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Japonija ar Naujasis Babilonas?

Darius Baronas

It is my belief, Watson, founded upon my experience,
that the lowest and vilest alleys of London do not pre
sent a more readful record of sin than does the smiling
and beautiful countryside.
Sir Arthur Conan Doyle, „The Copper Beeches“,
The Adventures of Sherlock Holmes, 1892

Prologas. Neslėpsiu, pasekti Laiškų rašytojų pėdomis pastūmėjo Gintaro
Beresnevičiaus rašinys Apie pagonybės alkį. Svarios ir teisingos mintys kelia
pasigėrėjimą, tačiau aptikau ir tokių, kurios žadina įtarimą. Ar vykstanti
pagonybės (savi)restauracija iš tikrųjų brandina japonišką situaciją Lietu
voje? Abejoju. Išsakydamas abejones, remiuosi savo patirtimi ir atmintimi.
Kalbėsiu daugiausia apie dešimt metų senumo įvykius. Manau, tai nebus
vien „istorinis“ liudijimas, nes aprašomų dalykų pagrindiniai bruožai turbūt
tokie patys ir šiandien.
Romantika. Žmogui, gamtos laukiniui, neduoda ramybės protas. Eina žmo
gus pro piliakalnį, plaukia upe, lipa į kalnus ar žiūri į žvaigždes, ir jaučia
nuostabų grožį. Bet užsinori žmogus susilieti su upe, ištirpti erdvėje, o tada
ir prasideda tikroji romantika: „visa, kas liguista, aš laikau romantika, o
visa, kas sveika – klasika“ (Johann Wolfgang von Goethe).
Erzelynė. Eina žmogus miesto gatvėmis – mato bažnyčias, eina slėniais ir
kloniais – mato kryžius. Įtartini daiktai. Kai kuriems pagonims jie neduo
da ramybės. Įsijungia romantinė „atmintis“ ir pakužda: buvo laikai, kai šių
daiktų nebuvo, geri laikai, Lietuvos klestėjimo metas – aukso amžius. Atgal į
praeitį! Vilniaus Katedra stovi buvusios pagonių šventyklos vietoje – negerai,
gal būtų galima kaip nors atitaisyti šią skriaudą? Greitai sugrįžęs realybės
pojūtis šiek tiek atvėsina karštakošį. Juk ne taip lengva atkurti tai, kas 600
metų uoliai naikinta. Reikia dirbti kantriai, ištvermingai, palaikyti, o jeigu
galima – ir plėsti savo veiklą. O gal esama sąjungininkų? Galbūt. Tvarko
gediminaičiai su romuviečiais aplinką prie aukuro netoli Trijų kryžių, o
aukštesnėje terasoje satanistai maukia alų. Romuvietis Žiemgalis sako:
žinot, vyrai, einu pasikalbėti su tais satanistais. – Tu ką, durnas? – Bet
įdomu sužinoti, ką jie mano apie krikščionybę? 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.
Pagonių misijos. Kalendorinės šventės – tinkamas laikas veikti. Reikia
žmonėms parodyti, kaip reikia švęsti „tikras“ šventes, apvalytas nuo krikš
čioniškų apnašų. Susirenka per Rasos šventę Dieveniškių moterėlės padai
nuoti. Geros jų dainos, bet esama geresnių. Išeina elitinis pagonių dalinys
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ir užtraukia sutartinę ar kitą archaišką dainą. Va, šitos pačios geriausios, pačios seniausios, iš
tolimiausių protėvių atėjusios. Apsieita be piktžodžiavimų prieš krikščionybę, svarbu, kad žmo
nės suprastų, jog šventes galima švęsti ir be kunigo. Iš pradžių to pakanka. Vasarą keičia žiema,
ateina Užgavėnės. Mūsų draugai traukia į Žemaitiją, į Platelius. Karnavalas, margos kaukės,
įvairiausi žmonės. Bet atvyksta ir tokių, kuriems ramybės neduoda įtartini daiktai. Ateina svečiai
į garbingo amžiaus žemaičių poros trobą, sėda už stalo ir pastebi tokį daiktą – Kristaus paveikslą.
Tada svetys, lyg tarp kitko, pusbalsiu pastebi: „Žydą garbina!“
Ne vien gamtos ciklas ar „pareigos“ šauksmas suteikia progą pasireikšti. Be abejo, iškilmin
giausią misiją pagonims teko atlikti Algirdo Brazausko Prezidento inauguracijos iškilmėse. Ten
dalyvavę žmonės buvo ne visai tie patys, kuriuos ką tik aprašiau, tačiau visi kilę iš ten pat. Įdomu
pastebėti, kad tai, ką Saulius Žukas rekonstravo remdamasis semiotiniais metodais, yra gryna
teisybė. Ne mažiau įdomu, kad visa tai sąmoningai suvokė ir patys pagonys. Kaip čia nesuvoksi,
jeigu stovi ant kalno, o katalikai – papėdėje. Be to, mus pastebės žmonės, visa Lietuva, o gal ir
dar kas nors.
Stabmeldybė. Senasis lietuvių tikėjimas, be abejo, labai senas. Tačiau jam šiandien kai ko trūksta.
Krikščionys turi savo Bibliją, o mūsų biblija – liaudies dainos, pasakos, sakmės ir t. t. Jų apimtis
kur kas didesnė už Biblijos, ką ir kalbėti apie keturias Evangelijas. Vis dėlto iš dainos pajusti,
įsisąmoninti senąjį tikėjimą ne taip jau paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, ir, aišku,
retam tai pavyksta iš karto. Krikščionys turi katekizmą, mums irgi reikia savo, „pagoniško“ ka
tekizmo, kuriame būtų aprašytos pagrindinės šventės, apeiginės dainos, ritualai. Praėjo dešimt
metų, pasirodė Jono Trinkūno knyga „Baltų tikėjimas“. Galbūt ji užpildys šią nelemtą spragą?
Dar viena problema. Krikščionys turi vieną Dievą, mes jų turime daug. Tai, žinoma, gerai, tik
neaišku, kuris dievas buvo vyriausias. Susirenka Rumšiškėse pagonių „žyniai“ – etnografai, „filo
sofai“, žygeiviai, biosrovių specialistai ir kt. – ir svarsto, kuris dievas laikytinas vyriausiu. Jeigu
tai ne stabmeldybė, tai kas?
Tamsa. Nusiritus iki stabmeldybės, sunku įžvelgti sveikos nuovokos likučių. Kaleidoskopinė
mozaika, „gauruotos“ mintys plūsta nesulaikomu srautu. Nesistengiu jomis apsunkinti savo at
minties, tačiau šiokių tokių skeveldrų galiu pažerti. Išdavikas Jogaila pasmaugė žynį Kęstutį,
Lietuvą pardavė lenkams! Vytautas irgi ne geresnis, totoriais buvo apsistatęs! O žinote, kodėl
pagoniško rašto paminklų neturime? Taigi Valančius su savo kunigais juos uoliai naikino. O kas
gi yra Vytautas Landsbergis? Jis – kryžiuočių palikuonis, juk Landsbergas minimas Petro Dus
burgiečio kronikoje. Ir šiaip dėl visko kalčiausia krikščionybė ir jos išradėjai žydai.
Paminėti dalykai, žinoma, nėra būdingi visiems pagonims. Esama tarp jų ir padorių žmonių. Ne
mano kompetencija nustatyti, kiek šios antikrikščioniškos tendencijos gyvos ar paplitusios lietuvių
neopagonybėje, tačiau aišku viena – šie dalykai nesvetimi ne vien Šidiškiui ar Trinkūnui.
Epilogas. Viduramžiai buvo sunkūs ir žiaurūs laikai, tačiau raštingų vienuolių veikalai dvelkė
dangiška ramybe. Rašant šį laišką man buvo sunku patikėti, kad būta laikų, būta žmonių, tokių
kaip Bonaventūras, rašiusių apie sielos kelionę Dievop. Dabar būtų galima parašyti veikalą apie
žmogaus sielos kelionę velniop. Nepuolu į neviltį, linkiu tamsybėse klaidžiojantiems atsipeikėti.
Toli Lietuva nuo Japonijos. Arti Lietuvos Naujasis Babilonas, arti. Toli Lietuvos pagonims iki
Japonijos šintoistų, toli. Linkiu, kad bent šis atstumas sutrumpėtų, o Babilonas – sutrupėtų.
Post scriptum. Su kolegomis aptarinėjant Lietuvos naujųjų (para)religinių sąjūdžių – pagonių,
įvairių sektantų, telepatų ir kt. – bruožus, gali susidaryti vaizdas, kad šiuolaikinę civilizaciją išti
kusi sekuliarizacija yra gana nekaltas reiškinys, palyginti su sovietinės stupidifikacijos žaizdomis.
Neįvykusi desovietizacija, gili visuomenės erozija, tautos nepilnavertiškumo kompleksai Lietuvai
suteikia savito kolorito. Kaip pastebėjo vienas istorikas, „Lietuva yra pasaulinio bepročių tinklo
viduryje“. Neatsitiktinai vienas amerikietis, vyriausias pagonių šamanas, ketina atvykti iš toli
mosios Japonijos į Lietuvą, idant, prisidengęs anglų kalbos mokymu, galėtų skleisti pagonybę.
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2001 m. vasaris–kovas. Pirmą pavasario dieną pradė
jęs darbą senosios lenkų sostinės bibliotekose, susiradau
visas keturias išlikusias Plocko vyskupo Erazmo Cio
leko knygas. Šį plačių pažiūrų humanistą, iškalbingą
Aleksandro ir Žygimanto Senojo diplomatą, pagarsėjusį
mecenatą nūnai nuo mūsų akių užstoja poeto Mikalo
jaus Husoviano figūra. O juk tai vyskupas Erazmas
paskutinę kovo dieną lygiai prieš penkis šimtus metų
per audienciją pas popiežių Aleksandrą VI didžiojo
kunigaikščio Aleksandro vardu pasveikino Šventąjį
Tėvą ir apibūdino andainykštę Lietuvos padėtį. Tai
esąs kraštas, skiriantis Europą nuo Azijos, gyvenamas
narsių žmonių, turtingas visokeriopų išteklių, tačiau
kenčiantis nuo negailestingų priešų. Dėl vieno iš jų –
Maskvos valstybės – jis negalintis tinkamai atremti
tos grėsmės, kurią visai Europai keliantys turkai bei
jų sąjungininkai Krymo totoriai. Padėkojęs už pagerbi
mą, popiežius tada apibrėžė Lietuvos tikslus: kartu su
Lenkija, Čekija ir Vengrija būti skydu, pridengiančiu
Europą nuo musulmoniškų Rytų.
Panašiai atsitiko dabar, praėjus penkiems šimtams
metų nuo vyskupo Erazmo obediencijos. Sausio 21 d.
Šventasis Tėvas paskelbė 37 naujų Katalikų Bažnyčios
kardinolų pavardes. Tarp jų buvo paminėtas Vilniaus
arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis. Va
sario 21 d. su paskirtuoju kardinolu mes mintimis bu
vome Amžinajame Mieste, kur jis iš popiežiaus rankų
priėmė Bažnyčios kunigaikščio insignijas. Be abejo, ir
tada kalbėta apie Lietuvą: jos vietą krikščioniškų tautų
šeimoje ir kokius nors tikslus ateičiai. Galbūt Lietuvai
ir vėl, kaip prieš penkis šimtus metų, buvo nurodyta
tapti skydu, kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Čekija ir
Vengrija uždengsiančiu Europą nuo pamaži pasaulinės
galybės pavidalus susigrąžinančios Rusijos, arba tiltu,
sujungsiančiu katalikišką ir stačiatikišką pasaulius į
krikščionybės kontinentą.
Kad ir kaip ten buvo, pirmais naujojo tūkstantmečio
metais svarbesnė už kitus lieka vos antrą nepriklauso
mos valstybės dešimtmetį skaičiuojančios visuomenės
būklė. Paskutinio žiemos mėnesio įvykiai rodo ir jos
dvasios ligas, ir viltį pasveikti.
Bene didžiausia blogybe, įsisenėjusia liga reiktų laikyti
ne mūsų puikybę, o savanaudiškumą, nū įvairiausiais
pavidalais besireiškiantį netgi man geriau pažįstamoje
lietuvių inteligentijos aplinkoje. Štai nuo sausio pra
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džios valstybei ėmus taikyti griežtesnes nuostatas dėl
dirbančių pensininkų, visuomenėje kilo stipri nepasi
tenkinimo banga. Iki tol pusiau su bėda besilaikiusiai
iš pensijos ir valdiško atlyginimo, tėvų ir motinų kartai
teko apsispręsti ir pasirinkti kurį nors vieną pragyve
nimo šaltinį. Vyresnės kartos piliečiai pasijuto lygiai
nesaugūs, kaip ir jų sūnūs bei dukros – mano bendra
amžiai, sėdintys be lėšų pragyvenimui ar daugiausia
dirb ant ys pras tai apm ok am us darb us. Blog iaus ia,
kad tas vyresniųjų nepasitenkinimas prasiveržė netgi
bjauriomis formomis. Pavyzdžiui, vienoje Vilniaus vi
durinėje mokykloje lemtingai apsispręsti turėjusi pe
dagogė gąsdino pradinukus, jog tuoj reikėsią uždaryti
mokyklą, nes valstybė jai nebeduodanti pinigų: „Jūs
nuo kovo turėsite eiti arba aure į tą mokyklą, kurioje
pardavinėja narkotikus, arba štai į tą, kur vyresnieji
kiekvieną pertrauką muša mažiukus“.
Kitokiu veidu ta pati yda žvelgė į mane paskutinę vasario
dieną Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto salėje.
Čia pasitarti dėl mokslo įstaigų reformos ir pasiūlyti
vyriausybei priimtinų sprendimų susirinko trijų litu
anistinių institutų mokslininkai. Profesorius Alvydas
Nikžentaitis supažindino su istorikų parengto projekto
apmatais. Panaikinti lituanistinius institutus, kaip
gruodžio mėnesį pasiūlė prie Mokslo ir studijų departa
mento sudaryta komisija, būtų nedovanotina ne tik dėl
juose esančių unikalių mūsų kultūros turtų: rankraš
tynų, lietuvių tautosakos archyvo, didžiojo gimtosios
kalbos žodyno kartotekų ir t. t., bet ir dėl apčiuopiamos
naudos, kurią stažuodamiesi šiose mokslo šventovėse
gautų Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studen
tai. Lituanistiniai institutai galėtų netgi labiau paremti
sunkmetį išgyvenančius universitetus – jie priimtų di
džiulio pedagoginio darbo krūvių alinamus kolegas, kad
pastarieji galėtų atnaujinti mokslo žinias bei įgūdžius,
o patys į jų vietą pasiųstų savo darbuotojus. Neimdami
papildomo atlyginimo iš universitetų, šie supažindintų
studentus su lituanistikos naujovėmis.
Profesoriaus siūlymus svarstę kolegos nė nesistengė
dangstyti altruizmo stokos. Dirbdami ir savuose institu
tuose, ir dar dėstydami keliose aukštosiose mokyklose,
kai kurie nuogąstavo dėl šventoves užplūstančių suvar
gusių kolegų. (Kai kas netgi stebėjosi, kaip iš viso „šiais
laikais“ galima siūlyti darbuotis be atlyginimo.) Iš šalies
visa tai atrodė gūdžiai: užuot ištiesę pagalbos ranką
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valstybei, mes vis stengiamės išsaugoti būtą padėtį.
Kaip tomis aplinkybėmis prireikia žmogaus, turinčio
visų pripažįstamą moralinį autoritetą!.. O juk vienos iš
tokių šviesių asmenybių jubiliejų kaip tik vasario mėnesį
ir minėjome. Tik štai, Vilniuje vyskupą Motiejų ir vėl
delikačiai atitvėrė nuo visuomenės: ir per iškilmingą
vakarą Akademiniame dramos teatre, ir mokslinėje
konferencijoje Lietuvos mokslų akademijos salėje bu
vo tarsi dvi bendruomenės. Viena gūžėsi prezidiume
po Vyskupo paveikslu, kita į „apšviestuosius“ žvelgė
iš prieblandos – iš salės. Na, bet kitaip buvo pasielgta
ten, kur – esu tikras – dar plevena gyva Vyskupo dvasia.
Nasrėnuose priešais kuklutį muziejėlį iškilo pažįstamas
granitinis Vyskupo siluetas, o visai šalia – Ganytojo
vardu pavadinti gražūs ir šilti senelių namai.
Jei nemokame apsieiti su mirusiais autoritetais, ar be
reikia stebėtis, kad nepriimame gyvųjų? Paskutinėmis
sausio dienomis nelaimė ištiko vieną iš šviesiausių mū
sų inteligentų – kunigą Vaclovą Aliulį. Piktas žmogus
pakėlė prieš jį ranką ir tai padarė ne kur nors kitur,
o bažnyčioje... Likus savaitei iki Valstybės atkūrimo
dienos aš vėl pamačiau kunigą – kaip anksčiau kantrų,
išmintingai nekalbų ir atlaidų. Jo laikysena nelaimės
dienomis geriausiai parodė, kaip panašiomis aplinky
bėmis turime elgtis ir mes, dėl laikinos naudos ne sykį
sukantys iš pareigos ir prasmingo gyvenimo kelio.
Su kunigu susitikau Vilniaus knygų mugėje – vienoje
iš dviejų gražių švenčių, kurias vasario mėnesį mes

vis dėlto sugebėjome patys sau surengti. (Kita – kaip
reta giedra, taikinga ir rami vasario 16-osios dienelė.)
Jau kelintus metus iš eilės negaliu atsistebėti, kiek
daug gražių žmonių susirenka prie leidyklų prekystalių
ir stendų. Viltingai nuteikė ir nauji leidiniai, ir skaity
tojų pasirinkimas. Šiemet ypač paklausios buvo įvairios
enciklopedijos ir žinynai. Neprisimenu tokių metų, kad
tą pačią dieną visuomenei būtų pasiūlyta tiek daug nau
jienų: tai ir pirmieji „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“,
„Muzikos enciklopedijos“, „Technikos enciklopedijos“
tomai, ir „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis
gyvenimas. Lietuvos istorijos skaitinių chrestomatija“, ir
universali „Lietuvių literatūros enciklopedija“. Manau,
kad tokius leidinius gebanti parengti bendruomenė vis
dėlto nusipelno gražesnių žodžių ir geresnio likimo. Kas
skaito tokias knygas, išdrįs žengti lemtingą žingsnį link
savo ateities. Jis nebus lengvas, tasai žingsnis, betgi tu
rime, kas pamoko ir pataria. Atrodo, tatai prieš penkis
šimtus metų suprato ir vyskupas Erazmas. Apibūdin
damas Lietuvą, jis taip pat nurodė, kad jo kraštas turi
savą užtarėją – vyresnįjį kunigaikščio Aleksandro brolį
Kazimierą. Kol buvo gyvas, Karalaitis iš kitų išsiskyręs
didele išmintimi, talentais ir pavyzdingu gyvenimu. Kai
jis staiga mirė ir buvo palaidotas Lietuvos sostinėje, ėmė
garsėti stebuklais – žmonės pajuto, kad atsirado kaž
kas, perduodantis jų maldas Viešpačiui. Ir labai norisi
tikėti, kad po penkių šimtų metų mūsų šviesiausioms
viltims bus lemta išsipildyti.


Gintautas Trimakas.
Pas bičiulį Krokuvoje.
Fotografija
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„Šventasis tėvas norėjo, kad Lietuvos
sostinėje būtų kardinolas“
J. E. kardinolą Audrį Juozą Bačkį „Mažojoje studijoje“ kalbina
Julius Sasnauskas OFM

Jūsų Eminencija, sveikiname Jus mūsų radijo dar
buotojų ir visų klausytojų vardu su tokiu aukštu pasky
rimu. Esate „Mažosios studijos“ globėjas, ir dabar mes
jausimės dar saugesni ir tvirtesni, atsidūrę kardinolo
globoje. Ar jau apsipratote, kad Jus vadina nebe Eks
celencija, o Eminencija?
Kai kurie žmonės dar kreipiasi ponas Bački. Tačiau di
delio skirtumo nesama. Lietuvoje yra įprasta linksniuoti
titulus, tad aš negaliu prašyti, kad, kaip Prancūzijoje,
kiti kreiptųsi tėve. Gal Lietuvos žmonėms bus lengviau
ištarti Eminencija, negu Ekscelencija (juokiasi).
Prisimenu, kai Rygos vyskupas Julijonas Vaivodas
dar sovietiniais metais buvo pakeltas kardinolu, Vakarų
radijo stotys plačiai paviešino jo reakciją į tą pakėlimą.
Jis tada sakė, jog, sužinojęs apie savo kardinolystę,
puolęs ant kelių, bet ne iš džiaugsmo, o iš baimės. Kur
buvote Jūs, kai išgirdote, kad esate pakeltas į kardino
lus? Kaip priėmėte žinią?
Ta akimirka tikrai nebuvo staigmena, nes man jau
buvo pranešta anksčiau, ir aš tada buvau nutaręs atlik
ti rekolekcijas, užsidaręs vienuolyne, kurį pasirinkau
tiesiog iš knygos, nes vadinosi Gailestingumo Motinos
vienuolynas – tai man krito į akį. Taigi žinojau, kad bū
siu pakeltas, man paskambino jau išvakarėse ir prane
šė, kad gausiu laišką – oficialų paskyrimą. Prieš keletą
mėnesių – Lietuvoj sklandė tokie gandai, ir iš užsienio
atėjo, kad būsiu perkeltas į Romą vadovauti kokiai nors
kongregacijai, ir tai yra tiesa – man buvo pasiūlyta eiti į
kurią nors kongregaciją. Aš buvau atsakęs: esu klusnus,
tik būtų gaila šiuo momentu palikti Vilnių; čia yra daug
pradėtų dalykų, kurie gali sugriūti.
Užtat tos žinios net neklausiau per radiją ir per televi
ziją nemačiau, tik turėjau raštą, Šventojo Tėvo parašytą
penktadienį. Tad ramiai, be jokio ypatingo jaudulio, su
dėkingumu Dievui ir priėmiau, kad taip pagerbė ir Lie
tuvos Bažnyčią, Lietuvos tautą. Pridursiu, kad Šventasis

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 3

Tėvas visuomet, galima sakyti, su ypatinga meile žiūrėjo
į Lietuvą. Atsimenu, kai paskyrė kardinolą Sladkevičių,
– tai jis jau seniai norėjo padaryti, bet laukė tinkamos
progos. Ir tik kai vyskupas Sladkevičius galėjo grįžti į
savo vyskupiją, eiti ganytojo pareigas, pripažintas vy
riausybės, tik tada išdrįso padaryti ženklą ir paskirti jį
kardinolu. Bet tai tikrai buvo pripažinimas tiek jo, tiek
Lietuvos Bažnyčios tvirtos laikysenos prieš komunis
tinę priespaudą. Šiuo atveju Šventasis Tėvas vis dėlto
norėjo, kad Lietuvos sostinėje būtų kardinolas.
Buvote vienintelis Rytų Europos atstovas, kurį po
piež ius pas kyr ė kard in ol u. Vėl iau, pas kelb us kit as
septynias pavardes, paaiškėjo, kad tarp tų kardinolų
yra ir Rygos arkivyskupas, nors in pectore jis jau 1998
m. buvo popiežiaus paskirtas. Gal jums žinoma, kokia
popiežiaus nuomonė apie Rytų Europos Bažnyčią: ne tik
Lietuvos, bet ir Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos?
Ar esama kokių nors ypatingų uždavinių šiai Europos
vietai? Kartais sakoma: tiltas tarp Rytų ir Vakarų, tarp
katalikų Vakarų Europoje ir Rusijos katalikų. Žinau,
kad Latvijos bažnyčia tą vaidmenį atliko sovietiniais
metais, ypač Rygos kunigų seminarija. Ar popiežius
kada kalbėjo apie kokį nors specifinį Rytų Europos ka
talikų uždavinį?
Ne, popiežius nėra kalbėjęs, bet tik ką išsilaisvino
visa Rytų Europa iš sovietinio jungo, ir žiūrėkit – be
veik kiekviename krašte paskirti kardinolai, ir daug
paskirta tų, kurie jau buvo kentėję, negalėję eiti savo
pareigų. Taigi beveik visa Rytų ir Vidurio Europa turi
savo kardinolus. Lietuva irgi turėjo kardinolą Sladke
vičių, tad nemanau, kad galėjo skirti kitą. Aš manau,
kad jis žiūrėjo į visą Rytų Europą, kurioje būta daug
tikėjimo liudytojų persekiojimų metais, kai Vakarų Eu
ropa ėjo liberalizmo, sekuliarizacijos keliu. Po Berlyno
sienos suardymo popiežius labai norėjo tų dviejų Baž
nyčių susitikimo. Dabar jau praėjo pakankamai daug
laiko. Popiežius mato, kad dabar reikia evangelizuoti
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ir mūsų Bažnyčias. Išlaikė persekiojimų egzaminą, iš
laikė tikėjimą, o dabar reikia naujoms kartoms skelbti
Evangeliją, – kaip ir Vakarų Europoje. Jis nori, kad Vi
suotinėje Bažnyčioje, pavyzdžiui, kai susirenka sinodas,
būtų lygiai atstovaujamos ir Vakarų, ir Rytų Europos
Bažnyčios, nors ir mūsų struktūros, ir mūsų pajėgos
yra dar menkesnės, dar turime viską pastatyti ant kojų.
Dabar dėl Rygos. Galiu pasakyti, kad Šventasis Tėvas,
kiek žinau, nuo senų laikų vertina vyskupą Pujatą. Nors
kai kurie supranta kitaip – jis labai konservatyvus lo
tynų kalbos ir panašiais klausimais. Paskutiniame Eu
ropos vyskupų sinode jis buvo vienintelis, pasakęs savo
kalbą lotyniškai. Bet tai žmogus, kuris anais laikais,
kai aš dirbau valstybės sekretoriate, buvo vienintelis,
atvažiavęs iš Latvijos ir atvirai papasakojęs apie pa
dėtį, ir nebijojęs rizikuoti. Jis tikrai daug padarė, kad
Rygos seminarija gyvuotų. Aš manau, kad Šventajam
Tėvui jo paskyrimas – tai pagerbimas jo asmens ir visos
Latvijos Bažnyčios, kuri buvo gal silpnesnė už mūsų
ar labiau nuskriausta. Beje, Pujatas buvo vienas tų,
kurie rėmėsi Lietuva – tai buvo ir tėvai marijonai, antai,
pamenu, tėvas Račiūnas dažnai pas jį važinėjo. Tad jis
yra anų laikų atstovas; ir manau, kad popiežius norėjo
pagerbti Latvijos Bažnyčią, kuri ne tik tvirtai laikėsi,
bet ir parengė nemažai kunigų, kurie dabar dirba bu
vusioje Sovietų Sąjungoje.
Kuriuos iš naujų kardinolų asmeniškai geriau pažįs
tate? Ar galėtumėte ką nors apie juos pasakyti?
Pažįstu nemažai, ypač tuos, kurie dirbo Romos ku
rijoje, su kuriais man teko bendrauti, ten išbuvus 14
metų. Pavyzdžiui, monsinjoras Giovanni Battista Re:
pradėjome, studijavome diplomatinėje akademijoje kar
tu; tai žmogus, tikrai nepaprastai atsidavęs Šventajam
Sostui, Šventajam Tėvui. Tarnavo jam visa širdimi ir
yra nepaprastai pajėgus. To aš jam pavydžiu – jis gali
dieną naktį dirbti ir tiek metų jau dirba. Ir visų popie
žiaus kelionių rengimas, ir jo kalbų – visa atsakomybė
teko Re vadovaujamam popiežiaus sekretoriatui bažny
tiniams reikalams. Iš kitų didžių asmenybių paminėsiu
Bombėjaus kardinolą Ivaną Diasą – su juo irgi kartu
studijavome akademijoje. Be to, jis rūpinosi Lietuvos
reikalais man dirbant Vatikane; tad jį pažinojau tais
laikais, kai atvažiuodavo ir vyskupas Juozas Matulai
tis-Labukas, ir seminarijos rektorius Viktoras Butkus.
Jis tikrai buvo ypatingas Lietuvos draugas ir liko toks.
Kas daugiau? Visos Jubiliejaus organizacijos sekretorius
Crescenzio Sepe, vienas jauniausių. Tai, manau, jam yra
dovana už gražiai suorganizuotą darbą, kuris buvo sun
kus, bet gerai pavyko. Kitų kongregacijų vadovai... José
Martinsas, kuris dabar šventųjų klausimais rūpinsis, gal
ir mūsų šventųjų, bet prieš tai jis buvo krikščioniškojo
ugdymo kongregacijos sekretorius. Išties daug reikalų
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turėjau su juo, būdamas nuncijus Olandijoje, spręsdamas
Olandijos universitetų, katalikiškų mokyklų problemas.
Arba monsinjoras Theodore’as McCarrickas, Vašingtono
vyskupas. Daug metų jis buvo monsinjoro Jurgio Ša
rausko tiesioginis viršininkas, prižiūrėjo visą pagalbą
Rytų ir Vidurio Europai. Taip pat mūsų, lietuvių, geras
draugas, esu su juo susitikęs. Tikrai mielas žmogus,
daug važ in ėj ęs, kalb ų daug mok a, pas aul į paž įst a.
Džiaugiuosi, kad neseniai buvo pridurtas ir kardinolas
Karlas Lehmanas, Vokietijos Vyskupų konferencijos
pirmininkas. Ten visuomet šiek tiek nesklandumų bū
na – daugiau tarp Vokietijos teologų, negu tarp vyskupų
ir Šventojo Sosto. Bet tai taip pat parodo Šventojo Tėvo
geraširdiškumą, nepaisant kartais nevykusių Lehmano
pasisakymų arba spaudos iškraipytų pasisakymų, esą
jau popiežiui laikas pasitraukti, – o popiežius kaip tik
tokį žmogų paima su savimi.
Šventajam Tėvui būdingas noras pagerbti ne tik di
džiųjų sostinių vyskupus, bet ir, pavyzdžiui, tėvą Roberto
Tucci, Vatikano radijo direktorių, tikrai puikiai jam
patarnavusį rengiant visas keliones, nepaisant jo jau 80
metų amžiaus; jis aiškiai pasakė: aš lieku jėzuitas, – su
visu savo paprastumu. Nebeturiu sąrašo priešais akis,
bet žinau, kad daug naujų kardinolų yra iš Pietų Ame
rikos, vieną kitą pažįstu. Tikrai tuo džiaugiuosi, nes
Pietų Amerikoje gyvena išties labai daug katalikų, o
ir kardinolų kolegija darosi vis labiau tarptautinė. Po
piežiaus tikslas visuomet yra pagerbti ne tik asmenį,
kurį skiria kardinolu – žinoma, jis renkasi, pats pažįsta
kaip daug važinėjęs, asmeniškai susitikęs, žino apie
kiekvieną ir savo nuomonę susidaro – bet ir kiekvieno
krašto Bažnyčią. Visų neįmanoma, jų per daug yra, bet
dėmesys šį kartą buvo skirtas Pietų Amerikai. Aš, ten
dirbęs, tuo labai džiaugiuosi. Kai kuriose valstybėlėse,
antai Hondūre, kur gyventojų mažiau negu Lietuvoje,
irgi paskirtas, ir labai jaunas kardinolas. Įdomu taip
pat, kad paskyrė kardinolą Lubomyrą Husarą (Lvovo
metropolitą) iš Ukrainos, kur Šventasis Tėvas rengiasi
kelionei. Tai labai puikus žmogus; teko su juo bendrauti,
nes jis visuomet atvažiuodavo į Europos Vyskupų kon
ferencijų pirmininkų susirinkimus. Jis grįžo į Ukrai
ną jai tapus nepriklausomai. Ilgai gyvenęs Kanadoje,
mokantis daug kalbų, energingas ir dvasingas žmogus,
neseniai buvo išrinktas vyriausiu metropolitu, ir Šven
tasis Tėvas, sulaukęs patvirtinimo, Ukrainos Bažnyčios
vyriausiąjį metropolitą padarė kardinolu. Tai dar vienas
ženklas mūsų kraštams, Rytų Europai. Iš Lenkijos šį
kartą pakeltas tik Marianas Jaworskis; jis – aš jį gerai
pažįs-tu – yra ne tik senas Šventojo Tėvo pažįstamas,
bet ir dvasinis patarėjas. Yra kentėjęs, atrodo, koncen
tracijos stovykloje.
Ir žiniasklaida, ir konkrečiai Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius, kalbėdamas apie

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 3

„Šventasis tėvas norėjo, kad Lietuvos sostinėje būtų kardinolas“

jūsų paskyrimą kardinolu, minėjo, jog tai – Lietuvos
Bažnyčios pagerbimas, išaukštinimas, pripažinimas.
Bet visi esame žmonės, ir turbūt sunku susilaikyti nuo
minčių, jog kartu įvertintas ir Jūsų darbas, Jūsų tar
nystė, Jūsų ištikimybė Apaštalų Sostui, kaip ir likusių
kardinolų. Ar apie tai galvojote?

Šventojo Sosto, prieš man ten važiuojant: atsimink, kad
Olandijoje visi yra kalvinistai, ir tik 30% tų kalvinistų
yra katalikai. Norėjo tuo pasakyti, kad toks nusitei
kimas prieš Romą jau egzistuoja visoje Bažnyčioje – jie
nori viską daryti savarankiškai. Tačiau sunkumų Olan
dijoje iškilo – dėl naujų vyskupų skyrimo... Aš manau,
jog ten nieko nenuveikiau, tik tiek, kad jėga išmokau
olandų kalbą, kuri tikrai yra sunki, ypač tarimas; bet
pramokau pakankamai, kad galėčiau ir viešai kalbėti,

Žin om a, tai Liet uv os Bažn yč ios ir vis os Liet uv os
tautos pagerbimas. Man teko daug metų artimai dirbti
šalia Šventojo Tėvo ir dalytis jo rūpesčiais; aš
nesu jam svetimas žmogus, esu gal artimesnis
negu vienas ar kitas. Tad čia ne tiek už nuo
pelnus, kiek už tai, kad kur tik buvau, kur tik
siuntė – ėjau ir bandžiau tinkamai atlikti savo
pareigas. Tai iš tiesų asmens įvertinimas, net
pagerbimas, bet labiau dėl tos ištikimybės sa
vo tarnystei Šventajam Sostui, kuriam aš 30
metų vis dėlto esu tarnavęs. Iš pradžių turėjau
mažas pareigas, vėliau jau buvau pasekretoriu
viešiesiems reikalams, tai yra santykiams su
valstybėmis, tai jau buvo gana sunkios pareigos,
sunkiais laikais teko rūpintis ir visokiomis de
rybomis, viena vertus, – su Pinocheto atstovais,
kita vertus – su visu komunistiniu kraštu. Kai
kas nors atsitikdavo, kai gaisras kuriame nors
krašte, mes būdavome priešakinėse linijose.
Taigi esama asmeniškos pažinties su Šventuoju
Tėvu, ir man pareikštas pasitikėjimas, už kurį
esu dėkingas; bet, sakau, priimu tai ne kaip kokį
ypatingą išaukštinimą, o kaip pagerbimą. Idant
eitume toliau. Tai mane įpareigoja dar labiau
atsiduoti tam darbui, būti ištikimam Šventojo
Tėvo nurodymams, kaip visuomet dariau. Dėl
bendradarbiavimo su Šventuoju Tėvu noriu pa
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis. 2001 m. kovo 4 d.
sakyti, kad reikėjo tik džiaugtis, kad jis visuomet Henriko Gaičevskio nuotrauka
norėdavo žinoti kiekvieno žmogaus nuomonę.
ir priimti kunigus bei vyskupus, juos išklausyti. Ir tai
Nors vėliau spręsdavo, kaip norėdavo. Ir tada aš vi
yra labai svarbu popiežiaus atstovui, kai gali išklausyti
suomet paklusdavau, nors niekada nebūdavo taip, kad
žmones jų kalba. Tada ateina, atveria širdį, o kai reikia
žmogus negalėtų pareikšti savo nuomonės. Aš kartais
vertėjo, jau sunku darosi arba reikia kita kalba kalbė
galėdavau būti kitokios nuomonės negu mano viršinin
ti. Tai tokie mano nuopelnai, kad truputį tam tikros
kai Casaroli ar Silvestrini, bet visuomet nueidavau pas
simpatijos sukėliau Šventajam Sostui. O su olandais
Šventąjį Tėvą pokalbiui ar bent kreipdavausi raštu, – o
yra labai paprastas dalykas; mane pamokė, kaip reikia
vėliau, kas turi atsakomybę prieš Dievą, tas ir priima
elgtis, sako: ateis, tave iškeiks, sakys, kad Šventasis
savo sprendimus. Dėl to tai labiau asmeniškas santykis
Tėvas yra toks ir toks, o tu išklausyk, leisk jam išsaky
su Šventuoju Tėvu, ir negaliu to paneigti.
ti viską, kas slegia jo širdį, o paskui ramiai pasakyk:
o vis dėlto Šventasis Tėvas ir tai gera padarė, ir tokių
Turbūt tarp jūsų minėtų karštų vietų buvo ir Olandi
gerų dalykų. Ir tada jie priima. Bet reikia leisti jiems
ja. Jeigu ne gaisras, tai bent jau tam tikra įtampa vis
nusimesti sunkų akmenį nuo širdies, ir tada gali už
tiek egzistavo.
megzti su jais tikrai dalykišką pokalbį. Ir manau, kad
man pavyko šiek tiek pagerinti santykius tarp Romos
Ne, gaisro Olandijoje nebuvo. Nebuvo įtampos. Galima
Bažnyčios, Šventojo Tėvo ir vietos – nesakau, vysku
sakyti, Olandijoje būta atšalimo po Vatikano II Susirin
pų, kurie ištikimi, bet sakau – Bažnyčios: pasauliečių,
kimo, nutolimo nuo Šventojo Sosto. Bet prisimenu, ką
kultūros žmonių ir politikų.
man juokaudamas sakė Olandijos ambasadorius prie
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Ar kardinolo titulas uždės Jums kokių naujų pareigų?
Ir kokių darbų ketinate imtis, pirmiausia čia, Vilniaus
arkivyskupijoje?
Naujų pareigų, deja... Tos naujos pareigos bus labiau
susijusios su Kardinolų kolegijos veikla. Tai Kardi
nolų kolegijos susirinkimai, kuriuos Šventasis Tėvas
sušaukia, kai nori išstudijuoti kokį ypatingą reikalą.
Antai buvo toks susirinkimas gyvybės klausimais, kaip
ginti gyvybę pasaulyje, ir panašių dalykų, tai tas gali
įpareigoti. Kol kas esu narys tik vienos komisijos – Vi
suomenės bendravimo priemonių – tačiau, be abejo,
būsiu paskirtas į daug kitų. Tad gali tekti kokiu reikalu
dažniau nuvažiuoti į Romą ir dalyvauti posėdžiuose,
bet tai būtų atsitiktiniai, ne nuolatiniai dalykai. O
svarbiausia yra visa Kardinolų kolegijos atsakomybė
už Visuotinę Bažnyčią. Išlaikyti vienybę su Šventuoju
Tėvu – tai dar labiau mus įpareigoja, negu anksčiau. O
vyskupijoje mano rūpestis yra toks: aš jau seniai apie
tai galvoju, bet tik dabar tikrai esu pasiryžęs įgyven
dinti, taigi sušaukti vyskupijos sinodą, kurio tema būtų
pasauliečių vieta Bažnyčioje, idant jie kaip pilnateisiai
nariai tikrai įsijungtų į Bažnyčios gyvenimą. Tai būtų
ne juridinio pobūdžio svarstymai, o siekiama pateikti
teologines gaires. Tai užtruks, ir ne metus – ilgiau, rei
kia gerai pasirengti ir apklausas padaryti, ir išklausyti
žmonių nuomones. Ir iš to negalėsime demokratiškai
sutvarkyti Bažnyčios gyvenimo. Bet man tai rūpi. Kaip
Šventasis Tėvas sakė: baigėsi visi Jubiliejaus renginiai,
dabar laikas į eilinę kasdienę pastoraciją, sielovadą – ką
nors daryti, įgyvendinti. Aš savo didelių planų neturiu,
bet tikiuosi, kad tai irgi galbūt suteiks mums, visiems
vyskupams, daugiau autoriteto derybose su vyriausybe
dėl mūsų sutarčių įgyvendinimo. Sutartys pasirašytos,
bet reikia įgyvendinti konkrečius dalykus dėl tikybos
dėstymo, kultūrinių vertybių ir daug kitų.
Ar galėtume tikėtis, kad kardinolo buvimas Lietuvoje,
Vilniuje teigiamai paveiks valstybės ir Bažnyčios san
tykius? Vis dėlto tai jau, kaip sakoma, kitas kalibras.
Žinome iš velionio kardinolo Sladkevičiaus pavyzdžio,
kad jis sugebėjo kažkaip autoritetingiau ir kalbėti, ir
pasiekti žmones, ir priimti juos. Jis buvo tarsi santarvės,
taikos, susikalbėjimo žmogus. Ar svajojate, kad ir Jūsų
buvimas čia – juk nėra Bažnyčios santykiai su valstybe
patys idealiausi, dažnas nesusikalbėjimas ir įvairiausi
prieštaravimai – leis sulaukti ko nors geresnio?
Aš nen or iu lyg int is su kard in ol u Sladk ev ič ium i,
kuris savuoju šventumu, gerumu ir priimdavo visus,
ir išties sužavėdavo. Kartais Bažnyčios reikaluose rei
kia ginti ir principus, reikia kovoti – ne dėl privilegijų,
bet kad nebūtų Bažnyčios diskriminacijos, kad būtų
suteiktos tikintiesiems žmoniškos sąlygos, kad tėvai
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galėtų auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus ir pana
šiai. Esama daug atvirų problemų Lietuvoje ir žaizdų,
kai reikia eiti dialogo keliu. Aš nuo pat savo atvykimo
į Lietuvą sakiau: jau nusibodo, kad visokie įstatymai
yra padaromi ir pritaikomi, primetami Bažnyčiai. Kon
stitucija numato, kad Bažnyčios padėtis Lietuvoje bus
tvarkoma arba įstatymais, arba susitarimų keliu. Yra
geras pagrindas – Religinių bendrijų įstatymas, kurį
galima tobulinti, gerinti, idant Bažnyčios Lietuvoje
juridinė padėtis būtų aiški, tai yra vienuolynų, parapi
jų, vyskupijų, seminarijų; ir kad žinotume, kur galime
pagal visus mūsų susitarimus tvarkytis grynai pagal
savo kanonus ir kur mes turime paklusti ir sutvarkyti
dalykus pagal Lietuvos įstatymus. To, ką čia sakau,
principai yra išdėstyti, dabar reikia juos įgyvendinti. O
tai bus gal ne visuomet lengva. Aš tikiuosi draugiškai,
su pagarba visur eiti, bet iš savo tiek metų diplomatinio
darbo patirties vis dėlto eisiu su labai aiškiais principais
ir nebijosiu dėl jų kovoti.
Esate trečiasis kardinolas Lietuvos istorijoje. Jurgis
Radvila gyveno XVI amžiuje. Nori nenori visi lygins
du šio šimtmečio kardinolus – Vincentą Sladkevičių ir
Jus. Ar jaučiatės kaip nors veikiamas tos asmenybės,
ar jo autoritetas bus kartu ir Jums tam tikras padrą
sinimas, ar ko nors mokėtės ir mokysitės iš Vincento
Sladkevičiaus?
Aš visuomet iš jo mokiausi. Iš jo gerumo. Jis tikrai
buvo labai mielas, labai nuoširdus ir mokėjo su džiaugs
mu prii mt i kiekv ien ą žmog ų, ties iog kaip brol į. Aš
tikrai neturiu tokio nuoširdumo. Bet kiekvienas žmo
gus turi savo asmenybę, savo būdą. Ta kardinolystė,
kardinolo kepurė mano būdo nepakeis ir mano bendro
požiūrio į Bažnyčios reikalus irgi nepakeis. Ką dvasiškai iš jo gal iu pas im ok yt i – kit as dal yk as. Tač iau
kardinolas Sladkevičius man dar neseniai prieš mirtį
tikrai nuoširdžiai yra sakęs: mano pašaukimas buvo
kentėti, nešti kryžių, melstis, tylėti, – anais laikais. O
mane jis ragindavo: tu dabar esi, ateini, turi nešti, eiti
vadovauti Bažnyčiai... Aš nesu kovos žmogus, aš tik
principų laikiausi, mylėjau kiekvieną žmogų, dariau,
ką galiu... Bet jis matė, kad gyvenimas eina pirmyn, ir
tas kasdienis gyvenimas jam buvo tapęs truputį sve
timas. Jis buvo užaugęs kitoje terpėje, katalikiškoje
Lietuvoj e su graž iomis krikšč ion išk om is trad ic ij omis, kurių dabar nebematė. Matydavo visą tą blogį,
ateinantį iš užsienio. Išties turiu daug ko pasimokyti
iš jo gerumo, dvasingumo, ir jis liks man nuolatinis
pavyzdys ir mokytojas. Tačiau šiaip manau, kad nepa
jėgsiu tokia linija eiti.
Šventasis Tėvas ne sykį yra kalbėjęs apie vadinamąją
kultūros evangelizaciją. Ar manote, kad Bažnyčios ir
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„Šventasis tėvas norėjo, kad Lietuvos sostinėje būtų kardinolas“

