. Ga lų ga le 
at ei na ma į lai kų pra džią, kai bū ti na tie siai švie siai 
pa aiš kin ti gam to je aki vaiz džiai vei kian tį kū ry bi nį 
im pul są, ku ris ne re du kuo ja mas nei į na tū ra lios at ran
kos, nei į ki tų ak lo at si tik ti nu mo for mų vei ki mą (tai 
ne reiš kia, kad na tū ra li at ran ka ap skri tai ne vyks ta). 
Net jei gu pa si ro dy tų, kad vi są evo liu ci jos me cha ni ką 
ga li ma pa aiš kin ti na tū ra liai, vis tiek lik tų klau si mas: 
kas yra šios me cha ni kos au to rius, t. y. ko dėl evo liu ci ja 
ap skri tai vyks ta, ko dėl ele men ta res nės ma te ri jos for
mos ap skri tai tu ri po ten ci ją rie dė ti (evo liu cio nuo ti) vis 
di des nio su dė tin gu mo bei for mų ra fi nuo tu mo kryp ti mi, 
ko dėl ele men ta rio sios da le lės jau iš anks to, kaip snau
džian čias po ten ci jas, tu ri to kių fi zi ki nių sa vy bių, kad 
iš tų da le lių – te gu ir na tū ra laus pro ce so ke liu – ga li 
at si ras ti ne tik žvaigž dės ir ga lak ti kos, ne tik kal nai 
ir jū ros, bet paga liau ir žmo nės, su ge ban tys ste bė ti bei 
įver tin ti pa saulio gro žį? Tai nė ra be pras mis ar tri via
lus klau si mas. Jis pa na šus į klau si mą, ko dėl ap skri tai 
eg zis tuo ja kas nors, o ne vei kiau nie kas; juk net jei gu 
vis kas pa aiš ki na ma ir ap ra šo ma gam tos dės niais, ga li ma 

7 anot ri char do swin bur ne’o, ne gy vo jo pa sau lio evo liu ci jos nuo 
di džio jo spro gi mo (ar ba nuo am ži ny bės) gro žis jau sa vai me bū tų pa-
kan ka mas pa grin das die vui su kur ti šią evo liu ci ją, net jei die vas bū tų 
vie nin te lis as muo, ste bin tis jos gro žį. ta čiau evo liu ci jos gro žį ste bi ne 
tik jos Kū rė jas: die vas su kū rė žmo gų, ku ris te les ko pais ste bė da mas 
vis anks tes nes šios evo liu ci jos fa zes taip pat ga li gė rė tis šiuo gro žiu, 
ir tai esan ti die vo do va na žmo gui, jo mei lės pro tin gam sa vo kū ri niui 
žen klas (žr. swin bur ne r., IsThereaGod?, ox ford: ox ford uni ver si ty 

Press, 1996, p. 62–64).
8 to kia hi po te zė at mes ti na jau vien dėl to, kad ge ne tiš kai to li mų 

rū šių iš vi so ne įma no ma su jung ti (pvz., tie siog tech niš kai ne įma no-
ma su kur ti kom po zi ti nę bū ty bę iš skor pio no (vo ra gy vio) ir žmo gaus 
(žin duo lio pri ma to). aiš ku, ko ne pa jė gia šiuo lai ki nis žmo nių moks las, 
gal būt – mąs tant vien te oriš kai – su ge bė tų at lik ti to liau pa žen gu si su-
per ci vi li za ci ja.
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pa klaus ti, kas su kū rė šiuos dės nius. Ko dėl eg zis tuo ja 
ne tik lyg tys, ku rio mis ap ra šo mas pa sau lis, bet ir pats 
pa sau lis? Pats bū ties ak tas yra di džiau sia pa slap tis, 
ku rios jau ne įma no ma pa aiš kin ti. Bū ties ak tą ga li ma 
tik tu rė ti. O duo ti jį ga li tik Die vas. 

Bri tų fi zi kas Step he nas Haw kin gas yra su kū ręs te o
ri nį Vi sa tos mo de lį, ku ria me ne tik erd vė, bet ir lai kas 
vaiz duo ja mi kaip baig ti niai, bet, ne pai sant to, ne tu rin
tys kraš to, tai gi ir pra džios mo men to. To kios Vi sa tos 
erdvė lai kis yra „plokš čias“ (žo dį „plokš čias“ šiuo at ve ju 
ga li ma var to ti tik ana lo giš kai). Kaip to kios sa ve pa čią 
už da ran čios, už skliau džian čios Vi sa tos (Uni ver se clo sed 
upon it self) erd vė lai kio ana lo gi ja pa tei kia mas ru tu lio 
pa vir šius: jis (jo plo tas) yra baig ti nis, bet, ne pai sant to, 
šis pa vir šius ne tu ri kraš to (ri bų). Ka dan gi lai kas to kio
je Vi sa to je ne tu ri kraš to (pra džios taš ko kaip kū rimo 
mo men to), Die vas, anot Haw kin go, tam pa ne rei ka lin
gas kaip re dun dan tiš ka hi po te zė, aiš ki nan ti nie ka da 
ne eg zis ta vu sią Vi sa tos pra džią9. Vis dėl to Haw kin go 
te ori ja, net jei ir pa aiš ki na lai ko pra džią (tiks liau, jos 
ne bu vi mą), ne su ge ba pa aiš kin ti pa ties „plokš čios“ Vi
sa tos eg zis ta vi mo fak to, ki taip ta riant, jos bū ties ak to: 
ne gi fi zi kos te ori ja, vie nin go sios lau ko te ori jos lyg tys 
tiek ga lin gos, kad pa čios sa ve „iš šau kia“ iš po pie riaus į 
rea  ly bę, iš po ten ci jos į ak tą?10 Tai jau bū tų on to lo gi nio 
Die vo bu vi mo ar gu men to tra ves ti ja: ka dai se bu vo šai
po ma si iš šio ar gu men to tei giant, jog Die vo eg zis ten ci ja 
sa vai me dar ne plau kia iš Die vo es mės, Jo api brėž ties 
(„tai, už ką di des nio ne įma no ma pa mąs ty ti“; griež tai 
kal bant, tai nė ra jo kia api brėž tis, pa na ši į ki tas – kon

tin gen tiš kų bū ty bių – api brėž tis, o vei kiau vie nin te lė 
na tū ra li ir bū ti na es mės bei eg zis ten ci jos san kir ta, žmo
gaus pro tui at si ve rian ti kaip ab so liu ti in te li gi bi lu mo 
ri ba). O štai da bar – vėl gi Ap vaiz dos iro ni ja! – ban do
ma pa ro dy ti, kaip vie nin goji lau ko te ori ja „iš šau kia“ 
sa ve iš po pie riaus, iš po ten ci jo je nu grimz du sios es mės 
į eg zis ten ci ją, į ak tą, ne tik ma te ma tiš kai ap ra šy da ma 
ko kią nors po ten cia lią (vien įsi vaiz duo ja mą) Vi sa tą, bet 
ir „iš šauk da ma“ pas ta rą ją iš po ten ci jos į ak tą!11 Tai, ką 
va di name Vi sa tos kū ri mu, ga li bū ti tie siog nuo la ti nis 
bū ties ak to pa lai ky mas, iš sau go ji mas (kon ser va ci ja) be 
pra džios mo men to lai ke. Bet ir šiuo at ve ju Die vas, bū
damas lo giškai ir on to lo giš kai pir mes nis už Jo su kur tą 
Vi sa tą, ku ria pas ta rą ją iš nie ko – te gu tik lo gi ne, o ne 
chro no lo gi ne pras me. Žvel giant iš lai ke eg zis tuo jan čio 
pa sau lio per spek ty vos, iš lai kiš kos bū ty bės (žmo gaus) 
po zi ci jų, at ro do, kad pa sau lis eg zis tuo ja am ži nai. Ta čiau 
žvel giant iš am ži ny bės per spek ty vos, iš Die vo po žiū rio 
taš ko, at ro dy tų, kad pa sau lis yra su kur tas – kal bant 
me ta foriš kai ir ana lo giš kai – tar si sod res nia me ir pil
nat viš kes nia me be lai kės am ži ny bės Lai ke, ku ria me 
skur des nis šio pa sau lio lai kas ir tu ri pra džią. ki taip 
ta riant, šio pasau lio lai kas tu ri pra džią am ži ny bės 
Lai ke, ta čiau ne tu ri pra džios sa vy je pa čia me, to dėl 
žvel giant iš lai ko ir lai kiš kos bū ties „vi daus“, šis lai kas 
ir at ro do eg zis tuo jąs am ži nai. Ga li ne bū ti ir taš ko, iš 
ku rio iš rie da evo liu ci ja. Vis dėl to pa sau lis eg zis tuo ja 
ir evo liu cio nuo ja. Taip yra dėl to, kad jis – jei Haw
kin go te ori ja tei sin ga – yra nuo lat Die vo ku ria mas ir 
pa lai ko mas pa sau lis12. O iš šif ruo ta ge ne ti nė žmo gaus 
for mu lė, ku ri vei kiau yra sub stan ci nė žmo gaus for ma, 
da ro žmo gų Die vo vai ku, gy ve nan čiu Die vo pa sau ly je. 
„Da bar mes re gi me lyg veid ro dy je, mįs lin gu pa vi da lu, o 
tuo met re gė si me akis į akį“ (1 Kor 13, 12). Ka dan gi, anot 
šv. Pau liaus, pa sau lį regi me lyg veid ro dy je, žvelg da mi 
į ja me at si spin din tį pa sau lio at vaiz dą, ne iš ven gia mai 
esa me pri vers ti re gė ti ir sa vo pa čių at vaiz dą. Jei gu 
šia me veid ro dy je re gi me tik bež džio nės at vaiz dą, tuo
met ir pa sau lis, ku rį re gi me tame pa čia me veid ro dy je, 
tė ra bež džio nės pa sau lis – nykus, šal tas, be pras mis ir 
sve ti mas pa sau lis. O jei gu, žvelg da mi į veid ro dį, re gi me 
Die vo at vaiz dą, tuo met pa saulis, ku ria me gy ve na me ir 
ku rį mįs lin gu pa vi da lu re gime šia me veid ro dy je, yra 
nuo sta bus ir pra smin gas Die vo pasau lis. Die vo pa sau ly je 
vis kas – net bio che mi nės for mu lės – tam pa įsta bio mis 
sub stan ci nė mis for mo mis.

9 Haw king s., ABriefHistoryofTime, Lon don: ban tam, 1995, 
 p. 141.

10 Haw kin gas įžval giai klau sia: ko dėl vi sa ta apskritaiprisiimaegzis
tavimorūpestį? ne jau gi vie nin go ji te ori ja to kia bū ti na, kad iš šau kia, 
pa gim do sa vo pa čios eg zis ta vi mą? (op.cit., p. 192–193).

11 bū ties ir Pa ži ni mo me džiai (plg. Pra džios kny gą) yra skir tin gi 
me džiai, tad ir jų au gi na mi vai siai yra skir tin gi. at si kan dęs vai siaus 
nuo Pa ži ni mo me džio žmo gus ne ga li ne tik įgytibūties, bet ir pažinti

bū ties me džio vai sių sko nio, t. y. pa žin ti bū ties (kaip ak to) es mės. bū tį 
žmo gus ga li pa žin ti tik kaip neturiningąinteligibilumoirbūtiškumo
sankirtosribą,ku rią re gi me on to lo gi nia me die vo bu vi mo ar gu men te. 
Šiam ar gu men tui nė ra jo kios al ter na ty vos.

12 anot swin bur ne’o, jei Haw kin go vi sa tos mo de lis tei sin gas, die-
vas ku ria pa sau lį amžinai, nuoamžinybės nu sta ty da mas to kius gamtos 
dės nius, ko kie jie yra, ir pa lai ky da mas (kon ser vuo da mas) pa tį vi sa tos 
eg zis ten ci jos ak tą; žr. op.cit., p. 65.

autoriaus piešinys

žMoGaus PriGiMtis: ForMuLė ar substancinė ForMa?
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Mo der nio ji po ezi ja pa tei kia al ter na ty vą: ar ba at mes ti 
ei lė da rą kaip prie mo nę su vok ti po ezi jos kū ri nį, ar ba 
keis ti pa ties ter mi no tu ri nį, kreip ti jį šian dien mėgs ta
mos se man ti kos kryp ti mi. Šia me straips ny je pa si rink tas 
ant ras ke lias: ei lė da ra su vo kia ma ne vien kaip ei liuo tos 
kal bos gar si nė san da ra, bet kaip „ei lė da ros“ reikš mės 
va rian tas: ei lėda ra – ei lių da ry mas, o „ei lės [...] – gar
so ir pra smės ry šys“1. Tad į ei lė da ros ana li zės lau ką 
pa ten ka ir gar si niai (rit mi niai, me lo di niai, fo ni niai), 
ir pra smi niai as pek tai.

Žo di nio me no ob jek tą ga li ma api brėž ti per prieš prie šą, 
ap iman čią ne ver ba li nius me nus ir ap skri tai kal bi nės 
ko mu ni ka ci jos fak tą2. Ta čiau kaip ga li ma api brėž ti 
poe zi ją, kaip ap čiuop ti vie na ti nį kal bi nio ir pra smi nio 
ak to su si lie ji mą į vie ną adek va čiai es te ti niam su vo ki mui 
te prie i na mą ob jek tą, vi siš kai ne su si ju sį su na ra ty vu ir 
na ra ty vi nė mis struk tū ro mis3?

teKs tas: vi di niai ry Šiai

Ju ri jus Lot ma nas po ezi ją api brė žia pa si telk da mas 
ele men to po ten cia lą teks to pra smi nė je struk tū ro je4. 
Po eti nia me teks te vie nas ar ki tas ele men tas tam pa 
pras min gas ir ke liap ras mis są vei kau da mas su ki tais 
tos struk tū ros ele men tais. San ty kį, ry šį nu sta to kaip 
tik pa pil do mos, „ap ri bo jan čios“ prie mo nės: rit mi ka, 
ri mi ka, eu fo ni ja, lek si niai, sin tak si niai ir se man ti niai 
pa kar to ji mai.

Esa ma ir ki to kių pa kar to ji mų. Tai skir tin gų lyg me nų 
dub lia žas: „po eti nio kū ri nio seg men tų su ta pi mai ga li 
la bai aiš kiai va ri juo ti, ap im da mi pa čius skir tin giau
sius kal bos lyg me nis la bai skir tin gais de ri niais“5. Tai gi 
prie šin gai vie no lyg mens for ma lią raiš ką, bet ne pras
mę dub liuo jan tiems pa si kar to ji mams, dub liuo ja ma ne 
for ma, o pras mė, t. y. vi sa įma no ma raiš ka krei pia ma 
vie nos idė jos, pra smės link. To kie „pa kar to ji mai“ – 
lyg me nų ko re lia ci ja, ku rią po eti nis teks tas re a li zuo ja 
dve jo pai, nes vei kia mak si ma li za ci ja ir mi ni ma li za ci ja6. 

nau jo ji Lie tu vių Po ezi ja: ei Lė da ros 
For Mų Kai ta

Ri ma Ma lic kai tė

Mak si ma li za ci ja – „tarp at ski rų teks to lyg me nų ga li
mas pa pil dy mo san ty kis“7, mi ni ma li za ci ja – dub lia žo 
ele men tų su ma ži ni mas iki mi ni mu mo. 

Mi ni ma li za ci ja – tai elip sės, pro vo kuo jan čios skai ty
to ją pa gal ana lo gi ją su sis te ma at kur ti pra leis tą jį narį. 
Po eti nia me teks te ji reiš kia si dvi ejų vie ne tų gre ti ni mu, 
eu fo ni jos sri ty je, pa sak Ro ma no Ja kob so no, tai yra 
rit mas, aso nan sas, ali te ra ci ja8, le mian tys in to na ci nį 
poe ti nio teks to spek trą. 

si La bo to ni Kos Mo di Fi Ka ci jos

Mo der nio jo je po ezi jo je in to na ci jos ne val do Mai ro nio 
iš to bu lin ta kir čiuo tų ir ne kir čiuo tų skie me nų kai ta, 
t. y. si la bo to ni ka. Ne tik ei lė raš tis kaip vi su ma ne be
tu ri aiš kios emo ci nės ar in to na ci nės kul mi na ci jos – jos 
ne tenka at ski ri vie ne tai – ei lu tės, val do mos ke le to 
veiks nių, drie kia si, lūž ta, kar to ja si ir net ne bė ra aiš
kūs vie netai.

Si la bo to ni kos tra di ci jos kon teks te pro ble mos ky la 
ne vien dėl reiš ki nių su tru pė ji mo, su si skai dy mo, dėl 
vie no kio ar ki to kio jų funk ci jos pa si kei ti mo. Di džiau

riMa MaLicKaitė (g. 1976) – literatūros teorijos magistrė.
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ana li zę įve da skai ty to jo-su vo kė jo pro ble mą, nes mi ni ma li za ci ja pa vei-
ki te gali bū ti tuo met, kai su vo kė jas iš au gęs tra di ci jo je, lei džian čio je 
ap čiuop ti mi  ni ma li za ci ją mak si ma laus po eti nių prie mo nių naudojimo 
kontekste.

7 Lot man j. M., op.cit., s. 98.
8 ja kob son r., „no vei ša ja rus ska ja po ezi ja“, in: idem, Rabotypo

poetike, Mosk va: Pro gress, 1987, s. 299–300.
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sia pro ble ma yra ta, kad po eti niam teks tui ne be sant 
si la bo to niš kam, nu ver tė ja jo struk tū ri ni mo prin ci pai. 
Pa vyz džiui, mo der nio jo je po ezi jo je sta tu sus kei čia met
ri ka ir rit mi ka: si la bo to ni ko je rit mi ka te bu vo „in teg ra li 
met ri kos da lis“9, o mo der nio jo je po ezi jo je met ri ka tė ra 
vie nas iš rit mi kos as pek tų, vie na iš ga li my bių (be je, 
pačių pa pras čiau sių) at pa žin ti rit min gą – sa vi tai seg
men tuo tą – kal bą. Ne be rit mas ap glė bia mas met ro 
(iš si ten ka ja me), o met ras su men kė ja, tam pa vie nu iš 
ša lu ti nių rit mo as pek tų. Met ri nė seg men ta ci ja iš nau
do ja ma tik ke le tu at ve jų, ta čiau vi sa da tam tik ra me 
pa brėž ti nai ak cen tuo ja ma me kon teks te (su da ro mos 
met riš kų ir ne met riš kų vie ne tų opo zi ci jos, jie kom po
nuo ja mi į or ga ni zuo tą, dės nin gą vi su mą).

Ei lė da ros po žiū riu nuo lat ant tra di ci jos ir nau jy bės 
ri bos es ti ver lib ras. Nė ra ver lib ro eta lo no, vie nin go 
prin ci po ar api brė ži mo: ver lib ras ne tu ri nei ri mo, nei 
aiš kaus si la bo to ni ka grįs to rit mo. Ta čiau ar esa ma 
dėsnin  gu mo ar bent tam tik rų ten den ci jų šia me mir
gan čia me ne pa sto vu me? Ap skri tai dėl ko kių prie žas čių 
ver lib ras – rit mi niu po žiū riu ne su var žy tos ei lės – dar 
va di na mas po ezi ja? Be abe jo, į šį klau si mą ne įma no mas 
vie nas ir juo la biau ka te go riš kas at sa ky mas.

At si žvel giant į lie tu vių li te ra tū ros tra di ci ją ir po ezi
jo je pa si ro džiu sius ver lib ro va rian tus, svar bu tu rė ti 
gal vo je met ro kri te ri jų: iš es mės lie tu vių po ezi ja grįs ta 
si la bo to ni niu prin ci pu. Met ri nė kū ri nio san klo da ga li 
bū ti la bai įvai ri, kar tais net ne pa ste bi ma, ją le mia 
kū ri nio kom po zi ci ja. Ta čiau kal bant apie ver lib rą, rei
kė tų ko re guo ti „met ro“ ir „met ro rit mi nių dės nin gu mų“ 
su pra ti mą. Met ras su vo kia mas pla čiau ne gu si la bo to
ni ko je: ne vien kaip kir čiuo tų ir ne kir čiuo tų skie me nų 
kai tos ma tas, bet kaip vie na iš pa si kar to ji mo ap raiš kų. 
Tai tam tik rų mo de lių (ne bū ti nai kir čiuo tų skie me nų) 
kar to ji ma sis – svar bu, kas at lie ka met ri nę funk ci ją: 
grafika, sin tak si nės struk tū ros, iš ny ran tys met ri kos 
frag men tai, lek si niai ir se man ti niai pa ra le liz mai ar 
įvai rios šių as pek tų kom bi na ci jos.

Šiuo po žiū riu ban dant per žvelg ti po eti nių for mų – si
la bo to ni nių frag men tų bei ki tų „ry šio“ prie mo nių – kai tą 
bei de ri ni mo ten den ci jas, bus ati džiau įsi žiū ri ma į tri jų 
lie tu vių po etų – An ta no A. Jo ny no, Ai do Mar čė no bei 
Si gi to Pa ruls kio – teks tus.

an ta no a. jo ny no 
in to na vi Mo Prin ci Pai

Jo ny no po ezi jo je do mi nuo ja mak si ma li za ci ja – prie
mo nės dub liuo ja, pa pil do vie nos ki tas. Ša lia po eti kos 
nau jo vių – sin tak si nių mo du lia ci jų, žais mo fo ni kos – Jo
ny nui lie ka svar būs si la bo to ni niai dės nin gu mai, į pir mą 
pla ną iš ke lian tys sin tag ma ti ką – ei lu tė su sie ja ma su 
sin tak si ne fra ze, jos li ni jiš ku mą pa brė žia ir si la bo to
ni nė rit mi ka. Dėl to kū ri nio ri bo se nu si sto vi tam tik ra 

fra zės tvar ka, po lin kis iš dės ty ti lek si nius vie ne tus 
tam  pa idio ma ti nis. Sin tak si nės idio mos virs ta in to na
ci niu veiks niu.

Stro fos kon struo ja mos sin tak si nių pa ra le lių prin ci pu, 
o sin tak sė yra vie nas pa grin di nių in to na ci nių veiks nių. 
Sin tak si niai pa kar to ji mai le mia in to na ci nę si met ri ją, 
ku ri nė ra vi siš kai ana lo giš ka, bet niu an suo ta, pvz., 
„Sen ti men ta lia me at si svei ki ni me“ kar to ja mas leit mo
ty vi nis „su die“: „Ak su die vu pa mok ir su die“, „ak pa mok 
at si dusk ir su die / ak su gniau žu si ran koj ska re lę“, „tad 
su die vu pa mok ir su die“.

Jo ny no, iš da lies ir ki tų tos pa čios kar tos po etų po
ezi jo je gau su lek si nių ir fo ni nių pa kar to ji mų. Lek si nis 
pa kar to ji mas daž niau siai ap gau bia ei lu tę, o jo pa dik
tuo ti fo ni niai mo ty vai (tiek fo ni niai, tiek se man ti niai) 
plė to ja mi, mo di fi kuo ja mi vi sa me ei lė raš ty je. Daž nai 
lek si niai pa kar to ji mai es ti vi siš kai tau to lo gi niai (to kiu 
at ve ju niu an sų ieš ko ma sin tak sės lyg me ny je), ta čiau 
Jo ny nui rei ka lin ga ne vien ana fo rų ir epi fo rų, bet ir 
vi so teks to me lo di nė (tiek fo ni kos, tiek sin tak sės pras
me) har mo ni ja: 

var ga na ta die na var ga na
ir ga na kad jo je iš si ten ka
dar ga no ta dan gaus mar gu ma
ir ma žy tis ar ti mas lan gas10.

Mo der nio jo je po ezi jo je in to na ci nė sklai da pri klau so 
nuo ga lu ti nai pau zes su dė lio jan čios gra fi kos. Jo ny nas ją 
tar si pri si jau ki na – eks pe ri men tai ne su jau kia ei lėraš čio 
me lo di kos ir rit mi kos, tik dar la biau jas pa ryš ki na.

Po eti Kos Mo di Fi Ka ci jos: 
ai das Mar čė nas

Mar čė nas – ki tos kar tos po etas. Jam bū din gas me
lodin gu mas, kurio kar tu tar si ban do ma at si sa ky ti. 
At si ran da in te lek tu a lu mo, kar tais Gin ta rui Pa tac kui 
bū din gos po eti kos ele men tų. Gar si nė or ga ni za ci ja nu 
slūgsta, tam pa fo nu, o lek si nių pa kar to ji mų tin klas 
plėto ja mas dau giau pa gal gra fi nius po rei kius. Lek si
niai pa kar to ji mai ir gra fi ka mo di fi kuo ja si la bo to ni nį 
in to na vi mą, ta čiau si la bo to ni nio rit mo ne su griau na, 
tik jį pri slo pi na: 

aš kas dien ru de niop
kaip ir me dis tam pu vie ni šes nis kas dien

vis la biau ir la biau į sa ve
pa na šes nis tam pu su kiek vie nu la pu
vis skau džiau aš kren tu vis bai siau

vis to liau nuo vi sų link žie mos

naujoji Lietuvių Poezija: eiLėdaros ForMų Kaita

9 žr. Gir dzi jaus kas j., Lietuviųeilėdara:XXa., vil nius: Moks las, 
1978, p. 6. 

10 jo ny nas a. a., Krioklyspoledu, vil nius: va ga, 1997, p. 163.
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kren tant la pams kal bu
vis skur džiau ir skur džiau     
li gi ki to pa va sa rio žie do11.

Mar čė nas si la bo to ni nę di na mi ką mo di fi kuo ja dve jo pai 
– ar ba įpin da mas sin ko pi nių ei lu čių, ar ba pra tę si mais ir 
an žam be ma nais su trik dy da mas, nu trauk da mas rit min
gą kai tą. Tai gra fi kos ir rit mi kos, gra fi kos ir sin tak sės, 
sin tak sės ir rit mi kos ne ati ti ki mai. Gra fi niai perkė li mai 
kom pli kuo ja stro fą, ki ta ver tus, stro fą kom pli kuo ja ir 
už si tę su si, įpras to je vie to je ne nu trau kia ma si la bo to
ni nės rit mi kos ei lu tė. Tiek vie nu, tiek ki tu at ve ju si
la bo to ni nis rit min gu mas ni ve liuo ja mas, iš tir pi na mas 
žo džių griū ty je: ne at ve ria ma pau zės tuš tu ma, teks tas 
tam pa vien ti ses nis (la biau ar tė ja prie pro zos in to na vi
mo ir gra fi nio vaiz do):

re giu žo lę iš gel tu sią sau lė je pau py po rau do
nais šer mukš niais vi si ma no drau gai tas lau
kia straz do pra gys tant tas žu vį pra plau kian
čią ste bi tas žio gą su ga vęs pa lei džia jie tols
ta gra žiai pa sro viui tar si to bu las mei lės pa
veiks las ru duo at ei na Nuf nu fai (p. 26).

Šio ei lė raš čio pa ma ti nė struk tū ra yra ke lias luoks nė, 
o sluoks niai – lyg me nys – vie nas ki tą pa pil do ir kon ku
ruo ja. Met ri ka ir sin tak sė la bai aiš kiai at spin di pir mi nę 
struk tū rą, o pro zi nis už ra šy mas su ar do tai syklin gą, 
kir čių dės nin gu mais bei pre ten zi jo mis į izo si la biz mą 
pa grįs tą seg men ta ci ją (skai dy mą į ei lu tes). Met ro pė das 
šia me ei lė raš ty je at ski ria ne vien įpras ti per trū kiai (sin
tak si nio vie ne to pa bai ga ar tie siog pau zės tarp žo džių), 
bet ir per trū kiai tarp skie me nų. Ei lė raš ty je gra fi nis 
pa vi da las per ke lia ak cen tus (pvz., ne lie ka ka den ci jų 
rit mi nio ir fo ni nio ak cen to), rit mi ka nu slūgs ta į an trą 
pla ną – į pir mą iš ky la ki ti po eti nio teks to jun glu mo kri te
ri jai. Taip per žen gia mas rit mi nių ir sin tak si nių da ri nių 
im pli kuo ja mas dai nin go sios po ezi jos skam be sys.

si Gi tas Pa ruLs kis

Kur kas ra di ka liau ne gu Mar čė nas nuo dai nin gų  into
na ci jų mė gi na at si ri bo ti Pa ruls kis. Jo po ezi ja, iš lai kyda
ma po ezi jos sta tu są, įgau na vi sai ki tą ko ky bę: teks tuo se 
iš nau do ja mas lie tu vių kal bos pri va lu mas – laisva žodžių 
tvar ka, per žen gia ma po eti nia me teks te su si klos tan ti 
sin tak si nė nor ma. Pa ruls kio po ezi jo je atsi spin di su
jauk tas pa sau lis, ta čiau tai ne pir mi nis chaosas kaip 
Si gi to Ge dos po ezi jo je, o tvar kin go pa sau lio subjau ro
ji mo pa sek mė. „Jau kia ma“ sti lin gai – pa gal tam tik rus 

dės nius, ir pir miau sia pa si nau do jant kal bo je ir ra šy me 
(skai ty me) glū din čia pra smės per kei ti mo ga li my be: 

no rė siu ma ta ruo ti ko je lėm, pa leis tom žar nom
te gu tik tam, kad ra šy čiau jums laiš kus sa vo odoj
te gu tik tam, kad ei lu tes iš klai py tų reu ma tas12.

Žo džiai gru puo ja mi, į po eti nį teks tą jun gia mi ne 
chao  tiš kai, o mo ty vuo tai – grin džia ma pra smi niais 
(ne into  na ci niais) teks to po rei kiais, po eti nia me teks
te ape liuo ja ma į įvai rius po eti nio teks to seg men tus, į 
kal bos siūlomą ne vie nap lokš tę reikš mių pa ra dig mą, į 
už teks ti nius da ri nius (pvz., Fran zo Kaf kos „Pa tai sos 
dar bų ko lo ni ją“). 

Pa ruls kio po ezi ja – tai žo džio ir pra smės pa ra dok
sas, le mian tis teks to dau giap ras miš ku mą. Po li se mi jos 
reiš ki niai pir miau sia es ti kal bi niai (žo dy ne fik suo ja ma 
ho mo ni mi ja) ir lo gi niai – per kel ti nės pra smės (pa ly gi ni
mai, tro pai) bei kom po zi ci jos nu lem ti reiš ki niai (at si ran
dan tys tik teks te, dėl tam tik ros jiems skir tos vie tos ir 
kom po zi ci nės funk ci jos). Pa ruls kis iš nau do ja tiek vi sus 
po li se mi jos ra di mo si bū dus – ho mo ni mi ją, per kel ti nes 
pra smes ir kom po zi ci ją, tiek vi sas po li se mi jos tei kiamas 
pra smės ga li my bes: įvai rūs po li se mi jos siū lai su pi na mi 
į po eti nį teks tą. Rit mi ka ir pras mė daž nai iš gau na mos 
pa si tel kus sin tak sės per for ma ci jas. Sin tak sę rei kia re
konst ruo ti iš frag men tų, kur ti. Kir čiuo tų ir ne kir čiuo tų 
skie me nų kai ta taip pat es ti in to na ciš kai ir kar tais 
kom po zi ciš kai veiks ni, ta čiau ei lu tės ar ba nėra kom po
zi ciš kai ak ty vūs met ro rit mi niai vie ne tai, ar ba rit mi ką 
kom pli kuo ja gra fi nis iš dės ty mas. Kaip teks to jun glu mo 
prie mo nė iš nau do ja ma fo ni ka, vė les niuo se rin ki niuo se 
įve da mi siu že to frag men tai, ku rių ne iš baig ta struk tū ra 
už pil do ma vėl gi for ma lio mis po eti nė mis prie mo nė mis 
– jau mi nė tais fo ni za vi mo iš tek liais ir kt. 

Rin ki ny je „Mor tui se pul ti sint“ ling vis ti nė po li se mi
ja eks po nuo ja ma, ji tam pa vie na iš iro ni jos prie mo nių, 
pvz., „Vis tiek pa na šu ap ga vys tė“:

mig dai vai kus
                     lop ši nė
mir tis vai sius 
                    no ki na
o, Die ve... ki nas
                     ki nas13.

Pus la pio apa čio je pa aiš ki na ma, kad „ki nas“ – ne tau
ty bė, o „ci ne ma“. Iro ni ja iš gau na ma ne vien pre ten zin gu 
ci ne ma skam be siu, bet ir pa ra dok sa lio mis fo ni nėmis 
są sa jo mis: vai kus – vai sius, lop ši nė – no ki na – ki nas. 

11 Mar čė nas a., Šulinys, vil nius: va ga, 1988, p. 42. to liau teks te 
nu ro do mas tik pus la pis.

12 Pa ruls kis s., Mirusiųjų, vil nius: bal tos lan kos, 1993, p. 56. to liau 

teks te nu ro do mas tik pus la pis.
13 Pa ruls kis s., Mortuisepulti sint, vil nius: bal tos lan kos, 1998, 

p. 12.

riMa MaLicKaitė
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Ta čiau „ki nas“ šia me teks te nė ra vien lek se ma ar 
iro ni jos prie mo nė: vi sas ei lė raš tis kon struo ja mas ki
ne ma tog ra fi niu prin ci pu: kad ras už klo ja kad rą, ki no 
mo tyvas (ju de sys, gar sas ar pan.) čia kei čia mas fo ni niais 
są skam biais, se man ti niais ir lek si niais pa ra le liz mais. 
Mon ta žas iš ryš ki na ver ti ka li ą ją kryp tį, nes fo ni nės plė
to tės ap ima ne vien ei lu čių ka den ci jas: mig dai – mir tis, 
vai kus – vai sius. Eg zis ten cia lis ti nę lai ky se ną (kad žmo
gus gi męs mir čiai) su ar do vir tu a lu mas: vis kas te vyks ta 
pom pas tiš ka me mon ta žu, vie no kad ro iš krei pi mu į ki tą 
be si re mian čia me ki ne. Tai gi ei lė raš tis su si klos to į ke le tą 
sluoks nių, ku riems rak tą duo da iro niš kas ak cen tas – 
mi nė tas pa aiš ki ni mas pus la pio apa čio je.

Pa ruls kio po ezi jai bū din gi in ter teks ti niai san ty kiai, 
iš ei nan tys už po ezi jos, kaip li te ra tū ros rū šies, ri bų – 
at si ran da są sa jų su pro zos siu že tais. Na ra ty vu mas ir 
aliu zi jos į už teks ti nius siu že tus – ga li my bė kū ri niui 
bū ti vi su ma, at kur ti pra smi nius ry šius ne be vien ti sos 
di na mi kos, fo ni nių są skam bių ar sin tak si nių ry šių pa
grin du (nors ir vi si mi nė ti ele men tai tu ri ne pa nei gia mos 
reikš mės teks to jun glu mui), bet ir kaip na ra ty vi nių 
tei gi nių se ką. In ter teks tu a lūs ry šiai ir ne su var žy ta 
po eti nė for ma lei džia ei lė raš čiui tap ti siu že tiš kam, t. y. 
jo pa ma ti nę struk tū rą kon struo ti pa sa ko ji mo pa grin du. 
Ki ta ver tus, to kie siu že tai kaip po eti niai teks tai įfor mi
na mi pir miau sia gra fi nė mis prie mo nė mis14 – ne iš sky
rus ei lu tės gra fiš kai, ne su da rius stro fos, in to na ci nio 
ak ty vu mo nu sto tų ir ki ti po eti nio teks to ele men tai: 
ana fo ros ir epi fo ros, met ro rit mi niai frag men tai ir kt., 
pa pil dan tys siu že to trū ku mi nę struk tū rą (po ezi jo je 
siu že tai pa pras tai nė ra iš plė to ti, na ra ty vi niai tei gi niai 
nė ra dės to mi nuo sek liai). 

Mė gi nant su vok ti teks tus, ku riuo se na ra ty vi niai tei gi
niai ne su sie ti prie žas ti niais ry šiais, ne re tai se manti nė 
pri klau so my bė re konst ruo ja ma fo ni kos, met ri nių do mi
nan čių pa grin du, at si žvel gus į pa ra le liz mų rin ki nius. 

Pa vyz džiui, ei lė raš ty je „Šal tis“ kai ta lio ja si jam bas (5 
ei lu tės), tri skie me niai met rai (dau giau sia ana pes tas ir 
am fib ra chis – po 4 ei lu tes), met rų kai ta ko re liuo ja su 
fo ni nės do mi nan tės kai ta. Jam bi nė se ei lu tė se do mi
nuo ja [o] spek tras:

su mo ti na
kar tu su mo ti na
žen giu į pože mius
gal iš tam sos
iš že mės.

Am fib ra chio val do mas ei lu tes sie ja pir mo jo je am fib

ra chi nė je ei lu tė je la bai stip ri, o vė liau slops tan ti [r] 
do mi nan tė ir ša lu ti nės [š], [s] ali te ra ci jos:

į rū sį raug tų agur kų
sta ti nėj su drums tu si van de nį
pe lė siais apė ju sį skys tį
toks šal tis kad at ima ran ką.

Ana pes ti nė se ei lu tė se vy rau jan ti fo ni nė kai ta iš bai
gia abi se kas: 

ale šal tas van duo
ir iš kur ši toks šal tis
iš nak ties ar iš že mės
po že me bus šal čiau (p. 10).

Jam bi nės ei lu tės ap gau bia vi są teks tą: pas ku ti nio dvi
ei lio su skai dy mas im pli kuo ja pas ku ti nės (ana pes ti nės) 
ei lu tės „po že me bus šal čiau“ ati trū ki mą nuo na ra tyvo, 
jos api ben dri na mą jį po bū dį. Pa sa ko ji mas už si mez ga kaip 
lei di ma sis į po že mį – „po že me“ („požemis“ fo ni niais 
są skam biais su si jęs ir su tam sa („iš tam sos“), ir su „iš 
žemės“). Vė liau aso nan sų ir ali te ra ci jų py nė su „že me“ 
su sie ja „šal tį“ („po že me“, „po že miu“), dėl to klau si me 
„ir iš kur ši toks šal tis / [...] / gal iš tam sos / iš nak ties ar 
iš že mės“ siū lo mi at sa ky mai „iš tam sos“ ir „iš nak ties“ 
nė ra nei kom po zi ciš kai, nei fo niš kai mo ty vuo ti.

„Dai nin go jo je“ po ezi jo je do mi nuo ja sin tag mi nė ašis, 
dėl jos šiuo se teks tuo se iš lie ka svar bios ir tra di ci ne 
pras me su pran ta mos ei lė da ros prie mo nės. Žvel giant 
iš ei lė da ros per spek ty vų, svar bu tai, kad si la bo to ni nė 
rit mi ka nė ra vien rit mo reiš ki nys. Mo der nio jo je po
ezi jo je iš si ple čia tiek rit mi nių ele men tų re per tu a ras, 
tiek tų ele men tų funk ci jos: rit mi niai ir in to na ci niai 
veiks niai įta ko ja fra zių at sky ri mą, pra smi nių da ri nių 
seg men ta ci ją, tai gi la bai kon kre čiai ir vai sin gai da ly
vau ja au džiant pra smi nį au di nį.

Pa ruls kio po ezi jo je svar bio ji teks to or ga ni za ci nė ašis 
yra ver ti ka lė: gra fi kos su skai dy ta sin tak si nė fra zė plyš
ta, virs ta dviem są ly giš kai sa va ran kiš kais vie ne tais, o 
ver ti ka lio sios jung tys ir opo zi ci jos tei kia ga li my bę ir 
ne ti kė tai me ta fo ri za ci jai, pa ly gi ni mui.

Tai gi mo der nio jo je po ezi jo je ei lė da ra pla či ą ja pras
me ra di ka liai kei čia sta tu są: iš me lo di nio, in to na ci nio 
prin ci po ji tam pa la bai svar biu tu ri nio ro dik liu, tam 
tik ra me kon teks te net na ra ty vo riš lu mo pa grin du. Pir
mo žvilgs nio ne pa trau kian čios struk tū ros pa si ro do esą 
nuo ro dos vi sam teks tui per skai ty ti.

naujoji Lietuvių Poezija: eiLėdaros ForMų Kaita

14 dės nin ga, kad ei lė raš čiai su na ra ty vo užuo maz go mis nė ra nuo sek liai 
si la bo to niš ki, ri muo ti, ri mai ar met ro rit mi ka tik su ka bi na na ra ty vi nius 
tei gi nius. Pvz., Pa tac ko si la bo to ni nės ir ri muo tos anks ty vosios po ezi jos 
kon teks te aiš kiai iš si ski ria „is to ri jos“ (šis žo dis iš ke lia mas į ei lė raš čio 

pa va di ni mus: „Pa vy di is to ri ja“, „is to ri ja apie mie gan či ą ją ka ra lai tę“ ir 
kt.; rink. „amu le tai“) – jos ne ri muo tos, di na mi ką val do dau giau gra fi-
ka, o ne si la bo to ni ka.
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Iš vai kys tės ge riau siai pri si me nu tė vą, pa si nė ru sį į 
sa vo dar bą. Už kry puo da vau laip tais į vir šu ti nį mū sų 
na mų aukš tą, kur bu vo gir dė ti ne nu ty lan tis stuk se
ni mas. Pro pa lė pės lan gą srū van čio je švie so je, pa lin
kęs prie di de lio me džio ga ba lo, jis plu šė da vo su kal tu 
ir suo miš ku pei liu, ne pa ste bė da mas, kad aš at ėjau. 
Šiuo se pri si mi ni muo se gy vas ne si bai gian tis rug pjū
tis, po lan gu sau lės nu tvieks tas alks nis, nors už jo 
ka bo niū rus de be sis. Dvel kia va sa ra, pa lė pe ir ge nių 
vė sa, no sį ku te na dro žia mo tvir to brang me džio kva
pas. Iš ker čių žvel gia dau gy bė keis tų fi gū rų, me dy je 
ryš kė jan čių įlin kių ir kū gių, grin dys klo te nu klo tos 
skied ro mis.

Iš už pa ka lio pri ty ki nu prie tė vo ir pa lie čiu jo dar bo 
pa lai di nės skver ną. Jis at si su ka ir nu si šyp so. Jam 
ge ra die na.

– Na, kas gi, vy ru ti?
Jis pa ima ma ne į glė bį ir lei džia čiu pi nė ti dro ži nį. Šis 

tar tum įlin ku sio du bens dug nas, o iš pa ties jo vidu rio 
kaip su du žu sio kiau ši nio try nys spok so rutu liu kas. 
Tik rai keis ta, kad dar taip gy vai tai at si me nu. Jau bū
da mas su au gęs, kar tą ma čiau to kį pat dar bą di de lė je 
pa ro do je. Prieš akis taip gy vai sto jo rug pjū čio po pie tės 
pri si mi ni mas, kad ne no rom pra trū kau juok tis. Pa ro dos 
lan ky to jai žiū rė jo į ma ne kaip į pa mi šė lį.

– Žiū rėk, tai iš ąžuo lo. Toks yra ąžuo las. Ne, ši to 
ne liesk, tai kal tas – į jį ga li su žeis ti.

Tas dro ži nys bu vo iš ąžuo lo. Kaž kas ki ta bu vo iš 
bu ko, ber žo, alks nio, pu šies, rau don me džio. Ei da mas į 
pra di nę mo kyk lą, jau pa ži no jau bent de šimt me die nos 
rū šių. Tai at ro dė sa vai me su pran ta ma.

Ta pio Koi vu ka ri

die vo Pa MirŠ tas KaM Pe Lis

– Na, va. Bet da bar gal ei tum pas ma my tę, juk eisi.
Tė vas bū da vo ir pa ten kin tas, kad at ėjau, ir ne kan

tra vo vėl tęs ti sa vo dar bą. Vė liau vien iš oro vir pė jimo 
ar ba tė vo žvilgs nio iš mo kau įspė ti, ka da bū tų ge riau sia 
pas jį nu ei ti. Ka da jis ga li bū ti nu si tei kęs iš dai goms, 
pri si dė ti me džio ker plė šų ra gus ir pa virs ti siau bū nu, 
bai siu ne re gė tu brie džiu ar kuo ki tu. Ar ba kada jis 
per ne lyg už si de gęs dirb ti ar per gi liai nu grimz dęs 
sa vo min ty se. Dar te bu vau ne di de lis, kai su vo kiau 
tai ge riau už mo ti ną. Tė vas bū da vo ne pa ten kin tas, 
jei gu jį truk dei ne tin ka mu me tu. Jam bū da vo ne sma
gu ma ne iš pra šy ti, bet, ši to ne pa da ręs, pa si da ry da vo 
neš ne kus ir ne bū da vo labai links ma. Daž niau siai taip 
ir at si  tik da vo – tė vas bu vo ša lia, bet ir vis dėl to kaž
kur to li, su sa vo min ti mis.

Na mas, ku ria me gy ve no me, bu vo se nas, gel to nai da
žy tas, su pu siau nu si lu pi nė ju siais lan gų rė mų da žais. 
Jis bu vo daug se nes nis už tė vą ar mo ti ną. Man sar di nio 
sto go šo ne bu vo lan gas, kaip tik pro jį tė vas temp da vo 
į vi dų rąst ga lius ir ker plė šas. Ki ta čer pių sto go šlai to 
pu sė bu vo ap au gu si ryš kiai ža lio mis sa ma no mis. Kaž
ka da mo ti na sa kė, kad jas rei kė tų nu gram dy ti, bet 
sa ma nos bu vo to kios gra žiai žalios, kad taip ir li ko. 
Ap link na mą au go miš kas, o ki to je pu sė je drie kė si 
se ni dir vo nai. Už jų dunk so jo dar šiek tiek miš ko ir 
ri bu lia vo sa lų nu sė ta jū ra. Mig lo tai pri si me nu, kaip 
at si kraus tę sunk ve ži miu pir mą sy kį įžen gė me į šį 
na mą. Tė vas bu vo kar štai su si ža vė jęs, iš kė lė ma ne į 
vir šų ir pa sa kė, kad štai čia yra nau jie ji mū sų na mai. 
Gal būt ir mo ti nai na mas pa ti ko, bet vė liau ji daž nai 
sa ky da vo, kad tai tė vas čia, į Die vo už mirš tą kam pe
lį, ver žęsis. Ta da šį po sa kį su pra tau sa vaip, ma niau, 
Die vo už mirš ta me kam pe ly je la bai sau gu gy ven ti.

Pas mus nu si sto vė jo tvar ka, kad tė vas vi są lai ką 
buvo na mie, o ma ma ėjo dirb ti į kai mą. Su tė vu daž nai 
vaikš čio da vo me po miš ką. Va sa rą že mai apa čio je prie 
kran to, ša lia mel dų, jis lai kė bu čių. Tė vas duo da vo 
man dro ži nė ti pliaus kų ar ba lent ga lių, ro dė, kaip rei
kia lai ky ti skap tu ką. Drož da vau vi so kias se nių gal
vas, o vie toj plau kų ir barz dos še rių pri ka li nė da vau 
vi nu kų. Iš pu šies žie vės su si meist ra vau bu ri nių val
te lių lai vy ną, jas pluk dė me su kai my no vai kais. Sy kį 

ta Pio koi vu ka ri g. 1969 m. rau mo je, va ka ri nė je suo mijo je. 
stu di ja vo te olo gi ją Hel sin kio uni ver si te te, bai gęs dės tė ti ky bą 
mo kyk lo je. 1988 m. iš lei do pir mą ro ma ną „Šche rų samu ra jai“. 
1989 m. ke lia vo po is lan di ją, grį žęs iš lei do kny gą apie is landų 
žve jus „odi no var nas“ (1990). 1990–1993 m. gy ve no va ka rų 
is lan di jo je, isaf jor de, kur mo kyk lo je dės tė dro žy bą. Grį žęs į 
suo mi ją, iš lei do no ve lių rin ki nį „že muo gių lau kai“ (1994). 
1998 m. iš ėjo ant ras no ve lių rin ki nys „tik ros is to ri jos“.
no ve lė „die vo už mirš tas kam pe lis“ iš rin ki nio „že muo gių lau-
kai“. iš suo mių k. ver tė IevaKosaitė.

Proza
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iš sko biau ma žą kaip gel du tė, tė vas pa dė jo pri tai sy ti 
jai dang te lį, ir iš val te lės iš ėjo bran ge ny bių dė žu tė. 
Kar tą įsi pjo viau pirš tą, bet sten giau si ne verk ti. Tė vas 
už li pi no pleist ro ir lei do vėl drož ti. Toks bu vo mū sų, 
vy rų, ne by lus su si ta ri mas – kad gau siu pa ban dy ti 
dro ži nė ti, nors mo ti na kar tais ir klaus da vo, ar ne bū tų 
geriau pa lū kė ti ke le tą me te lių prieš imant į ran kas 
ašt rius daik tus.