kultūros institucijų santykiai Lietuvoje yra normalūs?
Arba ką galėtumėte pasakyti apie mūsų katalikišką
kultūrą, jos saviraišką?
Tai tebėra tikra spraga mūsų Lietuvos gyvenime.
Žinoma, normalu kad taip yra po 50 metų brukto mark
sizm o, ate izm o, kai neb uv o sveik os antr op ol og ij os.
Didžioji dalis mūsų inteligentų užaugusi visiškai sveti
moje terpėje, ir jiems sunku rasti kalbą ir su Bažnyčia.
O mes, Bažnyčia, neturime pakankamai pasirengusių
žmonių, kurie galėtų susiburti ir eiti dirbti kartu. Už
tat labai svarbūs Bažnyčios santykiai su kultūra, apie
kurią kalbėjo Šventasis Tėvas Jonų bažnyčioje, lan
kydamasis Lietuvoje. Tą kalbą tikrai reikėtų skaityti
ir mąstyti, ir susitikti – tiesiog užmegzti dialogą tarp
mūsų pasauliečių, pasauliečių sakau ne katalikiška,
bet pasaulietiška prasme, – tų intelektualų ir mūsų,
katalikiškųjų. Neužsidaryti į spyglių kamuolį susitrau
kusio ežio pozicijoje, bet eiti į atvirą dialogą. Aš matau
daug pozityvių ženklų: tegul ir spauda. Vis vien būna
pakankamai objektyvių diskusijų, kur jau ir kataliko
nuomonė yra priimama ir gerbiama. Aš labai nenorėčiau,
kad Bažnyčios mokymas būtų suprantamas, kaip daug
kas supranta, kaip ideologija, kuri bandoma primesti
kitiems. Ne. Manau, kad Bažnyčia turi savo sampratą:
kas yra žmogus, koks yra jo likimas, kas yra jo gyve
nimas – tai yra kelias, vedantis į Dievą; ir iš čia kyla
pasaulio vizija, kuri labai skiriasi nuo daugelio žmonių
galvosenos. Mes dar turime augti, ir aš labai linkėčiau,
kad katalikai inteligentai įstengtų labiau, dažniau su
siburti, nagrinėti tuos klausimus, kurie Lietuvoje yra
esminiai – ar švietimo, ar net politikos srityje – kad
pasidarytų jėga, kuri irgi mokėtų eiti – ne kovoti, bet
į dialogą su kitais. To dar trūksta. Man tai sunku pa
daryti, prisipažįstu. Užaugau ne Lietuvoje, tad nors ir
ne svetima man Lietuvos kultūra, aš vis vien neturiu
asmeniško pojūčio, kaip žmonės subrendo, kokia jų
galvosena: „aš jaučiu tam tikrą pagarbą Bažnyčiai, bet
ir tam tikrą baimę, kad ji nori uždėti man privalomus
rėmus“. Aš manau, kad taip nėra. Kultūroje taip nega
li būti, reikia laisviau žiūrėti į dalykus, bet tam reikia
suburti daug daugiau mūsų intelektualų būrelių, kad
būtų erdvės reikštis. Tegul ir žiniasklaidoje, – mūsų
laikraščiai dar vaikeliai, eina tik pirmus žingsnius.
Čia užkabinote įdomų, veikiausiai lietuvišką fenome
ną: Bažnyčia pasitiki nemažai Lietuvos žmonių, ji visą
laiką antroje ar trečioje vietoje po žiniasklaidos arba po
prezidento institucijos. Bet, kita vertus, labai mažai kam
Lietuvoje įtakos turi Bažnyčios mokymas, Evangelijos
vertybės. Kaip Jūs tai paaiškintumėte: regis, toks pasiti
kėjimas Bažnyčia, bet beveik jokios Bažnyčios įtakos?
Čia sunku lyginti, kaip yra tokiame didmiestyje kaip

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 3

Vilnius ir kaip – nuėjus į mažesnį miestelį ar kaimą,
kur dar esam a gyv esn ės krikšč ion išk os trad ic ij os,
veikiančios kasdienį gyvenimą, – čia vis dėlto galima
daugiau ką nors pajusti. Tačiau daug sutinki žmonių,
kurie krikščionybę išties pažįsta tik kaip bažnytinę
instituciją, su kuria susiduria tik mirties valandą ar
per krikštą. Čia reikia mūsų, evangelizacijos, kate
kizacijos darbo, reikia žmonėms parodyti, kas yra ta
Bažnyčia, idant jie galėtų ją pamilti. Ir kol neturėsim
tam pasirengusių žmonių, kurie dirbs ir mokyklose –
aš kalbu ne apie tikybos mokytoją, bet apie bet kurį
katalikiškų nuostatų mokytoją, – kol nebus daugiau
katalikų žurnalistų... Aš apgailestauju, pavyzdžiui, kad
kartais žurnalistai, rašantys apie Bažnyčios dalykus,
atrodo, net nesupranta, kas yra ta Bažnyčia, žiūri į ją
grynai iš sociologinio taško. Taigi reikia šioje srityje ir
mūsų žmonių, suprantančių, ko Bažnyčia siekia, ko
kia yra jos misija pasaulyje. Krikščionybės principai
išties per mažai įtakos turi kasdieniame gyvenime ir
net įstatymuose. Bet visam tam mums reikia parengti
žmones, ir tai užtruks ilgą laiką. Reikia pradėti nuo
vaiko, kuris auga katalikiškoje šeimoje, reikia pradėti
nuo mokyklos, universiteto. Pirmi žingsniai daromi,
bet tai ilgokai užtruks, kol tokios susiformavusios ka
talikiškos, krikščioniškos mąstysenos žmonės užims
vadovaujamas pozicijas, taip pat ir kultūros srityje.
Esama išimčių, gražių išimčių. Tačiau vis dėlto 50 me
tų komunizmo nedavė progos žmonėms susipažinti su
tikrąja krikščionybe ir su Bažnyčia.
Paskutinis klausimas labai asmeniškas. Kardinolas –
tai Bažnyčios kunigaikštis. Išties aukštas titulas, garbin
gas titulas. Kita vertus, kiekvienas kunigas, kiekvienas
dvasininkas yra tas gerasis ganytojas, kenčiantis Dievo
tarnas. Didybė ir čia pat nusižeminimas ir kuklumas.
Ar lengva Jums tas abi dvasininko pašaukimo puses
suderinti, ar lengva Jums būti paprastam, prieinamam
– su kardinolo skrybėle?
Aš nematau čia didelių sunkumų. Vis dėlto esu il
gą laiką ėjęs ir vyskupo, ir nuncijaus pareigas, turėjau
reikalų ir su paprastais žmonėmis, ir su parapijomis.
Aš nejaučiu čia didelio skirtumo. Vis tiek lieki kuni
gas. Galiu taip sakyti net iš savo diplomatinės veiklos,
– žinoma, galima tik plepėti apie politiką, bet dažnai
žmonės, dipl om at ai, kart ais ir kit ų krašt ų, prieina
prie tavęs, ieškodami dvasininko, kuris kitaip žiūrėtų
į gyvenimą.
Taigi pirmiausia aš esu krikščionis, katalikas, kuni
gas. Tai yra svarbiausia. Kitos pareigos, ganytojo, užde
da atsakomybę už Bažnyčios mokymą ir taip toliau. Tik
nelaimė yra ta, kad kai kyli aukštyn tomis pakopomis,
vis mažiau laiko gali skirti susitikimams su kiekvienu
žmogumi. Tai yra didžiausia nelaimė. Pagalvokite apie
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Šventąjį Tėvą, kiek žmonių jis mato – galbūt milijonus,
bet kiek jis tegali priimti asmeniškai, su jais bendrauti?
Taip ir vyskupui būna, kad dažniausiai reikia pereiti
daug filtrų, kol prie tavęs prieina. Žmonės ateina, vienas
pasako viena, kitas – kita; norėtųsi nuvykti į vietą, su
visais pasikalbėti, bet fiziškai nėra laiko. Bandau lankyti
parapijas, bet ir taip su visais parapijos žmonėmis ne
pasikalbėsi. Tai problema, bet bandysiu kiek galėdamas
bendrauti, kaip bandžiau iki šiol. Pirmiausia su tomis
mažomis, veiklesnėmis grupėmis, kurios yra man prie
širdies, antai „Tikėjimo ir šviesos“, su neįgaliais vai
kais ir su visomis jaunimo organizacijomis, bandysiu,
kiek įmanoma, dirbti kuo artimiau. Bet labiausiai man
prie širdies yra paprastas žmogus, ir nuo pat vaikystės
man buvo daug maloniau bendrauti su darbininkais,
ūkininkais, negu su kokiais universiteto profesoriais,
kur egzistuoja formalūs santykiai. Tokia jau mano pri
gimtis. Duok Dieve, kad neprarasčiau paprastumo, o dėl
prieinamumo žmonėms, tai negaliu, kaip amžinatilsį
kardinolas Sladkevičius, atidaryti duris kiekvienam,
kuris nori, – tai beveik yra neįmanoma; pirmiausia dėl
laiko stokos... Labai gaila. Kunigas turi būti dvasios
žmogus, dvasios tėvas pirmiausia, bet tai reikalauja
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asmeniško ir tiesioginio santykio.
Išprovokavote dar vieną klausimą, labai trumpą. Mes
pradėjome nuo kreipinių, nuo titulų – Eminencija, Eksce
lencija. Ar turite dar ką nors, kas vadintų Jus tiesiog
vardu?
Visi mano draugai iš senų laikų, – aš užaugęs Prancū
zijoje, – mano mokslo draugai ir toliau vardu vadina. Taip
pat ir Italijoje, kur man teko dirbti su jaunimo grupėmis:
jaunimas nebe jaunimas, visi jau suaugę, turi šeimas,
vaikus, bet vis vien liko asmeniškas bendravimas... O čia,
Lietuvoje, atskridęs žiūriu, kad net iš giminių yra tokia
pagarba, nesama to paprastumo, gal tai irgi priklauso
nuo kultūros: nedrįsta trukdyti, nenori trukdyti, bet aš
tikiuosi, kad draugai liks draugais, pažįstami – gerais
pažįstamais. Visiems reikia gyvenime bičiulių.
Ir kardinolui reikia draugų?
Reikia taip pat.
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Baltijos žiburys
Kęstutis K. Girnius

Lietuva – ūkiškai labiausiai atsilikusi
Baltijos šalis. Nors nenorima to pri
pažinti, išvada beveik neišvengiama.
Estija ir Latvija toliau pažengusios
derybose dėl narystės Europos Sąjun
goje. Jų ūkis mažiau pažeidžiamas,
abi kaimynės pajėgė kur kas greičiau
išbristi iš ūkio nuosmukio, sukelto
Rusijos krizės. Daugelis tarptautinių
organizacijų ir finansinių institucijų
irgi laiko Lietuvą atsilikusia. Tai ne
smulkmena. Daugybė svarbių rodik
lių Lietuvai nepalankūs – mobiliųjų
tel ef on ų, int ern et o ryš ių skaič ius,
užsienio investicijos vidutiniškai vie
nam gyventojui, ūkio augimo tempai,
valstybės įsiskolinimas ir taip toliau.
Lietuviai dar nelinkę pripažinti savo
atsilikimo. Kritiškos pastabos laiko
mos nuvalkioto stereot ipo apie Estijos
pažangą kartojimu. Estija ir Latvija
nesančios pažangesnės, jos tik veiks
mingiau save reklamuojančios. Tokios
mintys gal ir guodžia, bet tai turėtų
būti menka paguoda. Atsilikimas pa
stebimas ir kitose srityse. Lietuvos
valstybininkų, išskyrus Vytautą Lands
bergį, pasisakymai nesulaukia tokio
atgarsio, kokį turi Estijos prezidento
Meri ar užsienio reikalų ministro Ilve
so pasiūlymai. Lietuvoje nepaprastai
didelės įtakos turi buvusieji komparti
jos funkcionieriai ir neokomunistinio
prof il io pol it in ės part ij os. Stipr ėj a
antivakarietiškos nuotaikos, atvirai
reiškiasi kapitalizmo priešai. Naujoji
vyriausybė jau paženklinta kelių savo
ministrų korupcija. Pavyzdžių daug, iš
tiesų, pernelyg daug. Nereikėtų ran
ka numoti į šiuos Lietuvos atsilikimo
ženklus. Šiuo atveju regimybė kuria
tikrovę, stereotipai tiksliai ją atspindi.
Atsilikimo įspūdis atbaido investuoto
jus, o jų nusigręžimas didina kapitalo
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stygių, kartu atgrasindamas ir kitas
užsienio bendroves.
Atrodo, kad tokio kenksmingo už
burto rato sukūrimas nejaudina Lie
tuvos politikų daugumos. Populistinė,
antivakarietiška retorika auga, didėja
ir takoskyra tarp Lietuvos bei Estijos.
Skirtingas šių šalių požiūris į ūkį atsi
skleidžia kone kasdien. Pavyzdžiui yra
jų nuostata savo geležinkelių – taria
mo strateginio objekto – atžvilgiu.
Vasario mėnesio pabaigoje Estijos
privatizacijos agentūra pranešė, kad
nutraukiamos derybos su konsorciu
mu, laimėjusiu teisę privatizuoti šalies
geležinkelius, tiksliau tariant, bėgius
ir kitą infrastruktūrą. Konsorciumas
nepatenkino konkurso sąlygų, neturė
jo reikalaujamo strateginio investuo
tojo. Be to, paaiškėjo, kad konsorciumo
atstovas yra ieškomas Amerikos tei
singumo už pinigų išeikvojimą. Estijos
privatizacijos agentūros sprendimas
lyg ir pavėluotas, nes jau nuo sausio
pradžios buvo aišku, jog daug kas ne
gerai su konkursą laimėjusia grupe.
Taigi atrodo, kad ir Estija neapsieina
be korupcijos, verslo skandalų, neaiš
kių sandorių.
Atrodo, jog Lietuvos geležinkelių pa
dėtis geresnė. Lietuvoje geležinkeliai
nėra privatizuojami. Vasario pabaigoje
pranešta, kad, neaudituotais duome
nimis, Lietuvos geležinkeliai uždirbo
1,5 milijono litų pelno. O Seimo Ekono
mikos komiteto pirmininkas Viktoras
Uspaskichas pareiškė, kad vyriausybė
pasiryžusi remti Lietuvos geležinke
lius. Lyg ir aiškūs kontrastai. Estijos
valdžia beveik pardavė strateginį ob
jektą – šalies geležinkelius – gaujai
užsienio sukčių, o Lietuvos valdžia
toliau globoja geležinkelius, atseit,
rūpinasi šalies ir piliečių gerove. Bet

šiek tiek atidžiau pasižiūrėjus akivaiz
du, jog Estija žengia į naują pasaulį, o
Lietuva įsikibusi laikosi senojo. Lie
tuva vis labiau atsilieka nuo Estijos ir
iš dalies – nuo Latvijos.
Pertvarkant ir privatizuojant ūkį
kils prob lem ų, nes kland um ų, klai
dų. Įsibraus aferistai ir korumpuoti
valdininkai. Tai neišvengiama. Juk ir
Vakaruose korupcija kartais pasiekia
vald žios virš ūn es, ką rod o buv us io
Pranc ūzij os užs ie
nio reikalų ministro
Dumas teismas. Bet
pap r ast ai šie ne
sklandumai įveikia
mi, po to žengiama
tolyn. Taip daroma
Est ij oje. Paš al in us
gel ež ink el io priv a
tiz av im o konk urs o
laim ėt oj ą, prad ėt a
tartis su įmonių grupe, kuri pateikė
antrą tinkamiausią projektą. Taigi
priv at iz ac ij a nea tid ed am a vis iems
laikams, nerengiamas naujas konkur
sas, nors grupė vietos verslininkų to ir
reikalavo. Geležinkeliai – paskutinis
dar neprivatizuotas stambus Estijos
ūkio objektas. Privatizavimo agentūrą
ruošiamasi uždaryti 2001 spalio 1 d.
Lietuvoje padėtis kitokia. Lietuvos
geležinkelių skelbiamas pelnas neeg
zistuoja. Generalinis direktorius Jonas
Biržiškis leido suprasti, kad po audito
apie jį jau nebus kalbama. Bendro
vė valstybės vardu yra paėmusi dvi
paskolas, kurios viršija 414 milijonų
litų. Pasak Biržiškio, geležininkeliams
kitais metais reikės 330 milijonų litų
dotacijos, o vėliau kasmet 100 milijonų
litų ar daugiau. Taigi duobė be dugno.
Nepaisant skolų ir dotacijų, geležin
kelių neketinama artimiausiu metu
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privatizuoti. Tai ne išimtis. Stiprėja
priešinimasis privatizacijai ir didėja
spaudimas vis didesnį vaidmenį pri
vatizuojant suteikti vadinamajam tau
tiniam kapitalui. Naujosios sąjungos
frakcijos seniūnas Gediminas Jaka
vonis neseniai pareiškė, kad frakcija
abejoja Vyriausybės strateginių įmo
nių privatizavimo politika ir nerems
energ et ik os įmon ių priv at iz ac ijos.
Pasak Jakavonio, norą įsigyti Lietu
vos energiją pareiškė daugiausia kitų
šalių valstybinės bendrijos arba ban
kai, neturintys ilgalaikių tikslų. Tik
perorganizavus įmonę, galima kalbėti
apie jos privatizaciją, o tai faktiškai
reiškia privatizacijos atidėjimą dauge
liui metų. Socialliberalai priešinasi ir
Lietuvos jūrų laivininkystės bendrovės
„Lisco“ privatizacijai, reikalaudami,
kad Seimas prieš tai priimtų nacio
nalinę laivybos koncepciją.
Jau kur į laik ą energ ing ai veik ia
tautin io kap it al o šal in ink ai, ypač
Algirdas Brazauskas ir Bronislovas
Lubys. Lubys siūlo į „Lisco“ privati
zacijos procesą įtraukti ir Lietuvos
bendroves, pirmiausia Lietuvos vežėjų
asociaciją „Linava“. Bendrovėms, da
lyvausiančioms privatizuojant „Lisco“,
turėtų būti suteikta teisė už šios įmo
nės akcijas mokėti 10 metų. Vis dėlto
Pramonininkų konfederacijos vadovas
pripažino, jog be užsienio investuotojų
įmonės privatizuoti nepavyks.
Socialdemokratų pozicija panaši. Iš
principo partija pasisako už privati
zaciją, tačiau faktiškai jai priešinasi.
Tvirtinama, kad valdžios rankose turi
likti 51 nuošimtis akcijų bei valdymas
visų strateginių, tai yra monopolinių,
bendrovių. Likusias akcijas gali pirk
ti ir užsieniečiai. Ši pozicija užkerta
kel ią užs ien io bend rov ėms. Sunk u
įsivaizduoti, kad Vakarų firmos inves
tuotų savo pinigus į bendroves, kurių
negalėtų valdyti ir kurias tvarkytų
korupcija pasižymėjusios šalies valdi
ninkai. Prisimintina, kad Vakaruose
pastaruoju metu vengiama investuoti
į valdžios valdomas bendroves, kadan
gi tuomet firmos veiklą dažnai lemia
politiniai, ne ūkiniai sprendimai, tad
firma lieka nuostolinga.
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Priešiškumas privatizacijai neliks
nepastebėtas Vakarų verslininkų ir
valdininkų. Vendeta prieš Williams,
soc iall ib er al ų ir socd em ų išp uol iai
prieš „Lietuvos telekomą“, slapti ir
neaiškūs buvusio ministro Maldeikio
ryšiai su Rusijos bendrovių atstovais
sumažins jau ir taip kuklų potencialių
investuotojų skaičių. Tai savo ruožtu
pakenks Lietuvos ūkiui. Trūks kapi
talo reikalingoms investicijoms. Vietos
firmos gaus užsienio kapitalo tik jeigu
turės valstybės garantiją arba mokės
gerokai didesnes palūkanas.
Suprantamos buvusios sovietinės
ūkin ės nom enk lat ūr os pas tang os
apsigaubti patriotizmo skraiste. Už
kirsdami kelią užsienio firmoms, jie
užk erta kel ią konk ur ent ams, o tai
savo ruožtu užtikrina didesnį pelną,
kai pageidaujamas objektas parduo
dam as už maž esn ę kain ą. Jon av os
„Azotas“ Lubiui buvo perduotas beveik
už ačiū, o tokių sandorių tarp draugų
būta daug. Prieš penkiolika metų da
bartiniai tautinio kapitalo politiniai
rėmėjai darbo liaudies vardu kovojo
su imperialistais ir išnaudotojais ka
pitalistais. Tautos vardu priešintis
tiems patiems kapitalistams – lyg ir
natūrali tąsa.
Daug sunkiau suprantamas eilinio
pil ieč io pal ank um as viet os olig ar
chams. Past ar iej i nėr a par odę nei
valdymo gabumų (veikiau atvirkščiai),
nei didžiadvasiškumo. Negirdėti, kad
jie aukotų didesnes sumas labdarai,
kultūros ar švietimo reikalams, nors
aplink Mažeikius, Vilniaus, Klaipėdos
ir kitų didesnių miestų priemiesčiuose
suvešėjo pilaičių ir vilų miškai.
Ne kartą surengtos demonstracijos
prieš Will iams ir „Liet uv os tel ek o
mą“. Joms vadovauti arba bent jose
akt yv iai dal yv aut i nev eng ia tok ie
garsūs politikai kaip Brazauskas. Bet
net jeigu manytume, kad kuria nors
prasme šios ir kitos užsienio bendrovės
nuglemžė dalį Lietuvos turto, vietos
oligarchų pasisavintas turtas kelis
kartus did esnis. Bet prieš juos ne
demonstruojama, protestams neva
dovauja Brazauskas. Bet ir tai tąsa.
Sov iet in iais met ais LKP puos el ėj o

mintį, kad svarbu, jog atsakingą pos
tą užimtų tautietis, net jeigu jis būtų
did esn is niekš as neg u jo varž ov as
rusas ar žydas.
Daug el io prieš išk um as užs ien ie
čiams ir atlaidumas vietos oligarchams
nėra koks nors sunkiai paaiškinamas
pomėgis. Veikiau tai dalis nuoseklios
iš sovietinių laikų paveldėtos nuosta
tos, turinčios ir politinį aspektą. Šiuo
metu populiariausia socialdemokra
tų partija, kurią sudaro persitvarkę
neo kom un ist ai. Ir nep ais ant vis ų
pastangų susitapatinti su Vakarų so
cialdemokratų partijomis, lietuviško
socialdemokratijos varianto šaknys
lieka Rytuose. Pagrindinis Anglijos
darbiečių ir LDDP panašumas – par
tijų pavadinimas.
Lietuvos ūkio atsilikimas turi ir po
litinį atspindį. Lyginimas su Estija vėl
praverčia. Estijos politikų dauguma –
jauni žmonės. Sovietinė nomenklatūra
pasitraukė iš politikos, agrarininkų
vaidmuo kuklus. Praeities ilgesį puo
selėjančios partijos neturi rimtų per
spektyvų. Tai nestebina. Su kai kurio
mis išimtimis, ypač pietryčių Azijoje,
ūkis ir politika žygiuoja kartu. Ūkio
pažanga sunkiai įsivaizduojama, kai
vadovaujantys politikai įsikibę laikosi
praeities dogmų ir su nepasitikėjimu
sutinka naujoves. Ekonomiškai kles
tinčioje šalyje užsisklendimo šaukliai
sau vietos neras.
Kaip ir kodėl Lietuva atsirado šioje
nepavydėtinoje padėtyje – kitas klau
sim as. Tač iau reik ia pab rėžt i, kad
prieš deš imt met ų maž ai kas būt ų
prognozavęs jai tokią liūdną ateitį.
Nors Lietuvos gyvenimo lygis buvo
tik šiek tiek žemesnis negu kaimy
nių, jos ūkio potencialas dėl gyventojų
skaičiaus buvo net didesnis. Ir politi
nių perspektyvų būta palankesnių.
Visi Lietuvos gyventojai buvo šalies
pil iečiai, neb uv o did esn ių taut in ių
konfliktų, tad nebuvo ir vidaus kon
fliktų židinių. Be to, Lietuvai pasaulis
simpatizavo dėl atkaklios kovos už
nep rik laus om yb ę. Tad a Liet uv a, o
ne Estija, buvo Baltijos žiburys, ku
rio vardas nuolat spindėjo pasaulio
spaudoje.
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Pasaulėvaizdis

Žmogaus prigimtis:
formulė ar substancinė forma?
Naglis Kardelis

Tūkstantmečių sąvarta mus užklupo sensacingu moks
liniu atradimu: anksčiau nei tikėtasi iššifruotas – tiesa,
kol kas tik bendrais bruožais – žmogaus genomas. Pats
genomo iššifravimo faktas savaime nėra jokia sensaci
ja, nes genomo projektas vykdytas kelis dešimtmečius.
Netikėta ir sensacinga tai, kad, atsižvelgdami į genomo
iššifravimo rezultatus, esame priversti naujai pažvelg
ti į žmogaus prigimtį ir atsisakyti daugelio pasenusių
scientistinių ir mechanistinių stereotipų. Sensacingos
filosofinės genomo iššifravimo pasekmės, į kurias turės
atsižvelgti biologai, antropologai, teologai, pagaliau
visi, kurie trečiame tūkstantmetyje norės prasmingai
kalbėti apie žmogų. Faktai niekada nebūna sensacingi.
Sensacingos būna faktų interpretacijos.
Iššifravę genomą, mes iš esmės jau žinome tai, ką ga
lima pavadinti žmogaus formule. Formulės paprastai
pasižymi taupia, tiesiog lapidariška forma, jos visuomet
trumpesnės už tekstą, į kurį būna įterpiamos ir kurį
jos primargina. Formules, kaip sakoma, galima rašyti
teksto paraštėse – tarsi scholijas. Su žmogaus formule
yra atvirkščiai: turint galvoje, kad joje užrašyta apytiks
liai trijų milijardų nukleotidų seka, ši formulė tilptų
daugybėje storų tomų. Todėl ne formules rašysiu kokio
nors teksto paraštėse, o filosofinius pasvarstymus – tuo
pat metu ir kaip tekstą, ir kaip scholijas – gigantiškos
žmogaus formulės paraštėse.
Klausimas apie žmogaus prigimtį, žmogaus esmę yra
senas kaip žmonija. Skirtingos religijos ir filosofinės
sistemos savaip mėgino atsakyti į šį klausimą, bet visi
atsakymai turėjo bendrą bruožą: žmogaus esmė būda
vo nusakoma, bet ne iki galo, prigimtis apibrėžiama,
tačiau tik eskiziškai, sakytume, nedrąsia trūkinėjančia
linija. Punktyru nubrėžti žmogaus prigimties kontūrai
visuomet slėpė gilią filosofinę prasmę: jie tarsi sakė, jog
žmogus nėra lyg švarus popieriaus lapas, jog žmogus
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.
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turi prigimtį, būtent žmogaus prigimtį, bet ši prigimtis
niekada iki galo nesuvaržo žmogaus, visuomet palieka
vietos laisvei, slepia savyje žmogaus tobulėjimo ir sa
vikūros potencijas. Maža to, pats žmogaus prigimties
punktyriškumas yra esmingas šios prigimties bruožas,
o ne jos defektas, nes galimybė laisvai veikti, tobulėti
ir plėsti savo ribas yra esminga ir prigimtinė žmogaus
savybė. Kitaip tariant, žmogaus prigimtį apibrėžiančio
kontūro punktyriškumas liudija neprilygstamai ge
nialų Menininko, nubrėžusio šį kontūrą, meistrišku
mą. Panašiai kaip tradicinėje kinų tapyboje ant šilko:
juo talentingesnis tapytojas, juo švelnesnė, trapesnė,
subtiliau trūkinėjanti, tačiau – nepaisant to – tiks
lesnė ir tikroviškesnė jo rankos vedama linija, kurios
laisvame griežtume nėra nė žymės išoriškų pastangų
ir prievartos. Tušti plotai tobuloje paveikslo kompo
zicijoje žiūrovo vaizduotei sukuria erdvę ir įveikia ne
tik dvimatiškumą, bet ir laiką, kuris gimdo nuobodulį,
taigi be šių tuščių plotų, be tuštumos paveikslui kažin
ko trūktų iki visiškos pilnatvės ir meistriško tobulumo.
Tuštuma ne visuomet gimdo tik tuštumą: tuštuma gali
atsiskleisti kaip tai, ko trūksta iki tobulos pilnatvės ir
kas kuria šią pilnatvę. Taigi žmogui Kūrėjo suteikta
prigimtis yra apibrėžiama ne tik pozityviai, bet ir ne
gatyviai: prigimties kontūro punktyriškumas nustato
ir apibrėžia skirtumą tarp žmogaus (kaip laisvo ir ge
bančio tobulėti asmens) ir žemesniųjų būtybių, kurių
prigimties kontūrai, matyt, nubrėžti netrūkinėjančia
ar mažiau trūkinėjančia linija.
Taip žmogaus prigimtį suvokė senosios religijos, di
dieji praeities filosofai, tokia ji iškyla visų tautų mituo
se ir išmintyje. Bet kraštutinumus mėgstantys mūsų
laikai (turiu mintyje šį bei praėjusį šimtmetį) puola į
kraštutinumus ir kalbėdami apie žmogaus prigimtį (ar
jos nebuvimą).
Viena vertus, filosofai egzistencialistai ir postmo
dernistai (taigi veikiau literatai, o ne filosofai) kelia
maištą prieš vadinamąjį esencializmą ir ontoteologiją,
prieš klasikinės Graikijos ir krikščioniškų Viduramžių
mąstymą. Egzistencializmas suvokia save visų pirma
kaip alternatyvą esencializmui – mąstymui apie būty
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bes (esinius) ir daugiau ar mažiau apibrėžtas jų esmes
(esenc ij as), prieš ind am as jam tar iam ai pran aš esn į
kiekv ien am skirt ing ai ats iv er ianč ios kont ing entiš
kos egzistencijos apmąstymą1. Ir egzistencialistai, ir
postmodernistai sutinka, kad žmogus savaime neturi
jokios prigimties, o privalo pats ją sukurti kaip auten
tišką savo projektą, be to, šioje prigimtyje nėra jokios
semantikos kaip nuorodų į pamatinę tikrovę, o vien
gryna sintaksė – neribotai besidauginančių kultūros
ženklų konsteliacijos2. Egzistencializmą galima būtų
pavadinti kontingencijos filosofija, o postmodernizmą
– skirtumo filosofija. Abiem atvejais sukylama prieš
tai, kas universalu, būtina, tapatu, amžina ir dvasiška.
Anot egzistencialistų ir postmodernistų, žmogus esen
cine prasme ne tik apie save nieko nežino, bet, tiesą
sakant, ir žinoti neturi ko.
Kitas mūsų laikų kraštutinumas – tai scientistinę
poziciją išreiškianti nuostata, kad apie žmogų galime
žinoti viską. Žmoguje nesą jokios paslapties, nes jame
nesą jokios dvasios, o laisvė tėra iliuzija: viskas žmo
guje genetiškai determinuota iki mažiausių smulkme
nų. Žmogus iš esmės tik biocheminė mašina, giminės
pratęsimo būdu kurianti į save panašias mašinas. At

kreipiu dėmesį į tai, kad ir šiuo atveju turime reikalą,
sakytume, tik su sintakse: filosofai postmodernistai
žmogų suvokia kaip horizontalią (sintaksinę) kultūros
ženklų grandinę, o šiuolaikinis mokslas – kaip nuklei
no rūgščių ir aminorūgščių grandines, už kurių ir virš
kurių žmoguje iš esmės nėra nieko daugiau. Žmogaus
genome (genetinėje žmogaus formulėje) ženklų funkciją
atlieka nukleotidai (genetinė informacija – tai nukleo
tidų grandinės, susisukusios dvigubomis spiralėmis).
Nukleotidų azotinių bazių DNR molekulėje yra keturios
rūšys: adeninas (A), citozinas (C), guaninas (G) ir timi
nas (T). Žmogaus genome, kaip jau minėjau, nukleotidų
yra apie tris milijardus3. Baltyminėse žmogaus kūno
dalyse ženklų funkciją atlieka aminorūgštys (jų balty
muose yra dvidešimt rūšių). Baltymai – tai aminorūgščių
grandinės. Vienas baltymas nuo kito skiriasi skirtingu
aminorūgščių išsidėstymu polipeptidinėje grandinėje.
Baltymų sintezė vyksta pagal informacinę programą,
kuri užkoduota genuose (vienas genas nuo kito skiriasi
skirtinga nukleotidų seka polinukleotidinėje grandinė
je). Kiekviena iš aminorūgščių koduojama atitinkamu
nukleotidų tripleto (trijų nukleotidų sekos) kodu, taigi
nukleotidų sekõs kalba gali būti „išversta“ į aminorūgš

1
Kontingencijos ir bešakniškumo principą galima pritaikyti ne tik
filosofijos apmąstomam pasauliui, bet ir pačiai filosofijai. Mat jei vis
kas ne tik apmąstomo pasaulio, bet ir paties mąstymo lygmenyje yra
vienodai kontingentiška bei netvaru, sunku suvokti, kodėl egzistencia
lizmas turėtų būti mažiau palytėtas kontingencijos, taigi pranašesnis
už esencializmą; jeigu esencializmas ir egzistencializmas vienodai
palytėti kontingencijos, tuomet nė vienas iš jų nėra pranašesnis už kitą
(nes „būti ir nebūti lygiai menka“), o jeigu egzistencializmas kontingen
cijos palytėtas mažiau (taigi svariau ir esmingiau – atkreipiu dėmesį į
esmingumo ir esmės (esencijos) ryšį – mąsto apie būtį), tuomet jis pats
iškyla kaip užmaskuota ir labai rafinuota esencializmo forma, kaip
savotiškas metaesencializmas. Racionaliai mąstant, egzistencializmas
yra filosofija, paneigianti save pačią, t. y. analitiškai susinaikinanti iš
vidaus. Prisiminkime graikų mitą apie Kadmą (iš ciklo „Septyni prieš
Tėbus“), kuriame pasakojama, kaip iš pasėtų drakono dantų išdygusi
~ tus į ją akmenį, sunaikina save pačią, nes jos kariai
kariuomenė, me
susikauna tarpusavyje (šis motyvas aptinkamas ir mite apie argonautus).
Aišku, egzistencialistai pasakytų, kad analitiniai argumentai šiuo po
žiūriu yra bejėgiai ką nors sugriauti, nes egzistencialistų ir esencialistų
diskursai nesą bendramačiai (tai tiesiog skirtingi kalbiniai žaidimai).
Tačiau tuomet neaišku, kodėl turėtų galioti egzistencialistų argumentai,
nukreipti prieš esencializmą. Jei racionalus mąstymas ir egzistencinė
kinkadrebystė (poza tapusi „baimė“, „drebėjimas“, „malda“, „(būtinai
tik žydiškas) dialogas“ ir pan.) yra nebendramačiai dalykai, tuomet
neaišku, kuo gotiška barbaro laikysena geresnė už blaivią helėno lai
kyseną (beje, jau pats palyginimas yra racionali operacija, paremta
daugiau/mažiau opozicija, kurios egzistencialistai, norėdami išlikti
visiškai ištikimi sau, turėtų vengti). Egzistencialistai mėgsta remtis iki
sokratikų autoritetu, supriešindami (visiškai dirbtinai ir neistoriškai),
pvz., Herakleitą su Platonu. Bet kai Martinas Heideggeris atsako jo
filosofiją nekoherentiškumu, beprasmiškumu ir šarlataniškumu kal
tinančiam Rudolfui Carnapui, esą pastarojo argumentai egzistencinei
filosofijai negalioja (suprask, Heideggerio ir Carnapo diskursai yra ne
bendramačiai – tarsi du skirtingi pasauliai), ar prisimena Heideggeris
šį Herakleito fragmentą: „Nubudusiems yra vienas ir bendras pasaulis
(kosmon), o iš miegančiųjų kiekvienas į nuosavą (idion) nusigręžia“ (89
DK = 7 MA)? Jei Heideggeris mano, kad jo ir Carnapo mąstymo erdvės
yra nesusisiekiančios ir „nuosavos“, ar tuomet Heideggeriui – remiantis