Kar tais iš pa lė pės pa si girs da vo ne nu trūks ta mas 
girgž dė ji mas ir stuk se ni mas. Ne rei kė da vo net laip tais 
pa ly pė ti, ir taip ži no jau – oras bus tvink te pri tvin kęs 
dar bo įkarš čio, o tė vas ne no rės bū ti truk do mas. Pa si
da ry da vau su muš ti nį ir smuk da vau į lau ką. Ži no jau, 
kaip nu ei ti iki kai my no, kur bu vo ma no am žiaus vai
kų. Švie siap lau kis rim tų akių Al bi nas bu vo vien metis 
su ma ni mi, bet smul kes nio su dė ji mo. Dve jais me tais 
vy res nė jo se su tė Kers ti na daž nai va do vau da vo mū
sų žai di mams. Su jais iš mo kau šve diš kai ir kal bė jau 
taip, kad ne at skir si nuo vie ti nių sa lie čių. Kai ka da jų 
mo ti na pa kvies da vo ma ne kar tu pa val gy ti. Ji gar džiai 
ga mi no, nors ir ki to kius val gius ne gu ma no mo ti na. 
Ret kar čiais ji klau si nė da vo apie mus ir šio, ir to, ypač 
apie tai, ką vei kia tė vas. Ste bė jo si, ar gi tė vas iš vi so 
ne ma no ei ti į dar bą; at sa kiau, kad tė vo dar bas pa lė pė
je ir kad jis dir ba la bai at si dė jęs. Kai my nė link te lė jo 
gal vą ir dau giau nie ko ne be klau si nė jo.

Tar pais pa si tai ky da vo, kad iš pa lė pės ne be pa si girs
da vo jo kių gar sų. Tė vas ten už lip da vo, pa bū da vo ku rį 
lai ką, grįž da vo že myn. Sės da vo prie sta lo, žiū rė da vo 
pro lan gą, už si rū ky da vo. Kar tais ban dy da vo kaž ką 
brai žy ti į pie ši mo są siu vi nį, svies da vo ša lin pieš tu
ką, iš plėš da vo la pą ir jį su glam žy da vo. Už ge sin da vo 
ci ga re tę, va lan dė lę įsi ste bei ly da vo į sa vo ran kas ar
ba į lan gą ir pra dė da vo tą pa tį iš nau jo. Ir taip daug 
kar tų, kol, at stū męs pil ną pe le ni nę, grieb da vo švar ką 
ir nie ko ne pa sa kęs iš ei da vo. Šie tar pai bū da vo daug 
ne ma lo nes ni už tuos, kai tė tė už mirš da vo nu lip ti iš vir
šaus net pa val gy ti. Ore tvy ro jo kaž kas slo gaus – kaip 
prieš per kū ni ją ar ba kaip tuo met, kai žo džiai įstrin ga 
gerk lė je ir iš vi daus ją spau džia taip, kad net skau da. 
To kiu me tu tė vas su mo ti na daž nai bar da vo si.

Pas kui tė vas iš pa si vaikš čio ji mų ėmė grįž ti sku biu 
žings niu, brai žy da vo kaž ką sa vo blok no te, ne be nu
mes da vo jo ar ba nu si sku bin da vo tie siai į pa lė pę. Ten 
jis už truk da vo; vie nas il gai sė dė da vo ant uo lų, tie sia 
nu ga ra, įsmei gęs akis į to lį. Ma ma nu brauk da vo plau
kus man nuo akių ir sa ky da vo, kad tė vas sten gia si 
su si kaup ti. Į pa lė pę jis at si tem pė di džiu lių rąst ga lių ir 
pra dė jo. Iš me džių ka mie nų ėmė lukš ten tis stam bios 
fi gū ros, į vie na su si py nę žmo nės ir žvė rys, stip rūs 
kaip in dė nų to te muo se. Vė liau su ži no jau praš mat nius 
vardus to, ką tė vas dro žė; jis mur mė jo sau po no si mi 
žo džius, ku rių ne su pra tau: pa są mo nė, ar che ti pas, ša
ma nas... Mo kė jau suo miš kai ir šve diš kai taip, kaip 

salie čiai, bet ši kal ba bu vo kaž ko kia nau ja, kaž ko kia 
trečia kal ba. Vis dėl to šie tė vo to te mai man at ro dė 
daug įdo mes ni ne gu anks tes nie ji įlin kiai, plokš tu mos 
ir ap va lu mai. Tė vas dir bo pa gau tas stip rė jan čio įkarš
čio. Kai jis kal da vo ant aukš to, vi sas na mas ai dė jo 
nuo stuk se ni mo; nuo jo mo no to ni jos aš už mig da vau. 
Slin ko sa vai tės, au šo ir te mo die nos, drie kė si še šė
liai. Fi gū ros tė vo dro žia muo se me džiuo se iš pra džių 
at ro dė at šiau rios ir orios, pas kui jų iš raiš ka da rė si 
vis skaus min ges nė, kol kiek vie nas vei das per si krei pė 
į kan čios ir pyk čio ku pi nas gri ma sas, są na riai at ro dė 
tar si su ra kin ti ve rian čio skaus mo ar pa si ruo šę pa šė
lu siam šuo liui. Tė vas bu vo neš ne kus ir pa niu ręs, ir 
man ta da ne be si no rė jo vie nam lip ti į pa lė pę, at ro dė, 
tar tum grės min gos prie šiš kos bū ty bės bū tų ty ko ju
sios pa kam pių prie blan do je. Sku bin da vau si iš tė vo 
dirb tu vės prie du rų, o ta da že myn laip tais į vir tu vę, 
bet pa ke liui ne drau giš kos bū ty bės spė da vo iš ma nęs 
pa si vai py ti ar ki miai su švarkš ti ką nors į au sį taip, 
kad te ki nas pa si leis da vau į vir tu vę. Ten vi sai ki tas 
pa sau lis – šviesus, tvar kin gas ir sau gus, ku ria me ne
rims tan čios pa lė pės dva sios ne tu rė jo jo kios ga lios. Jos 
ne pa ken tė pa šluos tės ir elek tros švie sos. Ta čiau lai kui 
bė gant, juo la biau tė vo to te mai iš rūs čiai di din gų da rė
si bai sūs, o pas kui vis gai žiau pik ti ir ku pi ni skaus mo, 
juo ne pa sto ves nė da rė si mo ti nos nuo tai ka. Kar tais ji 
iš bar da vo ma ne dėl nie kų ar ba kal bė da vo su ma ni mi 
šiurkš čiai ir trum pai, o kar tais ap ka bi nu si bu čia vo ir 
sa kė, kad bent jau ma ne tu rin ti, stip riai glaus da vo 
prie šir dies, tar si jai grės tų mir ti nas pa vo jus.

To kio mis va lan dė lė mis prie pie tų sta lo vieš pa ta vo 
kan ki na ma ty la, ku rią su ar dy da vo tik pei lių ir ša ku čių 
skimb čio ji mas į lėkš tes ir pri vers ti nai man da gūs pra
šy mai: gal ga lė čiau duo nos, pra šom. Pa čią sun kiau sią 
aki mir ką at mos fe ra tie siog su le dė jo nuo man da gių 
sa ki nių šal tu mo, ir man pa si da rė ne ge ra, val gis ne
te ko sko nio ir stri go ger klė je. No rė jo si šauk ti, trenk ti 
į sie ną sa vo lėkš tę, kad nors kas įvyk tų; riks mas ir 
bar niai bū tų bu vę ge riau ne gu ne san tai ka al suo jan tis 
ta ria mas man da gu mas, var žy bos, kas šal čiau ištars 
pa pras čiau sią žo dį. Tė vai lai kė si nuo sta tos prie vai ko, 
tai gi prie ma nęs, ne si bar ti. Tė vas pa val gęs švys  te lė jo 
in dus į kriauk lę taip smar kiai, kad jie vos ne su du žo. 
Mo ti na jam kaž ką ta rė, tė vas ke ti no at si kirs ti, bet ji 
tuoj pat nu trau kė: „Ne prie vai ko“.

Jie iš ėjo į mie ga mą jį ir už si da rė du ris. Uš bal tai, 
pilkš  vai ir mė ly nai da žy tų fi lin gi nių du rų pa si gir do 
bal sai, ku rie to ly džio gar sė jo – aukš tes nis ir grei tes
nis mo ti nos šū ka lio ji mas bei ly gus tė vo du be ni mas, 
su mi šęs su šūks niais. Gro jo plokš te lė, to dėl ne be ga lė
jau iš skir ti žo džių. Bar da mie si jie tu rė jo įpro tį už dė ti 
plokš  te lę, nes sy kį bu vau už tik tas, kai klau siau si per 
rak to sky lu tę. Tai gi vi sa da gro da vo plokš te lė. Vi sa
da Di be li jaus „Ta pio la“. Ji nė ne spė jo ap si suk ti iki 
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ga lo, kai tė vas tren kė du ri mis ir nu bil dė jo į vir šų, iš 
kur tuoj pa si gir do įnir tin gas stuk se ni mas. Jis dir bo 
tar si įsiū čio pa gau tas – grie bė me dį ir bent jau iš jo 
for ma vo tai, ką no rė jo.

Už mi gau įsi kniau bęs į pa gal vę nuo vir šu je ai din
čio stuk se ni mo ir pa bu dau, kai jis jau bu vo nu ti lęs. 
Ma ne troš ki no. Už si de giau švie są ir tam siu na mu 
at sar giai yriau si į vir tu vę. Sve tai nė je sto vė jo se nas 
sie ninis laik ro dis, jo du re les virš ci fer bla to puo šė me
džio rai ži nys. Laik ro dis tik sė jo ly giai, stip riais dū žiais. 
Man pa si ro dė, kad tė vo stuk se ni mą se ku sios pik to sios 
bū ty bės žai ža ruo jan čio mis aki mis ir iš šiep to mis bur
no mis da bar slė pė si tam so je, sie ni nia me laik ro dy je, 
pri si den gu sios jo tik sė ji mu.

Ne ži nau, kiek il gai iš sto vė jau ste bei ly da mas į laik
ro dį, kol iš drį sau pro jį pra sė lin ti, vis dar ne at plėš
da mas žvilgs nio nuo ci fer bla to stik lo, ku ris at ro dė 
it iš pa tam sio šve čian ti grės min ga akis. Už ma nęs 
pa si gir do ato dū sis. Krūp te lė jęs at sig rę žiau. Su vo kiau, 
kad tai bu vo ant so fos mie gan tis tė vas. Ne su pra tau, 
ko dėl jis ten gu lė jo, bet man pa leng vė jo, nes tai bu vo 
ma no tė tis, o ne kas nors ki tas.

Pas kui pri si me nu die ną, kai ma ma su si kro vė la ga mi ną 
ke lio nei į mies tą. Kai ly dė jo me ją į kai mo au to bu  sų 
sto te lę, tė vas bu vo la bai rim tas, at ro dė, jis tu ri val dy
tis. Mo ti na vi saip ban dė man iš aiš kin ti, kad mies   te ji 
gau sian ti mie les nį dar bą ir gal būt vė liau mane pa si im
sian ti, kad ne be tu rin ti jė gų bū ti čia, Dievo už mirš ta me 
kam pe ly je, kad pa si im sian ti ma ne, vos tik įsi  kur sian ti 
mies te, ir kad aš ka da nors vis ką supra siąs.

Ma mai iš vy kus tė vas dir bo kaip ir anks čiau, o man 
ėmė din go tis, kad be si vai pan čios bū ty bės pra dė jo slan
kio ti ir pir ma me aukš te. Ta čiau, at slink da mos čia, 
jos pra ras da vo da lį sa vo pyk čio bei pa mėk liš ku mo ir 
il gai niui vir to blan kio mis, ko ne ap gai lė ti no mis įsi bro
vė lė mis. Stuk se ni mas pa lė pė je nu trūk da vo, at si ra do 
il ges nių per trau kų, pas kui jis vir to van giu traš kė ji mu 
ir ga lų ga le vi sai lio vė si. Tė vas sė dė da vo ant tabu re tės 
prie darbas ta lio, var tė ran ko se skap tu ką ir žvilg  čio jo 
į lan gą. Ar ba kiurk so jo prie vi rtu vės sta lo, rū kė ir 
žiū rė jo pro lan gą. Įrė męs į jį akis už si mirš da vo, ir 
ci ga re tė tarp jo pirš tų su smilk da vo iki pat fil tro.

Vie ną nak tį pra bu dęs nuo bai saus sap no, nu styp
čio jau į tė vo lo vą ir įsi tai siau ša lia. Pa ma tęs, kad jis 
ne mie ga, pa guo džiau:

– Pa ma ty si, ma ma dar su grįš. Tik rai, tik rai.
Ta da jau bu vau pra dė jęs moks lus. Kiek vie ną ry

tą mus su Al bi nu ir Kers ti na ve žio jo į baž nyt kai
mio mo kyk lą. Mo kyk la tur būt ir bu vo svar biau sia 
prie žas tis, ko dėl ma ma iš kar to na pa si ė mė ma nęs. 
Al bi nas ir Kers  ti na ži no jo, kad jos nė ra. Su gal vo jau 
pa tei si ni mą, kad mo ti na mies te su rei ka lais, pas kui 

pri kū riau de vy nias ga ly bes is to ri jų apie jos nuo ty kius 
did mies ty je. Al bi nas pri ta ria mai link čio jo, bet, kai 
kar tą per ne lyg įsi va žia vau graž by liau ti apie ma mos 
žy gius, Kers  ti na tars te lė jo:

– Kans ke kom mer din mor al drig til lba ka („Gal būt 
ta vo ma ma nie ka da ne be grįš“).

Mo kyk lo je gau da vau šil to val gio, va ka rais val gy
da vo me bul ves – ke pė me jas kep tu vė je ar ba kros nies 
žari jo se. Tė vas kar tais siųs da vo ma ne į par duo tu vę, 
re čiau ei da vo pats. Įduo da vo vis ma žiau ir ma žiau 
pi ni gų, kar tu trum pė jo ir pir ki nių są ra šas. Jis net 
ne be lip da vo į vir šų, daž niau siai gu li nė da vo ant so fos 
ir spok so da vo į lu bas, kar tais už si rū ky da vo ir po po ros 
už si trau ki mų už mir šęs, kad rū ko, pa pras čiau siai leis
da vo ci ga re tei smilk ti, žiū rė da vo į plo ną dū mų sro ve lę, 
lė tai vin gu riuo jan čią lu bų link. Ta da pas mus at ėjo 
Al bi no tė vas, įsi sto jęs į il gus au li nius ba tus, skleis da
mas lau ko oro kva pą, ir pa pra šė ma ną jį pa dė ti da ri
nė ti vai vo rykš ti nius upė ta kius. Jis au gi no upė ta kius 
di džiu liuo se tven ki niuo se ir da bar no rė jo vie ną jų su
žve jo ti, iš da ri nė ti ir lai mi kį iš siųs ti į mies tą par duo ti. 
Tė vas iš pra džių ban dė ieš ko ti kliū čių ir net at si sa
ky ti, bet Al bi no tė vas pri ver tė jį ap si vilk ti dar bi nius 
dra bu žius ir be veik jė ga iš si tem pė. Aš iš ėjau pas kui 
juos ir tą die ną pra žai džiau su Al bi nu. Va ka re tė vas 
at ėjo ma nęs iš si ves ti. Jis bu vo ga vęs di de lį plas ti ki nį 
mai še lį upėta kių, nuo jo tren kė kaž kuo keis tu, akys 
ži bė jo, pa si sa kė, kad šei mi nin kas pa sta tęs ma ga 
ryčių. Pir mą kar tą po il go lai ko jis šyp so jo si. Vė liau 
tėvas vis nu ei da vo pa dė ti prie Al bi no tė vo tven ki nių. 
Mais to tu rė jo me lig so ties, ir, tie są sa kant, mud viem 
kai ka da bū da vo vi sai sma gu, tik aš il gė jau si ma mos. 
Ir tė tis jos il gė jo si, nors to ir ne sa ky da vo. Kar tais 
kaž ką rašy da vo, bet tuoj pat su lanks ty da vo, kai pri
ei da vau ar čiau. Tai bu vo jo vie no rei ka las. Iš ma mos 
kar tą gavau at vi ru ką, o tė vas – laiš ką, ku rį per skai tė  
pats vie nas.

Tė vas iš nau jo pra dė jo lai pio ti į pa lė pę, ir vėl po 
vi sus na mus pa skli do stuk se ni mas, tik ai dė jo ki taip 
ne gu anks čiau. Ja me bu vo gir dė ti kaž kas pa na šaus į 
di džio sios zy lės gies me lės ne rū pes tin gą iš tver min gu
mą, nar sų links mu mą, at si dū rus vi du ry je nu tir pu sio 
snie go lo pi nė lio. Sy kį jis pa mo jo man lip ti kar tu į 
vir šų. Ant dar bas ta lio sto vė jo fi gū rė lė, toks ne di du
kas dė de lis, ta čiau ko jo mis tvir tai įsi rė męs į že mę 
ir su pla čia šel miš ka šyp se na vei de. Se niu kas bu vo 
pla čia vei dis, il ga no si mi ir pail go mis nu smai lė ju sio
mis au si mis. Jis bu vo aiš kių aiš kiau sias tro lis ar į 
jį pa na šus, bet vi siš kai ki toks nei tie, ku riuos tė vas 
bu vo iš dro žęs pas ku ti niu me tu. Anie bu vo su si rin kę iš 
ak mens skal dyk lų ar ki tų blo gų vie tų, o šie, be jo kios 
abe jo nės, bu vo be si šyp san tys na šios že mės au gin ti niai. 
Grei tai pa lė pė je ap si gy ve no daug ge ra šir džių se nu kų 
ir se nu čių, kas su barz da, kas be jos, kas sto vė jo, o 
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kas sė dė jo, kas bu vo ap si ren gęs, kas nuo gas. Tė vo 
iš drož tos mo te riš kės bu vo su ga na di de lė mis krū ti mis 
ir ap va lai nais klu bais, nu ogi se nu kai – su ne pa do riai 
di de liu pim pa liu ku, ku ris daž nam sto vė jo. Tė vas juo
kė si, žai dė su ma ni mi, va ka rais pa skai ty da vo man 
„Sep ty nis bro lius“, ir aš už mig da vau ra miu mie gu.

Ar tė jo pa va sa ris, ir sy kį, par ėjęs na mo, ra dau tė vą 
iš ne šu sį iš vė din ti vi sus čiu ži nius ir pa ta ly nę, iš vi sų 
jė gų sku ban tį šva riai iš kuop ti na mus. Jis ke ti no pa
sa ky ti man tai, ką bu vau jau at spė jęs.

Kai mo ti na su grį žo, tė vai iš pra džių aky lai žvel gė 
į viens ki tą, pas kui ap si ka bi no, tar si bi jo da mi, kad 
ku ris nors ga li su duž ti. Pa ma žu jie ėmė vis dau giau 
pa si ti kė ti viens ki tu, o aš ga vau pa pa sa ko ti vis ką, 

kaip mums bu vo ne žmo niš kai il gu ma mos, kaip tė
vas pusę žie mos ke pė upė ta kius ir taip mai ti no mės. 
Ir kaž ko dėl vi si trys juo kė mės.

Va ka re tė vas kie me už kū rė lau žą, at ne šė vi sus me
di nius se nu kus bei se nu tes ir pa va sa rio va ka ro vė soje 
su sta tė juos ra tu ap link lau žą pa si šil dy ti. Jau buvau 
pa gul dy tas mie go ti, bet įsi su pęs į an klo dę nu sėli nau 
prie lan go pa si žiū rė ti, kas dė sis lau ke, ir su si ran giau 
pin ta me krės le. Mo ti na su tė vu su sig lau dę sė dė jo ant 
rąs to prie šais lau žą, o bent dvi de šimt se nu kų pla čiai 
šyp so jo si su sto ję ra tu ap link ug nį. Lau žo ki birkš tys, 
žyb te lė ju sios tam saus miš ko fo ne, tir po skaid rio je 
pa va sa rio nak ty je. Ma ma at me tė gal vą ir skar džiai 
nu si juo kė. Taip ir už snū dau į juos žiū rė da mas.

Gintautas trimakas. interjeras. Korpo (suomija). 1992. Fotografija
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Nau ja po li ti ka, nau jos tech no lo gi jos, 
nau jos mo ky mo kryp tys, nau jas mąs
ty mas... Tai šian dien tu rė tų vi sus 
ska tin ti pri ta riant link sė ti gal vo mis, 
apie tai net ne su si mąs tant. Nau ja, 
ne bū ta, ne ti kė ta, įžū lu... yra vie nin
te lis bū das pa trauk ti, bent trum pam 
su ža vė ti nuo lat at nau ji na mo var to ji mo 
iš troš ku sią są mo nę. „Ne gir dė ta ne re
gė ta“ ga li ma pa sa ky ti ir apie nau jas 
Ro lan do Pa vi lio nio ini cia ty vas įves ti 
vi siems pri va lo mą 1000 li tų stu di jų 
re gist ra ci jos mo kes tį, stu den tų iš 
kar to pa krikš ty tą „mo kes čiu už stu di
jas“. Su šiuo įvy kiu lyg ne ty čia su ta po 
il gai reng to ir ga lų ga le per nai pri im to 
„Aukš to jo moks lo įsta ty mo“ ap skun
di mas Kon sti tu ci niam teis mui. Taip 
ir no ri si su šuk ti: „Kas dien po nau ją 
ini cia ty vą dėl aukš to jo moks lo!“, „Nė 
die nos be uni ver si te ti nės nau jo vės!“, – 
ra gi nant vi sus pa trauk ti ir įsi trauk ti 
į šio ne leng vo ir „iš im ti nių“ kū ry bi nių 
ga lių rei ka lau jan čio už da vi nio vyk
dy mą. Juo lab kad prieš akis tu ri me 
aiš kų to kios veik los pa vyz dį  Vil niaus 
uni ver si te tą.

Pa pras tam pra ša lai čiui ne rei kė tų 
tu rė ti iliu zi jų, kad kai šian dien kal
ba ma apie aukš tą jį moks lą, gal vo ja ma 
apie „uni ver si te tus“: kal ba ma apie 
„Uni ver si te tą“. Kaip tik Vil niaus 
uni ver si te to po li ti ka šian dien yra 
ta pu si vi so aukš to jo moks lo po li ti kos 
Lie tu vo je si no ni mu. Kaip tik uni ver
si te to gy ve ni mas at sklei džia mas kaip 
la biau siai di na mi zuo tas ir di na mi zuo
jan tis vi suo me nę. 

Vil niaus uni ver si te tas pir ma sis pra
dė jo vi di nę re struk tū ri za ci ją, pir ma sis 
ėmė pri imi nė ti už moks lą mo kan čius 
stu den tus bei įve dė stu den tų ro ta ci
ją. Iki šiol įsta ty mai ir jų pa tai sos lyg 
ir „vi jo si“ uni ver si te tą, ban dy da mi 
pri si tai ky ti prie ne nu spė ja mų jo po

aka de my bė

ad ho mi nem
TOMAS DAUGIRDAS

Ga li ma nu ma ny ti ir an trą žings
nį. Anks čiau at ro dęs kiek ab sur diš
kas, ta čiau iš kė lus nau jų ini cia ty vų 
dėl aukš to jo moks lo bei ne nu ty lant 
de jo nėms dėl Vil niaus uni ver si te to 
spe cia li za ci jas ki to se aukš to sio se 
mo kyk lo se dub liuo jan čių mo ky mo 
pro gra mų, ta po įti ki mas gan das apie 
uni ver si te to plė ti mo si pla nus. Da bar 
jau vie ša pa slap tis de pu ta to Pa vi lio nio 
ir Vil niaus pe da go gi nio uni ver si te to 
rek to riaus An ta no Pa ke rio po kal bis, 
tiks liau, pir mo jo lie pi mas pa si reng ti 
Vil niaus pe da go gi nio uni ver si te to 
re struk tū ri za ci jai tam pant Vil niaus 
uni ver si te to fa kul te tu. Kiek vė liau 
pa skli do kal bos apie pa na šų Vil niaus 
dai lės aka de mi jos ir Vil niaus mu zi
kos aka de mi jos li ki mą. Įgy ven di nus 
šiuos pla nus, ne lik tų iliu zi jų ir apie 
ne pri klau so mą Vy tau to Di džio jo uni
ver si te to at ei tį, pri si mi nus, ku rio 
uni ver si te to hu ma ni ta ri nis fa kul te tas 
įsi kū ręs Kau ne. Ką ir kal bė ti apie jau 
se no kai sau gu mą pra ra du sius Lie tu
vos moks li nius ins ti tu tus.

Uni ver si te tas pas ta ruo ju me tu itin 
rū pi na si ir sim bo li nio do mi na vi mo 
stip ri ni mu, iš ori nio kei ti mo si žen
klais aiš kiai iš reikš da mas sie kį tap ti 
ne lygs ta mu Lie tu vos vals ty bės ži
di niu. Juk iš tie sų tūks tan čio li tų 
re gist ra ci jos mo kes tis, kaip „sim bo
li nis“ at ly gis už gau na mas ži nias, 
yra vie ni nie kai pa ly gin ti su pu sės 

mi li jo no su ma už aiš kiai 
jo kios aki vaiz džios ma te
ria lios nau dos ne tu rin tį 
uni ver si te to sie kį pa si
puoš ti žal va rio du ri mis. 
Uni ver  si te tui nė mo tais, 
kad jau su nai kin tas XIX 
a. por ta lo ap va das bei 
tuo nu si ženg ta vi soms 
ki toms pri va lo moms tai

lė kių. Kaip tik ro ta ci jos prin ci pas, 
svar biau sias uni ver si te to iš ra di mas, 
at spin di uni ver si te to dva sią, jo ne
prog  no zuo ja mu mą. „Aukš to jo mokslo 
įsta ty mo“, pri im to prieš pus me tį, 
ne veiks min gu mas vie na reikš miš kai 
at sklei džia di na miš kos re for mų dva
sios pa sek mes. Tai įsta ty mas, už ku rį 
uni ver si te tas pa si ro dė esąs daug aukš   
tes nis, daug la biau „pa žen gęs“. Kaip 
ir už Kon sti tu ci ją. Nū nai val di nin ku 
ta pęs bu vęs uni ver si te to rek to rius 
vie šai pa reiš kia, kad Kon sti tu ci ja 
ir anks čiau bu vu si pa žei džia ma, tai 
esą kam ap si me ti nė ti ir steng tis su 
ja de rin ti nau jus įsta tus. Kas ga lė tų 
bū ti tei sė ju by lo je uni ver si te tas prieš 
Kon sti tu ci ją?

Iki šiol nie kam taip ir ne pa vy ko 
iš si aiš kin ti, kuo gi aukš to jo moks lo 
sis te mai bū tų nau din gas re gist ra ci jos 
mo kes tis. Ne kar tą mi nė ta, kad jis 
ne abe jo ti nai ma te ria liai ne nau din
gas uni ver si te tams, ta čiau stu den tų 
ly gia vos pro pa ga vi me ir pik ti ni me si 
uni ver si te tų ly gia va ga li ma įžvelg ti, 
jog at ei ty je tai bus nau din ga uni ver si
te tui. Ta da, kai aukš to sios mo kyk los 
ne ga lės sa va ran kiš kai spręs ti apie 
mo kes čio už stu di jas dy dį.

Vil niaus uni ver si te te, tu rin čia me 
iš lai ky ti mil ži niš ką ad mi nist ra ci nį 
apa ra tą bei pra ban giai rep re zen tuo
tis vi suo me nė je, mo kes tis už stu di jas 
yra di des nis ne gu ki to se aukš to sio se 
mo kyk lo se. Tai są ly go ja ir 
kon kur sų sto jant į ki tas 
aukš tą sias mo kyk las dy dį. 
„Iš skir ti niam“ uni ver si te
tui tai, be abe jo, ne re gė tas 
iš ban dy mas. Vie no das vi
so se aukš to sio se mo  kyk
lo se mo kes tis už stu di
jas si tu a ci ją bent jau iš 
pra džių tu rė tų pa tai sy ti.
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syk lėms. Nau jam tūks tant me čiui 
uni ver si te tui trūks plyš rei kia nau jų 
iš skir ti nių du rų, ku rias jis ga lė tų at
ver ti pa sau liui. 

Uni ver si te tas jau tu ri vie nas du ris 
su prie an gy je ant žal va ri nių plokš
te lių iš gra vi ruo to mis Šven to jo Raš to 
ei lu tė mis, „pa svei ki nan čio mis“ kiek
vie ną, įžen gian tį į šią šven to vę. Nau jos 
du rys, sie ja mos su Mar ty no Maž vy do 
var du, be abe jo, sim bo liš kai įtvir tin tų 
sak ra li nę uni ver si te to reikš mę ir vi sai 
lie tu vių kul tū rai. Virš įė ji mo į vie ną 
Vo kie ti jos uni ver si te tą ma ty tas už ra
šas, at sklei džian tis ano uni ver si te to 
veik los tiks lus, „Ge ras – gra žiam – tai, 
kas tei sin ga“ šia me di na miš ka me šio 
uni ver si te to am žiu je ga li pa si ro dy ti 
juo kin gai ba na lus. 

Tie sa, šian dien žal va ri nių du rų įren
gi mo pro ce sas su sig rie bus už Lie tu vos 
pa min klus at sa kin goms ži ny boms 
kiek pri stab dy tas, ta čiau, kaip tei gia 
at sa kin gas uni ver si te to as muo Si gi
tas Su ne lai tis, jis vyks ta, ir ne ži nia, 
kaip jį su stab dy ti. Nors ne iš se mia mas 
uni ver si te to di na miš ku mas lyg ir 
tu rė tų žen klin ti jo kū ry bi nį sak ra lu
mą, be veik pri lygs tan tį die viš ka jam 
kū ri mui, ta čiau iš ori niam ste bė to jui 
šis pro ce sas vei kiau pri me na griau
nan čią sti chi ją. 

Uni ver si te tas, o kar tu ir vi sa aukš to
jo moks lo sis te ma yra ta pęs įvai rio pų 
iš ban dy mų ir eks pe ri men tų po li go nu, 
sti chiš ko di na miz mo, ne pa val daus 
jo kiam svei kam pro tui, raiš kos vie ta. 
XIX a. ra šęs kar di no las Joh nas Hen
ry New ma nas dar tu rė jo iliu zi jų, kad 
ne uni ver si te tas, o ži no ji mas, tie sos 
pa ieš kos ga li bū ti sa vai me tiks las, 
is to ri ja esan ti ne są ly ga įtvir tin ti do
mi na vi mą, o iš min tin gų spren di mų 
at ra ma: „Be to, sa ko ma, kad is to ri jos 
stu di jos iš ple čia ir ap švie čia pro tą, – 
ko dėl? Ka dan gi, kaip aš suvo  kiu, jos 
su tei kia jam ge bė ji mą spręs  ti apie 
da bar ties įvy kius ir apie vi sus įvy kius 
bei są mo nin gą vir še ny bę prieš juos, 
ku rios prieš tai jis ne tu rė jo“.

Šian dien ten ka klaus ti, kas gi yra 
tas ne nu spė ja mas ir grės min gas, pats 
sau šei mi nin kas monst ras Vil niaus 

uni ver si te tas? Juk se na mies čiu pa
su kus Uni ver si te to gat ve, jo pa sta
tas at ro do toks pat kaip prieš de šimt 
me tų, nors kiek per da žy tas ir, tie sa, 
ap griau tu bib lio te kos fa sa du. Stu den
tai, at ro do, taip pat nie kuo per daug 
neiš si ski ria iš vi suo me nės bei pa na šūs 
į vi sai nor ma lius žmo nes. Ne su klys
tu me pa ste bė ję, kad kaip prieš de šimt 
me tų, taip ir šian dien jis pir miau sia 
sie ja mas su vie nu, Ro lan do Pa vi lio nio 
var du, ir dar la biau šis var das sie ja
mas su uni ver si te tu.

Ky la klau si mas, ko kia tai vi suo
me nė, ku rio je vie nas žmo gus sa vo 
veiks mais ga li įgy ti to kios di de lės 
reikš mės bei sa vo pa reiš ki mais su kel ti 
su maiš tį ne tik vie na me uni ver si te te, 
bet ir vi so je aukš to jo moks lo sis te mo je. 
Per ša si iš va da, jog Lie tu vos vi suo me nė 
yra sil pna, ne tu ri jo kių pa tva res nių 
sau gos me cha niz mų nuo sti chiš ko 
gi lu mi nio val džios pri mes to jos di na
mi za vi mo. Ne pi lie ti nė vi suo me nė yra 
pa lan kiau sia dir va reikš tis as me ny bės 
dik ta tui, ga lin čiam ves ti į to ta li ta ri nės 
vals ty bės kū ri mą. Pa vi lio niui tvar
kan tis Vil niaus uni ver si te te grės mė 
vi suo me nei bu vo tik nu ma no ma, bet 
jam at si sto jus prie val džios vai ro, ji 
ta po re a li.

Ri bi nėms pa tir tims pa lan kio je vi
suo me nė je pats bu vi mas uni ver si te te 
yra be veik ta pęs ri bi ne pa tir tim. Uni
ver si te tas, ap skri tai moks las, tam pa 
te ra pi ne, stu den tų ir moks li nin kų, 
iš tie sų svar biau sios uni ver si te to 
da lies, eg zis ten ci nio tvir tu mo iš
ban dy mo vie ta. Uni ver si te tą esant 
pir miau sia „gy ve ni mo uni ver si te tą“, 
o ne ži nių ieš ko ji mo vie tą at sklei džia 
stu den tams skir ti Pa vi lio nio žo džiai: 
„dar bo tu rės iš si la vi nę ir ini cia ty vūs 
žmo nės, jau šian dien gal vo jan tys 
apie ryt die ną, o ne sė din tys tė vams 
ant spran do, ai ma nuo jan tys ir lau
kian tys, kad vals ty bė jiems „duo tų“ 
ir moks  lą, ir dar bą“. Lie ka siū ly ti 
moks li nin kams tap ti ini cia ty viais 
ir pa ga liau nu lip ti nuo uni ver si te to 
sprando.

Min tys apie vi suo me nės bei kul tū
ros di na mi za vi mą nė ra nei sa vai me 

blo gos, nei nau jos. Tar pu ka riu pro fe
so rius Ka zys Pa kštas kaip kul tū ros 
pa žan gos šauk lys gar sė jo fra ze: „pa su
ki me laik ro dį 100 me tų pir myn!“ 1939 
m. va sa rio 16 d. kal bo je stu den tams 
at ei ti nin kams „Lie tu viš ko di na miz
mo gai rės“ jis tei gė: „Me džia gi nė mis 
gė ry bė mis ir sa vo fi zi ne jė ga Lie tu va 
ne ga lės im po nuo ti di diems ir tur
tin giems kraš tams; ir nuo sa vų jų 
mes ne pa slėp si me sa vo ma te ria li nio 
ma žu mo. Tad šiuos ma te ria li nius ne
pri tek lius rei kia vi sų jė gų įtem pi mu 
gau siai pa pil dy ti jau kia so cia li ne ir 
dva si ne ap lin ka, kad vi si lie tu viai, 
o ne vie na ku ri pa rink to ji gru pė pa
jus tų to kį dva si nį kom for tą, ko kį 
ne dau ge lis kraš tų te ga li su teik ti“. 
Ste bi na ano me to ir šian die nos si tu
a ci jų pa na šu mas bei da ro mų iš va dų 
skir tin gu mas. Kas šian dien dar ke lia 
naf ta li nu atsi duo dan tį klau si mą apie 
sa vai mi nę moks lo bei iš si la vi ni mo 
svar bą bei apie moks li nės kas die
ny bės sta bi lu mą – vie nin te lį moks lo 
pa sie ki mų lai dą? Šios te mos, kaip 
ir kal bos apie moks lą ku rian tį gy vą 
žmo gų, o ne ne gy vą, to dėl kiek vie ną 
die ną sti mu  liuoti ną struk tū rą, yra 
se niai pa li ku sios vie šų jų svars ty mų 
apie aukš tą jį moks    lą are ną.

Re for mos šian dien su pran ta mos 
ne ki taip, kaip re struk tū ri za ci ja, 
ta pu si nau jos mo no po li zuo tos aukš
to jo moks lo sis te mos su vie no ne kon
ku ren cin go, to dėl ir svar biau sio bei 
viso se vi suo me nės gy ve ni mo sri ty se 
le mia nčio uni ver si te to kū ri mu. Aukš
tų jų mo kyk lų rek to riai, no rė da mi, 
kad jų va do vau ja mos aukš to sios 
mo kyk los iš lik tų au to no miš kos, tu
rė tų kar tu siū ly ti Vil niaus uni ver
si te tą iš im ti ne tvar ka pri va ti zuo ti, 
taip iš lais vi nant jį iš kon ku ren cin
gos vals ty bi nių aukš tų jų mo kyk lų 
kas die ny bės. Juo lab kad ir ga li mo 
sa vi nin ko to li ieško ti ne rei kia. Dar 
ge riau bū tų uni versi te tui su teik ti 
po li ti nę ne pri klau so my bę, pa skel bus 
jį uni ver si te tuvals tybe bei taip bent 
li gi tol, kol šis nesu ma nys ka riau ti, 
už tik rin ti ne pri klau so mos Lie tu vos 
vals ty bės pa grin dų sta bi lu mą. 
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Auš ra Gri ga ra vi čiū tė

eu cHa ris ti ja ir Šven ta sis Gra Lis 
Krikš čio niš kos ro ma no QuestedelSaintGraaltrans for ma ci jos

VIduramŽIų dVaSINGumaS

auŠra GriGaravičiūtė (g. 1977) – viduramžių studijų ma-
gistrė (vidurio europos universitetas, budapeštas), psichologi-
jos bakalaurė (vdu). domisi įvai riais viduramžių religinio 
gyvenimo bei filosofijos klausimais. 

Tur būt daž nas skai ty to jas su at lai džia šyp se na ir leng
va iro ni ja pri si mins nai vų jį Ser van te so „Don Ki cho to“ 
pa grin di nį vei kė ją, ku rį iš ug dė Vi du ram žių ri te rių ro
ma nai. Iš jų at ke lia vę ri te ri jos ide a lai bu vo ža vių, bet 
sykiu ir per dėm pai kų žy gių pa ska ta. Ypa tin ga Do no 
Ki choto aist ra šio žan ro li te ra tū rai bei jo mė gi ni mas 
be ato dai riš kai sek ti jo je pro pa guo ja mais ide a lais ga li 
mus ste  bin ti ir kel ti juo ką. Vis dėl to Vi du ram žių ro ma
nai ne vien skel bė da mos kul tą bei ide a li za vo to me to 
ri te riją, ku rios sar kas tiš ką pa veiks lą pie šia mi nė to 
kū ri nio au to rius. Vi sais Vi du ram žiais bū din ga ale go
ri za ci jos dva sia nuo lat trans for muo da vo pa sau lie ti nius 
pa sa ko ji mus, pa tei kian čius tik iš pa žiū ros neut ra lius 
duo me nis apie įvai rius nu ti ki mus ar ap lin ki nį pa sau lį; 
ana pus jų ji įžvelg da vo re li gi nes pra smes. Taip be ne 
vi so je to me to Eu ro po je cir ku lia vę po pu lia rūs ri te rių 
ro ma nų siu že tai ne tru ko tap ti tur tin gų ale go ri jų bei 
su dė tin gų re li gi nių sim bo lių šal ti niais.

Ar tū ro cik lo ro ma nai, pa sa ko jan tys apie ka ra lių Ar tū
rą, Ap va lio jo sta lo ri te rius bei šven to jo Gra lio ieš ko ji mą, 
taip pat nė ra iš im tis. Per XI II a. šie pa sa ko ji mai įgy ja 
ypa tin gą re li gi nį mat me nį, o pats Gra lio, pa slap tin go jo 
in do, į ku rį, pa sak le gen dos, bu vęs su rink tas nu kry žiuo
to  Kris taus krau jas, ieš ko ji mas tam pa Die vo pa ži ni mo 
bei jo ma lo nės sie kio sim bo liu. Eu cha ris ti nė jo plot mė 
tam pa Ar tū ro cik lo le gen dų krikš čio niš kos in ter pre ta ci
jos cen tru, o ro ma nas Qu es te del Saint Graal  („Šven to jo 
Gra lio ieš ko ji mas“) – be ne nuo dug niau siu to kios in ter
pre ta ci jos pa vyz džiu. To dėl pa žvel ki me į eu cha ris ti nę 
šven to jo Gra lio sim bo li kos plot mę, at kreip da mi dė me sį 
į tai, kaip XII–XI II a. Baž ny čios mo ky mas, te olo gi nės 
dis ku si jos dėl Eu cha ris ti jos, liau dies dva si nės prak ti
kos ir ha giog ra fi nė je li te ra tū ro je bei to me to kro ni ko se 
pli tę ste buk lų ap ra šy mai at si spin di kon krečia me Gra lio 
ieš ko ji mą išpildan čia me ri te rių re gė ji me.

QueSTeDeLSAInTGRAALir ar tū ro ro Ma nų 
ciK Las

Qu es te del Saint Gra al yra ypač svar bus ana li zuo jant 
šven to jo Gra lio eu cha ris ti nę sim bo li ką. Kaip ir di de
lė da lis Vi du ram žių ro ma nų, Qu es te sa vi tai at spin di 
pla tų to me to kas die nio, kar tu ir in te lek ti nio bei re
li gi nio gy ve ni mo re a li jų spek trą. Ta čiau šis ro ma nas 
tu ri ir iš skir ti nių bruo žų: XI II a. pra džio je1 jį pa ra šė 
ne ži no mas cis ter sų vie nuo lis, ku ris „ne abe jo ti nai bu vo 
te olo gi nių dis ku si jų ži no vas“2. XI II a. – tai me tas, kai 
vi rė karš tos dis ku si jos dėl Kris taus re a laus bu vi mo 
Eu cha ris ti jo je, trans subs tan cia ci jos bei ki tų su šiuo 
sak ra men tu su si ju sių klau si mų. Ar ti ku liuo tą for mą 
jos įga vo nuo XI a., sten gian tis įtvir tin ti Šven to jo Sos to 
pir me ny bę bei su vie no din ti li tur gi ją kaip at spa rą prieš 
at ski ras re gio ni nes po li ti nes jė gas bei vie ti nius li tur
gi nius pa pro čius3. 1215 m. La te ra no IV Su si rin ki mas 
apie eu cha ris ti nį per kei ti mą pa mė gi no kal bė ti var to
da mas trans subs tan cia ci jos ter mi ną4. Kaip tik šia me 
kon teks te pa si ro do ro ma nas Qu es te del Saint Gra al, į 
ku rį pir miau sia ga li ma žvelg ti kaip į te olo gi nį trak ta tą, 
kalban tį apie Die vo ma lo nę5 ir pa ra šy tą tu rint aiš kių 

1 ty ri nė to jai ma no, kad šis ro ma nas ga lė jo bū ti pa ra šy tas apie 
1220–1225 m.

2 Ma lo ry, Works, red. e. vi na ver, ox ford, 1971, p. 759.
3 ru bin M., CorpusChristi:TheeucharistintheLateMedievalCul

ture, camb rid ge, 1991, p. 12.
4 tie sa, šis ter mi nas, tu rė jęs nu ro dy ti eu cha ris ti nio per kei ti mo būdą, 

dar ne bu vo tiks liai api brėž tas. de ta liai „trans subs tan cia ci jos“ ter mi-
no bei są vo kos at si ra di mą ir rai dą bei pa čios dog mos te olo gi nį tu ri nį 
ap žvel gia Ma cy G., „the dog ma of tran subs tan tia tion in the Mid dle 
ages“, in: JournalofecclesiasticalHistory, vol. 45, 1994, p. 11–41 ir 
Go e ring j., „the in ven tion of tran subs tan tia tion“, in: Traditio:Studies
inAncientandMedievalHistory,Thought,andReligion, vol. 46, 
1991, p. 147–170.

5 étien ne’as Gil so nas trum po je stu di jo je LamystiquedelaGrace
dans„LaQuestedelSaintGraal“(Romania, 51, 1925, p. 321–347) iš-
reiš kia nuo mo nę, jog ma lo nės te ma šia me ro ma ne yra pa grin di nė ir jo 
te olo gi ją glau džiai su sie ja su cis ter sų mis ti ka: ro ma no siu že ti nė lini ja 
ve da į mis ti nės mei lės eks ta zę, ku ri yra aukš čiau sias ma lo nės vei ki mo 
taš kas cis ter sų mis ti ko je, o ide a las, į ku rį orien tuo ja si ro ma no au torius, 
yra my lin čios sie los gy ve ni mas su die vu. taip pa brė žia mas jaus mi nis, 
o ne vien in te lek tu a lu sis die vo pa ži ni mo as pek tas, bū din gas šv. ber-
nar do Kler vie čio po zi ci jai.
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di dak tinių su me ti mų6. Pa grin di nis jo au to riaus tiks las 
nė ra, kaip pa ste bi Eugêne Vi na ver, plė to ti vaiz din gas 
ir in tri guo jan čias pa sa ko ji mo ga li my bes. Vei kiau jis 
sie kia ro ma ną pa nau do ti ale go ri jai plė to ti7. Pa mė gi nę 
pa ly gin ti Ques te su ki tais Ar tū ro cik lo ro ma nais, pa
ma ty tu me, kad kaip tik ja me krikš čio niš kas re li gi nis 
lyg muo be ne la biausiai ar ti ku liuo ja mas. Wil lia mas 
Ro a chas, ana li zuo da mas eu cha ris ti nę tra di ci ją ki ta me 
Ar tū ro cik lui pri klau san čia me ro ma ne Per les vaus, ra šo: 
„Dau gu mo je tau ti nė mis kal bo mis už fik suo tos Vi du
ram žių na ra ty vi nės li te ra tū ros pa vyz džių prak tiš kai 
ne ver ta ieš ko ti ko kių nors tie sio gi nių sub ti les nių ir 
gi les nių Baž ny čios mo ky mo at spin džių, iš sky rus, be 
abe jo, Qu es te del Saint Gra al, ku ris tie siog pri bloš
kian čiai iš si ski ria iš ki tų ro ma nų sa vo to nu, sti liu mi 
bei ra šy mo tech ni ka“8. Ne ži no mas šio ro ma no au to rius 
aiš kiai at me ta kur tu a zi nės mei lės idea  lus ir per ei na 
prie spe ci fi nės di dak ti nės te olo gi jos for mos, ku ri, tie sa, 
ski ria ma tai pa čiai fe o da li nio dva ro pub li kai. Qu es te 
au to rius skel bia šv. Ber nar do Kler vie čio mo ky mą, rei
ka lau jan tį griež tai ir ga lu ti nai iš si ža dė ti pa sau lie ti nės 
ri te ri jos ver ty bių, ryš kiai iš skleis tų kituo se Ar tū ro cik lo 
ro ma nuo se kaip Chrétie no iš Trua Con te del Gra al9 ar 
Vol fra mo iš Ešen ba cho Par zi val10. Cis ter sų tra di ci ja 
tu ri didelės įta kos po pu lia raus siu že to in ter pre ta ci jai 
ir jį trans for muo ja: mis ti nė, o ne pa sau lie ti nė mei lė 
ska ti na ieš ko ti šven to jo Gra lio, ir ši mei lė rei ka lau ja 
vi siš kai iš si ža dė ti kū niš ko sios:

kiek vie nas, ku ris iš vyk da mas į šį [šven to jo Gra lio] 
ieš ko ji mą pa si ims su sa vi mi mer ge lę ar sa vo da mą, 
puls į mir ti ną nuo dė mę; ir nė vie nas te ne iš vyks ta, 
kol jam ne bus at leis tos jo nuo dė mės, ar be iš pa žin
ties, nes nie kam ne va lia įženg ti į to kią di džią tar
nys tę tol, kol nė ra ap si va lęs nuo sun kios nuo dė mės 
ir lais vas nuo bet ko kios ydos. Nes tai nė ra že miš kų 
da ly kų ieš ko ji mas, bet Mū sų Vieš pa ties slė pi nių ir 
Jo pa slap tin gų jų džiaugs mų sie kis. Šias die viš ką sias 
pa slap tis aukš čiau sia sis Mo ky to jas at skleis šven tam 
ri te riui, ku rį Jis pats iš si rin ko bū ti sa vo tar nu tarp 

ri te rių: jam Jis at skleis šven to jo Gra lio slė pi nius ir 
pa ro dys tai, ko žmo gaus šir dis dar ne pa ty rė ir prieš 
ką nu blanks ta vi sos kal bos11.

Tad dėl iš skir ti nės me ta fo rų ir ale go ri nių vaiz di nių 
var to se nos ro ma nas tam pa ne tik ypa tin ga pa sto ra ci ne 
prie mo ne pa sau lie čiui skai ty to juiam ži nin kui, bet ir ver
tin gu is to ri niu šal ti niu šiuo lai ki niam ty ri nė to jui. Qu es te 
au to rius, plė to da mas cis ter sų tra di ci ją, sy kiu per tei kia 

6 Plg. vi na ver e., op.cit., p. 759. vi du ram žių kul tū ros is to ri jo je yra 
ne ma ža pa vyz džių, kai tam tik ros li te ra tū ros ir me no for mos tam pa 
aki  vaiz džio mis di dak ti nė mis prie mo nė mis. Prin ci pas, jog sil pna ar 
ne mo ky ta sie la su ma te ria lių da ly kų bei li te ra tū ri nių ale go ri jų pa gal ba 
ga li leng viau su pras ti die viš kus da ly kus ir prie jų pri ar tė ti, pui kiai maty ti 
tiek mū sų ap ta ria ma me ro ma ne, tiek vi du ram žių be stia ri jų bei avia ri jų 
tra di ci jo je, tiek, be abe jo, baž ny ti nė je dai lė je.

7Ibid.
8 ro ach W., „eu cha ris tic tra di tion in the ‘Per les vaus’“, in: Zeitschrift

fürromanischePhilologie, 49, 1939, p. 10.
9 dar ki taip šis ro ma nas va di na mas PercevalleGalloisar ba tie siog 

Perceval.
10 La bai ti kė ti na, jog šio je cis ter siš ko je ar tū ro ro ma nų in ter pre ta ci jo je 

ir ypač ta me, kaip ro ma ne yra for muo ja mas ri te ri jos pa veiks las, ga li ma 
at sek ti tie sio gi nę vie no pa ties ber nar do Kler vie čio teks to įta ką – tai jo 
LiberadmilitesTempli:Delaudenovaemilitae („Kny ga Šven tyk los kar-

žy giams: nau jo sios ri te ri jos pa šlo vi ni mas“). Šiuo tekstu, ku rį ber nar das 
pa ra šė vie nam iš tam plie rių or di no įkū rė jų, sa vo bi čiu liui Hu go nui iš 
Pa y ens, Kler vie tis iš dės to, koks tu rė tų bū ti tik ra sis „Kris taus ri te ris“, bei 
pie šia ale go ri nį je ru za lės pa veiks lą. tik ra sis ri te ris, pa sak jo, ko vo ja dėl 
Kris taus ne tik su iš orės prie šais, bet pir miausia su sa vo pa ties ydo mis, 
ir, per fra zuo jant pa tį ber nar dą, „jo sie lą sau go ti kė ji mo sky das, o kū ną 
– plie no šar vai, ir jis vi suo met pa si ren gęs au ko tis var dan Kris taus“. Šis 
teks tas, pa ra šy tas Xii a. ra gi nant į Kry žiaus žy gius, ne abe jo ti nai bu vo 
ak tu a lus ir Xi ii a. pir mo je pu sė je: La te ra no iv su si rin ki mas nu ma tė 
Kry žiaus žy gį 1217 m., ku ris, tie sa, ne įvy ko dėl po pie žiaus ino cen to 
iii mir ties (1216). ne pai sant to, ir vė liau dar bu vo ren gia mi Kry žiaus 
žy giai, bet jau ne vien tik į Šven tą ją že mę, Pa les ti ną, bet ir ko vai prieš 
įvai rias ere zi jas, pir miau sia prieš ka ta rus.

11 TheQuestoftheHolyGrail, tran sla ted with an in tro duc tion by 
P. M. Ma ta ras so, Pen guin bo oks, 1981, p. 47. to liau pus la piai nu ro-
do mi teks te.

Persivalis ir Galachadas su Gralio taure. Miniatiūra. Paryžiaus 
nacionalinė biblioteka
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ir gy ve na mo jo me to re a li jas bei re li gi nio gy veni mo fak
tus. Šis iš skir ti nu mas ir pa stū mė jo pa si rink ti mini mą 
ro ma ną kaip at ra mos taš ką, nuo ku rio ga li ma leis tis į 
pla tes nę kai ku rių XI II a. re li gi nio gy ve ni mo reiš ki nių 
ana li zę, su si tel kiant į jo cen trą – Eu cha ris ti ją, ku ri ro
ma ne įkū ni ja ma pa si tel kus šven to jo Gra lio vaiz di nį.

Šven to jo Gra Lio eu cHa ris ti nės  
siM bo Li Kos rai da

Api brėž ti Gra lio sim bo li ką per se yra la bai su dė tinga: 
šis sim bo lis su si for ma vo mai šan tis skir tin giems kul tū ros 
sluoks niams ir dėl vė les nės daž nos ale go ri za cijos ta po 
itin kom plek siš kas. Ne abe jo ti na, kad Gra lio mo ty vas 
Ar tū ro cik lo ro ma nuo se tu ri kel tiš kas šak nis ir glau džiai 

sie ti nas su gau sy bės ra go, ma giš kų gy vy bi nes ga lias 
su grą ži nan čių ka ti lų ir pan. vaiz di niais12. Ta čiau mū sų 
at ve ju svar bu tai, kad ir jo krikš čio niš kas eu cha ris ti nis 
lyg muo tu ri ga na pai nią is to ri ją bei sa vus šal ti nius. 

Jau mi nė ta me ro ma ne Chrétie nas iš Trua pir mas 
su jun gia pa sa ko ji mą apie Gra lį su ka ra liaus Ar tū ro 
le gen do mis13. Ta čiau šis pa sa ko ji mas dar ne tu ri ko kio 
nors at ski ro eu cha ris ti nio mat mens. Con te del Gra al 
taip ir li ko ne baig tas, ta čiau ne tru kus pa si py lė įvai rūs 
ro ma no tę si niai bei sa vi tos in ter pre ta ci jos. Pa čio je XII a. 
pa bai go je Ro bert’as de Bor ro nas su kū rė ei liuo tą ro ma ną 
Jo seph d’Ari mat hie, ku ria me, pa si telk da mas ka ra liaus 
Ar tū ro ir Gra lio le gen dų bei apok ri fi nių evan ge li jų 
me džia gą, šven to jo Gra lio sim bo li ko je aiš kiai iš ski ria 
nau ją plot mę. Ka no ni nės evan ge li jos apie Juo za pą iš 

Ari ma tė jos kal ba la bai šykš čiai: mi ni ma 
tik jį bu vus slap tą Jė zaus mo ki nį, ku ris 
taip pat „lau kė Die vo ka ra lys tės“. Jis bu
vo Je ru za lės si ned rio no na rys, pa lai do jęs 
Kris tų sau pri klau san čia me ka pe (Mk 15, 
43; Lk 23, 50). Dau giau apie Ari ma tie tį 
pa sa koja apok ri fi nė Pet ro evan ge li ja, pa
ra šy ta II a., ku rio je jis pri sta to mas kaip 
„Pi lo to ir Vieš pa ties bi čiu lis“14. Apok ri fi nė 
Ni ko de mo evan ge li ja (da tuo ja ma IV–V 
a.) pa sa ko ja apie Juo za po iš Ari ma tė jos 
įka li ni mą – to dėl, kad šis pa lai do jęs Jė
zų. Ta čiau ši evan ge li ja mi ni ir tai, kad jį 
iš lais vi nęs pri si kė lu sy sis Kris tus, ir taip 
Juo za pas ta pęs pir mu pri si kėli mo liu dy to
ju. Pir mo je sa vo ro ma no da ly je Ro bert’as 
de Bor ro nas la bai smul kiai at pa sa ko ja 
Ni ko de mo evan ge li ją, ta čiau to liau jis 
įve da ke le tą nau jų mo ty vų ir taip su tei
kia Gra lio le gen dai eu cha ris ti nį lyg me nį. 
Tai dar aiš kiau ma ty ti ki ta me vė les nia me 
ro ma ne – Es toi re del Saint Gra al. Jo au to
rius, trans for muo da mas Bor ro no siu že ti nę 
li ni ją, dar pra ple čia krikš čio niš ką Gra lio 
legen dos ver si ją. Qu es te įvy kiai dau giau
sia ir ap ra šo mi pa gal to liau per tei kia mą 
Es toi re del Saint Gra al siu že tą:

Juo za pas iš Ari ma tė jos, ku rį bu vo pa sam
dęs Pon ci jus Pi lo tas, pra šo jo už sa vo atlik
tą ka ri nę tar ny bą ati duo ti Kris taus kū ną. 
Pi lo tas ne tik pa ten ki na Juo za po pra šy mą, 

12 Kel tiš ka Gra lio sim bo lio kil mė nuo dug niai ana-
li zuo ja ma Lo o mis r. s., „the irish ori gin of the Grail 
Le gend“, in: Speculum, 8, 1933, p. 415–431. bend ra 
sim bo lio kil mės bei rai dos vė les nė se jo in ter pre ta ci jo se 
ap žval ga pa tei kia ma Mat thews j., TheGrail:Questfor
eternal, Lon don, 1991.

13 ContedelGraal pa ra šy tas apie 1190 m. 
14 žr. ver ti mą naujasisŽidinysAidai, 1992, nr. 6, 

p. 5–9.
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eu cHa ris ti ja ir Šven ta sis Gra Lis

bet dar ir do va no ja jam Pas ku ti nės va ka rie nės tau rę, 
į kurią Juo za pas su ren ka nuim to nuo kry žiaus Kris
taus krau ją. Kai žy dai Juo za pą įka lina, kam ta sai 
pa lai do jęs Jė zų, pri si kė lęs Iš ga ny to jas at ne ša jam 
šven tą jį in dą ir pa sa ko, jog Šven to ji Dva sia jį sau gos 
ir glo bos iki pat jo iš lais vi ni mo. Žlu gus Je ru za lei, 
po 42 me tų, jį iš lais vi na Ves pa sia no ka riai, o vė liau 
pa krikš ti ja šv. Pi ly pas. Kris tui pa lie pus, Juo za pas, 
su sa vi mi pa si ė męs Gra lį, ve da gru pę krikš čio nių į 
mi si jų ke lionę po va ka ruo se esan čius kraš tus. Pa ke
liui Juo za pui lie pia ma pa sta ty ti me di nę ar ką Gra liui 
(ši taip pa brė žia ma ana lo gi ja tarp Juo za po ke lio nės 
su Gra lio tau re ir Se no jo Te sta men to iš si pil dy mo 
Nau ja ja me).
Gra lio ke liau nin kai at vyks ta į Sa ro tvir to vę, ku rią 
val do su Egip to ka ra liu mi To lo me ru ka riau jan tis 
ka ra lius Eve la kas. Juo za pas ir jo sū nus Juo za pa tas 
Eve la kui ir jo ma gams skel bia Tre jy bės bei Įsi kū ni ji mo 
slė pi nį, ta čiau jų pa stan gos evan ge li zuo ti ka ra liaus 
dva rą yra ne sėk min gos. Kai Juo za pas ir Juo za pa
tas mel džia Die vo pa gal bos prie šais ar ką su Gra lio 
tau re, jie įves di na mi į Gra lio slė pi nius, o Juo za pa tą 
pats Kris tus įšven ti na pir mu vys ku pu. Die vo įsi ki ši
mas le mia Eve la kui per ga lę prieš jo prie šus, ir vi sa 
ka ra liš ka Sa ro šei ma bei vi si pa val di niai at si ver čia 
ir pa si krikš ti ja.
Įstei gęs Sa re baž ny čią, Juo za pas su sa vo pa ly do vais 
Die vo lie pia mi lei džia si į mi si jas po bri tų že mes ir iki 
pat sa vo mir ties pa moks lau ja Bri ta ni jo je, Ai ri jo je, 
Ško ti jo je bei Vel se. Sau go ti Gra lį pa ti ki ma Juo za po 
sū nė nams, ku rių pa li kuo nys sa vo ruož tu ei na šią šven
tą tar ny bą iki pat ka ra liaus Ar tū ro die nų (tai gi iš ti sus 
ke tu ris šim tus me tų). Es toi re nuo lat leit mo ty viš kai 
pri me na pra na šys tę, kad pas ku ti ny sis Juo za po pa li
kuo nis, var du Ga la ha das, ne tik taps pa čiu šau niau siu 
ri te riu pa sau ly je, ki lu siu iš kil min gos ka ra liaus Do vy
do ir Juo za po Ari ma tie čio gi mi nės, bet ir vie nin te lis 
iki ga lo už baigs šven to jo Gra lio ieš ko ji mą15.

Il ga ir pai ni Gra lio sim bo li kos is to ri ja pui kiai at spin di 
re li gi nės mąs ty se nos, įsi kū ni ju sios Ar tū ro cik lo ro ma
nuo se, gy vy bin gu mą ir tal pu mą. Gra lio mo ty vas, ku rį 
Chrétie nas iš Trua pa li ko vė les nėms in ter pre ta ci joms, 
įga vo pa slap tin go in do reikš mę ir sim bo li zuo ja tau rę, 
ku rio je vyks ta eu cha ris ti nis per kei ti mas, bei die viš ką ją 
ma lo nę, tei kia mą tiems, ku rie da ly vau ja ben drys tės su 
Die vu slė pi niuo se.

te oLo Gi Nis QueSTeDeLSAInTGRAAL 
koN teks tas

La te ra no IV Su si rin ki mas pa čiu pir mu ka no nu pa
tei kė Ka ta li kų Baž ny čios ti kė ji mo są va dą, ku ria me 
eu cha ris ti niam per kei ti mui api bū din ti bu vo pa si telk tas 
trans subs tan cia ci jos ter mi nas:

Yra vie na Vi suo ti nė Baž ny čia, už ku rios nė vie nas 
nė ra iš gelbs ti mas, ku rio je yra tas pats vie nas ku ni gas 
ir vie na au ka – Jė zus Kris tus, ku rio kū nas ir krau jas 
iš tik rų jų yra al to riaus sak ra men te duo nos ir vy no 
pavi da lais. Duo na į kū ną ir vy nas į krau ją yra es miš
kai per kei čia mi (tran subs tan tia tis) die viš kos ga ly bės 
dė ka, kad mes iš Jo pri im tu me tai, ką Jis pri ėmė iš 
mū sų, idant bū tų pa da ry tas to bu las vie ny bės slė
pinys. Šio sak ra men to teik ti ne ga li nie kas, iš sky rus 
ku nigą, apei go mis įšven tin tą Baž ny čios rak tų ga lia, 
ku riuos pats Jė zus Kris tus per da vė Apaš ta lams ir 
jų įpė di niams16.

Šis ka no no frag men tas su mi ni ke le tą kon kre čių 
pro ble mų, kė lu sių gin čų bei te olo gi nių dis ku si jų, ku
rių, be je, di dy sis Su si rin ki mas ne už bai gė. Tai re a laus 
Kris taus bu vi mo Eu cha ris ti jo je ir trans subs tan cia ci jos 
klau simai bei kon sek ra ci jos ga li my bė tik tar pi nin kau
jant ku nigui.

Eu cha ris ti jos sak ra men tas bu vo įsteig tas pas ku
ti nės va ka rie nės me tu: Jė zus, pa lai mi nęs duo ną, ją 
da vė sa vo mo ki niams sa ky da mas „tai ma no kū nas“; 
va ka rie nės pa bai go je jis da vė jiems vy no sa ky da mas 
„tai ma no krau jas“. Eu cha ris ti jos įstei gi mą pas ku ti nį 
va ka rą prieš Kris taus kan čią ir nu kry žia vi mą ap ra šo 
ke tu rios Nau jo jo Te sta men to kny gos (Mt 26, 26–28; Mk 
14, 22–24; Lk 22, 17–20; 1 Kor 11, 23–25). Eu cha ris ti
jos šventi mas ly gi na mas su am ži nai truk sian čia puo ta 
Die vo Ka ra lys tė je. Eu cha ris ti ja at si du ria krikš čio niš ko 
dva singu mo cen tre. Ta čiau ir XI a., ir XI II a. to kie su 
Eu charisti   ja su si ję klau si mai kaip ko eg zis ten ci ja bei 
transsubs tan cia ci ja te be bu vo svars to mi. Pa stan gų 
su vie no din ti li tur gi ją kon teks te šv. Au gus ti no (V a.) 
tvir ti ni mas, jog „ti kė ji mo slė pi niais ga li ma tin ka mai 
ti kė ti, bet jų ne ga li ma tin ka mai pa aiš kin ti“, ne ga lė jo 
bū ti pri im tas be iš ly gų. Są vo ka „trans subs tan cia ci ja“ 
bu vo su kur ta pir mo je XII a. pu sė je, mė gi nant nu ro dy ti, 
kaip įvyks ta eu cha ris ti nis per kei ti mas, kaip vy nas ir 
duo na tam pa Kris taus kū nu ir krau ju, ap iman čiu kar

15 ši estoiredelSaintGraalsan trau ka pa tei kia ma pa gal La go rio v. 
M., „jo seph of ari mat heia: the vi ta of a Grail saint“, in: Zeitschriftfür
RomanischePhilologie, 91, 1975, s. 55–56.

16 §1. [...] unaveroestfideliumuniversalisecclesiaextraquam
nullusomninosalvaturinquaidemipsesacerdosetsacrificiumIesus
Christuscuiuscorpusetsanguisinsacramentoaltarissubspeciebus
panisetviniveracitercontinenturtranssubstantiatispaneincorpus

etvinoinsanguinempotestatedivinautadperficiendummysterium
unitatisaccipiamusipsidesuoquodaccepit ipsedenostro.ethoc
utiquesacramentumnemopotestconficerenisisacerdosquifueritrite
ordinatussecundumclavesecclesiaequasipseconcessitapostoliset
eorumsuccessoribusIesusChristus.Lo ty niš kas teks tas iš Decreesof
theecumenicalCouncils, t. 1: (ni ca ea i – La te ran v), red. n. P. tan ner, 
Ge or ge town, 1990, p. 230.
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tu Jo sie lą ir dieviš ku mą. Dau gy bė je dis ku si jų, ki lu sių 
dėl per kei ti mo bū do, bu vo pa brė žia ma fi zi nė Kris taus 
bu vi mo tik ro vė. Tačiau bū tų la bai ne tiks lu tvir tin ti, 
kad La te ra no IV Su si rinki mas ap ri bo jo ga li my bę eu
cha ris ti nį per kei ti mą aiš kin ti įvai riai17. Ga ry Ma cy 
ra šo: „Iš tie sų te olo gai La te ra no IV Su si rin ki mo me tu 
su ski lo apy tik riai į tris gru pes, skir tin gai aiš ki nan čias 
eu cha ris ti nio per kei ti mo pro ce są. Vie ni tvir ti no, kad 
duo na ir vy nas pa si lie ka drau ge su Vieš pa ties kū nu ir 
krau ju; ki tiems at ro dė, kad duo nos ir vy no sub stan ci jos 
laips niš kai su nyks ta, ir lie ka tik kū nas ir krau jas. Ir 
ga liau siai tre čia gru pė lai kė si nuo mo nės, kad duo nos 
ir vy no sub stan ci ja virs ta kūnu ir krau ju vos iš ta rus 
kon sek ra ci jos žo džius. Šiuo lai kine ter mi ni ja pir mą 
te ori ją pa va din tu me ‘kon subs tan cia ci jos’, an trą – ‘ani
hi lia ci jos’ ar ba ‘suk ce si jos’, o tre čią – ‘trans subs tan cia
ci jos’“18. Vė liau pa ma ty si me, kad kaip tik pas ku ti nės 
po zi ci jos lai ko ma si ro ma ne Qu es te del Saint Gra al; ją 
vė liau iš dės tys ir To mas Ak vi nie tis veika le Sum ma 
The o lo gi ca (III. q. 75); dar vė liau Ka ta li kų Baž ny čio je 
ji bus pri pa žin ta or to dok si ne. Dis ku si jos, aris to te liš ko
mis są vo ko mis svars tan čios sub stan ci jos ir ak ci den ci jų 
at ski ria mu mo pro ble mą, bu vo ži no mos ir mū sų ne įvar
dy tam cis ter sų ra šy to jui. Ga li my bė keis tis sub stan ci jai 
ne si kei čiant ak ci den ci joms ir su da ro trans subs tan cia
ci jos dok tri nos šer dį. Tad ku ni gui kon sek ruo jant duo ną 
ir vy ną, jų for ma bei iš ori nės sa vy bės lie ka tos pa čios: 
jų iš vaiz da, kva pas, sko nis – kaip duo nos ir vy no; ta
čiau jų pa grin das, pa ti sub stan ci ja per kei čia ma į tik rą 
Kris taus kū ną ir krau ją19. Taip Kris taus kū nas draug 
su vi su Jo die viš ku mu re a liai pa si lie ka Eu cha ris ti jo je 
duo nos ir vy no pa vi da lais. 

Tad svar bu pa žy mė ti kris to lo gi nių dok tri nų są ry šį su 
mo ky mu apie Eu cha ris ti ją20. XI II a. mal din gu mo prak
ti kos bei te olo gi nės spe ku lia ci jos lin ko la biau pa brėž ti 
Kris taus ne die viš ką, o žmo giš ką pri gim tį. Eu cha ris ti
nis Skaus mų Vy ras bei kū di kė lis Jė zus ta po svar biais 
vaiz di niais, ska ti nu siais vė les nę eu cha ris ti nės min   
ties rai dą. Nuo XII a. ant ros pu sės ypač su stip rė jo 
po žiūris, kad Eu cha ris ti ja apė mė tik rą, ken čian tį ir 
ma rų Kris taus kū ną. Dau gy bė veiks nių ga lė jo są ly
go ti to kį akcen tų pa si kei ti mą, ir kai ku rie ty ri nė to jai 
čia nu ro do nau jus el ge tau jan čių or di nų kris to lo gi nius 
as pek tus. Kar tu pa ste bė ti na, kad liau dies mal din gu mo 
prak ti kos vi suo met tu rė jo di de lės įta kos „aukš tie siems“ 
teologi niams svars ty mams. Štai pa vyz dys iš To mo 

Ak vi nie čio Summa The o lo gi ca – tie sa, kiek vė les nis, 
bet ga lin tis puikiai iliust ruo ti abi pu sį po vei kį. Doc tor 
An ge li cus sa vo pa ma ti nia me vei ka le iš ke lia to kį klau
si mą (ST, III. q. 76, a. 8): „ar iš tik rų jų Kris taus kū nas 
iš lie ka šia me sakra men te, kai Jis yra re gi mas kū di kio 
ar ba kū no pa vi dalu?“

eu cHa ris ti nis Liau dies MaL din Gu Mas

Re a lus Kris taus bu vi mas Eu cha ris ti jo je bu vo su vo
kia mas kaip pa gar bią bai mę ke lian tis slė pi nys. Taip jį 
Vi du ram žiais pri ėmė ir pa pras ti žmo nės, ir dva si nin
ki ja. XI II a. Mi šių me tu ku ni gas sto vė da vo nu ga ra į 
su si rin ku sią ben druo me nę, daž nai už už tva ros, ku ri iš 
da lies ar ba net ir vi siš kai už sto da vo vaiz dą. Iš žmo nių 
bu vo rei ka lau ja ma la bai kruopš čiai pa si reng ti Ko mu
ni jai. Pa pras tai jai bu vo ren gia ma si ei nant iš pa žin ties, 
pas nin kau jant, ke le tą die nų su si lai kant nuo ly ti nių 
san ty kių ir t. t.21 Ta čiau, kaip pa žy mi André Vau che zas 
kny go je Les lïïcs au Mo y en Age, žmo nės Vi du ram žiais 
„iš pa žin ties ėjo daž nai, mel dė si daug, bet Ko mu ni ją 
pri im da vo la bai re tai“22. Prie žas tis – bai mė ne ver tai 
pri im ti Vieš pa ties kū ną ir krau ją. Dva si nin ki ja bu vo 
la bai jaut ri sak ra men to pro fa na ci jos pa vo jui, ku rį 
ga lė jo kel ti tikin tie ji, a pri ori su vo kia mi kaip nu si dė
jė liai. Am bi va len tiš kas bu vo pats po žiū ris į Ko mu ni jos 
pri ėmi mą: vie na ver tus, žmo nės aiš kiai su pra to, ko kią 
nau dą tei kia daž nai pri ima ma Ko mu ni ja ir jos karš tai 
troš ko; ki ta ver tus, te olo gai bai mi no si, kad daž nas 
Ko mu ni jos pri ėmi mas ga li bū ti ma žes nio pa gar bu mo, 
leng va bū diš ku mo sak ra men to at žvil giu prie žas ti mi ir 
net ves ti prie pro fa na ci jos23. Ca ro li ne W. By num pa
ste bi, jog „esant at mos fe rai, kai iš pa žin čių klau sy to jai 
bei re li gi nė vy res ny bė kon tro lia vo pri ėji mą prie Eu
cha ris ti jos ir ska tino skru pu lin gą bei pa gar bios bai mės 
ku pi ną ruo ši mą si, žmo nės, ei nan tys Ko mu ni jos, prie 
sak ra men to jau sa vai me ar tė da vo su dva si niu ir psi
cho lo gi niu pa ky lėtu mu“24. To kia me kon teks te ra do si 
prak ti ka tie siog žiūrė ti į os ti ją, ji ne re tai va din ta net gi 
„ant ruo ju sak ra men tu“, ti kint, kad jau pats fak tas 
pa ma ty ti os ti ją tu ri dva si nės ver tės. Ga li bū ti, kad 
to kia si tu a ci ja su stip ri no eu cha ris ti nių ste buk lų bei 
re gė ji mų po pu lia ru mą ir daž nu mą. By num tvir ti na, 
kad „eu cha ris ti nių ste buk lų kles tė ji mas XII ir XI II 
a., kai pa dė ta ant pa te nos, už da ry ta ta ber na ku ly je 
ar pa ky lė ta ku ni go ran ko se os ti ja re gi mai pa virs da vo 

auŠra GriGaravičiūtė

21 Lynch j. H., op.cit., p. 281–282.
22 vau chez a., TheLaityintheMiddleAges:ReligiousBeliefsand

DevotionalPractices, not re da me, ind., 1993, p. 259.
23 by num c. W., HolyFeastandHolyFast:ReligiousSignificanceof

FoodtoMedievalWomen, ber ke ley, 1987, p. 58.
24Ibid., p. 60.
25Ibid., p. 51.

17 dis ku si ja ga lu ti nai bai gė si tik su tri den to su si rin ki mu, ku rio me-
tu „trans subs tan cia ci jos“ dok tri na bu vo prieš prie šin ta pro tes tan tiš kai 
„kon subs tan cia ci jai“, apie ku rią tuo jau pat kal bė si me. 

18 Ma cy G., op.cit., p. 13.
19 Plg. Lynch j. H., TheMedievalChurch, Lon don, 1992, p. 281.
20 Šis są ry šis svars to mas y. con gar straips ny je „doc tri nes chris to-

lo gi qu es et théolo gie de l’eu cha ris tie: sim ples no tes“ (in: Revuedes
SciencesPhilosophiquesetThéologiques, 66, 1982, p. 233–244).
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į Kris tų, ne bu vo (kaip dau ge lis tvir ti na) trans subs
tan cia ci jos dok tri nos vaisius. Vei kiau tai bu vo tam 
tik ros mal din gu mo for mos iš raiš ka, ku ri tik da rė to kį 
dok tri ni nį api brė ži mą tie siog aki vaiz dų“25.

Eu cha ris ti nių re gė ji mų bū ta jau ge ro kai anks čiau, 
pasak Ro a cho, įvai rio mis for mo mis jų ap tin ka ma dar 
pa tris ti niu lai ko tar piu. Ana li zuo da mas eu cha ris ti nį 
regė ji mą Ar tū ro cik lo ro ma ne Per les vaus, Ro a chas 
pa rodo, kad eg zis ta vo ma žiau siai trys to kių re gė ji mų 
funk cijos: „a) baus mė tiems, ku rie ne pa gar biai pri ima 
ar elgia si su Eu cha ris ti ja, b) at ly gis ar ba pa guo da iš
ti ki mam ti kin čia jam, c) abe jo jan čio žmo gaus ti kė ji mo 
su stip ri ni mas“26. Eu cha ris ti niai re gė ji mai Va ka ruo se 
pa pli to dėl Gri ga liaus Di džio jo įta kos. Ta čiau, kaip 
paste bi Ro achas, pats Gri ga lius pa tei kia tik ke le tą is to ri
jų apie ste buk lin gas os ti jos ga lias ir nie kur ne už si me na 
apie jos per si kei ti mą į kū ną ar krau ją, ar net į žmo gaus 
fi gū rą. Kai ku rių au to rių ma ny mu, svar bų vaid me nį 
eu cha ris ti niams ste buk lams plin tant to me to pran cū zų 
kro ni kose at li ko re ak ci ja į XII a. al bi gie čių ir val die čių 
ere zi jas27. Įvai rių eu cha ris ti nių ste buk lų, ran da mų  
XII–XI II a. kro ni ko se bei ha giog ra fi niuo se teks tuo se, 

kon teks te ga lima iš skir ti įvai rias eu cha ris ti nių ap
si reiš ki mų reikš mes bei jų tei kia mų pa mo ky mų lyg
me nis: „Bū din ga ap si reiš ki mų po bū džio di fe ren cia ci ja  
tampa pa ste bi ma tik XII a. Vien tik kū no ar krau jo (ne 
žmo gaus fi gū ros) pa si ro dy mas bū din ges nis ‘baus mės’ 
is to ri joms, o žmo gaus fi gū ra daž niau siai pa si ro do ‘at
ly gio’ is to ri jo se“28. Štai Rei ne ris iš Lje žo vei ka le Lac ry
mae ap ra šo ku ni go regė ji mą, kai jis ma to prie kry žiaus 
pri kal tą ber niu ką, iš ku rio šo no į at na ša vi mo tau rę 
la ša krau jas ir vanduo. Pra dė jus kal bė ti „Tė ve mūsų“, 
re gė ji mas stai ga pa sikei čia, ir ku ni gas pa ma  to tą pa tį  
vai ką sė din tį sos te šlovė je. Vai ko os ti jo je vaiz di nys  
pa brė žia Kris taus žmo giš ką pri gim tį, kar tu tam pa 
sa vi ta pa ra le le su Ab ra o mo auka: Die vas au ko ja sa vo  
vie na ti nį sū nų, kaip ir Ab ra o mas au ko jo Iza o ką ant 
Mori jos kal no. Šia me re gė ji me apčiuo pia ma ir prin ci
po „tas pats vie nas ku ni gas ir vie na au ka“ ele men tų. 
Mi ri Ru bin, ko men tuo da ma Vi du ram žių eu cha ris ti nius 
re gė ji mus, rašo: „taip akis bu vo įpra tusi ir taip bu vo 
iš la vin tas protas per keis tą (tran subs tan tia ted) os ti ją 
re gė ti kaip tik rą Kris tų, – ypač vie nu jo ken čian čių jų 
pavida lų – kaip pa au ko tą kū di kį, – jog tos šiur pios is
to ri jos apie krau juo jan tį kū di kė lį Kris tų os ti jo je šio je 
kul tū ro je bu vo to le ruo ja mos ir ga lė jo cir ku liuo ti exemp 
la pa vi da lu“29.

To kio je eu cha ris ti nių re gė ji mų, ste buk lų, prak ti kų 
bei ti kė ji mų gau sy bės kon teks te pa si ro do ir ri te rių, 
už bai gu sių šven to jo Gra lio ieš ko ji mą, re gė ji mas ro
ma ne Ques  te del Saint Gra al. Eu cha ris ti niai slė pi niai, 
su da bar ti nan tys Kris taus nu kry žia vi mą, mir tį ir jo 
tei kia mą ma lo nę, su da ro da lį šven to jo Gra lio sim bo li
kos, ir čia iš ky la li te ra tū ri nio kū ri nio for ma. Šven ta sis 
Gra lis su jun gia skir tin gus Vi du ram žių re li gi nio gy ve
ni mo lygme nis, o aukš to ji te olo gi nė kul tū ra su si pi na 
su po pu liaria liau diš ka ir vi ca ver sa. 

Gra Lio ri te rių re Gė ji Mas

Gra lio ri te riai, išpildę šven to jo Gra lio ieš ko ji mą, da
ly vau ja Eu cha ris ti nia me slė pi ny je; jiems su tei kia ma 
gar bė re gė ti „ati deng tą, at skleis tą Gra lį“, ir tai ga li bū ti 
in ter pre tuo ja ma kaip tie sio gi nis mis ti nis da ly va vi mas 
sak ra men to tei kia mo je ma lo nė je. Ga li my bę re gė ti at
skleis tą Gra lį ga li me su pras ti ir kaip ap reiš ki mą – at
pil dą už „ty riau sių jų ri te rių“ nuo pel nus. Ta čiau žvilg
te lė ki me įdė miau į pa tį Qu es te del Saint Gra al teks tą ir 
pa žiū rė ki me, kaip ja me at si spin di jau mi nė ti ti kė ji mai 

eu cHa ris ti ja ir Šven ta sis Gra Lis

26 ro ach W., op.cit., p. 12.
27 al bi gie čiai, dar ki taip va di na mi ka ta rais, bu vo Xii–Xi ii a. dau giau sia 

ita li jo je ir Pie tų Pran cū zi jo je pa pli tu si ere ti kų sek ta. bū da mi du a lis tai, 
šie ne pri pa ži no sak ra men tų, fi zi nės Kris taus gi mi mo, nu kry žia vi mo 
bei mir ties tik ro vės. val die čių są jū dis, pra si dė jęs Xii a. pa bai go je, 
iš pra džių ne bu vo dog miš kai kuo nors nuo or to dok si nės baž ny čios 
mo ky mo nu kry pu si ere zi ja, o pa grin di niai ne su ta ri mai ki lo dėl pa sau-
lie čių pa moks la vi mo, ku ris tuo me tu bu vo tik dva si nin ki jos (tiks liau, 

Galachadas pristatomas artūrui ir apvaliojo 
stalo riteriams. Miniatiūra. Paryžiaus 
nacionalinė biblioteka

ku ni gi jos) dis po zi ci jo je.
28Ibid., p. 47.
29 ru bin M., op.cit., p. 137. exempla– tai trum pi vaiz din gi anek do-

ti nio po bū džio pa sa ko ji mai, pa pras tai naudo ti mo ra li za vi mo tiks lais 
ar ba tai ky ti ko kios nors idė jos iliust ra ci jai, ypač pa moks luo se. 

30 vi sas šven to jo Gra lio ieš ko ji mą už bai gian tis re gė ji mas ap ra šo mas 
pas ku ti nė je ro ma no da ly je. Gra lio mis te ri jo je da ly vau ja iš vi so dvy li ka 
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ir mo ky mai apie Eu cha ris ti ją. Štai kaip pra si de da ri te
rių įves di ni mas į šven to jo Gra lio pa slap tis:

Te gul ne bu vu sie ji Šven to jo Gra lio ieš ko ji mo ben d  
rais pa si ša li na iš šios vie tos: nes ne tei sin ga, kad  
ku ris nors jų čia pa si lik tų30. (p. 274)

Gra lio ri te riai da ly vau ja Šven to sio se Mi šio se ka ra
liaus Pe lė jaus rū muo se. Tik da ly va vu siems ieš ko ji me, 
t. y. ap si va liu siems ir pa si ren gu siems eu cha ris ti nei 
są jun gai, lei džia ma pa si lik ti me nė je, ku rio je vyks Gra
lio mis te ri ja.

Ir kai me nė bu vo vi siš kai tuš čia, ir jo je ne bu vo nieko, 
iš sky rus ieš ko ji mo ben drus, pa si li ku sie siems staiga 
pa si ro dė iš dan gaus nu si lei džian tis žmo gus, ap si ren
gęs vys ku po dra bu žiais ir ran ko je lai kan tis vys ku po 
laz dą, o ant jo gal vos bu vo už dė ta mit ra. Šlovin ga me 
sos te jį ne šė ke tu ri an ge lai, ku rį šie po to pa sta tė 
prie sta lo, ant ku rio sto vė jo šven ta sis Gra lis. Ant šio 
sve čio, nu žen gu sio pas juos vys ku po pa vi da lu, kak
tos bu vo įra šy ta: ČIA YRA JUO ZA PAS, PIR MA SIS 
KRIKŠ  ČIO NIŲ VYS KU PAS, KU RĮ MŪ SŲ VIEŠ PATS 
ĮŠVEN TI NO SA RO TVIR TO VĖ JE, DVA SI NIUO SE 
RŪ MUO SE. Ri te riai pa kan ka mai ge rai ga lė jo įskai
ty ti už ra šą, bet jo pras mė juos ne pa pras tai ste bi no, 
nes Juo za pas, apie ku rį skel bė už ra šas, tu rė jo bū ti 
iš ke lia vęs iš šio pa sau lio jau dau giau kaip prieš tris 
šim tus me tų. (p. 274)

Žmo gus, pa si ro dęs ri te riams, yra ku ni gas: eu cha ris ti
nis per kei ti mas įma no mas tik tar pi nin kau jant ku ni gui. 
Ki ta ver tus, nors nė ra or to dok siš ka tvir tin ti, kad kaip 
tik Juo za pas iš Ari ma tė jos (kai ku riais at ve jais jo sū
nus Juo za pa tas) yra pir ma sis vys ku pas, šios pozi ci jos 
lai ko ma si dau gu mo je Ar tū ro ro ma nų cik lo in terpre ta
ci jų, ir ji ky la iš apok ri fi nių teks tų bei pa ti ria daugy bę 
trans for ma ci jų Vi du ram žių li te ra tū ro je31. Pa žiū rė ki me, 
kaip to liau plė to ja si veiks mas:

[...] jis [Juo za pas] pri siar ti no prie si dab ri nio sta le lio 
ir kniūps čias par klu po prie šais al to rių. Stai ga, jau po 
kiek lai ko, jo au sis pa sie kė at si la po jan čių me nės durų 
trenks mas. Juo za pas ir me nė je bu vę ri te riai pa si su ko 
ir pa ma tė ke le tą an ge lų, ku rie į me nę jam ne šė to
kius da ly kus: du ran ko se ne šė žva kes, tre čia sis lai kė 
rau do nos ge lum bės au dek lą, o ket vir ta sis tu rė jo ietį, 
ku ri taip gau siai krau ja vo, kad la šai smar kiai kri to 
į in dą, ku rį an ge las lai kė ki to je ran ko je. Pir mie ji du 

pa sta tė žva kes ant sta lo, tre čia sis pa dė jo au dek lą 
ša lia šven to jo In do; o ket vir tas an ge las lai kė ie tį virš 
pat In do, kad la šan tis iš jos krau jas pa tek tų tie siai į 
jį. Kai tik tai bu vo at lik ta, Juo za pas pa ki lo ir pa ky
lė jo ie tį kiek aukš čiau virš In do, ku rį po to už den gė 
ge lum be. (p. 274–275)

Da bar Juo za pas pra de da au ko ti Mi šias. An ge lai jam 
at ne ša vi sa, kas rei ka lin ga au kai; ie tis, be abe jo nės, 
čia ati tin ka Lon gi no ie tį, ku ria bu vo per dur tas Kris
taus šo  nas, tad nuo ie ties la ša Kris taus krau jas. To liau 
– svar biau sias per kei ti mo mo men tas:

Po to Juo za pas el gė si taip, tar si ruoš tų si au ko ti Mi
šias. Kiek pa lau kęs, jis iš In do iš ėmė duo nos ga ba lė lį 
pri me nan čią os ti ją. Pa ky lė jus ją aukš tyn, stai ga į jį 
nu žen gė į kū di kį pa na ši fi gū ra, švy tin ti ir žai žaruo
jan ti kuo skais čiau siai, kaip tik ra ug nis. Jis įžen gė 
į duo nos ga ba lė lį, ku ris prie šais su si rin ku sių jų akis 
tuoj pat įga vo žmo gaus pa vi da lą. (p. 275)

Po kon sek ra ci jos os ti jo je pa si ro do kū di kis. Tai Kris tus. 
Ši da lis pri me na dau ge lį at ly gio is to ri jų, kur Kris tus 
ap si reiš kia vai ko ar kū di kio pa vi da lu sa vo iš ti ki miems 
ti kin tie siems. Ta čiau kar tu svar bu pa ste bė ti, kad vai kas 
pa si ro do iš kart po pa ky lė ji mo. Tai reiš kia, kad Qu es te 
au to rius XI II a. de ba tuo se apie eu cha ris ti nio per kei ti mo 
lai ką yra or to dok si jos pu sė je.

Juo za pas pra din go iš jų tar po, ir jie net gi ne ži no jo, kas 
jam nu ti ko. Ta da ri te riai bai min gai už ėmė sa vo vie tas 
prie Sta lo, o jų vei dais lie jo si mei lės ku pi nos aša ros. 
[...] Tuo met ben dra žy giai, pa kė lę akis, pa ma tė nu ogą 
žmo gaus fi gū rą, iš žen gian čią iš šven to jo In do: iš jos 
ran kų, pė dų bei šo no te kė jo krau jas. Jis ta rė jiems:
„Ma no ri te riai, ma no tar nai ir iš ti ki mie ji sū nūs, gyve
nan tys Dva sio je dar bū da mi kū ne, jūs, taip uo liai 
ma nęs ieš ko ju sie ji, aš ne be ga liu dau giau slėp tis nuo 
jūsų, ir jūs esa te ver ti iš vys ti da lį ma no pa slap čių, nes 
jūsų pa tir ti var gai pa da rė jus ver tais už im ti vie tą prie 
ma no sta lo, prie ku rio dar nie kas ne bu vo sė dė jęs nuo 
pat Juo za po iš Ari ma tė jos die nų. Vi siems li ku siems 
atiten ka tar nų už mo kes tis: tai reiš kia, kad šios pi lies 
ri te riai ir dau gy bė ki tų bu vo pri pil dy ti šven to jo In do 
tei kia mos ma lo nės, ta čiau nie ka da ne bu vo pa lies ti 
ma lonės taip ar ti, kaip da bar esa te jūs. Imki te ir 
val gy ki te šio bran gaus val gio, ku rio jūs taip se niai 
troš ko te ir dėl ku rio tu rė jo te iš kęs ti dau gy bę iš mė gi
ni mų“. (275–276)

auŠra GriGaravičiūtė

ri te rių: prie Ga la ha do, bo hor to bei Per se va lio, apie ku rių kla jo nes pa sa-
ko ja ro ma nas, pri si jun gia dar de vy ni ne ži no mi ri te riai; taip au to rius ve da 
pa ra le lę su dvy li ka Pas ku ti nė je va ka rie nė je da ly va vu sių apaš ta lų.

31 Kaip an tai jau mi nė ta me estoire.

32 Šia me ra ši ny je pa lies ti anaip tol ne vi si šven to jo Gra lio sim bo li-
kos as pek tai. vis dėl to ma nau, jog ir toks da li nis žvilgs nis pa de da bent 
kiek gi liau pa žvelg ti į pa čius svar biau sius jos bruo žus, šiuo at ve ju į 
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eu cHa ris ti ja ir Šven ta sis Gra Lis

Juo za pui pra din gus, Gra lio ri te riai tam pa dar vie no 
per si kei ti mo liu dy to jais: jie iš vys ta Skaus mų Vy rą. 
Kris tus pats vie toj Juo za po tam pa ku ni gu. Jis, Kris tus, 
yra au ka, bet kar tu ir au ko jan ty sis, ku ni gas. Jis iš da li ja 
ri te riams os ti jas, pats jas dė da mas jiems į burnas:

Jis pa ė mė į ran kas šven tą jį In dą, ir pri ėjęs prie Ga la
ha do, ku ris jam ar tė jant puo lė ant ke lių, da vė jam jo 
Iš ga ny to ją. O Ga la ha das, pa gar biai su dė jęs ran kas, 
jį pri ėmė vi sa sa vo šir di mi. Taip pat ir ki ti ri te riai. 
Ir kiek vie nam jų at ro dė, kad os ti ja, ku rią jis įdė jo į 
bur ną, bu vo pa ga min ta iš duo nos. Kai jie vi si pri ėmė 
tą šven tą jį mais tą, ku ris jiems at ro dė toks sal dus ir 
ma lo nus, jog at ro dė, kad vi sas pa sau lio sal du mas 
bū tų įsi kū ręs jų kū nuo se, juos pa mai ti nu sy sis ta rė 
Ga la ha dui:
„Sū nau, ku ris esi toks ty ras ir ne su tep tas, kaip tik 
įma no ma bū ti šia me gy ve ni me, ar ži nai, ką aš lai kau 
ran ko se?“
„Ne, – at sa kė Ga la ha das, – ne ži nau, jei ne pa sa ky si 
man“.
Jis at sa kė: „Tai yra in das, iš ku rio Jė zus Kris tus su 
sa vo mo ki niais val gė Ve ly kų avi nė lį. Tai in das, pats 
sa vai me pa si ro dęs mie las tiems, ku riuos aš radau es
ant ma no iš ti ki mais tar nais, tiems, ku rių akivaizda 
nuo se no la biau siai žei dė ne tu rin čius ti kė ji mo. Ir 
to dėl, kad jis sa vai me at ro dė mie las vi siems ma no 
žmo nėms, jis bu vo kuo ver čiau siai pa va din tas šven
tuo ju Gra liu“. (p. 276)
 
Šis frag men tas vėl su tei kia ga li my bę pa ma ty ti te o

lo gi nės dok tri nos at spin džius ro ma ne: ri te riai pri ima 

„sa vo Iš ga ny to ją“, ku ris jiems at ro dė kaip duo na. Ta
čiau iš tik rų jų tai ne bu vo pa prasta duo na, o re a lus  
Kris tus, ir štai ko dėl ši duo na jiems at ro dė to kia „sal di 
ir ma lo ni“. Čia taip pat ga li ma už čiuop ti ir mo ky mo apie 
sub stan ci jos ir ak ci den ci jų at ski ria mu mą ele men tų: 
os tija iš lai ko duo nos iš vaiz dą, sko nį bei kva pą, ta čiau 
jos sub stan ci ja jau yra tik ro, gy vo Kristaus, o ne duo
nos. Šis Jo re a lus bu vi mas os ti jo je pats sa vai me yra 
at ly gis rite riams, jiems su tei kian tis be ga li nę pa lai mą 
bei ma lonę. 

Šis pa slap tin gas ro ma ne ap ra šo mas vyks mas nė ra 
vien ra šy to jo iš mo nė ar gry nos fan ta zi jos vai sius. Jis tu ri 
tvir tą te olo gi nį pa grin dą, kar tu ir il gą dva sin gumo tra di
ci ją, sie kian čią anks ty vo sios pa tris ti kos lai kus. Šven to jo 
Gra lio pa veiks lą ku ria tiek pa go niš ki, tiek krikš čio niš ki 
ele men tai. Ne pai sant to, pats Qu es te del Saint Gra al 
au to rius nau do ja sa vo šal ti nius siek da mas vie no tiks lo: 
per teik ti gi lias re li gi nes tie sas bei sampratas pa sau lie
ti nio dva ro pub li kai. Jis pa si tel kia vaiz di nius, ku riuos 
pui kiai pa žįs ta jo skai ty to jai bei klau syto jai, ta čiau iš 
es mės trans for muo ja pa sau lie ti nius vaizdus į re li gi nio 
tu ri nio ale go ri jas. Nors ofi cia lio ji Baž ny čia nie ka da 
ne jau tė rei ka lo iš reikš ti sa vo nuo mo nės eu cha ris ti nės 
šven to jo Gra lio sim bo li kos klau si mu (ne iš li kę ofi cia lių 
baž ny ti nių šal ti nių, kaip nors ko men tuo jančių sa vo me tu 
itin po pu lia rias Ar tū ro cik lo le gen das), šis sim bo lis vis 
vien iš lie ka su pap ras tin tu XII–XI II a. aukš to sios te olo
gi jos iš dės ty mu, kar tu ir liau dies mal din gu mo prak ti kų 
at spin džiu. Be abe jo, šven ta sis Gra lis Qu es te del Saint 
Graal pa si ro do to me to re a li jų kon teks te, ir tai da rė jį 
dar la biau su pran ta mes nį ir ar ti mes nį tiems, į ku riuos 
krei pė si ne ži no mas mū sų ro ma no au to rius32.

eu cha ris ti nę plot mę. Mes ap ta rė me vie ną teks to frag men tą, ta čiau 
neabe jo ti nai ver tin ga bū tų ap im ti ir vi so ro ma no vyks mo kon teks tą, 
ana li zuo jant te olo gi nę ir ide o lo gi nę jo spe ci fi ką, ja me pa tei kia mas 

re a li jas bei ro ma no he ro jų pa veiks lus, ku rie taip pat lai ky ti ni re li gi nes 
idė jas įkū ni jan čio mis ale go ri jo mis. tad lie ka dar dau gy bė ne at sa ky tų 
klau si mų, o kar tu ir dau gy bė ki tų pri ei gos ga li my bių.
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[LE S.168] Pa ti Pa lai ma pra vė rė iš min ties lū pas ir ta
rė: Pa lai min ti dva sios ne tu rė liai1, nes jų yra dan gaus 
ka ra lys tė. 

Vi si an ge lai, vi si šven tie ji, vi si ka da nors gi mu sie
ji tu ri nu til ti, kai pra by la ši Tė vo Iš min tis, nes vi sa 
an ge lų ir vi sų kū ri nių iš min tis prieš ne per pran ta mą 
Die vo Iš min tį tė ra gry na kvai ly bė. Ir ši Iš min tis sa kė: 
pa lai min ti ne tu rė liai.

Esa ma dve jo po ne tur to. Pir ma sis yra iš ori nis ne tur
tas; jis ge ras ir di džiai gir ti nas žmo gu je, vyk dan čia me2 
jį lais vu no ru iš mei lės mū sų Vieš pa čiui Jė zui Kris tui, 
nes jis pats že mė je jį tu rė jo3. Apie šį ne tur tą čia dau giau 
ne kal bė siu. Ta čiau yra dar ir ki tas ne tur tas, vi di nis 
ne tur tas, ir apie jį kal ba mū sų Vieš pa ties žo džiai, kai 
jis sa ko: Pa lai min ti dva sios ne tu rė liai. 