Herakleito autoritetu – nevertėtų padaryti išvados, kad jo egzistencinis
mąstymas tėra sapnas, sunkiõs ir drėgnõs sielos iliuzijos? Kitas labai
svarbus Herakleito fragmentas: „Ugniai mainas yra visi daiktai, ir ugnis
– visiems daiktams taip, kaip auksui – turtai, o turtams – auksas“ (90
DK = 56 MA). Kadangi ugnis Herakleitui yra Logo ugnis (o gr. logos
reiškia ne tik „žodį“, „svarstymą“, bet ir „santykį“, „proporciją“, „(bendrą
skirtingų argumentų) matą“), tai reiškia, jog nėra ir negali būti nuosavų
logų kaip nebendramačių diskursų, kurie nebūtų mainas universaliam
Logui, logiškajai racionalaus mąstymo ugniai, o ši, graikų įsitikinimu,
visuomet pajėgia rasti bendrąjį vardiklį net ir skirtingiausiems diskur
sams. Būtent dieviškoji Logo ugnis sukuria dialogo (loginio bendrama
tiškumo) erdvę skirtingiems (nuosaviems) logams. O kaip neprisiminti
Herakleito minimos minties (gnômç), kuri vairuoja „visus daiktus per
visus“ (41 DK = 13 MA)? Ir čia turimas mintyje jau ne tik (dia)loginis,
bet tiesioginis ontologinis visa ko bendramatiškumas. Herakleitas yra
tikras graikas: jis nepasitenkina kontingencijos, tekamumo ir skirtybių
postulavimu, tačiau – panašiai kaip ir Platonas – suranda skirtybėse
vienovę. Tai reiškia, kad graikų filosofijos tradicija yra vientisa, kad
nesama jokios prarajos tarp „būtį mąsčiusių“ ikisokratikų ir tariamai
„būtį pamiršusių“ posokratikų.
2
Jau daugiau negu prieš šimtmetį logikas ir semiotikas Charlesas
Sandersas Peirce’as įtikinamai parodė, jog semantikos–sintaksės–prag
matikos trikampis yra neredukuojamas, taigi ne tik neįmanoma kurių
nors dviejų šio trikampio narių redukuoti į kurį nors vieną narį (pvz.,
vien į semantiką, vien į sintaksę, vien tik į pragmatiką), bet ir kurio nors
vieno į likusius du (pvz., semantikos – į sintaksės–pragmatikos dia
dą, sintaksės – į semantikos–pragmatikos diadą, o pragmatikos – į
semantikos–sintaksės diadą). Tai reiškia, kad, priešingai negu mano
postmodernistai, svarstant apie ženklus neįmanoma neatsižvelgti į se
mantiką (kaip nuorodas į tikrovę): jeigu nėra semantikos, tuomet nėra
net ir sintaksės. Semantikos–sintaksės–pragmatikos trikampis arba yra
visas, arba jo iš viso nėra.
3
Morris C. (Ed.), Academic Press Dictionary of Science and Techno
logy, San Diego et al.: Academic Press, 1992, p. 919 (s. v. genome).
4
Iš viso nukleotidų azotinių bazių yra penkios rūšys: adeninas (A),
citozinas (C), guaninas (G), timinas (T) ir uracilas (U). Tačiau kiekvie
noje iš nukleininių rūgščių yra tik po keturias azotinių bazių rūšis:
DNR molekulėje nukleotidų azotinių bazių vaidmenį atlieka adeninas,
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čių sekõs (baltymo) kalbą4. DNR (dezoksiribonukleino
rūgšties) replikacija – tai genetinis ženklų dauginimosi
atitikmuo. Sveikose ląstelėse genetiniai „ženklai“ dau
ginasi tvarkingai, pagal programą, o svarbiausia – sai
kingai. Vėžinių susirgimų atveju šie genetiniai „ženklai“
ima proliferuoti nesaikingai ir nekontroliuojamai. Šią
postmodernistinę analogiją skaitydami iš kito galo, gali
me teigti, jog, postmodernistų įsitikinimu, visa kultūra
kaip tekstas, kuriame ženklai dauginasi iki begalybės,
yra tarsi vėžinis susirgimas. Iš čia kyla neišvengiama
visos kultūros negacija, desperatiškas mėginimas atsi
traukti iš dvasios į kūną, iš vidaus į išorę, tačiau ir tai
negelbsti padėties, nes ir pats kūnas, postmodernistų
manymu, yra kultūriškai „konstruojamas“, taigi galų
gale suvokiamas tik kaip tekstas, kuris neišvengiamai
serga arba privalo (pagal postmodernistų logiką) sirgti
vėžiu. Pasakysiu radikaliau: mano nuomone, postmoder
nizmas – tai rafinuotas būdas įsikalbėti vėžį, ir vienas
Dievas težino, ar šis įsikalbėjimas yra toks jau nekaltas
(sakytume, „sintaksinis“), ar jis neturi savo semantikos,
t. y. ryšio su tikrove, su tikruoju vėžiu.
Anksčiau teigėme, jog maždaug trys milijardai nukleo
tidų, sudarančių žmogaus genomą, yra tarsi milžiniška
žmogaus formulė. Genomas – tai visi genai, esantys vie
name haploidiniame (nesudvigubintame) chromosomų
rinkinyje, kuris yra ląstelės haploidiniame branduolyje.
Víisos organizmo ląstelės, išskyrus lytines ląsteles, turi
diploidinį (dvigubą) chromosomų rinkinį (vieną haploi
dinį rinkinį iš motinos, kitą – iš tėvo). Tai reiškia, kad
genetinė žmogaus formulė įrašyta kiekvienos ląstelės
branduolyje, taigi visą žmogų galima atkurti (t. y. ve
getatyviai padauginti, klonuoti) pagal vienos ląstelės
branduolyje esančią informaciją. Vis dėlto, kalbėdami
apie žmogaus formulę, turime padaryti išlygą: tarp
žmogaus formulės ir, tarkime, vandens formulės yra
ryškus – netgi labai ryškus – skirtumas. Vandens for
mulė išreiškia tai, kad vanduo yra aktual iai, o žmogaus
formulė – tai, kas žmogus yra potencialiai, t. y. nurodo
genetines žmogaus galimybių ribas ir nusako tam tikrus
žmogaus laisvės apribojimus. Nepaisant genetinių apri
bojimų, žmogaus kūnas ir psichika yra iš dalies laisvi,
taigi, galima sakyti, dalyvauja nemirtingos žmogaus
sielos laisvėje. Šią dalinę laisvę atskleidžia faktas, kad
genetinė determinacija nėra absoliuti: žmogus genetiš
kai paveldi, pvz., tik polinkį susirgti tam tikra kūno ar
psichikos liga (tarkime, cukriniu diabetu arba schizof
renija), o ne pačią ligą; antai jis paveldi tik potenciją
tapti genialiu muziku ar matematiku, tačiau jei savo
gabumų neatskleidžia ir nelavina, ši potencija niekada

savaime nebūna real izuojama, t. y. netampa aktu.
Fil os ofi n iu pož iūr iu svarb u tai, kad nea bs ol iut us
genetinio determinizmo pobūdis išryškina potencijos/
akto perskyros svarbą bei pagrįstumą kalbant apie
žmogaus prigimtį. Juk jei genetinis determinizmas
būtų absoliutus, tuomet žmogus neišvengiamai taptų
tuo, ką numato ir tiesiog nulemia jo genomas; žmogaus
likimas rutuliotųsi neišvengiama, vienareikšmiškai nu
brėžta trajektorija – žmogus kristų į savąją mirtį kaip
akmuo, kurio kritimą tiksliai nusako traukos dėsnis.
Tuomet aktas savaime slypėtų potencijoje, nes juos skir
tų tik laiko tarpsnis. Kitaip tariant, aktas ir potencija
sutaptų, tačiau iš esmės neliktų nei vieno, nei antro,
nes pati potencijos/akto perskyra taptų neturininga ir
beveik beprasmė.
Dar neseniai buvo manoma, kad genetinį determiniz
mą riboja tik aplinkos veiksniai. Norėdami nustatyti
genų ir aplinkos, t. y. gamtos (natūros) ir auklėjimo
(kultūros) įtakų individo raidai santykį, mokslininkai
tyrė toli vienas nuo kito gyvenančius homozigotinius
dvynius. Angliškai natūros/auklėjimo santykio dilema
nusakoma taikliu nature vs. nurture kalambūru. Tačiau
dabar, iššifravus žmogaus genomą, jame pačiame rasta
genetinį determinizmą ribojančių veiksnių. Pats geno
mas yra suręstas taip, kad iš dalies apribotų jo paties
nustatomą genetinį determinizmą. Dar visai neseniai
buvo manoma, kad žmogus turi nuo 50 000 iki 100 000
genų 5, kai kuriais spėjimais net iki 120 000, tačiau nau
jausi tyrimai rodo, kad jo didenybė Homo sapiens turi
tik kiek daugiau negu 30 000 genų, t. y. iš esmės tiek,
kiek ir kiti žinduoliai. Tai sužinoję kai kurie biologai
paskubėjo padaryti pesimistinę (o redukcionistams ir
ateistams – optimistinę) išvadą, esą nėra gilios prara
jos tarp kitų gyvūnų ir žmogaus (ne tik tarp žmogaus ir
žmogbeždžionių – šimpanzių, gorilų, orangutangų, bet ir,
pvz., tarp žmogaus ir pelės). Vis dėlto praraja akivaizdi:
juk pelės nesiima šifruoti savojo genomo, o jį iššifravu
sios su mokslingu pasitenkinimu nedaro išvados, kad,
priešingai negu manė, nėra gilios prarajos tarp pelių ir
žmonių... Kai kurie mokslininkai, pripažindami esminį
skirtumą tarp žmonių ir kitų gyvūnų (šis skirtumas
akivaizdus kiekvienam blaiviai mąstančiam), teigia,
jog, nepaisant palyginti nedidelio genų skaičiaus žmo
gaus genome, šie genai daug geriau organizuoti, todėl
pati jų organizacija atspindinti ryškų kokybinį šuolį:
genai esą išdėstyti įvairiais lygmenimis, todėl esama
„konkrečių“ genų, atsakančių už konkrečias funkcijas,
ir „abstrakčių“ genų, kontroliuojančių bei struktūruo
jančių pirmuosius, kitaip sakant, optimizuojančių viso

citozinas, guaninas ir timinas, o RNR (ribonukleininės rūgšties) mole
kulėje – adeninas, citozinas, guaninas ir uracilas. Pvz., informacinės
RNR molekulėje nukleotidų tripletas GCU koduoja aminorūgštį alaniną,
tripletas CCU – proliną ir t. t. Kai kurios aminorūgštys koduojamos ku
riuo nors vienu iš keleto skirtingų tripletų (daugelio-į-vieną atvaizdžio

genetinė iliustracija), be to, kai kurie tripletai koduoja ne kurią nors
aminorūgštį, o baltymo sintezės pradžią arba pabaigą (pradeda arba
sustabdo sintezės procesą).
5
Morris C. (Ed.), op. cit., loco citato.
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genomo veiklą. Pats optimizacijos mechanizmas (jeigu
jis apskritai egzistuoja) toli gražu nėra suprastas.
Taigi aiškus vienas dalykas: net jei pripažintume,
kad žmogus neturi Dievo sukurtos nemirtingos sielos,
lemiančios jo žmogiškumą, vis tiek turėtume pripa
žinti, kad žmogaus žmogiškumą ir kokybinį žmogaus
skirtumą nuo kitų gyvūnų lemia ne genų kiekybė, kuri
mechaniškai ir kumuliaciškai pajėgtų „sukurti“ žmogaus
žmogiškumą, o genų kokybė. Nepaisant to, kad ir žmo
gaus, ir kitų gyvūnų genai galų gale yra sudaryti iš tų
pačių cheminių elementų, vis dėlto žmogaus genai yra
būtent žmogaus, o ne kokios nors kitos būtybės genai.
Tai reiškia, kad žmogus nėra sudėtingesnis už pelę ta
prasme, kad jo genomą sudaro didesnė genų krūva, t.
y. jo genomas sudėtas iš didesnio genų skaičiaus, nors
savaime patys genai nėra nei žmogaus, nei pelės, ir tik
tų – atlikus nežymias genų inžinerijos manipuliacijas
– bet kuriai iš šių būtybių. Žmogus nėra sudėtingesnis
už pelę, tačiau jis tobulesnis už pelę. Žmogus papras
čiausiai yra kita ir kitokia būtybė negu pelė, t. y., kaip
pasakytų aristotelininkai ir tomistai, šios būtybės turi
skirtingas substancines formas, skirtingas esmes, skir
tingas prigimtis. Žlugo redukcionistų viltys, kad, pvz.,
prie pelės genų pridedant vis daugiau kitų genų, bus
galima pasiekti kumuliacinį efektą, kai, hegelininkų ir
marksistų žodžiais tariant, kiekybė pereis į kokybę ir
pelė „virs“ žmogumi.
Skaičius 30 000 padėjo tašką daugeliui ginčų. Iš šio
skaičiaus plaukiančias išvadas galima ignoruoti tik ab
surdiškai teigiant, kad nėra esminio skirtumo ne tik tarp
žmogaus ir aukštesniųjų primatų (taip teigta anksčiau),
bet ir tarp žmogaus ir graužikų. Taip elgdamiesi reduk
cionistai ir ateistai laikytųsi stručio, slepiančio galvą
smėlyje, taktikos. O tikėtinos interpretacijos būtų tokios:
1) arba žmogaus žmogiškumą ir skirtumą nuo kitų gyvū
nų lemia nemirtinga jo siela, o skirtumas tarp žmogaus
ir gyvūnų kūnų, nors ir akivaizdus, nėra toks didelis ir
netampa pagrindiniu žmogaus žmogiškumą lemiančiu
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veiksniu; 2) arba žmogaus žmogiškumą ir skirtumą nuo
kitų gyvūnų lemia žmogaus genai, kokybiškai (geresnės
organizacijos prasme) skirtingi nuo visų kitų gyvūnų
genų, nors žmogus ir neturi Dievo sukurtos nemirtingos
sielos, egzistuojančios (daugiau ar mažiau) atskirai nuo
kūno; 3) arba žmogaus žmogiškumą ir skirtumą nuo ki
tų gyvūnų lemia tiek (daugiau ar mažiau) skyrium nuo
kūno egzistuojanti nemirtinga Dievo sukurta žmogaus
siela, tiek ir žmogaus genai, formuojantys šiai sielai
gyventi tinkamą žmogišką kūną (šios interpretacijos
modifikacija postuluotų biblinę, Senojo Testamento
knygose išryškėjančią žmogaus sielos ir kūno vienovę:
tuomet substancinė žmogaus forma būtų ne jo siela, o
visas žmogus, kaip neišardoma sielos ir kūno vienovė,
turėtų jos prigimtį išreiškiančią substancinę formą,
kuri ir lemtų žmogaus žmogiškumą, taigi ne tik siela,
bet ir kūnas nebūtų mechaniška žmogaus dalis, o būtų
būtent žmogaus kūnas).
Mano nuomone, tikėtiniausia yra trečia galimybė.
Jeigu teisinga būtų pirma interpretacija, galima būtų
paklausti, kodėl žmogaus siela negalėtų būti sukurta
arba apsigyventi kad ir pelės kūne (juk skirtumas tarp
šių kūnų, remiantis minėta interpretacija, nėra labai
didelis). Šiaip ar taip, visos trys interpretacijos parodo,
jog žmogaus žmogiškumo neįmanoma redukuoti. Žmogus
iš tiesų turi substancinę žmogaus formą – nepriklauso
mai nuo to, kaip konkrečiai ją suvoksime: ar kaip sielą
(tokia būtų paties šv. Tomo Akviniečio interpretacija),
ar kaip formą, priklausančią nedalomai sielos ir kūno
vienovei (kai, griežtai kalbant, nėra nei sielos, nei kūno,
o yra visas žmogus), ar kaip žmogaus prigimtį, nulemtą
žmogaus genų, kokybiškai ir esmingai besiskiriančių
nuo bet kurios kitos gyvos būtybės genų. Abiem at
vejais vienokios ar kitokios formos esencializmas yra
neišvengiamas.
Kaip tik dabar, iššifravus žmogaus genomą, išryškėja
likimo (tiksliau tariant, Apvaizdos) ironija. Maždaug
prieš tris ar ket ur is šimt us met ų fil os of ai nus igr ę
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žė nuo „tamsios“ scholastinės filosofijos, operavusios
aristotelizmo, tomizmo, škotizmo ir t. t. sąvokomis bei
kategorijomis, ir griebėsi eksperimentinės gamtotyros
bei kiekybinio (matematinio) gamtos aprašymo. Kitaip
tariant, nuo substancinių formų perėjo prie formulių. Ir
štai dabar, tūkstantmečių sąvartoje iššifravus žmogaus
genomą, t. y. užrašius žmogaus „formulę“, paaiškėjo, jog
ši formulė tėra nuoroda į substancinę formą arba – pagal
kitą (antrą) interpretaciją – pati ši forma.
Taigi, viena vertus, žmogus tikrai turi žmogaus pri
gimtį; jis tikrai nėra tik švarus popieriaus lapas, švari
lenta (tabula rasa), ant kurios galima užrašyti bet ką;
jis tikrai nėra jokios esmės neturinti būtybė, varganas
ontologiškai bevietis padaras, mėginantis užpildyti
savyje žiojinčią tuštumą ir beprasmybę esą absoliučiai
laisvu tariamai autentiškos egzistencijos projektu. Be
to, jeigu tiek žmogaus, tiek pelės genomuose neslypėtų
jokia semantika (kuri yra ne kas kita, kaip nuoroda į
ontologinę substancinių formų tikrovę), tuomet abu šiuos
genomus sudarančios nukleotidų (genetinių „ženklų“)
grandinės būtų vienodai beprasmės ir savo niekingu
mu simetriškos – jos išreikštų vien tuščią genetinės
sintaksės žaismą; tačiau tuomet žmogus ir pelė būtų to
paties rango būtybės: taigi arba nei žmonės, nei peìlės
nešifruotų savojo genomo, arba jį šifruotų ir žmonės,
ir pelės... Kaip matome, klysta ir egzistencialistai, at
mesdami esencializmą, ir postmodernistai, atmesdami
į sintaksę neredukuojamą ženklo (taip pat ir genetinio
ženk-lo) semantiką, o drauge su ja – nuo ženklo nepri
klausomą tikrovę.
Tač iau, kit a vert us, net eis ūs ir puol ant iej i į kit ą
kraštutinumą – absoliutų genetinį determinizmą, ku
ris žmogaus prigimtį paverčia žmogaus laisvės priešu,
o pač ią laisv ę – iliuz ij a. Žmog aus prig imt ies erdv ę
žyminti teritorija nėra aptverta kinų siena; ji veikiau
punktyriškai nužymėta, sakytume, talentingo kinų
kaligrafo teptuku. Net jeigu manytume, kad žmogus
neturi laisvos sielos, egzistuojančios skyrium nuo kū
no, turėtume pripažinti, jog pats žmogaus genų kiekis
pernelyg mažas, kad genomas pajėgtų iki smulkmenų
determinuoti žmogaus gyvenimą, nepalikdamas vietos
nei laisvei, nei valiai, nei kūrybiniam spontaniškumui.
Žmogaus prigimtis – tarsi eskizas, kurį Kūrėjas įteikė
žmogui, idant šis jį išbaigtų: regėdamas, kad šiame
eskize ryškėjantys bruožai nepanašūs nei į pelės, nei
į beždžionės, o vien į žmogiškus jo paties bruožus, kū
rybingai pabaigtų šį eskizą pagal žmogaus prigimtyje
įrašytą Kūrėjo atvaizdą.
Iš fakto, kad genetinis determinizmas nėra absoliu
tus, seka filosofinė išvada, kuri be galo svarbi žmogaus
laisvei, orumui ir tapatybei. Pvz., vargu ar kam nors
ateityje pavyks taip genetiškai pakeisti (kaip sakoma,
genetiškai modifikuoti) žmogų, kad šis, tarkime, tiesiog
genetiškai prarastų tikėjimą Dievu, amžinosiomis ver

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 3

tybėmis ir net savo paties žmogiškumu. Juk, sakykime,
jei tikėjimą Dievu lemia koks nors specifinis tikėjimo
Dievu genas (kurį vieni žmonės turi, o kiti ne), tuomet,
izoliavus šį „Dievo geną“ ir eliminavus jį iš žmogaus
genomo, būtų galima visus šį geną turėjusius žmones
„išgydyti“ nuo „Dievo ligos“ – kaip ir nuo daugelio kitų
genetiškai užprogramuotų ligų... Tai ne mano susigal
votas eksperimentas ar ateistinės utopijos vizija: mat
akademiniuose sluoksniuose visai rimtai kalbama ne
tik apie Dievą kaip geną, bet ir apie Dievą kaip virusą.
Jeigu galima parašyti veikalą Is God a Virus? 6, kodėl
negalima parašyti veikalo Is God a Gene? Ačiū Dievui,
iššifravus genomą, jeigu kas ir planavo parašyti studiją
minėtu ar panašiu pavadinimu, jam teks atsisakyti sa
vo užmojo: labai jau neįtikėtina, kad žmogus turi kokį
nors „Dievo geną“, o tai, kad žmogus Dievu vis dėlto
tiki, lemia ne genetinė programa, ne genetinė neišven
giamybė ar genetinis likimas, o tiesiog pats žmogaus
žmogiškumas, substancinė žmogaus forma. Žmogaus
genome pernelyg mažai genų, kad jame būtų Dievo,
velnio, tikėjimo, ateizmo, krikščionybės, liberalizmo
ar komunizmo genų... Net jei, neduok Dieve, kai kurie
žmonės ateityje bus genetiškai modifikuoti (Homo sa
piens rūšyje atsiras Homo sapiens GM štamas), bent
kai kurie iš jų, matyt, vis tiek tikės Dievu.
Apvaizda tikrai turi humoro jausmą ir mėgsta sub
tiliai ironizuoti. Apie vieną tokios ironijos aspektą jau
kalbėjau, aptardamas formulės ir substancinės formos
kontroversiją. Kitas Apvaizdos ironijos aspektas su
sijęs su skaičiais. Paprasčiausia bakterija turi apie
du tūkstančius fermentų (medžiagų, katalizuojančių
biochemines reakcijas). Mokslininkai apskaičiavo, jog
tam, kad šie fermentai aklo atsitiktinumo (atsitiktinės
kombinatorikos) dėka atsirastų iš pirmykščio „buljono“,
prireiktų 40–100 milijardų metų, tuo tarpu mūsų Žemei
tik apie 4,5 milijardo metų, o ir bakterijos – net ir pa
čios paprasčiausios – joje atsirado, matyt, ne iš karto.
Net ir pati Visata neturi daugiau negu 20 milijardų
metų. Taigi gyvybės evoliucijai, jeigu ji būtų paremta
tik aklu atsitiktinumu, paprasčiausiai būtų pritrūkę
laiko (o juk Žemėje tariamai aklo atsitiktinumo dėka
atsirado ne tik bakterijos, bet ir žmonės, šifruojantys
savo pačių genomą!). Evoliucijai pritrūko laiko, o štai
dabar žmogui, norinčiam mechanistiškai, paprastos
kumuliacijos būdu paaiškinti savo paties žmogiškumą,
pritrūko genų! Istorija tikrai pamokanti – verta iš Ap
vaizdos pasimokyti humoro jausmo.
Kart ais mėgst am a sak yt i, jog žmog aus gen om as
beveik identiškas žmogbeždžionės genomui (daugiau
negu devyniasdešimt keli procentai genų juose bendri).
Suprask: žmogus devyniasdešimt keliais procentais yra
6
Bowker J. W., Is God a Virus? Genes, Culture and Religion, Lon
don: SPCK, 1995.
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beždžionė ir tik keletu procentų žmogus. Panašiai kaip
„Epe apie Gilgamešą“, kuriame sakoma, jog šis herojus
– dviem trečdaliais dievas ir tik vienu trečdaliu žmogus
(tiesa, babiloniečių epe visiškai sukeisti konotaciniai
akcentai – herojus vaizduojamas kaip dievėjanti, o ne
beždžionėjanti būtybė). Bet šis mechaniškas procentinis
palyginimas labai klaidina. Taip samprotaujant galima
parodyti, kad žmogus yra beveik bakterija. Juk DNR
molekulė yra labai sena ir konservatyvi, jos evoliuci
ja (jei apskritai tikėsime evoliucijos teorija) iš esmės
baigėsi daugiau negu prieš du milijardus metų. Nors
žmogus turi daug daugiau genų už bakteriją, daugu
ma DNR molekulės fragmentų monotoniškai kartojasi,
todėl žmogaus DNR molekulėje, lyginant su bakterijos
DNR molekule, yra tik apie dešimt procentų kitokių,
nesikartojančių („žmogiškų“) grandinės elementų. Šią
mintį iliustruosiu tokia vaizdžia analogija: jeigu bak
terijos DNR sąlygiškai pažymėsime seka 123456789B,
tai žmogaus DNR galėsime sąlygiškai (tik analogiškai!)
pažymėti seka 123456789Ž, 123456789M, 123456789O,
123456789G, 123456789U, 123456789S (tikiuosi, skaity
toja(s) suprato, ką norėjau pasakyti: šiame mintiniame
modelyje bakterijos DNR sąlygiškai žyminčioje sekoje
tėra vienas tik bakterijai specifiškai priklausantis frag
mentas (B), o žmogaus DNR sąlygiškai žyminčiame sekų
rinkinyje žmogui specifiškai priklausančių fragmentų
yra šeši (Ž, M, O, G, U, S); tai reiškia, kad žmogus turi
šešis kartus daugiau specifinių fragmentų negu bakte
rija (tikrovėje šis santykis nepalyginti didesnis), bet,
nepaisant to, 90% grandinės fragmentų monotoniškai
kartojasi. Norėjau pasakyti, kad, net jeigu žmogaus ir
žmogbeždžionės genomai beveik identiški, žmogaus
genomas vis tiek turės pakankamai daug specifiškai
žmogiškų genų, nulemsiančių žmogaus žmogiškumą
(beje, kaip jau sakiau, žmogaus esenciją veikiausiai
lemia žmogaus siela kaip substancinė forma, o ne ge
nai, tegu ir specifiškai žmogiški). Kaip matome, genų
proporcijas galima skaičiuoti labai įvairiai: priešingu
atveju turėtume absurdiškai pripažinti, jog žmogus – tai
devyniais dešimtadaliais bakterija ir tik vienu dešim
tadaliu žmogus!..
Įdomu tai, kad pats evoliucijos (jei tik ji nesuvokiama
kaip aklas procesas) faktas nė kiek neprieštarauja ti
kėjimui ir negriauna jo. Evoliucionizmo–kreacionizmo
priešprieša jau seniai pasenusi. Kreacionizmas yra
visiškai suderinamas su evoliucionizmu: mat kas kliu
do Dievui kurti būtybes (tarp jų ir žmogų) evoliucijos

keliu?7 Ar ne taip evoliuciją suprato kad ir Pierre’as
Teilhard’as de Chardinas? Kita vertus, bedieviškas gali
būti ir tiesioginis kreacionizmas: kas kliudo galingiems,
tačiau nė iš tolo Dievui neprilygstantiems kokios nors
supercivilizacijos atstovams sukurti žmogų tiesioginio
kūrimo (pvz., genų inžinerijos) keliu (tiesa, čia reikia
padaryti išlygą, kad kuriama ne siela, o tik kūnas, bet ir
šis kuriamas ne iš nieko, o iš jau Dievo anksčiau sukurtų
materijos elementų)? Kaip tik tokią hipotezę yra iškėlęs
Senojo Testamento tyrinėtojas ir šumerologas Zecharia
Sitchinas: Dievą (tiksliau tariant, dievus – hebr. elohim
(dgs.)) jis laiko ateiviais iš kosmoso, kurie užveisė Edeno
sodą kaip genų inžinerijos laboratoriją (joje buvo sukurti
ne tik pirmieji žmonės, bet ir daugybė „nepavykusių“,
vėliau sunaikintų hibridinių monstrų – mat šumerų
mitologijoje ir gliptikoje vaizduojami skorpionžmogiai
ir daugybė kitokių mišrių, kompozitinių padarų8).
Vis dėlto reikia pripažinti, kad aklõs evoliucijos te
orija negali patenkinamai pagrįsti savęs pačios. Na
tūralios atrankos principas paaiškina, kaip iš kelių
konkuruojančių požymių (A, B, C ir t. t.) atrenkamas
ir sus tipr in am as išl ik im o pož iūr iu sėkm ing iaus ias
požymis, bet nepaaiškina, kaip ir kodėl tie požymiai
apskritai atsirado konkurencinės kovos starto pozicijo
je. Aišku, šie požymiai gali būti savo ruožtu aiškinami
kaip ankstesnio natūralios atrankos ciklo rezultatas,
bet taip problema tik nukeliama į praeitį. Galų gale
ateinama į laikų pradžią, kai būtina tiesiai šviesiai
paa išk int i gamt oj e akiv aizd žiai veik iant į kūr yb in į
impulsą, kuris neredukuojamas nei į natūralios atran
kos, nei į kitų aklo atsitiktinumo formų veikimą (tai
nereiškia, kad natūrali atranka apskritai nevyksta).
Net jeigu pasirodytų, kad visą evoliucijos mechaniką
galima paaiškinti natūraliai, vis tiek liktų klausimas:
kas yra šios mechanikos autorius, t. y. kodėl evoliucija
apskritai vyksta, kodėl elementaresnės materijos for
mos apskritai turi potenciją riedėti (evoliucionuoti) vis
didesnio sudėtingumo bei formų rafinuotumo kryptimi,
kodėl elementariosios dalelės jau iš anksto, kaip snau
džiančias potencijas, turi tokių fizikinių savybių, kad
iš tų dalelių – tegu ir natūralaus proceso keliu – gali
atsirasti ne tik žvaigždės ir galaktikos, ne tik kalnai
ir jūros, bet pagaliau ir žmonės, sugebantys stebėti bei
įvertinti pasaulio grožį? Tai nėra beprasmis ar trivia
lus klausimas. Jis panašus į klausimą, kodėl apskritai
egzistuoja kas nors, o ne veikiau niekas; juk net jeigu
viskas paaiškinama ir aprašoma gamtos dėsniais, galima

7
Anot Richardo Swinburne’o, negyvojo pasaulio evoliucijos nuo
Didžiojo Sprogimo (arba nuo amžinybės) grožis jau savaime būtų pa
kankamas pagrindas Dievui sukurti šią evoliuciją, net jei Dievas būtų
vienintelis asmuo, stebintis jos grožį. Tačiau evoliucijos grožį stebi ne
tik jos Kūrėjas: Dievas sukūrė žmogų, kuris teleskopais stebėdamas
vis ankstesnes šios evoliucijos fazes taip pat gali gėrėtis šiuo grožiu,
ir tai esanti Dievo dovana žmogui, Jo meilės protingam savo kūriniui
ženklas (žr. Swinburne R., Is There a God?, Oxford: Oxford University

Press, 1996, p. 62–64).
8
Tokia hipotezė atmestina jau vien dėl to, kad genetiškai tolimų
rūšių iš viso neįmanoma sujungti (pvz., tiesiog techniškai neįmano
ma sukurti kompozitinę būtybę iš skorpiono (voragyvio) ir žmogaus
(žinduolio primato). Aišku, ko nepajėgia šiuolaikinis žmonių mokslas,
galbūt – mąstant vien teoriškai – sugebėtų atlikti toliau pažengusi su
percivilizacija.
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paklausti, kas sukūrė šiuos dėsnius. Kodėl egzistuoja
ne tik lygtys, kuriomis aprašomas pasaulis, bet ir pats
pasaulis? Pats būties aktas yra didžiausia paslaptis,
kurios jau neįmanoma paaiškinti. Būties aktą galima
tik turėti. O duoti jį gali tik Dievas.
Britų fizikas Stephenas Hawkingas yra sukūręs teo
rinį Visatos modelį, kuriame ne tik erdvė, bet ir laikas
vaizduojami kaip baigtiniai, bet, nepaisant to, neturin
tys krašto, taigi ir pradžios momento. Tokios Visatos
erdvėlaikis yra „plokščias“ (žodį „plokščias“ šiuo atveju
galima vartoti tik analogiškai). Kaip tokios save pačią
uždarančios, užskliaudžiančios Visatos (Universe closed
upon itself) erdvėlaikio analogija pateikiamas rutulio
paviršius: jis (jo plotas) yra baigtinis, bet, nepaisant to,
šis paviršius neturi krašto (ribų). Kadangi laikas tokio
je Visatoje neturi krašto (pradžios taško kaip kūrimo
momento), Dievas, anot Hawkingo, tampa nereikalin
gas kaip redundantiška hipotezė, aiškinanti niekada
neegzistavusią Visatos pradžią9. Vis dėlto Hawkingo
teorija, net jei ir paaiškina laiko pradžią (tiksliau, jos
nebuvimą), nesugeba paaiškinti paties „plokščios“ Vi
satos egzistavimo fakto, kitaip tariant, jos būties akto:
negi fizikos teorija, vieningosios lauko teorijos lygtys
tiek galingos, kad pačios save „iššaukia“ iš popieriaus į
realybę, iš potencijos į aktą?10 Tai jau būtų ontologinio
Dievo buvimo argumento travestija: kadaise buvo šai
pomasi iš šio argumento teigiant, jog Dievo egzistencija
savaime dar neplaukia iš Dievo esmės, Jo apibrėžties
(„tai, už ką didesnio neįmanoma pamąstyti“; griežtai
kalbant, tai nėra jokia apibrėžtis, panaši į kitas – kon

Autoriaus piešinys
9
Hawking S., A Brief History of Time, London: Bantam, 1995,
p. 141.
10
Hawkingas įžvalgiai klausia: kodėl Visata apskritai prisiima egzis
tavimo rūpestį? Nejaugi vieningoji teorija tokia būtina, kad iššaukia,
pagimdo savo pačios egzistavimą? (op. cit., p. 192–193).
11
Būties ir Pažinimo medžiai (plg. Pradžios knygą) yra skirtingi
medžiai, tad ir jų auginami vaisiai yra skirtingi. Atsikandęs vaisiaus
nuo Pažinimo medžio žmogus negali ne tik įgyti būties, bet ir pažinti
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tingentiškų būtybių – apibrėžtis, o veikiau vienintelė
natūrali ir būtina esmės bei egzistencijos sankirta, žmo
gaus protui atsiverianti kaip absoliuti inteligibilumo
riba). O štai dabar – vėlgi Apvaizdos ironija! – bando
ma parodyti, kaip vieningoji lauko teorija „iššaukia“
save iš popieriaus, iš potencijoje nugrimzdusios esmės
į egzistenciją, į aktą, ne tik matematiškai aprašydama
kokią nors potencialią (vien įsivaizduojamą) Visatą, bet
ir „iššaukdama“ pastarąją iš potencijos į aktą!11 Tai, ką
vadiname Visatos kūrimu, gali būti tiesiog nuolatinis
būties akto palaikymas, išsaugojimas (konservacija) be
pradžios momento laike. Bet ir šiuo atveju Dievas, bū
damas logiškai ir ontologiškai pirmesnis už Jo sukurtą
Visatą, kuria pastarąją iš nieko – tegu tik logine, o ne
chronologine prasme. Žvelgiant iš laike egzistuojančio
pasaulio perspektyvos, iš laikiškos būtybės (žmogaus)
pozicijų, atrodo, kad pasaulis egzistuoja amžinai. Tačiau
žvelgiant iš amžinybės perspektyvos, iš Dievo požiūrio
taško, atrodytų, kad pasaulis yra sukurtas – kalbant
metaforiškai ir analogiškai – tarsi sodresniame ir pil
natviškesniame belaikės amžinybės Laike, kuriame
skurdesnis šio pasaulio laikas ir turi pradžią. kitaip
tariant, šio pasaulio laikas turi pradžią amžinybės
Laik e, tačiau neturi pradžios savyje pačiame, todėl
žvelgiant iš laiko ir laikiškos būties „vidaus“, šis laikas
ir atrodo egzistuojąs amžinai. Gali nebūti ir taško, iš
kurio išrieda evoliucija. Vis dėlto pasaulis egzistuoja
ir evoliucionuoja. Taip yra dėl to, kad jis – jei Haw
kingo teorija teisinga – yra nuolat Dievo kuriamas ir
palaikomas pasaulis12. O iššifruota genetinė žmogaus
formulė, kuri veikiau yra substancinė žmogaus forma,
daro žmogų Dievo vaiku, gyvenančiu Dievo pasaulyje.
„Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, o
tuomet regėsime akis į akį“ (1 Kor 13, 12). Kadangi, anot
šv. Pauliaus, pasaulį regime lyg veidrodyje, žvelgdami
į jame atsispindintį pasaulio atvaizdą, neišvengiamai
esame priversti regėti ir savo pačių atvaizdą. Jeigu
šiame veidrodyje regime tik beždžionės atvaizdą, tuo
met ir pasaulis, kurį regime tame pačiame veidrodyje,
tėra beždžionės pasaulis – nykus, šaltas, beprasmis ir
svetimas pasaulis. O jeigu, žvelgdami į veidrodį, regime
Dievo atvaizdą, tuomet pasaulis, kuriame gyvename ir
kurį mįslingu pavidalu regime šiame veidrodyje, yra
nuostabus ir prasmingas Dievo pasaulis. Dievo pasaulyje
viskas – net biocheminės formulės – tampa įstabiomis
substancinėmis formomis.

Būties medžio vaisių skonio, t. y. pažinti būties (kaip akto) esmės. Būtį
žmogus gali pažinti tik kaip neturiningą inteligibilumo ir būtiškumo
sankirtos ribą, kurią regime ontologiniame Dievo buvimo argumente.
Šiam argumentui nėra jokios alternatyvos.
12
Anot Swinburne’o, jei Hawkingo Visatos modelis teisingas, Die
vas kuria pasaulį amžinai, nuo amžinybės nustatydamas tokius gamtos
dėsnius, kokie jie yra, ir palaikydamas (konservuodamas) patį Visatos
egzistencijos aktą; žr. op. cit., p. 65.
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NAUJOJI LIETUVIŲ POEZIJA: EILĖDAROS
FORMŲ KAITA
Rima Malickaitė

Modernioji poezija pateikia alternatyvą: arba atmesti
eilėdarą kaip priemonę suvokti poezijos kūrinį, arba
keisti paties termino turinį, kreipti jį šiandien mėgsta
mos semantikos kryptimi. Šiame straipsnyje pasirinktas
antras kelias: eilėdara suvokiama ne vien kaip eiliuotos
kalbos garsinė sandara, bet kaip „eilėdaros“ reikšmės
variantas: eilė-dara – eilių darymas, o „eilės [...] – gar
so ir prasmės ryšys“1. Tad į eilėdaros analizės lauką
patenka ir garsiniai (ritminiai, melodiniai, foniniai),
ir prasminiai aspektai.
Žodinio meno objektą galima apibrėžti per priešpriešą,
apimančią neverbalinius menus ir apskritai kalbinės
komunikacijos faktą2. Tačiau kaip galima apibrėžti
poeziją, kaip apčiuopti vienatinį kalbinio ir prasminio
akto susiliejimą į vieną adekvačiai estetiniam suvokimui
teprieinamą objektą, visiškai nesusijusį su naratyvu ir
naratyvinėmis struktūromis3?

Tekstas: vidiniai ryšiai
Jurijus Lotmanas poeziją apibrėžia pasitelkdamas
elemento potencialą teksto prasminėje struktūroje4.
Poetiniame tekste vienas ar kitas elementas tampa
prasmingas ir keliaprasmis sąveikaudamas su kitais
tos struktūros elementais. Santykį, ryšį nustato kaip
tik papildomos, „apribojančios“ priemonės: ritmika,
rimika, eufonija, leksiniai, sintaksiniai ir semantiniai
pakartojimai.
Esama ir kitokių pakartojimų. Tai skirtingų lygmenų
dubliažas: „poetinio kūrinio segmentų sutapimai gali
labai aiškiai varijuoti, apimdami pačius skirtingiau
sius kalbos lygmenis labai skirtingais deriniais“5. Taigi
priešingai vieno lygmens formalią raišką, bet ne pras
mę dubliuojantiems pasikartojimams, dubliuojama ne
forma, o prasmė, t. y. visa įmanoma raiška kreipiama
vienos idėjos, prasmės link. Tokie „pakartojimai“ –
lygmenų koreliacija, kurią poetinis tekstas realizuoja
dvejopai, nes veikia maksimalizacija ir minimalizacija6.
RIMA MALICKAITĖ (g. 1976) – literatūros teorijos magistrė.
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Maksimalizacija – „tarp atskirų teksto lygmenų gali
mas papildymo santykis“7, minimalizacija – dubliažo
elementų sumažinimas iki minimumo.
Minimalizacija – tai elipsės, provokuojančios skaity
toją pagal analogiją su sistema atkurti praleistąjį narį.
Poetiniame tekste ji reiškiasi dviejų vienetų gretinimu,
eufonijos srityje, pasak Romano Jakobsono, tai yra
ritmas, asonansas, aliteracija8, lemiantys intonacinį
poetinio teksto spektrą.