Tad pra šau jū sų bū ti to kiais [ne tu rė liais], idant su
pras tu mė te šią kal bą. Nes lai ky da ma sis am ži no sios Tie
sos, sa kau jums: jei ne tap si te pa na šūs į šią Tie są, apie 

ku rią da bar ke ti na me kal bė ti, ne su pra si te ma nęs.
Jūs ma nęs klau sė te, kas gi yra ne tur tas sa vai me ir 

kas yra ne tu rė lis. No riu į tai at sa ky ti.
Vys ku pas Al ber tas4 mo kė, kad ne tu rė lis yra tas, ku

ris ne si džiau gia jo kiais Die vo su kur tai siais daik tais5, 
ir tai ge rai pa sa ky ta. Bet mes pa sa ky si me dar ge riau 
ir ne tur tą su pra si me dar aukš tes ne pras me: ne tu rė lis 
yra tas, ku ris nie ko ne no ri, nie ko ne ži no, nie ko ne turi6. 
Apie šiuos tris da ly kus aš da bar kal bė siu, ir la bai pra šau 
jū sų dėl Die vo mei lės, jei pa jėg si te, su pras ti šią tie są. 
O jei ir ne su pra si te, ne si rū pin ki te dėl to, nes ke ti nu 
kal bė ti apie taip su da ry tą7 Tie są, kad net tarp ge rų jų 
žmo nių ją pa jėgs su pras ti tik ne dau ge lis8.

[LE S.170] Pir miau sia sa kė me, kad ne tu rė lis nie ko 
ne no ri. Šią pras mę kai ku rie žmo nės su pran ta ne teisin
gai. Tai to kie žmo nės, ku rie at gai lau ja ir iš oriš kai to
bu li na si bū da mi pri si ri šę prie sa vo pa čių esy bės9, ir tai 
jie lai ko di džiu da ly ku. Die ve, pa si gai lėk, kaip ma žai 

Lii PaMoKsLas
Beatipauperesspiritu,quiaipsorumestregnumcoelorum(Mt 5, 3)

Mokytojas Ekhartas

VIduramŽIų dVaSINGumaS

1 netù  rė lis ne tik ne tu ri tur to, jis nie ko ne tu ri, to dėl šis žo dis man 
pa si ro dė la bai tin ka mas Mo ky to jo ek har to min tims per teik ti. be to, jis 
tu ri gra žią tra di ci ją mū sų ka ta li kiš ko je raš ti jo je: sa lia mo no sla vočins kio 
gies my nas (1646), Kon stan ti no sir vy do „Punk tai sa ky mų“ (1629, 1644) 
bei Frid ri cho Kur šai čio (1883) žo dy nai, vysk. an ta no bara naus ko st ver-
ti mas (žr. Lietuviųkalbosžodynas, t. 8, vil nius: Mokslas, 1970, s.v.).

2 Tout. čia mi ni ma vykdymo są vo ka į vie nuo lių sa vęs to bu li ni mo 
pro gra mą bu vo įves ta evag ri jaus Pon tie čio, vė liau jo no Ka sia no (pvz., 
Coll., 14, 1) per duo ta vi sam va ka rų vie nuo lių są jū džiui. Pla čiau žr. 
alek nie nė t., „an ge lo re gė ji mas ar ba Gri ga liaus na zian zie čio te sta-
men to ko men ta ras“, in: naujasisŽidinysAidai, 1993, nr. 2, p. 3–10.

3 Hât gehabet. ek har tas ne iš ken čia ne pa nau do jęs re to ri nės ok si mo ro no 
fi gū ros (de Li be ra a., adlocum). Pla čiau žr. pa kan ka mai taik lią ek har to 
kal bos re to riš ku mo ap žval gą: ere tas j., „Mis ti kų kal ba ir sti lius. stu di ja 
apie ec ke har to ir kai ku rių vi du ri nių am žių mis ti kų kal bą ir sti lių“, in: 
Atheneum, 1930, nr. 2, p. 113–160.

4 al ber tas di dy sis (†1280), do mi ni ko nų te olo gas, to mo ak vi nie-
čio mo ky to jas Kel no do mi ni ko nų studiumgenerale. ek har tas ir pats 
stu di ja vo Kel ne pas al ber to mo ki nius, vė liau va do va vo šiai mo kyk lai 
(1323–1324). iš kur pa im ta ši al ber to ci ta ta, nė ra ži no ma.

5 Fun da men ta laus au gus ti no sky ri mo džiaug tis/nau do tis va ria ci ja. 
anot au gus ti no, džiaug tis rei kia tik die vu ir sa vo bei ar ti mo sie la, o 
nau do tis – vi sais ki tais pa sau lio da ly kais.

6 cf. Mar ga re ta Po re ta, Speculumsimpliciumanimarum, 42 (ed. Paul 
ver de y en sj, cccM 69, p. 131): „o, šven to ji baž ny čia, ta rė Šven to ji 
dva sia, no ri ži no ti, ką ši sie la ži no ir ko ji no ri? Pa sa ky siu, ta rė Šven to ji 
dva sia. ji nie ko ne ži no, o jei ir ži no, tai tik tai, kad nie ko ne ži no. ir ji 
nie ko ne no ri, tik to, kad nie ko ne no ri. ir šis „nie ko ne ži no“ ir „nie ko 
ne no ri“, tę sė Šven to ji dva sia, duo da jai vi są tre jy bė je am ži nai sly pin-

tį lo bį“. Pa na šiais žo džiais Mar ga ri ta kal ba sa vo kny gos įžan go je: c. 
13, p. 55: „į tai, Mei le, at sa kau, ta rė Mąs ty mas, kad ši kny ga pa sa ko ja 
nuo sta bius da ly kus apie šią sie lą. to dėl ji sa ko, kad sie la ne si rū pi na, 
nė ra ger bia ma, ne su lau kia pa gar bos, ne tu ri ne tur to, ne tu ri pa guo dos, 
ne tu ri vie ni šu mo, ne tu ri mei lės, ne tu ri ne apy kan tos, ne tu ri pra ga ro, 
ne tu ri ro jaus. ir ji pa sa ko ja, kad ši sie la tu ri vis ką ir nie ko ne tu ri, ži no 
vis ką ir nie ko ne ži no, vis ko no ri ir nie ko ne no ri. ji taip pat ne no ri, tę-
sė Mąs ty mas, nei pa nie kos, nei ne tur to, nei kan ki nys tės, nei kan čių, 
nei šv. Mi šių, nei pa moks lų, nei pas nin ko, nei mal dų ir ji pri gim čiai 
duo da vis ką, ko tik ji pra šo be jo kios są ži nės grau ža ties“. Laiko ma, 
kad ek har tas „suon to lo gi nęs“ šias ir pa na šias Mar ga ri tos min tis; cf. 
van nier M.-a., „La théma ti sa tion de la mys ti que rhéno-fla man de 
par ec khart“, in: ja co bi K. (Hg.), Meistereckhart.Lebensstationen
–Redesituationen (Qu el len und Fors chun gen zur Ges chich te des  
do mi ni ka ne ror dens, neue Fol ge 7), ber lin: aka de mie ver lag, 1997, 
s. 193–204.

7 Sôgetâner. taip su dė tą, to kią, to kios pri gim ties die viš ką ir am ži ną 
tie są.

8 Kas bu vo Mo ky to jo ek har to klau sy to jai? Po pie žiaus jo no XXii bu lė 
pri ki ša, kad jis „ne tin ka mų da ly kų mo kęs pra stus žmo nes“. Šio je vie to je 
ma to me Mo ky to ją iš pa žįs tant sa vo mo ky mo ezo te riz mą. Ki tur ek har-
tas pri si pa žįs ta, kad jam bū sią ga na pa moks lą sa ky ti kad ir baž ny čios 
au kų dė žu tei (smul kiau žr. Lan ger o., „ec khardt und sein Pub li kum 
am ober rhein. zur an wen dung re zep tionst he o re tis cher ansätze in der 
Meis ter-ec khart-Fors chung“, in: ja co bi K., op.cit., s. 177–192).

9 Dieliute,diesichbehaltentmiteigenschaftinpenitencieundin
ūzwendigerüebunge. sun ku mų ke lia žo dis eigenschaft. čia pa si rin kau 
Quin to (anihremselbstischenIchfesthalten, s. 304) ir de Li be ra (restent
attachésâleurêtrepropre, p. 349) siū lo mą in ter pre ta ci ją.
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šie žmo nės iš ma no apie die viš ką ją Tie są! Šie žmo nės 
va di na mi šven tais žvel giant į iš orę, bet iš vi daus jie 
asi lai, nes ne su pran ta die viš ko sios Tie sos ypa tin gu
mo. Šie žmo nės taip pat sa ko, kad ne tu rė lis yra tas, 
ku ris nieko ne no ri. Ta čiau tai jie aiš ki na taip: žmo gus 
tu ri gy ven ti taip, kad jis vi suo met vi suo se da ly kuo se 
ten kin tų ne sa vo pa ties no rus, bet tu ri siek ti ten kin ti 
my li miau sią jį Die vo no rą10. Šie žmo nės ge ri, nes jų nuo
mo nė11 ge ra, to dėl no ri me juos pa gir ti. Die vas iš sa vo 
gai les tin gu mo te su tei kia jiems dan gaus ka ra lys tę. Bet 
aš kal bu lai ky da ma sis die viš ko sios Tie sos: šie žmo nės 
nė ra tikri ne tu rė liai, jie net ne pa na šūs į ne tu rė lius. 
Jie di de li tik nie ko ge res nio ne ži nan čių žmo nių aky se. 
Ta čiau aš sa kau, kad jie – asi lai, nie ko ne ži nan tys apie 
die viš ką ją Tie są. Dėl ge rų sa vo no rų jie tu rė tų pa siek ti 
dan gaus ka ra lys tę, bet apie ne tur tą, apie ku rį ke ti na me 
kal bė ti, jie nie ko ne ži no.

Jei kas ma nęs da bar pa klaus tų, kas gi iš tie sų yra 
ne tu rė lis, ku ris nie ko ne no ri, at sa ky da mas tar čiau 
štai ką: kol žmo gus tu ri tiek, kad tu ri sa vo no rą vyk
dy ti my li miau si ą jį Die vo no rą, tol toks žmo gus ne tu ri 
ne tur to, apie ku rį no ri me kal bė ti. Mat toks žmo gus vis 
dar tu ri no rą, ku riuo no ri pa ten kin ti Die vo no rą, ir tai 
nė ra tik ras ne tur tas. To dėl tik rą jį ne tur tą žmo gus tu ri 
tuo met, kai jis yra toks tuš čias12 nuo sa vo su kur to jo13 
no ro, koks bu vo, kai dar iš vis ne bu vo. Tad sa kau jums, 
lai ky da ma sis am ži no sios Tie sos: kol tu ri te no rą vyk dy ti 
Die vo no rą, kol trokš ta te am ži ny bės ir Die vo, tol ne sa te 
tik ri ne tu rė liai. Mat ne tu rė lis yra tik tas, ku ris nie ko 
ne no ri ir nie ko ne trokš ta.

[LE S.172] Kai dar bu vau pir mo jo je sa vo prie žas ty je, 
ne tu rė jau jo kio Die vo ir aš pats bu vau sa vęs prie žas

tis. Aš nie ko ne no rė jau, aš nie ko ne troš kau, nes bu vau 
tuš čia esy bė, pa žįs tan ti pa ti sa ve Tie sos džiaugs me. 
Tuo met aš no rė jau pats sa vęs ir ne no rė jau nie ko dau
giau. Tai, ko no rė jau, bu vau aš pats, ir kas aš bu vau, to 
ir no rė jau, ir tuo met aš bu vau tuš čias nuo Die vo ir vi sų 
daik tų14. Bet kai aš iš ėjau iš sa vo lais vo jo no ro ir ga vau 
sa vo su kur tą ją esy bę, tuo met jau tu rė jau sa vo Die vą. 
Nes prieš pra de dant bū ti kū ri ni jai, Die vas dar ne bu vo 
Die vas: vei kiau jis bu vo, kas bu vo. Kai at si ra do kū ri ni
ja ir ga vo su kur tą ją bū tį, tuo met Die vas jau ne be bu vo 
Die vas sa vy je, o bu vo Die vas kū ri ni jo je.

Bet mes sa ko me, kad Die vas, kiek jis yra Die vas, nė
ra aukš čiau sia sis kū ri ni jos sie kis, nes to kį pat di de lį 
tur tą tu ri ir men kiau sias kū ri nė lis Die vu je. Ir jei mu sė 
tu rė tų mąs ty mą ir mąs ty da ma ga lė tų iš tir ti am ži ną sias 
Die vo gel mes, iš ku rių ji at ėjo, tuo met, kaip sa ko me, 
Die vas, kar tu su vis kuo, kuo Jis yra Die vas, ne ga lė tų 
nei pa ten kin ti, nei iš pil dy ti ši tos mu sės [no rų]15. To dėl 
mes pra šo me Die vo, kad tap tu me tuš ti nuo Die vo, kad 
tie są su pras tu me ir am ži nai džiaug tu mės ten, kur ir 
aukš tie ji an ge lai, ir mu sės, ir sie los yra ly gūs, ten, kur aš 
bu vau ir no rė jau to, kas bu vau, ir bu vau tai, ko no rė jau. 
Tai gi mes sa ko me: jei žmo gus sie kia bū ti ne tu rė lis sa vo 
no rais, jis tu ri taip ma žai no rė ti ir trokš ti, kaip no rė jo 
ir troš ko, kai dar vi sai ne bu vo. Tad ši taip žmo gus yra 
nie ko ne no rin tis ne tu rė lis.

An tra: ne tu rė lis yra tas, ku ris nie ko ne ži no. Ki ta pro ga 
esa me sa kę, kad žmo gus tu ri gy ven ti taip, kad nie kam 
ne gy ven tų, – nei sau, nei Tie sai, nei Die vui. Bet da bar 
mes kal ba me ki taip ir no ri me pa sa ky ti štai ką: žmogus, 
idant tu rė tų to kį ne tur tą, tu ri gy ven ti taip, kad nie ka da 
ne pa gal vo tų, jog gy ve na nie kam, – nei sau, nei Tiesai, nei 

10 Denliebstenwillengotes. ne tu rė lio no ro ir die vo no ro ta pa tu mas 
– vie na pa grin di nių šio ek har to pa moks lo min čių. ne tu rė lis pa sie kia 
pa lai mą tik tuo met, kai tarp jo no ro ir die vo no ro nė ra jo kio skir tu mo, 
ga lin čio at skir ti jį nuo die vo. Ši te ma pa moks le ap ta ria ma ir va ri juo-
ja ma la bai pla čiai. Prie lie tu vių te olo gi nio žo dy no pri pra tę skai ty to jai 
ne truks pa ste bė ti, kad pa pras tai yra kal ba ma apie „die vo va lią“, to dėl 
tu rė čiau pa aiš kin ti, ko dėl čia ir vi sa me pa moks le sten giau si nuo sek liai 
willen, wille vers ti „no ras“, „no rė ji mas“, o veiks ma žo dį – „no rė ti“. 
Pra dė ti rei kė tų nuo lot. voluntas, „no ras“, „no rė ji mas“, „pa lan ku mas“, 
„ge ros pa stan gos“, o tei si nė je kal bo je – „įsta ty mo dva sia“. ir te olo gi-
nė je bei fi lo so fi nė je lot. kal bo je šis žo dis kaip tik tai ir reiškia, pvz., 
gar si ą ją au gus ti no tria dą scientia,memoria,voluntas Mi ka lo jus dauk ša 
1595 m. ver tė: „tu ri me tik tai vie ną dū šią, o tris ga ly bes jos: iš min tį, 
at mi ni mą, va lią ar ba no rą“ (Lietuviųkalbosžodynas, t. 18, 1997, s.v. 
va lia), pro tes tan tiš kos vol fen biu te lio posti lės au to rius taip pat ma no 
esant rei ka lą pa tiks lin ti: „teip die vo no ras o [ne per skai ty ta li ga tū ra 
„ir“? – d. a.] va lia yra, to dė lei ne bi jok“ (ibid.). Pui kus lek si kog ra fas 
Kon stan ti nas sir vy das 1620 m. (žr. Šir vy das K., Dictionariumtrium
linguarum.Pirmasislietuviųkalbosžodynas, vil nius: Mokslas, 1979) 
len. wola, lot. voluntas, ver čia tik „noras“ (p. 582), benevolentia „ge ras 
no ras“ (p. 145, 256, 558). jei ek har tas taip dažnai ir įvai riai ne var to tų 
šios są vo kos, ne pai sant ne pa to gu mo (pvz., gre ta va lia „no ras“ ne tu ri-
me veiks ma žo džio, kaip vo kie čių ar lo ty nų kal bo se), ga lė tu me vers tis 
šiuo žo džiu. ta čiau yra ir ki tas keb lu mas: ki tos šio žo džio reikš mės, 
pir miau sia su si ju sios su ga lia, su pai nio ja ir užgo žia mums rei ka lin gą ją: 
ne tu rė lio ir die vo, kiek vie no sa vaip, tu ri mas no ras, voluntas, jo kiu bū du 
nė ra „ge bė ji mas ap si spręs ti, są mo nin gai tiks lin gai at lik ti vie nus veiks-

mus ir su si lai ky ti nuo ki tų“, jis nė ra ir „tei sė ką dary ti, veik ti, tvar ky ti, 
val džia, ga lia“ ar „lais vas pa si rin ki mas, ne si var žy mas ką da ry ti, lais vai 
elg tis, lais vė“ (ibid.). to dėl, no rė da mas iš veng ti pra s mių pai nio ji mo 
ir siek da mas sa ki nių lanks tu mo, vie toj teo lo gi niuo se ir fi lo so fi niuo se 
teks tuo se var to ja mos „va lios“ pa si rin kau „no rą“, „norė ti“.

11 Irmeinungeistguot. die viš ką ją tie są ga li pa žin ti tik ne dau ge lis, 
to li nuo jos esan tie ji te tu ri nuo mo nę.

12 Ledic. svar bus ir sun kiai iš ver čia mas ek har to žo dis, reiš kian tis 
„tuš čias“, „lais vas“, „sve ti mas“.

13 Sînesgeschaffenenwillen. Kol dar ne bu vo kū ri mo, ek har to ne tu-
rė lis bu vo die vu je ir jo no ras vi siš kai su ta po su die vo no ru. jud vie jų 
no rų skir ty bės – kū ri mo pa da ri nys.

14 Ledicgotesundallerdinge. Pra si ver ži mas, durchbruch (žr. toliau, 
išn. 25), ku riam kvie čia ek har tas, yra tas pats at si ža dė ji mas, abges
cheidenheit. ek har to die vas tre jy bė grįž ta į sa vo vie ny bės pa grin dą, 
į „ne pa vi da liš ku mą“, ly giai kaip ir žmo gus, at si ža dan tis Švč. tre jy bės 
„at švai tų“ ar „pėd sa kų“ sa vo sie lo je – at min ties, mąs ty mo, mei lės. 
taip ek har tui at ro do „mis ti nis“ die vo ir žmo gaus su vie nė ji mo vyks-
mas: skir ty bių ne te kęs die vas ir skir ty bių at si sa kiu si žmo gaus sie la yra 
vie na ir tas pat.

15 cf. Serm.XII, Quiauditme,nonconfundetur, Q 198: „taip, an ge lai, 
žmo nės ir vi sos iš die vo iš te kan čios esy bės yra ly gios sa vo pir ma ja me 
iš te kė ji me. ir kas su vo kia vi sus daik tus pir ma ja me jų iš te kė ji me, juos 
su vo kia vi siš kai ly gius. jei jie yra to kie ly gūs lai ke, tai kaip ne pa ly gin-
ti dau giau jie bus to kie am ži ny bė je. jei su vok si mu sę die vu je, ji bus 
daug pra kil nes nė ne gu pats aukš čiau sias an ge las sa vy je. tad die ve vi si 
daik tai yra ly gūs, ir jie yra pats die vas“.

Lii PaMoKsLas
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Die vui. Maža to, jis tu ri bū ti taip lais vas nuo bet ko kio 
ži no ji mo, kad nei ži no tų, nei pa žin tų, nei nu tuok tų, kad 
ja me gy ve na Die vas; jis tu ri bū ti iš lais vin tas nuo bet 
ko kio ja me gy vuo jan čio pa ži ni mo. Nes kai žmo gus dar 
bu vo am ži na ja me Die vo me ne16, tuo met ja me ne bu vo 
nie ko ki to, tiks liau, kas ten bu vo, 
ir bu vo jis pats. Tad mes sa ko me, 
kad žmo gus tu ri bū ti toks tuš čias 
nuo sa vo pa ties ži no ji mo – koks 
jis bu vo, kai dar iš vis ne bu vo; ir 
leis tų Die vui veik ti, kaip Jis no ri, 
o žmo gus tap tų tuš čias.

[LE S.174] Vi sa, kas yra ki lę iš 
Die vo, sie kia gry no jo vei ki mo17. O 
žmo nėms bū din gas vei ki mas yra 
my lė ti ir pa žin ti. Čia ky la klau si
mas, nuo ko pir miau siai pri klau so 
Pa lai ma? Kai ku rie mo ky to jai sa
ko, kad ji sly pi mei lė je, ki ti – kad 
pa ži ni me ir mei lė je, ir pas ta rie ji 
jau geriau pa tai ko18. O mes sa
ko me, kad ji nė ra nei pa ži ni me, 
nei mei lė je; vei kiau sie lo je yra 
Kaž kas19, iš ko lie ja si pa ži ni mas 
ir mei lė. Pats šis Kaž kas sa vai me 
nei pa žįs ta, nei my li, kaip tai da ro 
sie los ga lios. Kas pa žįs ta šį Kaž
ką, tas ži no, kur sly pi pa lai ma. Šis 
Kaž kas ne tu ri nei „prieš“, nei „po“, jis ne lau kia jo kio 
pa pil dy mo, nes ne ga li nei lai mė ti, nei pra lai mė ti. To dėl 
jis yra toks api plėš tas, kad ne ži no, jog Die vas vei kia ja
me. Maža to, jis yra Tas pats20 ir džiau gia si sa vi mi taip, 
kaip [sa vi mi džiau gia si] Die vas. Tai gi mes sa ko me, kad 
žmo gus tu ri bū ti toks lais vas ir tuš čias, kad ne ži no tų ir 
ne su pras tų, jog ja me vei kia Die vas, – ir ši taip žmo gus 
ga li tu rė ti ne turtą.

Mo ky to jai sa ko, kad Die vas yra bū tis, mąs tan ti bū tis, 
kad jis pa žįs ta vi sus daik tus. Bet aš sa kau: Die vas nė
ra nei bū tis, nei mąs tan ti bū tis, nei pa žįs ta tą ar aną. 
To dėl Die vas yra tuš čias nuo vi sų daik tų ir to dėl jis  

MoKytojas eKHartas

yra vi si daik tai21. Tad kas no ri bū ti dva sios ne tu rė lis, 
tu ri bū ti toks ne tu rė lis vi su sa vo ži no ji mu, kad ne žino 
tų nie ko – nei Die vo, nei kū ri ni jos, nei sa vęs pa ties. 
Todėl yra bū ti na, kad žmo gus lais vai at si sa ky tų ži no ti 
ar pažin ti Die vo dar bus. Štai ši to kiu bū du žmo gus ga li 

bū ti ne tu rė lis savo ži no ji mu.
Tre čia: ne tu rė lis yra tas, ku ris 

nie ko ne tu ri. Daug kas yra sa kęs, 
kad to bu ly bė šio je že mė je yra netu
rė ti jo kių me džia gi nių daik tų, ir tai 
yra tei sin ga tik to kia pras me: kai 
taip da ro ma lais vai ši to no rint. Bet 
ne to kią pras mę aš tu riu gal vo je.

Aš jau sa kiau, kad ne tu rė lis yra 
tas, ku ris ne no ri pa ten kin ti Die
vo no ro, be to, kas vei kiau gy ve na 
taip, kad yra toks tuš čias nuo savo 
ir Die vo no rų, koks bu vo, kai dar 
ne bu vo kas nors. Apie šį ne tur tą 
sa ko me, kad tai aukš čiau sias ne
tur tas. An tra, sa kė me, kad [LE 
S.176] ne tu rė lis yra tas, ku ris 
nieko ne ži no apie Die vo dar bus 
ja me. Kai kas nors yra taip tuš
čias nuo ži no ji mo ir pa ži ni mo, kaip 
tuš čias nuo vi sų daik tų yra Die vas, 
tuo met tai gry niau sias ne tur tas. 
Bet tre čia sis ne tur tas, apie ku rį 

da bar kal bė siu, – jis yra pats gi liau sias: tai tuo met, kai 
žmo gus nie ko ne tu ri.

Įdė miai klau sy ki tės! Aš daug kar tų sa kiau, ir vie nas 
di dis mo ky to jas taip pat sa kė: žmo gus tu ri bū ti taip tuš
čias nuo vi sų daik tų ir vi sų dar bų, iš ori nių ir vi di nių, 
kad ga lė tų Die vui bū ti sa va vie ta22, kur jis ga lė tų veik ti. 
Bet da bar mes sa ko me ki taip. Te bū nie, kad žmo gus ta po 
tuš čias nuo vi sos kū ri ni jos, nuo Die vo ir sa vęs pa ties, 
bet ja me Die vas dar ga li ras ti vie tą sau veik ti; tuo met 
mes sa ko me: kol žmo gu je tai yra, jis dar nė ra ne tu rė lis 
gi liau siuo ju ne tur tu. Nes Die vo vei ki mui vi sai ne rei
kia, kad žmo gus sa vy je tu rė tų vie tą, kur ga lė tų veik ti 

16 Inderêwigenartgotes. cf. al ber tas di dy sis, Metaphysica, vi, 2, 
6: „su tvar ky tos vi su mos pra das yra vie nis: tai die viš ka sis Pro tas, ku ris 
ne si ski rian čiu nuo sa vęs ži no ji mu yra vi sų esy bių prie žas tis ir jų at žvil giu 
san ty kiau ja su jo mis kaip ku rian čio ji ir ne kin ta ma prie žas tis. iš tie sų jis 
jas su da ro, pa skirs to ir su tvar ko, pa na šiai kaip žmo gaus sėk lo je sly pin tis 
me nas (ars) su da ro, pa skirs to ir su tvar ko vi sus kū no na rius“.

17 čia sa vo te olo gi jai ek har tas pa nau do ja vie ną pla čiai ži no mą fi lo so-
fi nį aris to te lio prin ci pą, Decaelo, ii, 3, 286a 8–9: „Kiek vie nas esan tis 
daik tas, ku riam bū din gas vei ki mas, sie kia veik ti“.

18 Xi ii a. pa bai go je – Xiv a. pra džio je pla čiau siai svars ty ta te olo gi nė 
te ma – gin čuo se da ly va vo ir ek har to mo ky mą pa smer kęs po pie žius 
jo nas XXii – bu vo dan giš ko sios pa lai mos šal ti nio klau si mas. vie no 
po žiū rio lai ko si pran ciš ko nai: pa lai mos šal ti nis esan ti mei lė, ku rią 
iš rink tie siems įkve pia die vo re gė ji mas. Ki to kį po žiū rį pa lai ko  to mo 
ak vi nie čio mo kyk la, ma niu si, kad to bu lo ji pa lai ma yra re gė ti die vą, o 
mei lė – iš to kio re gė ji mo plau kian tis da ly kas.

19 einistindersêle. Quint j., s. 306: einetwasinderSeele; de Li-
be ra a., p. 352: ilyaquelquechosedansl’âme. Ki tur tą ein ek har tas 
va di na sie los pa grin du, ki birkš ti mi.

20 Selbedazselbe, lot. idemperse, t. y. ne kin ta mas, sa vy je ne tu rin tis 
prie žas ties kis ti. tai Pla to no fi lo so fi jos są vo ka, ta pu si ben dru vi dur am-
žių fi lo so fi jos tur tu.

21 ek har tas pa si nau do ja pseu do dio ny zi jaus for mu le, Dangiškojihie
rarchija, 4, 1, PG 3, 177d (jo no sko to ver ti mas): esseenimomniumest
superessediuinitatis (vi sų daik tų bū tis yra die vy bės virš-bū tis). 

22 sie la yra vie ta, kur vei kia die vas: aug., in: Ps. 9, 15. Pesanimae
recteintelligituramor:quicumpravusest,vocaturcupiditasautli
bido;cumautemrectus,dilectiovelcaritas.Amoreenimmovetur
tanquamadlocum,quotendit.Locusautemanimae,noninspatio
aliquoest,quodformaoccupatcorporis,sedinquosepervenisseper
amoremlaetatur.

dominikonų magistras skaito paskaitą. 
Xvi a. Medžio raižinys
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Die vas. Tik tai yra dva sios ne tur tas: bū ti tuš čiam nuo 
Die vo ir vi sų jo dar bų taip, kad Die vas, no rė da mas veik
ti sie lo je, pats tap tų vie ta, ku rio je jis no ri veik ti, – ir 
tai jis da ro no riai. Tad kai Die vas ran da to kį ne tu rė lį, 
tuo met ima veik ti sa vy je, ir Die vas tam pa tik rą ja sa vo 
vei ki mo vie ta, nes Die vas yra sa vy je vei kian ty sis. Čia, 
šia me ne tur te, žmo gus vėl pa sie kia am ži ną ją bū tį, ku ria 
jis bu vo, ku ria jis yra ir ku ria jis bus am ži nai.

Bet čia ky la klau si mas: šven ta sis Pau lius sa ko: visa, 
kas aš esu, esu iš Die vo ma lo nės [1 Kor 15, 10]. Bet ši 
ma no kal ba, re gis, yra virš ma lo nės, virš bū ties, virš 
pa ži ni mo, virš no rė ji mo ir vi sų troš ki mų – kaip tuo
met šven to jo Pau liaus žo džiai ga li bū ti tei sin gi? Į tai 
at sa ko ma ši taip: šven to jo Pau liaus žo džiai yra tei sin gi. 
Ja me bu vo Die vo ma lo nė, ku rios jam rei kė jo, ka dan gi 
Die vo ma lo nės vei ki mu ak ci den ci ja įė jo į jo es mę. Kai 
ma lo nė pa si bai gė ir at li ko sa vo dar bą, tuo met Pau lius 
li ko kuo bu vęs.

Tad mes sa ko me, kad žmo gus tu ri bū ti toks ne tu rė
lis, kad nei bū tų to kia vie ta, nei tu rė tų to kią vie tą, kur 
ga lė tų veik ti Die vas. Kur dar žmo gus tu ri sa vy je vie
tos, [LE S.178] ten yra ir skir ty bių. To dėl aš ir pra šau 
Die vą, kad pa da ry tų ma ne lais vą nuo Die vo, nes ma no 
es mi nė bū tis yra virš Die vo, jei Die vą su vo kia me kaip 
kū ri ni jos pra džią. Pa čio je Die vo bū ty je, kur Die vas yra 
virš bū ties ir virš skir ty bių, bu vau ir aš pats, ir ten aš 
no rė jau pats sa vęs ir pats sa ve pa ži nau, kad su kur čiau 
šį žmo gų [sa vi mi]23. To dėl aš esu sa vęs pa ties prie žas tis 
sa vą ja bū ti mi, ku ri yra am ži na, o ne sa vuo ju taps mu, 
ku ris yra lai kiš kas. Ir to dėl aš esu gi męs, o sa vo gi mi mo 
bū du esu mir tin gas. Bet sa vo ne gi min gu mu aš bu vau 
am ži nai, ir da bar esu, ir bū siu am ži nai. Kas aš esu pa
gal sa vo gi mi mą, tai mirs ir pa virs į nie ką, nes tai yra 
lai ki na, to dėl tu ri iš nyk ti su lai ku. 

Man gims tant gi mė vi si daik tai, ir aš bu vau sa vęs 
ir vi sų daik tų prie žas tis. Jei gu bū čiau ga lė jęs rink tis, 
ne bū čiau at si ra dęs, ir ne bū tų at si ra dę vi si daik tai. 
Ir jei ma nęs ne bū tų, taip pat ne bū tų ir Die vo: aš esu 
priežas tis, kad Die vas yra Die vas. Jei ma nęs ne bū tų, 
tai ir Die vas ne bū tų Die vas. Ši to ži no ti nė ra bū ti na.

Vie nas di dis mo ky to jas sa kė24, kad pra si verž ti yra 
pra kil niau negu iš si lie ti25, ir tai yra tie sa. Kai aš iš si

lie jau iš Die vo, vi si daik tai ta rė: Die vas yra. Bet ši tai 
ne ga li pa da ry ti ma nęs pa lai min gu, nes čia aš sa ve su
vo kiu kaip kū ri nį. O pra si verž da mas, kai esu tuš čias 
nuo sa vo no ro bū da mas Die vo no re ir esu tuš čias nuo 
Die vo no rė jimo, vi sų jo kū ri nių ir pa ties Die vo, tuo met 
esu virš vi sos kū ri ni jos ir ne su nei Die vas, nei kū ri
nys. Maža to, aš esu tas, kas bu vau ir kas lik siu da bar 
ir vi sa dos. Tuo met įgau nu įspau dą, pa ky lė jan tį ma ne 
virš vi sų an ge lų. Šiuo įspau du aš gau nu to kį tur tą, kad 
man ne ga li pa kak ti Die vo su vi su tuo, kas yra Die vas, ir 
vi su jo die viš ku vei ki mu, nes šia me pra si ver ži me man 
ati tenka tai, kad aš ir Die vas esa me vie na. Čia aš esu, 
kas buvau, ir [LE S.180] čia aš nei gau nu, nei pra ran du, 
nes čia aš esu ne ju da ma vi sus daik tus ju di nan ti prie
žas tis. Čia Die vas ne ran da vie tos žmo gu je, nes žmo gus 
šiuo ne tur tu pa sie kia tai, kuo jis vi suo met bu vo ir vi
suo met bus. Čia Die vas yra vie na su dva sia, ir tai yra 
gi liau sias ne tur tas, ko kį tik ga li ma ras ti.

Kas ne su pran ta šios kal bos, te gul jo šir dis ne si rū pina. 
Mat kol žmo gus ne su pa na šės26 su šia Tie sa, tol ne su pras 
šios kal bos. Bet tuo met tai jau bus ne ap gaub ta27 Tie sa, 
at ei nan ti be tar pi nin ko iš Die vo šir dies28.

Pa dėk mums, Die ve, ši taip gy ven ti, kad am ži nai tai 
re gė tu me. Amen.

23 Zemachennedisenmenschen. Quint j., s. 308: DiesenMenschen
(=mich)zuschaffen; de Li be ra a., p. 354: pour fairecethomme
<qu’icibasjesuis>.

24 Quin tas ma no, kad čia pa ties ek har to au to ci ta ta, pa tvir ti nan ti pa-
moks lo au ten tiš ku mą. Flas cho nuo mo ne, tai esąs vys ku pas al ber tas.

25 Durchbruch „pra si ver ži mas“ ir ūzvluz „iš si lie ji mas“. cf. Pfei fer, 
Serm., Lvi, 181, 13–14. sun ku nu sta ty ti šios te olo ge mos iš ta kas, pa na šu, 
kad tai pa ties ek har to są vo kos. „Pra si ver ži mas“, „pra si lau ži mas“ – pir-
miau sia ka ri nė są vo ka. de Li be ra (pa skai tos 1991–1992 m. e.P.H.e.) 
į lo ty niš ką fi lo so fi nį žo dy ną šį žo dį ver čia mutatio „kei ti ma sis“, pa ste-
bė da mas, kad aris to te lio ir to mo ak vi nie čio ter mi nai motus/mutatio,
qualitas,tepmus,quantitas/essentia yra nuo la ti niai Mo ky to jo ek har to 
fi lo so fa vi mo įran kiai. „iš si lie ji mas“, „iš te kė ji mas“ čia ne ga li bū ti sie ja mas 

su ps. dio ny zi jaus ekstaze, „iš ėji mu iš sa vęs“ (ek har tas daž nai kal ba ir 
apie eks ta zę dio ny zi jaus pras me), bet vei kiau su jo no Ško to eriu ge nos 
iš grai kų ne op la to ni kų per im ta kū ri mo kaip die vo iš si lie ji mo idė ja.

26 ek har tas kal ba apie fun da men ta lų, vi du ram žių fi lo so fi jo je vi suo ti-
nai pri pa žįs ta mą prin ci pą: „Pa na šūs daik tai my li vie nas ki tą ir jun gia si 
vie nas su ki tu, o ne pa na šūs daik tai ven gia ir ne ken čia vie nas kito“, Apie
vienovęveiksmųpožiūriu, p. 158, vert. Linas ry be lis.

27 ne pa slėp ta po Šven to jo raš to vaiz di niais ar gam tos pa sau lio 
reiš ki niais.

28 Kaip tik šią pa strai pą Quin tas, ek har to lei dė jas ir ver tė jas į šiuo-
lai ki nę vo kie čių kal bą, pa si ren ka epig ra fu sto ro kam Mo ky to jo ek har to 
ver ti mo to me liui.

Lii PaMoKsLas

dominikonų pamokslininkas. Xvi a. pradžia. 
Medžio raižinys
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MoKytojas eKHartas

„Pradų“ leidyklos prieš pora 
metų išleista Mokytojo Ek
harto vokiškų traktatų 
ir kai kurių pamokslų 
vertimų knygelė1 paskat
ino įdėmiau pasižvalgyti 
po šio garsaus mokytojo 
minčių ir darbų pasaulį, 
jo interpretacijų istoriją, 
tekstų leidimo padėtį. Paly
ginti su trisdešimtaisiais 
praėjusio amžiaus me tais, 
kai iš Fribūro atva žiavęs 
Juozas Eretas rašė studi
jas apie vokiečių mistiką, 
Ekharto tyrinėjimuose pa
daryta labai didelė pa žan ga2. 
Bet dar anaiptol nėra sutarta 
net dėl pagrin dinių šio autoriaus 
interpretacijos dalykų.

Kaip  ž in ia ,  i s tor i ja  mums 
neišsaugojo svarbiausio Ekhar
to vei kalo – Opus tripartitum; ką 
galėtume šian dien pasakyti antai 
apie Tomą Akvinietį, jei neturėtume 
jo „sumų“? Ekhartas mums pažįsta
mas tik iš kelių traktatų XIII a. 
pabaigos vokiečių aukštaičių kalba, 
kai kurių lotyniškų raštų nuotrupų 
bei pluoštelio sunkiai datuojamų, 
kartais autentiškumo problemų 
keliančių pa mokslų. Mokslininkų 
po žiūriu, lotyniškasis ir vokiškasis 
Ek hartas gana skiriasi, tik iš abiem 
kalbom rašytų veikalų galima susi
daryti artipilnį vaizdą. Bet ir čia 
dar labai daug nežinomųjų. Pasak 
vieno žymiausių šiuolaikinių XIII a. 
specialistų, „kad ir kaip nusiteikę 
mė gin tume žvelgti į Mokytoją 
Ekhartą, dar neatėjo metas apiben
drinti šio autoriaus tyrinėjimų“3. 
Mokytojo raš tų leidimas dar nėra 
baigtas, interpretacijos krypsta į 
pačias įvairiausiais puses. Ben

pa moks lo pradžioje įdėtą 
išorinio neturto pašlovinimą. 
Tik dabar Ekhartas nenorįs 
kalbėti apie tikrą, laisva 
va lia pasi rinktą neturtą, 
neturtą, ku ris buvo Ek har
to gyvenamasis pasaulis. 
Šiandien jis ieš kąs kito, auk
š tesnio neturto apibrėžimo. 
Taip jis nenuvertina laisva 
valia pasirinkto išorinių 
daik    tų ne turto. Šį kartą 
jis norįs pagilinti ne turto 
sampratą5 .

„LII pamokslą“ (paprastai 
numeruojama pagal labiau  
sia Josefo Quinto pa stan go
mis leistą: Meister Ekhart, 

Die deutsche und lateinische Werke 
(DW ir LW), Stuttgart, nuo 1936; 
šiuo metu leidimui vadovauja Loris 
Sturlese) verčiau iš knygos: Lec
tura Eckhardi. Predigten Meister 
Ekharts von Fachgelehrten gelesen 
und gedeutet, Hg. Georg Steer, Loris 
Sturlese, Stuttgart, Berlin, Köln: W. 
Kohlhammer, 1998, S. 168–180 (to
liau LE). Čia išverstą pa moks lo teks
tą naujai parengė Georgas Stee ras 
iš Eichštėto. Versdamas naudojausi 
ten pat skelbiamu Kurto Flascho 
vertimu į šiuolaikinę vokiečių kal
bą. Taip pat šalia turėjau klasikinį 
Quin to vertimą į šiuo lai kinę vokie
čių kalbą: Meister Ecke hart, Deut
sche Predigten und Traktate, Hg. 
Josef Quint, München, 1963 (Zürich: 
Diogenes, 1979), S. 303–309 ir ver
timą į prancūzų k.: Maître Ekhart, 
Traités et Sermons, traduction, in
troduction, notes et index par Alain 
De Libe ra, GF, Pa ris: Flammarion, 
1993, p. 348–355.

Darius Alekna

1 eckhart johann, Traktataiirpamokslai, vil-
nius: Pradai, 1998. sudarė, straipsnelį „Moky-
tojas eckhartas“ ir paaiškinimus parašė antanas 
rybelis, iš vertimo į šiuolaikinę vokiečių kalbą 
vertė ramutė rybelienė, zigmantas ardickas 
ir Linas rybelis. Knygoje 249 puslapiai. at-
skirai paminėsiu „vardų rodyklę“ vildamasis, 
kad nebetoli laikai, kai leidėjai tokias knygas 
praturtins ir dalykų rodykle.

2 Mokytojas ekhartas lietuviškai: eretas j., 
Meistereckehartas išHochheimo, Kaunas, 
1930; ekharto bibliografija žr. Viduramžių

filosofijoschrestomatija, vilnius: Mintis, 1980, 
p. 543–544; Mokytojas eckhartas, „žinokite, 
kad dievo karalystė arti“, in: naujasisŽidinys, 
1991, nr. 5, p. 4–5. naujesni vertinimai 
apžvelgti: s. d. [saulius drazdauskas], „eck-
harto reabilitacijos belaukiant“, in:  naujasis
ŽidinysAidai, 1993, nr. 5, p. 72–75.

3 de Libera a., „Préface“, in: brunner 
F., Maîtreeckhart (1969), ad solem, Genčve, 
1999.

4 apie įvairius požiūrius į ekhartą žr. Haas 
a. M., „aktualität und normativität Meister 

dro sutarimo nebuvimas parodo 
problemos sunkumą: kaip trumpai 
apibūdinti Ekhartą? „Filosofas“ ar 
„scholastikos teolo gas“, „vokie čių 
idealizmo pradininkas“ ar „mis
tikas“, „aristotelininkas“ ar „pla
tonikas“? Tai šiandien užduo dami 
klausimai. Ekharto vardas primena 
dar keletą senų, bet vaizduo tę vis 
dar kaitinančių klausimų: ereti
kas? negabus teo logas? Liuterio 
pirmtakas? Taip pat prisimintina, 
kad nacionalsocializmo Vokietijoje 
Ekhartas laikytas vienu didžiausių 
kilmingosios arijų dvasios reiškėjų, 
o Vokie tijos „Demokratinėje respub
likoje“ – žymiu Dievo nebuvimą 
įro di nėjusiu ateistu4 .

Ekharto darbų ir minčių istorija 
įdomi ir turtinga, nemėginsime 
jos apžvelgti trumpame prieraše. 
Skai ty tojams siūlau „LII pamokslo“ 
ver timą. „Kai apie 1320 m. Ekhartas 
šį pamokslą sakė turtingiausiame 
Vo kietijos mieste Kelne, neturto 
problema buvo dienos aktualija. 
Būtų klaida praleisti negirdomis 

eckharts“, s. 205–268, in: eckardusTheutoni
cus,homodoctusetsanctus. nachweise und 
berichte zum Prozeß gegen Meister eckhart, 
ed. H. stir nimann und r. imbach, Fribourg, 
1992 ir de Libe ra a., „introduction“, in: op.
cit., p. 6–8.

5 Flasch K., „Komentar“, in: Lecturaeckhardi:
PredigtenMeisterekhartsvonFachgelehrten
gelesenundgedeutet,Hg. G. von steer, W. 
sturlese, stuttgart, berlin, Köln: W. Kohlham-
mer, 1998, s. 182. 

ekharto traktato „dieviškosios paguodos knyga“ nuorašo pusla-
pis. Fragmentas. bazelio universiteto biblioteka
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vei das

IRENA VAIŠVILAITĖ

PaStaboS

Ta vo jo vei do, Vieš pa tie, aš ieš kau, ne
slėpk nuo ma nęs sa vo vei do, – pir mą  
Ga vė nios sa vai tę gir di me ir kar to 
jame psal mi nin ko mal dą. Se na ja me 
Tes ta men te pa ro dy ti, „at gręž ti vei dą“ 
reiš kia ma lo nę, „slėp ti vei dą“ – pyk tį, 
„re gė ti vei du į vei dą“ – ypa tin gą ben
dru mą, iš ry šio ky lan tį pa ži ni mą. 

Su šia Ga vė nios te ma dera Ro mo je 
nuo Šven tų jų me tų pa bai gos iki pir
mų jų nau jo jo tūks tant me čio Ve ly kų 
vyks tan ti pa roda „Kris taus vei das“. 
Pa ro da skir ta krikš čio niš ko je tra di
ci jo je gi liai įsi šak ni ju siam ir me ne 
at spin dė tam tikė ji mui, jog Įsi kū ni jęs 
Die vas, at si g rę žęs į žmo gų žmo gaus 
vei du, vi siems lai kams su tei kė mums 
ga li my bę tą vei dą re gė ti. 

Pa ro da iš sa miai pa sa ko ja apie įvai
rius „ne žmo gaus ran ko mis su kur tus“ 
Jė zaus Kris taus vei do at vaiz dus, ke lia 
min čių apie vei do su vo ki mą Va ka rų 
kul tū ro je ir apie krikš čio nybės įta ką 
tam su vo ki mui. Pa kan ka pri si min
ti 315 m. pa skelb tą im pe ra to riaus 
Kon stan ti no drau di mą žy mė ti nu si
kal tė lių vei dus karš ta ge le ži mi, nes 
žmo gaus vei das yra su kur tas pa gal 
Die vo at vaiz dą. 

Ro mo je vyks tan ti pa ro da iš ke lia 
į pa vir šių baž ny ti nė je ap lin ko je po 
ilgos per trau kos vėl stip rė jan tį su
si do mė ji mą „Vei dų vei du“ – tai yra 
Kris taus vei du. Tu ri ma ome ny je ne 
tik vaiz duo ja mo ji dai lė ir vi sų pir ma 
ne ji. Kris taus vaiz da vi mas me ne yra 
nu lem tas „ne žmo gaus ran ka su kur tų“ 
Jė zaus vei do at vaiz dų. Tie at vaiz dai 
krikš čio ny bės is to ri jo je ska ti no ap mąs 
ty ti Įsi kū ni ji mo ir Kan čios pa  slap tį.

...kaip, iš syk akis baugš čiai 
nu delbęs,

Koks nors kro a tas ste bi įdė mus
Ve ro ni ką ir, bal siai ne pra kal bęs,

Gal vo ja: „Jė zau Kris tau, Die ve 
mūs,

Štai kur pa veiks las vei do Ta vo 
ty ro!“

Ir vel tui sten gias su val dyt 
jaus mus...

Taip ra šė Dan tė „Ro ju je“, pri si
min da mas mal di nin kus, ke lia vu sius 
į Ro mą pa ma ty ti „Ju bi lie jaus“, t. y. 
„Ve ro ni kos ska re lė je“ įspaus to, su kru
vin to ir su ža lo to Jė zaus – Nuo lan kio jo 
tar no vei do. 

Šis vei das, at kar to tas tūks tan čiuo
se pa veiks lų, rel je fų, spau di nių ir 
siuvi nių, for ma vo sie las ir pro tus ne 
vie ną šim tą me tų. Ta čiau pra ėju sia me 
am žiu je į Jė zaus vei do at vaiz dus pra
dė ta žiū rė ti su vis di des niu įta ri mu. 
At si lie pė krikš čio niš ko jo mo der niz mo 
skep sis. Pa mal du mas Kris taus vei dui 
ėmė nyk ti.

Tie sa, vie na di džių jų Nau jau siųjų 
lai kų šven tų jų su jai bū din ga pra
na šiš ka įžval ga pa si rin ko vie nuo li nį 
Kū di kė lio Jė zaus ir Šven to jo Vei do 
Tere sės var dą, su jung da ma į vie ną 
du di džiuo sius Die vo pa si len ki mo prie 
žmo gaus vaiz di nius – Die vą, at ėju sį 
pas žmo nes kū di kiu, ir Die vą, nuo kry
žiaus pa lin ku sį prie žmo gaus. 