Silabotonikos modifikacijos
Moderniojoje poezijoje intonacijos nevaldo Maironio
ištobulinta kirčiuotų ir nekirčiuotų skiemenų kaita,
t. y. silabotonika. Ne tik eilėraštis kaip visuma nebe
turi aiškios emocinės ar intonacinės kulminacijos – jos
net enka ats kir i vien et ai – eil ut ės, vald omos keleto
veiksnių, driekiasi, lūžta, kartojasi ir net nebėra aiš
kūs vienetai.
Silabotonikos tradicijos kontekste problemos kyla
ne vien dėl reiškinių sutrupėjimo, susiskaidymo, dėl
vienokio ar kitokio jų funkcijos pasikeitimo. Didžiau
1
Cohen J., La stucture du language poétique, Paris: Flammarion,
1966, p. 54.
2
Žr. Zumthor P., Langue et technique  poétique a l’époque romane,
Paris, 1963, p. 9.
3
Tiesa, moderniajai poezijai būdinga ir naratyvinio pasakojimo
struktūra ar bent jos užuomazgos. Naratyvumui atsiskleisti šiaip jau
išskirtinai „nenaratyvinėje“ literatūros rūšyje galimybę suteikia verlib
ras: „Verlibras ne tik atidaro vartus „žemosios“ leksikos srautams, ne
tik atpalaiduoja sintaksę nuo reguliaraus ritmo tiksėjimų, bet ir įveda
pasakojimo užuomazgas, guldo eilėraščio vyksmą į tam tikro įvykio
vėžes (Kubilius V., „Daiktavardėjanti poezija“, in: Metai, 2000, Nr.
3, p. 79).
4
Žr. Lotman J. M., Analiz poetičeskogo teksta, Leningrad: Prosveš
čenije, 1972, s. 36.
5
Ibid., s. 41.
6
Šiedu vienas kitą tramdantys mechanizmai į struktūrinę teksto
analizę įveda skaitytojo-suvokėjo problemą, nes minimalizacija pavei
ki tegali būti tuomet, kai suvokėjas išaugęs tradicijoje, leidžiančioje
apčiuopti minimalizaciją maksimalaus poetinių priemonių naudojimo
kontekste.
7
Lotman J. M., op. cit., s. 98.
8
Jakobson R., „Noveišaja russkaja poezija“, in: Idem, Raboty po
poetike, Moskva: Progress, 1987, s. 299–300.
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sia problema yra ta, kad poetiniam tekstui nebesant
silabotoniškam, nuvertėja jo struktūrinimo principai.
Pavyzdžiui, moderniojoje poezijoje statusus keičia met
rika ir ritmika: silabotonikoje ritmika tebuvo „integrali
metrikos dalis“9, o moderniojoje poezijoje metrika tėra
vienas iš ritmikos aspektų, viena iš galimybių (beje,
pačių paprasčiausių) atpažinti ritmingą – savitai seg
ment uot ą – kalb ą. Neb e ritm as apg lėb iam as metr o
(išsitenka jame), o metras sumenkėja, tampa vienu iš
šalutinių ritmo aspektų. Metrinė segmentacija išnau
dojama tik keletu atvejų, tačiau visada tam tikrame
pabrėžtinai akcentuojamame kontekste (sudaromos
metriškų ir nemetriškų vienetų opozicijos, jie kompo
nuojami į organizuotą, dėsningą visumą).
Eilėdaros požiūriu nuolat ant tradicijos ir naujybės
ribos esti verlibras. Nėra verlibro etalono, vieningo
principo ar apibrėžimo: verlibras neturi nei rimo, nei
aiškaus silabotonika grįsto ritmo. Tačiau ar esama
dėsningumo ar bent tam tikrų tendencijų šiame mir
gančiame nepastovume? Apskritai dėl kokių priežasčių
verlibras – ritminiu požiūriu nesuvaržytos eilės – dar
vadinamas poezija? Be abejo, į šį klausimą neįmanomas
vienas ir juo labiau kategoriškas atsakymas.
Atsižvelgiant į lietuvių literatūros tradiciją ir poezi
joje pasirodžiusius verlibro variantus, svarbu turėti
galvoje metro kriterijų: iš esmės lietuvių poezija grįsta
silabotoniniu principu. Metrinė kūrinio sankloda gali
būti labai įvairi, kartais net nepastebima, ją lemia
kūrinio kompozicija. Tačiau kalbant apie verlibrą, rei
kėtų koreguoti „metro“ ir „metroritminių dėsningumų“
supratimą. Metras suvokiamas plačiau negu silaboto
nikoje: ne vien kaip kirčiuotų ir nekirčiuotų skiemenų
kaitos matas, bet kaip viena iš pasikartojimo apraiškų.
Tai tam tikrų modelių (nebūtinai kirčiuotų skiemenų)
kartojimasis – svarbu, kas atlieka metrinę funkciją:
grafika, sintaksinės struktūros, išnyrantys metrikos
fragmentai, leksiniai ir semantiniai paralelizmai ar
įvairios šių aspektų kombinacijos.
Šiuo požiūriu bandant peržvelgti poetinių formų – si
labotoninių fragmentų bei kitų „ryšio“ priemonių – kaitą
bei derinimo tendencijas, bus atidžiau įsižiūrima į trijų
lietuvių poetų – Antano A. Jonyno, Aido Marčėno bei
Sigito Parulskio – tekstus.

fraz ės tvark a, pol ink is išd ėst yt i leks in ius vien et us
tampa idiomatinis. Sintaksinės idiomos virsta intona
ciniu veiksniu.
Strofos konstruojamos sintaksinių paralelių principu,
o sintaksė yra vienas pagrindinių intonacinių veiksnių.
Sintaksiniai pakartojimai lemia intonacinę simetriją,
kuri nėra visiškai analogiška, bet niuansuota, pvz.,
„Sentimentaliame atsisveikinime“ kartojamas leitmo
tyvinis „sudie“: „Ak sudievu pamok ir sudie“, „ak pamok
atsidusk ir sudie / ak sugniaužusi rankoj skarelę“, „tad
sudievu pamok ir sudie“.
Jonyno, iš dalies ir kitų tos pačios kartos poetų po
ezijoje gausu leksinių ir foninių pakartojimų. Leksinis
pakartojimas dažniausiai apgaubia eilutę, o jo padik
tuoti foniniai motyvai (tiek foniniai, tiek semantiniai)
plėtojami, modifikuojami visame eilėraštyje. Dažnai
leksiniai pakartojimai esti visiškai tautologiniai (tokiu
atveju niuansų ieškoma sintaksės lygmenyje), tačiau
Jonynui reikalinga ne vien anaforų ir epiforų, bet ir
viso teksto melodinė (tiek fonikos, tiek sintaksės pras
me) harmonija:

Antano A. Jonyno
intonavimo principai

aš kasdien rudeniop
kaip ir medis tampu vienišesnis kasdien
vis labiau ir labiau į save
panašesnis tampu su kiekvienu lapu
vis skaudžiau aš krentu vis baisiau
vis toliau nuo visų link žiemos

Jonyno poezijoje dominuoja maksimalizacija – prie
monės dubliuoja, papildo vienos kitas. Šalia poetikos
naujovių – sintaksinių moduliacijų, žaismo fonikos – Jo
nynui lieka svarbūs silabotoniniai dėsningumai, į pirmą
planą iškeliantys sintagmatiką – eilutė susiejama su
sintaksine fraze, jos linijiškumą pabrėžia ir silaboto
ninė ritmika. Dėl to kūrinio ribose nusistovi tam tikra
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vargana ta diena vargana
ir gana kad joje išsitenka
darganota dangaus marguma
ir mažytis artimas langas10.
Moderniojoje poezijoje intonacinė sklaida priklauso
nuo galutinai pauzes sudėliojančios grafikos. Jonynas ją
tarsi prisijaukina – eksperimentai nesujaukia eilėraščio
melodikos ir ritmikos, tik dar labiau jas paryškina.

Poetikos modifikacijos:
Aidas Marčėnas
Marčėnas – kitos kartos poetas. Jam būdingas me
loding um as, kurio kart u tars i band om a ats is ak yt i.
Atsiranda intelektualumo, kartais Gintarui Patackui
būdingos poetikos elementų. Garsinė organizacija nu
slūgsta, tampa fonu, o leksinių pakartojimų tinklas
plėtojamas daugiau pagal grafinius poreikius. Leksi
niai pakartojimai ir grafika modifikuoja silabotoninį
intonavimą, tačiau silabotoninio ritmo nesugriauna,
tik jį prislopina:

9
Žr. Girdzijauskas J., Lietuvių eilėdara: XX a., Vilnius: Mokslas,
1978, p. 6.
10
Jonynas A. A., Krioklys po ledu, Vilnius: Vaga, 1997, p. 163.
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krentant lapams kalbu
vis skurdžiau ir skurdžiau
ligi kito pavasario žiedo11.
Marčėnas silabotoninę dinamiką modifikuoja dvejopai
– arba įpindamas sinkopinių eilučių, arba pratęsimais ir
anžambemanais sutrikdydamas, nutraukdamas ritmin
gą kaitą. Tai grafikos ir ritmikos, grafikos ir sintaksės,
sintaksės ir ritmikos neatitikimai. Grafiniai perkėlimai
komplikuoja strofą, kita vertus, strofą komplikuoja ir
užsitęsusi, įprastoje vietoje nenutraukiama silaboto
ninės ritmikos eilutė. Tiek vienu, tiek kitu atveju si
labotoninis ritmingumas niveliuojamas, ištirpinamas
žodžių griūtyje: neatveriama pauzės tuštuma, tekstas
tampa vientisesnis (labiau artėja prie prozos intonavi
mo ir grafin
 io vaizdo):
regiu žolę išgeltusią saulėje paupy po raudonais šermukšniais visi mano draugai tas laukia strazdo pragystant tas žuvį praplaukiančią stebi tas žiogą sugavęs paleidžia jie tolsta gražiai pasroviui tarsi tobulas meilės paveikslas ruduo ateina Nufnufai (p. 26).
Šio eilėraščio pamatinė struktūra yra keliasluoksnė,
o sluoksniai – lygmenys – vienas kitą papildo ir konku
ruoja. Metrika ir sintaksė labai aiškiai atspindi pirminę
struktūrą, o prozinis užrašymas suardo taisyklingą,
kirčių dėsningumais bei pretenzijomis į izosilabizmą
pagrįstą segmentaciją (skaidymą į eilutes). Metro pėdas
šiame eilėraštyje atskiria ne vien įprasti pertrūkiai (sin
taksinio vieneto pabaiga ar tiesiog pauzės tarp žodžių),
bet ir pertrūkiai tarp skiemenų. Eilėraštyje grafinis
pavidalas perkelia akcentus (pvz., nelieka kadencijų
ritminio ir foninio akcento), ritmika nuslūgsta į antrą
planą – į pirmą iškyla kiti poetinio teksto junglumo krite
rijai. Taip peržengiamas ritminių ir sintaksinių darinių
implikuojamas dainingosios poezijos skambesys.

Sigitas Parulskis

dėsnius, ir pirmiausia pasinaudojant kalboje ir rašyme
(skaityme) glūdinčia prasmės perkeitimo galimybe:
norėsiu mataruoti kojelėm, paleistom žarnom
tegu tik tam, kad rašyčiau jums laiškus savo odoj
tegu tik tam, kad eilutes išklaipytų reumatas12.
Žod žiai grup uoj am i, į poe tin į tekst ą jung iam i ne
chaotiškai, o motyvuotai – grindžiama prasminiais
(ne intonaciniais) teksto poreikiais, poetiniame teks
te apeliuojama į įvairius poetinio teksto segmentus, į
kalbos siūlomą nevienaplokštę reikšmių paradigmą, į
užtekstinius darinius (pvz., Franzo Kafkos „Pataisos
darbų koloniją“).
Parulskio poezija – tai žodžio ir prasmės paradok
sas, lemiantis teksto daugiaprasmiškumą. Polisemijos
reiškiniai pirmiausia esti kalbiniai (žodyne fiksuojama
homonimija) ir loginiai – perkeltinės prasmės (palygini
mai, tropai) bei kompozicijos nulemti reiškiniai (atsiran
dantys tik tekste, dėl tam tikros jiems skirtos vietos ir
kompozicinės funkcijos). Parulskis išnaudoja tiek visus
polisemijos radimosi būdus – homonimiją, perkeltines
prasmes ir kompoziciją, tiek visas polisemijos teikiamas
prasmės galimybes: įvairūs polisemijos siūlai supinami
į poetinį tekstą. Ritmika ir prasmė dažnai išgaunamos
pasitelkus sintaksės performacijas. Sintaksę reikia re
konstruoti iš fragmentų, kurti. Kirčiuotų ir nekirčiuotų
skiemenų kaita taip pat esti intonaciškai ir kartais
kompoziciškai veiksni, tačiau eilutės arba nėra kompo
ziciškai aktyvūs metroritminiai vienetai, arba ritmiką
komplikuoja grafinis išdėstymas. Kaip teksto junglumo
priemonė išnaudojama fonika, vėlesniuose rinkiniuose
įvedami siužeto fragmentai, kurių neišbaigta struktūra
užpildoma vėlgi formaliomis poetinėmis priemonėmis
– jau minėtais fonizavimo ištekliais ir kt.
Rinkinyje „Mortui sepulti sint“ lingvistinė polisemi
ja eksponuojama, ji tampa viena iš ironijos priemonių,
pvz., „Vis tiek panašu apgavystė“:
migdai vaikus
lopšinė
mirtis vaisius
nokina
o, Dieve... kinas
kinas13.

Kur kas radikaliau negu Marčėnas nuo dainingųinto
nacijų mėgina atsiriboti Parulskis. Jo poezija, išlaikyda
ma poezijos statusą, įgauna visai kitą kokybę: tekstuose
išnaudojamas lietuvių kalbos privalumas – laisva žodžių
tvarka, peržengiama poetiniame tekste susiklostanti
sintaksinė norma. Parulskio poezijoje atsispindi su
jauktas pasaulis, tačiau tai ne pirminis chaosas kaip
Sigito Gedos poezijoje, o tvarkingo pasaulio subjauro
jimo pasekmė. „Jaukiama“ stilingai – pagal tam tikrus

Puslapio apačioje paaiškinama, kad „kinas“ – ne tau
tybė, o „cinema“. Ironija išgaunama ne vien pretenzingu
cinema skambesiu, bet ir paradoksaliomis foninėmis
sąsajomis: vaikus – vaisius, lopšinė – nokina – kinas.

11
Marčėnas A., Šulinys, Vilnius: Vaga, 1988, p. 42. Toliau tekste
nurodomas tik puslapis.
12
Parulskis S., Mirusiųjų, Vilnius: Baltos lankos, 1993, p. 56. Toliau

tekste nurodomas tik puslapis.
13
Parulskis S., Mortui sepulti sint, Vilnius: Baltos lankos, 1998,
p. 12.
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Tač iau „kin as“ šiam e tekst e nėr a vien leks em a ar
ironijos priemonė: visas eilėraštis konstruojamas ki
nematografiniu principu: kadras užkloja kadrą, kino
motyvas (judesys, garsas ar pan.) čia keičiamas foniniais
sąskambiais, semantiniais ir leksiniais paralelizmais.
Montažas išryškina vertikaliąją kryptį, nes foninės plė
totės apima ne vien eilučių kadencijas: migdai – mirtis,
vaikus – vaisius. Egzistencialistinę laikyseną (kad žmo
gus gimęs mirčiai) suardo virtualumas: viskas tevyksta
pompastiškame montažu, vieno kadro iškreipimu į kitą
besiremiančiame kine. Taigi eilėraštis susiklosto į keletą
sluoksnių, kuriems raktą duoda ironiškas akcentas –
minėtas paaiškinimas puslapio apačioje.
Parulskio poezijai būdingi intertekstiniai santykiai,
išeinantys už poezijos, kaip literatūros rūšies, ribų –
atsiranda sąsajų su prozos siužetais. Naratyvumas ir
aliuzijos į užtekstinius siužetus – galimybė kūriniui
būti visuma, atkurti prasminius ryšius nebe vientisos
dinamikos, foninių sąskambių ar sintaksinių ryšių pa
grindu (nors ir visi minėti elementai turi nepaneigiamos
reikšmės teksto junglumui), bet ir kaip naratyvinių
teiginių seką. Intertekstualūs ryšiai ir nesuvaržyta
poetinė forma leidžia eilėraščiui tapti siužetiškam, t. y.
jo pamatinę struktūrą konstruoti pasakojimo pagrindu.
Kita vertus, tokie siužetai kaip poetiniai tekstai įformi
nami pirmiausia grafinėmis priemonėmis14 – neišsky
rus eilutės grafiškai, nesudarius strofos, intonacinio
aktyvumo nustotų ir kiti poetinio teksto elementai:
anaforos ir epiforos, metroritminiai fragmentai ir kt.,
papildantys siužeto trūkuminę struktūrą (poezijoje
siužetai paprastai nėra išplėtoti, naratyviniai teiginiai
nėra dėstomi nuosekliai).
Mėginant suvokti tekstus, kuriuose naratyviniai teigi
niai nesusieti priežastiniais ryšiais, neretai semantinė
priklausomybė rekonstruojama fonikos, metrinių domi
nančių pagrindu, atsižvelgus į paralelizmų rinkinius.
Pavyzdžiui, eilėraštyje „Šaltis“ kaitaliojasi jambas (5
eilutės), triskiemeniai metrai (daugiausia anapestas ir
amfibrachis – po 4 eilutes), metrų kaita koreliuoja su
foninės dominantės kaita. Jambinėse eilutėse domi
nuoja [o] spektras:
su motina
kartu su motina
žengiu į požemius
gal iš tamsos
iš žemės.
Amfibrachio valdomas eilutes sieja pirmojoje amfib
14
Dėsninga, kad eilėraščiai su naratyvo užuomazgomis nėra nuosekliai
silabotoniški, rimuoti, rimai ar metroritmika tik sukabina naratyvinius
teiginius. Pvz., Patacko silabotoninės ir rimuotos ankstyvosios poezijos
kontekste aiškiai išsiskiria „istorijos“ (šis žodis iškeliamas į eilėraščio
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rachinėje eilutėje labai stipri, o vėliau slopstanti [r]
dominantė ir šalutinės [š], [s] aliteracijos:
į rūsį raugtų agurkų
statinėj sudrumstusi vandenį
pelėsiais apėjusį skystį
toks šaltis kad atima ranką.
Anapestinėse eilutėse vyraujanti foninė kaita išbai
gia abi sekas:
ale šaltas vanduo
ir iš kur šitoks šaltis
iš nakties ar iš žemės
po žeme bus šalčiau (p. 10).
Jambinės eilutės apgaubia visą tekstą: paskutinio dvi
eilio suskaidymas implikuoja paskutinės (anapestinės)
eilutės „po žeme bus šalčiau“ atitrūkimą nuo naratyvo,
jos apibendrinamąjį pobūdį. Pasakojimas užsimezga kaip
leidimasis į požemį – „po žeme“ („požemis“ foniniais
sąskambiais susijęs ir su tamsa („iš tamsos“), ir su „iš
žemės“). Vėliau asonansų ir aliteracijų pynė su „žeme“
susieja „šaltį“ („po žeme“, „požemiu“), dėl to klausime
„ir iš kur šitoks šaltis / [...] / gal iš tamsos / iš nakties ar
iš žemės“ siūlomi atsakymai „iš tamsos“ ir „iš nakties“
nėra nei kompoziciškai, nei foniškai motyvuoti.
„Dainingojoje“ poezijoje dominuoja sintagminė ašis,
dėl jos šiuose tekstuose išlieka svarbios ir tradicine
prasme suprantamos eilėdaros priemonės. Žvelgiant
iš eilėdaros perspektyvų, svarbu tai, kad silabotoninė
ritmika nėra vien ritmo reiškinys. Moderniojoje po
ezijoje išsiplečia tiek ritminių elementų repertuaras,
tiek tų elementų funkcijos: ritminiai ir intonaciniai
veiksniai įtakoja frazių atskyrimą, prasminių darinių
segmentaciją, taigi labai konkrečiai ir vaisingai daly
vauja audžiant prasminį audinį.
Parulskio poezijoje svarbioji teksto organizacinė ašis
yra vertikalė: grafikos suskaidyta sintaksinė frazė plyš
ta, virsta dviem sąlygiškai savarankiškais vienetais, o
vertikaliosios jungtys ir opozicijos teikia galimybę ir
netikėtai metaforizacijai, palyginimui.
Taigi moderniojoje poezijoje eilėdara plačiąja pras
me radikaliai keičia statusą: iš melodinio, intonacinio
principo ji tampa labai svarbiu turinio rodikliu, tam
tikrame kontekste net naratyvo rišlumo pagrindu. Pir
mo žvilgsnio nepatraukiančios struktūros pasirodo esą
nuorodos visam tekstui perskaityti.

pavadinimus: „Pavydi istorija“, „Istorija apie miegančiąją karalaitę“ ir
kt.; rink. „Amuletai“) – jos nerimuotos, dinamiką valdo daugiau grafi
ka, o ne silabotonika.
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Dievo pamirštas kampelis
Tapio Koivukari

Iš vaikystės geriausiai prisimenu tėvą, pasinėrusį į
savo darbą. Užkrypuodavau laiptais į viršutinį mūsų
namų aukštą, kur buvo girdėti nenutylantis stukse
nimas. Pro palėpės langą srūvančioje šviesoje, palin
kęs prie didelio medžio gabalo, jis plušėdavo su kaltu
ir suomišku peiliu, nepastebėdamas, kad aš atėjau.
Šiuose prisiminimuose gyvas nesibaigiantis rugpjū
tis, po langu saulės nutviekstas alksnis, nors už jo
kabo niūrus debesis. Dvelkia vasara, palėpe ir genių
vėsa, nosį kutena drožiamo tvirto brangmedžio kva
pas. Iš kerčių žvelgia daugybė keistų figūrų, medyje
ryškėjančių įlinkių ir kūgių, grindys klote nuklotos
skiedromis.
Iš užpakalio pritykinu prie tėvo ir paliečiu jo darbo
palaidinės skverną. Jis atsisuka ir nusiš yps o. Jam
gera diena.
– Na, kas gi, vyruti?
Jis paima mane į glėbį ir leidžia čiupinėti drožinį. Šis
tartum įlinkusio dubens dugnas, o iš paties jo vidurio
kaip sudužusio kiaušinio trynys spokso rutuliukas.
Tikrai keista, kad dar taip gyvai tai atsimenu. Jau bū
damas suaugęs, kartą mačiau tokį pat darbą didelėje
parodoje. Prieš akis taip gyvai stojo rugpjūčio popietės
prisiminimas, kad nenorom pratrūkau juoktis. Parodos
lankytojai žiūrėjo į mane kaip į pamišėlį.
– Žiūrėk, tai iš ąžuolo. Toks yra ąžuolas. Ne, šito
neliesk, tai kaltas – į jį gali sužeisti.
Tas drožinys buvo iš ąžuolo. Kažkas kita buvo iš
buko, beržo, alksnio, pušies, raudonmedžio. Eidamas į
pradinę mokyklą, jau pažinojau bent dešimt medienos
rūšių. Tai atrodė savaime suprantama.

Tapio Koivukari g. 1969 m. Raumoje, vakarinėje Suomijoje.
Studijavo teologiją Helsinkio universitete, baigęs dėstė tikybą
mokykloje. 1988 m. išleido pirmą romaną „Šcherų samurajai“.
1989 m. keliavo po Islandiją, grįžęs išleido knygą apie islandų
žvejus „Odino varnas“ (1990). 1990–1993 m. gyveno Vakarų
Islandijoje, Isafjorde, kur mokykloje dėstė drožybą. Grįžęs į
Suomiją, išleido novelių rinkinį „Žemuogių laukai“ (1994).
1998 m. išėjo antras novelių rinkinys „Tikros istorijos“.
Novelė „Dievo užmirštas kampelis“ iš rinkinio „Žemuogių lau
kai“. Iš suomių k. vertė Ieva Kosaitė.
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– Na, va. Bet dabar gal eitum pas mamytę, juk eisi.
Tėvas būdavo ir patenkintas, kad atėjau, ir nekan
travo vėl tęsti savo darbą. Vėliau vien iš oro virpėjimo
arba tėvo žvilgsnio išmokau įspėti, kada būtų geriausia
pas jį nueiti. Kada jis gali būti nusiteikęs išdaigoms,
prisidėti medžio kerplėšų ragus ir pavirsti siaubūnu,
baisiu neregėtu briedžiu ar kuo kitu. Arba kada jis
pern el yg užs id eg ęs dirbt i ar per gil iai nug rimzd ęs
sav o mint yse. Dar teb uv au ned id elis, kai suvokiau
tai geriau už motiną. Tėvas būdavo nepatenkintas,
jeigu jį trukdei netinkamu metu. Jam būdavo nesma
gu mane išprašyti, bet, šito nepadaręs, pasidarydavo
nešnekus ir nebūdavo labai linksma. Dažniausiai taip
ir atsitikdavo – tėvas buvo šalia, bet ir vis dėlto kaž
kur toli, su savo mintimis.
Namas, kuriame gyvenome, buvo senas, geltonai da
žytas, su pusiau nusilupinėjusiais langų rėmų dažais.
Jis buvo daug senesnis už tėvą ar motiną. Mansardinio
stogo šone buvo langas, kaip tik pro jį tėvas tempdavo
į vidų rąstgalius ir kerplėšas. Kita čerpių stogo šlaito
pusė buvo apaugusi ryškiai žaliomis samanomis. Kaž
kada motina sakė, kad jas reikėtų nugramdyti, bet
samanos buvo tokios gražiai žalios, kad taip ir liko.
Aplink nam ą aug o miškas, o kit oje pusėje driekėsi
seni dirvonai. Už jų dunksojo dar šiek tiek miško ir
ribuliavo salų nusėta jūra. Miglotai prisimenu, kaip
ats ik raust ę sunkv ež im iu pirm ą syk į įženg ėm e į šį
namą. Tėvas buvo karštai susižavėjęs, iškėlė mane į
viršų ir pasakė, kad štai čia yra naujieji mūsų namai.
Galbūt ir motinai namas patiko, bet vėliau ji dažnai
sakydavo, kad tai tėvas čia, į Dievo užmirštą kampe
lį, veržęsis. Tada šį posakį supratau savaip, maniau,
Dievo užmirštame kampelyje labai saugu gyventi.
Pas mus nusistovėjo tvarka, kad tėvas visą laiką
buvo namie, o mama ėjo dirbti į kaimą. Su tėvu dažnai
vaikščiodavome po mišką. Vasarą žemai apačioje prie
kranto, šalia meldų, jis laikė bučių. Tėvas duodavo
man drožinėti pliauskų arba lentgalių, rodė, kaip rei
kia laikyti skaptuką. Droždavau visokias senių gal
vas, o vietoj plaukų ir barzdos šerių prikalinėdavau
vinukų. Iš pušies žievės susimeistravau burinių val
telių laivyną, jas plukdėme su kaimyno vaikais. Sykį
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išskobiau mažą kaip geldutė, tėvas padėjo pritaisyti
jai dangtelį, ir iš valtelės išėjo brangenybių dėžutė.
Kartą įsipjoviau pirštą, bet stengiausi neverkti. Tėvas
užlipino pleistro ir leido vėl drožti. Toks buvo mūsų,
vyr ų, neb yl us sus it ar im as – kad gaus iu pab and yt i
drožinėti, nors motina kartais ir klausdavo, ar nebūtų
geriau palūkėti keletą metelių prieš imant į rankas
aštrius daiktus.
Kart ais iš pal ėp ės pas ig irsd av o nen ut rūkst am as
girgždėjimas ir stuksenimas. Nereikėdavo net laiptais
palypėti, ir taip žinojau – oras bus tvinkte pritvinkęs
darbo įkarščio, o tėvas nenorės būti trukdomas. Pasi
darydavau sumuštinį ir smukdavau į lauką. Žinojau,
kaip nueiti iki kaimyno, kur buvo mano amžiaus vai
kų. Šviesiaplaukis rimtų akių Albinas buvo vienmetis
su manimi, bet smulkesnio sudėjimo. Dvejais metais
vyresnė jo sesutė Kerstina dažnai vadovaudavo mū
sų žaidimams. Su jais išmokau švediškai ir kalbėjau
taip, kad neatskirsi nuo vietinių saliečių. Kai kada jų
motina pakviesdavo mane kartu pavalgyti. Ji gardžiai
gamino, nors ir kitokius valgius negu mano motina.
Retkarčiais ji klausinėdavo apie mus ir šio, ir to, ypač
apie tai, ką veikia tėvas. Stebėjosi, argi tėvas iš viso
nemano eiti į darbą; atsakiau, kad tėvo darbas palėpė
je ir kad jis dirba labai atsidėjęs. Kaimynė linktelėjo
galvą ir daugiau nieko nebeklausinėjo.
Tarpais pasitaikydavo, kad iš palėpės nebepasigirs
davo jokių garsų. Tėvas ten užlipdavo, pabūdavo kurį
laiką, grįždavo žemyn. Sėsdavo prie stalo, žiūrėdavo
pro langą, užsirūkydavo. Kartais bandydavo kažką
braižyti į piešimo sąsiuvinį, sviesdavo šalin pieštu
ką, išplėšdavo lapą ir jį suglamžydavo. Užgesindavo
cigaretę, valandėlę įsistebeilydavo į savo rankas ar
ba į langą ir pradėdavo tą patį iš naujo. Ir taip daug
kartų, kol, atstūmęs pilną peleninę, griebdavo švarką
ir nieko nepasakęs išeidavo. Šie tarpai būdavo daug
nemalonesni už tuos, kai tėtė užmiršdavo nulipti iš vir
šaus net pavalgyti. Ore tvyrojo kažkas slogaus – kaip
prieš perkūniją arba kaip tuomet, kai žodžiai įstringa
gerklėje ir iš vidaus ją spaudžia taip, kad net skauda.
Tokiu metu tėvas su motina dažnai bardavosi.
Paskui tėvas iš pasivaikščiojimų ėmė grįžti skubiu
žingsniu, braižydavo kažką savo bloknote, nebenu
mesdavo jo arba nusiskubindavo tiesiai į palėpę. Ten
jis užtrukdavo; vienas ilgai sėdėdavo ant uolų, tiesia
nugara, įsmeigęs akis į tolį. Mama nubraukdavo plau
kus man nuo akių ir sakydavo, kad tėvas stengiasi
susikaupti. Į palėpę jis atsitempė didžiulių rąstgalių ir
pradėjo. Iš medžių kamienų ėmė lukštentis stambios
fig ūr os, į vien a sus ip yn ę žmon ės ir žvėr ys, stipr ūs
kaip indėnų totemuose. Vėliau sužinojau prašmatnius
vardus to, ką tėvas drožė; jis murmėjo sau po nosimi
žodžius, kurių nesupratau: pasąmonė, archetipas, ša
manas... Mokėjau suomiškai ir švediškai taip, kaip
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saliečiai, bet ši kalba buvo kažkokia nauja, kažkokia
trečia kalba. Vis dėlto šie tėvo totemai man atrodė
daug įdomesni negu ankstesnieji įlinkiai, plokštumos
ir apvalumai. Tėvas dirbo pagautas stiprėjančio įkarš
čio. Kai jis kaldavo ant aukšto, visas namas aidėjo
nuo stuksenimo; nuo jo monotonijos aš užmigdavau.
Slinko savaitės, aušo ir temo dienos, driekėsi šešė
liai. Figūros tėvo drožiamuose medžiuose iš pradžių
atrodė atšiaurios ir orios, paskui jų išraiška darėsi
vis skausmingesnė, kol kiekvienas veidas persikreipė
į kančios ir pykčio kupinas grimasas, sąnariai atrodė
tarsi surakinti veriančio skausmo ar pasiruošę pašė
lusiam šuoliui. Tėvas buvo nešnekus ir paniuręs, ir
man tada nebesinorėjo vienam lipti į palėpę, atrodė,
tartum grėsmingos priešiškos būtybės būtų tykoju
sios pakampių prieblandoje. Skubindavausi iš tėvo
dirbtuvės prie durų, o tada žemyn laiptais į virtuvę,
bet pakeliui nedraugiškos būtybės spėdavo iš manęs
pasivaipyti ar kimiai sušvarkšti ką nors į ausį taip,
kad tekinas pasileisdavau į virtuvę. Ten visai kitas
pasaulis – šviesus, tvarkingas ir saugus, kuriame ne
rimstančios palėpės dvasios neturėjo jokios galios. Jos
nepakentė pašluostės ir elektros šviesos. Tačiau laikui
bėgant, juo labiau tėvo totemai iš rūsčiai didingų darė
si baisūs, o paskui vis gaižiau pikti ir kupini skausmo,
juo nepastovesnė darėsi motinos nuotaika. Kartais ji
išbardavo mane dėl niekų arba kalbėdavo su manimi
šiurkščiai ir trumpai, o kartais apkabinusi bučiavo ir
sakė, kad bent jau mane turinti, stipriai glausdavo
prie širdies, tarsi jai grėstų mirtinas pavojus.
Tokiomis valandėlėmis prie pietų stalo viešpatavo
kankinama tyla, kurią suardydavo tik peilių ir šakučių
skimbčiojimas į lėkštes ir priverstinai mandagūs pra
šymai: gal galėčiau duonos, prašom. Pačią sunkiausią
akim irk ą atm osf er a ties iog sul ed ėj o nuo mandagių
sakinių šaltumo, ir man pasidarė negera, valgis ne
teko skonio ir strigo gerklėje. Norėjosi šaukti, trenkti
į sieną savo lėkštę, kad nors kas įvyktų; riksmas ir
barniai būtų buvę geriau negu nesantaika alsuojantis
tariamas mandagumas, varžybos, kas šalčiau ištars
paprasčiausią žodį. Tėvai laikėsi nuostatos prie vaiko,
taigi prie manęs, nesibarti. Tėvas pavalgęs švystelėjo
indus į kriauklę taip smarkiai, kad jie vos nesudužo.
Motina jam kažką tarė, tėvas ketino atsikirsti, bet ji
tuoj pat nutraukė: „Ne prie vaiko“.
Jie išėjo į miegamąjį ir užsidarė duris. Uš baltai,
pilkšvai ir mėlynai dažytų filinginių durų pasigirdo
balsai, kurie tolydžio garsėjo – aukštesnis ir greites
nis motinos šūkaliojimas bei lygus tėvo dubenimas,
sumišęs su šūksniais. Grojo plokštelė, todėl nebegalė
jau išskirti žodžių. Bardamiesi jie turėjo įprotį uždėti
plokštelę, nes sykį buvau užtiktas, kai klausiausi per
rakto skylutę. Taigi visada grodavo plokštelė. Visa
da Dibelijaus „Tapiola“. Ji nė nespėjo apsisukti iki
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galo, kai tėvas trenkė durimis ir nubildėjo į viršų, iš
kur tuoj pasigirdo įnirtingas stuksenimas. Jis dirbo
tarsi įsiūčio pagautas – griebė medį ir bent jau iš jo
formavo tai, ką norėjo.
Užmigau įsikniaubęs į pagalvę nuo viršuje aidin
čio stuksenimo ir pabudau, kai jis jau buvo nutilęs.
Man e trošk in o. Užs id eg iau švies ą ir tams iu nam u
atsargiai yriausi į virtuvę. Svetainėje stovėjo senas
sieninis laikrodis, jo dureles virš ciferblato puošė me
džio raižinys. Laikrodis tiksėjo lygiai, stipriais dūžiais.
Man pasirodė, kad tėvo stuksenimą sekusios piktosios
būtybės žaižaruojančiomis akimis ir iššieptomis bur
nomis dabar slėpėsi tamsoje, sieniniame laikrodyje,
prisidengusios jo tiksėjimu.
Nežinau, kiek ilgai išstovėjau stebeilydamas į laik
rodį, kol išdrįsau pro jį prasėlinti, vis dar neatplėš
dam as žvilgsn io nuo cif erb lat o stikl o, kur is atr od ė
it iš pat amsio švečiant i grėsm ing a akis. Už manęs
pasigirdo atodūsis. Krūptelėjęs atsigręžiau. Suvokiau,
kad tai buvo ant sofos miegantis tėvas. Nesupratau,
kodėl jis ten gulėjo, bet man palengvėjo, nes tai buvo
mano tėtis, o ne kas nors kitas.
Paskui prisimenu dieną, kai mama susikrovė lagaminą
kelionei į miestą. Kai lydėjome ją į kaimo autobusų
stotelę, tėvas buvo labai rimtas, atrodė, jis turi valdy
tis. Motina visaip bandė man išaiškinti, kad mieste ji
gausianti mielesnį darbą ir galbūt vėliau mane pasiim
sianti, kad nebeturinti jėgų būti čia, Dievo užmirštame
kampelyje, kad pasiimsianti mane, vos tik įsikursianti
mieste, ir kad aš kada nors viską suprasiąs.
Mamai išvykus tėvas dirbo kaip ir anksčiau, o man
ėmė dingotis, kad besivaipančios būtybės pradėjo slan
kioti ir pirmame aukšte. Tačiau, atslinkdamos čia,
jos prarasdavo dalį savo pykčio bei pamėkliškumo ir
ilgainiui virto blankiomis, kone apgailėtinomis įsibro
vėlėmis. Stuksenimas palėpėje nutrūkdavo, atsirado
ilgesnių pertraukų, paskui jis virto vangiu traškėjimu
ir galų gale visai liovėsi. Tėvas sėdėdavo ant taburetės
prie darbastalio, vartė rankose skaptuką ir žvilgčiojo
į langą. Arb a kiurksojo prie vir tuv ės stalo, rūkė ir
žiūrėjo pro lang ą. Įrėm ęs į jį akis užsim iršd av o, ir
cigaretė tarp jo pirštų susmilkdavo iki pat filtro.
Vieną naktį prabudęs nuo baisaus sapno, nustyp
čiojau į tėvo lovą ir įsitaisiau šalia. Pamatęs, kad jis
nemiega, paguodžiau:
– Pamatysi, mama dar sugrįš. Tikrai, tikrai.
Tad a jau buv au prad ėj ęs moksl us. Kiekv ien ą ry
tą mus su Alb in u ir Kerst in a vež ioj o į bažn ytk ai
mio mok ykl ą. Mok ykl a turb ūt ir buv o svarb iaus ia
priežastis, kodėl mama iš karto napasiėm ė man ęs.
Albinas ir Kerstina žinojo, kad jos nėra. Sugalvojau
pateisinimą, kad motina mieste su reikalais, paskui
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prikūriau devynias galybes istorijų apie jos nuotykius
didm iest yje. Alb inas prit ariam ai linkčiojo, bet, kai
kartą pernelyg įsivažiavau gražbyliauti apie mamos
žygius, Kerstina tarstelėjo:
– Kanske kommer din mor aldrig tillbaka („Galbūt
tavo mama niekada nebegrįš“).
Mokykloje gaud av au šilt o valg io, vakarais valgy
davome bulves – kepėme jas keptuvėje arba krosnies
žarijose. Tėvas kartais siųsdavo mane į parduotuvę,
rečiau eid av o pats. Įduod av o vis mažiau ir maž iau
pin ig ų, kart u trump ėj o ir pirk in ių sąr ašas. Jis net
nebelipdavo į viršų, dažniausiai gulinėdavo ant sofos
ir spoksodavo į lubas, kartais užsirūkydavo ir po poros
užsitraukimų užmiršęs, kad rūko, paprasčiausiai leis
davo cigaretei smilkti, žiūrėdavo į ploną dūmų srovelę,
lėtai vinguriuojančią lubų link. Tada pas mus atėjo
Albino tėvas, įsistojęs į ilgus aulinius batus, skleisda
mas lauko oro kvapą, ir paprašė manąjį padėti dari
nėti vaivorykštinius upėtakius. Jis augino upėtakius
didžiuliuose tvenkiniuose ir dabar norėjo vieną jų su
žvejoti, išdarinėti ir laimikį išsiųsti į miestą parduoti.
Tėvas iš pradžių bandė ieškoti kliūčių ir net atsisa
kyti, bet Albino tėvas privertė jį apsivilkti darbinius
drabužius ir beveik jėga išsitempė. Aš išėjau paskui
juos ir tą dieną pražaidžiau su Albinu. Vakare tėvas
atėjo manęs išsivesti. Jis buvo gavęs didelį plastikinį
maišelį upėtakių, nuo jo trenkė kažkuo keistu, akys
žib ėj o, pas is ak ė, kad šeim in ink as pas tat ęs maga
ryčių. Pirmą kartą po ilgo laiko jis šypsojosi. Vėliau
tėvas vis nueidavo padėti prie Albino tėvo tvenkinių.
Maisto turėjome lig soties, ir, tiesą sakant, mudviem
kai kada būdavo visai smagu, tik aš ilgėjausi mamos.
Ir tėt is jos ilg ėj os i, nors to ir nes ak yd av o. Kart ais
kažką rašydavo, bet tuoj pat sulankstydavo, kai pri
eidavau arčiau. Tai buvo jo vieno reikalas. Iš mamos
kartą gavau atviruką, o tėvas – laišką, kurį perskaitė
pats vienas.
Tėv as iš nauj o prad ėj o laip iot i į pal ėpę, ir vėl po
visus namus pasklido stuksenimas, tik aidėjo kitaip
negu anksčiau. Jame buvo girdėti kažkas panašaus į
didžiosios zylės giesmelės nerūpestingą ištvermingu
mą, narsų linksmumą, atsidūrus viduryje nutirpusio
snieg o lop in ėl io. Syk į jis pam oj o man lipt i kart u į
viršų. Ant darbastalio stovėjo figūrėlė, toks nedidu
kas dėd el is, tač iau koj om is tvirt ai įsir ėm ęs į žem ę
ir su plačia šelmiška šypsena veide. Seniukas buvo
plačiaveidis, ilga nosimi ir pailgomis nusmailėjusio
mis ausimis. Jis buvo aiškių aiškiausias trolis ar į
jį panašus, bet visiškai kitoks nei tie, kuriuos tėvas
buvo išdrožęs paskutiniu metu. Anie buvo susirinkę iš
akmens skaldyklų ar kitų blogų vietų, o šie, be jokios
abejonės, buvo besišypsantys našios žemės augintiniai.
Greitai palėpėje apsigyveno daug geraširdžių senukų
ir senučių, kas su barzda, kas be jos, kas stovėjo, o
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kas sėd ėj o, kas buv o aps ir eng ęs, kas nuog as. Tėv o
išdrožtos moteriškės buvo su gana didelėmis krūtimis
ir apvalainais klubais, nuogi senukai – su nepadoriai
dideliu pimpaliuku, kuris dažnam stovėjo. Tėvas juo
kėsi, žaidė su manimi, vakarais paskaitydavo man
„Septynis brolius“, ir aš užmigdavau ramiu miegu.
Artėjo pavasaris, ir sykį, parėjęs namo, radau tėvą
išnešusį išvėdinti visus čiužinius ir patalynę, iš visų
jėgų skubantį švariai iškuopti namus. Jis ketino pa
sakyti man tai, ką buvau jau atspėjęs.
Kai motina sugrįžo, tėvai iš pradžių akylai žvelgė
į viens kitą, paskui apsikabino, tarsi bijodami, kad
kuris nors gali sudužti. Pamažu jie ėmė vis daugiau
pasit ikėt i viens kit u, o aš gav au pap as akot i visk ą,

kaip mums buvo nežmoniškai ilgu mamos, kaip tė
vas pusę žiemos kepė upėtakius ir taip maitinomės.
Ir kažkodėl visi trys juokėmės.
Vakare tėvas kieme užkūrė laužą, atnešė visus me
dinius senukus bei senutes ir pavasario vakaro vėsoje
sustatė juos ratu aplink laužą pasišildyti. Jau buvau
paguldytas miegoti, bet įsisupęs į anklodę nusėlinau
prie lango pasižiūrėti, kas dėsis lauke, ir susirangiau
pintame krėsle. Motina su tėvu susiglaudę sėdėjo ant
rąsto priešais laužą, o bent dvidešimt senukų plačiai
šypsojosi sustoję ratu aplink ugnį. Laužo kibirkštys,
žybt el ėj us ios tams aus mišk o fon e, tirp o skaidr ioj e
pavasario naktyje. Mama atmetė galvą ir skardžiai
nusijuokė. Taip ir užsnūdau į juos žiūrėdamas.