Kry žiaus kan čia pa žen klin to vei do 
at vaiz das krikš čio niš ko je Va ka rų 
kul tū ro je kal bė jo apie Die vo bu vi mą 
ten, kur mes jo ma žiau siai ti ki mės – 
kan čio je, var ge, net mir ty je. Šis vei das 
ska ti no krikš čio nis ma ty ti Jė zų ki tuo
se, ma žiau siuo se ir be da liuo se. 

Krikš čio niš kos kul tū ros su for muo 
ta as mens sam pra ta yra ne at ski ria
ma nuo Jė zaus as mens pa slap ties 
apmąs ty mo ir nuo pa ma žu be si klos
čiu sios vei do, kaip pil niau sios „ki to“ 
es mės, sam pra tos. Net jei XX a. pa
mal du  mas Jė zaus vei dui bu vo be  

veik iš ny kęs, vei do me ta fo ra iš li ko 
kul tū ro je ir iš ki lo fi lo so fi jo je. 

Em ma nu e lis Le vi nas įsak miai tei gė, 
kad vei de mums yra duo tas ne pa nei
gia mas ir ne at me ta mas „ki to“ bu vi
mas. Ma žiau Lie tu vo je 
ži no mas ita lų te olo gas 
ir fi lo so fas Ita lo Man ci ni 
vie no je sa vo pas kuti nių 
kny gų ra šė: „Gy ven ti, 
my lė ti ir pa švęs ti mums 
skir tas pa sau lis yra duo
da mas ne neut ra lios bū
ties teo ri jos, ne is to ri jos 
įvy kių ar gam tos reiš ki nių pa vi da lu. 
Jis mums duo da mas bu vi mu tų ne nu
sa ko mų ki to niš ku mo cen trų, ko kie yra 
vei dai – vei dai, skir ti žiū rė ti, gerb ti, 
gla mo nė ti“...

Tuo se „ki tų vei duo se“ at si spin di 
Vei dų vei das, ku ria me iš si pil do vi sų 
mū sų, vi sų gy ve nu sių ir gy ven siančių 
vei dai. Ta vo jo vei do, Vieš pa tie, aš ieš
kau, ne slėpk nuo ma nęs sa vo vei do...

Ro mos pa ro da, nors la bai svar bi ir 
įsi  min ti na, liu di ja jau pra ėjusių laikų 
Vieš pa ties vei do ieš ko ji mus. Var gu 
ar ši bū re lio pa si šven tė lių su ma ny ta 
paro da ir ne se niai jų su kur tas „Kris
taus vei do“ ins ti tu tas at gai vins tra di
ci ją – gal tik ją pri mins, pa aiš kins. 

Mes ieš ko me Vieš pa ties vei do ne 
Ve ro ni kos ska re lė je ir ne Ede sos ka
ra liui pri klau siu sia me rankš luos ty je. 
Daž nas in te lek tu a las Die vo vei do 
ieš ko gam to je ar kul tū ro je. Bū tent 
jiems pra smin gas Man ci ni’o įspė ji mas. 
Ta čiau dau gu ma Va ka rų ci vi li za ci jai 
pri klau san čių kraš tų gy ven to jų, daž
nai pa tys to vi sai ne su vok dami, ieš ko 
Vieš  pa ties vei do ki tų žmo nių vei duo se. 
Tik tas ieš ko ji mas ne at ro do nei mal
dingas, nei kil nus. Bet vis dėl to tai 
yra ieš ko ji mas.
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Daug kny gų pri ra šy ta apie yran  čius 
vi suo me nės ry šius, net šei mos sai tais 
su sie tų žmo nių nu to li mą vie nas nuo 
ki to – va ka rie nės prie te le vi zo riaus, 
skam bu čiai tė vams vie toj sek ma die
nio pie tų, vai kai su rak tu ant kak  
lo, ben dra dar biai, ne atit rau kian tys 
žvilgs  nio nuo kom piu te rio, vis la biau 
už si ė mę drau gai, nyks tan čios šven tės, 
ku rio se su si rink tų ne tik gi mi nė, bet 
ir kai mynai. Ga li ma kal bė ti apie iš
im tis, są mo nin gą ar ins tink ty vų sie kį 
pa lai ky ti ry šį ir ben dru mą su ki tais 
žmo nė mis, bet tai tik iš im tys. Ben dra 
ten den ci ja yra prie šin ga. 

„Sta tis ti nis“ Va ka rų žmo gus tu ri vis 
ma žiau lai ko ir ga li my bių pa žvelg ti 
į ki to žmo gaus vei dą. Ir vis ma žiau 
su pran ta jį su pan tį pa sau lį. 

Apie tą mū sų lai kų žmo nių ben
dru mo ir pa sau lė vaiz džio pa kri ki mą 
pri ra šy ta kal nai kny gų. Pas ta ruo ju 
me tu ne vie nas au to rius dėl to kal ti na 
žinia sk lai dą. An tai Niu jor ko uni ver
site to žur na lis ti kos pro fe so rius Jay’us 
Ro se nas ne se niai iš leis to je kny go je sie
ja JAV pi lie ti nio gy ve ni mo nuos mu kį 
su te le vi zi jos įsi ga lė ji mu ir su „žinių 
bei po kal bių“ te le vi zi jos era. Ro se no 
ma ny mu, „ži nios ir po kal biai“ yra du 
te le vi zi jos kraš tu ti nu mai, at sie jan tys 
žmo gų nuo tik ro vės. Ži nios pre ten duo
ja pa teik ti ob jek ty vią in for ma ci ją, o 
po kal bių lai dos yra tiek sub jek ty vios 
ir su telk tos apie lai dų ve dė jus, kad 
ku ria pseu do tik ro vę. 

Jau se no kai so cio lo gų ir is to ri kų 
ci tuo ja mas Har var do pro fe so rius Ro
ber tas D. Put na mas, ra šan tis apie 
Ame ri kos „so cia li nio ka pi ta lo“, t. y. 
ben druo me ni nių ry šių, ny ki mą, taip 
pat pa ste bi va ka rie nes prie įjung to 
te le vi zo riaus esant vie ną to kios ero
zi jos po žy mių. 

Lie tu vai to kios pro ble mos nė ra sve
ti mos, nors apie jas dar nė ra kal ba ma 
kaip apie pro ble mas. La biau ma ty ti 
žmo nių nu to li mo vie nas nuo ki to ir nuo 
pa sau lio re zul ta tai – al ko ho liz mas, 
nar ko ti kai, sa vi žu dy bės, smur tas šei
mo se. Nors ži niask lai da kri ti kuo ja ma 
už pras tą ly gį, dar ne te ko gir dė ti, kad 
ji bū tų kal ti na ma dėl men kė jan čio 
lie tu vių ben dra vi mo ir ben dru mo ar 
kad ne pa ten kin tie ji te le vi zi jos lai

do mis tie sio giai sie tų jas su kai mo 
ben druo me nės gy ve ni mo nuos mu kiu 
bei pa na šiais da ly kais.

Ne ma nau, kad ži niask lai da iš tik
rų jų kal ta. Nors ir pri pa žįs ta ma ket
vir tą ja val džia, ji var gu ar labiau nuo 
visuo   me nės ne pri klau so ma negu pir
mos trys val džios. Vei kiau at virkš čiai – 
kaip ir ki tos val džios, de mokra ti nė se 
vi suo me nė se ži niask lai da pas ta ruo ju 
me tu vis la biau at si žvelgia į ap klau
sas ir rei tin gus. To dėl ga li ma sa ky ti, 
kad šiuo me tu ir Lie tu vo je ži nia sk
lai da kaip nie ka da anks čiau at spin di 
vi suo me nę ir at itinka jos lū kes čius. 
Ga li ma bū tų teig ti, kad cen zū ruo ja ma 
ži niask lai da vi sa da yra aukš tes nio 
ly gio. Ypač tai pa sa ky ti na apie te le
vi zi ją. Ta čiau kal ba me ne apie ly gį, 
o apie tu ri nį, ku rio pa  ki ti mai tik rai 
ver ti dė me sio. 

Va ka rų te le vi zi jo se jau ke lin tas 
de šimt me tis ne paliaujamai ki lo „po
kal bių šou“ po pu lia ru mas, su ku riuo 
run gė si tik mui lo ope ros. Pas ta ruo ju 
metu JAV ir Va ka rų Eu ro pos te le vi
zi jų pro gra mo se gau sė ja va di na mų 
„tik ro vės šou“. (Lie tu viai su šiuo žan ru 
pir  mą, bet tik rai ne pas ku ti nį, kar tą 
su si dū rė ne ma žą po pu lia ru mą pel
niu siuo se „Ro bin zo nuo se“). Va ka rų 
Eu ro po je ke lin ti me tai ne su lai ko mai 
plin ta „Di džio jo bro lio“ šou, žen gian tis 
dar to liau ne gu „tik ro vės šou“. „Di džia
ja me bro ly je“ da ly vau jan tys žmo nės 
te levi zi jos ka me rų yra ste bi mi visą lai
ką. „Re a ly bės šou“ da ly viai tu ri įvyk
dy ti už duo tį – iš tver ti ne gy ve na mo je 
sa lo je ar džiun glė se (JAV po pu lia  rus 
Sur vi vor, iš ku rio idė ją pa si skoli no 
„Ro bin zo nai“), iš lik ti po ro je (ir gi JAV 
ro do mas Temp ta tion) ir pa n. „Di džio jo 
bro lio“ da ly viams, gy ve nan tiems ta
ry tum vi du ti nio ly gio ben d ra bu ty je, 
te rei kia iš lik ti žai di me ir nebū ti iš jo 
iš mes tiems ki tų da ly vių – ben d ra bu čio 
gy ven to jų – ben dru bal sa vi mu. Mi li
jo nai žmo nių kas dien se ka kas die nę 
tų gy ven to jų bui tį.

 Šių lai dų po pu lia ru mą daž nas kri
ti kas ar ki no pa sau lio vei kė jas aiš ki na 
tuo, kad jos „yra vi siš kas šlamš tas, o 
žmo nėms pa tin ka žiū rė ti šlamš tą“. 

Re ži sie riaus ar ope ra to riaus aki mis 
žiū rint, tos lai dos yra šlamš tas – jose 

PaStaboS

nė ra jo kio me no. Bet nei lai dų kū rė jai, 
nei žiū ro vai jo se me no ir nei eš ko. Kad 
ir kaip grau džiai tai skam bė tų, žmo nės 
jo se ieš ko gy ve ni mo. Juk lai dos ban do 
ro dy ti ar ba bent tei gia ban dan čios ro
dy ti „tik ro vę“ – tik rus žmo nes. To kius 
pat „tik rus“ žmo nes rodo ir po kal bių 
šou. Net mui lo ope ros – vi sų ki tų 
rea ly bės šou pro se ne lės – ir gi ro do 
„tik rą gy ve ni mą“, tie sa, kaip pa pras
tai, žmo nių, su ku riais re a ly bė je ne 
itin leng va su si tik ti – mi li jo nie rių, 
aris tok ra tų ar ro man tiš kų kažin  kur 
gy ve nan čių či go nų...

Mui lo ope rų evo liu ci ja į „tik ro vės 
šou“, ku riuo se vis dau giau į žiū ro vus 
pa na šių žmo nių, ma tyt, ir liu di ja, 
kad „pa pras tam“ žmo   gui vis sun kiau 
susi tik ti su ki tu „pa pras tu“ žmo gu
mi – pa pras čiau siai žmo gu mi. To dėl 
jis ki to žmo gaus ieš ko te le vi zi jo je, 
laik raš ty je, žur na le. Ne be su tik da
mas ki to žvilgsnio ir dėl  to bū da mas 
at skir tas nuo tikro vės, žmo gus vis 
įdė miau žvel gia į vei dus, ku riuos ro do 
ži niask lai da, neatsi tik ti nai, ma tyt, 
va di na ma „vi suo menės ben dra vi mo 
prie mo nė mis“. Smul kme na, bet ir 
po pu lia riau sias Lie  tu vos sa vait raš tis 
pa va din tas „Vei du“. 

Mu my se glū di ne su nai ki na mas ki to 
il ge sys, ne iš rau na mas no ras žvelg ti į 
ki to vei dą, jį gerb ti ir gla mo nė ti. Tas 
il ge sys lai ko mi li jo nus žmo nių prie 
tele vi zi jos ek ra nų. Ko dėl? Ko dėl tos 
ki nes ko pi nės ar spau dos da žų ir re
por te rių su kur tos iliu zi jos? Ko dėl ne 
su tuok ti nis, sa vas vai kas, laip ti nės 
kai my nas, ne tie de šimt, šim tas ir 
tūks tan tis, su ku riais pra si len kia me 
gat vė se, res to ra nuo se, trans por te? Ko
dėl ieš ko da mi vei do – ir pa sau lio – jo 
ne be ran da me? Vis daž niau Lie tu vo je 
ten ka gir dė ti apie „yran tį, ne be su
pran ta mą, sve ti mą pa sau lį“.

At sa ky mas, ma tyt, iš mū sų są mo
nės dy lan čia me Vei dų vei de – žmo gų 
už kal bi nu sio, į jį pa žvel gu sio, prie 
jo pa lin ku sio Die vožmo gaus vei de. 
Tas vei das kru vi nas ir su ža lo tas, liu
di jan tis mei lę ir ben dru mą mums ir 
ro dan tis mei lės kai ną. 

Ta čiau čia ne  pa sta bų, o Ga vė nios 
re ko lek ci jų te ma. 
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Kaip lais vas li go nis 
kalnusvertė

(Ses.loretaTeresėpaulavičiūtė19371012–20010227)

VacloVas aliulis Mic

Dau ge lis at si me na me an driaus Gu
daus ko ir Juo zo sa bo liaus do ku men
tinįtelevizijosfilmą„Mylėtiartimą“.
Tarpkitųliudytojųpastebėjomelovoje
gulinčiąnebepirmosjaunystėsstam
biaisudėtąmoterį,kurisuįkvėpimu
vaizdingaipasakojoapiesavo jau
nystėsdvasiosvadovąkunigąJuozą
Zdebskį(1929–1986).Arjaiporanka
nepastebėjomekrūvelėsapystorių
vienodo formatoknygų?Galėjome
pamanyti:kądarysvargšelė,menkai
bepavaikščioja,užpildodienasskaity
damaromanusarmaldingasknygas...
…Būtumeplačiaiišplėtęakis,išgirdę,
kadšiligonėvienuolėyranetiktos
krūvelės,betišvisgeroskrūvosatmin
tinųknygųsudarytoja,redaktorė,jų
išleidimoirplatinimoorganizatorė.
Mažato,pagrindinėpatiesfilmosu
manymoįkvėpėja,vėliauparengusiir
atskiraknygaišleidusivisąfilmuisu
rinktąmemuarinęirkitokiąmedžiagą,
tuopačiupavadinimu„Mylėtiartimą“,
irtaibuvopirmasisšiožanroleidinys
mūsųtelevizijosfilmųistorijoje...Kas
jiirkaipviskasdėjosi?

Jaunystė, šeima, draugės

LoretaJaninaPaulavičiūtė,ukmer
giškė,gimė1937m.spalio12d.Tėvas
buvotarnautojas,nušautas1945m.Po
20metųbuvusiejipartizanainegalėjo
tiksliainurodytivietospievoje,kurjis
buvoužkastas.Taivienastųskaudžių
atvejų,kaipernesusipratimąnuo
Lietuvosgynėjųkulkosžūdavoirne

nusikaltęLietuvaižmonės.Tragedija
neatstūmėšeimosnuomeilėsLietuvai
irreligingumo.
PotėvomirtiesįKaunąpersikėlė

likusivienmoteriškašeimyna:senelė,
motinasudviemdukterimis–Loreta
irNijole–irnetekėjusimotinossesuo.
LoretabaigėKaunoXIIvidurinęmo
kykląirįstojoįMedicinosinstitutą.
Poporosmetųprireikėpertrauktistu
dijasdėlsunkiųsveikatossutrikimų.
Gydymasispsichiatrinėjeligoninėje,
pasveikusdarbasfelčere,toliaustu
dijosVilniausuniversitete.Jasbaigia
1965m.,eidama28tusmetus.
Įgijusigydytojospediatrėsspecialy

bę,gavopaskyrimąįVarėnosrajoną,
kurbuvodidžiausiasvisojeLietuvoje
kūdikiųmirtingumas.Pometųperėjo
dirbtiįValkininkųapylinkėsligoninę,
dirbopediatre,vėliauirvyriausiąjagy
dytoja.NetrukuspasjąįValkininkus
persikėlėirjuoseįsikūrėvisašeima.
Vilniujesusipažinosupalaimintojo

JurgioMatulaičioįsteigtosŠvč.Mer
gelėsMarijosnekaltojoprasidėjimo
vargdieniųseserimis,tapovienuolijos
kandidateir1973m.buvopriimtaį
naujokyną.Davusiįžadus,toliaudirbo
Valkininkuose,kol,darlabiaupablo
gėjussveikatai,atsisveikinosugydy
tojosdarbu(netpardavėspecialybės
knygas)iratsidėjokitamsavopašau
kimui:religinėsliteratūrosleidybaiir
platinimui.Jospradmenisgavodar
Kaune,kaisudraugeStaseSinkevi
čiūte(vėliauBelickiene)pasikeisdama
diktavoAntanoMaceinos„Jobodra

mą“pradedančiaitokiosliteratūros
perrašinėtojai,seseriaipranciškonei
AdaiBenvenutaiUrbonaitei(vėliau
„Rūpintojėlio“redaktorei).
Darvidurinėjemokyklojesuminėta

drau ge sta se ir ke tu rio mis ki to mis 
draugėmissudarėateitininkiškopo
būdžioslaptą„Laimėsžiburio“būrelį,
kuriotikslasbuvopačiomsauklėtisir
ruoštiskatalikiškaiauklėtijaunimą.
Mokykląbaigus,būrelisprasisklaidė,
betvisomsnarėms liko idealistinė
gyvenimokryptis.Netketuriostapo
gydytojomis,vienaspaustuvėsdar
buotoja,vienavargonininke.Naujų
minties ir širdiesdraugiųLoreta
su ra do tarp ku ni go Juo zo Zdebs kio 
dvasiosdukterų.

Dvasios vadovas ir švyturys

1956m.priešKalėdas,kaipkasmet,
šeimapakvietėįnamusVilijampolėje
kunigąsušv.Sakramentais,kadpa
tarnautųjaudešimtmetųnekylan
čiaiišlovossenelei.Tojibuvobegalo
sužavėta jaunokunigėliopaguodos
žodžiais,visumeiliuelgesiu.Kuni
gėliogerumas,žmoniškumaspadrą
sino jaunuolęLoretąprieitiprie jo
klausyklossavosąžinėsreikalais,o
netrukusirzakristijojekreiptisdėl
artimožmogausdepresijos,ketinimo
nusižudyti.TaipprasidėjotvirtasLo
retosdvasinisbrendimas,kartugraži
bičiulystėsukeliomiskitomiskilnių
polėkiųturinčiomis,jaunystėssvajo
niųirnusivylimųkupinomis,mokslu
pri deng to at eiz mo bei ma te ria liz mo 
purtomomisjaunuolėmis,kuriostaip
patpersakykląirklausykląsurado
savogyvenimošvyturį–kunigąJuozą
Zdebskį.„Jisnešiaipsaukalbėjo,jam
ištiesrūpėjomūsųdienųjaunimasir
kiekvienosmūsųgyvenimas.“
Skolinamomisknygomisirpokal

biaiskun.Juozasugdėjaunuoliųpa
saulėžiūrąircharakterį,kiekvienai
padėdamaspažintisavepačiąirnuo
sekliaikovotisusilpnumaisbeipavo
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jais.KunigoZdebskiosusirašinėjimo
sukaikuriomisdvasiosdukromis
nuotrupossutrumpaisatsiminimų
intarpaisknygoje„Pažinsiteišvaisių“
yraretasdokumentas,rodantis,kaip
teikiasielomssparnus,osutaškytus
juosskaistinatyraskunigo(nedaug
už jasvyresnio)dvasinisvado
vavimasirbroliškasbeitėviškas
bendravimas, įkurįrūpestingai
užkertamaskeliasbetkokioms
erotizmopriemaišoms.
Tamebūrelyjemangražiausia

tai,kadmerginos,paskuimoterys,
rūpinosivienoskitomiskaipnuo
širdžiosseserys,neslėpėsavosil
pnumųirieškojo,kaipgalėtųviena
kitaipadėti.Dvasiosdukterys
neapleidosavobroliotėvo,dukar
tuspovieneriusmetusįkalintouž
vaikųkatechizavimą.YpačLoreta
sukunigoseserimiMarytepasirū
pindavomaistosiuntinėliaiskali
niui,gebėjokartaisįduotitrumpą
laiškelįbeireikmenųšv.Mišioms.
Kun.Zdebskisskatinomerginas,

kadpačiossąmoningairinktųsi
pašaukimą:šeimąarvienuolystę.
Išsukūrusiųšeimasžinomiausios
yragydytojairAtgimimoveikėja
BirštoneStasėBelickienė(dujos
sūnūstapovienuoliais)irVidutė
ŠeputienėTauragėje,bedviejų
savodukreliųužauginusivisąbūrį
įvaikintųnašlaičiųirtoliaujuos
globojanti.ŠeputienėssesuoBirutė
Žemaitytė–vienuolė,žinomagydy
tojarašytojaAlytuje.Pavadinimas
„Pažinsiteišvaisių“puikiaiišreiškia,
kokssėkmingasbuvokun.Juozovado
vavimasmūsųminėtomsjaunuolėms,
kaipirjaunuoliams,kuriųvienitapo
kunigais,kiti–šeimųtėvais.

Renkuosi darbą... ir kančią

KunigoZdebskiobūtanepaprastai
įžvalgaus.Savougdomiemsjauniems
žmonėmsjismokėjoįkvėptitokioryžto
irtokiųsavybių,kuriųjiemslabiausiai
reikėsateityje.Visokiųligųnuoanks
tyvosjaunystėsvarginamaiLoretaijis
ankstiatskleidėkančiosprasmę,jos
atperkamąjąvertę.„Ašnenoriu,kad

manbūtųgera“,–sakėjis.Irjigana
ankstisautarė:„Renkuosidarbąir
kančią“,bettainebuvojoksmazochiz
mas,jokspolinkisarnorasmėgautis
skausmudėlpatiesskausmo,slapta
norintsavesureikšminti.Taibuvo
pasiryžimasneštisuKristumitokį

kryžių,kokįJisatsiųs,dėltopaties
tikslo–pasaulįgelbėti,dėltospačios
priežasties–išmeilės.
Tikaštuonetuimetųnuovargų

pradžiosprabėgus,vyresnimedikai
galųgalesuradojaunosiosmedikės
ligųpriežastį: ilgą laiką jimiegojo
antskrynios,kuriojestovėjo indas
sugyvsidabriu;paprastas jokamš
tispraleidonuodingusgarus.Taiir
pažeidėįvairiasorganizmosistemas,
betnepažeistaslikoprotošviesumas
irdarboveržlumas.Vargdieniųsese
risikisavomirtiesdvasiškaiglobojęs
irgeraipažinojęskun.profesorius
JuozasGrigaitisMIC (1903–1974)
seniaiyrasakęsjospašaukimodrau
gėms:„Pamatysite,Loretajusvisas
pralenks!“

SesuoLoretaTeresė (vargdienių
seserysperįžadusgaunanaująglo
bėją,betvadinasiKrikštovardais)
turėjopaliktimedicinąmaždaugtuo
pačiumetu,kadajųvienuolijosvado
vėsses.AlbinosJurgėsPajarskaitės
iniciatyvabuvopradėtiorganizuoti

slaptieji teologijoskatechetikos
kursaiįvairiųvienuolijųseselėms,
kuriuoslankėirkeliosinteligentės
pasaulietės.Mirtinaireikiavado
vėlių.Iškurjuosimti?
Laimė,šiostraipsnioautorius

neseniaiperketveriusmokslo
metusbuvopakartojęs teologi
joskursąKaunotarpdiecezinėje
kunigųseminarijojeir,išjosat
leistas,turėjosusirinkęsbemaž
visųseminarijojedėstomųdalykų
vadovėlius.Kitasmarijonas,kun.
AlbinasBudrikis (1916–1983),
poinsultosunkiaibevaikštantis,
išvertėdogminės teologijosva
dovėlyjevartojamas lotyniškas
apibrėžtisbeicitatas.Belikošiuos
irkitusvadovėliusparedaguoti,
kadbūtųprieinamibendrąjįar
specialųjįvidurinį išsilavinimą
turinčiomsklausytojoms (buvo
aukštąjį išsilavinimą turinčių
klausytojų),otadastojoįdarbą
sesuoLoreta.Dienomisirnakti
mispokeliskartusmašinėleper
rašinėjotuosvadovėlius,kadbūtų
kąduotiklausytojomsįrankas.

Idantkaimynainegirdėtų,neįtartų,
nešnekėtų,rašomąjąmašinėlęįsitai
sėdrabužiųspintoje,tikėdamasi,kad
drabužiaiizoliuojagarsą.
Neužtenkavadovėliųkatechetėms,

reikiavaizdumopriemoniųsakra
mentamsrengiamiemsvaikams.Ses.
Loretasužino,kurgalimapadauginti
katechetinioturinioskaidrių,išužsie
niokažkienoslaptaparvežtų,imasijas
komplektuotiirplatinti.Koldarbuvo
likęšiektiekeiklumo,patiorganizuoja
slaptųjųkursųsusitikimus,okaituri
liautis,perduodatąnaštąjaunesnei
minties ir širdiesdraugei seseriai
AdeleiTereseiPetraškaitei,sukuria
kartustojoįnaujokynąirkuriosver
timusvėliauredaguos.
Liturginėskomisijos rengiamas

Ses.loretaTeresėpaulavičiūtėdarbovietoje.
vilnius,1996m.vasario10d.
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spaudaiknygastrisdešimtmečiusper
rašinėjoDievoApvaizdosvienuolijos
sesuoAntaninaPošiūnaitė,bet,atsi
radus„Katalikųkalendoriuižinynui“,
užtekodarbopriemūsųtekstųirses.
Loretai.Šitaipjipradėjokauptire
dagavimoįgūdžius.Visiškaineseniai
manprisipažino,kadgeriausiai įsi
mindavusitaskalbinesbeistilistines
pastabas,kuriosbūdavopateikiamos
su„špilkomis“.Jaunebeatsimenu,
kiek irkokiųrašinių josrengtaar
vertimųredaguotasumanim.
Artėjantpaslaptimiapgaubtosku

nigoJuozoZdebskiomirtiesdešimt
mečiui,draugesu„Katalikųpasaulio“
žurnaloredaktoriumikunigumarijonu
AušvyduBelicku(savokrikštasūniu)
sesuoLoreta,kasmetligųvislabiau
kankinama,pradedarengtiknygųse
rijąapiesavojaunystėslaikųdvasios
vadovą,suteikusįjaiirjosdraugėms
gyvenimokryptį irnarsą.Pirmasis
vaisius–VidoSpenglosarchyviniais
dokumentaisremiantisparengtakny
ga„Akiplėša“,kuriąišleido„Lumen“
leidykla1996m.
Per„Katalikųpasaulį“paskelbus

kreipimąsi,pasipylėaukosleidybaiiš
visosLietuvos,taippatišJAVirKana
dos,pasipylėirknygos,sudarančios,–
kuopagarbiausiaipasakyčiau,–ištisą
zdebskiadą.ČiairįvairiųBažnyčios
žmoniųbeivisuomenėsveikėjųatsi
minimai, irminėtojipatieskunigo
Juozokorespondencija sudvasios
dukterimis, irabejųkalėjimometų
dienoraščiai, irpamokslųrinkiniai.
Beto,sukaupta,atrinkta,perrašyta
daugybėjokonferencijųdvasiniosu
sikaupimodienoms.Nežinia,arbus
kamtoliaurūpintis jų išspausdini
mu...Jausdamaartėjančiągyvenimo
pabaigą,sielvartavonespėjusisurinkti
medžiagosapieLietuvoskunigųirse
seliųapaštalavimąpriespaudosmetais
įrytusnuoLietuvos.

Laisvo žmogaus trauka

Kątikminėtojiknygųserijasudaro
vosdalįsesersLoretostriūsovaisių.
Kasgalėtųsurašytivisas josreng
tas,redaguotas,vosperkeletąmetų
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KasbijoDo mi nus Ie sus ?

RūTATUMėNAITė

ŠiandienginčasdėlŠv.Sostodeklara
cijosDo mi nus Ie susveikiauprimena
smilkstantį laužą,kurisvosprieš
pusmetįliepsnojovisusmarkumuir
svilinopasaulįžiniomisapienaują
Vatikanodokumentą,nevasugriovusį
kruopštųdešimtmečiųBažnyčiostriū
sąekumenizmoirreligijųbendravimo
baruose.Sunkuirpatikėti,kadšian
dieniššiolaužobelikovosvienakita
retkarčiaissuspragsintikibirkštėlė,
nespradžiabuvoištiesaudringa.Per
nairugsėjįpasirodžiusiTikėjimomoks
lokongregacijosdeklaracijaDo mi nus 
Iesus:dėlJėzausKristausirBažnyčios
vienatinumobeijųišganomojoveikimo
visuotinumo1buvopakrikštytapačiais
vaizdingiausiaisepitetais:„Katalikų
Bažnyčios imperializmas“, „public

relationskatastrofa“,„šventvagystė“,
„viduramžiškoatsilikimoirVatikano
megalomanijosmišinys“,„Romoscen
tralizmo,fundamentalizmoirabsoliu
tizmotriumfas“irpanašiai.Atrodė,
lygdžiaugsmingąDidžiojoJubiliejaus
šventębūtųsudrebinęsbombosspro
gimas.Kaipantrojo tūkstantmečio
pabaigosBažnyčiagalėjopelnytito
kiassmerkiamasetiketes?

Po le mi kos „kal ti nin kas“

DeklaracijąDo mi nus Ie sus pa si ra
šęsTikėjimomokslokongregacijos
prefektaskardinolasJozefasRatzin
geristeigė, jogšiodokumentoatsi
radimąpaskatinoBažnyčioje,okai
kurirteologųsluoksniuosevislabiau
įsigalinčios„klaidingosirdviprasmiš
kospažiūros“,abejojančiosvisuotine
krikščionybėsmisija,tarpnūdienos
krikščioniųvislabiauryškėjantiten

1 lietuviškai tekstaspaskelbtasKatalikų
interneto tarnybos tinklapyjehttp://www.
lcn.lt/b_dokumentai/deklaracijos/dominus-
iesus.html.

įpasaulįpaleistasknygas?Nebent
artimiausiabendradarbėirtalkinin
kėstilistėLiudaSidarienė.Tiktokia
darbofanatikė,gebėjusinesulaikomai
užsidegtišventusumanymu,dirbti
ikinukritimoirvoskvėptelėjusivėlį
darbąkibti,galėjoligoslovojenuveikti
daugiaunegudešimtsveikųjų...
IšmažučiokambarėlioŠv.Mykolo

gatvėjenebepajėgiantikojos iškel
ti sesuoLoretaTeresėbuvoDievo
apdovanotaslaptingatraukos jėga.
Įvairiausižmonėsužeidavoirvėlgrįž
davopasisemtistiprybės,kaikurie
ir įmanomapagalbapasirūpindavo.
Kodėl?Vienasgalimųatsakymų,švys
telėjęspradedantrašytišįnekrologą,
yratoks:taibuvopavydėtinailaisvas
žmogus! 

Kaipirdaugumai intensyvųdva
sinįgyvenimąpradedančiųžmonių,
jaunuoleiLoretai teko paragauti
skrupulų. Išgydėdvasiosvadovas,
reikiamumetutaręs:„Ašteikiuat
leidimą ir imuosi atsakomybę, tu
nebesigraužk!“Jispakėlė irbelūž
tančią, kaiVarėnojepirmąkartą
josrankosemirėkūdikis,kurįtėvai
pavėlavoatvežtiįligoninę,irdarne
vienosukrėtimoatveju.Pasitikėdama
Dievuirkunigystėsgalia,jiįveikdavo
svyravimusirsukiekvienusmūgiu
beisukrėtimudarlabiauužsigrūdin
davo.Išmintingavienuolijosvyres
nybėnekrovėjaismulkiųreikalėlių,
nepančiojosparnų.Leidoperkraštus
lietisjosužmojams…irsudegti,nes
tamjibuvopaššaukta.
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dencijanutylėtiapieKristų, laikyti
jį tik istoriniuDievoapsireiškimu,
iškeltikitasreligijaskaipkeliusįišga
nymą,nuvertintiŠv.RaštąirBažnyčią
kaipinstituciją.„NepaliaujamamBaž
nyčiosmisijiniamskelbimuišiandien
grėsmękeliareliatyvistinėsteorijos,
mėginančiosreliginįpliuralizmąpa
tei sin ti ne tik defacto,betirdeiure 
(arba išprincipo)“ (4).Vienatokių
teorijų,„radikaliaiprieštaraujančių“
krikščioniškamtikėjimui,skelbia,jog
Kristausapreiškimasyranebaigtas
arbanetobulas–taipopuliariosidėjos,
jognėvienaistorinėreligijaneįstengia
ikigalosuvoktiDievo,atspindys.Do
kumenteperspėjama,kadšiosidėjos
„yrapriešingoskatalikųtikėjimui“.
Do mi nus Ie susdaroperskyrą tarp
krikščionybėstikėjimoirkitųreligi
jųtikėjimo:krikščioniškastikėjimas
reiškiaapreikštostiesospriėmimą,tuo
tarpukitųreligijųtikėjimasvisdar
ieškotiesos,tačiaudaugeliožmonių
protuosešiperskyratolydžioblanks
ta,oskirtumaitarpkrikščionybėsir
kitųreligijųdirbtinaimenkinamiiki
visiškoišnykimo.
Sudėtingąklausimąapienekrikščio

niųišganymąDo mi nus Ie sus apta  ria 
keletuaspektų.Norsišganymasįma
nomasiružBažnyčiosribų,bettai
visadaįvykstatikypatingosKristaus
malonėsdėkairper„privalomą“,nors
irslėpiningąryšįsuBažnyčia,todėl
„sukatalikųtikėjimunesuderinama
laikytiBažnyčiąvie nu iš išganymo
kelių greta tų,kuriuossiūlokitos
religijos“ (21).Nors irprivalėdami
gerbtikitasreligijas,katalikaineturi
pasiduotiminčiai,jog„visosreligijos
yravienodosvertės“.„Lygybė,esanti
dialogosąlyga,žymi lygųasmeninį
partneriųorumą,betnemokymųir
juolabiauKristaus,žmogumitapusio
Dievo,irkitųreligijųsteigėjųlygybę“
(22).KalbantapieBažnyčiosvietą
išganymoplane,deklaracijojepakar
tojamaVatikanoIISusirinkimodog
minėskonstitucijosLumengentium 
ištarmė,jogtėra„vienatinėKristaus
Bažnyčia“,kuri„laikosi[subsistitin] 
KatalikųBažnyčioje,valdomojePetro
įpėdinioirbendrystėjesujuoesančių

vyskupų“(16).Pastebima,jogirVati
kanoIISusirinkimaspripažino,kad
užBažnyčiosribųirgiesama„gausių
šventumoirtiesoselementų“,tačiau
tainereiškia,jogvienatinėKristaus
bažnyčiaegzistuojairnekatalikiškose
bažnyčiose.

Aud ra van dens stik li nėje

NorsgausiosnuorodosįBažnyčios
Tėvųraštus,popiežiųenciklikas ir
ypačVatikanoIISusirinkimodoku
mentusaiškiaiparodo, jogšiade
klaracijanorimanepaskelbtikokį
norsnaująmokymąapieKristausir
Bažnyčiosvaidmenįišganymoplane,
bet„vėlišdėstytikatalikųtikėjimomo
kymąšiatema“(3),pirminėreakcijaį
Do mi nus Ie susbuvogriežtaineigiama.
Protestantaiužsigavodėlto,kaddoku
mentasjuospavadinonebažnyčiomis,
o„bažnytinėmisbendruomenėmis“ir
visiškaineįvertinoekumeniniodialogo
pasiekimų,todėltekoatšauktikele
tąekumeniniųrenginių.Įsižeidėnet
kaikuriežydųvadovai,nors,pasak
Vatikanoatstovų,dokumentasišvis
neturiniekobendrasužydųtauta.
Tapačiaprogasavonepasitenkinimą
dėltariamoBažnyčiosautoritarizmo
išliejoirradikalūskatalikųsluoksniai,
kuriuosgeriausiaiįasmeninašveicarų

teologasHansasKüngas.Kaikasšia
meproceseįžvelgėvėlyvojopontifikato
mėginimuskuogriežčiaupriremti
priesienosprieštaringuspožiūriusir
užsitikrinti,kadkitaspopiežiusnieko
nekeistų.NepatenkintiejiDo mi nus Ie
susvienubalsutvirtino,jogpadaryta
beveikneatitaisomažalaekumeni
niambendradarbiavimui irreligijų
bendravimui,ožvelgiantišDidžiojo
2000metųJubiliejausperspektyvos,
taiesąstikrasšaukštasdegutojubi
liejiniomedausstatinėje.
Balsingasnepatenkintųjųchoras

užgožėvisiškainuosaikiustųpačių
protestantiškųbažnyčiųatstovų,ypač
baptistų irmetodistų,atsiliepimus
apiedeklaraciją,kuriuosesveikinamas
ne„prisitaikymu“,bet„įsitikinimupa
grįstasekumenizmas“ irdėkojama
katalikamsužreliginioreliatyvizmo
demaskavimąbeiišnaujopatvirtintą
tiesą,kadJėzusKristusyravienasir
vienintelisvisųtautųatpirkėjasvisais
laikais.Mažato,stebimasidėlpačių
protestantųnepasitenkinimo,kurie,
kaipteigėvienasmetodistųvyskupas
išŠveicarijos,„praktiniameekumeniz
modarbevisadažinojo,kadkatalikai
irprotestantainesutariadėlBažnyčios
prigimties,tačiauegzistuojabendra
platforma,dėlkuriossutariama,ne
paisantskirtingųekleziologijų“.
Aptiluspirminiamšurmuliui,Vati

kanopareigūnaigalėjopagaliauiš
dėstyti ir savusargumentus.Visų
pirma,Do mi nus Ie susnebuvęseku
meninisdokumentas,ogreičiaute
ologamsskirtasakadeministekstas,
parašytasklasikinedoktrinoskalba,
netokia,kokiąvartojaPopiežiškoji
tarybakrikščioniųvienybeiskatinti
(beje,patysjosatstovaitekstotoną
pavadino „stokojančiuekumeninio
jautrumo“),irtikrainetokia,kokią,
anotRatzingerio,vartojadienraš
čiaiiržiniasklaida.Antra,jislabiau
skirtasteologamsirsielovadosdar
buotojamsTolimuosiuoseRytuose,
matVatikanopareigūnai įsitikinę,
jogAzijos irOkeanijosžemynuose
evangelizacijavykstaperlėtaiirne
pakankamaienergingai,išdaliesdėl
jautriostarpreliginėssituacijos,dėl
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Kvisinas.Bareljefofragmentas.
viiia.pietųKorėja
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kurios teologai,nenorėdami įžeisti
nekrikščionių daugumos, kartais
neleistinaisušvelninakatalikiškus
įsitikinimusarbaatmiešia juosry
tietiškų religijų elementais.Taip
Dievas tampabeasmenekosmine
tikrove,organizuotareligija–kliū
timiasmenssavimonei, oJėzus– 
vienu išdaugeliomokytojų.Beje,
pastaraisiaismetaisVatikanasyra
uždraudęsnevieno tame regione
gyvenusioardirbusiokatalikų te
ologoveikaluskaip„nesuderinamus
sutikėjimu“, tadgalimaneabejoti,
kad Do mi nus Ie sus kritikų chore
skambėjo ir jųbalsai.Ironiška,bet
kaikuriemsišjų,pavyzdžiui,teolo
guiišŠriLankosBalasuriyai,kuris
buvoekskomunikuotasdėlsavopa
žiūrųapieMergelęMariją,atskyri
masnuoBažnyčiosatvėrėkelią iš
niekamnežinomųvietinėsreikšmės
plunksnosamatininkųįgarsenybių
šlovę,papuoštąkilniatiesoskankinio
aureole.Taddėlnuogąstavimų,kad
Do mi nus Ie sus siekiamaužčiaupti
teologųdiskusijasminėtomistemo
mis,deklaracijos rengėjai skubėjo
nuraminti,jogteologinisginčaslieka
atviras, tikuždaromikeliai,vedę į
aklavietes.
KadDo mi nus Ie sus gvildenama

problematikanėranauja,liudijadar
tarpukarioLietuvojeišleistakun.Le
onardoGižinskoknygelė„Dievotiesos
krislaitautųreligijose“.Žinoma,šio
veikalotonasnė ištolonepanėšėja
įkorektiškąnūdienoskalbėjimą,be
to,savoturiniujisveikiaulaikytinas
lyginamąjapasaulioreligijųanalize.
Tačiaubaigiamojiknygosmintisapie
KatalikųBažnyčiąkaipvienintelę
Kristauspalikimosaugotojąparodo,
jogBažnyčiospozicijašiuoklausimu
praktiškainepakito.Tęsiantanalo
gijas,galimaatrastiparalelęirtarp
abiejųtekstųparašymotikslo:Do mi
nus Ie sussiekiaišsklaidytiklaidingą
„dialogoideologiją“,kurimėginami
sijąiratsivertimąBažnyčiojepakeisti
„klaidingureliginiopakantumosuvo
kimu“,kitaiptariant,sugrąžintikai
kuriomssąvokomsjųtikrąjąprasmę.
Kadšistikslasbuvoaktualusirprieš

pusęamžiaus,liudijair„Dievotiesos
krislų“pratarmė:„Netenkaabejoti,
kadpraktiškasaiasmenssantykissu
religijayrabūtinaiglaudžiaisusijęssu
joįsitikinimais,suteoriškureliginiu
pažinimu.[...]…Kadnetikliaudis,bet
ir inteligentai,apskritai imant,per
mažaorijentuojasireligijosmoksle,
matytišmūsųkasdienėsirperiodinės
spaudos,išorganizacijųveiklos,[...]
…išprivačiųpasikalbėjimų.Mūsų
šviesuomeneistingasusigyvenimosu
katalikybėsdvasia!“2 
Akivaizdu,jogŠv.Sostasnuolatos

pasirūpindavosavokaimeneipriminti
pagrindiniuskatalikiškotikėjimoda
lykus.Mažato,pastaraisiaismetais
Tikėjimomokslokongregacijayrapa
skelbusiirdaugiaupanašauspobūdžio
dokumentųapiepopiežiausprimatą,
vyskupųkonferencijųautoritetąar
moterųkunigystę,irdaugumajųirgi
nesiūlomaniekonauja,tikpabrėžia,
jogkaikuriedabartiniaiBažnyčios
mokymaiyra„galutiniai“irtodėlne
ginčijami.VisdėltoDo mi nus Iesus 
buvopirmasisŠv.Sostodokumentas,
kurįtekogintiviešai.Tokiaisatvejais,
kadaVatikanaspasisako tikėjimo
moksloklausimais,netirlabaiprieš
taringais,oficialūsŠv.Sostoparei
gūnaipaprastainedalinainterviuį
kairęirdešinęirnesistengiapalenkti
viešosiosnuomonėsįsavopusę.Ta
čiausuDo mi nus Ie susbuvokitaip.
Nesiliaujantkritikosstrėlių lietui,
Vatikanasnusprendėpereiti įkon
trpuolimą.Galibūti,kadkantrybės
tauręperpildėvėlgispaudojepasirodę
tvirtinimai,kadRatzingerisnerandąs
bendroskalbossuJonuPauliumiII,ne
kartąstebinusiupasaulįsavodrama
tiškomisiniciatyvomiskitųreligijųir
krikščioniškųbažnyčiųatžvilgiu,bei
nerimastingiįtarinėjimai,jog80me
tispopiežiusneikigalosuvokęsšios
deklaracijospasekmes.TačiaupatsJo
nasPauliusIIkritikamsaiškiaileido
suprasti,kadjienevarytųpleištotarp
joirjoaukščiausiopadėjėjodoktrinos
klausimais,padaręsprecedentonetu

rintįkreipimąsi,kuriamepareiškė,
kadjispageidavęsšiodokumentoir
patsjampritaręs.Stebėtojųnuomone,
tokiubūduJonasPauliusIImėginęs
sušvelninti žalą,padarytąekume
niniamirreligijųbendravimui.Tik
keistokaiskambaatsiprašinėjimas
užnepadarytaskaltes.

Ant raš čių am žiaus tik ro vė

Norinenori,betdidžiausiukalti
ninkušiameprocesedaugelis laiko
žiniasklaidą.Šiandiengalimapa
klausti,arbūtų įsiplieskusi tokia
audringadiskusija,jeiguspaudabūtų
palūkėjusiatitinkamodeklaracijos
komentaro.Vietojtoplačiojivisuo
menėgavopasaulietinės spaudos
interpretaciją,kuriojeDo mi nus Ie sus 
tekstąpaskubėtaanalizuotiišpoliti
niotaško,todėlteologiniainiuansai
virtopikantiškais,jeineanachronis
tiškaisatradimais,neva„Vatikanas
išganymąpalieka tikkatalikams“
irpan.,okodaugiaugalimatikėtis
iš tiesioginiųInkvizicijos įpėdinių.
Šv.Sostoatstovaiapgailestavodėl
tokio„informacijosnutekėjimo“,kai
atskiros frazės, išimtos iškonteks
to, sukėlėpasipiktinimądaugybės
žmonių,išvisneskaičiusiųDo mi nus 
Ie sus teksto.TaigiDo mi nus Ie sus 
kontroversijatikpatvirtinabanalią
tiesą,joggyvename„antraščiųamžiu
je“,tačiaukylaklausimas,artokios
nenuspėjamosinformacijossklaidos
pasekmėsnepaskatinsVatikanoper
mąstytisavosantykiųsužiniasklai
da.Kitavertus,tokiosnenumatytos
pasekmėsyrakaina,kuriąKatalikų
Bažnyčiaitenkamokėtiužpastangas
sugrąžintiKristuisvarbiausiąvietą
evangelizacijoje.Ramiausiaipervisą
procesąlaikęsiskardinolasRatzinge
ris įkaltinimusnediplomatiškumu
atsakė,jog„irJėzausžodžiaiEvan
gelijojekartaisyrabaisiaišiurkštūs,
suformuluotibe jokiodiplomatinio
apdairumo“.Panašu,kadirpraėjus
2000metųevangelinioradikalizmo
kalba,lygiaikaipirJėzauslaikais,
rėžiaausįvisuomeneiarbamažųma
žiausiaiskambaitnesusipratimas.
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2gižinskasl.,teol.lic.Die vo tie sos kris lai 
tautųreligijose,Kaunas,1939.
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„Britųsavaitės“metubusatidaryta
AurelijosČepulinskaitėsfotografijų
paroda„ŠiandieninėBritanija jau
no lietuvioakimis“ (0317–0408,
Chodkevičiųrūmai,LDM).Jaunoji
fotografėpernailaimėjoDidžiosiosBri
tanijosambasadosLietuvojeskelbtą
konkursą.Projektąparėmėprivati
labdaringaorganizacijaTheWest
erlyTrust,įkurta1994m.Poparodos
atidarymo,kovo20d.organizacijos
steigėjaMargoMaxwellMacdonald
Lietuvosmuzikosakademijaidovanų
perduossenosiosiršiuolaikinėsbritų
muzikosnatųirgarsoįrašųrinkinį.