Gintautas Trimakas. Interjeras. Korpo (Suomija). 1992. Fotografija
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Ad hominem
Tomas Daugirdas

Nauja politika, naujos technologijos,
naujos mokymo kryptys, naujas mąs
tym as... Tai šiand ien tur ėt ų vis us
skatinti pritariant linksėti galvomis,
apie tai net nesusimąstant. Nauja,
nebūta, netikėta, įžūlu... yra vienin
telis būdas patraukti, bent trumpam
sužavėti nuolat atnaujinamo vartojimo
ištroškusią sąmonę. „Negirdėta nere
gėta“ galima pasakyti ir apie naujas
Rolando Pavilionio iniciatyvas įvesti
visiems privalomą 1000 litų studijų
reg istr ac ij os mok est į, stud ent ų iš
karto pakrikštytą „mokesčiu už studi
jas“. Su šiuo įvykiu lyg netyčia sutapo
ilgai rengto ir galų gale pernai priimto
„Aukštojo mokslo įstatymo“ apskun
dimas Konstituciniam teismui. Taip
ir norisi sušukti: „Kasdien po naują
iniciatyvą dėl aukštojo mokslo!“, „Nė
dienos be universitetinės naujovės!“, –
raginant visus patraukti ir įsitraukti
į šio nelengvo ir „išimtinių“ kūrybinių
galių reikalaujančio uždavinio vyk
dymą. Juolab kad prieš akis turime
aiškų tokios veiklos pavyzdį - Vilniaus
universitetą.
Paprastam prašalaičiui nereikėtų
turėti iliuzijų, kad kai šiandien kal
bama apie aukštąjį mokslą, galvojama
apie „univ ers it et us“: kalb am a apie
„Univ ers it et ą“. Kaip tik Viln iaus
univ ers it et o pol it ik a šiand ien yra
tapusi viso aukštojo mokslo politikos
Lietuvoje sinonimu. Kaip tik univer
siteto gyvenimas atskleidžiamas kaip
labiausiai dinamizuotas ir dinamizuo
jantis visuomenę.
Vilniaus universitetas pirmasis pra
dėjo vidinę restruktūrizaciją, pirmasis
ėmė priiminėti už mokslą mokančius
studentus bei įvedė studentų rotaci
ją. Iki šiol įstatymai ir jų pataisos lyg
ir „vij os i“ univ ers it et ą, band yd am i
prisitaikyti prie nenuspėjamų jo po
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lėk ių. Kaip tik rot ac ij os princ ip as,
svarbiausias universiteto išradimas,
atspindi universiteto dvasią, jo ne
prognozuojamumą. „Aukštojo mokslo
įstat ym o“, prii mt o prieš pusm et į,
neveiksmingumas vienareikšmiškai
atskleidžia dinamiškos reformų dva
sios pasekmes. Tai įstatymas, už kurį
universitetas pasirodė esąs daug aukš
tesnis, daug labiau „pažengęs“. Kaip
ir už Konstituciją. Nūnai valdininku
tap ęs buv ęs univ ers it et o rekt or ius
vieš ai par eišk ia, kad Kons tit uc ij a
ir anksčiau buvusi pažeidžiama, tai
esą kam apsimetinėti ir stengtis su
ja derinti naujus įstatus. Kas galėtų
būti teisėju byloje universitetas prieš
Konstituciją?
Iki šiol niek am taip ir nep av yk o
išsiaiškinti, kuo gi aukštojo mokslo
sistemai būtų naudingas registracijos
mokestis. Ne kartą minėta, kad jis
neabejotinai materialiai nenaudin
gas universitetams, tačiau studentų
lygiavos propagavime ir piktinimesi
universitetų lygiava galima įžvelgti,
jog ateityje tai bus naudinga universi
tetui. Tada, kai aukštosios mokyklos
negalės savarankiškai spręsti apie
mokesčio už studijas dydį.
Vilniaus universitete, turinčiame
išl aik yt i milž in išk ą adm in istr ac in į
aparatą bei prabangiai reprezentuo
tis visuomenėje, mokestis už studijas
yra didesnis negu kitose aukštosiose
mokyklose. Tai sąlygoja ir
konkursų stojant į kitas
aukštąsias mokyklas dydį.
„Išskirtiniam“ universite
tui tai, be abejo, neregėtas
išbandymas. Vienodas vi
sose aukštosiose mokyk
los e mok est is už stud i
jas sit ua c ij ą bent jau iš
pradžių turėtų pataisyti.

Galima numanyti ir antrą žings
nį. Anksčiau atrodęs kiek absurdiš
kas, tačiau iškėlus naujų iniciatyvų
dėl aukštojo mokslo bei nenutylant
dejonėms dėl Vilniaus universiteto
spec ial iz ac ij as kit os e aukšt os ios e
mok ykl os e dubl iuoj anč ių mok ym o
programų, tapo įtikimas gandas apie
universiteto plėtimosi planus. Dabar
jau vieša paslaptis deputato Pavilionio
ir Vilniaus pedagoginio universiteto
rektoriaus Antano Pakerio pokalbis,
tiksliau, pirmojo liepimas pasirengti
Viln iaus ped ag og in io univ ers it et o
restruktūrizacijai tampant Vilniaus
universiteto fakultetu. Kiek vėliau
pasklido kalbos apie panašų Vilniaus
dailės akademijos ir Vilniaus muzi
kos akademijos likimą. Įgyvendinus
šiuos planus, neliktų iliuzijų ir apie
nepriklausomą Vytauto Didžiojo uni
vers it et o ate it į, pris im in us, kur io
universiteto humanitarinis fakultetas
įsikūręs Kaune. Ką ir kalbėti apie jau
senokai saugumą praradusius Lietu
vos mokslinius institutus.
Universitetas pastaruoju metu itin
rūp in as i ir simb ol in io dom in av im o
stipr in im u, išo rin io keit im os i žen
klais aiškiai išreikšdamas siekį tapti
nel ygst am u Liet uv os valst yb ės ži
din iu. Juk iš ties ų tūkst anč io lit ų
registracijos mokestis, kaip „simbo
lin is“ atl yg is už gaun am as žin ias,
yra vieni niekai palyginti su pusės
milijono suma už aiškiai
jokios akivaizdžios mate
rialios naudos neturintį
universiteto siekį pasi
puošti žalvario durimis.
Universitetui nė motais,
kad jau sunaikintas XIX
a. port al o apv ad as bei
tuo nus iž engt a vis oms
kitoms privalomoms tai
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sykl ėms. Nauj am tūkst antm eč iui
universitetui trūks plyš reikia naujų
išskirtinių durų, kurias jis galėtų at
verti pasauliui.
Universitetas jau turi vienas duris
su prieangyje ant žalvarinių plokš
telių išgraviruotomis Šventojo Rašto
eilutėmis, „pasveikinančiomis“ kiek
vieną, įžengiantį į šią šventovę. Naujos
durys, siejamos su Martyno Mažvydo
vardu, be abejo, simboliškai įtvirtintų
sakralinę universiteto reikšmę ir visai
lietuvių kultūrai. Virš įėjimo į vieną
Vokietijos universitetą matytas užra
šas, atskleidžiantis ano universiteto
veiklos tikslus, „Geras – gražiam – tai,
kas teisinga“ šiame dinamiškame šio
universiteto amžiuje gali pasirodyti
juokingai banalus.
Tiesa, šiandien žalvarinių durų įren
gimo procesas susigriebus už Lietuvos
pam ink lus ats ak ing oms žin yb oms
kiek pristabdytas, tačiau, kaip teigia
atsakingas universiteto asmuo Sigi
tas Sunelaitis, jis vyksta, ir nežinia,
kaip jį sustabdyti. Nors neišsemiamas
univ ers it et o din am išk um as lyg ir
turėtų ženklinti jo kūrybinį sakralu
mą, beveik prilygstantį dieviškajam
kūrimui, tačiau išoriniam stebėtojui
šis procesas veikiau primena griau
nančią stichiją.
Universitetas, o kartu ir visa aukšto
jo mokslo sistema yra tapęs įvairiopų
išbandymų ir eksperimentų poligonu,
stic hišk o din am izm o, nep av ald aus
jokiam sveikam protui, raiškos vieta.
XIX a. rašęs kardinolas Johnas Hen
ry Newmanas dar turėjo iliuzijų, kad
ne universitetas, o žinojimas, tiesos
paieškos gali būt i sav aim e tiksl as,
istorija esanti ne sąlyga įtvirtinti do
minavimą, o išmintingų sprendimų
atrama: „Be to, sakoma, kad istorijos
studijos išplečia ir apšviečia protą, –
kodėl? Kadangi, kaip aš suvokiu, jos
sut eik ia jam geb ėj im ą spręsti apie
dabarties įvykius ir apie visus įvykius
bei sąmoningą viršenybę prieš juos,
kurios prieš tai jis neturėjo“.
Šiandien tenka klausti, kas gi yra
tas nenuspėjamas ir grėsmingas, pats
sau šeimininkas monstras Vilniaus
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universitetas? Juk senamiesčiu pa
sukus Universiteto gatve, jo pasta
tas atrodo toks pat kaip prieš dešimt
metų, nors kiek perdažytas ir, tiesa,
apgriautu bibliotekos fasadu. Studen
tai, atrodo, taip pat niekuo per daug
neišsiskiria iš visuomenės bei panašūs
į visai normalius žmones. Nesuklys
tume pastebėję, kad kaip prieš dešimt
metų, taip ir šiandien jis pirmiausia
siejamas su vienu, Rolando Pavilionio
vardu, ir dar labiau šis vardas sieja
mas su universitetu.
Kyl a klaus im as, kok ia tai vis uo
men ė, kur ioj e vien as žmog us sav o
veiksm ais gal i įgyt i tok ios did el ės
reikšmės bei savo pareiškimais sukelti
sumaištį ne tik viename universitete,
bet ir visoje aukštojo mokslo sistemoje.
Peršasi išvada, jog Lietuvos visuomenė
yra silpna, neturi jokių patvaresnių
saug os mec han izm ų nuo stic hišk o
giluminio valdžios primesto jos dina
mizavimo. Nepilietinė visuomenė yra
palankiausia dirva reikštis asmenybės
diktatui, galinčiam vesti į totalitarinės
valstybės kūrimą. Pavilioniui tvar
kantis Vilniaus universitete grėsmė
visuomenei buvo tik numanoma, bet
jam atsistojus prie valdžios vairo, ji
tapo reali.
Ribinėms patirtims palankioje vi
suomenėje pats buvimas universitete
yra beveik tapęs ribine patirtim. Uni
versitetas, apskritai mokslas, tampa
ter ap in e, stud ent ų ir moksl in ink ų,
iš ties ų svarb iaus ios univ ers it et o
dal ies, egz ist enc in io tvirt um o iš
band ym o viet a. Univ ers it et ą esant
pirmiausia „gyvenimo universitetą“,
o ne žinių ieškojimo vietą atskleidžia
studentams skirti Pavilionio žodžiai:
„darbo turės išsilavinę ir iniciatyvūs
žmon ės, jau šiand ien galv oj ant ys
apie rytd ien ą, o ne sėd int ys tėv ams
ant sprand o, aim an uoj ant ys ir lau
kiant ys, kad valst yb ė jiems „duot ų“
ir mokslą, ir darb ą“. Liek a siūl yt i
moksl in ink ams tapt i inic iat yv iais
ir pag al iau nulipti nuo universiteto
sprando.
Mintys apie visuomenės bei kultū
ros dinamizavimą nėra nei savaime

blogos, nei naujos. Tarpukariu profe
sorius Kazys Pakštas kaip kultūros
pažangos šauklys garsėjo fraze: „pasu
kime laikrodį 100 metų pirmyn!“ 1939
m. vasario 16 d. kalboje studentams
ateitininkams „Lietuviško dinamiz
mo gairės“ jis teigė: „Medžiaginėmis
gėrybėmis ir savo fizine jėga Lietuva
neg al ės imp on uot i did iems ir tur
ting iems krašt ams; ir nuo sav ųj ų
mes nepaslėpsime savo materialinio
mažumo. Tad šiuos materialinius ne
priteklius reikia visų jėgų įtempimu
gausiai papildyti jaukia socialine ir
dvasine aplinka, kad visi lietuviai,
o ne viena kuri parinktoji grupė pa
just ų tok į dvas in į komf ort ą, kok į
ned aug el is krašt ų teg al i sut eikt i“.
Stebina ano meto ir šiandienos situ
acijų panašumas bei daromų išvadų
skirtingumas. Kas šiandien dar kelia
naftalinu atsiduodantį klausimą apie
sav aim in ę moksl o bei išs il av in im o
svarb ą bei apie moksl in ės kasd ie
nybės stabilumą – vienintelį mokslo
pas iek im ų laid ą? Šios tem os, kaip
ir kalbos apie mokslą kuriantį gyvą
žmogų, o ne negyvą, todėl kiekvieną
dieną stimuliuotiną struktūrą, yra
seniai palikusios viešųjų svarstymų
apie aukštąjį mokslą areną.
Ref orm os šiand ien sup rant am os
ne kit aip, kaip res trukt ūr iz ac ij a,
tapusi naujos monopolizuotos aukš
tojo mokslo sistemos su vieno nekon
kurencingo, todėl ir svarbiausio bei
visose visuomenės gyvenimo srityse
lemiančio universiteto kūrimu. Aukš
tųj ų mok ykl ų rekt or iai, nor ėd am i,
kad jų vad ov auj am os aukšt os ios
mokyklos išliktų autonomiškos, tu
rėt ų kart u siūl yt i Vilniaus univer
sitetą išimtine tvarka privatizuoti,
taip išlaisvinant jį iš konkurencin
gos valst yb in ių aukšt ųj ų mok ykl ų
kasd ien yb ės. Juol ab kad ir gal im o
savininko toli ieškoti nereikia. Dar
ger iau būt ų univ ersit et ui sut eikt i
politinę nepriklausomybę, paskelbus
jį universitetu-valstybe bei taip bent
ligi tol, kol šis nesumanys kariauti,
užtikrinti nepriklausomos Lietuvos

valstybės pagrindų stabilumą.

101

viduramžių dvasingumas

Eucharistija ir šventasis Gralis

Krikščioniškos romano Queste del Saint Graal transformacijos

Aušra Grigaravičiūtė

Turbūt dažnas skaitytojas su atlaidžia šypsena ir leng
va ironija prisimins naivųjį Servanteso „Don Kichoto“
pagrindinį veikėją, kurį išugdė Viduramžių riterių ro
manai. Iš jų atkeliavę riterijos idealai buvo žavių, bet
sykiu ir perdėm paikų žygių paskata. Ypatinga Dono
Kichoto aistra šio žanro literatūrai bei jo mėginimas
beatodairiškai sekti joje propaguojamais idealais gali
mus stebinti ir kelti juoką. Vis dėlto Viduramžių roma
nai ne vien skelbė damos kultą bei idealizavo to meto
riteriją, kurios sarkastišką paveikslą piešia minėto
kūrinio autorius. Visais Viduramžiais būdinga alego
rizacijos dvasia nuolat transformuodavo pasaulietinius
pasakojimus, pateikiančius tik iš pažiūros neutralius
duomenis apie įvairius nutikimus ar aplinkinį pasaulį;
anapus jų ji įžvelgdavo religines prasmes. Taip bene
visoje to meto Europoje cirkuliavę populiarūs riterių
romanų siužetai netruko tapti turtingų alegorijų bei
sudėtingų religinių simbolių šaltiniais.
Artūro ciklo romanai, pasakojantys apie karalių Artū
rą, Apvaliojo stalo riterius bei šventojo Gralio ieškojimą,
taip pat nėra išimtis. Per XIII a. šie pasakojimai įgyja
ypatingą religinį matmenį, o pats Gralio, paslaptingojo
indo, į kurį, pasak legendos, buvęs surinktas nukryžiuo
toKristaus kraujas, ieškojimas tampa Dievo pažinimo
bei jo malonės siekio simboliu. Eucharistinė jo plotmė
tampa Artūro ciklo legendų krikščioniškos interpretaci
jos centru, o romanas Queste del Saint Graal(„Šventojo
Gralio ieškojimas“) – bene nuodugniausiu tokios inter
pretacijos pavyzdžiu. Todėl pažvelkime į eucharistinę
šventojo Gralio simbolikos plotmę, atkreipdami dėmesį
į tai, kaip XII–XIII a. Bažnyčios mokymas, teologinės
diskusijos dėl Eucharistijos, liaudies dvasinės prakti
kos ir hagiografinėje literatūroje bei to meto kronikose
plitę stebuklų aprašymai atsispindi konkrečiame Gralio
ieškojimą išpildančiame riterių regėjime.
AUŠRA GRIGARAVIČIŪTĖ (g. 1977) – Viduramžių studijų ma
gistrė (Vidurio Europos universitetas, Budapeštas), psichologijos bakalaurė (VDU). Domisi įvairiais Viduramžių religinio
gyvenimo bei filosofijos klausimais.
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Queste del Saint Graal ir Artūro romanų
ciklas
Queste del Saint Graal yra ypač svarbus analizuojant
šventojo Gralio eucharistinę simboliką. Kaip ir dide
lė dalis Viduramžių romanų, Queste savitai atspindi
platų to meto kasdienio, kartu ir intelektinio bei re
liginio gyvenimo realijų spektrą. Tačiau šis romanas
turi ir išskirtinių bruožų: XIII a. pradžioje1 jį parašė
nežinomas cistersų vienuolis, kuris „neabejotinai buvo
teologinių diskusijų žinovas“2. XIII a. – tai metas, kai
virė karštos diskusijos dėl Kristaus realaus buvimo
Eucharistijoje, transsubstanciacijos bei kitų su šiuo
sakramentu susijusių klausimų. Artikuliuotą formą
jos įgavo nuo XI a., stengiantis įtvirtinti Šventojo Sosto
pirmenybę bei suvienodinti liturgiją kaip atsparą prieš
atskiras regionines politines jėgas bei vietinius litur
ginius papročius3. 1215 m. Laterano IV Susirinkimas
apie eucharistinį perkeitimą pamėgino kalbėti varto
damas transsubstanciacijos terminą4. Kaip tik šiame
kontekste pasirodo romanas Queste del Saint Graal, į
kurį pirmiausia galima žvelgti kaip į teologinį traktatą,
kalbantį apie Dievo malonę5 ir parašytą turint aiškių
1
Tyr in ėt oj ai man o, kad šis rom an as gal ėj o būt i par aš yt as apie
1220–1225 m.
2
Malory, Works, red. E. Vinaver, Oxford, 1971, p. 759.
3
Rubin M., Corpus Christi: The Eucharist in the Late Medieval Cul
ture, Cambridge, 1991, p. 12.
4
Tiesa, šis terminas, turėjęs nurodyti eucharistinio perkeitimo būdą,
dar nebuvo tiksliai apibrėžtas. Detaliai „transsubstanciacijos“ termi
no bei sąvokos atsiradimą ir raidą bei pačios dogmos teologinį turinį
apžvelgia Macy G., „The Dogma of Transubstantiation in the Middle
Ages“, in: Journal of Ecclesiastical History, vol. 45, 1994, p. 11–41 ir
Goering J., „The Invention of Transubstantiation“, in: Traditio: Studies
in Ancient and Medieval History, Thought, and Religion, vol. 46,
1991, p. 147–170.
5
étienne’as Gilsonas trumpoje studijoje La mystique de la Grace
dans „La Queste del Saint Graal“ (Romania, 51, 1925, p. 321–347) iš
reiškia nuomonę, jog malonės tema šiame romane yra pagrindinė ir jo
teologiją glaudžiai susieja su cistersų mistika: romano siužetinė linija
veda į mistinės meilės ekstazę, kuri yra aukščiausias malonės veikimo
taškas cistersų mistikoje, o idealas, į kurį orientuojasi romano autorius,
yra mylinčios sielos gyvenimas su Dievu. Taip pabrėžiamas jausminis,
o ne vien intelektualusis Dievo pažinimo aspektas, būdingas šv. Ber
nardo Klerviečio pozicijai.
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didaktinių sumetimų6. Pagrindinis jo autoriaus tikslas
nėra, kaip pastebi Eugêne Vinaver, plėtoti vaizdingas
ir intriguojančias pasakojimo galimybes. Veikiau jis
siekia romaną panaudoti alegorijai plėtoti7. Pamėginę
palyginti Queste su kitais Artūro ciklo romanais, pa
matytume, kad kaip tik jame krikščioniškas religinis
lygmuo bene labiausiai artikuliuojamas. Williamas
Roachas, analizuodamas eucharistinę tradiciją kitame
Artūro ciklui priklausančiame romane Perlesvaus, rašo:
„Daugumoje tautinėmis kalbomis užfiksuotos Vidu
ramžių naratyvinės literatūros pavyzdžių praktiškai
neverta ieškoti kokių nors tiesioginių subtilesnių ir
gilesnių Bažnyčios mokymo atspindžių, išskyrus, be
abejo, Queste del Saint Graal, kuris tiesiog pribloš
kiančiai išsiskiria iš kitų romanų savo tonu, stiliumi
bei rašymo technika“8. Nežinomas šio romano autorius
aiškiai atmeta kurtuazinės meilės idealus ir pereina
prie specifinės didaktinės teologijos formos, kuri, tiesa,
skiriama tai pačiai feodalinio dvaro publikai. Queste
autorius skelbia šv. Bernardo Klerviečio mokymą, rei
kalaujantį griežtai ir galutinai išsižadėti pasaulietinės
riterijos vertybių, ryškiai išskleistų kituose Artūro ciklo
romanuose kaip Chrétieno iš Trua Conte del Graal9 ar
Volframo iš Ešenbacho Parzival10. Cistersų tradicija
turi didelės įtakos populiaraus siužeto interpretacijai
ir jį transformuoja: mistinė, o ne pasaulietinė meilė
skatina ieškoti šventojo Gralio, ir ši meilė reikalauja
visiškai išsižadėti kūniškosios:

riterių: jam Jis atskleis šventojo Gralio slėpinius ir
parodys tai, ko žmogaus širdis dar nepatyrė ir prieš
ką nublanksta visos kalbos11.
Tad dėl išskirtinės metaforų ir alegorinių vaizdinių
vartosenos romanas tampa ne tik ypatinga pastoracine
priemone pasauliečiui skaitytojui-amžininkui, bet ir ver
tingu istoriniu šaltiniu šiuolaikiniam tyrinėtojui. Queste
autorius, plėtodamas cistersų tradiciją, sykiu perteikia
Persivalis ir Galachadas su Gralio taure. Miniatiūra. Paryžiaus
Nacionalinė biblioteka

kiekvienas, kuris išvykdamas į šį [šventojo Gralio]
ieškojimą pasiims su savimi mergelę ar savo damą,
puls į mirtiną nuodėmę; ir nė vienas te neišvyksta,
kol jam nebus atleistos jo nuodėmės, ar be išpažin
ties, nes niekam nevalia įžengti į tokią didžią tar
nystę tol, kol nėra apsivalęs nuo sunkios nuodėmės
ir laisvas nuo bet kokios ydos. Nes tai nėra žemiškų
dalykų ieškojimas, bet Mūsų Viešpaties slėpinių ir
Jo paslaptingųjų džiaugsmų siekis. Šias dieviškąsias
paslaptis aukščiausiasis Mokytojas atskleis šventam
riteriui, kurį Jis pats išsirinko būti savo tarnu tarp
6
Plg. Vinaver E., op. cit., p. 759. Viduramžių kultūros istorijoje yra
nemaža pavyzdžių, kai tam tikros literatūros ir meno formos tampa
akivaizdžiomis didaktinėmis priemonėmis. Principas, jog silpna ar
nemokyta siela su materialių dalykų bei literatūrinių alegorijų pagalba
gali lengviau suprasti dieviškus dalykus ir prie jų priartėti, puikiai matyti
tiek mūsų aptariamame romane, tiek Viduramžių bestiarijų bei aviarijų
tradicijoje, tiek, be abejo, bažnytinėje dailėje.
7
Ibid.
8
Roach W., „Eucharistic Tradition in the ‘Perlesvaus’“, in: Zeitschrift
für romanische Philologie, 49, 1939, p. 10.
9
Dar kitaip šis romanas vadinamas Perceval le Gallois arba tiesiog
Perceval.
10
Labai tikėtina, jog šioje cistersiškoje Artūro romanų interpretacijoje
ir ypač tame, kaip romane yra formuojamas riterijos paveikslas, galima
atsekti tiesioginę vieno paties Bernardo Klerviečio teksto įtaką – tai jo
Liber ad milites Templi: De laude novae militae („Knyga Šventyklos kar
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žygiams: naujosios riterijos pašlovinimas“). Šiuo tekstu, kurį Bernardas
parašė vienam iš Tamplierių ordino įkūrėjų, savo bičiuliui Hugonui iš
Payens, Klervietis išdėsto, koks turėtų būti tikrasis „Kristaus riteris“, bei
piešia alegorinį Jeruzalės paveikslą. Tikrasis riteris, pasak jo, kovoja dėl
Kristaus ne tik su išorės priešais, bet pirmiausia su savo paties ydomis,
ir, perfrazuojant patį Bernardą, „jo sielą saugo tikėjimo skydas, o kūną
– plieno šarvai, ir jis visuomet pasirengęs aukotis vardan Kristaus“. Šis
tekstas, parašytas XII a. raginant į Kryžiaus žygius, neabejotinai buvo
aktualus ir XIII a. pirmoje pusėje: Laterano IV Susirinkimas numatė
Kryžiaus žygį 1217 m., kuris, tiesa, neįvyko dėl popiežiaus Inocento
III mirties (1216). Nepaisant to, ir vėliau dar buvo rengiami Kryžiaus
žygiai, bet jau ne vien tik į Šventąją Žemę, Palestiną, bet ir kovai prieš
įvairias erezijas, pirmiausia prieš katarus.
11
The Quest of the Holy Grail, translated with an Introduction by
P. M. Matarasso, Penguin Books, 1981, p. 47. Toliau puslapiai nuro
domi tekste.
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ir gyvenamojo meto realijas bei religinio gyvenimo fak
tus. Šis išskirtinumas ir pastūmėjo pasirinkti minimą
romaną kaip atramos tašką, nuo kurio galima leistis į
platesnę kai kurių XIII a. religinio gyvenimo reiškinių
analizę, susitelkiant į jo centrą – Eucharistiją, kuri ro
mane įkūnijama pasitelkus šventojo Gralio vaizdinį.

Šventojo Gralio eucharistinės
simbolikos raida
Apibrėžti Gralio simboliką per se yra labai sudėtinga:
šis simbolis susiformavo maišantis skirtingiems kultūros
sluoksniams ir dėl vėlesnės dažnos alegorizacijos tapo
itin kompleksiškas. Neabejotina, kad Gralio motyvas
Artūro ciklo romanuose turi keltiškas šaknis ir glaudžiai

sietinas su gausybės rago, magiškų gyvybines galias
sugrąžinančių katilų ir pan. vaizdiniais12. Tačiau mūsų
atveju svarbu tai, kad ir jo krikščioniškas eucharistinis
lygmuo turi gana painią istoriją bei savus šaltinius.
Jau minėtame romane Chrétienas iš Trua pirmas
sujungia pasakojimą apie Gralį su karaliaus Artūro
legendomis13. Tačiau šis pasakojimas dar neturi kokio
nors atskiro eucharistinio matmens. Conte del Graal
taip ir liko nebaigtas, tačiau netrukus pasipylė įvairūs
romano tęsiniai bei savitos interpretacijos. Pačioje XII a.
pabaigoje Robert’as de Borronas sukūrė eiliuotą romaną
Joseph d’Arimathie, kuriame, pasitelkdamas karaliaus
Artūro ir Gralio legendų bei apokrifinių evangelijų
medžiagą, šventojo Gralio simbolikoje aiškiai išskiria
naują plotmę. Kanoninės evangelijos apie Juozapą iš
Arimatėjos kalba labai šykščiai: minima
tik jį buvus slaptą Jėzaus mokinį, kuris
taip pat „laukė Dievo karalystės“. Jis bu
vo Jeruzalės sinedriono narys, palaidojęs
Kristų sau priklausančiame kape (Mk 15,
43; Lk 23, 50). Daugiau apie Arimatietį
pasakoja apokrifinė Petro evangelija, pa
rašyta II a., kurioje jis pristatomas kaip
„Piloto ir Viešpaties bičiulis“14. Apokrifinė
Nik od em o evang el ij a (dat uoj am a IV–V
a.) pasakoja apie Juozapo iš Arimatėjos
įkalinimą – todėl, kad šis palaidojęs Jė
zų. Tačiau ši evangelija mini ir tai, kad jį
išlaisvinęs prisikėlusysis Kristus, ir taip
Juozapas tapęs pirmu prisikėlimo liudyto
ju. Pirmoje savo romano dalyje Robert’as
de Borr on as lab ai smulk iai atpasakoja
Nik od em o evang el ij ą, tač iau tol iau jis
įveda keletą naujų motyvų ir taip sutei
kia Gralio legendai eucharistinį lygmenį.
Tai dar aiškiau matyti kitame vėlesniame
romane – Estoire del Saint Graal. Jo auto
rius, transformuodamas Borrono siužetinę
liniją, dar praplečia krikščionišką Gralio
legendos versiją. Queste įvykiai daugiau
sia ir aprašomi pagal toliau perteikiamą
Estoire del Saint Graal siužetą:
Juozapas iš Arimatėjos, kurį buvo pasam
dęs Poncijus Pilotas, prašo jo už savo atlik
tą karinę tarnybą atiduoti Kristaus kūną.
Pilotas ne tik patenkina Juozapo prašymą,

Galachado gyvenimo scenos. Miniatiūra.
Paryžiaus Nacionalinė biblioteka
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12
Keltiška Gralio simbolio kilmė nuodugniai ana
lizuojama Loomis R. S., „The Irish Origin of the Grail
Legend“, in: Speculum, 8, 1933, p. 415–431. Bendra
simbolio kilmės bei raidos vėlesnėse jo interpretacijose
apžvalga pateikiama Matthews J., The Grail: Quest for
Eternal, London, 1991.
13
Conte del Graal parašytas apie 1190 m.
14
Žr. vertimą Naujasis Židinys-Aidai, 1992, Nr. 6,
p. 5–9.
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bet dar ir dovanoja jam Paskutinės vakarienės taurę,
į kurią Juozapas surenka nuimto nuo kryžiaus Kris
taus kraują. Kai žydai Juozapą įkalina, kam tasai
palaidojęs Jėzų, prisikėlęs Išganytojas atneša jam
šventąjį indą ir pasako, jog Šventoji Dvasia jį saugos
ir globos iki pat jo išlaisvinimo. Žlugus Jeruzalei,
po 42 metų, jį išlaisvina Vespasiano kariai, o vėliau
pakrikštija šv. Pilypas. Kristui paliepus, Juozapas,
su savimi pasiėmęs Gralį, veda grupę krikščionių į
misijų kelionę po vakaruose esančius kraštus. Pake
liui Juozapui liepiama pastatyti medinę arką Graliui
(šitaip pabrėžiama analogija tarp Juozapo kelionės
su Gralio taure ir Senojo Testamento išsipildymo
Naujajame).
Gralio keliauninkai atvyksta į Saro tvirtovę, kurią
valdo su Egipto karaliumi Tolomeru kariaujantis
karalius Evelakas. Juozapas ir jo sūnus Juozapatas
Evelakui ir jo magams skelbia Trejybės bei Įsikūnijimo
slėpinį, tačiau jų pastangos evangelizuoti karaliaus
dvarą yra nesėkmingos. Kai Juozapas ir Juozapa
tas meldžia Dievo pagalbos priešais arką su Gralio
taure, jie įvesdinami į Gralio slėpinius, o Juozapatą
pats Kristus įšventina pirmu vyskupu. Dievo įsikiši
mas lemia Evelakui pergalę prieš jo priešus, ir visa
karališka Saro šeima bei visi pavaldiniai atsiverčia
ir pasikrikštija.
Įsteigęs Sare bažnyčią, Juozapas su savo palydovais
Dievo liepiami leidžiasi į misijas po britų žemes ir iki
pat savo mirties pamokslauja Britanijoje, Airijoje,
Škotijoje bei Velse. Saugoti Gralį patikima Juozapo
sūnėnams, kurių palikuonys savo ruožtu eina šią šven
tą tarnybą iki pat karaliaus Artūro dienų (taigi ištisus
keturis šimtus metų). Estoire nuolat leitmotyviškai
primena pranašystę, kad paskutinysis Juozapo pali
kuonis, vardu Galahadas, ne tik taps pačiu šauniausiu
riteriu pasaulyje, kilusiu iš kilmingos karaliaus Dovy
do ir Juozapo Arimatiečio giminės, bet ir vienintelis
iki galo užbaigs šventojo Gralio ieškojimą15.

Teologinis Queste del Saint Graal 
kontekstas
Laterano IV Susirinkimas pačiu pirmu kanonu pa
teikė Katalikų Bažnyčios tikėjimo sąvadą, kuriame
eucharistiniam perkeitimui apibūdinti buvo pasitelktas
transsubstanciacijos terminas:
Yra viena Visuotinė Bažnyčia, už kurios nė vienas
nėra išgelbstimas, kurioje yra tas pats vienas kunigas
ir viena auka – Jėzus Kristus, kurio kūnas ir kraujas
iš tikrųjų yra altoriaus sakramente duonos ir vyno
pavidalais. Duona į kūną ir vynas į kraują yra esmiš
kai perkeičiami (transubstantiatis) dieviškos galybės
dėka, kad mes iš Jo priimtume tai, ką Jis priėmė iš
mūsų, idant būtų padarytas tobulas vienybės slė
pinys. Šio sakramento teikti negali niekas, išskyrus
kunigą, apeigomis įšventintą Bažnyčios raktų galia,
kuriuos pats Jėzus Kristus perdavė Apaštalams ir
jų įpėdiniams16.

Ilga ir paini Gralio simbolikos istorija puikiai atspindi
religinės mąstysenos, įsikūnijusios Artūro ciklo roma
nuose, gyvybingumą ir talpumą. Gralio motyvas, kurį
Chrétienas iš Trua paliko vėlesnėms interpretacijoms,
įgavo paslaptingo indo reikšmę ir simbolizuoja taurę,
kurioje vyksta eucharistinis perkeitimas, bei dieviškąją
malonę, teikiamą tiems, kurie dalyvauja bendrystės su
Dievu slėpiniuose.

Šis kan on o fragm ent as sum in i kel et ą konk reč ių
problemų, kėlusių ginčų bei teologinių diskusijų, ku
rių, beje, didysis Susirinkimas neužbaigė. Tai realaus
Kristaus buvimo Eucharistijoje ir transsubstanciacijos
klausimai bei konsekracijos galimybė tik tarpininkau
jant kunigui.
Euc har ist ij os sakr am ent as buv o įsteigt as pask u
tinės vakarienės metu: Jėzus, palaiminęs duoną, ją
davė savo mokiniams sakydamas „tai mano kūnas“;
vakarienės pabaigoje jis davė jiems vyno sakydamas
„tai mano kraujas“. Eucharistijos įsteigimą paskutinį
vakarą prieš Kristaus kančią ir nukryžiavimą aprašo
keturios Naujojo Testamento knygos (Mt 26, 26–28; Mk
14, 22–24; Lk 22, 17–20; 1 Kor 11, 23–25). Eucharisti
jos šventimas lyginamas su amžinai truksiančia puota
Dievo Karalystėje. Eucharistija atsiduria krikščioniško
dvasingumo centre. Tačiau ir XI a., ir XIII a. tokie su
Eucharistija susiję klausimai kaip koegzistencija bei
transsubst anc iac ij a teb eb uv o svarst om i. Pas tang ų
suvienodinti liturgiją kontekste šv. Augustino (V a.)
tvirtinimas, jog „tikėjimo slėpiniais galima tinkamai
tikėti, bet jų negalima tinkamai paaiškinti“, negalėjo
būti priimtas be išlygų. Sąvoka „transsubstanciacija“
buvo sukurta pirmoje XII a. pusėje, mėginant nurodyti,
kaip įvyksta eucharistinis perkeitimas, kaip vynas ir
duona tampa Kristaus kūnu ir krauju, apimančiu kar

15
Ši Estoire del Saint Graal santrauka pateikiama pagal Lagorio V.
M., „Joseph of Arimatheia: The Vita of a Grail Saint“, in: Zeitschrift für
Romanische Philologie, 91, 1975, S. 55–56.
16
§1. [...] Una vero est fidelium universalis ecclesia extra quam
nullus omnino salvatur in qua idem ipse sacerdos et sacrificium Iesus
Christus cuius corpus et sanguis in sacramento altaris sub speciebus
panis et vini veraciter continentur transsubstantiatis pane in corpus

et vino in sanguinem potestate divina ut ad perficiendum mysterium
unitatis accipiamus ipsi de suo quod accepit ipse de nostro. Et hoc
utique sacramentum nemo potest conficere nisi sacerdos qui fuerit rite
ordinatus secundum claves ecclesiae quas ipse concessit apostolis et
eorum successoribus Iesus Christus. Lotyniškas tekstas iš Decrees of
the Ecumenical Councils, t. 1: (Nicaea I – Lateran V), red. N. P. Tanner,
Georgetown, 1990, p. 230.
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tu Jo sielą ir dieviškumą. Daugybėje diskusijų, kilusių
dėl perkeitimo būdo, buvo pabrėžiama fizinė Kristaus
buvimo tikrovė. Tačiau būtų labai netikslu tvirtinti,
kad Laterano IV Susirinkimas apribojo galimybę eu
charistinį perkeitimą aiškinti įvairiai 17. Gary Macy
rašo: „Iš tiesų teologai Laterano IV Susirinkimo metu
suskilo apytikriai į tris grupes, skirtingai aiškinančias
eucharistinio perkeitimo procesą. Vieni tvirtino, kad
duona ir vynas pasilieka drauge su Viešpaties kūnu ir
krauju; kitiems atrodė, kad duonos ir vyno substancijos
laipsniškai sunyksta, ir lieka tik kūnas ir kraujas. Ir
galiausiai trečia grupė laikėsi nuomonės, kad duonos
ir vyno substancija virsta kūnu ir krauju vos ištarus
kons ekr ac ij os žod žius. Šiuol aikine term in ij a pirm ą
teoriją pavadintume ‘konsubstanciacijos’, antrą – ‘ani
hiliacijos’ arba ‘sukcesijos’, o trečią – ‘transsubstancia
cijos’“18. Vėliau pamatysime, kad kaip tik paskutinės
pozicijos laikomasi romane Queste del Saint Graal; ją
vėliau išdėstys ir Tomas Akvinietis veikale Summa
Theologica (III. q. 75); dar vėliau Katalikų Bažnyčioje
ji bus pripažinta ortodoksine. Diskusijos, aristoteliško
mis sąvokomis svarstančios substancijos ir akcidencijų
atskiriamumo problemą, buvo žinomos ir mūsų neįvar
dytam cistersų rašytojui. Galimybė keistis substancijai
nesikeičiant akcidencijoms ir sudaro transsubstancia
cijos doktrinos šerdį. Tad kunigui konsekruojant duoną
ir vyną, jų forma bei išorinės savybės lieka tos pačios:
jų išvaizda, kvapas, skonis – kaip duonos ir vyno; ta
čiau jų pagrindas, pati substancija perkeičiama į tikrą
Kristaus kūną ir kraują19. Taip Kristaus kūnas draug
su visu Jo dieviškumu realiai pasilieka Eucharistijoje
duonos ir vyno pavidalais.
Tad svarbu pažymėti kristologinių doktrinų sąryšį su
mokymu apie Eucharistiją20. XIII a. maldingumo prak
tikos bei teologinės spekuliacijos linko labiau pabrėžti
Kristaus ne dievišką, o žmogišką prigimtį. Eucharisti
nis Skausmų Vyras bei kūdikėlis Jėzus tapo svarbiais
vaizdiniais, skatinusiais vėlesnę eucharistinės minties raidą. Nuo XII a. antros pusės ypač sus tipr ėj o
požiūris, kad Eucharistija apėmė tikrą, kenčiantį ir
marų Kristaus kūną. Daugybė veiksnių galėjo sąly
goti tokį akcentų pasikeitimą, ir kai kurie tyrinėtojai
čia nurodo naujus elgetaujančių ordinų kristologinius
aspektus. Kartu pastebėtina, kad liaudies maldingumo
praktikos visuomet turėjo didelės įtakos „aukštiesiems“
teologin iams svarst ym ams. Štai pav yzd ys iš Tom o

Akviniečio Summa Theologica – tiesa, kiek vėlesnis,
bet galintis puikiai iliustruoti abipusį poveikį. Doctor
Angelicus savo pamatiniame veikale iškelia tokį klau
simą (ST, III. q. 76, a. 8): „ar iš tikrųjų Kristaus kūnas
išlieka šiame sakramente, kai Jis yra regimas kūdikio
arba kūno pavidalu?“

17
Diskusija galutinai baigėsi tik su Tridento Susirinkimu, kurio me
tu „transsubstanciacijos“ doktrina buvo priešpriešinta protestantiškai
„konsubstanciacijai“, apie kurią tuojau pat kalbėsime.
18
Macy G., op. cit., p. 13.
19
Plg. Lynch J. H., The Medieval Church, London, 1992, p. 281.
20
Šis sąryšis svarstomas Y. Congar straipsnyje „Doctrines Christo
logiques et Théologie de l’Eucharistie: Simples Notes“ (in: Revue des
Sciences Philosophiques et Théologiques, 66, 1982, p. 233–244).

Lynch J. H., op. cit., p. 281–282.
Vauchez A., The Laity in the Middle Ages: Religious Beliefs and
Devotional Practices, Notre Dame, Ind., 1993, p. 259.
23
Bynum C. W., Holy Feast and Holy Fast: Religious Significance of
Food to Medieval Women, Berkeley, 1987, p. 58.
24
Ibid., p. 60.
25
Ibid., p. 51.
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Eucharistinis liaudies maldingumas
Realus Kristaus buvimas Eucharistijoje buvo suvo
kiamas kaip pagarbią baimę keliantis slėpinys. Taip jį
Viduramžiais priėmė ir paprasti žmonės, ir dvasinin
kija. XIII a. Mišių metu kunigas stovėdavo nugara į
susirinkusią bendruomenę, dažnai už užtvaros, kuri iš
dalies arba net ir visiškai užstodavo vaizdą. Iš žmonių
buvo reikalaujama labai kruopščiai pasirengti Komu
nijai. Paprastai jai buvo rengiamasi einant išpažinties,
pasninkaujant, keletą dienų susilaikant nuo lytinių
santykių ir t. t.21 Tačiau, kaip pažymi André Vauchezas
knygoje Les lïïcs au Moyen Age, žmonės Viduramžiais
„išpažinties ėjo dažnai, meldėsi daug, bet Komuniją
priimdavo labai retai“22. Priežastis – baimė nevertai
priimti Viešpaties kūną ir kraują. Dvasininkija buvo
lab ai jautr i sakr am ent o prof an ac ij os pav oj ui, kur į
galėjo kelti tikintieji, a priori suvokiami kaip nusidė
jėliai. Ambivalentiškas buvo pats požiūris į Komunijos
priėmimą: viena vertus, žmonės aiškiai suprato, kokią
naudą teikia dažnai priimama Komunija ir jos karštai
trošk o; kit a vert us, teo log ai baim in os i, kad dažnas
Komunijos priėmimas gali būti mažesnio pagarbumo,
lengvabūdiškumo sakramento atžvilgiu priežastimi ir
net vesti prie profanacijos23. Caroline W. Bynum pa
stebi, jog „esant atmosferai, kai išpažinčių klausytojai
bei religinė vyresnybė kontroliavo priėjimą prie Eu
charistijos ir skatino skrupulingą bei pagarbios baimės
kupiną ruošimąsi, žmonės, einantys Komunijos, prie
sakramento jau savaime artėdavo su dvasiniu ir psi
chologiniu pakylėtumu“24. Tokiame kontekste radosi
praktika tiesiog žiūrėti į ostiją, ji neretai vadinta netgi
„antr uoj u sakr am ent u“, tik int, kad jau pats faktas
pamatyti ostiją turi dvasinės vertės. Gali būti, kad
tokia situacija sustiprino eucharistinių stebuklų bei
regėjimų populiarumą ir dažnumą. Bynum tvirtina,
kad „eucharistinių stebuklų klestėjimas XII ir XIII
a., kai padėta ant patenos, uždaryta tabernakulyje
ar pakylėta kunigo rankose ostija regimai pavirsdavo
21
22
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į Kristų, nebuvo (kaip daugelis tvirtina) transsubs
tanciacijos doktrinos vaisius. Veikiau tai buvo tam
tikros maldingumo formos išraiška, kuri tik darė tokį
doktrininį apibrėžimą tiesiog akivaizdų“25.

Galachadas pristatomas Artūrui ir Apvaliojo
stalo riteriams. Miniatiūra. Paryžiaus
Nacionalinė biblioteka

Eucharistinių regėjimų būta jau gerokai anksčiau,
pasak Roacho, įvairiomis formomis jų aptinkama dar
patristiniu laikotarpiu. Analizuodamas eucharistinį
regėj im ą Art ūr o cikl o rom an e Perl esv aus, Roa c has
parodo, kad egzistavo mažiausiai trys tokių regėjimų
funkcijos: „a) bausmė tiems, kurie nepagarbiai priima
ar elgiasi su Eucharistija, b) atlygis arba paguoda iš
tikimam tikinčiajam, c) abejojančio žmogaus tikėjimo
sustiprinimas“26. Eucharistiniai regėjimai Vakaruose
paplito dėl Grigaliaus Didžiojo įtakos. Tačiau, kaip
pastebi Roachas, pats Grigalius pateikia tik keletą istori
jų apie stebuklingas ostijos galias ir niekur neužsimena
apie jos persikeitimą į kūną ar kraują, ar net į žmogaus
figūrą. Kai kurių autorių manymu, svarbų vaidmenį
eucharistiniams stebuklams plintant to meto prancūzų
kronikose atliko reakcija į XII a. albigiečių ir valdiečių
erezijas27. Įvairių eucharistinių stebuklų, randamų
XII–XIII a. kronikose bei hagiografiniuose tekstuose,
Roach W., op. cit., p. 12.
Albigiečiai, dar kitaip vadinami katarais, buvo XII–XIII a. daugiausia
Italijoje ir Pietų Prancūzijoje paplitusi eretikų sekta. Būdami dualistai,
šie nepripažino sakramentų, fizinės Kristaus gimimo, nukryžiavimo
bei mirties tikrovės. Valdiečių sąjūdis, prasidėjęs XII a. pabaigoje,
iš pradžių nebuvo dogmiškai kuo nors nuo ortodoksinės Bažnyčios
mokymo nukrypusi erezija, o pagrindiniai nesutarimai kilo dėl pasau
liečių pamokslavimo, kuris tuo metu buvo tik dvasininkijos (tiksliau,
26
27
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kontekste galima išskirti įvairias eucharistinių ap
sireiškimų reikšmes bei jų teikiamų pamokymų lyg
menis: „Būdinga apsireiškimų pobūdžio diferenciacija
tampa pastebima tik XII a. Vien tik kūno ar kraujo (ne
žmogaus figūros) pasirodymas būdingesnis ‘bausmės’
istorijoms, o žmogaus figūra dažniausiai pasirodo ‘at
lygio’ istorijose“28. Štai Reineris iš Lježo veikale Lacry
mae aprašo kunigo regėjimą, kai jis mato prie kryžiaus
prikaltą berniuką, iš kurio šono į atnašavimo taurę
laša kraujas ir vanduo. Pradėjus kalbėti „Tėve mūsų“,
regėjimas staiga pasikeičia, ir kunigas pamato tą patį
vaiką sėdintį soste šlovėje. Vaiko ostijoje vaizdinys
pab rėž ia Krist aus žmog išk ą prig imt į, kart u tamp a
savita paralele su Abraomo auka: Dievas aukoja savo
vienatinį sūnų, kaip ir Abraomas aukojo Izaoką ant
Morijos kalno. Šiame regėjime apčiuopiama ir princi
po „tas pats vienas kunigas ir viena auka“ elementų.
Miri Rubin, komentuodama Viduramžių eucharistinius
regėjimus, rašo: „taip akis buvo įpratusi ir taip buvo
išlavintas protas perkeistą (transubstantiated) ostiją
regėti kaip tikrą Kristų, – ypač vienu jo kenčiančiųjų
pavidalų – kaip paaukotą kūdikį, – jog tos šiurpios is
torijos apie kraujuojantį kūdikėlį Kristų ostijoje šioje
kultūroje buvo toleruojamos ir galėjo cirkuliuoti exemp
-la pavidalu“29.
Tokioje eucharistinių regėjimų, stebuklų, praktikų
bei tikėjimų gausybės kontekste pasirodo ir riterių,
užbaigusių šventojo Gralio ieškojimą, regėjimas ro
mane Queste del Saint Graal. Eucharistiniai slėpiniai,
sudabartinantys Kristaus nukryžiavimą, mirtį ir jo
teikiamą malonę, sudaro dalį šventojo Gralio simboli
kos, ir čia iškyla literatūrinio kūrinio forma. Šventasis
Gralis sujungia skirtingus Viduramžių religinio gyve
nimo lygmenis, o aukštoji teologinė kultūra susipina
su populiaria liaudiška ir vica versa.

Gralio riterių regėjimas
Gralio riteriai, išpildę šventojo Gralio ieškojimą, da
lyvauja Eucharistiniame slėpinyje; jiems suteikiama
garbė regėti „atidengtą, atskleistą Gralį“, ir tai gali būti
interpretuojama kaip tiesioginis mistinis dalyvavimas
sakramento teikiamoje malonėje. Galimybę regėti at
skleistą Gralį galime suprasti ir kaip apreiškimą – at
pildą už „tyriausiųjų riterių“ nuopelnus. Tačiau žvilg
telėkime įdėmiau į patį Queste del Saint Graal tekstą ir
pažiūrėkime, kaip jame atsispindi jau minėti tikėjimai
kunigijos) dispozicijoje.
28
Ibid., p. 47.
29
Rubin M., op. cit., p. 137. Exempla – tai trumpi vaizdingi anekdo
tinio pobūdžio pasakojimai, paprastai naudoti moralizavimo tikslais
arba taikyti kokios nors idėjos iliustracijai, ypač pamoksluose.
30
Visas šventojo Gralio ieškojimą užbaigiantis regėjimas aprašomas
paskutinėje romano dalyje. Gralio misterijoje dalyvauja iš viso dvylika
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Tegul nebuvusieji Šventojo Gralio ieškojimo bendrais pasišalina iš šios vietos: nes neteis ing a, kad
kuris nors jų čia pasiliktų30. (p. 274)

pastatė žvakes ant stalo, trečiasis padėjo audeklą
šalia šventojo Indo; o ketvirtas angelas laikė ietį virš
pat Indo, kad lašantis iš jos kraujas patektų tiesiai į
jį. Kai tik tai buvo atlikta, Juozapas pakilo ir paky
lėjo ietį kiek aukščiau virš Indo, kurį po to uždengė
gelumbe. (p. 274–275)

Gralio riteriai dalyvauja Šventosiose Mišiose kara
liaus Pelėjaus rūmuose. Tik dalyvavusiems ieškojime,
t. y. apsivaliusiems ir pasirengusiems eucharistinei
sąjungai, leidžiama pasilikti menėje, kurioje vyks Gra
lio misterija.

Dabar Juozapas pradeda aukoti Mišias. Angelai jam
atneša visa, kas reikalinga aukai; ietis, be abejonės,
čia atitinka Longino ietį, kuria buvo perdurtas Kris
taus šonas, tad nuo ieties laša Kristaus kraujas. Toliau
– svarbiausias perkeitimo momentas:

Ir kai menė buvo visiškai tuščia, ir joje nebuvo nieko,
išskyrus ieškojimo bendrus, pasilikusiesiems staiga
pasirodė iš dangaus nusileidžiantis žmogus, apsiren
gęs vyskupo drabužiais ir rankoje laikantis vyskupo
lazdą, o ant jo galvos buvo uždėta mitra. Šlovingame
soste jį nešė keturi angelai, kurį šie po to pastatė
prie stalo, ant kurio stovėjo šventasis Gralis. Ant šio
svečio, nužengusio pas juos vyskupo pavidalu, kak
tos buvo įrašyta: ČIA YRA JUOZAPAS, PIRMASIS
KRIKŠČIONIŲ VYSKUPAS, KURĮ MŪSŲ VIEŠPATS
ĮŠVENTINO SARO TVIRTOVĖJE, DVASINIUOSE
RŪMUOSE. Riteriai pakankamai gerai galėjo įskai
tyti užrašą, bet jo prasmė juos nepaprastai stebino,
nes Juozapas, apie kurį skelbė užrašas, turėjo būti
iškeliavęs iš šio pasaulio jau daugiau kaip prieš tris
šimtus metų. (p. 274)

Po to Juozapas elgėsi taip, tarsi ruoštųsi aukoti Mi
šias. Kiek palaukęs, jis iš Indo išėmė duonos gabalėlį
primenančią ostiją. Pakylėjus ją aukštyn, staiga į jį
nužengė į kūdikį panaši figūra, švytinti ir žaižaruo
janti kuo skaisčiausiai, kaip tikra ugnis. Jis įžengė
į duonos gabalėlį, kuris priešais susirinkusiųjų akis
tuoj pat įgavo žmogaus pavidalą. (p. 275)

ir mokymai apie Eucharistiją. Štai kaip prasideda rite
rių įvesdinimas į šventojo Gralio paslaptis:

Žmogus, pasirodęs riteriams, yra kunigas: eucharisti
nis perkeitimas įmanomas tik tarpininkaujant kunigui.
Kita vertus, nors nėra ortodoksiška tvirtinti, kad kaip
tik Juozapas iš Arimatėjos (kai kuriais atvejais jo sū
nus Juozapatas) yra pirmasis vyskupas, šios pozicijos
laikomasi daugumoje Artūro romanų ciklo interpreta
cijų, ir ji kyla iš apokrifinių tekstų bei patiria daugybę
transformacijų Viduramžių literatūroje31. Pažiūrėkime,
kaip toliau plėtojasi veiksmas:
[...] jis [Juozapas] prisiartino prie sidabrinio stalelio
ir kniūpsčias parklupo priešais altorių. Staiga, jau po
kiek laiko, jo ausis pasiekė atsilapojančių menės durų
trenksmas. Juozapas ir menėje buvę riteriai pasisuko
ir pamatė keletą angelų, kurie į menę jam nešė to
kius dalykus: du rankose nešė žvakes, trečiasis laikė
raudonos gelumbės audeklą, o ketvirtasis turėjo ietį,
kuri taip gausiai kraujavo, kad lašai smarkiai krito
į indą, kurį angelas laikė kitoje rankoje. Pirmieji du
riterių: prie Galahado, Bohorto bei Persevalio, apie kurių klajones pasa
koja romanas, prisijungia dar devyni nežinomi riteriai; taip autorius veda
paralelę su dvylika Paskutinėje vakarienėje dalyvavusių apaštalų.
31
Kaip antai jau minėtame Estoire.
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Po konsekracijos ostijoje pasirodo kūdikis. Tai Kristus.
Ši dalis primena daugelį atlygio istorijų, kur Kristus
apsireiškia vaiko ar kūdikio pavidalu savo ištikimiems
tikintiesiems. Tačiau kartu svarbu pastebėti, kad vaikas
pasirodo iškart po pakylėjimo. Tai reiškia, kad Queste
autorius XIII a. debatuose apie eucharistinio perkeitimo
laiką yra ortodoksijos pusėje.
Juozapas pradingo iš jų tarpo, ir jie netgi nežinojo, kas
jam nutiko. Tada riteriai baimingai užėmė savo vietas
prie Stalo, o jų veidais liejosi meilės kupinos ašaros.
[...] Tuomet bendražygiai, pakėlę akis, pamatė nuogą
žmogaus figūrą, išžengiančią iš šventojo Indo: iš jos
rankų, pėdų bei šono tekėjo kraujas. Jis tarė jiems:
„Mano riteriai, mano tarnai ir ištikimieji sūnūs, gyve
nantys Dvasioje dar būdami kūne, jūs, taip uoliai
manęs ieškojusieji, aš nebegaliu daugiau slėptis nuo
jūsų, ir jūs esate verti išvysti dalį mano paslapčių, nes
jūsų patirti vargai padarė jus vertais užimti vietą prie
mano stalo, prie kurio dar niekas nebuvo sėdėjęs nuo
pat Juozapo iš Arimatėjos dienų. Visiems likusiems
atitenka tarnų užmokestis: tai reiškia, kad šios pilies
riteriai ir daugybė kitų buvo pripildyti šventojo Indo
teikiamos malonės, tačiau niekada nebuvo paliesti
malonės taip arti, kaip dabar esate jūs. Imkite ir
valgykite šio brangaus valgio, kurio jūs taip seniai
troškote ir dėl kurio turėjote iškęsti daugybę išmėgi
nimų“. (275–276)
32
Šiame rašinyje paliesti anaiptol ne visi šventojo Gralio simboli
kos aspektai. Vis dėlto manau, jog ir toks dalinis žvilgsnis padeda bent
kiek giliau pažvelgti į pačius svarbiausius jos bruožus, šiuo atveju į
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Eucharistija ir šventasis Gralis

Šis fragmentas vėl suteikia galimybę pamatyti teo
loginės doktrinos atspindžius romane: riteriai priima

„savo Išganytoją“, kuris jiems atrodė kaip duona. Ta
čiau iš tikrųjų tai nebuvo paprasta duona, o realus
Kristus, ir štai kodėl ši duona jiems atrodė tokia „sal-di
ir maloni“. Čia taip pat galima užčiuopti ir mokymo apie
substancijos ir akcidencijų atskiriamumą elemen-tų:
ostija išlaiko duonos išvaizdą, skonį bei kvapą, tačiau
jos substancija jau yra tikro, gyvo Kristaus, o ne duo
nos. Šis Jo realus buvimas ostijoje pats savaime yra
atlygis riteriams, jiems suteikiantis begalinę palaimą
bei malonę.
Šis paslaptingas romane aprašomas vyksmas nėra
vien rašytojo išmonė ar grynos fantazijos vaisius. Jis turi
tvirtą teologinį pagrindą, kartu ir ilgą dvasingumo tradi
ciją, siekiančią ankstyvosios patristikos laikus. Šventojo
Gralio paveikslą kuria tiek pagoniški, tiek krikščioniški
elementai. Nepaisant to, pats Queste del Saint Graal
autorius naudoja savo šaltinius siekdamas vieno tikslo:
perteikti gilias religines tiesas bei sampratas pasaulie
tinio dvaro publikai. Jis pasitelkia vaizdinius, kuriuos
puikiai pažįsta jo skaitytojai bei klausytojai, tačiau iš
esmės transformuoja pasaulietinius vaizdus į religinio
turinio alegorijas. Nors oficialioji Bažnyčia niekada
nejautė reikalo išreikšti savo nuomonės eucharistinės
šventojo Gralio simbolikos klausimu (neišlikę oficialių
bažnytinių šaltinių, kaip nors komentuojančių savo metu
itin populiarias Artūro ciklo legendas), šis simbolis vis
vien išlieka supaprastintu XII–XIII a. aukštosios teolo
gijos išdėstymu, kartu ir liaudies maldingumo praktikų
atspindžiu. Be abejo, šventasis Gralis Queste del Saint
Graal pasirodo to meto realijų kontekste, ir tai darė jį
dar labiau suprantamesnį ir artimesnį tiems, į kuriuos
kreipėsi nežinomas mūsų romano autorius 32.


eucharistinę plotmę. Mes aptarėme vieną teksto fragmentą, tačiau
neabejotinai vertinga būtų apimti ir viso romano vyksmo kontekstą,
analizuojant teologinę ir ideologinę jo specifiką, jame pateikiamas

realijas bei romano herojų paveikslus, kurie taip pat laikytini religines
idėjas įkūnijančiomis alegorijomis. Tad lieka dar daugybė neatsakytų
klausimų, o kartu ir daugybė kitų prieigos galimybių.

Juozapui pradingus, Gralio riteriai tampa dar vieno
persikeitimo liudytojais: jie išvysta Skausmų Vyrą.
Kristus pats vietoj Juozapo tampa kunigu. Jis, Kristus,
yra auka, bet kartu ir aukojantysis, kunigas. Jis išdalija
riteriams ostijas, pats jas dėdamas jiems į burnas:
Jis paėmė į rankas šventąjį Indą, ir priėjęs prie Gala
hado, kuris jam artėjant puolė ant kelių, davė jam jo
Išganytoją. O Galahadas, pagarbiai sudėjęs rankas,
jį priėmė visa savo širdimi. Taip pat ir kiti riteriai.
Ir kiekvienam jų atrodė, kad ostija, kurią jis įdėjo į
burną, buvo pagaminta iš duonos. Kai jie visi priėmė
tą šventąjį maistą, kuris jiems atrodė toks saldus ir
malonus, jog atrodė, kad visas pasaulio saldumas
būtų įsikūręs jų kūnuose, juos pamaitinusysis tarė
Galahadui:
„Sūnau, kuris esi toks tyras ir nesuteptas, kaip tik
įmanoma būti šiame gyvenime, ar žinai, ką aš laikau
rankose?“
„Ne, – atsakė Galahadas, – nežinau, jei nepasakysi
man“.
Jis atsakė: „Tai yra indas, iš kurio Jėzus Kristus su
savo mokiniais valgė Velykų avinėlį. Tai indas, pats
savaime pasirodęs mielas tiems, kuriuos aš radau es
ant mano ištikimais tarnais, tiems, kurių akivaizda
nuo seno labiausiai žeidė neturinčius tikėjimo. Ir
todėl, kad jis savaime atrodė mielas visiems mano
žmonėms, jis buvo kuo verčiausiai pavadintas šven
tuoju Graliu“. (p. 276)
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viduramžių dvasingumas

lii Pamokslas

Beati pauperes spiritu, quia ipsorum est regnum coelorum (Mt 5, 3)

Mokytojas Ekhartas

[LE S.168] Pati Palaima pravėrė išminties lūpas ir ta
rė: Palaiminti dvasios neturėliai1, nes jų yra dangaus
karalystė.
Visi angelai, visi šventieji, visi kada nors gimusie
ji turi nutilti, kai prabyla ši Tėvo Išmintis, nes visa
angelų ir visų kūrinių išmintis prieš neperprantamą
Dievo Išmintį tėra gryna kvailybė. Ir ši Išmintis sakė:
palaiminti neturėliai.
Esama dvejopo neturto. Pirmasis yra išorinis netur
tas; jis geras ir didžiai girtinas žmoguje, vykdančiame2
jį laisvu noru iš meilės mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui,
nes jis pats žemėje jį turėjo3. Apie šį neturtą čia daugiau
nekalbėsiu. Tačiau yra dar ir kitas neturtas, vidinis
neturtas, ir apie jį kalba mūsų Viešpaties žodžiai, kai
jis sako: Palaiminti dvasios neturėliai.
Tad prašau jūsų būti tokiais [neturėliais], idant su
prastumėte šią kalbą. Nes laikydamasis amžinosios Tie
sos, sakau jums: jei netapsite panašūs į šią Tiesą, apie

kurią dabar ketiname kalbėti, nesuprasite manęs.
Jūs manęs klausėte, kas gi yra neturtas savaime ir
kas yra neturėlis. Noriu į tai atsakyti.
Vyskupas Albertas4 mokė, kad neturėlis yra tas, ku
ris nesidžiaugia jokiais Dievo sukurtaisiais daiktais5,
ir tai gerai pasakyta. Bet mes pasakysime dar geriau
ir neturtą suprasime dar aukštesne prasme: neturėlis
yra tas, kuris nieko nenori, nieko nežino, nieko neturi6.
Apie šiuos tris dalykus aš dabar kalbėsiu, ir labai prašau
jūsų dėl Dievo meilės, jei pajėgsite, suprasti šią tiesą.
O jei ir nesuprasite, nesirūpinkite dėl to, nes ketinu
kalbėti apie taip sudarytą7 Tiesą, kad net tarp gerųjų
žmonių ją pajėgs suprasti tik nedaugelis8.
[LE S.170] Pirmiausia sakėme, kad neturėlis nieko
nenori. Šią prasmę kai kurie žmonės supranta neteisin
gai. Tai tokie žmonės, kurie atgailauja ir išoriškai to
bulinasi būdami prisirišę prie savo pačių esybės9, ir tai
jie laiko didžiu dalyku. Dieve, pasigailėk, kaip mažai

1
Netù rėlis ne tik neturi turto, jis nieko neturi, todėl šis žodis man
pasirodė labai tinkamas Mokytojo Ekharto mintims perteikti. Be to, jis
turi gražią tradiciją mūsų katalikiškoje raštijoje: Saliamono Slavočinskio
giesmynas (1646), Konstantino Sirvydo „Punktai sakymų“ (1629, 1644)
bei Fridricho Kuršaičio (1883) žodynai, vysk. Antano Baranausko ST ver
timas (žr. Lietuvių kalbos žodynas, t. 8, Vilnius: Mokslas, 1970, s.v.).
2
Tout. Čia minima vykdymo sąvoka į vienuolių savęs tobulinimo
programą buvo įvesta Evagrijaus Pontiečio, vėliau Jono Kasiano (pvz.,
Coll., 14, 1) perduota visam Vakarų vienuolių sąjūdžiui. Plačiau žr.
Aleknienė T., „Angelo regėjimas arba Grigaliaus Nazianziečio testa
mento komentaras“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1993, Nr. 2, p. 3–10.
3
Hât gehabet. Ekhartas neiškenčia nepanaudojęs retorinės oksimorono
figūros (De Libera A., ad locum). Plačiau žr. pakankamai taiklią Ekharto
kalbos retoriškumo apžvalgą: Eretas J., „Mistikų kalba ir stilius. Studija
apie Eckeharto ir kai kurių vidurinių amžių mistikų kalbą ir stilių“, in:
Atheneum, 1930, Nr. 2, p. 113–160.
4
Albertas Didysis (†1280), dominikonų teologas, Tomo Akvinie
čio mokytojas Kelno dominikonų studium generale. Ekhartas ir pats
studijavo Kelne pas Alberto mokinius, vėliau vadovavo šiai mokyklai
(1323–1324). Iš kur paimta ši Alberto citata, nėra žinoma.
5
Fundamentalaus Augustino skyrimo džiaugtis/naudotis variacija.
Anot Augustino, džiaugtis reikia tik Dievu ir savo bei artimo siela, o
naudotis – visais kitais pasaulio dalykais.
6
Cf. Margareta Poreta, Speculum simplicium animarum, 42 (ed. Paul
Verdeyen SJ, CCCM 69, p. 131): „O, šventoji Bažnyčia, tarė Šventoji
Dvasia, nori žinoti, ką ši siela žino ir ko ji nori? Pasakysiu, tarė Šventoji
Dvasia. Ji nieko nežino, o jei ir žino, tai tik tai, kad nieko nežino. Ir ji
nieko nenori, tik to, kad nieko nenori. Ir šis „nieko nežino“ ir „nieko
nenori“, tęsė Šventoji Dvasia, duoda jai visą Trejybėje amžinai slypin

tį lobį“. Panašiais žodžiais Margarita kalba savo knygos įžangoje: c.
13, p. 55: „Į tai, Meile, atsakau, tarė Mąstymas, kad ši knyga pasakoja
nuostabius dalykus apie šią sielą. Todėl ji sako, kad siela nesirūpina,
nėra gerbiama, nesulaukia pagarbos, neturi neturto, neturi paguodos,
neturi vienišumo, neturi meilės, neturi neapykantos, neturi pragaro,
neturi rojaus. Ir ji pasakoja, kad ši siela turi viską ir nieko neturi, žino
viską ir nieko nežino, visko nori ir nieko nenori. Ji taip pat nenori, tę
sė Mąstymas, nei paniekos, nei neturto, nei kankinystės, nei kančių,
nei šv. Mišių, nei pamokslų, nei pasninko, nei maldų ir ji prigimčiai
duoda viską, ko tik ji prašo be jokios sąžinės graužaties“. Laikoma,
kad Ekhartas „suontologinęs“ šias ir panašias Margaritos mintis; cf.
Vann ier M.-A., „La thémat is at ion de la myst iq ue rhéno-flam and e
par Eckhart“, in: Jacobi K. (Hg.), Meister Eckhart. Lebensstationen
– Redesituationen (Quellen und Forschungen zur Geschichte des
Dominikanerordens, Neue Folge 7), Berlin: Akademie Verlag, 1997,
S. 193–204.
7
Sô getâner. Taip sudėtą, tokią, tokios prigimties dievišką ir amžiną
Tiesą.
8
Kas buvo Mokytojo Ekharto klausytojai? Popiežiaus Jono XXII bulė
prikiša, kad jis „netinkamų dalykų mokęs prastus žmones“. Šioje vietoje
matome Mokytoją išpažįstant savo mokymo ezoterizmą. Kitur Ekhar
tas prisipažįsta, kad jam būsią gana pamokslą sakyti kad ir bažnyčios
aukų dėžutei (smulkiau žr. Langer O., „Eckhardt und sein Publikum
am Oberrhein. Zur Anwendung rezeptionstheoretischer Ansätze in der
Meister-Eckhart-Forschung“, in: Jacobi K., op. cit., S. 177–192).
9
Die liute, die sich behaltent mit eigenschaft in penitencie und in
ūzwendiger üebunge. Sunkumų kelia žodis eigenschaft. Čia pasirinkau
Quinto (an ihrem selbstischen Ich festhalten, S. 304) ir De Libera (restent
attachés â leur être propre, p. 349) siūlomą interpretaciją.
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šie žmonės išmano apie dieviškąją Tiesą! Šie žmonės
vadinami šventais žvelgiant į išorę, bet iš vidaus jie
asilai, nes nesupranta dieviškosios Tiesos ypatingu
mo. Šie žmonės taip pat sako, kad neturėlis yra tas,
kuris nieko nenori. Tačiau tai jie aiškina taip: žmogus
turi gyventi taip, kad jis visuomet visuose dalykuose
tenkintų ne savo paties norus, bet turi siekti tenkinti
mylimiausiąjį Dievo norą10. Šie žmonės geri, nes jų nuo
monė11 gera, todėl norime juos pagirti. Dievas iš savo
gailestingumo tesuteikia jiems dangaus karalystę. Bet
aš kalbu laikydamasis dieviškosios Tiesos: šie žmonės
nėra tikri neturėliai, jie net nepanašūs į neturėlius.
Jie dideli tik nieko geresnio nežinančių žmonių akyse.
Tačiau aš sakau, kad jie – asilai, nieko nežinantys apie
dieviškąją Tiesą. Dėl gerų savo norų jie turėtų pasiekti
dangaus karalystę, bet apie neturtą, apie kurį ketiname
kalbėti, jie nieko nežino.
Jei kas manęs dabar paklaustų, kas gi iš tiesų yra
neturėlis, kuris nieko nenori, atsakydamas tarčiau
štai ką: kol žmogus turi tiek, kad turi savo norą vyk
dyti mylimiausiąjį Dievo norą, tol toks žmogus neturi
neturto, apie kurį norime kalbėti. Mat toks žmogus vis
dar turi norą, kuriuo nori patenkinti Dievo norą, ir tai
nėra tikras neturtas. Todėl tikrąjį neturtą žmogus turi
tuomet, kai jis yra toks tuščias12 nuo savo sukurtojo13
noro, koks buvo, kai dar išvis nebuvo. Tad sakau jums,
laikydamasis amžinosios Tiesos: kol turite norą vykdyti
Dievo norą, kol trokštate amžinybės ir Dievo, tol nesate
tikri neturėliai. Mat neturėlis yra tik tas, kuris nieko
nenori ir nieko netrokšta.
[LE S.172] Kai dar buvau pirmojoje savo priežastyje,
neturėjau jokio Dievo ir aš pats buvau savęs priežas

tis. Aš nieko nenorėjau, aš nieko netroškau, nes buvau
tuščia esybė, pažįstanti pati save Tiesos džiaugsme.
Tuomet aš norėjau pats savęs ir nenorėjau nieko dau
giau. Tai, ko norėjau, buvau aš pats, ir kas aš buvau, to
ir norėjau, ir tuomet aš buvau tuščias nuo Dievo ir visų
daiktų14. Bet kai aš išėjau iš savo laisvojo noro ir gavau
savo sukurtąją esybę, tuomet jau turėjau savo Dievą.
Nes prieš pradedant būti kūrinijai, Dievas dar nebuvo
Dievas: veikiau jis buvo, kas buvo. Kai atsirado kūrini
ja ir gavo sukurtąją būtį, tuomet Dievas jau nebebuvo
Dievas savyje, o buvo Dievas kūrinijoje.
Bet mes sakome, kad Dievas, kiek jis yra Dievas, nė
ra aukščiausiasis kūrinijos siekis, nes tokį pat didelį
turtą turi ir menkiausias kūrinėlis Dievuje. Ir jei musė
turėtų mąstymą ir mąstydama galėtų ištirti amžinąsias
Dievo gelmes, iš kurių ji atėjo, tuomet, kaip sakome,
Dievas, kartu su viskuo, kuo Jis yra Dievas, negalėtų
nei patenkinti, nei išpildyti šitos musės [norų]15. Todėl
mes prašome Dievo, kad taptume tušti nuo Dievo, kad
tiesą suprastume ir amžinai džiaugtumės ten, kur ir
aukštieji angelai, ir musės, ir sielos yra lygūs, ten, kur aš
buvau ir norėjau to, kas buvau, ir buvau tai, ko norėjau.
Taigi mes sakome: jei žmogus siekia būti neturėlis savo
norais, jis turi taip mažai norėti ir trokšti, kaip norėjo
ir troško, kai dar visai nebuvo. Tad šitaip žmogus yra
nieko nenorintis neturėlis.
Antra: neturėlis yra tas, kuris nieko nežino. Kita proga
esame sakę, kad žmogus turi gyventi taip, kad niekam
negyventų, – nei sau, nei Tiesai, nei Dievui. Bet dabar
mes kalbame kitaip ir norime pasakyti štai ką: žmogus,
idant turėtų tokį neturtą, turi gyventi taip, kad niekada
nepagalvotų, jog gyvena niekam, – nei sau, nei Tiesai, nei

10
Den liebsten willen gotes. Neturėlio noro ir Dievo noro tapatumas
– viena pagrindinių šio Ekharto pamokslo minčių. Neturėlis pasiekia
palaimą tik tuomet, kai tarp jo noro ir Dievo noro nėra jokio skirtumo,
galinčio atskirti jį nuo Dievo. Ši tema pamoksle aptariama ir varijuo
jama labai plačiai. Prie lietuvių teologinio žodyno pripratę skaitytojai
netruks pastebėti, kad paprastai yra kalbama apie „Dievo valią“, todėl
turėčiau paaiškinti, kodėl čia ir visame pamoksle stengiausi nuosekliai
willen, wille versti „noras“, „norėjimas“, o veiksmažodį – „norėti“.
Pradėti reikėtų nuo lot. voluntas, „noras“, „norėjimas“, „palankumas“,
„geros pastangos“, o teisinėje kalboje – „įstatymo dvasia“. Ir teologi
nėje bei filosofinėje lot. kalboje šis žodis kaip tik tai ir reiškia, pvz.,
garsiąją Augustino triadą scientia, memoria, voluntas Mikalojus Daukša
1595 m. vertė: „Turime tiktai vieną dūšią, o tris galybes jos: išmintį,
atminimą, valią arba norą“ (Lietuvių kalbos žodynas, t. 18, 1997, s.v.
valia), protestantiškos Volfenbiutelio postilės autorius taip pat mano
esant reikalą patikslinti: „Teip Dievo noras o [neperskaityta ligatūra
„ir“? – D. A.] valia yra, todėlei nebijok“ (ibid.). Puikus leksikografas
Konstantinas Sirvydas 1620 m. (žr. Širvydas K., Dictionarium trium
linguarum. Pirmasis lietuvių kalbos žodynas, Vilnius: Mokslas, 1979)
len. wola, lot. voluntas, verčia tik „noras“ (p. 582), benevolentia „geras
noras“ (p. 145, 256, 558). Jei Ekhartas taip dažnai ir įvairiai nevartotų
šios sąvokos, nepaisant nepatogumo (pvz., greta valia „noras“ neturi
me veiksmažodžio, kaip vokiečių ar lotynų kalbose), galėtume verstis
šiuo žodžiu. Tačiau yra ir kitas keblumas: kitos šio žodžio reikšmės,
pirmiausia susijusios su galia, supainioja ir užgožia mums reikalingąją:
neturėlio ir Dievo, kiekvieno savaip, turimas noras, voluntas, jokiu būdu
nėra „gebėjimas apsispręsti, sąmoningai tikslingai atlikti vienus veiks