Šieįvykiaimanepaskatinoviešai
pristatytisiaurammenoirmuzikos
mėgėjųratuižinomosorganizacijos
intencijas.Suvokiantvienogerosva
liosžmogausgalią,prasmingaįvardyti
retosirsvarbiosmūsųaplinkojeveik
losfaktą.Kaiauganusivylimas,tai
stiprinapasitikėjimąasmeninėmis
pastangomis.Dėlgrįžtamojoryšio

apiedraugystęirparamą– 
The Westerly Trustlietuvoje

ELONALUBYTė

jossenaitapostabiliųdemokratinių
visuomeniųpilietiniobendrabūvio
pagrindu.
Šiandiendaugkalbamaapielabda

rą ir paramą, ji suvokiama kaip
filantropiškas verslo, turtingųjų
pasaulio santykis suaplinka.The 
WesterlyTrust (toliauWT)veikla
leidžiapatirti,kaipteikiamaparama
senųtradicijųkraštuose.Britanijoje
visuomeninėsparamospradžiasie
kiaXVIIa.,kaiviešosioseligoninėse
aukštuomenėssavanorėspadėdavo
slaugyti ligonius.Pamažuklostėsi
socialinėsirkultūrinėsparamossiste
ma.Jospagrindąsudarėrėmėjųvaldy
ba,koordinuojantitikslingąparamos
naudojimą,overslopasauliosuintere
suotumąparamos teikimuskatino
mokesčiusmažinantys įstatymai.
Grįžtamuojuryšiupagrįstasistema
sudarėgalimybęversložmonėmspa
sijustikultūrinės,socialinėsaplinkos
kūrėjais,ogaunantiesiemsparamą–
pažintiverslopasauliodėsnius.
WTistorijospradžiasiekiapolitinio

atšilimolaikus.Nuo1985m.Margo
MaxwellMacdonaldpradėjokeliauti
poCentrinęirRytųEuropą,domėjosi
šiuolaikiniumenu,muzika.Stebėdama

sudėt ingas  permainas ,  svars
tė,kaippalengvinti tuosprocesus
išgyvenantiemskraštamspereinamojo
laikotarpiosunkumus.Jaunystėslaikų
draugo,Niujorkegyvenančiožymaus
lietuvių išeivijos tapytojoKęstučio
Zapkausįspūdžiųapiepermainaspo
nepriklausomybėsatgavimopaskat
intaMargoMaxwellMacdonald1993
m. pirmąkartą aplankėLietuvą.
Čiasusipažinosutapytojomokini
ais,susibūrusiais į„Gerųblogybių“
grupę, jųdraugais,bendraminčiais.
Ambicingi jauni žmonės,aktyviai
dalyvaujantys permainųprocese,
stengėsi įsilieti įpasauliniomeno
sūkurį. Įvyko lemtingas irsvarbus
atvirosvietiniųpermainųenergijosir
stabiliospatirtiessusitikimas.Pažin
tisirdėmesingasbendravimassujau
naisLietuvoskūrėjais,dailėtyrininke
SandraSkurvidaite,menininkuArtū
ruRailasukonkretinobūsimosorga
nizacijostikslus,–pristatantbritų
kultūrą,padėtijauniemsžmonėmspa
žintiatsivėrusįpasaulį,senosiosBri
tanijoskultūrinestradicijas,dinamiš
kąšiandieną,kuripasauliuidiktuoja
naujasmadas.Steigėjos intencijos
ypačprasmingosformuojantatsvarą
spartėjančiaimasinėsvartotojiškos
kultūrosekspansijaiLietuvoje.
WTveiklapristatovienągalimų

siauros,tačiauveiksmingosprivačios
paramosmodelį,turintįsenastradici
jas.SteigėjosvyrasDonaldasMax
wellasMacdonaldasdirboScottish
InvestmentCompany,kuriapskritai
rėmėšvietėjiškasdailės irmuzikos
leidybosprogramas.Jošeimagarsise
nomisfilantropijostradicijomis,pvz.,
ji1966m.Glazgomiestuipadovanojo
PollokoHausoirStirlingoMaxwello
ispanųtapyboskolekciją.WTstruktūra
nėra išplėtota.Ją sudaro steigėja
irdviejųnariųvaldyba,padedanti
spręstikonkrečiusorganizacinius
klausimus.Josnariai–kuratorėSally
Archibald (FortWilliame (Škotija)
muziejauspirmininkė,Nacionalinės
Škotijostarybosatstovė) irfinansi
ninkasFrancisasCarnwathas(Tate
Gallerydirektoriųtarybosatstovasir
Grinvičofondodirektorius,įvairiųmu
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elONaluBYTĖ(g.1964)–socialinių
m.daktarė,lietuvosdailėsmuziejausXX
a.2-ospusėsskulptūrosrinkiniųsaugo-
toja.

TodėlDo mi nus Ie susgalimalaikyti
savotiškupriminimutųpagrindinių
tiesų,kuriosmoderniojeirkorektiš
kojenūdienosvisuomenėjevis ima
irprarandapirmykštęsavoreikšmę.
TaigiartaisakytųDo mi nus Ie sus,
arpatsViešpatsJėzus, tos tiesos
yrašios:religijųpliuralizmofaktas
nesureliatyvinatiesosporeikio,teolo
gi nis dia lo gas ne tu ri nie ko bend ra su 

politinėmisderybomis,opatsdialogas
nereiškiavisųreligijų lygybės,bet
pirmiausia ištikimybęsavajaireli
gijai iregzistencinįkitopriėmimą.
PrisiminkimeMotinąTeresę,kuri
apiesavopožiūrįįkitasreligijasatsa
kydavopaprastais,tačiauteologinės
prasmėskupinaisžodžiais:„Ašmyliu
visasreligijas,tačiauesuįsimylėjusi
savąją“. 



123NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 3

zikosirmenofondųtarybųnarys).WT
veikloskoordinatoriaiLietuvoje–jau
niLietuvosmenininkai(dailininkai,
kompozitoriai,atlikėjai,kuratoriai,
dailėskritikai,pedagogai,tyrinėtojai),
dalyvaujantyssudarydamiparamos
programas,jasįgyvendindami.

Atviros Lietuvos fondo pirmoji
vadovė IrenaVeisaitė,kalbėdama
apie įvairėjančiusparamosbūdus
mūsųdemokratėjančiojeaplinkoje,
tiksliaipastebėjo,kadWTsteigėjos
iniciatyvalabaiprivati,subtili,apgal
vota,nukreiptaįžmogų,kūrėją.Pasak
Veisaitės,jilabaityliaiatėjoįmūsų
menopasaulįsudideliaispasiūlymais.
PrivačiųlėšųirdraugųdėkaMargo
MaxwellMacdonaldišplėtojoįdomią
jaunųmenininkųparamossistemą.
Jipakviesdavojuosįsavonamus,tai
yratamtikraskultūrinisšokas,nes
ji–anglųaristokratė,kuriosgyvenimo
būdasskiriasinuomūsų.

WTveiklavystomakeliomiskryp
timis.
Pirma – tai  dėmesys jaunus

kūrėjusugdančiomsdailėsirmuzikos
įstaigoms.Paramateikiamapapil
dantbibliotekų, fonotekųrinkinius
senąją iršiuolaikinębritųkultūrą
pristatančiaisleidiniais,natomis,gar
soįrašais.Taipsudaromosprielaidos
netikgiliaupažintibritųkultūrinę
aplinką,betpatirtidailės irmuz
ikosistorijos,kritikosstiliųįvairovę,
pažintimoderniaspedagogikosme
todikas,tobulintikalbiniusįgūdžius.
Organizacijosiniciatyva1995m.M.
K.Čiurlioniomenųgimnazijojeįkurta
WTskaitykla,kuriaipadovanota450
knygų,mokytojamsirmoksleiviams
skirtųvaizdajuosčių.Dovanojamų
leidiniųsąrašasbuvoilgaisudarinėtas
irderintassumokyklospedagogais,o
paramosdonatoriais,šaliaorganizaci
jossteigėjos,valdybosnarių,privačių
draugų,tapoBritųmuziejausŠvietimo
skyrius.Dovanapaskatinomokykloje
įkurtiviešąskaityklą,kurperper
traukasirpopamokųdirbamokiniai,
mokytojai,vykstamenoistorijospa
mokos.Prasmingatai,kadskaityklą

nuolatpapildovietiniųrėmėjųdova
nos.TaippatWTdovanojaleidinius
apiebritųdailęVilniausdailėsakade
mijos,Kaunodailėsinstituto,Telšių
dailėsmokyklos,organizacijos„Viltis“
bibliotekoms.Muzikinėkultūraugdo
mapapildantLietuvosmuzikosaka
demijos,Vilniauskonservatorijosir
NacionalinėsMartynoMažvydobib
liotekosmuzikosskyriausfonotekas
senosiosiršiuolaikinėsbritųmuzikos
natomisirgarsoįrašais.Būtinapami
nėtiWTdėmesįVilniausuniversiteto
archeologijosskyriaus,botanikossodo
bibliotekoms,kuriomsužsakomisoli
dūsperiodiniaimoksliniaileidiniai.
Apgalvotosirkryptingosveiklosdėka
WTdovanotaknygaatsiduriaten,kur
jiyrareikalinga.
AntraWTveikloskryptis–britų

kultūrospristatymasLietuvoje ir
mūsųkultūros–DidžiojojeBritanijoje.
1997m.WTparėmėpirmąšiuolai
kinėsbritųirlietuviųdailėsprojektą

Ground Control ,  prisidėjo prie
šiųmetinių„Britųsavaitės“renginių
organizavimo.YpačprasmingaWT
veikla,susijusisukoncertųorgani
zavimubeiparama.Pristatydamas
šią organizacijos veiklą,Lietuvos
kompozitoriųsąjungospirmininkas
kompozitoriusGintarasSodeikapažy
mėjo, kadypatingądėmesįLietu
vojepelnėkūrybinįbritųir lietuvių
kultūrų bendravimą skatinantys 
mu zikiniai TheWesterlyTrust pro
jektai.1997 ir1999m.Vilniuješis
fondasinicijavobeiparėmėdukon
certusNacionalinės filharmonijos
salėje.Juoseskambėjonemažainaujų
lietuviškųkūrinių,kuriųatsiradimą
paskatinobūtentWT.PasakSodeikos,
šiosiniciatyvoskiloMargoMaxwell
MacdonalddomėjimosiLietuvoskul
tūradėka.
Pirmaskoncertas įvyko1997m.

sausio17d.JamepianistasPetras
Geniušasatlikokelisanglųkompozi
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Dovanųįteikimoceremonijalietuvosmuzikosakademijoje
19970115.pirmojeeilėjeišdešinėsDidžiosiosBritanijosambasadorius
T.H.Macanas,M.M.MacdonaldirlMaprorektorius
e.ignatonis.elTa/g.Svitojus
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torių(WilliamoBirdo,CarloVine’o)
kūrinius,OsvaldoBalakauskoopusą
„Bopart“ (1995) irdvi lietuviškas
premjerasfortepijonuisufonograma–
GintaroSodeikos„Taliensi747“ (šį
kūrinįinspiravokompozitoriausvieš
nagėLondone)beiGiedriausPuskunigio
„Invenciją“.Antramekoncerte,vykusia
me1999m.sausio29d.,skambėjotrijų
Lietuvoskompozitoriųpremjeros–No
medosValančiūtės„Mesšokamratu“
balsui,trombonui,kontrabosuiirfor
tepijonui(žodžiai–išbritųtautosakos),
GintaroSodeikos„Garsoontologija
Nr.2“dviemfortepijonams,„Tremors“
dešimčiaiatlikėjų (poetoS.Conno
eilėraščio„Virpesiai“inspiracija)bei
VytautoV.Jurgučio„ZOOM“styginių
kvartetui,klavesinui irkontrabo
sui.Šiuosekoncertuoseįvairiųkartų
kūrėjamsbuvosuteiktanetradicinė
progasukurtinaujųopusų.Kaikurieiš
skambėjusiųnaujųkūriniųjauišleisti
kompaktinėmisplokštelėmis.
WTtaippat2000m.parėmėLi

etuvoskompozitoriųsąjungosirLie
tuvosambasadosLondonesurengtą
lietuviųmuzikoskoncertąLondono
karališkojojemuzikosakademijo
je.Šiuolaikinęklasiką–Broniaus
Kutavičiaus,OsvaldoBalakausko,Vy
tautoBarkausko,VidmantoBartulioir
GintaroSodeikoskūrinius–elitinėje
LondonosalėjeatlikopianistasPetras
Geniušas, londonietėKarališkosios
akademijos absolventė Tamami
Honma,šiosakademijosdėstytojas
violončelininkasNeilasHeyde’as,
LondonegyvenusismuikininkėRasa
Vosyliūtė.Taibuvotrečiassolidus
šalieskompozitoriųdarbųpristatymas
DidžiojojeBritanijoje,šįkartą–ypač
reikliaiirišprususiaipublikai.
TrečiaWTveikloskryptis–Lietu

vosmenininkųkelionėsirstažuotės
DidžiojojeBritanijoje.Perdvi sa
vaites,gyvenantMargo irDonaldo
Maxwelųnamuose,gautastipendija
leidžiarealizuotipažintinęprogramą,
nusipirktikeliasreikalingiausiaskny
gas.Kiekvienas iškeliolikos jaunų
žmonių,apsilankęsLondone,turėjo
įvairiųtikslų–domėjosimuzika,daile,
architektūra,pedagogika,tačiauvisų

buvimąmiestevienijonuostabigalimybė
peržengustradicinėsanglųtvirtovės
ribaspaviešėtiprivačiuosenamuose.

SuMargoMaxwellMacdonaldsu
sipažinaupirmoapsilankymoVilniuje
metu1993m.ApžiūrinėdamaLDM

metrožemėlapį,kuriamekryžiuku
buvopažymėtaPietųKensingtono
stotis,kortelęsutrumpukomentaru
taksivairuotojuikaiptiesiausiaipa
siektiParkWalkgatvęČelsiorajone,
smulkiuskelionpinigius.Svetingi
šeimininkaimanepasitikoprivataus
namoprieangyje.Įžengusįvidų,žvilg
snissustingotiesšeimininkėstėvo
XVIa.siekiančiasenųjųBritanijosir
Londonožemėlapiųkolekcija,rafin
uotomis šeimininkogolfo žaidimo
priemonėmis. Greitai įsikūrusi,
prisėdauilgampokalbiuisupuodeliu
arbatossvetainėjepriepravertųdurų
į tradicinįuždarąsodąsusmagiai
čirškiančiaisvarnėnų jaunikliais.
Ilgaigėrėmearbatą,šnekučiavomės
apieLietuvosnaujienas,pažįstamus,
darborūpesčius.Kitą,laisvesnędieną,
kainelankiaurenginių,gavauvadovą
pomiestą,žemėlapyjepasižymėjau
mėgiamąšeimininkėsmaršrutąpo
Londonoparkus.Šeimininkėtelefonu
patikslinovakariniokoncertoRoyal
AlbertHallprogramą,lydėdamaiki
autobusostotelės,priminėnacionali
nioeismotaisykles,parodėmėgiamą
antikvarinįknygyną. Įsisiūbavus
teo ri nei ir ekskursinei renginio pro
gramai, grįždavauvėlai,namams
sumigus.Kiekvienąvakarąantvari
nėskambariodurųrankenosmane
pasitikdavoraštelis,kuriameišreikšta
viltis,kaddienapraėjosėkmingai,
linkimaramiosnakties.Kambaryje
laukdavoatšviestosmanoaplankytų
parodų,atidarymųrecenzijos.Rytais
pusryčiaudamossušeimininkeaptar
davomepraėjusiosdienosįspūdžius.
Vieno pokalbio metu sulaukiau neti
kėtopritarimo,kaiprisipažinau,kad
pabėgusiišprograminėsekskursijos
po MillenniumDome,nuplaukiauį
Grinvičą,kurmaloniaipraleidaupo
pietęapžiūrinėdamasenuspastatus,
vaikštinėdamapokalvotą parką.
Priminus,kadGrinvičofondodirek
toriusyraWTvaldybosnarys,gavau
paskaitytipoleminįstraipsnįapietai,
kaipdidysiskupolas„prarijo“Grinvičo
krantinėsremontuiskirtaslėšas.Va
karesavokambaryjepasiskaitytiprieš
miegąradauprabangųtūkstantme
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WTdovanosženklas

skulptūrosrinkinius,elegantiškasan
tūrimoterisnustebinojautriuskoniu,
pastabumu,smalsiatolerancijabei
gebėjimuvertinti ir tradicinės, ir
naujosiosdailėskūrinius.Sparčiai
ryškėjančios įtampostarpsenojo ir
jaunojomenostovyklųaplinkojetoks
požiūrisyraretas.Ilgainiuisužinojau,
kadjiprivačiaistudijavomenoistoriją
ParyžiujeirCiuriche,kaipkonsultantė
bendradarbiavosukomercinėmisLon
donogalerijomis, pristatančiomis
vietiniamsiružsieniokolekcininkams
šiuolaikinębritųdailę.Pradėjome
susirašinėti,susitikdavomepadaž
nėjusiųMargoapsilankymųVilniuje
metu.Ji tapodėmesingamanosu
rengtųparodų lankytoja, išleistų
leidiniųskaitytoja,kuriosreakcijoje
visadaderėdavokritinisreiklumasir
džiaugsmaskiekvienusavarankišku
žingsniu.O 2000m.WT irBritų
taryba parėmėmano dalyvavimą
Tarptautiniamedailėskritikųaso
ciacijos(AICA)kongrese,vykusiame
naujajameTateModernmuziejuje.
AtskridusiįLondoną,išsitraukiau
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Kurį laiką atrodė, kad Vilniaus 
knygųmugė per keturias dienas
(20010208–11)pabudino jaubenu
slopstantį lietuviorefleksą: jukne
vienamkažkadasudrebėdavoširdis
atskleidusspaudosženklaismirgan
čiuspuslapiusirlaukiantprabilsian
čioišmintiesbalso.Anksčiauknygos
ištisaskartasįsakmiaimokėteisybės,
gerokaidažniauįžūliaimelavo,įvai
riaiskeliaiskraipėžmoniųlikimus.
Dabar,demokratijosir informacijos

epochoje,vartantysdailiai įrištus
foliantuselektronikosvoratinkliuo
se įsipainiojusiemspiliečiamsgali
pasirodyti senamadiški, lygkokie
aristokratai,pasimetęnetikėtaiat
sivėrusiopasauliošurmuly.Yra ir
paprastųknygąmėgstančiųžmonių,
kuriemsanaiptolnelimpa „elito“,
„intelektualų“etiketės,kurietiesiog
siekiaištrūktiiškasdienėsmonotoni
jos(tokiųtarpmugėslankytojųturėjo
būtidauguma:jieatėjosušeimomis,

vaikais,taipišplėsdamispausdinto
žodžio įtaigos lauką). Ištiestakul
tūrossklaidospriemonė–su laiku
gelstantisirnusitrinantispopierius,
blunkančiosraidės–visdarkreipiasi
įmus,skaitančiuosius,suteikiamums
iratspindimūsųpatirtįar tiesiog
patenkinasmalsumą.Galimapaki
liamsvaiguly,begiedantodesknygai,
pamiršti,kokiaissunkiaiskeliais ji
šiandienpasiekiaskaitytojolentynėlę,
kiekkainuojanekiekvienamįkanda
mų,vadinasi,nepaklausiųtekstųlei
dyba,kokiekriterijaisureikšminami
skirstantbiudžetopiniguskultūrai.
Betdejuotitaippatneverta–tiesiog
tokiayrakitaliberaliosiossantvarkos
medaliopusė:investicijosturiduoti
pelną,irkuogreičiau...
Pirmas įspūdis:LITEXPOrūmai

pilnižmonių, įdėmiaibesižvalganti
minia lėtaislenkanuovienopavil
jonopriekito,daugiausiapasiseki
mosulaukia solidžiaiatrodančios
enciklopedijos,žodynai,JonoMeko
dienoraščiai,nupigintiTaschenka
lendoriai.Kalendoriussimboliškai
apipavidalinapragaištinnuriedantį
laikąirįepochosdokumentostatusą
pretenduotigal irnegali.Kiti tarp
po pu liariausiųatsidūręleidiniailiu
dijažmoniųnorąsukauptikadanors
praversiančiųžiniųatsargas:apie
lietuvių literatūrą,kalbą,muziką,
techniką,bėgantįlaiką(dienoraščių
atveju).Perkamatai,kasreikalin
gaarbapigu–taiuniversalimugės
logika.Tikgerai įsigilinusgalima
būtųtirti,kovertišieįautoritetingą
žinojimąapeliuojantystomai.Infor
macijostroškulysarstygiusvisdar
akivaizdus:itingraibstyta,pvz.,se
niailauktairilgairengta„Lietuvių
literatūrosenciklopedija“.

Jaupasibaigusmugei,atėjožinia:
mirėpoetėJuditaVaičiūnaitė.Tokiais
atvejaiskylaskaudusklausimas:ar
menoamžinumas,šedevronenykstan
tivertėgalikompensuotigyvenimo
trumpumą?Ne.Kiekvienanetektis
atveriaprarają,kuriąkitoskartos
užpildotaip,kaipsugeba.Ieškosime
poetėsrinkiniuosenepraėjusioam

grumtynėssulaikuirkalba

MANFREDASŽVIRGŽDAS

čiuiskirtosparodos„Laikoistorija“,
vykstančiosGrinvičojūreivystėsmu
ziejuje,katalogąsuįžanginiaisErnsto
HansoJosefoGombrichoirUmberto
Ecostraipsniais.Patyrusimuziejinę
mano interesųkryptį, šeimininkė
patarėaplankytiCourtauldgaleriją,
kurautentiškojerenesansoaplinkoje
eksponuojamanuostabisenosiosirmo
derniosiosVakarųtapyboskolekcija.
Vienąrytąpalydėjo įVestminsterio
ligoninę,kuriosmoderniairekonst
ruotąpastatąpuošiadaugšiuolai
kiniųbritųdailininkųdarbų.Pasku
tinįvakarąilgaiaptarinėjomemano
įsigytasknygas,namuoselaukiančius
darbus.Dabartiessuirutėjedažnai
prisimenupajaustąvienožmogaus
draugystėsirparamosgalią,mokančią
pasitikėtisavimiiraplinkiniais.

GavęsWTparamą,asmuo,įstaiga
patenkaįnuolatinįdėmesio lauką.
Margoįdomuirsvarbu,kaipklostosi
josnamuoseapsilankiusiųžmonių
kūrybinėveikla.Jidėmesingaiseka
visasmūsųmeniniogyvenimonaujie
nas.Jaisvarbu,kaippraėjoOskaro
Koršunovo„Meistro irMargaritos“
premjera,arpalankiaisutikolietuvių

publikanaująnacionalinęBroniaus
Kutavičiausoperą„Lokys“, įdomu,
kaipDidžiosiosBritanijosambasadoje
Vilniujeauga,atsidėkojantuždovaną
M.K.Čiurlioniomenųgimnazijai,Eu
genijausTalmantopasodintamagno
lija.PirmojiMargopalydovėLietuvoje
dailėtyrininkėSandraSkurvidaitė,
šiandiendirbantiirstudijuojantiNiu
jorke,kalbėdamaapieWTveiklos
reikšmę,sakė:„Tikriausiainiekamne
kiltųabejonių,kaddevyniasdešimtųjų
pradžiaLietuvojebuvosvarbiausias
laikasperpusęamžiaus.Kartaisir
mažiausiaspostūmis,laikuirvietoje
atliktas,išjudinaišvietosirsuteikia
pagreitį.Ašpirmąkartąsusitikau
Margokaiptiktokiu„pereinamuoju
laikotarpiu“,kaikiekvienasveiksmas
irkontaktas turiatominįpoveikį.
Margopristatėmumsgananaująda
lyką–menąpalaikytiryšiuslaiškais
irsusitikimais.Tikriausiaitaiviena
svarbiausiųkokybiųLietuvoje–žmo
giškųsantykiųirasmeniniųįsiparei
gojimųstabilumas,kaiviskasaplinkui
ganaišklibę.Dabarašdažnaiatsiremiu
įšįpastovumą–tiekdraugystėje,tiek
darbuose.Kaiptiklaikasrašytilaišką,
antpopieriaus,neekrane“. 
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žiausženklų:projosakimisregėtas
miestosienas,bažnyčiųarkasargat
vės triukšmąprasismelks liūdnas
žinojimas,kadšiandien jauniekas
neberandatiekšviesosirspalvųblau
siamearreklamomistviskančiame
urbanistiniamelabirinte,kadnebe
mokasutokiavaizduotėsjėgasulydyti
dabartiesnuotaikasirdaugiasluoksnį,
prasmėsprisodrintąpasakojimąapie
praeitį.Ypatingasbuvopraeitiesre
gėjimasVaičiūnaitėseilėraščiuose:
į josakiratįpakliūdavonevien iš
šaltiniųpažintaheroikaarakinantis
karališkųportretųspindesys:„Laikas
čiapriklausonuoasmeninėspatirties,
atsiminimųtraukos,darosireliatyvus,
nutrūkstantis,atgręžiamas“1.Tačiau
laikosprendimaikartaisneatšau
kiami:Vaičiūnaitėjaupatiyraisto
rinėfigūra,vienaiškiliausiųpoečių.
Nesinorėtų,kadjosvardasateityje
sietųsiviensumokyklinechresto
matija,privalomaisskaitiniais.Jos
su kur tas pa sau lis nu si pel no nuo lat 
atsinaujinančiosusidomėjimo:šitaip
laikągalimabusdarsykįatgręžti.Juk
BarborosRadvilaitėslūpomispoetės
buvotarta:„Ašbūsiunepageltęsper
gamentas.Ašnesensiu“.

Viskąužmarštingramzdinančios
laikosrovėstėkmęturbūtsunkiausiai
įveikia teatras: scenoje išsipildęs
imitacijosmenostebuklas ilgainiui
prilyginamasmituiarbamiražui–
visitariasižiną,kasįvyko,norsnet
iškokybiškųvaizdajuosčių sunku
atkurtipatirtąįspūdį.Teatras,pats
smarkiai pri klau so mas nuo at min ties 
išdaigų, jotiesioginiųdalyvių(reži
sierių,aktorių)sąmonėjeparadok
saliubūduiškylakaip jėga,galinti
sušvelnintilaikonulemtasnetektis,
išnaujoapibrėžti tai,koanksčiau
dėlpernelygsubjektyvaussantykio
nepavykoįvertinti.GytisPadegimas,
aptardamas„Lugnazadošventėsšo
kių“repeticijųnuotaikas,neatskleidė

paslapties,kaipprikeltipraėjusįlaiką,
tačiaumetaforomisgrindėnuomonę,
kadir įdabartiespavidalusgalima
žvelgtikaip įbesirandančią, įsiga
liojančiąpraeitį: „Dvasinėpilnatvė
atsiskleidžiatikperpraradimą.Tik
tada,kaiišbyrasmėlis,tiktada,kai
gėlėnuvysta,jągalisuvoktivisą“2.Ši
nuostataypačbūdingamąstytojamsir
poetams.Sulaukęstamtikroamžiaus,
žmogusgalitąpraradimoženkląbe
graužatiesatpažintisavyjeirpripa
žintijįvertunuodugnausapmąstymo
arpoetinioteksto.Šioprincipolaikėsi
JosifasBrodskis:„Eilėraštyje„Kalba
Sorbonoje“(1989)Brodskissako,jog
sulaukępenkiasdešimties žmonės
dažnai,žiūrėdamiįveidrodį,susie
jaestetikąsumetafizika.[...]grožis
atsiranda,kaikamnorssuteikiama
prasmė[...]“3.
Susidūrimassuišbandymaispratur

tinanaujaispatyrimais,osaviraiškai
nepalankuslaikasugdoatsparumą,
formuojastoišką laikyseną.Jurgis
Kunčinassujambūdingabeletristo
ironijastebisi,kad iršiandienne
nykstapavieniųpasišventėlių,vis
atsitiesiančiųpovaldininkųstovyklos
išpuolių.Stoikaisdėlnuosekliospozi
cijoslaikytiniDonelaitisirStrazdelis,
beto, jųvisdarišaugairnūdienos
blyškiamekultūrospeizaže.„Bet iš
stoikųnėrakošaipytis, jiepamažu
tampasaugotinupaveldu.“4 ar su lau
kępenkiasdešimtmetųjiedarryšis
veidrodyjeieškotiestetikos?Jukirme
noarliteratūroskruopščiosstudijos,
deja,neapsaugonuoužklumpančios
pajautos,kadmetaipragaišintiveltui,
uoliaisiektanepasiekiamo.Nevienas
sutrinkapamatęs,kadrinkosekono
mikairkultūrinėsaviraiškanebūtinai
sekakojakojonpažangoskryptimi.Ir
veidrodyjeboluojanetiesmetafizinių
mįsliųsprendiniaissusikaupęs,otik
labaipavargęsstoikoveidas:perilgai
kovotadėlišlikimoirnėnesvajotasa
kytikalbųSorbonoje.

 

Pastaruojumetupažymimikultūri
nėsspaudosdešimtmečiai–bepraš
matniųpobūvių,tiksuvosrusenančia
viltimi,kadgalbūtbusišsikapanota
išfinansinėsduobėsirprotąkaustan
čionuobodžio.Vyresniejiliteratūros
pulsofiksuotojaipasigenda jaunat
viškomaksimalizmo,netintelektinio
įžūlumo.Tie,kurieturėtųorientuoti
gausioslektūrossūkurioįtrauktąbe
jėgį(metodologinėmisgelbėjimosiprie
monėmisneapsiginklavusį)skaitytoją,
patyssklendžiasaugiuatstumupakilę
virštekstų, išmandagumovengda
mi judintiramiaisnūduriuojančius
autoritetus.NegailestingasVytauto
Kubiliauspriekaištas: „Negirdėti
reiklausurzgimodėlmūsųmeninės
kūryboslygio,plintančiosimitacijos
bangų,grafomanijosbumo“5.Reika
lingasagresyvustonas,išsiskiriantis
painaus,betneinformatyvausakade
miniožargonoaplinkoje,balsas,nenu
stelbiamasturgausprekeiviųriksmų,
suprantamas,tačiaupernelygnenuže
mintas.Stipriųbalsųištiespasigirsta
(SigitoParulskio,GintaroBeresne
vičiaus), tačiau jųnedrįsta įsileisti
didžiausidienraščiaiartelevizija,tad
poveikiogalimybėsliekaribotos. Vox 
populiliūtodalįkontroliuojakitokio
skonioirsukirpimoveikėjai,mieliau
analizuojantyskriminalinękroniką
negukūrybostendencijas.Sklandus
dialogas tarp rašytojo irkultūros
politikąveikiančiais instrumentais
manipuliuojančiofinansininkomez
gamassunkiai:kaipma tytiiš„Kul
tūrosbaruose“(2001,Nr.1)pateiktos
diskusijosstenogramos, įekspertės
MargaritosStarkevičiūtėsišdėstytą
lėšųpanaudojimoanalizękūrybinių
organizacijųvadovai reagavo itin
jautriai.Atrodo,raštoirversložmonės
priverstisugyventitojepačiojelaiko
atkarpoje(permainųepochoje),tačiau
taijiemsnekaipsekasidėlvertybių,
interesų,netgikalbiniokodonevie
nodumo.Todėlirnuskambateiginių,

1NastopkaK.,„juditavaičiūnaitė“,in: Lite 
ratūrairmenas,20010216,Nr.7,p.10.
2padegimasg.,„Kai išbrendamiš laiko

upės,būnamjauvisaikiti“, in:Literatūra ir
me nas,20010202,Nr.5,p.8.

3Čičinskaitėr.,„Metafizinis josifoBrod-
skiopoezijoshorizontas“, in: Me tai,2001,
Nr.2,p.134.
4Kunčinasj.,„lietuvosstoikai“,in:Šiaurės

Atėnai,20010217,Nr.7,p.2.

5 „literatūrinės spaudosdešimtmetis:ką
atradomeirkonetekome?“,in: Me tai,2001,
Nr.1,p.95.
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liudijančiųgiliąirsunkiaiišgydomą
kaikurių literatųrezignaciją.Da
nieliusMušinskas,tarsiguosdamas
kūrėjus,nesugebėjusiusprisitaikyti
priesmarkiaipakitusiokonteksto,ty
lą,baltasdėmesnaujausiojevyresnės
kartosautoriųkūrybinėjebiografijoje
įvertinakaipreikšmingąpasipriešini
motam,kasvyksta,ženklą.„Jiesavo
akimismatėbesikeičiančiątikrovę
irgalnegalėjopatikėtituo,kąmato.
ManBitėsVilimaitėsarJuozoApučio
neparašytosnovelėspasakodaugiau
neiniekonelemiantyslietuviškibe
stseleriai.“6Abejotina,kadrašytojai
kurtųkokįnorsnaujądisidentinį
pogrindį;rašytigalimairnereikalau
jant išskirtiniųsąlygų;kitavertus,
kiekvienoteisėapsispręsti,kadajau
laikasimtiskitosveiklos.
Galimaapgailestauti,kadmeniš

kaivertingųkūriniųperdešimtmetį
neitinpagausėjo–knygųrinkąuž
pildėvertimai,skaitytojai,atsivėrus
uždangoms,naudojosidėkingapro
gapraplėstipasaulinės literatūros
akiratį.Tam,kadskvarbusžvilgs
nisknygyne ilgėliaustabteltų ties
lietuviųautoriaus leidiniu,atrodo,
reikiastiprausimpulso,įsimenančio
pavyzdžio (kurįpanorėtų išsiversti
kokianorssolidesnėVakarųleidyk
la,ogalbūtdėltautiečiųnerangumo
ten jispirmiau irbūtų įvertintas).
Žodžiu,reikiabestselerio,parašyto
literatūrineirsykiumoderniakalba,
keliančionepatenkintųjųmurmesį,gal
netprovokuojančiopykčioprotrūkius.
IšKalėdos,MalūkoarPeleniotikėtis
kažkopanašausbūtųperdaugopti
mistiška.Mūsųpadangėjeniekada
neužderėdavodaugįdomiųromanų,
tačiauviltiesesama.Tiekgerosversti
nėsprozos(GünterisGrassas,Johnas
Fowlesas,SalmanasRushdieetc.)ne
praeinabežymės,anksčiauarvėliau
jųstilistinėsnaujovėsbusperimtos
irpritaikytosvietinėmssąlygoms.
Dabar,manding,dartęsiasiatidaus
skaitymolaikotarpis.Kadaišmušlie

tuviųprozosžvaigždžiųvalanda,kol
kassunkunumatyti.

Kiekvienamdarbuisavasmetas.
Prozininkui,gallabiaunegupoetui,
reikalingasgebėjimassklandžiaior
ganizuotimintisprieš„išverčiant“jas

įliteratūroskalbą,išankstoapgalvota
idėja;poezijaibūtinamomentopaga
va.Eilėraštis,pačiųkūrėjųteigimu,
gimstaspontaniškai, jismenkaite
susijęssupoetąsupančiuirjolaisvę
ribojančiukontekstu.Visdėltolinks
tamasugretintisavišvietą,atsigrę
žimąįkitųpasiekimusirsaviraišką,
kūrybiškumą:„skaityti,kaipirrašyti,
reikialaiku“7.Kitųparašytoseknygo
seatpažįstamasavojopasauliodermė
ardisharmonija,primenamosidėjos,
kuriaskiekvienassavaipplėtoja ir
interpretuoja.Tačiausėdęspriebal
topopieriauslapokūrėjasatsiplėšia
nuosvetimobalasto, intelektualios
patirties, įvairiųautoritetų įkyriai
peršamų„atramų“(įkuriąnorstra
dicijąatsiremiamanatūraliai,kai
taineišvengiama,onekaisunkiai
išsilaikomapasirinktožanroerdvėje).
Sąmoningaiarne,jisieškožodžioar

sakinio,kurisneužsisklęstųvienoko
doterpėje,praslystųprotiksliaisapi
brėžimaisbesiremiančiosstruktūros
tinklus,atsiskleistųpačiamautoriui
netikėtaisaspektais.
Poetasgalynėjasitieksulaiku(esti

itinreikšmingųlaikotarpių,kairin

kinyssudaromaspermėnesį,irištisų
depresyviostylosdešimtmečių),tiek
sukalba,kenčiančianuosusidėvėji
mo,prasminėsniveliacijos.Marcelijus
Martinaitispokalbyjesudailininku
KęstučiuZapkumi,aiškindamaspo
etinėjevirtuvėjeruošiamo„gaminio“
ypatybes,pačiąkūrybos„receptūrą“,
pažymiirestetinįjautrumą,irracio
nalias,poetineklausairmotyvuotais
sti lis ti niais eks pe ri men tais pa rem tas 
pastangassuvaldyti,pajungtisaune
nutrūkstantįkalbossrautą,kreiptis
netikautentiškubalsu,betirkito
kia,pagal savonormas irdėsnius
veikiančiakalba:„Menininkas,kad
galėtųkurti,būnapaspendęsspąstus,
visurjuosišdėliojęslaukia,kadakoks
žodisarvaizdasiššoksišatminties
irįklius, imsdaugintis. [...] [Poetas
kalbą]distiliuoja,nukošiadrumzles,
kurioslikodaugkartųpavartojusžo
dį“8.Galutiniorezultatolinkeinama
nugalintkalbosnetobulumą(dailinin
ko,manipuliuojančiogrynomis,nuo
išankstiniųprasmiųapvalytomisspal

K u l T ūr a

6MušinskasD.,„„Metų“brydėslaike“,in: 
Me tai,2001,Nr.1,p.5.

7Kukulasv.,„Tūkstančiokalbųmokymasis“,
in: Me tai, 2001,Nr.2,p.117.

8„apiemenąiržodžiusnupjautomisau-
simis“,in:ŠiaurėsAtėnai,20010217,Nr.
7,p.3.

Tomasvyšniauskas.žeimelis.1999.Fotografija
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Dabartokslaikas,kaivisaspasaulis
liaujasišnypšti,kokskretinasyra
naujasAmerikosprezidentas,irpuola
įVašingtonąbenttrumpampakliūti
į joakiratį.Amerikoshegemonijos
amžiujekaraliamstenkavaržytisdėl
teisėspasakytikeletąžodžiųkvailiui
įausį,–rašožinomaskonservatyvus
komentuotojasMarkasSteynas(Spec
tator,20010224).Pagaltradicijąnau
jasAmerikosprezidentaspirmiausia
vykstaįKanadą,tačiauGeorge’asW.
BushaspareiškėvykstąsįMeksiką,
kassukėlėmasinępanikąOtavoje.
Kanadėnaimeldėirprašė,vėlmeldė
irprašė,kolgalopįtikinoBaltuosius
Rūmus leisti jųžmoguiatskristi į

Vašingtoną.Kanadosministraspirmi
ninkasbuvošiaipnetaipįspraustasį
BushodarbotvarkętarpPietųDakotos
gubernatoriauspavaduotojoirAidaho
bulviųaugintojųdelegacijos.Tačiau
Kanadagalididžiuotis,kadjosprem
jerasbuvopirmasužsieniovadovas,
sukuriuosusitikonaujasisAmerikos
prezidentas.
Taipbuvosulaužytadarvienatra

dicija–pirmasįVašingtonąpasnaują
prezidentąatvykstantisužsienietis
paprastaibūdavoDidžiosiosBritani
josvyriausybėsvadovas.TačiauTony
Blairasbustiktrečiaspoponų...–na,
gerai,jūseuropasipūtėliai,besišaipą
išBushonesugebėjimoįsimintipasau

Apie W. 

VIRGISVALENTINAVIČIUS

vomisirformomis,požiūriu–netgi
vulgarumą):tykodamas,gaudydamas
irperkošdamasgramatikostinklais
žodžiusarmintis,poetasdažnaipats
pasiduodajųįtaigai.
Ne vien romantizmo epochoje

kūrėjamsatrodydavo,kad rašant
nušvintaegzistencijosesmė.Visuoti
nioskepticizmolaikaisLietuvojeapsi
lankęsJonasMekas(galbūtpaveiktas
knygųmugėsatmosferos:skaitytojų
staigussusižavėjimoproveržis,matyt,
buvokieknetikėtas„nervuotųdieno
raščių“autoriui)prisipažino:„Ašvisą
laikąapsėstas.Pasinerikaipžuvisir
nebegaliatskirti,kurvanduo,okur
tupats“9.Menininkas, jei tik turi
tamsąlygasirdarnėrapraradęssu
sidomėjimotuo,kasvykstaužlango,
linkęsnuolatkilnotisavonepriklauso
mąpožiūriotašką,laisvainardytipo
šalisiržemynus,įsižiūrėtiįpakeliui
pralekiančiasgrožioakimirkasirbe
paliovos fiksuoti jas (popieriujear
kinojuostoje).
Tačiaugyvenantiejiproziškesnėse

erdvėse, kad ir kiek svajotųapie
džiaugsmingągrynojomenovande
nyną, įstringakasdienybės tinklų
raizgalynėje.Susirūpinęvisuomenės
nuosmukiu,jievisdartikimeno,kul
tūrosgelbstinčiagalia:eilėraštis–ne
struktūrųžaismas,bet liudijimas,
kad dar ne su nai kin tas to bu lu mo 
ilgesys,kadbūtinagrįžtiprieverty
bių,patikrintųperžmonijosistoriją.
SigitasGeda,slegiamasrūpesčiųdėl
„ŠiaurėsAtėnų“ išlikimo,primena
ugdomąjąliteratūros,menofunkciją.
Šiandien,kairašančiųjųirskaitan
čiųjųproporcijosbaigiasusilyginti,
raštingivertintojai lyg irgėdijasi
kalbėtiapiedžiaugsmąperskaičius
vykusįkūrinį,juolabiauapiepamo
komąjąvertę.Norsvasariopabai
goješvęstasMotiejausValančiaus
jubiliejus, jeibūtųrengtasnevien

„valstybiškai“,lygišbūtinoreikalo,
galirgalėjokąnorsištikropaveik
ti–bentjaukatastrofiškaismastais
aktualėjančiublaivybėsklausimu;
tačiaušiandienautoritetainusilpę
arnutolęnuotikrovėspurvo,odi
daktikairvaikųnebeįtikina.Gedai,
pripažintamšiuolaikinėslietuviųpo
ezijosperversmininkui,kaipgalima
spręstiišdienoraščiųirpasisakymų,
nesvetimakonservatyvietinėnuo
stata:„Literatūrabuvosustiprinusi
garbės,Tėvynės, tiesos ir sąžinės 
jausmą.Kadaliteratūranustumtaį
nuošalę,nėrirpadorausžmogaus“10.
Išvadosneguodžiančios,prognozės
niūrios: „Podešimtiesmetųgalbūt
laukiadarvienasskaudusvirsmas–
netikliteratūra,betirlietuviųkalba
busnelabaireikalinga.Turėsimesu
sitaikytisudarmenkesniustatusu“11.
Postringavimaiapiedar rašomus
bestseleriusaržodžiųgaudymąvaiz
duotėsspąstaisatrodysbeprasmiai.
Nelinksmosmintys,pretenduojančios

įpokyčių,išryškėjusiųdešimtmečio
panoramoje,apibendrinimus...
Liekamanyti,kadtaipblogaigalir

nebus.Kalbaišprigimties–kintantis,
betlabaigyvybingasorganizmas,ją
veikianaujadarųinvazija,kitoseks
tralingvistinėsaplinkybės.Skaitymas
nėratolydžionykstantisrefleksas,tai
patvirtinairlankytojųgausaknygų
mugėse.Jeikasnorstikraivertinga
išnyksta,visuomenėišgyvenastoką,
trūkumą,tuštumą,kuriąreikalauja
užpildyti.Aišku,ekonomineprasme
niekadaneapsimokamėgintiatkurti
tai,kassugriauta:perdaugišlaidų,
oirrekonstrukcijadažnaitikpavir
šutiniškaiprimenapirminįoriginalą.
Todėlreikėtųstengtisapsaugotitai,
kasdargyva,kamsuteiktasnevien
istorijosfaktostatusas,apiekądar
kalbamenebūtuoju laiku.Numoti
rankaįperspėjimuspaprasta,tačiau
derėtųatminti,kadkultūrosstokai
kompensuotineužtektųdešimtmečio
pastangų.