mus ir susilaikyti nuo kitų“, jis nėra ir „teisė ką daryti, veikti, tvarkyti,
valdžia, galia“ ar „laisvas pasirinkimas, nesivaržymas ką daryti, laisvai
elgtis, laisvė“ (ibid.). Todėl, norėdamas išvengti prasmių painiojimo
ir siekdamas sakinių lankstumo, vietoj teologiniuose ir filosofiniuose
tekstuose vartojamos „valios“ pasirinkau „norą“, „norėti“.
11
Ir meinunge ist guot. Dieviškąją Tiesą gali pažinti tik nedaugelis,
toli nuo jos esantieji teturi nuomonę.
12
Ledic. Svarbus ir sunkiai išverčiamas Ekharto žodis, reiškiantis
„tuščias“, „laisvas“, „svetimas“.
13
Sînes geschaffenen willen. Kol dar nebuvo kūrimo, Ekharto netu
rėlis buvo Dievuje ir jo noras visiškai sutapo su Dievo noru. Judviejų
norų skirtybės – kūrimo padarinys.
14
Ledic gotes und aller dinge. Prasiveržimas, durchbruch (žr. toliau,
išn. 25), kuriam kviečia Ekhartas, yra tas pats atsižadėjimas, abges
cheidenheit. Ekharto Dievas Trejybė grįžta į savo vienybės pagrindą,
į „nepavidališkumą“, lygiai kaip ir žmogus, atsižadantis Švč. Trejybės
„atšvaitų“ ar „pėdsakų“ savo sieloje – atminties, mąstymo, meilės.
Taip Ekhartui atrodo „mistinis“ Dievo ir žmogaus suvienėjimo vyks
mas: skirtybių netekęs Dievas ir skirtybių atsisakiusi žmogaus siela yra
viena ir tas pat.
15
Cf. Serm. XII, Qui audit me, non confundetur, Q 198: „Taip, angelai,
žmonės ir visos iš Dievo ištekančios esybės yra lygios savo pirmajame
ištekėjime. Ir kas suvokia visus daiktus pirmajame jų ištekėjime, juos
suvokia visiškai lygius. Jei jie yra tokie lygūs laike, tai kaip nepalygin
ti daugiau jie bus tokie amžinybėje. Jei suvoksi musę Dievuje, ji bus
daug prakilnesnė negu pats aukščiausias angelas savyje. Tad Dieve visi
daiktai yra lygūs, ir jie yra pats Dievas“.
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Dievui. Maža to, jis turi būti taip laisvas nuo bet kokio
yra visi daiktai21. Tad kas nori būti dvasios neturėlis,
žinojimo, kad nei žinotų, nei pažintų, nei nutuoktų, kad
turi būti toks neturėlis visu savo žinojimu, kad nežino
jame gyvena Dievas; jis turi būti išlaisvintas nuo bet
-tų nieko – nei Dievo, nei kūrinijos, nei savęs paties.
kokio jame gyvuojančio pažinimo. Nes kai žmogus dar
To-dėl yra būtina, kad žmogus laisvai atsisakytų žinoti
buvo amžinajame Dievo mene16, tuomet jame nebuvo
ar pažinti Dievo darbus. Štai šitokiu būdu žmogus gali
būti neturėlis savo žinojimu.
nieko kito, tiksliau, kas ten buvo,
Trečia: neturėlis yra tas, kuris
ir buvo jis pats. Tad mes sakome,
nieko neturi. Daug kas yra sakęs,
kad žmogus turi būti toks tuščias
kad tobulybė šioje žemėje yra netu
nuo savo paties žinojimo – koks
rėti jokių medžiaginių daiktų, ir tai
jis buvo, kai dar išvis nebuvo; ir
yra teisinga tik tokia prasme: kai
leistų Dievui veikti, kaip Jis nori,
taip daroma laisvai šito norint. Bet
o žmogus taptų tuščias.
ne tokią prasmę aš turiu galvoje.
[LE S.174] Visa, kas yra kilę iš
Aš jau sakiau, kad neturėlis yra
Dievo, siekia grynojo veikimo17. O
tas, kuris nenori patenkinti Die
žmonėms būdingas veikimas yra
vo noro, be to, kas veikiau gyvena
mylėti ir pažinti. Čia kyla klausi
taip, kad yra toks tuščias nuo savo
mas, nuo ko pirmiausiai priklauso
ir Dievo norų, koks buvo, kai dar
Palaima? Kai kurie mokytojai sa
nebuvo kas nors. Apie šį neturtą
ko, kad ji slypi meilėje, kiti – kad
sakome, kad tai aukščiausias ne
pažinime ir meilėje, ir pastarieji
turtas. Antra, sakėme, kad [LE
jau geriau pat aik o 18. O mes sa
S.176] net ur ėl is yra tas, kur is
kome, kad ji nėra nei pažinime,
nieko nežino apie Dievo darbus
nei meil ėj e; veik iau siel oj e yra
jame. Kai kas nors yra taip tuš
Kažkas19, iš ko liejasi pažinimas
čias nuo žinojimo ir pažinimo, kaip
ir meilė. Pats šis Kažkas savaime
tuščias nuo visų daiktų yra Dievas,
nei pažįsta, nei myli, kaip tai daro Dominikonų magistras skaito paskaitą.
XVI a. Medžio raižinys
tuomet tai gryniausias neturtas.
sielos galios. Kas pažįsta šį Kaž
Bet trečiasis neturtas, apie kurį
ką, tas žino, kur slypi palaima. Šis
dabar kalbėsiu, – jis yra pats giliausias: tai tuomet, kai
Kažkas neturi nei „prieš“, nei „po“, jis nelaukia jokio
žmogus nieko neturi.
papildymo, nes negali nei laimėti, nei pralaimėti. Todėl
Įdėmiai klausykitės! Aš daug kartų sakiau, ir vienas
jis yra toks apiplėštas, kad nežino, jog Dievas veikia ja
didis mokytojas taip pat sakė: žmogus turi būti taip tuš
me. Maža to, jis yra Tas pats20 ir džiaugiasi savimi taip,
čias nuo visų daiktų ir visų darbų, išorinių ir vidinių,
kaip [savimi džiaugiasi] Dievas. Taigi mes sakome, kad
kad galėtų Dievui būti sava vieta22, kur jis galėtų veikti.
žmogus turi būti toks laisvas ir tuščias, kad nežinotų ir
nesuprastų, jog jame veikia Dievas, – ir šitaip žmogus
Bet dabar mes sakome kitaip. Tebūnie, kad žmogus tapo
gali turėti neturtą.
tuščias nuo visos kūrinijos, nuo Dievo ir savęs paties,
Mokytojai sako, kad Dievas yra būtis, mąstanti būtis,
bet jame Dievas dar gali rasti vietą sau veikti; tuomet
kad jis pažįsta visus daiktus. Bet aš sakau: Dievas nė
mes sakome: kol žmoguje tai yra, jis dar nėra neturėlis
ra nei būtis, nei mąstanti būtis, nei pažįsta tą ar aną.
giliausiuoju neturtu. Nes Dievo veikimui visai nerei
Todėl Dievas yra tuščias nuo visų daiktų ir todėl jis
kia, kad žmogus savyje turėtų vietą, kur galėtų veikti
16
In der êwigen art gotes. Cf. Albertas Didysis, Metaphysica, VI, 2,
6: „Sutvarkytos visumos pradas yra Vienis: tai dieviškasis Protas, kuris
nesiskiriančiu nuo savęs žinojimu yra visų esybių priežastis ir jų atžvilgiu
santykiauja su jomis kaip kuriančioji ir nekintama priežastis. Iš tiesų jis
jas sudaro, paskirsto ir sutvarko, panašiai kaip žmogaus sėkloje slypintis
menas (ars) sudaro, paskirsto ir sutvarko visus kūno narius“.
17
Čia savo teologijai Ekhartas panaudoja vieną plačiai žinomą filoso
finį Aristotelio principą, De caelo, II, 3, 286a 8–9: „Kiekvienas esantis
daiktas, kuriam būdingas veikimas, siekia veikti“.
18
XIII a. pabaigoje – XIV a. pradžioje plačiausiai svarstyta teologinė
tema – ginčuose dalyvavo ir Ekharto mokymą pasmerkęs popiežius
Jonas XXII – buvo dangiškosios palaimos šaltinio klausimas. Vieno
požiūrio laikosi pranciškonai: palaimos šaltinis esanti meilė, kurią
išrinktiesiems įkvepia Dievo regėjimas. Kitokį požiūrį palaiko Tomo
Akviniečio mokykla, maniusi, kad tobuloji palaima yra regėti Dievą, o
meilė – iš tokio regėjimo plaukiantis dalykas.
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19
Ein ist in der sêle. Quint J., S. 306: ein Etwas in der Seele; De Li
bera A., p. 352: il y a quelque chose dans l’âme. Kitur tą ein Ekhartas
vadina sielos pagrindu, kibirkštimi.
20
Selbe daz selbe, lot. idem per se, t. y. nekintamas, savyje neturintis
priežasties kisti. Tai Platono filosofijos sąvoka, tapusi bendru Viduram
žių filosofijos turtu.
21
Ekhartas pasinaudoja pseudo Dionyzijaus formule, Dangiškoji hie
rarchija, 4, 1, PG 3, 177d (Jono Skoto vertimas): Esse enim omnium est
super esse diuinitatis (visų daiktų būtis yra Dievybės Virš-būtis).
22
Siela yra vieta, kur veikia Dievas: Aug., in: Ps. 9, 15. Pes animae
recte intelligitur amor: qui cum pravus est, vocatur cupiditas aut li
bido; cum autem rectus, dilectio vel caritas. Amore enim movetur
tanquam ad locum, quo tendit. Locus autem animae, non in spatio
aliquo est, quod forma occupat corporis, sed in quo se pervenisse per
amorem laetatur.
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Dievas. Tik tai yra dvasios neturtas: būti tuščiam nuo
Dievo ir visų jo darbų taip, kad Dievas, norėdamas veik
ti sieloje, pats taptų vieta, kurioje jis nori veikti, – ir
tai jis daro noriai. Tad kai Dievas randa tokį neturėlį,
tuomet ima veikti savyje, ir Dievas tampa tikrąja savo
veikimo vieta, nes Dievas yra savyje veikiantysis. Čia,
šiame neturte, žmogus vėl pasiekia amžinąją būtį, kuria
jis buvo, kuria jis yra ir kuria jis bus amžinai.
Bet čia kyla klausimas: šventasis Paulius sako: visa,
kas aš esu, esu iš Dievo malonės [1 Kor 15, 10]. Bet ši
mano kalba, regis, yra virš malonės, virš būties, virš
pažinimo, virš norėjimo ir visų troškimų – kaip tuo
met šventojo Pauliaus žodžiai gali būti teisingi? Į tai
atsakoma šitaip: šventojo Pauliaus žodžiai yra teisingi.
Jame buvo Dievo malonė, kurios jam reikėjo, kadangi
Dievo malonės veikimu akcidencija įėjo į jo esmę. Kai
malonė pasibaigė ir atliko savo darbą, tuomet Paulius
liko kuo buvęs.
Tad mes sakome, kad žmogus turi būti toks neturė
lis, kad nei būtų tokia vieta, nei turėtų tokią vietą, kur
galėtų veikti Dievas. Kur dar žmogus turi savyje vie
tos, [LE S.178] ten yra ir skirtybių. Todėl aš ir prašau
Dievą, kad padarytų mane laisvą nuo Dievo, nes mano
esminė būtis yra virš Dievo, jei Dievą suvokiame kaip
kūrinijos pradžią. Pačioje Dievo būtyje, kur Dievas yra
virš būties ir virš skirtybių, buvau ir aš pats, ir ten aš
norėjau pats savęs ir pats save pažinau, kad sukurčiau
šį žmogų [savimi]23. Todėl aš esu savęs paties priežastis
savąja būtimi, kuri yra amžina, o ne savuoju tapsmu,
kuris yra laikiškas. Ir todėl aš esu gimęs, o savo gimimo
būdu esu mirtingas. Bet savo negimingumu aš buvau
amžinai, ir dabar esu, ir būsiu amžinai. Kas aš esu pa
gal savo gimimą, tai mirs ir pavirs į nieką, nes tai yra
laikina, todėl turi išnykti su laiku.
Man gimstant gimė visi daiktai, ir aš buvau savęs
ir visų daiktų priežastis. Jeigu būčiau galėjęs rinktis,
nebūčiau atsiradęs, ir nebūtų atsiradę visi daiktai.
Ir jei manęs nebūtų, taip pat nebūtų ir Dievo: aš esu
priežastis, kad Dievas yra Dievas. Jei manęs nebūtų,
tai ir Dievas nebūtų Dievas. Šito žinoti nėra būtina.
Vienas didis mokytojas sakė24, kad prasiveržti yra
prakilniau negu išsilieti25, ir tai yra tiesa. Kai aš išsi

liejau iš Dievo, visi daiktai tarė: Dievas yra. Bet šitai
negali padaryti manęs palaimingu, nes čia aš save su
vokiu kaip kūrinį. O prasiverždamas, kai esu tuščias
nuo savo noro būdamas Dievo nore ir esu tuščias nuo
Dievo norėjimo, visų jo kūrinių ir paties Dievo, tuomet
esu virš visos kūrinijos ir nesu nei Dievas, nei kūri
nys. Maža to, aš esu tas, kas buvau ir kas liksiu dabar
ir visados. Tuomet įgaunu įspaudą, pakylėjantį mane
virš visų angelų. Šiuo įspaudu aš gaunu tokį turtą, kad
man negali pakakti Dievo su visu tuo, kas yra Dievas, ir
visu jo dievišku veikimu, nes šiame prasiveržime man
atitenka tai, kad aš ir Dievas esame viena. Čia aš esu,
kas buvau, ir [LE S.180] čia aš nei gaunu, nei prarandu,
nes čia aš esu nejudama visus daiktus judinanti prie
žastis. Čia Dievas neranda vietos žmoguje, nes žmogus
šiuo neturtu pasiekia tai, kuo jis visuomet buvo ir vi
suomet bus. Čia Dievas yra viena su dvasia, ir tai yra
giliausias neturtas, kokį tik galima rasti.
Kas nesupranta šios kalbos, tegul jo širdis nesirūpina.
Mat kol žmogus nesupanašės26 su šia Tiesa, tol nesupras
šios kalbos. Bet tuomet tai jau bus neapgaubta27 Tiesa,
ateinanti be tarpininko iš Dievo širdies28.
Padėk mums, Dieve, šitaip gyventi, kad amžinai tai
regėtume. Amen.


23
Ze machenne disen menschen. Quint J., S. 308: Diesen Menschen
(=mich) zu schaffen; De Libera A., p. 354: pour faire cet homme
<qu’ici-bas je suis>.
24
Quintas mano, kad čia paties Ekharto autocitata, patvirtinanti pa
mokslo autentiškumą. Flascho nuomone, tai esąs vyskupas Albertas.
25
Durchbruch „prasiveržimas“ ir ūzvluz „išsiliejimas“. Cf. Pfeifer,
Serm., LVI, 181, 13–14. Sunku nustatyti šios teologemos ištakas, panašu,
kad tai paties Ekharto sąvokos. „Prasiveržimas“, „prasilaužimas“ – pir
miausia karinė sąvoka. De Libera (paskaitos 1991–1992 m. E.P.H.E.)
į lotynišką filosofinį žodyną šį žodį verčia mutatio „keitimasis“, paste
bėdamas, kad Aristotelio ir Tomo Akviniečio terminai motus/mutatio,
qualitas, tepmus, quantitas/essentia yra nuolatiniai Mokytojo Ekharto
filosofavimo įrankiai. „Išsiliejimas“, „ištekėjimas“ čia negali būti siejamas

su ps. Dionyzijaus ekstaze, „išėjimu iš savęs“ (Ekhartas dažnai kalba ir
apie ekstazę Dionyzijaus prasme), bet veikiau su Jono Škoto Eriugenos
iš graikų neoplatonikų perimta kūrimo kaip Dievo išsiliejimo idėja.
26
Ekhartas kalba apie fundamentalų, Viduramžių filosofijoje visuoti
nai pripažįstamą principą: „Panašūs daiktai myli vienas kitą ir jungiasi
vienas su kitu, o nepanašūs daiktai vengia ir nekenčia vienas kito“, Apie
vienovę veiksmų požiūriu, p. 158, vert. Linas Rybelis.
27
Nepaslėpta po Šventojo Rašto vaizdiniais ar gamtos pasaulio
reiškiniais.
28
Kaip tik šią pastraipą Quintas, Ekharto leidėjas ir vertėjas į šiuo
laikinę vokiečių kalbą, pasirenka epigrafu storokam Mokytojo Ekharto
vertimo tomeliui.
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pam oksl o pradžioje įdėtą
„Pradų“ leidyklos prieš pora
išorinio neturto pašlovinimą.
metų išleista Mokytojo Ek
Tik dabar Ekhartas nenorįs
harto vokiškų traktatų
kalbėti apie tikrą, laisva
ir kai kurių pamokslų
val ia pasir inktą neturtą,
vertimų knygelė 1 paskat
neturtą, kuris buvo Ekhar
ino įdėmiau pasižvalgyti
to gyvenamasis pasaulis.
po šio garsaus mokytojo
Šiandien jis ieškąs kito, auk
minčių ir darbų pasaulį,
štesnio neturto apibrėžimo.
jo interpretacijų istoriją,
Taip jis nenuvertina laisva
tekstų leidimo padėtį. Paly
valia pasirinkto išorinių
ginti su trisdešimtaisiais
daiktų net urto. Šį kartą
praėjusio amžiaus metais,
jis norįs pagilinti net urto
kai iš Fribūro atvaž iavęs
sampratą5 .
Juozas Eretas rašė studi
jas apie vokiečių mistiką,
„LII pamokslą“ (paprastai
Ekharto tyrinėjimuose pa
numeruojama pagal labiau
Ekharto traktato „Dieviškosios paguodos knyga“ nuorašo pusladaryta labai didelė pažanga2. pis. Fragmentas. Bazelio universiteto biblioteka
sia Josefo Quinto pastango
mis leistą: Meister Ekhart,
Bet dar anaiptol nėra sutarta
dro sutarimo nebuvimas parodo
Die deutsche und lateinische Werke
net dėl pagrindinių šio autoriaus
problemos sunkumą: kaip trumpai
(DW ir LW), Stuttgart, nuo 1936;
interpretacijos dalykų.
apibūdinti Ekhartą? „Filosofas“ ar
šiuo metu leidimui vadovauja Loris
Kaip žinia, istorija mums
„scholastikos teologas“, „vokiečių
Sturlese) verčiau iš knygos: Lec
neišsaugojo svarbiausio Ekhar
idealizmo pradininkas“ ar „mis
tura Eckhardi. Predigten Meister
to veikalo – Opus tripartitum; ką
tikas“, „aristotelininkas“ ar „pla
Ekharts von Fachgelehrten gelesen
galėtume šiandien pasakyti antai
tonikas“? Tai šiandien užduodami
und gedeutet, Hg. Georg Steer, Loris
apie Tomą Akvinietį, jei neturėtume
klausimai. Ekharto vardas primena
Sturlese, Stuttgart, Berlin, Köln: W.
jo „sumų“? Ekhartas mums pažįsta
dar keletą senų, bet vaizduotę vis
Kohlhammer, 1998, S. 168–180 (to
mas tik iš kelių traktatų XIII a.
dar kaitinančių klausimų: ereti
liau LE). Čia išverstą pamokslo teks
pabaigos vokiečių aukštaičių kalba,
kas? negabus teol ogas? Liuterio
tą naujai parengė Georgas Steeras
kai kurių lotyniškų raštų nuotrupų
pirmtakas? Taip pat prisimintina,
iš Eichštėto. Versdamas naudojausi
bei pluoštelio sunkiai datuojamų,
kad nacionalsocializmo Vokietijoje
ten pat skelbiamu Kurto Flascho
kartais autentiškumo problemų
Ekhartas laikytas vienu didžiausių
vertimu į šiuolaikinę vokiečių kal
keliančių pamokslų. Mokslininkų
kilmingosios arijų dvasios reiškėjų,
bą. Taip pat šalia turėjau klasikinį
požiūriu, lotyniškasis ir vokiškasis
o Vokietijos „Demokratinėje respub
Quinto vertimą į šiuolaikinę vokie
Ekhartas gana skiriasi, tik iš abiem
likoje“ – žymiu Dievo nebuvimą
čių kalbą: Meister Eckehart, Deut
kalbom rašytų veikalų galima susi
4
įrodinėjusiu ateistu .
sche Predigten und Traktate, Hg.
daryti artipilnį vaizdą. Bet ir čia
Ekharto darbų ir minčių istorija
Josef Quint, München, 1963 (Zürich:
dar labai daug nežinomųjų. Pasak
įdomi ir turtinga, nemėginsime
Diogenes, 1979), S. 303–309 ir ver
vieno žymiausių šiuolaikinių XIII a.
jos apžvelgti trumpame prieraše.
timą į prancūzų k.: Maître Ekhart,
specialistų, „kad ir kaip nusiteikę
Skaitytojams siūlau „LII pamokslo“
Traités et Sermons, traduction, in
mėg int ume žvelgti į Mokytoją
vertimą. „Kai apie 1320 m. Ekhartas
troduction, notes et index par Alain
Ekhartą, dar neatėjo metas apiben
šį pamokslą sakė turtingiausiame
De Libera, GF, Paris: Flammarion,
drinti šio autoriaus tyrinėjimų“ 3.
Vok ietijos mieste Kelne, neturto
1993, p. 348–355.
Mokytojo raštų leidimas dar nėra
problema buvo dienos aktualija.
baigtas, interpretacijos krypsta į
Būtų klaida praleisti negirdomis
Darius Alekna
pačias įvairiausiais puses. Ben
1
Eckhart Johann, Traktatai ir pamokslai, Vilnius: Pradai, 1998. Sudarė, straipsnelį „Mokytojas Eckhartas“ ir paaiškinimus parašė Antanas
Rybelis, iš vertimo į šiuolaikinę vokiečių kalbą
vertė Ramutė Rybelienė, Zigmantas Ardickas
ir Linas Rybelis. Knygoje 249 puslapiai. Atskirai paminėsiu „Vardų rodyklę“ vildamasis,
kad nebetoli laikai, kai leidėjai tokias knygas
praturtins ir dalykų rodykle.
2
Mokytojas Ekhartas lietuviškai: Eretas J.,
Meister Eckehartas iš Hochheimo, Kaunas,
1930; Ekharto bibliografija žr. Viduramžių
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filosofijos chrestomatija, Vilnius: Mintis, 1980,
p. 543–544; Mokytojas Eckhartas, „Žinokite,
kad Dievo karalystė arti“, in: Naujasis Židinys,
1991, Nr. 5, p. 4–5. Naujesni vertinimai
apžvelgti: S. D. [Saulius Drazdauskas], „Eckharto reabilitacijos belaukiant“, in: Naujasis
Židinys-Aidai, 1993, Nr. 5, p. 72–75.
3
De Libera A., „Préface“, in: Brunner
F., Maître Eckhart (1969), Ad solem, Genčve,
1999.
4
Apie įvairius požiūrius į Ekhartą žr. Haas
A. M., „Aktualität und Normativität Meister

Eckharts“, S. 205–268, in: Eckardus Theutoni
cus, homo doctus et sanctus. Nachweise und
Berichte zum Prozeß gegen Meister Eckhart,
ed. H. Stirnimann und R. Imbach, Fribourg,
1992 ir De Libera A., „Introduction“, in: op.
cit., p. 6–8.
5
Flasch K., „Komentar“, in: Lectura Eckhardi:
Predigten Meister Ekharts von Fachgelehrten
gelesen und gedeutet, Hg. G. von Steer, W.
Sturlese, Stuttgart, Berlin, Köln: W. Kohlhammer, 1998, S. 182.
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pastabos

Veidas
Irena Vaišvilaitė

Tavojo veido, Viešpatie, aš ieškau, ne
slėpk nuo manęs savo veido, – pirmą
Gav ėn ios sav ait ę gird im e ir kart o
jame psalmininko maldą. Senajame
Testamente parodyti, „atgręžti veidą“
reiškia malonę, „slėpti veidą“ – pyktį,
„regėti veidu į veidą“ – ypatingą ben
drumą, iš ryšio kylantį pažinimą.
Su šia Gavėnios tema dera Romoje
nuo Šventųjų metų pabaigos iki pir
mųjų naujojo tūkstantmečio Velykų
vykstanti paroda „Kristaus veidas“.
Paroda skirta krikščioniškoje tradi
cijoje giliai įsišakn ij us iam ir men e
atspindėtam tikėjimui, jog Įsikūnijęs
Dievas, atsigręžęs į žmogų žmogaus
veidu, visiems laikams suteikė mums
galimybę tą veidą regėti.
Paroda išsamiai pasakoja apie įvai
rius „ne žmogaus rankomis sukurtus“
Jėzaus Kristaus veido atvaizdus, kelia
minčių apie veido suvokimą Vakarų
kultūroje ir apie krikščionybės įtaką
tam suvokimui. Pakanka prisimin
ti 315 m. pas kelbt ą imp er at or iaus
Konstantino draudimą žymėti nusi
kaltėlių veidus karšta geležimi, nes
žmogaus veidas yra sukurtas pagal
Dievo atvaizdą.
Rom oj e vykst ant i par od a išk el ia
į paviršių bažnytinėje aplinkoje po
ilgos pertraukos vėl stiprėjantį su
sidomėjimą „Veidų veidu“ – tai yra
Kristaus veidu. Turima omenyje ne
tik vaizduojamoji dailė ir visų pirma
ne ji. Kristaus vaizdavimas mene yra
nulemtas „ne žmogaus ranka sukurtų“
Jėzaus veido atvaizdų. Tie atvaizdai
krikščionybės istorijoje skatino apmąstyti Įsikūnijimo ir Kančios paslaptį.
...kaip, išsyk akis baugščiai
nudelbęs,
Koks nors kroatas stebi įdėmus
Veroniką ir, balsiai neprakalbęs,
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Galv oj a: „Jėz au Krist au, Diev e
mūs,
Štai kur paveikslas veido Tavo
tyro!“
Ir veltui stengias suvaldyt
jausmus...
Taip raš ė Dant ė „Roj uj e“, pris i
mindamas maldininkus, keliavusius
į Romą pamatyti „Jubiliejaus“, t. y.
„Veronikos skarelėje“ įspausto, sukru
vinto ir sužaloto Jėzaus – Nuolankiojo
tarno veido.
Šis veidas, atkartotas tūkstančiuo
se pav eiksl ų, relj ef ų, spaud in ių ir
siuvinių, formavo sielas ir protus ne
vieną šimtą metų. Tačiau praėjusiame
amžiuje į Jėzaus veido atvaizdus pra
dėta žiūrėti su vis didesniu įtarimu.
Atsiliepė krikščioniškojo modernizmo
skepsis. Pamaldumas Kristaus veidui
ėmė nykti.
Tiesa, viena didžiųjų Naujausiųjų
laik ų švent ųj ų su jai būd ing a pra
našiška įžvalga pasirinko vienuolinį
Kūdikėlio Jėzaus ir Šventojo Veido
Teresės vardą, sujungdama į vieną
du didžiuosius Dievo pasilenkimo prie
žmogaus vaizdinius – Dievą, atėjusį
pas žmones kūdikiu, ir Dievą, nuo kry
žiaus palinkusį prie žmogaus.
Kryžiaus kančia paženklinto veido
atv aizd as krikšč ion išk oj e Vak ar ų
kultūroje kalbėjo apie Dievo buvimą
ten, kur mes jo mažiausiai tikimės –
kančioje, varge, net mirtyje. Šis veidas
skatino krikščionis matyti Jėzų kituo
se, mažiausiuose ir bedaliuose.
Krikščioniškos kultūros suformuota asmens samprata yra neatskiria
ma nuo Jėz aus asm ens pas lapt ies
apmąstymo ir nuo pamažu besiklos
čiusios veido, kaip pilniausios „kito“
esmės, sampratos. Net jei XX a. pa
mald umas Jėz aus veid ui buv o be-

veik išnykęs, veido metafora išliko
kultūroje ir iškilo filosofijoje.
Emmanuelis Levinas įsakmiai teigė,
kad veide mums yra duotas nepanei
giamas ir neatmetamas „kito“ buvi
mas. Mažiau Lietuvoje
žin om as ital ų teo log as
ir filosofas Italo Mancini
vienoje savo paskutinių
knyg ų raš ė: „Gyv ent i,
mylėti ir pašvęsti mums
skirtas pasaulis yra duo
damas ne neutralios bū
ties teorijos, ne istorijos
įvykių ar gamtos reiškinių pavidalu.
Jis mums duodamas buvimu tų nenu
sakomų kitoniškumo centrų, kokie yra
veidai – veidai, skirti žiūrėti, gerbti,
glamonėti“...
Tuos e „kit ų veid uos e“ ats is pind i
Veidų veidas, kuriame išsipildo visų
mūsų, visų gyvenusių ir gyvensiančių
veidai. Tavojo veido, Viešpatie, aš ieš
kau, neslėpk nuo manęs savo veido...
Romos paroda, nors labai svarbi ir
įsimintina, liudija jau praėjusių laikų
Viešpaties veido ieškojimus. Vargu
ar ši būrelio pasišventėlių sumanyta
paroda ir neseniai jų sukurtas „Kris
taus veido“ institutas atgaivins tradi
ciją – gal tik ją primins, paaiškins.
Mes ieškome Viešpaties veido ne
Veronikos skarelėje ir ne Edesos ka
raliui priklausiusiame rankšluostyje.
Dažn as int el ekt ua l as Diev o veid o
ieško gamtoje ar kultūroje. Būtent
jiems prasmingas Mancini’o įspėjimas.
Tačiau dauguma Vakarų civilizacijai
priklausančių kraštų gyventojų, daž
nai patys to visai nesuvokdami, ieško
Viešpaties veido kitų žmonių veiduose.
Tik tas ieškojimas neatrodo nei mal
dingas, nei kilnus. Bet vis dėlto tai
yra ieškojimas.
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pastabos
Daug knygų prirašyta apie yrančius
visuomenės ryšius, net šeimos saitais
susietų žmonių nutolimą vienas nuo
kito – vakarienės prie televizoriaus,
skambučiai tėvams vietoj sekmadie
nio pietų, vaikai su raktu ant kaklo, bendradarbiai, neatitraukiantys
žvilgsnio nuo kompiuterio, vis labiau
užsiėmę draugai, nykstančios šventės,
kuriose susirinktų ne tik giminė, bet
ir kaimynai. Galima kalbėti apie iš
imtis, sąmoningą ar instinktyvų siekį
palaikyti ryšį ir bendrumą su kitais
žmonėmis, bet tai tik išimtys. Bendra
tendencija yra priešinga.
„Statistinis“ Vakarų žmogus turi vis
mažiau laiko ir galimybių pažvelgti
į kito žmogaus veidą. Ir vis mažiau
supranta jį supantį pasaulį.
Apie tą mūs ų laik ų žmon ių ben
drumo ir pasaulėvaizdžio pakrikimą
prirašyta kalnai knygų. Pastaruoju
metu ne vienas autorius dėl to kaltina
žiniasklaidą. Antai Niujorko univer
siteto žurnalistikos profesorius Jay’us
Rosenas neseniai išleistoje knygoje sie
ja JAV pilietinio gyvenimo nuosmukį
su televizijos įsigalėjimu ir su „žinių
bei pokalbių“ televizijos era. Roseno
manymu, „žinios ir pokalbiai“ yra du
televizijos kraštutinumai, atsiejantys
žmogų nuo tikrovės. Žinios pretenduo
ja pateikti objektyvią informaciją, o
pokalbių laidos yra tiek subjektyvios
ir sutelktos apie laidų vedėjus, kad
kuria pseudotikrovę.
Jau sen ok ai soc iol og ų ir ist or ik ų
cituojamas Harvardo profesorius Ro
bert as D. Putn am as, raš ant is apie
Amerikos „socialinio kapitalo“, t. y.
bendruomeninių ryšių, nykimą, taip
pat pastebi vakarienes prie įjungto
televizoriaus esant vieną tokios ero
zijos požymių.
Lietuvai tokios problemos nėra sve
timos, nors apie jas dar nėra kalbama
kaip apie problemas. Labiau matyti
žmonių nutolimo vienas nuo kito ir nuo
pasaulio rezultatai – alkoholizmas,
narkotikai, savižudybės, smurtas šei
mose. Nors žiniasklaida kritikuojama
už prastą lygį, dar neteko girdėti, kad
ji būt ų kalt in am a dėl menk ėj anč io
lietuvių bendravimo ir bendrumo ar
kad nep at enk int iej i tel ev iz ij os lai
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domis tiesiogiai sietų jas su kaimo
bendruomenės gyvenimo nuosmukiu
bei panašiais dalykais.
Nemanau, kad žiniasklaida iš tik
rųjų kalta. Nors ir pripažįstama ket
virtąja valdžia, ji vargu ar labiau nuo
visuomenės nepriklausoma negu pir
mos trys valdžios. Veikiau atvirkščiai –
kaip ir kitos valdžios, demokratinėse
visuomenėse žiniasklaida pastaruoju
metu vis labiau atsižvelgia į apklau
sas ir reitingus. Todėl galima sakyti,
kad šiuo metu ir Lietuvoje žiniask
laida kaip niekada anksčiau atspindi
visuomenę ir atitinka jos lūkesčius.
Galima būtų teigti, kad cenzūruojama
žiniasklaida visada yra aukštesnio
lygio. Ypač tai pasakytina apie tele
viziją. Tačiau kalbame ne apie lygį,
o apie turinį, kurio pakitimai tikrai
verti dėmesio.
Vak ar ų tel ev iz ij os e jau kel int as
dešimtmetis nepaliaujamai kilo „po
kalbių šou“ populiarumas, su kuriuo
rungėsi tik muilo operos. Pastaruoju
metu JAV ir Vakarų Europos televi
zijų programose gausėja vadinamų
„tikrovės šou“. (Lietuviai su šiuo žanru
pirmą, bet tikrai ne paskutinį, kartą
susidūrė nemažą populiarumą pel
niusiuose „Robinzonuose“). Vakarų
Europoje kelinti metai nesulaikomai
plinta „Didžiojo brolio“ šou, žengiantis
dar toliau negu „tikrovės šou“. „Didžia
jame brolyje“ dalyvaujantys žmonės
televizijos kamerų yra stebimi visą lai
ką. „Realybės šou“ dalyviai turi įvyk
dyti užduotį – ištverti negyvenamoje
saloje ar džiunglėse (JAV populiarus
Survivor, iš kurio idėją pasiskolino
„Robinzonai“), išlikti poroje (irgi JAV
rodomas Temptation) ir pan. „Didžiojo
brolio“ dalyviams, gyvenantiems ta
rytum vidutinio lygio bendrabutyje,
tereikia išlikti žaidime ir nebūti iš jo
išmestiems kitų dalyvių – bendrabučio
gyventojų – bendru balsavimu. Mili
jonai žmonių kasdien seka kasdienę
tų gyventojų buitį.
Šių laidų populiarumą dažnas kri
tikas ar kino pasaulio veikėjas aiškina
tuo, kad jos „yra visiškas šlamštas, o
žmonėms patinka žiūrėti šlamštą“.
Režisieriaus ar operatoriaus akimis
žiūrint, tos laidos yra šlamštas – jose

nėra jokio meno. Bet nei laidų kūrėjai,
nei žiūrovai jose meno ir neieško. Kad
ir kaip graudžiai tai skambėtų, žmonės
jose ieško gyvenimo. Juk laidos bando
rodyti arba bent teigia bandančios ro
dyti „tikrovę“ – tikrus žmones. Tokius
pat „tikrus“ žmones rodo ir pokalbių
šou. Net muil o oper os – vis ų kit ų
realybės šou prosenelės – irgi rodo
„tikrą gyvenimą“, tiesa, kaip papras
tai, žmonių, su kuriais realybėje ne
itin lengv a sus it ikt i – mil ij on ier ių,
aristokratų ar romantiškų kažin kur
gyvenančių čigonų...
Muilo operų evoliucija į „tikrovės
šou“, kuriuose vis daugiau į žiūrovus
pan aš ių žmon ių, mat yt, ir liud ij a,
kad „paprastam“ žmogui vis sunkiau
susitikti su kitu „paprastu“ žmogu
mi – paprasčiausiai žmogumi. Todėl
jis kit o žmog aus iešk o tel ev iz ij oj e,
laikr ašt yj e, žurnale. Nebesutikda
mas kito žvilgsnio ir dėl to būdamas
ats kirt as nuo tikrov ės, žmog us vis
įdėmiau žvelgia į veidus, kuriuos rodo
žiniasklaida, neatsitiktinai, matyt,
vadinama „visuomenės bendravimo
priem on ėm is“. Smulk men a, bet ir
populiariausias Lietuvos savaitraštis
pavadintas „Veidu“.
Mumyse glūdi nesunaikinamas kito
ilgesys, neišraunamas noras žvelgti į
kito veidą, jį gerbti ir glamonėti. Tas
ilgesys laiko milijonus žmonių prie
televizijos ekranų. Kodėl? Kodėl tos
kineskopinės ar spaudos dažų ir re
porterių sukurtos iliuzijos? Kodėl ne
sutuoktinis, savas vaikas, laiptinės
kaim yn as, ne tie deš imt, šimt as ir
tūkstantis, su kuriais prasilenkiame
gatvėse, restoranuose, transporte? Ko
dėl ieškodami veido – ir pasaulio – jo
neberandame? Vis dažniau Lietuvoje
tenka girdėt i apie „yrantį, nebesu
prantamą, svetimą pasaulį“.
Atsakymas, matyt, iš mūsų sąmo
nės dylančiame Veidų veide – žmogų
užk alb in us io, į jį paž velg us io, prie
jo palinkusio Dievo-žmogaus veide.
Tas veidas kruvinas ir sužalotas, liu
dijantis meilę ir bendrumą mums ir
rodantis meilės kainą.
Tačiau čia ne pastabų, o Gavėnios
rekolekcijų tema.
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apžvalga
Kaip laisvas ligonis
kalnus vertė
(Ses. Loreta Teresė Paulavičiūtė 1937 10 12 – 2001 02 27)
Vaclovas Aliulis MIC

Daugelis atsimename Andriaus Gu
dausko ir Juozo Saboliaus dokumen
tinį televizijos filmą „Mylėti artimą“.
Tarp kitų liudytojų pastebėjome lovoje
gulinčią nebe pirmos jaunystės stam
biai sudėtą moterį, kuri su įkvėpimu
vaizd ing ai pas ak oj o apie sav o jau
nystės dvasios vadovą kunigą Juozą
Zdebskį (1929–1986). Ar jai po ranka
nep as teb ėjom e krūv el ės apys tor ių
vien od o form at o knyg ų? Gal ėjom e
pamanyti: ką darys vargšelė, menkai
bepavaikščioja, užpildo dienas skaity
dama romanus ar maldingas knygas...
…Būtume plačiai išplėtę akis, išgirdę,
kad ši ligonė vienuolė yra ne tik tos
krūvelės, bet išvis geros krūvos atmin
tinų knygų sudarytoja, redaktorė, jų
išleidimo ir platinimo organizatorė.
Maža to, pagrindinė paties filmo su
manymo įkvėpėja, vėliau parengusi ir
atskira knyga išleidusi visą filmui su
rinktą memuarinę ir kitokią medžiagą,
tuo pačiu pavadinimu „Mylėti artimą“,
ir tai buvo pirmasis šio žanro leidinys
mūsų televizijos filmų istorijoje... Kas
ji ir kaip viskas dėjosi?
Jaunystė, šeima, draugės
Loreta Janina Paulavičiūtė, ukmer
giškė, gimė 1937 m. spalio 12 d. Tėvas
buvo tarnautojas, nušautas 1945 m. Po
20 metų buvusieji partizanai negalėjo
tiksliai nurodyti vietos pievoje, kur jis
buvo užkastas. Tai vienas tų skaudžių
atv ej ų, kai per nes us ip rat im ą nuo
Lietuvos gynėjų kulkos žūdavo ir ne
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nusikaltę Lietuvai žmonės. Tragedija
neatstūmė šeimos nuo meilės Lietuvai
ir religingumo.
Po tėvo mirties į Kauną persikėlė
likusi vien moteriška šeimyna: senelė,
motina su dviem dukterimis – Loreta
ir Nijole – ir netekėjusi motinos sesuo.
Loreta baigė Kauno XII vidurinę mo
kyklą ir įstojo į Medicinos institutą.
Po poros metų prireikė pertraukti stu
dijas dėl sunkių sveikatos sutrikimų.
Gydymasis psichiatrinėje ligoninėje,
pasveikus darbas felčere, toliau stu
dijos Vilniaus universitete. Jas baigia
1965 m., eidama 28-tus metus.
Įgijusi gydytojos pediatrės specialy
bę, gavo paskyrimą į Varėnos rajoną,
kur buvo didžiausias visoje Lietuvoje
kūdikių mirtingumas. Po metų perėjo
dirbti į Valkininkų apylinkės ligoninę,
dirbo pediatre, vėliau ir vyriausiąja gy
dytoja. Netrukus pas ją į Valkininkus
persikėlė ir juose įsikūrė visa šeima.
Vilniuje susipažino su palaimintojo
Jurgio Matulaičio įsteigtos Švč. Mer
gelės Marijos nekaltojo prasidėjimo
vargdienių seserimis, tapo vienuolijos
kandidate ir 1973 m. buvo priimta į
naujokyną. Davusi įžadus, toliau dirbo
Valkininkuose, kol, dar labiau pablo
gėjus sveikatai, atsisveikino su gydy
tojos darbu (net pardavė specialybės
knygas) ir atsidėjo kitam savo pašau
kimui: religinės literatūros leidybai ir
platinimui. Jos pradmenis gavo dar
Kaune, kai su drauge Stase Sinkevi
čiūte (vėliau Belickiene) pasikeisdama
diktavo Antano Maceinos „Jobo dra

mą“ pradedančiai tokios literatūros
perrašinėtojai, seseriai pranciškonei
Adai Benvenutai Urbonaitei (vėliau
„Rūpintojėlio“ redaktorei).
Dar vidurinėje mokykloje su minėta
drauge Stase ir keturiomis kitomis
draugėmis sudarė ateitininkiško po
būdžio slaptą „Laimės žiburio“ būrelį,
kurio tikslas buvo pačioms auklėtis ir
ruoštis katalikiškai auklėti jaunimą.
Mokyklą baigus, būrelis prasisklaidė,
bet vis oms nar ėms lik o ideal ist in ė
gyvenimo kryptis. Net keturios tapo
gydytojomis, viena spaustuvės dar
buotoja, viena vargonininke. Naujų
mint ies ir šird ies draug ių Lor et a
surado tarp kunigo Juozo Zdebskio
dvasios dukterų.
Dvasios vadovas ir švyturys
1956 m. prieš Kalėdas, kaip kasmet,
šeima pakvietė į namus Vilijampolėje
kunigą su šv. Sakramentais, kad pa
tarnautų jau dešimt metų nekylan
čiai iš lovos senelei. Toji buvo be galo
sužavėta jauno kunigėlio paguodos
žodžiais, visu meiliu elgesiu. Kuni
gėlio gerumas, žmoniškumas padrą
sino jaunuolę Loretą prieiti prie jo
klausyklos savo sąžinės reikalais, o
netrukus ir zakristijoje kreiptis dėl
artimo žmogaus depresijos, ketinimo
nusižudyti. Taip prasidėjo tvirtas Lo
retos dvasinis brendimas, kartu graži
bičiulystė su keliomis kitomis kilnių
polėkių turinčiomis, jaunystės svajo
nių ir nusivylimų kupinomis, mokslu
pridengto ateizmo bei materializmo
purtomomis jaunuolėmis, kurios taip
pat per sakyklą ir klausyklą surado
savo gyvenimo švyturį – kunigą Juozą
Zdebskį. „Jis ne šiaip sau kalbėjo, jam
išties rūpėjo mūsų dienų jaunimas ir
kiekvienos mūsų gyvenimas.“
Skolinamomis knygomis ir pokal
biais kun. Juozas ugdė jaunuolių pa
saulėžiūrą ir charakterį, kiekvienai
padėdamas pažinti save pačią ir nuo
sekliai kovoti su silpnumais bei pavo
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jais. Kunigo Zdebskio susirašinėjimo
man būtų gera“, – sakė jis. Ir ji gana
su kai kur iom is dvas ios dukr om is
anksti sau tarė: „Renkuosi darbą ir
nuotrupos su trumpais atsiminimų
kančią“, bet tai nebuvo joks mazochiz
intarpais knygoje „Pažinsite iš vaisių“
mas, joks polinkis ar noras mėgautis
yra retas dokumentas, rodantis, kaip
skausmu dėl paties skausmo, slapta
teikia sieloms sparnus, o sutaškytus
norint save sureikšminti. Tai buvo
juos skaistina tyras kunigo (nedaug
pasiryžimas nešti su Kristumi tokį
už jas vyr esn io) dvas in is vad o
vavimas ir broliškas bei tėviškas
bendravimas, į kurį rūpestingai
užk ert am as kel ias bet kok ioms
erotizmo priemaišoms.
Tame būrelyje man gražiausia
tai, kad merginos, paskui moterys,
rūpinosi vienos kitomis kaip nuo
širdžios seserys, neslėpė savo sil
pnumų ir ieškojo, kaip galėtų viena
kit ai pad ėti. Dvas ios dukt er ys
neapleido savo brolio-tėvo, du kar
tus po vienerius metus įkalinto už
vaikų katechizavimą. Ypač Loreta
su kunigo seserimi Maryte pasirū
pindavo maisto siuntinėliais kali
niui, gebėjo kartais įduoti trumpą
laiškelį bei reikmenų šv. Mišioms.
Kun. Zdebskis skatino merginas,
kad pačios sąmoningai rinktųsi
pašaukimą: šeimą ar vienuolystę.
Iš sukūrusių šeimas žinomiausios
yra gydytoja ir Atgimimo veikėja
Birštone Stasė Belickienė (du jos
sūnūs tapo vienuoliais) ir Vidutė
Ses. Loreta Teresė Paulavičiūtė darbo vietoje.
Šep ut ien ė Taur ag ėje, be dvie jų
Vilnius, 1996 m. vasario 10 d.
savo dukrelių užauginusi visą būrį
įvaikintų našlaičių ir toliau juos
globojanti. Šeputienės sesuo Birutė
kryžių, kokį Jis atsiųs, dėl to paties
Žemaitytė – vienuolė, žinoma gydy
tikslo – pasaulį gelbėti, dėl tos pačios
toja rašytoja Alytuje. Pavadinimas
priežasties – iš meilės.
„Pažinsite iš vaisių“ puikiai išreiškia,
Tik ašt uon et ui met ų nuo varg ų
koks sėkmingas buvo kun. Juozo vado
pradžios prabėgus, vyresni medikai
va-vimas mūsų minėtoms jaunuolėms,
galų gale surado jaunosios medikės
kaip ir jaunuoliams, kurių vieni tapo
lig ų priež ast į: ilg ą laik ą ji mieg oj o
kunigais, kiti – šeimų tėvais.
ant skryn ios, kur ioj e stov ėjo ind as
su gyvsidabriu; paprastas jo kamš
tis praleido nuodingus garus. Tai ir
Renkuosi darbą... ir kančią
pažeidė įvairias organizmo sistemas,
Kunigo Zdebskio būta nepaprastai
bet nepažeistas liko proto šviesumas
įžvalgaus. Savo ugdomiems jauniems
ir darbo veržlumas. Vargdienių sese
žmonėms jis mokėjo įkvėpti tokio ryžto
ris iki savo mirties dvasiškai globojęs
ir tokių savybių, kurių jiems labiausiai
ir ger ai paž in oj ęs kun. prof es or ius
reikės ateityje. Visokių ligų nuo anks
Juoz as Grig ait is MIC (1903–1974)
tyvos jaunystės varginamai Loretai jis
seniai yra sakęs jos pašaukimo drau
anksti atskleidė kančios prasmę, jos
gėms: „Pamatysite, Loreta jus visas
atperkamąją vertę. „Aš nenoriu, kad
pralenks!“
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Ses uo Lor et a Ter es ė (vargd ien ių
seserys per įžadus gauna naują glo
bėją, bet vadinasi Krikšto vardais)
turėjo palikti mediciną maždaug tuo
pačiu metu, kada jų vienuolijos vado
vės ses. Albinos Jurgės Pajarskaitės
iniciatyva buvo pradėti organizuoti
slaptieji teologijos-katechetikos
kursai įvairių vienuolijų seselėms,
kuriuos lankė ir kelios inteligentės
pasaulietės. Mirtinai reikia vado
vėlių. Iš kur juos imti?
Laimė, šio straipsnio autorius
nesen iai per ketv er ius moksl o
met us buv o pak art oj ęs teo log i
jos kursą Kauno tarpdiecezinėje
kunigų seminarijoje ir, iš jos at
leistas, turėjo susirinkęs bemaž
visų seminarijoje dėstomų dalykų
vadovėlius. Kitas marijonas, kun.
Alb in as Budr ik is (1916–1983),
po insulto sunkiai bevaikštantis,
išv ert ė dogm in ės teo log ij os va
dov ėlyj e vart oj am as lot yn išk as
apibrėžtis bei citatas. Beliko šiuos
ir kitus vadovėlius paredaguoti,
kad būtų prieinami bendrąjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą
tur inč ioms klaus yt oj oms (buv o
aukšt ąj į išs il av in im ą tur inč ių
klausytojų), o tada stojo į darbą
sesuo Loreta. Dienomis ir nakti
mis po kelis kartus mašinėle per
rašinėjo tuos vadovėlius, kad būtų
ką duoti klausytojoms į rankas.
Idant kaimynai negirdėtų, neįtartų,
nešnekėtų, rašomąją mašinėlę įsitai
sė drabužių spintoje, tikėdamasi, kad
drabužiai izoliuoja garsą.
Neužtenka vadovėlių katechetėms,
reik ia vaizd um o priem on ių sakr a
mentams rengiamiems vaikams. Ses.
Loreta sužino, kur galima padauginti
katechetinio turinio skaidrių, iš užsie
nio kažkieno slapta parvežtų, imasi jas
komplektuoti ir platinti. Kol dar buvo
likę šiek tiek eiklumo, pati organizuoja
slaptųjų kursų susitikimus, o kai turi
liautis, perduoda tą naštą jaunesnei
mint ies ir šird ies draug ei ses er iai
Adelei Teresei Petraškaitei, su kuria
kartu stojo į naujokyną ir kurios ver
timus vėliau redaguos.
Lit urg in ės kom is ij os reng iam as
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spaudai knygas tris dešimtmečius per
rašinėjo Dievo Apvaizdos vienuolijos
sesuo Antanina Pošiūnaitė, bet, atsi
radus „Katalikų kalendoriui-žinynui“,
užteko darbo prie mūsų tekstų ir ses.
Loretai. Šitaip ji pradėjo kaupti re
dagavimo įgūdžius. Visiškai neseniai
man prisipažino, kad geriausiai įsi
mindavusi tas kalbines bei stilistines
pastabas, kurios būdavo pateikiamos
su „špilk om is“. Jau neb ea ts im en u,
kiek ir kok ių raš in ių jos rengt a ar
vertimų redaguota su manim.
Artėjant paslaptimi apgaubtos ku
nigo Juozo Zdebskio mirties dešimt
mečiui, drauge su „Katalikų pasaulio“
žurnalo redaktoriumi kunigu marijonu
Aušvydu Belicku (savo krikštasūniu)
sesuo Loreta, kasmet ligų vis labiau
kankinama, pradeda rengti knygų se
riją apie savo jaunystės laikų dvasios
vadovą, suteikusį jai ir jos draugėms
gyvenimo kryptį ir narsą. Pirmasis
vaisius – Vido Spenglos archyviniais
dokumentais remiantis parengta kny
ga „Akiplėša“, kurią išleido „Lumen“
leidykla 1996 m.
Per „Katalikų pasaulį“ paskelbus
kreipimąsi, pasipylė aukos leidybai iš
visos Lietuvos, taip pat iš JAV ir Kana
dos, pasipylė ir knygos, sudarančios, –
kuo pagarbiausiai pasakyčiau, – ištisą
zdebskiadą. Čia ir įvairių Bažnyčios
žmonių bei visuomenės veikėjų atsi
min im ai, ir min ėtoj i pat ies kun ig o
Juoz o kor esp ond enc ij a su dvas ios
dukterimis, ir abejų kalėjimo metų
dienoraščiai, ir pamokslų rinkiniai.
Be to, sukaupta, atrinkta, perrašyta
daugybė jo konferencijų dvasinio su
sikaupimo dienoms. Nežinia, ar bus
kam toliau rūpintis jų išspausdini
mu... Jausdama artėjančią gyvenimo
pabaigą, sielvartavo nespėjusi surinkti
medžiagos apie Lietuvos kunigų ir se
selių apaštalavimą priespaudos metais
į rytus nuo Lietuvos.
Laisvo žmogaus trauka
Ką tik minėtoji knygų serija sudaro
vos dalį sesers Loretos triūso vaisių.
Kas galėtų surašyti visas jos reng
tas, redaguotas, vos per keletą metų

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 3

į pasaulį paleistas knygas? Nebent
artimiausia bendradarbė ir talkinin
kė stilistė Liuda Sidarienė. Tik tokia
darbo fanatikė, gebėjusi nesulaikomai
užsidegti šventu sumanymu, dirbti
iki nukritimo ir vos kvėptelėjusi vėl į
darbą kibti, galėjo ligos lovoje nuveikti
daugiau negu dešimt sveikųjų...
Iš mažučio kambarėlio Šv. Mykolo
gatv ėje neb ep aj ėgiant i koj os išk el
ti ses uo Lor et a Ter es ė buv o Diev o
apdovanota slaptinga traukos jėga.
Įvairiausi žmonės užeidavo ir vėl grįž
davo pasisemti stiprybės, kai kurie
ir įmanoma pagalba pasirūpindavo.
Kodėl? Vienas galimų atsakymų, švys
telėjęs pradedant rašyti šį nekrologą,
yra toks: tai buvo pavydėtinai laisvas
žmogus!