9„ašvisąlaikąapsėstas“, in:Literatūrair
me nas,20010216,Nr.7,p.2.
10gedaS.,„Tolesnieji2000gyvavaizdžiai“,

in:ŠiaurėsAtėnai,20010217,Nr.7,p.8.
11„literatūrinėsspaudosdešimtmetis:ką

atradomeirkonetekome?“,in: Me tai,2001,
Nr.1,p.97[gedospasisakymas].
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lią–tiesųirtoliaunuomiestų.Foxo
televizijoskorespondentasCarlas
Cameronasrašo:„Jeinoripatrauk
tiGeorge’oW.Bushodėmesį ir jį
išlaikyti–geriausiostemosyrabe
isbolas,bėgimasristele ir joranča.
Noriprarasti?–pradėkkalbėtibet
kuriuopolitikosklausimu,išskyrus
švietimą“(ChristianScienceMonitor,
20010305).
MeksikojeBushaslankėsi,būdamas

Teksasogubernatoriumi.Kanadoje
niekadanėrabuvęs,nebuvoirBrita

nijoje,irapskritaijokiojeBritųSan
draugosšalyje,išskyrusGambiją,kur
1990m.jį,kaipAmerikosdelegacijos
vadovą,nusiuntėtėvas,tuometinis
prezidentas,dalyvautikažinkokiame
nepriklausomybėsšventime.Jeišios
šaliessostinės,rodos,Bandžulyje,vei
kėjaitikisipasipelnytiiš„ypatingųjų
santykių“suBushu,jiegaliskaudžiai
nusivilti–beveiktikra,jogDubyapa
miršo,kuriojeištųkuoktelėjusiųAfri
kosvalstybiųjiskitadosšlaistėsi.
Amerikiečiai, žinoma, garsėja

nesidomėjimuužsieniu (trečdalis
JungtiniųValstijųkongresonarių
nesivarginonetpaprašytipaso,rei
kalingo išvykai į užsienį), tačiau
Bushoaktyvi rezistencijaužsienio
kelionėms, regis,yra itinnuožmi.
Tie,kuriepriekaištauja,jogBushas
iškailionėrėsi, idantnepakliūtų į
Vietnamą,nesuprantareikaloesmės

liovadovųpavardžių,pasakykit,kas
yraKanadosministraspirmininkasir
Meksikosprezidentas?–siūloSteynas.
Ojeijūsaiškinsit,girdi,kadKanada
irMeksikagalųgalenėrareikšmingos
šalys,turėkitgalvoje,jogjosyrapir
mojeirantrojevietojepagalprekybos
suAmerikaapimtį.
KaiprezidentoBushokasnorsklau

sia,arpirmasvizitasįMeksikąneuž
gausKanados irVakarųEuropos,
prezidentas,pasakSteyno,atsako
kažkąpanašausį„Visadasvarbupa
laikytimūsųdraugusiršiaurėje(rodo
įpietus),irpietuose(rodoįšiaurę),ir
Europoj(rodoįFidžį)“.Tačiauponui
Blairuigalbūtųpravertęžinoti,kaip
Amerikos spauda rašėapieprezi
dentosusitikimussupirmaisdviem
užsieniečiais.LiberalusisKanados
premjerasJeanasChretienas–taip,
jopavardėtokia–nesulaukėkitokio
dėmesio, tiknuorodą,kad„Bushas
susitinkasuasmeniuišužsienio,žr.
p.37“.VienCBCtelevizijaparodė
vaizdelį,kuriameChretienasatrodė
susigūžęsirpasimetęsšaliamėnuliu
šviečiančioBusho.Kitavertus,susi
tikimassuVicenteFoxu(Meksikos
prezidentas,dešinysis)visųtelevizijos
kanalųbuvonušviečiamaspatogiausiu
laiku,iržiūrovaimatė,kaipduseni
draugeliaimaloniaileidžialaiką.Abu
vaikinaiturirančas,nešiojadžinsus
irkaubojiškasskrybėles.Jiedunetgi
apsikeitėbatais,pietųvalstijosetai
būdasįtvirtintidraugystę.Neivienas,
neikitasnevadinsto„ypatingaisiais
santykiais“,nesTexMexnaftininkai
irrančųsavininkai linkękilstelėti
antakiusišgirdęapie„ypatinguosius
santykius“tarpvaikinų.Tačiau jei
Bushoerojebuskokienorsypatingieji
santykiai,taibussantykiaisuMeksi
ka,–teigiaMarkasSteynas.
JAVirJungtinėsKaralystės,taip

patirsavoasmeniniussantykiusBil
lasClintonasirBlairasmėgovadinti
„ypatingaisiaissantykiais“ (special
relationship),visųpirmapabrėžda
mitrečiojokelio„vertybių“vienybę.
Priminsime, jog „ypatingųjų san
tykių“ terminą sukūrėWinstonas
Churchillis.Kaipsavovedamajame

pastebidienraštisWallStreetJournal
Europe,„ypatingiejisantykiai“skir
tingiemsžmonėmsreiškiaskirtingus 
dalykus.DaugeliuižmoniųBritanijoje,
kurposakisvartojamasdažniaunegu
Amerikoje,taieufemizmaspabrėžti
santykiųsuAmerikapirmenybęprieš
santykiussužemynineEuropa(Wall
StreetJournalEurope,20010226).
BritųpremjerasKanadojeirAmeri

kojeminėjoirkitąčiabuviamsdabar
mažaisuprantamąmetaforą,–gir 
di,jošalisesantitiltastarpEuroposir
ŠiaurėsAmerikos.
Žinomasapžvalgi
ninkasReginaldas
Dale’as rašo, kad
Blairo tiltas,deja,
nepanašus į San
Francisko Aukso
vartus,–tailabiau
Avinjonotiltas,ku
ris, žinia, remiasi
tik į vienąRonos
krantą (Interna
tionalHeraldTri
bune,20010302).
PasakSteyno, eu
ropinėjeAtlantopu
sėje„Blairas“dažnai
skambakaip „An
glijoskaralienė“ ir
noriprasimuštiįmachoklubąsvai
dydamasbombasįBagdadą,tačiau
kitamevandenynokrante jisžino 
masvisųpirmakaipžmogus,norintis
uždrausti lapiųmedžioklę,kaska
žinarpatinkaDubya(George’asW.
Bushasdažnaivadinamasfamiliariu
Dubya–maždaugtaipAmerikospie
tuoseištariamaW).IkišiolAmerikos
irDidžiosiosBritanijosprezidentai 
irpremjeraiatrodydavokultūriš 
kaisuderinami,nepaisantamžiaus 
irklasiniųskirtumų–prisiminkime
Reaganą irThatcher,Clintoną ir 
Blairą,RooseveltąirChurchillį.Ta
čiaujeigutrišaliamesusitikimenu
fotografuosimeDubya,Vicente ir 
Tony,nereikalingasužsienietisbus
trečiasis.
Blairą irClintonąvienijomeilė

popmuzikai,mažumomsirtrečiajam
keliui, tačiauW.žinotikvienąke

george’asW.Bushas.2001.epa-elTa

v i S u O M e N Ė
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–Bushasiškailionėrėsi,idantnepa
kliūtųniekur.KoltarnaujantysRes
publikaijotėvaiblaškėsipopasaulio
žemėlapį,jaunasisGeorge’asnebuvo
linkęsprie jųprisijungti.Buvotik
dviišimtys–vienąkartąvasarąjis
aplankėtėvusKinijoje,kurjotėtukas
buvoAmerikosambasadorius.Kai
1998m.pradėjogalvotiapieprezi
dentorinkimus,Dubyanusprendė,
jogjamreikiapamatytipasaulio,tad
lydėjopoItalijąkeliaujančiądukrą.
AnotSteyno,taibeveikvisosBusho
kelionės.OštaiCameronasliudija,
kad jispuikiai išmanokiekvienos
Amerikosvalstijosdemografiją ir
vietospolitiką.
DabartiniamJungtiniųValstijų

prezidentuinebūdingas irmąslus
anglocentrizmas,būdingas jo tėvo
kartai.VyrėlesniAmerikospolitikai
stačiaiužkamuodavobritųžurnalis
tuscituodamiChurchillį.Clintonas
ir jobabyboomerkartasukūrėdar
nuobodesnįanglofilijosvariantą,ci
tuodamiJohnąLennoną(Beatles na
rys,tassuakiniais,žmona–japonė,
nušautas).NetgiAlasGore’aspasijuto
privaląspaminėtiLennonomirties
dvidešimtąsiasmetinescitata iš jo
albumo irpareiškimu, jog„Beatles 
turėjošitąjįtokįneįtikimągeštaltą“.
VienamieliausiųGeorgoW.Busho
savybiųyravisiškasabejingumas 
popkultūrai.Kaipriešdvejusmetus
BlairasbombardavoIraką,Clintonas
atsilyginovalstybėsbaliumi,kuriame
linksminoStevieWonderis(juodasis
dainininkas,aklas).KaiBlairasvasa
riopabaigojeatkakoįVašingtoną,jis
negavopasiklausyti jokiosmuzikos.
AnotSteyno, išDubyaBlairasdau
giausiagalėjotikėtisOakridgeBoys 
(vadinamojicountrywesternmuzika,
kitaip–amerikiečiųliaudiesmuzika,
darkitaip–Amerikosatsakymas į
KuodįirGirijotą).Pervienątelevizi
josviktorinąvedėjuipaklaususBusho
apieTalibaną,joveidasnerodėjokių
supratimoženklų,kolkažkasnepa
sufleravo,jogtaisusijęsuAfganista
nu.„Oašgalvojau,kadjūsklausiate
apiekažkokįansamblį“,–pasakėjis,
sumaniaisujungdamasabisavoneiš

manymosritis–tarptautinępolitiką
irpopkultūrą.
BBC,Guardian,Mon deirkitųkai

riųjųorganųdėkamesžinome, jog
Bushasyramulkis, lygiaitokskaip
prezidentasRonaldasReaganas.Na,
irkas?Steynonuomone,labaipavo
jingaužsieniopolitikojevadovautis
prielaida,kadjeiprisimeniKazach
stanosusisiekimoministropavaduo
tojopavardę, taigalisuprasti,kas
teništikrųjųvyksta.Kaiptiktokia
filosofijapasižymėjoClintonoera,
kuriojevyravoretorinėarogancijair
viskomatavimasvienuirtuopačiu
politiniokorektiškumolygiavoskur
paliumi.MadleineAlbrightnuolat
kartojomantrąapie„nepakeičiamą
naciją“,oGore’asaiškino, jogvisas
pasaulisnoribūtipanašusįAmeriką;
kartuClintonovyriausybėatkakliai
stengėsinematytiAmerikosnacio
naliniųinteresų.Šiskliedesys–do
rovinis imperializmas,kurįBlairas
brukodarfanatiškiauneguClintonas
–buvoišmestasšiukšliųdėžėnsau
siodvidešimtą,kaiperinauguraciją
Bushaskalbėjoapie„nusižeminusią,
betstiprią“Ameriką–priešingątai,
kuribuvo„arogantiška“.
Naujasisprezidentas,kogero,neju

čiatapatinasisusavošalimi–žodį
„nusižeminęs“arbahumble jistaip
patdažnaivartojaapibūdintisavo
nuostatai,pavyzdžiui,jis„nusižemi
nęssuprantasavopergalėsFloridoje
kuklumą“,„nusižeminęsapgailestau
ja,kadužjįbalsavonedaugjuodųjų“
irpan.Cameronas teigia,kadW.
linkstabūtinepretenzingas.„Jonu
sižeminimas,dažnaireiškiamassavęs
pašiepimu,nėradirbtinis,kaipnėra
dirbtinis jokrikščioniškumasarba
pasišventimasvykdytipolitiniuspa
žadus“,–rašoCameronas.Bushas
nemėgstaišrinktųjų–kitaipnegutie,
kuriuosvadina„geraisiaisžmonėmis“;
jisyraantisnobizmosnobasirjaučia
didžiausiąmalonumąaplenktituos,
kurietariasiesąrafinuočiausiirge
riausi–artiknemūsųbičiulįBlairą?
PerrinkimųkampanijąW.beveikgy
rėsi,jogjamviskas„prieina“taippat
lėtaikaipRonalduiReaganui. „W.,

žinoma,taidarėsąmoningai“,–rašo
Cameronasirperspėja,kadprireikus
Bushasgalibūti„kietas“irparodyti
charakterį,tadjoerzintineverta.
Dubyagalbūtneskiriaslovakonųir

slobodėnų,tačiaujampakankaproto
suprasti, jogNATOnegalipriversti
KosovoprisijungtiprieKonektikuto.
Taikasyratikraskaulagalvis:Clin
tonasarBushas?–klausiaSteynas.
Dubyayraprezidentas,kuriskalba
nusižeminęs,tačiauturididelęlazdą.
Blairasgalikiektinkamasgražby
liautiapiesavarankiškasEuropos
karopajėgas ir „EuroposSąjungos
sprendimųautonomiją“, tačiauBu
shasmandagiaiatkreipsbritųdėmesį,
kadJungtinėsKaralystėsirEuropos
Sąjungoskarinė integracija reikš,
joganglai iramerikiečiainesidalys
žvalgybosinformacija–taiyravie
nasnedaugelio„ypatingųjųsantykių“
pavyzdžių.PanašiaiBlairuipasiūlyta
arbapritartipriešraketineigynybai,
arbabūtiignoruojamam.Prezidentas
BushasnoriatsisakytiŠaltojokaro
laikųteorijų,jogtaikąužtikrinaabi
pusiosusinaikinimogarantija.Jam
labiaupatinkasenesnėAmerikosfi
losofija,–kaiptikėjoLincolnas,–jog
Amerikayrapirmojivalstybė,kurios
negalimasunaikintiišišorės.Tuomet
nebuvogalimaįsivaizduotiaplinkybių,
kuriomisEuroposimperijospultųir
sumuštųJungtinesValstijas.Šipa
dėtisišsilaikėšimtąmetų,kolneat
siradotarpžemyninėsraketos.Pasak
Busho,priešraketinėgynyba labai
palengvinabuvimą„nusižeminusiam,
betstipriam“.
Kitaipsakant,flegmatiškasDubya

uždarumasištikrųjųyraprincipinis
parapiškumas.Todėlreikšmingayra
jokelionėįMeksiką.Jeigususitiki
massuBlairuyradidžiųjųvalstybių
pasauliovaldymožaidimai,taiVicente
Foxas–tikridalykai:imigracija,nar
kotikųkontrabandairprekyba.Bet
Bushas,žinoma,nesulaukspagyrimo
užAtlanto–dešimtismetųAmerikos
imperializmąkeikęsEuroposanti
jankiškaselitas sklandžiaiperėjo
prienemažiau tulžingoAmerikos
izoliacionizmokeikimo.DėltoBus
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ho iškilimassimbolizuojagilėjantį
plyšįtarpAmerikosirjostradicinių
sąjungininkųEuropoje.Liberaliajai
Kanadai irVakarųEuropaiAmeri
kavis labiauatrodovakarietiškos
demokratijosišsigimėlė–nevykėlė,
prisirišusiprietokiųkeistenybiųkaip
mirtiesbausmė,ginkloteisė,nesocia
listinėsveikatosapsauga,neplėšikiški
mokesčiai, imperiniaimatai,žodžio
laisvėirpan.
Galimapridurti,jogsenojožemyno

„prancūziška liga“kiekvienaproga
koneveiktiAmerikąyraganėtinai
paplitusiLietuvoje.RolandasPavi
lionisvisokioseSSRSirPrancūzijos
draugystės puoselėjimo įstaigose
išsitarnavoGarbėslegionoordinąir
jaučiasiturįsteisękoneveiktiNATO
puolimąJugoslavijoje irAmerikos
„kultūrospaviršutiniškumą“.Ta
čiaukur„prancūziškąligą“pasigavo
AlgirdasBrazauskas?Jotiradosprieš
amerikiečiusMažeikiuoseirkvieti
maspalaikyti„lietuviškąverslą“–a.
a.Kiesų?Lubį?–kylaveikiausiaine
išdviejųžemynųkultūroskarų.Nors,
žiūrėk,irsulaukiaatgarsiovienoar
kitolietuviųinteligentosieloje.Ka
dangitojesielojedėlmokslodarnenu
statytųpriežasčiųkirbašiokiųtokių
abejoniųkeliantisįsitikinimasNr.1,
jogkultūraapskritaiyrasvarbiauuž
viską.Taippatabejotinasįsitikinimas
Nr.2, jog„gilioji“Europoskultūra
yrapranašesnėuž„paviršutinišką
ją“Amerikoskultūrą.Irdarlabiau
ginčytinas įsitikinimasNr. 3, jog
LietuvapriklausogeresneiEuropos
kultūrai.Eilėstvarka–įsitikinimas
Nr.1yradidžiausias irvienintelis
įrodymas,jogLietuvapriklausoEu
ropai;įsitikinimąNr.2amerikiečiai
atmeta,nesatmeta,kaipirDubya,
pirmąjį–kadkultūrayraužviską
svarbiau;oNr.3išnykstakaipdūmas,
patyrus,kiekPalangosirŠventosios
restoranuoseskambaAlaPugačiova
irkuriojekyšiųėmimo,abortųirgir
tovairavimolygojeesame.Žinoma,
galimaguostis,jogAmerikosdemok
ratija–kažinkokiųneaiškiųsueigų
suspalvotaisbalionėliaispolitika,
įpaviršiųiškeliantiveikėjus,kurie

Lietuvoje2000m.Seimorinkimus
laimėjopolitinisjunginys,kuriamjo
architektai irkrikštatėviaisuteikė
„naujosiospolitikos“vardą. Iki tol
daugumąSeimeturėjękonservatoriai
šįkartvosišlaikėparlamentinėspar
tijosstatusą.Keliaismetaisanksčiau
DidžiosiosBritanijoskonservatoriai
per par la men to rin ki mus  taip pat 
patyrėbeneskaudžiausiąnesėkmęXX
a.Pergalętąsykšventėnaująpolitiką
(„trečiąjįkelią“)skelbęTonyBlairo
vadovaujaminaujiejileiboristai(New
Labour).Lietuvojeikišiolneatkreip
tasdėmesysįdviejų„naujųjųpolitikų“
panašumusirįsigalėjimoaplinkybes.
Palyginusšiuosdureiškiniusaiš
kėja,kadjųpanašumai,kogero,yra
neatsitiktiniaiirkadjieturibendrą
pagrindąkultūroje, formuojančioje
šiuolaikinėsvisuomenėsmąstyseną
beigyvenseną.

Abiematvejais–irAnglijoje,irLie
tuvoje–konservatoriaipralaimėjova
dinamosioms„viduriokelio“–„centro“
jėgoms.Abiematvejais,nutilusrinki
mųšūkiamsirpropagandai,niekas
dorainegalėjopaaiškinti,kąreiškia
būti„centre“arbaeiti„trečiuojuke
liu“.Tenirčiapaplitomadavadinti
saveirsavožodžius„naująjapolitika“.
Tenirčianuskambėjopretenzija,kad
naujajaipolitikaibūdinga tai,kas
geriausiakairėjeirdešinėje.Naujoji
politikaskelbėsiesantinuosaiki ir
politiškaipakantiabsoliučiaiviskam,
kasneprieštaraujapačiampakantu
mui.Jižadėjobūtipragmatiškaat
svara„ideologizuotai“kairės–dešinės
priešpriešai.Jaiesąrūpinepraeitis
sujospasenusiomisproblemomisir
nusibodusiaisginčais,betateitis,ku
riojeneliksią„išgalvotų“nesantaikųir
„atgyvenusių“priešpriešų.Britanijoje
naujojipolitikanetvadinta„tikruoju“
konservatizmu,norsvyravopožiūris,
kad„trečiasiskelias“driekiasikaž
kurpervidurįtarpkonservatizmoir
socializmo(„senojo“leiborizmo).Kai
kurieLietuvos„vidurio“kelionauja
politikai–liberalųpartijoslyderisir

Butaforijosžavesys:
naujojipolitikalietuvoje

irBritanijoje
VLADIMIRASLAUČIUS

vlaDiMiraSlauČiuS(g.1972)–vu
politologijosmagistras,lrSeimoKonser-
vatoriųfrakcijosseniūnoreferentas,Kon-
servatizmoklubopirmininkas,Demokra-
tinėspolitikosinstitutovaldybosnarys.

negalitaisyklingaisuregztisakinio
ir laimidaugiausiatrijųskiemenų
šūkiais,tuotarpupartijųprogramos
mūsųLietuvoje–filosofiniaitrakta
tai,kuriuosnekiekvienaskvailyssu
pras.Tačiaudemokratijojepilietinės
laisvėspriklausoirkvailiams.Beto,
trijųskiemenųšūkiaisirspalvotais

balionėliais valdomaskraštasvis
dėlto įstengėtapti turtingiausia ir
galingiausiapasauliovalstybe,kuri
retsykiaissiunčiakariuomenęgelbėti
rafinuotosirchroniškaibejėgėsEu
ropos,norsšiatsilyginatik„prancū
ziškaliga“.Taigalkultūravisdėlto
nėrasvarbiausiasdalykas? 
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vimonestigoiranksčiau,betnaujoji
politikadarošįreiškinįnormalųir
įprastą.KęstutisK.Girniusvisatai
siejasupolitikossuasmeninimu,le
miančiu,kadbendraspolitikoslygis
tampaitinpriklausomasnuolyderių
kultūrosirišprusimo.„Šinaujojisuas
menintapolitikaturipoveikįpolitikų
atrankai,–teigiaGirnius.–Partijos
vadųsavybės lemiakvalifikacijos

kartelękitiemspartijosnariams.Vi
siženklairodo,kadpadidėspilkųir
paklusniųpolitikųskaičius,smuks
Seimonariųpolitinis išprusimasir
savarankiškumas.“1

II. Poza ir gestai

TiekLietuvos,tiekBritanijosnau
jojipolitikašiomisdienomis išties
ypatingatuo,kadjiyrapopulistiškai

v i S u O M e N Ė

vienassocialliberalizmomecenatas
–savoruožtunekartąaiškinopatys
esantys„tikrieji“konservatoriai.

I. Naujakalbė

Šiandienėnaujojipolitikažėripost
modernauskičo retorika, šūkiais
ir teiginiais.Tarp jųgalimarasti
besikartojančiųpopuliarių irnetgi

akademiniųmotyvų.Jiesanti„ana
pus“dešinėsirkairės;jipriklausanti
prasidedančiai„ideologijųpabaigos“
epochai;ji„multikultūrinė“,„šiuolai
kiška“,„lanksti“ir„jautrižmonėms“;
jiatviranaujovėms irvisokeriopai
skatinantijaunimosaviraišką;jidrau
džianti „diskriminuoti“ irverčianti
„toleruoti“;rinkėjamsjivisapusiškai
„moderni“(vienasmėgiamiausiųšū
kių), teoretikams–„postmoderni“.
Šiamemargumynenesimatoaiškių
politiniųorientyrų,kryptiesiridėjinio
pamato,kurisleistųsuvoktinaujosios
politikosprasmęirpagrįstųjosperne

lygaptakiustikslus.Josnevaržojoks
turinys, jokieprincipai.Kadirkaip
paradoksaliaiskamba,jiišesmėsyra
apolitiška–irkaiptiktuopatrauk
lipolitikąkaiptokiąniekinančiam
rinkėjui,prof.EdvardoGudavičiaus
taikliaipavadintam„pilvažmogiu“.
Jipuošiasavotuščiaviduręišorępa
galtuosrafinuotusmodelius,kuriuos
sukuriapostmodernizmodvasios ir
sociologiniųapklausųįkvėptinaujapo
litiniųįvaizdžiųdidmeistriai.Kartais
josįvaizdžiuitinkapasigyrimai,kokia
jidalykiška, turininga irkonkreti.
Tokiaisatvejaisnaujojipolitikapri
menagarsiąmanekenę,bandančiąjus
įtikinti,kadužlipusiantpodiumoji
atskleidžiažiūrovamssavonuostabų
vidauspasaulį–šisnevairesąstikroji
jųsusižavėjimopriežastis.
Naujapolitinėsretorikostuštumas,

dangstymasisbendromisfrazėmisir
pro pa gan di niais lo zun gais ta po lie tu
vospolitiniųkalbųeteriokasdienybe.
Jojetuštižodžiairinkėjamsimaatro
dytiįtaigūs,lėkštasmintisužtušuoja
gražūsgestai,opolitinįbestuburišku
mą–ekranizuotaveiklumoirryžto
iliuzija.Naujosiospolitikos laikais
vyraujaširdįvirpinančio jautrumo
šūkiai:„valstybėturitarnautižmo
gui,onežmogusvalstybei“,„reikia
dirbtižmoniųlabui,onepolitikuoti
irieškotipriešų“,arba„nusipelnėme
gyventigeriau“.Neverta stebėtis,
jeinūdienospopuliarūspolitikaivis
kartojakokiąnorslėkštąfrazę,pa
kankamaitrumpąirįsimintiną,idant
galėtųjąbeklaidųištarti,pavyzdžiui:
„turimežvelgtiįateitįirnesidairytiį
praeitį“.Šifrazėkaikuriemsatstoja
irideologiją,irreligiją–jienetnepa
galvojaapiemintiesklodus,kuriuose
glūdišimtmečiaiskaupęsinesėkmingi
bandymaijąpagrįsti.
Problemayranetgineta,kadLie

tuvospolitikojegausutuščiųlozungų,
banalybiųirbeprasmybių–jųbūta
visada.Problemata,kadrinkėjams
šiaplinkybėvismažiaurūpi,opoliti
kaivismažiaugebakalbėtitaip,kaip
pri tin ka tau tos ren ka mam kan di da tui 
arbaįpareigojančiorangovalstybės
pareigūnui.Populistiniotuščiažodžia

TonyBlairas.2001.epa-elTa artūraspaulauskas.2001.elTa

1girniusK.K.,„Suasmenėjusipolitika“,
in:NaujasisŽidinys-Aidai,2000,Nr.11–12,
p.521.
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suasmeninta.Britanijoskonservatorių
irleiboristųvaržyboselyderiovaidmuo
visadabuvolabaisvarbus.Tailėmė
britųpolitinėssistemosypatumai.Ta
čiauTonyBlairas–visaikitokiotipo
politikasneguankstesnibritųpremje
rai,irjopolitikossuasmeninimasyra
kitoks.Žavimasinejoįsitikinimais,
veiklaargabumaisvidausaružsienio
politikoje.Šispremjerasveikiaumėgs
tamaskaipgeraivaidinantisaktorius,
politiniameserialetapęspopuliariu
pagrindiniovaidmensatlikėju.Jis–
įvaizdžiokūrėjųišradingaipateiktas
šiuolaikinio rinkėjopsichologinių
projekcijų,infantiliųsvajųirtelevizi
josformuojamoskonioatspindys.Jis
patinkažiūrovųauditorijai,kurioje
užgrynąpinigąpriimamipopkultūros
blizgučiaiir,pamynuspirmąjįDievo
įsakymą,sentimentaliaidievinama
princesėDiana.Jonaujojipolitika
–taipolitinispopkultūrosprijaukini
mas.Tuojipatrauklijaunimuiirtam
tikraisuaugusiųjųdaliai.Ministro
pirmininkopersonažas,atliekamas
Blairo–taišaunus„paprastųžmonių“
bendramintis,turintisapiekąkalbėtis
suscenojeisteriškuritmukretančiais
jaunimodievukais.
Perpastarąjį dešimtmetįLietu

vospolitikataippatbuvostebėtinai
suasmeninta.Pastaruojumetutas
suasmeninimasvis labiauprimena
bleiriškąscenos„žvaigždžių“variantą. 
Girnius, aptardamasvykstančias
lietuviškospolitikossuasmeninimo
metamorfozes,pažymi,kadnors ir
anksčiau„konservatoriaibuvoLand
sbergioirVagnoriauspartija,LDDP–
Brazausko“,pastaruojumetu„partijų
suasmeninimasgerokaipasistūmėjoį
priekį“2.Rinkėjaivismažiaudėmesio
kreipiaįpolitikosturinįirvislabiau
linkęžavėtisarbabjaurėtis forma,
kuriojeįžiūrižiniasklaidosstilizuotus
politikųasmensbruožus.Vykstan
čiospermainospalankiostokiotipo
lyderiams,kaipArtūrasPaulauskas
irRolandasPaksas–tokiems,kurie
negaištalaikoturiniuiir,neturėdami

v i S u O M e N Ė

nuosekliųbeitvirtųpažiūrų,rūpinasi
tikįvaizdžiu.ŠiaspermainasGirnius
nusakotrumpaiirtaikliai:„Kadirką
rinkėjasgalvotųapieBrazauskąar
Landsbergį,jisžinojopagrindinesšių
politikųnuostatas.BetkąPaksasir
Paulauskasgalvojaapiesvarbiausias
problemas,daugeliuineaišku,galnet
irjiemspatiems.Juospalaikantiejisa
vobalsąatidavėžmogui,onepartijai
irjosprogramai“3.
Populistinislyderiožavesysirpoli

tikosturinionebuvimas–tai,galima
sakyti,pirmasLietuvos irAnglijos
naujosiospolitikosgiminystėspožy
mis.Šiųreiškiniųgiminingumą iš
daliespatvirtinaDidžiojojeBritani
jojeveikiančiosmegenųcentroSocial
AffairsUnitdirektoriausDigbyAn
dersonopastabosapie„trečiojokelio“
kultūrinęprigimtį.PasakAndersono,
taislaikais,kaiAnglijospolitiniuose
ginčuosevyravotečerizmotema,vi
siemsbent jaubuvoaišku,apieką
kalbamairdėlkoginčijamasi.Teče
rizmaskaikamkėlėneapykantą,kai
kam–susižavėjimą,betniekas,An
dersonožodžiais,neneigėjotikrumoir
galios.ŠiuoatžvilgiuBlairo„trečiasis
kelias“–visiškatečerizmopriešybė.
„Netgipartijos,kurinevaįgyvendina
„trečiąjįkelią“,nariaivengiaapiejį
išsamiaikalbėti.Jeiguirkalba,taibe
jokioįsitikinimoirniekoprasmingo
nepasakydami.“4Visajųnaujojipo
litika–vienišsisukinėjimasirpoza,
daroišvadąAndersonas.„Jeigujoje
irglūdikoksnorsarchitektūrinissu
manymas,jitėramenoobjektaspats
sau,kuriuoreikiažavėtis.Jojenėra
plytųneicemento,tikpozosirgestai,
teatralizuotasusirūpinimoirveiklu
moiliuzija.“5

III. Politikos sumenkėjimas

Politikosirpolitikųlygiosmukimas
akivaizdžiaisusijęssubendresniu
„politikosnykimo“reiškiniu,sparčiai
plintančiuVakaruosebeivisdažniau
pastebimuLietuvoje.Politikapra

randasavoskiriamuosiusbruožusir
laipsniškainykstabiurokratinėjeir
ūkinėjerutinoje.Žiojinčiasšiuolaiki
nėsdemokratijosprasmingumospra
gasužpildoprocedūriniaiformalumai
irrinkoselementai–šou,reklama,
populizmas.Neatsitiktinaivienas
Andersonoišskiriamųnaujosiospo
litikosbruožų– tainereikšmingų
dalykųsureikšminimasirįvaizdžiui
gerintiskirtaspiliečiųlinksminimas
vyriausybėslygiu.Pasakjo,naujoji„iš
sisukinėjimoirpozos“politikaveikia,
nesšiuolaikinėbritųvisuomenėyra
soti,saugiirturtinga.„Kadangirimtų
rūpesčiųbeveikneliko,žmonėssuska
torūpintisįvairiaisniekais–mėsos
pyragųirelektrosstulpųsaugumu“,–
sarkastiškaipastebiAndersonas.Šioje
naujojepasakųšalyjevyriausybėturi
atliktipramogųtiekėjosvaidmenį.Ji
visskelbiainiciatyvas,kuriųbaigtis
neijaipačiai,neijasgreitpamirštan
tiemsžmonėmsnerūpi–jiemskurkas
įdomesnėkitossavaitės iniciatyva,
neguprieš taiskelbtos iniciatyvos
re zul ta tai6.
LygindamibritųsituacijąsuLie

tuvosnūdienos tikrove,pastebime
irpanašumų,irskirtumų.Aišku,di
džiausiasskirtumastas,kadLietuvos
visuomenėnėraneisoti,neisaugi,
neiturtinga.Tačiaumadųvaikoma
sinettada,kaivosužtenkapajamų
susimokėtiužankštąklėtįniūriame
miegamajamemiestokvartaleirtenka
labaitaupyti,idantjųužtektųkitoms
būtiniausiomsišlaidoms.Politinėma
da,kaipirvisoskitos,nepaisovals
tybėssienų,tradicijųirpragyvenimo
lygio.Mūsųdienomisnaujapolitikos
madąskleidžiašiuolaikinęvisuomenę
stipriausiaiveikiantiindoktrinacijos
priemonė–televizija.Naujojipolitika
irtelevizijaneatsiejamos:jasvienija
reginys,pramogos,vaidyba,reitingai
irpataikavimasmasiųskoniui.Naujo
jipolitikavisapusiškaipriklausonuo
televizijos,nespergaleijaipirmiausia
reikianevalstybėsdarboįgūdžių,bet
scenosiržiūrovų7.Užvaldžiusisceną,

4andersonD.,„ThirdWay?NoWay“,in:
TheSalisburyReview,2000,Summer,p.9.

5 Ibid.
6 Ibid.,p.10.

2 Ibid.
3 Ibid.
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jiįsipareigojalinksmintipubliką.Šiuo
linksmintojųvaidmeniuirlietuvių,ir
britųnaujosiospolitikosvyriausybės
yrapanašiosnepaisantto,kadviena
teikiapramogasturtingesnei,kita–
skurdesneivisuomenei.
Prieš4metusdabartinispremjeras

RolandasPaksas,tadabūdamasjau
nekomunistas,betdarirneliberalas,
konservatoriųpartijoskonferencijoje
sakė,kadpolitikabussėkminga,jei
valdžiasugebėsvadovautis„duonos
iržaidimų“šūkiu.Dukarttapęsvy
riausybėsvadovu,Paksastaiirbandė
daryti.Abukartusįsavokomandąjis
kvietėsižaidimusgeraiišmanančias
patarėjas.Pirmosioskadencijosmetu
Paksovyriausybė linksminotautą,
žadėdamairreklamuodamatrenks
mingas2000metųsutikimopramogas.
Priešrinkimusvykusiuosetelevizijos
debatuosesavooponentuiAndriuiKu
biliuiPaksasdovanojožaislus.Tapęs
liberalu,jisradosavotikrąjįpašauki
mą,nesliberalamslabiauneikitiems
rūpėjoirteberūpilegalizuotižaidimus
–tiekazartinius,tieksusijusiussu
seniausiaprofesija.Azartiniųlošimų
įteisinimasbuvovienapirmųjųirryš
kiausiųnaujosiospolitikosįstatymų
iniciatyvųpopraėjusiųrinkimų.
Pirmąkartątapęspremjeru,Paksas

nuoširdžiairūpinosi,kadprie„žaidi
mų“netrūktų„duonos“.Matyt,savaip
suvokęs,kasyra„duona“prasigėru
siamekrašte,jisžengėplatųžingsnį
numatytakryptimi–sumažinoalko
holioakcizus.Valdančiojinaujapoliti
nėdaugumavyriausybėsšimtadienio
išvakarėsesušaukėneeilinęSeimo
sesiją,kuriojevienusvarbiausiųklau
simų,užėmusiugarbingąvietąšalia
azartiniųlošimų,tapoalkoholiovarto
jimosąlygųtobulinimas.Naujajaipo
litikaiatstovaujantysliberalainorėjo,
kadalkoholįbūtųleistavartotidarbo
vietose.Norsoficialiaibuvopranešta,
kadsesijaskiriamaeuroatlantinės
integracijosreikalams,debataidėl
alkoholiotrukonevienąvalandąir
netnevienąposėdį.Nėrakostebėtis,

kadNATOirEuroposSąjungaliko
antrameplane.Strateginiųvidausir
užsieniopolitikosuždaviniųįvardiji
mąbei jųįgyvendinimąpaskandinę
išpūstųantraeiliųdalykųsankaupo
se,Lietuvosnaujapolitikaisusikūrė
apiesavetokiąviešąjąnuomonę,jog
pastaruojumetudaugėjareikalavi
mųįteisintigėjųsantuokas.Skubus
šioklausimosvarstymasSeimebūtų
logiškas„duonosiržaidimų“politikos
pratęsimas.

IV. „Modernumas“ ir  
„naujovės“

„Mūsųpolitikayrasmulkmeniška,
kadangimespatysesametrivialūs
arba,švelniautariant,skendimenie
kinguosedalykuose,nesugebameat
skirtismulkmenųnuoto,kassvarbu,
poreikiųnuonorų,faktųnuofantazijų
irpramogųnuopareigos“, – sako
Andersonas.Jožodžiais,politikossu
menkėjimasįmanomastikdėlpokyčių
bendrojojekultūroje.Anot jo, „mes
gyvename sentimentalumo, savęs
išteisinimoirvaikiškumolaikais“8.
Apietai,kadBlairo„trečiasiskelias“
yrasentimentalios irsuvaikėjusios
visuomenėspasekmė, liudijakeli
tiekbendros,tiekpolitinėskultūros
reiškiniai,įkuriuosAndersonasypač
kreipiadėmesį.AptardamasBlairuiir
josekėjamsbūdingosretorikosprasmę
irkilmę,Andersonasišryškina„nauju
mo“ir„modernumo“šūkiųsvarbiausią
vaidmenįnaujosiospolitikosžargone.
„Pastebėjimas,kadnaujojipolitikayra
poza,onaujojikultūra–sentimen
talumokultūra,nėranaujas.Tačiau
ikišiolnedaugkasatkreipėdėmesį,
jogbūtenttokiakultūraįgalinatokią
politiką.AiškiausiaitaimatytiBlairo
pamėgtamešūkyje,skelbiančiame,
kadlabaisvarbubūti„moderniam“.
Šisšūkisbemažabsoliučiaibeprasmis.
Jameglūdimiglotamintis,kadper
mainossavaimeyragerasdalykas...“9 
Beveiknekeliaabejonių,kadšioapy
kvailiošūkioprigijimoirpaplitimo

vertybinėspriežastysLietuvoje ir
Britanijojeyratospačios.
Žodžiai„naujas“ir„modernus“Lie

tuvospolitikojeėmėpopuliarėti1998
m.Nuotadapartijosbei jųvidinės
grupuotėsmielaiklijavosietiketes
„moderniejikonservatoriai“,„moder
niejikrikdemai“,„Naujojisąjunga“,
„Naujojidemokratija“.Taspatbuvo
irpolitikųviešosekalbose.Konser
vatoriai sakėviskąmodernizuosią
irpatysbūsiąmodernūs,oNaujoji
sąjungairkiti„modernieji“aiškino,
kadįpolitikąturiateitinaujižmonės.
Pagaliaususikūrėketuriųneaiškios
kryptiespartijųblokas,kuris,kaip
irderatokiamamorfiškamdariniui,
pasijutoesąsstebuklųšalyje „tarp
centrokairėsircentrodešinės“irten
iškėlėsavovėliavąsuužrašu„naujoji
politika“.Atrodytų,tokspavadinimas
turėtųkeltijuokąvospriešdešimtmetį
nepriklausomybęatgavusiojevalsty
bėje,kuriospolitikanetiknespėjopa
senti,betdarnesulaukėbrandos.Kas
lėmė,kadšisprezidentopalaimintas
darinys,kaip irPaulauskopartija,
pasivadinožodžiu„naujoji“?
Kogero,būtadviejųpagrindinių

veiksnių.Vienas–grynaikonjunktūri
nis:atsiribotinuovaldžiojebuvusiųir
rinkėjųakimissusikompromitavusių
„senųjų“partijų.Kitas–kultūrinis,
susijęssutamtikruvisuomenėsar
chetipu.Mat„naujumo“etiketėturi
ganaaiškiąprasmęvisuomenėje,kuri
visaistelevizijoskanalaisyraskati
namapirktidantųpastąirskalbimo
milteliussunevageresnękokybęžy
minčiuužrašu„naujovė“.Vartotojiška
visuomenėkone instinktyviaišiam
žodžiuipriskiriateigiamąreikšmę.
Rinkėjai–tiepatysvartotojai,išpar
duotuvinėspatirties įpratęmanyti,
kadgeriaurinktistai,kasnauja,negu
tai,kassena.Kaiptikšiąaplinkybęir
išnaudojonaujojipolitika,taikydama
siįtąLietuvosvisuomenėsdalį,kurios
mąstysenąpersmelkėkomerciniai
rinkosšūkiai.Kadirkokiejiebūtųbe
prasmiai,„naujumo“ir„modernumo“

v i S u O M e N Ė

7pvz.,paksastapopopuliariausiulietuvos
politikupopasirodymotelevizijoje1999m.

rudenįsugraudžiaatsistatydinimoišpremjero
postokalba.

8 Ibid.
9 Ibid.
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lozungaiprigijo,nesatspindirinkos
vartotojosupratimąapieprekėskoky
bę.Andersonas,turėdamasomenyje
britus,darotąpačiąišvadą.

V. Suvaikėjimas

Kitasabinaująsiaspolitikasmaiti
nantisreiškinys,bylojantisapiejųiki
politinįkultūrinįbendrumą–jaunimo
ir„jaunumo“garbstymas.Andersono
aprašomašiuolaikinėsentimenta
lumokultūrayra, jožodžiais,ypač
jautrivaikamsirjaunimui.Anderso
nasmano,kadšisjautrumasgerokai
prasilenkiasusveikuprotu.Pasakjo,
vaikai,kaipirsuaugusieji,turipolinkį
irįgėrį,irįblogį–„įblogįtamtikra
prasmedaugiaunegusuaugusieji,nes
jiedarneišmokyti,kaipsaveapriboti“.
Andersonoteigimu,šiuolaikinėkultū
raatsisakopripažintivaikųtingumą,
egoizmą,klastingumąirpolinkįsmur
tauti:„Kaijiedaroblogusdalykus,ji
stengiasijuospateisinti,nurodydama
veiksnius,kurienuojųnepriklauso.
Kai jiedarogerusdalykus, ji juos
liaupsinairtapatinajaunimąsuiš
takomisvisoto,kasnauja,išradinga
ir,žinoma,„modernu““10.
Teigiamąprasmęturintis„jaunumo“

archetipas,kaip ir „naujumo“arba
„modernumo“,Lietuvojeperpasta
rąjįdešimtmetįsukerojonemažiau
neguBritanijoje.Josimbolinėišraiš
ka–kasmetplačiainušviečiamos,
reklamuojamosirsuaugusiųjųviešai
laiminamosšv.Valentinodienosbak
chanalijos.Politikainetnesistengia
atsiribotinuoscenosebesidarkančių
irgausiai filmuojamų infantilizmo
kultūrosnešėjų–jiemssvarbuvisašia
popkultūrapasinaudoti.Todėlšian
diendažnaimatomeaukštusvalstybės
pareigūnus,besisukiojančiuspaauglių
šventėse,kvailaibesišypsančius,ap
lipusiusjaunimomadųblizgučiaisir
mojuojančiusprezervatyvųbalionais.
A.a.AleksandrasŠtromas,pranaša
vęsdidelęsėkmęNaujajaisąjungaiir
joslyderiui,ypačišskyrėtąaplinkybę,

kadPaulauskąremiadaugjaunimo,
„kurisšiaippolitikanelabaidomisi,
betjisjiemsasocijuojasisuperspek
tyvaturėtipolitikoježmogų,kuris
atrodovienasištavųjų,tokspanašus
įtave„ežiuko“šukuosena,naujajau
nažmona“11.
Lietuviųsentimentalumokultūro

jepaplitęs jaunimokultasvisiškai
atitinkaAndersonoapibrėžimą–jis
aprėpiairgarbstymoapeigas,irnuo
laidžiavimopolitiką.Lietuvojeypač
nuolaidžiaujamadėlšvietimoirski
riantbausmesužpadarytusnusikal
timus.Žmogžudystes,apiplėšimusir
kitokįsmurtąvisdažniauvykdantys
paaugliaituriprivilegijąliktinebau
džiami.Sentimentalivisuomenėdaro
sentimentaliasišimtissužvėrėjusiai
savo jaunuomenėsdaliai.Politikai,
visuomenės irvisuomenėsmokslų
atstovai įžvelgiasocialines,ekono
mines irpsichologinesproblemas,
betniekamnekylarankagriežtaiir
teisingaibaustibalsavimoteisėsdar
neturinčiusnusikaltėlius–tarsi18
metųribaišesmėskeistųjųatsako
mybėsmatą.Savonaujosiospolitikos
rinkimųprogramojeliberalaižadėjo
darlabiauliberalizuotibausmiųpoli
tiką.Jųsupratimu,nusikaltėliaituri
būtinebaudžiami,operauklėjami
–taipirmiausiataikytinajaunimui.
Tokianuostata remiasi „moderni“
pasaulėžiūra,nepripažįstantižmo
gausmoralinionuopuolio.Pasakšio
požiūrio,nesamablogųžmonių–tėra
blogidarbai,kuriuospadariusiejipo
tamtikros terapijos,perauklėjimo
kursoirsocializavimoprogramosgrįš
įvisuomenęromūs,taikūsirkupini
pagarbosįstatymui.
Liberalųpastangosbūtipopulia

riemstarpjaunimojaudavėegzotiškų
vaisių–išdaliesjųdėkaatsiradova
dinamasis„moksleiviųparlamentas“.
Atrodytų,natūralumanyti,kad18
metųneturinčiampaaugliuimokyk
laprivalosuteiktimąstymokultūros
beidisciplinos,žiniųirsveikosavik
ritiškumopagrindus.Savo ruožtu

moksleiviųparlamentasvisotodar
ne tu rin tiems pa aug liams pir miau sia 
suteikiatribūną,kurilengvaiįpratina
juosgalvoti,kadjųnuomonėyrabe
galosvarbiirreikšminga,nepaisant
minėtųpagrindųstokos irpolitikai
netinkamoamžiaus.Jeigu įsivaiz
duojame,kadvaikomuzikinislavini
mas ir sko nio mu zi kai die gi mas tu ri 
prasidėtibalsostygųmankštinimu
karaokė,– teposėdžiaujamokslei
viaiparlamentarai.Jeigune,reikėtų
grįžtiįsveikoprotovėžesirbaigtišią
beprasmęparodiją.
TačiaunaujosiospolitikosSeimas

veikiaudeleguoskaikuriassavofunk
cijaspolitikuojantiemsmoksleiviams,
neipripažinsšioreiškinioydingu
mą.Vienaliberalinaujosiospolitikos
atstovėSeimenetbuvo išplatinusi
kreipimąsi įLietuvosvaikus, jame
supeikėparlamentą ir jodarbą, iš
reiškėnusivylimąnepriklausomybės
dešimtmečiuirpakvietėtalkonLie
tuvosvaikus–savopatarimaisjieturį
padėtivalstybėjenesusitvarkantiems,
„arogantiškiems“ir„tuščiaiplepan
tiems“,anot jos, seimūnams.Toks
parlamentarėsgestasneturinieko
bendrasujaunuomenėspilietiškumo
ugdymu.Šisvalstybės institucijos
autoritetąžeminantiskreipimasis–
taipolitinionepilnamečiųtvirkinimo
pavyzdys.

VI. „Santarvė“

Trečiąnaujajaipolitikaiartimą
visuomenėsarchetipąnusakomito
logizuotapolitinės„santarvės“idėja,
turintireikšti,kadvisi ideologiniai
skirtumai irviešapartijųpolitinė
kovayrablogis,ogėristurįsbūtivie
nijantis,globėjiškas,kompromisinis
ir,pageidautina,depolitizuotas.Šis
Lietuvojepopuliaruspožiūris,reikia
manyti,šiandienneturitiksliųanalo
gųVakaruose.Istoriškaijispersmel
kiatieksovietmečiovienpartystės,
tieksmetoniškosvienybėslaikusiryra
giliaiįstrigęsposovietinėjemąstyseno
je.Potekstejisyraakivaizdžiaiprie
šiškasdaugiapartineiparlamentinei
demokratijai,norsjampataikaujantys

v i S u O M e N Ė

10andersonD.,op.cit.
11lėkaa.,„aleksandroŠtromopolitologiniai

horoskopai“, in:Kaunodiena,19980718,
Nr.165(15497).
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politikaišiąaplinkybęvisaipužtu
šuoja.Kaijiekalbaapiesantarvębei
„nuosaikiųjųviduriojėgų“susitarimą
irbendrądarbą„atmetusideologinius
skirtumusirpartiniusinteresus“,rin
kėjasišgirsta,kadpagaliaubaigsis
partijųrietenos iršalįvaldys jėga,
kuriai,anotvienosradijoklausytojos
išSuvalkijoskaimo,„rūpėsnepolitika,
opaprastasžmogus“.
Pirmaisiaisnepriklausomybėsme

taissantarvėsidėjądaugelisžmonių
siejosuLKP/LDDP,iškuriosjielaukė
neskausmingopokomunistinėspoliti
kostęstinumoirglobėjiškovaldymo.
Šiosvisuomenėsdaliesakimis,„deši
nieji“buvoesamąpadėtįgriaunantys
atskalūnaiirsantarveinusižengian
tys„tautosskaldytojai“.„Santarvės
prezidentas“Brazauskasdaugkam
simbolizavotėviškąglobą.1997m.
prezidentorinkimuosesavoįpėdiniu
paskyręsPaulauską,ekskomunistų
lyderisperdavėsantarvėsestafetę
būsimamnaujosiospolitikosšului.
Naujojipolitika išdaliespakeitė

ankstesnęsantarvėssampratą.Joje
nelikopaternalistinių irsovietinės
praeitiestęstinumąžyminčiųbruožų.
Svarbiausiąvietą jojeužėmėpraei
tiespriešpriešų:„kairės“–„dešinės“,
ypačSąjūdžio–LKP/LDDPįveika,
paskelbusapienaujospolitikųkartos
atėjimą.Naujosiospolitikossantarvės

v i S u O M e N Ė

samprataipirmiausiabūdinganuosta
ta,kadpolitika–kompromisųmenas
irkad„reikiakalbėtisirtartis“,nes
susitartiesągalimadėlvisko.Toks
santarvėsmatymasgerokaiskiriasi
nuoBrazauskovienasmenio„tėviško“
irneišdildomaikairuoliškovarianto.
Tačiaušiossantarvėskertiniaiakme
nys–naujakarta,kompromisųmenas
ir„kalbėjimosi“galia–yratokiapat
butaforija,kaipirvisasnaujosiospo
litikosstatinys.
„Naujakarta“savotariamąprana

šumąsugebėjoįrodytitikeksploatuo
dama„naujumo“etiketęirbadydama
pirštais į „senųjų“klaidas.„Naujos
kartos“atėjimopažadaspasirodėfik
cija,reikalingapirmiausiatam,kad
įvaldžiąpatektųnaujosiospolitikos
misijabesidangstantyspopulistai
ir išversloįpolitikąbesiveržiantys
posovietiniaioligarchai.Kalbosapie
visagalįkompromisąyratuščiostiek
politiškai,tiekpolitologiškai.Kom
promisosiekiamaturintįsitikinimus
irprincipus,nuokitogaloniekas
nepradeda.Betginaujosiospolitikos
principųnematyti,yratikefemeriš
kas,nesiliaujančiųginčųdėlpostų
pasidalijimodraskomaskompromi
sastarpšiamblokuiatstovaujančių
partijųirgrupuočių.Keistaiatrodo
ir„kalbėjimosi“sureikšminimas,tar
sipartijųprogramos,įsipareigojimai

rinkėjams,ideologijosirpartijųnarių
pažiūrosniekonereiškia,palygintisu
politikųsaujelėsprivačiaispasiple
pėjimais.Kalbėjimąsitaipsureikšmi
natiksuokalbininkai.Argumentas,
kadsvarbunuolat„kalbėtis“irkaddėl
viskogalimasusitarti,gundopridurti:
„jeitikbussuderėtadėlkainos“.Anot
VytautoRadžvilo, „sveikanuovoka
kuždairkitąmintį:ar„kalbėjimasis“
yravertybėsavaimenetirtaisatve
jais,kaipašnekovaiaiškiainežino,ką
pasakyti?“12

***

Tolesnėsnaujosiospolitikosperspek
tyvosganamiglotos.Amerikoje jos
laikaijaubaigėsi.Europojejijaučiasi
tvirčiau,nuomoniųapklausoseBlairas
irSchröderisvisdaružtikrintailenkia
savopagrindiniuspolitiniusoponen
tus.Tačiauvisosmadosanksčiauar
vėliaupraeina.Lietuvašiuoatžvilgiu
–neišimtis.Vaizdžiaitariant,britų
naujosiospolitikosdrabužisužsakytas
brangiausiuoseirprašmatniausiuose
šiuolaikinėspolitikosdizainosalonuo
se.Priejokūrimoakademiškaiprisi
dėjopasaulinėsįžymybės–užtektų
paminėtiAnthonyGiddensą.Lietuvos
naujojipolitikadėvibeveik tokius
patdrabužius,tačiaujiedaugiausia
pirktidėvėtųpolitikosdrabužiųpar
duotuvėse.Išdaliestodėlšiąmadą
netolimojeateityjegalinurungtitauti
niaisdrabužiaisarba,tiksliau,vietos
pramonininkųsukurtaisir„kairiųjų“
reklamuojamaisgaminiaispasipuošu
siospolitinėsjėgos.Galimaspėti,kad
irbūsimimodeliaiturėsdaugbendra
sušiųdienųnaujosiospolitikosmode
liais,kadangiirjuoslemspolitiškai
visdarįtakingivisuomenėsarchetipai.
Kitavertus,vienassvarbiausiųdabar
tinėsnaujosiospolitikoscredo–kad
permainosyrasavaimegerasdalykas
irkadvaldytiturį„nauji“žmonės–
kituoserinkimuoselogiškaiatsigręš
priešjąpačią.

12radžvilasv.,„Kas„daro“lietuvospoliti-
ką?“,in:Laikobalsas,2000,gruodis,Nr.13,
p.16.





137NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 3

Varguarrasimepasaulyjekitątokią
vietą,kursueinatiekdaugcivilizacinių
gijų.TadJeruzalėveikiausiaiirbus
tinkamiausiavietapradėtipamąsty
musapieglobalizacijąirmūsųpasaulio
likimą.Juolabkadšiandien(nežinia,
ardartvirtai)dominuojanticivilizacija
JeruzalęirjosapylinkeslaikoŠventą
jaŽeme.ŠventojojeŽemėjepradėjome
savoistorijosatskaitą,atėjomesuta
istorija į trečiątūkstantmetį.Taigi
pasauliocentrulaikytinaJeruzalėyra
terpė,kurglobalizacijos,jeijoskon
cepcijateisinga,idėjomsprigytiesama
benedaugiausiašansų.
Globalizacijosapologetaitvirtina,

kadšiaisracionaliais irdemokrati
niaislaikaiskonfliktamstiesiogneturi
liktivietos,obendradarbiavimasir
sveikakonkurencijayrakurkaspa
trauklesniužiracionalųkariavimą.
Kaipriešdešimtmetųarabai ir

žydaiėmėsitaikosiniciatyvų,globali
zacijospatrauklumasabejoniųnekėlė.
Buvodaugdalykų,dėlkurių išties
vertėjotartis.TačiauJeruzalędery
bininkainutarėkuriamlaikui„atidėti
įšalį“.Dėljos,atrodė,susitartinega
lima,betjineturėtųtrukdytikitiems
susitarimams.Tradicinisdiplomatijos
metodas–spręskimetai,kasšiandien
išsprendžiama,darykime,kaspada
roma.Jeruzalėdar„nepadaromas“
dalykas,tadjigalipalaukti.
Tai,kasanuometatrodėteisinga,

dabarvadinamavosnedidžiausia
taikosprocesoklaida,kadangikiek
vienas,bentkiekišmanantisVidu
rioRytųproblematiką,suvokė, jog
Jeruzalėyrafinalitépolitique,o tą 
finalitékiekvienapusėmatosavaip.
TadJeruzalėsklausimosprendimas
galipaverstidulkėmisviską,kasnu
spręstaikitol.

vienas pasaulis

jeruzalėsstatusas

EGIDIJUSVAREIKIS

PriešbeveikpusęamžiausJeru
zalėsklausimąbuvo išsprendusios
JungtinėsTautos–tuometjaunair
dardaugžadantiorganizacija.Šiuo
sprendimu–taippatbūdinguaniems
laikams–Jeruzaleibuvonumatytas
specialusstatusas,turintisužtikrinti
krikščionių,musulmonųirapskritai
visųmiestogyventojųžmogiškąsam
būvį.Jeruzalėneturinti
būtikienonorsnuosavy
bė– ji,kaipŠventosios
Žemėscentras,suvieny
siantivisasšiuolaikines
civilizacijas.Galtaiirpro
tinga.Darirdabartokios
Jeruzalėspagundatebe
plevenateoretikųvizijose
–Jeruzalėkaiptaikosirekumeninio
bendravimosimbolis.Kitųvizijose,
kylančioseišturizmoverslošaltinių,
taivieta,kursusitinkavisųpakraipų
žiopliaituristai...
Taipneatsitiko.Tiksliausakant,

atsitikone taip.ŠventosiosŽemės
šventumasvertėkiekvienądėl jos
kovojantį pabrėžti, kad tai yra jo
šventasiskaras.Tas joreiškėkito
nugalėjimąirpažeminimą.Šventosios
Žemėsšeimininkamstapoaišku,kad
didžiausiasnešventumasyraopozici
josšventenybė.Šiandientebeturime
kovojančiusdėl jos, irpasikeitimas
tiekIzraelio,tiekarabųvadovybėje
savaimenegalipakeisti situacijos,
negalipakeisti įsitikinimo,kaddėl
ŠventosiosŽemėsreikiakovoti.
Pagaldabartinęsampratąpasaulis,

oirŠventojiŽemėkaipjodalis,turi
būtipadalytas.Tokia jaupasaulio
tvarka,kadkiekvienasžemėsgaba
lėlis turisavošeimininką,valdžią,
policiją,teisęirpinigus.Niekienoar
visųbendrosžemėsnebūna(gališsky

rusAntarktidą,kurpingvinamsvizų
režimasnetaikomas).Padalijimas
globaliniupožiūriugalirnėrabūti
nas,bettokspaprotysirtokiateisė
šiandienviešpataujapasaulyje.
Jeruzalėjeirjosapylinkėsepasaulis

paprasčiausiainesidalija–niekaip
nepamirštamųkultūrųpaveldaineiš
vengiamaipersidengia.Kurtinenacio

nalinęteritorijąčialabai
sunku,betkuriuoatvejuji
buslaikomapralaimėjimu
visųkovojančiųjų,taippat
busnuostolisirvietiniams
gyventojams.Nurodyti,
kurčiažydų,okurarabų
vieta,galimaarbaatėjus
į tąvietąsu išankstiniu

įsitikinimu,arbajątiesiogiškovojus
kare.Okurdarkrikščionys?Ar jie
pasitraukėiškovos,artiklaukiasa
vojomomento?..
Formuotiteritorijąmuziejųbegy

ventojų,nuskriaudusvisusglobalinės
civilizacijosvardan.Kastoimsis,kai
kiekvienasžmogussavevienaipar
kitaipsiejasukurianors tautaar
religija?
Globalizacijosteoretikaimano,kad

„globalizuoti“Jeruzalębūtųgalima
tikpamiršusarbent jauprimiršus
istoriją–nesvarbu,tikrąaršiektiek
mitologizuotą–kaijauniekasnesiryš
sakyti, jogjisyraŠventosiosŽemės
istorijosšeimininkas.
Pasiremdami ŠventuojuRaštu,

žydai tvirtina,kad jie čia istorijos
šeimininkai,oarabai tėraatklydę
klajokliai,tačiaupastariejiatšauna,
jogistorijakaiptikkalbaapiežydų
klajones,juolabkadsvariądabartinio
Izraeliogyventojųdalįsudaroateiviai
išlikusiopasaulio,daugiausiaišbuvu
sioskomunizmostovyklos;neatsitik
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tinaiperrinkimųkampanijasvienas
svarbiausiųpliusųkandidatamsyra
mokėtirusųkalbą.GalŠventojiŽemė
turėtųbūtiRusijosdalis?
Oirištiesų,argižydamsklajoklių

etiketėnetinka?Amžinojikelionė,iš
ėjimasišEgiptonelaisvės,Pažadėtoji
Žemėirpagaliauvisavadinamojimū
sųerosistorija:70ųjųmetųromėnų
agresija,pojossekęmaištai,iržydai,
tapęžymiausiapasauliodiaspora,
tautabegeografinėstėvynės,nuojos
fiziškaiatskirtatauta.
Žydainepaliaustvirtinęapiesavo

unikalumą,tačiaujie,norėdamitoar
ne,šiandienlaikomipriklausąEuro
poskultūrai.Kovodamisuarabais,
jiestropiaidalyvaujaEuropossporto
žaidynėseirdainųkonkursuose.
Izraeliovalstybėsideologinispagrin

das–sionizmas,kadaisenebesovietų
politinėsįtakosbuvopaskelbtasviena
rasizmoformų.Sionizmas,sumąstytas
VienosžurnalistoTheodoroHerzlio
veikaleDerJudenstaat,nebuvovie
nintelėžydųbendruomenėsgyveni
moidėja,bet,regis,vienintelė,kurią
pavykorealizuoti.
Oarapskritai josreikėjo?Arap

skritaikaipnorsreikėjokeistižydų
tautospermanentinįbūvį– tautos
bevalstybėsbūvį,kuris,atrodo,pa
tiemsžydamsbuvo tapęsvisiškai
natūralus irsukūręsspecifinįžydų
kultūrostipą?
IkisionistinėjeVakarųEuropoježy

daidaugiauarmažiausėkmingaiįsi
terpėįvietinesbendruomenesbentjau
drastiškaisujomisnekontrastuodami.
VidurioirRytųEuropojejųlikimas
susiklostėkiekkitaip.Čiažydųben
druomenėnetvizualiaiišsiskirdavoiš
vietiniųgyventojų.Išsiskirdavo,bet
suvietiniaisgyventojaiskonfliktavo
nedažnai.
TikXIXa.pabaigapažymėtaanti

semitizmoprotrūkiu.PoRusijoscaro
Aleksandro IInužudymo1881m.
nuvilnijopogromųbangosRusijoje,
1894m.plačiainuskambėjusikapito

noDreyfusobylaPrancūzijojeparodė,
kadantisemitizmonestinganevien
„laukinėje“Rusijoje.
Nepaslaptis, kadnemažadalis

žydųsusižavėjokomunizmu, ir tai
palikoantspaudąsuvokimui,kasgi
tiežydaiyra.Nestigoirasimiliacijos
suvietinėmisbendruomenėmisšali
ninkų,kuriems,beje,išpradžiųpri
klausėirTheodorasHerzlis.Izraelio
valstybėsegzistavimaspagrįstasne
tikbiblineteise.Teisęžydųvalsty
beisusikurtisuteikėirXXa.istori
jostarpsnis,pavadintasholokausto
vardu.Holokaustasišlikskaltinimu
žmonijoscivilizaciniamišpuikimui,
jeigutuokaltinimunebuspiktnau
džiaujama.Holokaustasduodateisę,
betarabaidėlholokaustoyraramūs,
tadžydųirarabųkonfliktasnegali
būtitiesiogiaisiejamassuAntruoju
pasauliniukaru.
Tačiausionizmasyravienintelis–

norsneiškartoirnevisiškai–įkūny
taspagrindas;matiliuzija,kadžydai
irarabaigaligyventikartu,mirėlabai
anksti.Žydamssavovalstybęreikėjo
irįtvirtinti,irginti, jinetapotokia,
kuriojegalikoegzistuotiskirtingosre
ligijos,kultūros,civilizacijos.Arabai,
išpatpradžiųlaikęžydusintruzais,
išsklaidėkoegzistencijossvajones,o
galirpatysžydainuėjo„nesavųjų“
eliminavimokeliu,pasidavępagundai
savolikimąspręstiišjėgospozicijų.
Izraeliovalstybėkeista.Turistai,

apsilankęŠventojojeŽemėje,patiria,
kadčiaesamakažinkokiosvisuo
tinaiirnevisaivisuotinaipripažintos
sienos.Jeiturisusavimižemėlapį,
matai, jogtai išvažiavaiuž1967ar
1949m.sienųribų, tai į jasgrįžai.
Norsizraeliečiamstaiirnepatinka,
šalyjeišliekadvisostinės–visųžydų
geidžiamaJeruzalėirvisdarsostine
pripažįstamasTelAvivas,kurtebėra
daugelisdiplomatiniųmisijų.Izrae
listurisusitaikytisutuo,kaddaug
vidauspolitiniųsprendimųvisdar
laikytinilaikinais,tadnetvirtais.

Jeruzalėsstatusas,pasakarabų,
labaiaiškus–taiPalestinossostinė.
Sostinėprivalobūti čia, ir tikčia.
DabartinisIzraelistėratrumpalai
kis,kaipirviskaslaikinašiamepa
saulyje.ŠventosiosŽemėspasaulyje,
kurdalybos tampavisneaiškesne
fantasmagorija.Konfliktasdauggi
lesnisiršiandienturibūtilaimėtas.
Kitipabaigosscenarijaiatmetamijų
netnesvarstant.
Jeruzalė,bentdidžiojijosdalis,pri

klausožydams,Nazaretaspadalytas
beveikperpus,oštaiBetliejusadmi
nistruojamasarabų.Betliejausbazili
kapriklausosirųortodoksams.Arabų
autonomijoseksperimentasprasidėjo
nuoŠventajameRašte irgiminimo
Jericho.Samarija–vakariniskran
tas–labiauarabiškasnegužydiškas
ir,palestiniečiųmanymu,turėtųbūti
vienuarabųvalstybės (būsimosios)
stiprybėsžidinių.GalilėjayraIzra
eliošiaurėje.JimatomanuoGolano
aukštumų,kuriųstrateginėreikšmė
iršiandienneabejotina.NuoGolano
aukštumųmatytivisasIzraelis,tačiau
taiformaliaivisdarSirijosteritorija.
Sirųarabųvalstybės,kuriaišiuolaiki
nėspolitinėsgeografijosdėkaduota,
jeitikjifiziškaipajėgs,kontroliuoti
ŠventosiosŽemėsregioną.
Nepamirškime,kadŠventojojeŽe

mėjegyvena irdruzai– jųkeliose
valstybėseapieketurismilijonus,ir
jiesužydaisniekadarimtainekon
fliktavo;ŠventosiosŽemėsprieigose
gyvenaLibanokrikščionysirdarke
liolikatautiniųirreliginiųbendrijų.
Galjųbuvimasgalėtųtaptitamtikra
sugestijaateitiessprendimams.
Globalizacijostriumfas,pranašau

taspriešdešimtmetų,suklupoten,
kurbūtaprogospastatytiirjamarką.
Mūsųpasaulis–visdartebesidali
jantis,onebendrasvisųpasaulis.
Jeruzalėsstatusas–tebesidalijančio
iržūtbūtinaitebekariaujančiopasau
liosimbolis.

vienas pasaulis
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laiŠKai

Pa sta bos krikš čio niš ko sios de
mok ra ti jos gel bėji mo pla nui

„Vienasfaktastikrainusipelnoreikš
mingiausioirliūdniausio2000m.poli
tinioįvykiovardo–taiKrikščioniųde
mokratųpartijosiškritimasišpolitinio
žaidimo“ (RamonaitėA.,„Arreikalinga
Lietuvojekrikščioniškademokratija?“,
in:NaujasisŽidinysAidai,2001,Nr.
1–2,p.59).Įsitikinus,kadšisteiginys
tikraiskiriamasLietuvos,onekurios
kitosvalstybėskrikdemams,apima
nuostabairLietuvospolitinėsrealybės
kuždamasporeikisprieštarauti.
Nesiimuspręsti,arLietuvoskrikde

mųlikimasvertastoliūdesio,apiekurį
rašostraipsnioautorė–taiveikiau
asmeninispotyris,onevisuomenės
būklė.Stebėtisirnesutiktiverčiabe
išlygųpareikštamintis,kadkrikščio
niųdemokratųpartijosnesėkmėyra
reikšmingiausias2000m.Lietuvos
politinisįvykis.
Prieštarautišiamteiginiuiskatina

neišblukęsprisiminimas,kadAlgirdo
Brazauskosugrįžimasįpolitikąūmai
reanimavoLietuvosekskomunistus
irkone iškartatvėrė jiemskelią į
valdžią.Prieš4metustokiajųsėk
mėatrodėkurkasmažiautikėtina
negukrikščioniųdemokratųpolitinis
nusilpimas.Reikėtųpridurti,kad
socialdemokratų lūkuriavimasties
beveikgarantuotosvaldžiosslenksčiu
Lietuvospolitikaiyradaugsvarbes
nisirlemtingesnisnegukrikščionių
demokratųmetamorfozės.
Naujosiospolitikosblokopergalė

praėjusiųmetųrinkimuosetaippat
vertadėmesio–galkiekdidesnionegu
krikščioniųdemokratųsusiskaldymas
irnesėkmės.Kodėl,pavyzdžiui,libe
ralųpergalingasįsitvirtinimascentro
dešiniajamepolitikossparneturėtų
būtimažiausvarbusneguišjoišstum
tųkrikdemųpleišėjimoskausmai?
Pagaliaunereikėtųpamiršti tos

aplinkybės,kad2000m. išpoliti
nėsavanscenos įantrąplanąbuvo

išstumta ligi tolšalįvaldžiusipar
tija–Lietuvoskonservatoriai.Šios
partijospralaimėjimaipastaruosiuose
savivaldybiųtarybųirSeimorinkimuo
sežymiaiesmingiaupakeitėbendrą
politinękonsteliacijąneguLKDPir
LKDSnepavykęšuoliaiper5%Sei
mokartelę.
Straipsnioautoreiregisi,kadkrik

demamsreikėtų jungtissukonser
vatoriais,ošiųjungtuviųpadarinys,
anot jos, turįs išlaikytikrikščionių
demokratųpavadinimą,neskonser
vatizmasLietuvainetinkąs. „Jau
seniaikalbama,kadkonservatizmo
ideologija„nelimpa“prieTS(LK)kūno
[...]Sunkubūtųtikėtis,kadeiliniai
partijosnariaiimsangliškaiskaity
tiEdmundąBurke’ąarbaMichaelą
Oakeshottąirbandytisuvokti,kaip
britiškokonservatizmoidėjasįmano
mapritaikytiLietuvai“(p.61).
Pateikti argumentai jokiubūdu

neįtikina.Konservatizmoidėjųvaid
muoLietuvoskonservatoriųpartijoje
priklausoirpriklausystikrainenuo
to,areiliniairinkėjaiskaitoanglų
kalbaBurke’ąirOakeshottą.Kogero,
daugumaneskaitytųnetirlietuviškai.
KažinarbentvienasiššimtoDidžio
siosBritanijosKonservatoriųpartijos
eiliniųnariųkadanorsstudijavošių
autoriųkūrinius,norsirparašytusjų
gimtająkalba.
Kitavertus, jeiguautorėmano,

kadideologijos„limpa“arba„nelim
pa“partijomspagalšįkeistąkriterijų,
jiturėtųsuabejoti irkrikščioniškos
demokratijosperspektyvomisLietu
voje.JukeiliniaiLietuvoskrikščionių
demokratųpartijosnariaineskaitonei
popiežiausenciklikųlotynųkalba,nei
kardinoloHöffnerioveikalųvokiečių
kalba.Patiautorėvienareikšmiškai
sako,kad„daugumabuvusiųLKDP
rinkėjųyrakaimožmonės“ (p.60).
Paklauskimekaimomočiutės,ar jai
artimesnėHelmutoKohlio,arMar
garetThatcherpolitika.Burke’o ir
Oakeshottogalimanėneminėti.

„DabartineiTėvynėssąjungaivir
timaskrikščionimisdemokrataissu
teiktųtvirtesnįistorinįpagrindąbei
Bažnyčiosparamą“(p.61),–teigia
straipsnioautorė.TačiauBažnyčios
paramanegelbėjokrikdemų–rin
kimuose jie tesurinkovos3%bal
sų.Beto,bažnytinės jungtuvėssu
krikdemaistoligražunereikštų,kad
krikščionimisdemokrataisvirtękon
servatoriaiišlaikytųsavoelektoratą,o
darišlikęLKDPrinkėjaiautomatiškai
balsuotųužpavadinimąpakeitusią
TėvynėsSąjungą.Pastarojiužgožtų
krikščionisdemokratus, joslyderiai
būtųlabiaumatominegukrikdemų,o
taivarguardžiugintųLKDPpolitikus
beirinkėjus.Savoruožtukonservato
riaisunkiaiįsivaizduojamikrikdemų
papratimubesižegnojąirbesimeldžią
prieškiekvienąposėdį.LKDPvidaus
politiniųrietenųšleifastaippatvargu
arpuoštųjųveidą.Pagaliaunereikia
pamiršti,kadkonservatoriai irtaip
visąlaikąturėjonemenkąBažnyčios
paramą,tik,skirtingainegukrikde
mams,jiemsneprilipodavatkųpar
tijosįvaizdis.
Argumentasdėl„tvirtesnioistorinio

pagrindo“irgiturėtųprasmęnebent
tuoatveju,jeigutaspagrindastvirtai
laikytųpačiuskrikdemus.Tačiaujis
jųnelaikoirnegalėtų,nesyralabai
tolipraeityjeirperdėmatitrūkęsnuo
šiosdienospolitiniųaplinkybių.
Autorėvisąlaikąieškoirsvarsto,

kaipirsukuogalėtųjungtisLKDP.
Galiausiaipasako,kadsukonserva
toriais.Pastarųjųgalimospaskatosir
motyvainetnenagrinėjami,tarsinie
kasneabejotų,jogkonservatoriaitikir
laukiaprogospavirstikrikdemaisbei
taipgautiBažnyčiosparamąir„isto
rinįpagrindą“.Tikpačiojestraipsnio
pabaigojebandomaišaiškinti,dėlko
apskritaikrikščionysdemokratai ir
jaispasivadinsiąkonservatoriaitu
rėtų„susilieti“–taiesą„sustiprintų
dešiniųjųstovyklą“ir„konsoliduotų
partinęsistemą“(p.61).
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Varguarkonservatoriųirkrikdemų
lyderiaisusėdęsvarstys,kaipčiakon
solidavusLietuvospartinęsistemą.
Nesuprantama,kasyra„dešiniųjų
stovykla“beikaipirkodėltą„stovyk
lą“turėtųsustiprintikonservatorių
irkrikdemųvienijimasis.Kodėl,pa
vyzdžiui,neliberalųirkonservatorių
vienijimasisarbaapskritai–konser
vatoriųirkrikdemųatsinaujinimas
irveiksmingųsprendimųpaieškos
nesivienijant?
„Įkvepiantis sėkmingo bendra

darbiavimopavyzdysbuvoLSDPir
LDDPsusijungimas“,–rašoRamo
naitėirtaipišesmėspaaiškina,kas
įkvepiagalvotiapieLKDPirTS(LK)
vienijimąsi.Tačiausocialdemokratais
pasivadinęekskomunistainėrajoks
įrodymas,kadkonservatoriai turi
taptikrikdemais.Politiniųoponentų
mėgdžiojimasirpavadinimųkeitimas
nėrapatsgeriausiasbūdasspręsti
savopartijųproblemas.Galbūtjisir
tiktųkrikdemams,tačiaupolitika–ne
paplūdimysirne„Gelbėtojų“serialas.
Jojeskęstančiųjųgelbėjimoplanaiyra
pačiųskęstančiųjųreikalas.

VladimirasLaučius

Dis ku si ja, ku rios ne bus 

Dažnaikylano rasdiskutuoti.Daž
naikąnorspaskaitęsmatysi,kad
painiojamiskirtingidalykai.Norisi
atpainioti.Kartaiskalbamaapiekata
likybę,krikščionybę,tačiautaip,tarsi
neiDievo,neiantgamtinėstikrovės
netnebūtų,nesviskasvertinamatik
žemiškojeplotmėje.Norisi juospa
kilnoti,sudėliotitaip,kadjieliestų
irAntgamtę.

Kasturikilti–mesikikrikščio
nybėsarkrikščionybėikimūsų?

Yravadinamo jišviesuomenė,su
prantama įvairiai.Tikriausiai tai
yramokslusbaigęžmonės,dirbantys
kokiojenorsmoksloarsiauriausu
prastoskultūrossrityje.Kaiapiejuos
sakoma–šviesuomenė, tikriausiai
neturimasgalvojemoralinis jųver
tingumas,ypačantgamtineprasme.

Galėtųbūti turimas,nesšviesasu
dorasusijusios,tainėravienžemiškos
protogalios.Įprasčiau,kadneapie
taigalvojama.Mokytas–taišviesus.
Irporeikiaitųšviesiųjųyrasavi.Gal
jiedideli,galypatingi,todėlpriekaiš
taskrikščionybei,ypačkatalikiškai
spaudai–nepakylateikijųirjųnepa
traukiate.Kadnuspręstume,artikrai
norint tuosžmonespasiekti reikia
kilti,susimąstome,kokiejųporeikiai.
Galreikiaįmantrauspateikimo,kad
protamsbūtųveiklos?Ogalžinių
gausybės,kadjiekąnorsnežinoma
dartojespaudojerastų?Būtųgeraiir
priimtina,jeigutaipbūtų,tačiaugali
irnebūti.Oreikalingiausiastųšvie
siųjųporeikis–patiemsbūtiapšvies
tiems.Truputisnepuikybėsirporeikis
tikėti,kadantgamtinėtikrovėyra.Jų
pačiųinteresaspakiltiviršsavęs.Yra
dirgiklis–nepadoraujantispauda,ir
reikiakiltiviršjos.Esamairtokios,
kurisaldžiaimigdo,pataikaujamies
čioniškumui,netkatalikiškavadinasi,
betirjąreikiaperžengti.Katalikybė
nemigdo,osakotiesą.Tiesažadina
irnetsupriešina.Supriešinagėrįir
blogį,irtarpjųvykstakova.

Tad ne rei kia kil ti nei iki mie gan
čios,nei ikinepadoraujančiosšvie
suomenės.Galimabandytinusileisti,
ošviesuomeneireikiapakilti.Jituri
vėlpanorėtiieškotipaprastostiesos.
Jeigukasnorssugebėtųiršįporeikį
pažadintų,būtųdidvyris,betirpatys
šviesiejigalėtųirsuprasti,irpasiža
dinti,kitaipšviesiųjųvardas jiems
niekadanetiks;galijįnetpasigrobti
padugnės,jeigutikrasimekąjomis
pavadinti.

Aryražmonių,vadintinųpadug
nėmis?

Toksžodisvar tojamasnetikfizine
prasme–kasnusėdoantdugno,tai–
padugnės.Visuomenėirgitarsiturėtų
dugną.Žemiškaitaivaizduojamės,kad
vieniesameaukščiau,kiti–žemiau.
Surikiuojamežemutinius.Viename
rašinyjeapiesovietmetįtaipvadinti
tarsimelioracijosdarbininkaiarba
bentjųdalis.Tikriausiaijiebuvogir
tuoklėliai,keikūnai,vagys,neišprusę,

laiŠKai

turbūtpriverstinaiįdarbintiirneilgai
padirbantys.Taipjuosapibūdintume,
norėdamiatskirtinuovadinamosios
šviesuomenės.Dabartokiųnebėra,
nesniekasjųpriverstinaineįdarbina
irišvisoįdarbąnepriima.Dabarjie
gyvenasąvartynuosearbaDidžiasa
lyje,vaginėja irelgetaujaarba jau
nuėjęįkapus.Dažniausiaijie–nema
lonūsžmonės,betarpadugnės,mes
nežinome.Yra irkiti,darnemalo
nesnižmonės,kuriegyvenaneblogai,
betnesiliaujakąnors (dažniausiai
Landsbergį)keikę,betir juospava
dintipadugnėmissunku.Toksžodis
kalbojeyra,betjįvartotigalimatik
labaisąlygiškai,išankstosusitarus,
pagalkokiuspožymiusžmoneslaips
niuosime,kuriegalibūtiaukščiauar
žemiau,darišanksčiaususitarus,kad
esminio jųvertingumoantgamtine
prasmejoksmūsųposakisarpavadini
masnereikš,nestodalykonežinome.
Žodis„padugnės“,kitaipnegužodis
„šviesuomenė“,labiaulinkstareikšti
esminįvertingumą,dėltokatalikams
darsunkiaujįvartoti.Girtuokliaiyra
girtuokliai,jievargšai,tamtikrosrū
šiesligoniai.Pikčiurnosyrapikčiur
nos,neišmanėliaiyraneišmanėliai,o
padugniųvisainėra.Galijųatsirasti,
pavyzdžiui,dabarišrinktameSeime,
nesmeluotiyralabaižema,oypačkai
meluojamanorintpasiektinelabai
kilnųtikslą.Melogaliatsirastivisur,
tikmestonežinosime.Ikimirtiesir
gyvenimopomirties.

Argalimamokytis išmažiaumo
kytų?

Vienžemiškaitaipnebūna.Dėlto
katalikiškaspaudaraginamabūti
mokyta, įmantri,tadapatrauks,ta
dapatenkins.Nepatrauks,kolnebus
poreikiobūtitraukiamiems.Kadpa
raginimas,potraukisateitųišten,iš
kurjisgaliateiti,didžiausiakatalikų
irjųspaudospriedermė–būtilabai
doriemsirdardaugiau,jeigutaiįma
noma,aukotis,kadirAntgamtėsiųstų
pagalbą,kuri tikrai reikalingesnė
negubetkoks įmantrumas.Pana
šiaišiuosdalykusaprašošv.Teresė
Avilietė„Vidinėjepilyjearbasielos
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laiŠKai

buveinėse“ (naudojuosisovietmečiu
pogrindyje išleistu jos vertimu iš
1922m.vokiškoleidimo).Jirašo:…
visadaesupasirengusilaikytitiesatai,
kąpasakysmokytiteologai.Norsjie
patystokiųmaloniųirnebūtųpatyrę,
tačiaujųdidelismokslasturikažką
manneišaiškinamo.Dievaspaskyrė
juosbūtiBažnyčios žibintais.Kai
reikiakokiąnorstiesąpažinti,Dievas
juosjonįveda,kadirkititątiesąpa
žintų.Irjeigutokiemokytivyrainėra
prisirišępriepasauliodalykų,betyra
tikriDievotarnai,taitokienuostabūs
Jodarbainiekadajųnestebina,nesjie
geraižino,jogDievasgalidardaugiau
irdardaugdidesniųdalykųpadary
ti.Jeipasitaikoneišaiškintidalykai,
jiesurandaaprašytuskitus,iškurių
sprendžia,jogiranieyragalimi.
Čiaparašyta,koreikia,kadAnt

gamtėveiktų.Mokytitaimokyti,bet
sąlygayra jeigu [...]nėraprisirišę
priepasauliodalykų,tadajųpaskir
tisbūtiBažnyčiosžibintaisyrane
tikpaskirtis,betirtikrovė.Visiems,
kurieyrapaskirti,reikiatobuvimo
neprisirišusiems,vienžemiškasgud
rumasneveikiairneveiks.Gerai,kad
yra,kaigalibūti,betnejisyraesmių
esmė.Išmoktigalimanetišnemokan
čiųjų.Žemiškupožiūriujienepatyrę, 
betjaumatėme,kadjiepaskirtibūti
žibintais.Malonėveikia,jeigujaine
sipriešinama.Iršv.Teresėmalonės
dėkaatskiriatuosmokytusvyrusnuo
pusmokslių,apiekuriuosjirašotoliau.
Bendravimas,iškilęsįtokįlygmenį,
kaidarosiaišku ir įsigalinegalimi
dalykai.Kastąlygmenįpasiekė,tas
žino,kadjįpasiekė.Nepakylantiems
užtenkažinotiarbatikėti,kadtoks
lygmuoyra.Dievaskalbapertuos,
kuriųnoriirkaipnori–irpaprastai,
neviengudriairįmantriakalba.Iš
girstiJįyramalonė,kuriosprašome.
Katalikiškaispaudaisvarbiausiabūti
dorai,pagaljėgasįvairiapuseiirįdo
miai,betnetaisvarbiausia.Ieškantys
jąsurasvisokią,suradępasinaudos,
irtaibusjųlaimėjimas.

Išnykoporeikisgarbinti?

Norimebūti labaidemokratiški,

yratokiamada.Todėlpasigirsta,kad
piktinakaikąEvangelijojeminimas
šeimininkas,tarnai.Darjeigususi
prantama,kadšeimininkas–Dievas,o
tarnai–galmes,taitokiepavadinimai
kaikampasirodovisainepriimtini,
netįžeidžia.Kadšiuolaikinisžmogus
neįsižeistų,imamašvelninti,nelieka
šeimininkoirtarnų,ovisilygūssusiki
bęšokameratelį.Tokievaizdiniaitin
kapataikavimui,betneilgai.Žmonės
sveikainori,kadDievasbūtųsavimi,
būtųšeimininkas,būtųgarbinamas
beigiriamas.Kaireligijoje telieka
demokratija irnuomonių laisvė,o
Dievonelieka,žmonėsimaDievoieš
kotikitur.Peikėmekomunistus,kam
StalinąirLeninąvietojDievopadėję,
odabarleidžiamežmonėmspatiems
taidaryti,pašalindami iš religijos
Dievą.Dėlrinkiminėsagitacijospo
kaimusvažinėjęžmonėspasakoja,
kadvieniPaulauskoatvaizdąglamo
nėja,sako:manoangeliukas,kitiprieš
Brazauskoportretąvosnemeldžiasi.
Žmonėmsreikiakąnorsgarbinti,tad
jieirgriebiasibetko,kasjiemspri
einama.Naujastabmeldystė,kuriai
keliąatveria tikėjimoskelbėjai, iš
religijospašalinantysDievą.

Arįmanoma,kadmesirBažnyčiai
duotume?

Susirūpinta,kodėlnekilodiskusija,
kaiprieškeletąmetų„Katalikųpasau
lis“paskelbėklausimą:Koaštikiuosi

išLietuvosBažnyčiosirkąpatsgaliu
jaiduoti?Mąstanttaipkaipvisada,
senoviškai, toksklausimasbūtų iš
pagrindųneteisingas.Taipgalima
klaustivienapiežemiškąorganiza
ciją.Būtume labaipažangūs, jeigu
kiekvienasgalvotume,kągalimeduoti
savovalstybei,nesvisimokametik
išjostikėtisarbareikalauti.Oštaiiš
Bažnyčiosnetikimasi,ojatikima:ti
kiušventąjąvisuotinęBažnyčią.Taip 
buvoirtaipbus.Bažnyčiątikime,per
jągaunameišganymą.Jaiduotinega
limenieko,galimetikdėkotiužgautą
malonęjaipriklausyti.Kaidėkojame,
taippatlaimimesau,onejai.

Kodėldiskusijosnebus?

Klausimųdaug,ojosvisvienanebus.
Dėldviejųpriežasčių.Viena–įsiga
lintisreliatyvizmas.Tiesosnėra,tai
kamjosieškotiardėljosginčytis.Kita
priežastisyrasavanaudiškumas.Tie
sąžinau,oarkitijąžino,savanaudžiui
nerūpi.Nesavanaudisnorižinoma
tiesadalytis,nessupranta,kad ją
žinotiyragera.Gerumudalijamasi.
Dalykimės.
„NaujojoŽidinioAidų“ 2000m. 

Nr.9/10kviečiamadiskutuoti,ogalpa
siguosta,kadjokiadiskusijanevyksta.
Kuriepastabūs,kvietimąmatė,kurie
ne,galipatikėti,kadjistikraibuvo,
ir,radęreikalą,kalbėtis.

GražinaTrimakaitė



142 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 3

Dagerotipai,ambrotipai, ferotipai
Lietuvosmuziejuose,sudarėMar ga
ri ta Ma tu ly tė,Vilnius:LNM,2000,
130p.,82iliustr.

PirmasLietuvosnacionaliniomu
ziejausrūpesčiupradėtos„Lietuvos
fotografijosistorijos“leidinys,prista
tantispagrindiniusššaliessenosios
fotografijosrinkinius.Katalogaspa
rengtaskruopščiai,opuikispaudos
kokybė irEugenijausKarpavičiaus
maketasleidžiapajustireprodukuotų
eksponatųžavesį: fotografijomsne
gailimaerdvės, jospateikiamossu
autentišškaisrėmeliais,nemaskuo
jamiįplyššimai,dėmės,suraižymai.
Katalogoaktualumąliudijaminios,
plūstančiosįsenosiosfotografijosbei
atvirukųparodasVilniuje,oįvertinti
joprivalumuspadedapalyginimassu
leidiniu„Lietuvos fotografųdarbai
XIXa.–1915m.“(Vilnius:LTSRisto
rijosiretnografijosmuziejus,1985),
kurisanometovangiameLietuvos
muziejųgyvenimeatrodėneeilinis
reišškinys.

GiedrėJankevičiūtė

Frankl Vik tor E.,Nesąmoningas
Dievas. Psichoterapijairreligija,išvo
kiečiųk.vertėAustėjaMerkevičiūtė,
Vilnius:Vaga,2000,145p. 

Austrųpsichologasšiojeknygoje
brėžiaaiškiątakoskyrątarpgelmių
psichologijos(Freudo,Jungo,Adlerio)
irlogoterapijospožiūrioįDievąiržmo
gų.NeseniaiLietuvojeišleistaJungo
knyga„Dievas irreligija“skaityto
jamssudarogalimybęsavarankiškai
įsijungtiįdiskusiją.Franklisteigia,
kadžmogausdvasinėdimensija, jo
religingumasyratai,kasglūdigilu
mojeneįsisąmoninta,bettasDievas,
kurįgalimaišgirstisavyje,nėramūsų
psichikosdalis,taipsichofizinįžmogų
pranokstantitranscendencija.Tikki
to,žmogausmatmenįpranokstančio,

KNYgOS

pasauliopripažinimasdaroįmanomą
galutinęprasmę.Vaizdimetaforų,
grafiniųįvaizdžiųbeikonkrečiųpa
vyzdžiųkalbapadedasuprastipara
doksaliusprasmėsteiginius.

RasaBieliauskaitė

Gu taus kas Le o nar das,Laiškaiiš
Viešvilės,Vilnius:Vaga,2001,162p.

 
Sovietinįpaštąprimenančiamevo

kelyjesiunčiamaslietuviųliteratūrai
neįprastožanro–laiškų–romanas.Iki
minimumosumažintadistancijakuria
iliuziją,kadįmanomasektisąmonės
irpasąmonėsprocesus,vykstančius
beprotnamiogyventojogalvoje.Įdomi
nevienmistifikacija–publikuojami
„kito“rašytilaiškai,nevienstilius,bet
irminčiųkryptis–„įtikintisaveirgal
kitus,kadmirtiminiekasnesibaigia,
otikprasideda“(p.7).

RimaMalickaitė

Ju čas Me čis lo vas,Krikščionybės
keliasįLietuvą.Etapaiirproblemos, 
Vilnius:Baltoslankos,2001,190p.

Knygojedaugiausiadėmesioski
riamavalstybėskrikštijimopastan
gomsXIII–XVa.pr.Kitadalis–LDK
krikščionėjimąįtakojusių jėzuitųir
Vilniausakademijosveiklosbruo
žųbeiunikaliosBažnytinėsunijos
reikšmėsaptarimas.Norsknyga ir
nepretenduojaįplatųbeivisapusišką
valstybėskrikščionėjimoaptarimą,ji
atrodokorektiškairpreciziška.

MindaugasPaknys

Katalikųžinynas2001,Vilnius:Ka
talikųpasaulis,312p.

PuikiKatalikųBažnyčiostradicija–
skelbtibažnytinįžinyną(lot.elenchus)
nenutrūkonetSovietų laikais; iš
pradžiųpusiaunelegalų,paskui–

valdžiosleistą.Netvirtualiojoješian
dienosLietuvojevarguarkaskitas
galipasigirtitokiuinformacijosišsa
mumuirviešumu.Lobisnetikšian
dieniamvartotojui,bet irbūsimam
istorikui.Deja,yračia irbeverčių
skatikų:daugkorektūrosklaidų,prie
kurijųadresųdaugiur,prieparapijų
galvisur, trūkstaepaštonuorodų
(negiVilniausarkivysk.kurija jo
neturi?),kartaisduomenyspasenę,
prastivienuolijųsąrašai.Neredaguoti
nekrologaikartaisprajuokina,užuot
kėlęmintisapieamžinybę.Prieškario
elenchuosebūdavoišvardytavyskupų
įpėdinystėirparapijųfundatoriaiar
steigėjai,šiandienryšyssupraeitimi
trūkinėjanetBažnyčioje.

VytautasAlišauskas

Kon wic ki Ta deusz,MažojiApoka
lipsė,išlenkųk.vertėIrenaAleksaitė,
Vilnius:Lietuvosrašytojųsąjungos
leidykla,2001,270p.

IšVilnijoskilusiorašytojoirkino
režisieriausantitotalitarinisroma
nas.Pagrindinisveikėjasšlykštisi
sąmonęapnuodijusiameloatmosfera,
juntanegalįsrealizuotisavokūrybi
niųsumanymų,tad idealiprotesto
priešprotopavergimąformajamir
jobendraminčiams–viešassusidegi
nimas.Lenkijosgalutinioįjungimoį
SSRSišvakarėseklaidžiojamapopilką
Varšuvą,ieškomaryšiosuprislėgtais,
santvarkossužalotaisžmonėmis,var
dankuriųteksaukotis,svarstoma,ar
darvertagyventi,arjaumetasgriebti
indąsubenzinu.Romanasgalpra
skaidrinspigiosdešrosišsiilgusiųjų
atmintį,apstulbinssovietmečioneuos
čiusiąjaunuomenę,na,oprognozuoti
jopoveikįpotencialiemssavižudžiams
sunkiau–knygojemažaipaguodos,
tad liguistųminčiųkamuojamoms
galvomsjinerekomenduotina.

ManfredasŽvirgždas
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Lietuvos suverenitetoatkūrimas
1988–1991metais:kolektyvinėmo
nografija,ats.red.ČeslovasBauža,
Vilnius:Diemedis,2000,488p.

Kartaisnusipirkusirpervertuskny
gą,užgulaslogutis,lygnuskriaudus
našlę,kuridar irnašlaitė...Tokios
knygosnetnekylarankataršyti.Belie
kapaklausti:arvertaregistruotivisus
faktelius,kainepajėgiamaparašyti
istorijos,atitrūktinuoperestroikinės
retorikos,kaiautoriųmintisirtoliau
rikiuojašvinktelėjusidialektikasu
visutuščiažodžiavimu?Irkamšimtai
išnašų,dvikalbiaireziumėirdoku
mentiniaipriedai,kainesamavardų
rodyklės?Taippatužjausti:Lietuvos
Respubliką,kuriosNepriklausomy
bėsdešimtmečiuiknygaskiriama.Ir
ArvydąAnušauską,bekurioknygoje
nebūtųirtoskyriaus,kurįskaitant
neišsilakstoakys.Galoppasiūlyti:
„Diemedžio“ leidyklai–pasiskelbti
neribotąmoratoriumąakademinės
literatūrosleidybaiirgrįžtiprieSai
Babos.OnariamsLietuvosVyriausy
bės(nenurodyta,kurios),finansavu
siosknygosišleidimą,–susidėjusiš
savųkišenių,grąžintiknygaiskirtą
sumąįvalstybėsbiudžetą.Padorumą
atkurti–tainesuverenitetą...

NerijusŠepetys

Ost raus kas Kos tas,Gyvenokartą
senelis irsenelė,triptikas,Chicago:
AlgimantoMackausknygų leidimo
fondas,2000,99p.

Išeiviųdramaturgijosklasikasgreta
dviejųanksčiauskelbtųvariacijųvie
nospasakostema(anuometsukėlusių
šurmulįtarpkonservatyviųvertintojų
irtarsisuteikusiųlietuviųliteratūrai
po stmo der naus in ter teks tua  lu mo mat
menį),ironiškaiatveriančiųegzisten
cijosabsurdąbeiyrančiusryšiustarp
žmonių,pateikiairbaigiamąjątriptiko
dalį.Seneliai,nevisai suvokdami
savoįvykdytųsmurtingųnusikalti
mųmastą(otai juospriartinaprie
pernelygvėlaiprareginčiotragiško
herojaus),scenojeįsitvirtinusioAuto

riausskatinamiieškotipaskutiniožo
džio.Nusikaltimoiratgailosritualas,
daugybękartųkartojamas,reikalauja
naujųaukų,tadSeneliaijiemsįbruktu
plaktukuužsimojapriešpatįAutorių,
kurisatsikerta,kad„patspaskutinis
žodisdarnepasakytas“(p.98).

ManfredasŽvirgždas

Par sons Wa y ne,Viešojipolitika:
politikosanalizėsteorijosirpraktikos
įvadas,išanglųk.vertėAlgirdasDe
gutis,Vilnius:Eugrimas/ALK,2001,
607p.,1500egz. 

Enciklopedinisšiuolaikine, inter
netine,prasmeviešosiospolitikos
vadovėlis.Lobis tam,kuris siekia
negilintisįproblemą,ogreitaigauti
apiejąkuodaugiauinformacijos.Toks
skaitytojasčiaatraspagrindiniųsu
viešąjapolitikasusijusiųtarpdiscip
lininiųsąvokųapibrėžimus,trumpus
naujesniųknygųaptarimus,atitinka
mųteorijųklasifikacijąbeipusšimtį
puslapiųperžengiančiąbibliografiją.
Knygosteminisplatumasyrairjos

didžiausias trūkumas,atbaidantis
tuos,kuriemsrūpine įvairioskon
cepcijos,okoncepcija;neskirtingi
apibrėžimai,oapibrėžimas;neteorijų
epizodai,oteorinėvisuma;neinfor
macija,opozicija;neviešojipolitika
kaiptyrėjųskersaiišilgaiišnardyta
akademinėdisciplina,okaipvaldžios
irvisuomenėsribojamoveikimoper
spektyva.

NerijaPutinaitė

Rup nik Mar ko Ivan,Perėjimokul
tūra,išitalųk.vertėJonasVailionis,
Vilnius:Katalikųpasaulis,2001,304
p.,2000egz.

Knygaapiežmogauspanašėjimoį
Dievąraidą.Autoriausnuopelnas–
dvasingumoteologijosaktualizavimas
irsušiuolaikinimasieškanttikėjimo
irkultūrosjungčių.NorsRupnikopa
sirinktasmetodas„slidus“,aptakus,
betsvarstantnuodėmėsperipetijasir
meilėslogiką,grindžiamasįžvalgomis,

idėjomis,nuojautomis,skatinabeimo
kobrandintidvasinępatirtįirkopti
aukštyn.Autoriusdažnaiatsišlieja
į rusųreliginiusmąstytojus,apta
rianetViačeslavoIvanovosimbolio
teoriją.Kartaiskylaklausimas:ar
nepermažačiaVakarųdvasingumo
mokytojų?Irkodėllietuviškaiknyga
vadinasikitaipneguitališkai?

GediminasMikelaitis

Šin kū nai tė Lai ma,XVIIa.Lietu
vosportretas. Kultūrosasmenybėsir
josatvaizdosantykis,Vilnius:Vilniaus
dailėsakademijosleidykla,2000,144
p. (ser.Vilniausdailėsakademijos
darbai,19)

Tainėrapirmastudijaapieistori
nįportretąLietuvoje.Akivaizdu, ir
nepaskutinė.Tačiauskaitytojairas
nemažaiportretųiliustracijų(tiesa,
kaikurių iršiaipprastai išlikusių
tapybosdarbųįspūdįgadinaprasta
pateikimokokybė),XVIIa.vyravusių
portretųtipologiją.Dėstymobūdasir
teiginiaineleisnuobodžiautinetik
specialistams,bet irtikbesidomin
tiemsatvaizdoistorija.Tiesa,autorės
išsikelti tyrinėjimotikslai lieka iki
galoneįvykdyti,otaibenepagrindinis
monografijostrūkumas.

JokūbasAmbrozaitis

Tulaba Ladas,VatikanasirLie
tuva,Vilnius:LKMA,2001,258p.,
500egz.

Daugiausialaikraščiųstraipsniai
(1970–1999), kuriųmonotonijoje
švysčioja įdomiosdetalės.Autorius
pagarsėjolabaiasmeniškupožiūriuį
vaizduojamusįvykius.Galėčiauknygą
rekomenduoti išeivijosirBažnyčios
istorijosmėgėjui,betkirbamintis:ar
rasjisdarkąverto,konėratopaties
autoriaus monumentaliuose atsimi ni
muose„NuoDusiosikiTiberio“irŠv.
Kazimierokolegijosistorijoje...

VytautasAliššauskas

KNYgOS
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i

1793metųrugsėjįkaraliusStanislo
vasAugustas,palikęsGardinoseimo
darbą,susavoastronomuMartynu
PočobutuirRusijosambasadoriumi
atvykoįAugustavą,kurstebėjosaulės
užtemimą.StanislovasAugustassu
savosvitanustatėGardinopadėtįir
patikslinoVilniausgeografinęilgumą,
–ikiLietuvosirLenkijosvalstybės
paskutiniopadalijimobuvolikędveji
metai.

ii

1740metųpavasarįKristijonas
DonelaitisValtarkiemyjeaplankė
PilypąRuigį.Patogiai įsitaisęprie
liepsnojančiožidinioklebonijoje ir
protarpiais įsiklausydami į
Romintėsupeliogurgėjimą,
jievaišinosiduonosgira,Val
tarkiemiosūriaisirdainavo
„Ankstirytąrytužįsaulužė
tekėjo“.TačiaujaunajamKris
tijonuiįširdįlabiausiaikrito
RuigiodukraMėta.Grįžęs
įStalupėnus, jispasidirb
dino teleskopą, slapčiomis
stebėdavoRuigiokiemą,odar
vėliausukūrėpoemąiružrašė
dedikaciją–„Mėtai“.
LiudvikasRėza,leisdamas

tąkūrinį,nepažinoraidės„ė“,

irtodėlmesturimepoemą„Metai“.

iii

1898metųkovąVincasKudirka,
beatmainosvalgydamastikjautieną
ireidamasvissilpnyn, iškankintas
džiovos,apniukusiodangausirlietin
gųNaumiesčioorų,nebeištvėrė ir
užrašė: „TegulsaulėLietuvoj tam
sumasprašalina“.Po to ritmingai
užsikosėjoirišpočiužinioišsitraukė
violončelėsraktą.

iv

1918metųbalandįVilniauslietuvių
poliklinikoje susitiko Antanas
Žmuidzinavičius,apsirgęsgeltlige,

JonasBasanavičius,susirgęs
raudonukeirTadasDaugirdas,
dėlvėjaraupiųištepliotas„bri
liantinežaluma“.Vienaskitą
pamatęjiegarsiaiprunkštėir
kikeno,potosusiglaudęapie
kažkąilgaikuždėjosi.
Ta ip  g imė  l i e tuv i ška

trispalvė.

v

1919metųkovąįVilniųiš
Bogorodskoatvykoistorikas
IgnasJonynas.Susitikęssu

JonuJablonskiu, išdėstėLietuvos
istorijosvadovėlioapmatus, tačiau
taipprastaikalbėjolietuviškai,jogau
sylasiskalbininkasniekonesuprato.
Jonynuiišėjus,Jablonskisilgaimint
ijo,opaskuibloknoteužsirašė:

anglikonė–anglimipieštaikona
biržtva–Biržiškųirštva
čiurna –Čiurlioniourna
dizunitai –dizenterijasergąuni

tai
gubernatūra – guvaus berno

natūra
kantičkos – dainuškos apie

Kantą
lapgraužiai –„graužiantys“Ivano

Lappoknygas
medievistas –mediniųdievųdro

žėjas
n e b r e n d y l a  –  nege r i an t i s

brendžio
olandai –gyvenantysAndųolose
putnagas –Putvinskionagas
runkeliai – runomis pažymėti 

keliai
strazdanos –AntanoStrazdolie

kanos
šumeras –Šumskomeras
vaivada –vaikųvada
žemkasė –Žemaitėskasa
Taibuvodidžiojo lietuviųkalbos

žodynopradžia.

UŽSKLANDA / ATSKLANDA

istoriniaidienorakščiai
PALEMONASDRAČIULA

ištiesų...juokinga...