Kaip ir daugumai intensyvų dva
sinį gyvenimą pradedančių žmonių,
jaun uol ei Lor et ai tek o par ag aut i
skrup ul ų. Išg yd ė dvas ios vad ov as,
reikiamu metu taręs: „Aš teikiu at
leid im ą ir imuos i ats ak om yb ę, tu
nebesigraužk!“ Jis pakėlė ir belūž
tanč ią, kai Var ėnoj e pirm ą kart ą
jos rankose mirė kūdikis, kurį tėvai
pavėlavo atvežti į ligoninę, ir dar ne
vieno sukrėtimo atveju. Pasitikėdama
Dievu ir kunigystės galia, ji įveikdavo
svyravimus ir su kiekvienu smūgiu
bei sukrėtimu dar labiau užsigrūdin
davo. Išmintinga vienuolijos vyres
nybė nekrovė jai smulkių reikalėlių,
nepančiojo sparnų. Leido per kraštus
lietis jos užmojams… ir sudegti, nes
tam ji buvo paššaukta.


Kas bijo Dominus Iesus ?
Rūta Tumėnaitė

Šiandien ginčas dėl Šv. Sosto deklara
cijos Dominus Iesus veikiau primena
smilkst ant į lauž ą, kur is vos prieš
pusmetį liepsnojo visu smarkumu ir
svilino pasaulį žiniomis apie naują
Vatikano dokumentą, neva sugriovusį
kruopštų dešimtmečių Bažnyčios triū
są ekumenizmo ir religijų bendravimo
baruose. Sunku ir patikėti, kad šian
dien iš šio laužo beliko vos viena kita
retkarčiais suspragsinti kibirkštėlė,
nes pradžia buvo išties audringa. Per
nai rugsėjį pasirodžiusi Tikėjimo moks
lo kongregacijos deklaracija Dominus
Iesus: dėl Jėzaus Kristaus ir Bažnyčios
vienatinumo bei jų išganomojo veikimo
visuotinumo1 buvo pakrikštyta pačiais
vaizdingiausiais epitetais: „Katalikų
Bažn yč ios imp er ial izm as“, „publ ic
1
 Liet uv išk ai tekst as pas kelbt as Kat al ik ų
int ern et o tarn yb os tink lap yj e http://www.
lcn.lt/b_dok um entai/dek lar ac ij os/dom in usiesus.html.

relations katastrofa“, „šventvagystė“,
„viduramžiško atsilikimo ir Vatikano
megalomanijos mišinys“, „Romos cen
tralizmo, fundamentalizmo ir absoliu
tizmo triumfas“ ir panašiai. Atrodė,
lyg džiaugsmingą Didžiojo Jubiliejaus
šventę būtų sudrebinęs bombos spro
gimas. Kaip antrojo tūkstantmečio
pabaigos Bažnyčia galėjo pelnyti to
kias smerkiamas etiketes?
Polemikos „kaltininkas“
Deklaraciją Dominus Iesus pasira
šęs Tik ėjim o moksl o kong reg ac ij os
prefektas kardinolas Jozefas Ratzin
geris teigė, jog šio dokumento atsi
radimą paskatino Bažnyčioje, o kai
kur ir teologų sluoksniuose vis labiau
įsigalinčios „klaidingos ir dviprasmiš
kos pažiūros“, abejojančios visuotine
krikščionybės misija, tarp nūdienos
krikščionių vis labiau ryškėjanti ten
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dencija nutylėti apie Kristų, laikyti
jį tik istoriniu Dievo apsireiškimu,
iškelti kitas religijas kaip kelius į išga
nymą, nuvertinti Šv. Raštą ir Bažnyčią
kaip instituciją. „Nepaliaujamam Baž
nyčios misijiniam skelbimui šiandien
grėsmę kelia reliatyvistinės teorijos,
mėginančios religinį pliuralizmą pa
teisinti ne tik de facto, bet ir de iure
(arb a iš princ ip o)“ (4). Vien a tok ių
teorijų, „radikaliai prieštaraujančių“
krikščioniškam tikėjimui, skelbia, jog
Kristaus apreiškimas yra nebaigtas
arba netobulas – tai populiarios idėjos,
jog nė viena istorinė religija neįstengia
iki galo suvokti Dievo, atspindys. Do
kumente perspėjama, kad šios idėjos
„yra priešingos katalikų tikėjimui“.
Dom in us Ies us dar o pers kyr ą tarp
krikščionybės tikėjimo ir kitų religi
jų tikėjimo: krikščioniškas tikėjimas
reiškia apreikštos tiesos priėmimą, tuo
tarpu kitų religijų tikėjimas vis dar
ieško tiesos, tačiau daugelio žmonių
protuose ši perskyra tolydžio blanks
ta, o skirtumai tarp krikščionybės ir
kitų religijų dirbtinai menkinami iki
visiško išnykimo.
Sudėtingą klausimą apie nekrikščio
nių išganymą Dominus Iesus aptaria
keletu aspektų. Nors išganymas įma
nomas ir už Bažnyčios ribų, bet tai
visada įvyksta tik ypatingos Kristaus
malonės dėka ir per „privalomą“, nors
ir slėpiningą ryšį su Bažnyčia, todėl
„su katalikų tikėjimu nesuderinama
laikyti Bažnyčią vienu iš išganymo
kel ių gret a tų, kur iuos siūl o kit os
rel ig ij os“ (21). Nors ir priv al ėdam i
gerbti kitas religijas, katalikai neturi
pasiduoti minčiai, jog „visos religijos
yra vienodos vertės“. „Lygybė, esanti
dialogo sąlyga, žymi lygų asmeninį
partnerių orumą, bet ne mokymų ir
juo labiau Kristaus, žmogumi tapusio
Dievo, ir kitų religijų steigėjų lygybę“
(22). Kalb ant apie Bažn yč ios viet ą
išganymo plane, deklaracijoje pakar
tojama Vatikano II Susirinkimo dog
minės konstitucijos Lumen gentium
ištarmė, jog tėra „vienatinė Kristaus
Bažnyčia“, kuri „laikosi [subsistit in]
Katalikų Bažnyčioje, valdomoje Petro
įpėdinio ir bendrystėje su juo esančių
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vyskupų“ (16). Pastebima, jog ir Vati
kano II Susirinkimas pripažino, kad
už Bažnyčios ribų irgi esama „gausių
šventumo ir tiesos elementų“, tačiau
tai nereiškia, jog vienatinė Kristaus
bažnyčia egzistuoja ir nekatalikiškose
bažnyčiose.
Audra vandens stiklinėje
Nors gausios nuorodos į Bažnyčios
Tėvų raštus, popiežių enciklikas ir
ypač Vatikano II Susirinkimo doku
ment us aišk iai par od o, jog šia de
klaracija norim a ne paskelbt i kokį
nors naują mokymą apie Kristaus ir
Bažnyčios vaidmenį išganymo plane,
bet „vėl išdėstyti katalikų tikėjimo mo
kymą šia tema“ (3), pirminė reakcija į
Dominus Iesus buvo griežtai neigiama.
Protestantai užsigavo dėl to, kad doku
mentas juos pavadino ne bažnyčiomis,
o „bažnytinėmis bendruomenėmis“ ir
visiškai neįvertino ekumeninio dialogo
pasiekimų, todėl teko atšaukti kele
tą ekumeninių renginių. Įsižeidė net
kai kurie žydų vadovai, nors, pasak
Vatikano atstovų, dokumentas išvis
neturi nieko bendra su žydų tauta.
Ta pačia proga savo nepasitenkinimą
dėl tariamo Bažnyčios autoritarizmo
išliejo ir radikalūs katalikų sluoksniai,
kuriuos geriausiai įasmenina šveicarų

Kvisinas. Bareljefo fragmentas.
VIII a. Pietų Korėja

teologas Hansas Küngas. Kai kas šia
me procese įžvelgė vėlyvojo pontifikato
mėgin im us kuo griežč iau prir emt i
prie sienos prieštaringus požiūrius ir
užsitikrinti, kad kitas popiežius nieko
nekeistų. Nepatenkintieji Dominus Ie
sus vienu balsu tvirtino, jog padaryta
beveik neatitaisoma žala ekumeni
niam bendradarbiavimui ir religijų
bendravimui, o žvelgiant iš Didžiojo
2000 metų Jubiliejaus perspektyvos,
tai esąs tikras šaukštas deguto jubi
liejinio medaus statinėje.
Balsingas nepatenkintųjų choras
užgožė visiškai nuosaikius tų pačių
protestantiškų bažnyčių atstovų, ypač
baptistų ir metodistų, atsiliepimus
apie deklaraciją, kuriuose sveikinamas
ne „prisitaikymu“, bet „įsitikinimu pa
grįst as ekum enizm as“ ir dėkojam a
katalikams už religinio reliatyvizmo
demaskavimą bei iš naujo patvirtintą
tiesą, kad Jėzus Kristus yra vienas ir
vienintelis visų tautų atpirkėjas visais
laikais. Maža to, stebimasi dėl pačių
protestantų nepasitenkinimo, kurie,
kaip teigė vienas metodistų vyskupas
iš Šveicarijos, „praktiniame ekumeniz
mo darbe visada žinojo, kad katalikai
ir protestantai nesutaria dėl Bažnyčios
prigimties, tačiau egzistuoja bendra
platforma, dėl kurios sutariama, ne
paisant skirtingų ekleziologijų“.
Aptilus pirminiam šurmuliui, Vati
kano pareigūnai galėjo pagaliau iš
dėst yt i ir sav us arg um ent us. Vis ų
pirma, Dominus Iesus nebuvęs eku
meninis dokumentas, o greičiau te
ologams skirtas akademinis tekstas,
parašytas klasikine doktrinos kalba,
ne tokia, kokią vartoja Popiežiškoji
taryba krikščionių vienybei skatinti
(beje, patys jos atstovai teksto toną
pav ad in o „stok oj anč iu ekum en in io
jautrumo“), ir tikrai ne tokia, kokią,
anot Ratz ing er io, vart oj a dienr aš
čiai ir žiniasklaida. Antra, jis labiau
skirtas teologams ir sielovados dar
buot oj ams Tol im uos iuos e Ryt uos e,
mat Vatikano pareigūnai įsitikinę,
jog Azij os ir Okea n ij os žem yn uos e
evangelizacija vyksta per lėtai ir ne
pakankamai energingai, iš dalies dėl
jautrios tarpreliginės situacijos, dėl
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kurios teo log ai, nen or ėdam i įžeist i
nek rikšč ion ių daug um os, kart ais
neleistinai sušvelnina katalikiškus
įsitikinimus arba atmiešia juos ry
tiet išk ų rel ig ij ų elem ent ais. Taip
Diev as tamp a bea sm en e kosm in e
tikrove, organizuota religija – kliū
tim i asm ens sav im on ei, o Jėzus –
vienu iš daug el io mok yt oj ų. Bej e,
pastaraisiais metais Vatikanas yra
užd raud ęs ne vien o tam e reg ione
gyv en us io ar dirb us io kat al ik ų te
ologo veikalus kaip „nesuderinamus
su tikėjimu“, tad galima neabejoti,
kad Dom in us Ies us krit ik ų chor e
skambėjo ir jų balsai. Ironiška, bet
kai kuriems iš jų, pavyzdžiui, teolo
gui iš Šri Lankos Balasuriyai, kuris
buvo ekskomunikuotas dėl savo pa
žiūrų apie Mergelę Mariją, atskyri
mas nuo Bažn yč ios atv ėrė kel ią iš
niekam nežinomų vietinės reikšmės
plunksnos amatininkų į garsenybių
šlovę, papuoštą kilnia tiesos kankinio
aureole. Tad dėl nuogąstavimų, kad
Dom in us Ies us siek iam a užč iaupt i
teologų diskusijas minėtomis temo
mis, dek lar ac ij os reng ėjai skub ėjo
nuraminti, jog teologinis ginčas lieka
atviras, tik uždaromi keliai, vedę į
aklavietes.
Kad Dom in us Ies us gvild en am a
problematika nėra nauja, liudija dar
tarpukario Lietuvoje išleista kun. Le
onardo Gižinsko knygelė „Dievo tiesos
krislai tautų religijose“. Žinoma, šio
veikalo tonas nė iš tolo nepanėšėja
į korektišką nūdienos kalbėjimą, be
to, savo turiniu jis veikiau laikytinas
lyginamąja pasaulio religijų analize.
Tačiau baigiamoji knygos mintis apie
Kat al ik ų Bažn yč ią kaip vien int el ę
Kristaus palikimo saugotoją parodo,
jog Bažnyčios pozicija šiuo klausimu
praktiškai nepakito. Tęsiant analo
gijas, galima atrasti paralelę ir tarp
abiejų tekstų parašymo tikslo: Domi
nus Iesus siekia išsklaidyti klaidingą
„dialogo ideologiją“, kuri mėgina mi
siją ir atsivertimą Bažnyčioje pakeisti
„klaidingu religinio pakantumo suvo
kimu“, kitaip tariant, sugrąžinti kai
kurioms sąvokoms jų tikrąją prasmę.
Kad šis tikslas buvo aktualus ir prieš
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pusę amžiaus, liudija ir „Dievo tiesos
krislų“ pratarmė: „Netenka abejoti,
kad praktiškasai asmens santykis su
religija yra būtinai glaudžiai susijęs su
jo įsitikinimais, su teorišku religiniu
pažinimu. [...] …Kad ne tik liaudis, bet
ir inteligentai, apskritai imant, per
maža orijentuojasi religijos moksle,
matyt iš mūsų kasdienės ir periodinės
spaudos, iš organizacijų veiklos, [...]
…iš priv ač ių pas ik alb ėjim ų. Mūs ų
šviesuomenei stinga susigyvenimo su
katalikybės dvasia!“2
Akivaizdu, jog Šv. Sostas nuolatos
pasirūpindavo savo kaimenei priminti
pagrindinius katalikiško tikėjimo da
lykus. Maža to, pastaraisiais metais
Tikėjimo mokslo kongregacija yra pa
skelbusi ir daugiau panašaus pobūdžio
dokumentų apie popiežiaus primatą,
vyskupų konferencijų autoritetą ar
moterų kunigystę, ir dauguma jų irgi
nesiūloma nieko nauja, tik pabrėžia,
jog kai kurie dabartiniai Bažnyčios
mokymai yra „galutiniai“ ir todėl ne
ginčijami. Vis dėlto Dominus Iesus
buvo pirmasis Šv. Sosto dokumentas,
kurį teko ginti viešai. Tokiais atvejais,
kad a Vat ik an as pas is ak o tik ėjim o
mokslo klausimais, net ir labai prieš
taringais, oficialūs Šv. Sosto parei
gūnai paprastai nedalina interviu į
kairę ir dešinę ir nesistengia palenkti
viešosios nuomonės į savo pusę. Ta
čiau su Dominus Iesus buvo kitaip.
Nesiliaujant kritikos strėlių lietui,
Vatikanas nusprendė pereiti į kon
trpuolimą. Gali būti, kad kantrybės
taurę perpildė vėlgi spaudoje pasirodę
tvirtinimai, kad Ratzingeris nerandąs
bendros kalbos su Jonu Pauliumi II, ne
kartą stebinusiu pasaulį savo drama
tiškomis iniciatyvomis kitų religijų ir
krikščioniškų bažnyčių atžvilgiu, bei
nerimastingi įtarinėjimai, jog 80-me
tis popiežius ne iki galo suvokęs šios
deklaracijos pasekmes. Tačiau pats Jo
nas Paulius II kritikams aiškiai leido
suprasti, kad jie nevarytų pleišto tarp
jo ir jo aukščiausio padėjėjo doktrinos
klausimais, padaręs precedento netu
2
 Gižinskas L., teol. lic. Dievo tiesos krislai
tautų religijose, Kaunas, 1939.

rintį kreipimąsi, kuriame pareiškė,
kad jis pageidavęs šio dokumento ir
pats jam pritaręs. Stebėtojų nuomone,
tokiu būdu Jonas Paulius II mėginęs
suš veln int i žal ą, pad ar yt ą ekum e
niniam ir religijų bendravimui. Tik
keistokai skamba atsiprašinėjimas
už nepadarytas kaltes.
Antraščių amžiaus tikrovė
Nori nenori, bet didžiausiu kalti
ninku šiame procese daugelis laiko
žin iaskl aid ą. Šiand ien gal im a pa
klaust i, ar būt ų įsip liesk us i tok ia
audringa diskusija, jeigu spauda būtų
palūkėjusi atitinkamo deklaracijos
komentaro. Vietoj to plačioji visuo
men ė gavo pas aul iet in ės spaud os
interpretaciją, kurioje Dominus Iesus
tekstą paskubėta analizuoti iš politi
nio taško, todėl teologiniai niuansai
virto pikantiškais, jei ne anachronis
tiškais atradimais, neva „Vatikanas
išg an ym ą pal iek a tik kat al ik ams“
ir pan., o ko daugiau galima tikėtis
iš ties iog in ių Inkv iz ic ij os įpėdin ių.
Šv. Sosto atstovai apgailestavo dėl
tokio „informacijos nutekėjimo“, kai
atskiros frazės, išimtos iš konteks
to, suk ėlė pas ip iktin imą daug yb ės
žmonių, išvis neskaičiusių Dominus
Ies us tekst o. Taig i Dom in us Ies us
kontroversija tik patvirtina banalią
tiesą, jog gyvename „antraščių amžiu
je“, tačiau kyla klausimas, ar tokios
nenuspėjamos informacijos sklaidos
pasekmės nepaskatins Vatikano per
mąstyti savo santykių su žiniasklai
da. Kita vertus, tokios nenumatytos
pasekmės yra kaina, kurią Katalikų
Bažnyčiai tenka mokėti už pastangas
sugrąžinti Kristui svarbiausią vietą
evangelizacijoje. Ramiausiai per visą
procesą laikęsis kardinolas Ratzinge
ris į kaltinimus nediplomatiškumu
atsakė, jog „ir Jėzaus žodžiai Evan
gelijoje kartais yra baisiai šiurkštūs,
suf orm ul uot i be jok io dip l om at in io
apdairumo“. Panašu, kad ir praėjus
2000 metų evangelinio radikalizmo
kalba, lygiai kaip ir Jėzaus laikais,
rėžia ausį visuomenei arba mažų ma
žiausiai skamba it nesusipratimas.
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Todėl Dominus Iesus galima laikyti
savotišku priminimu tų pagrindinių
tiesų, kurios modernioje ir korektiš
koje nūdienos visuomenėje vis ima
ir praranda pirmykštę savo reikšmę.
Taigi ar tai sakytų Dominus Iesus,
ar pats Viešp ats Jėzus, tos ties os
yra šios: religijų pliuralizmo faktas
nesureliatyvina tiesos poreikio, teolo
ginis dialogas neturi nieko bendra su

politinėmis derybomis, o pats dialogas
nereiškia visų religijų lygybės, bet
pirm iaus ia išt ikim yb ę sav ajai reli
gijai ir egzistencinį kito priėmimą.
Pris im ink im e Mot in ą Ter es ę, kuri
apie savo požiūrį į kitas religijas atsa
kydavo paprastais, tačiau teologinės
prasmės kupinais žodžiais: „Aš myliu
visas religijas, tačiau esu įsimylėjusi
savąją“.


Apie draugystę ir paramą –
The Westerly Trust Lietuvoje
Elona Lubytė

„Britų savaitės“ metu bus atidaryta
Aurelijos Čepulinskaitės fotografijų
paroda „Šiandieninė Britanija jau
no lietuvio akimis“ (03 17 – 04 08,
Chodkevičių rūmai, LDM). Jaunoji
fotografė pernai laimėjo Didžiosios Bri
tanijos ambasados Lietuvoje skelbtą
konkursą. Projektą parėmė privati
labdaringa organizacija The West
erly Trust, įkurta 1994 m. Po parodos
atidarymo, kovo 20 d. organizacijos
steigėja Margo Maxwell Macdonald
Lietuvos muzikos akademijai dovanų
perduos senosios ir šiuolaikinės britų
muzikos natų ir garso įrašų rinkinį.
Šie įvykiai mane paskatino viešai
pristatyti siauram meno ir muzikos
mėgėjų ratui žinomos organizacijos
intencijas. Suvokiant vieno geros va
liosžmogaus galią, prasminga įvardyti
retos ir svarbios mūsų aplinkojeveik
los faktą. Kai auga nusivylimas, tai
stiprina pasitikėjimą asmenin ėmis
pastangomis. Dėl grįžtamojo ryšio
ELONA LUBYTĖ (g. 1964) – socialinių
m. daktarė, Lietuvos dailės muziejaus XX
a. 2-os pusės skulptūros rinkinių saugotoja.
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jos senai tapo stabilių demokratinių
visuom enių pilietinio bendrabūv io
pagrindu.
Šiandien daug kalbama apie labda
rą ir paramą, ji suvokiama kaip
filantropiškas verslo, turtingųjų
pasaulio santykis su aplinka. The
Westerly Trust (toliau WT) veikla
leidžia patirti, kaip teikiama parama
senų tradicijų kraštuose. Britanijoje
visuomeninės paramos pradžia sie
kia XVII a., kai viešosiose ligoninėse
aukštuomenės savanorės padėdavo
slaugyti ligon ius. Pamažu klostėsi
socialinės ir kultūrinės paramos siste
ma. Jos pagrindą sudarė rėmėjų valdy
ba, koordinuojanti tikslingą paramos
naudojimą, o verslo pasaulio suintere
suotum ą paramos teikimu skatino
mokesčius mažinantys įstatymai.
Grįžtamuoju ryšiu pagrįsta sistema
sudarė galimybę verslo žmonėms pa
sijusti kultūrinės, socialinės aplinkos
kūrėjais, o gaunantiesiems paramą –
pažinti verslo pasaulio dėsnius.
WT istorijos pradžia siekia politinio
atšilimo laikus. Nuo 1985 m. Margo
Maxwell Macdonald pradėjo keliauti
po Centrinę ir Rytų Europą, domėjosi
šiuolaikiniu menu, muzika. Stebėdama

sudėtingas permainas, svars
tė, kaip palengvinti tuos procesus
išgyvenantiems kraštams pereinamojo
laikotarpio sunkumus. Jaunystės laikų
draugo, Niujorke gyvenančio žymaus
lietuvių išeivijos tapytojo Kęstučio
Zapkaus įspūdžių apie permainas po
nepriklausomybės atgavimo paskat
inta Margo Maxwell Macdonald 1993
m. pirmą kartą aplankė Liet uvą.
Čia susipažino su tapytojo mokini
ais, susibūrusiais į „Gerų blogybių“
grupę, jų draugais, bendraminčiais.
Ambicingi jauni žmonės, aktyviai
dalyvaujantys permainų proces e,
stengėsi įsilieti į pasaulinio meno
sūkurį. Įvyko lemtingas ir svarbus
atviros vietinių permainų energijos ir
stabilios patirties susitikimas. Pažin
tis ir dėmesingas bendravimas su jau
nais Lietuvos kūrėjais, dailėtyrininke
Sandra Skurvidaite, menininku Artū
ru Raila sukonkretino būsimos orga
nizacijos tikslus, – pristatant britų
kultūrą, padėti jauniems žmonėms pažinti atsivėrusį pasaulį, senosios Bri
tanijos kultūrines tradicijas, dinamiš
ką šiandieną, kuri pasauliui diktuoja
naujas madas. Steigėjos intencijos
ypač prasmingos formuojant atsvarą
spartėjančiai masinės vartotojiškos
kultūros ekspansijai Lietuvoje.
WT veikla pristato vieną galimų
siauros, tačiau veiksmingos privačios
paramos modelį, turintį senas tradici
jas. Steigėjos vyras Donaldas Max
wellas Macdonaldas dirbo Scottish
Investment Company, kuri apskritai
rėmė švietėjiškas dailės ir muzikos
leidybos programas. Jo šeima garsi se
nomis filantropijos tradicijomis, pvz.,
ji 1966 m. Glazgo miestui padovanojo
Polloko Hauso ir Stirlingo Maxwello
ispanų tapybos kolekciją. WT struktūra
nėra išplėtota. Ją sudaro steigėja
ir dviejų narių valdyba, padedanti
spręsti konkrečius organizacinius
klausimus. Jos nariai – kuratorė Sally
Archibald (Fort Williame (Škotija)
muziejaus pirmininkė, Nacionalinės
Škotijos tarybos atstovė) ir finansi
ninkas Francisas Carnwathas (Tate
Gallery direktorių tarybos atstovas ir
Grinvičo fondo direktorius, įvairių mu

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 3

k u l t ūr a
zikos ir meno fondų tarybų narys). WT
veiklos koordinatoriai Lietuvoje – jau
ni Lietuvos menininkai (dailininkai,
kompozitoriai, atlikėjai, kuratoriai,
dailės kritikai, pedagogai, tyrinėtojai),
dalyvaujantys sudarydami paramos
programas, jas įgyvendindami.
Atviros Lietuvos fondo pirmoji
vadovė Irena Veisaitė, kalbėdama
apie įvairėjančius paramos būdus
mūsų demokratėjančioje aplinkoje,
tiksliai pastebėjo, kad WT steigėjos
iniciatyva labai privati, subtili, apgal
vota, nukreipta į žmogų, kūrėją. Pasak
Veisaitės, ji labai tyliai atėjo į mūsų
meno pasaulį su dideliais pasiūlymais.
Privačių lėšų ir draugų dėka Margo
Maxwell Macdonald išplėtojo įdomią
jaunų menininkų paramos sistemą.
Ji pakviesdavo juos į savo namus, tai
yra tam tikras kultūrinis šokas, nes
ji – anglų aristokratė, kurios gyvenimo
būdas skiriasi nuo mūsų.
WT veikla vystoma keliomis kryp
timis.
Pirma – tai dėmesys jaunus
kūrėjus ugdančioms dailės ir muzikos
įstaigoms. Parama teikiama papil
dant bibliotekų, fonotekų rinkinius
senąją ir šiuolaikinę britų kultūrą
pristatančiais leidiniais, natomis, gar
so įrašais. Taip sudaromos prielaidos
ne tik giliau pažinti britų kultūrinę
aplinką, bet patirti dailės ir muz
ikos istorijos, kritikos stilių įvairovę,
pažinti modernias pedagogikos me
todikas, tobulinti kalbinius įgūdžius.
Organizacijos iniciatyva 1995 m. M.
K. Čiurlionio menų gimnazijoje įkurta
WT skaitykla, kuriai padovanota 450
knygų, mokytojams ir moksleiviams
skirtų vaizdajuosčių. Dovanojamų
leidinių sąrašas buvo ilgai sudarinėtas
ir derintas su mokyklos pedagogais, o
paramos donatoriais, šalia organizaci
jos steigėjos, valdybos narių, privačių
draugų, tapo Britų muziejaus Švietimo
skyrius. Dovana paskatino mokykloje
įkurti viešą skaityklą, kur per per
traukas ir po pamokų dirba mokiniai,
mokytojai, vyksta meno istorijos pa
mokos. Prasminga tai, kad skaityklą
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nuolat papildo vietinių rėmėjų dova
nos. Taip pat WT dovanoja leidinius
apie britų dailę Vilniaus dailės akade
mijos, Kauno dailės instituto, Telšių
dailės mokyklos, organizacijos „Viltis“
bibliotekoms. Muzikinė kultūra ugdo
ma papildant Lietuvos muzikos aka
demijos, Vilniaus konservatorijos ir
Nacionalinės Martyno Mažvydo bib
liotekos muzikos skyriaus fonotekas
senosios ir šiuolaikinės britų muzikos
natomis ir garso įrašais. Būtina pami
nėti WT dėmesį Vilniaus universiteto
archeologijos skyriaus, botanikos sodo
bibliotekoms, kurioms užsakomi soli
dūs periodiniai moksliniai leidiniai.
Apgalvotos ir kryptingos veiklos dėka
WT dovanota knyga atsiduria ten, kur
ji yra reikalinga.
Antra WT veiklos kryptis – britų
kult ūros pristatymas Lietuvoje ir
mūsų kultūros – Didžiojoje Britanijoje.
1997 m. WT parėmė pirmą šiuolai
kinės britų ir lietuvių dailės projektą

Ground Control, prisidėjo prie
šiųmetinių „Britų savaitės“ renginių
organizavimo. Ypač prasminga WT
veikla, susijusi su koncertų organi
zavimu bei parama. Pristatydamas
šią organizacijos veiklą, Lietuvos
kompozitorių sąjungos pirmininkas
kompozitorius Gintaras Sodeika pažy
mėjo, kad ypatingą dėmesį Lietu
voje pelnė kūrybinį britų ir lietuvių
kultūrų bendravimą skatinantys
muzikiniai The Westerly Trust pro
jektai. 1997 ir 1999 m. Vilniuje šis
fondas inicijavo bei parėmė du kon
certus Nac ionalinės filharmonijos
salėje. Juose skambėjo nemažai naujų
lietuviškų kūrinių, kurių atsiradimą
paskatino būtent WT. Pasak Sodeikos,
šios iniciatyvos kilo Margo Maxwell
Macdonald domėjimosi Lietuvos kul
tūra dėka.
Pirmas koncertas įvyko 1997 m.
sausio 17 d. Jame pianistas Petras
Geniušas atliko kelis anglų kompozi

Dovanų įteikimo ceremonija Lietuvos muzikos akademijoje
1997 01 15. Pirmoje eilėje iš dešinės Didžiosios Britanijos ambasadorius
T. H. Macanas, M. M. Macdonald ir LMA prorektorius
E. Ignatonis. ELTA / G. Svitojus
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torių (Williamo Birdo, Carlo Vine’o)
kūrinius, Osvaldo Balakausko opusą
„Bop-art“ (1995) ir dvi lietuviškas
premjeras fortepijonui su fonograma –
Gintaro Sodeikos „Taliensi 747“ (šį
kūrinį inspiravo kompozitoriaus vieš
nagė Londone) bei Giedriaus Puskunigio
„Invenciją“. Antrame koncerte, vykusia
me1999 m. sausio 29 d., skambėjo trijų
Lietuvos kompozitorių premjeros – No
medos Valančiūtės „Mes šokam ratu“
balsui, trombonui, kontrabosui ir for
tepijonui (žodžiai – iš britų tautosakos),
Gintaro Sodeikos „Garso ontologija
Nr. 2“ dviem fortepijonams, „Tremors“
dešimčiai atlik ėjų (poeto S. Conno
eilėraščio „Virpesiai“ inspiracija) bei
Vytauto V. Jurgučio „ZOOM“ styginių
kvartetui, klavesin ui ir kontrabo
sui. Šiuose koncertuose įvairių kartų
kūrėjams buvo suteikta netradicinė
proga sukurti naujų opusų. Kai kurie iš
skambėjusių naujų kūrinių jau išleisti
kompaktinėmis plokštelėmis.
WT taip pat 2000 m. parėmė Li
etuvos kompozitorių sąjungos ir Lie
tuvos ambasados Londone surengtą
lietuvių muzikos koncertą Londono
karališkojoje muzikos akademijo
je. Šiuolaikinę klasiką – Broniaus
Kutavičiaus, Osvaldo Balakausko, Vy
tauto Barkausko, Vidmanto Bartulio ir
Gintaro Sodeikos kūrinius – elitinėje
Londono salėje atliko pianistas Petras
Geniušas, londonietė Karališkosios
akadem ijos absolventė Tamami
Honma, šios akademijos dėstytojas
violončel in inkas Neilas Heyde’as,
Londone gyvenusi smuikininkė Rasa
Vosyliūtė. Tai buvo trečias solidus
šalies kompozitorių darbų pristatymas
Didžiojoje Britanijoje, šį kartą – ypač
reikliai ir išprususiai publikai.
Trečia WT veiklos kryptis – Lietu
vos menininkų kelionės ir stažuotės
Didžiojoje Britanijoje. Per dvi sa
vaites, gyvenant Margo ir Donaldo
Maxwelų namuose, gauta stipendija
leidžia realizuoti pažintinę programą,
nusipirkti kelias reikalingiausias kny
gas. Kiekvienas iš keliolikos jaunų
žmonių, apsilankęs Londone, turėjo
įvairių tikslų – domėjosi muzika, daile,
architektūra, pedagogika, tačiau visų
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buvimą mieste vienijo nuostabi galimybė
peržengus tradicinės anglų tvirtovės
ribas paviešėti privačiuose namuose.
Su Margo Maxwell Macdonald su
sipažinau pirmo apsilankymo Vilniuje
metu 1993 m. Apžiūrinėdama LDM

WT dovanos ženklas

skulptūros rinkinius, elegantiška san
tūri moteris nustebino jautriu skoniu,
pastabumu, smalsia tolerancija bei
gebėjimu vertinti ir tradicinės, ir
naujosios dailės kūrinius. Sparčiai
ryškėjančios įtampos tarp senojo ir
jaunojomeno stovyklų aplinkoje toks
požiūris yra retas. Ilgainiui sužinojau,
kad ji privačiai studijavo meno istoriją
Paryžiuje ir Ciuriche, kaip konsultantė
bendradarbiavo su komercinėmis Lon
dono galerijomis, pristatančiomis
vietiniams ir užsienio kolekcininkams
šiuolaikinę britų dailę. Pradėjome
susirašinėti, susitikdavome padaž
nėjusių Margo apsilankymų Vilniuje
metu. Ji tapo dėmesinga mano su
rengtų parodų lankytoja, išleistų
leidinių skaitytoja, kurios reakcijoje
visada derėdavo kritinis reiklumas ir
džiaugsmas kiekvienu savarankišku
žingsniu. O 2000 m. WT ir Britų
taryba parėmė mano dalyvavimą
Tarptautiniame dailės kritikų aso
ciacijos (AICA) kongrese, vykusiame
naujajame Tate Modern muziejuje.
Atskridusi į Londoną, išsitraukiau

metro žemėlapį, kuriame kryžiuku
buv o pažymėta Pietų Kensingtono
stotis, kortelę su trumpu komentaru
taksi vairuotojui kaip tiesiausiai pa
siekti Park Walk gatvę Čelsio rajone,
smulkius kelionpinigius. Svetingi
šeimininkai mane pasitiko privataus
namo prieangyje. Įžengus į vidų, žvilg
snis sustingo ties šeimininkės tėvo
XVI a. siekiančia senųjų Britanijos ir
Londono žemėlapių kolekcija, rafin
uotomis šeimininko golfo žaidimo
priemonėmis. Greitai įsikūrusi,
prisėdau ilgam pokalbiui su puodeliu
arbatos svetainėje prie pravertų durų
į tradicinį uždarą sodą su smagiai
čiršk iančiais varnėnų jaunikliais.
Ilgai gėrėme arbatą, šnekučiavomės
apie Lietuvos naujienas, pažįstamus,
darbo rūpesčius. Kitą, laisvesnę dieną,
kai nelankiau renginių, gavau vadovą
po miestą, žemėlapyje pasižymėjau
mėgiamą šeimininkės maršrutą po
Londono parkus. Šeimininkė telefonu
patikslino vakarinio koncerto Royal
Albert Hall programą, lydėdama iki
autobuso stotelės, priminė nacionali
nioeismo taisykles, parodė mėgiamą
antikvarinį knygyną. Įsisiūb avus
teorinei ir ekskursinei renginio pro
gramai, grįždavau vėlai, namams
sumigus. Kiekvieną vakarą ant vari
nės kambario durų rankenos mane
pasitikdavo raštelis, kuriame išreikšta
viltis, kad diena praėjo sėkmingai,
linkima ramios nakties. Kambaryje
laukdavo atšviestos mano aplankytų
parodų, atidarymų recenzijos. Rytais
pusryčiaudamos su šeimininke aptar
davome praėjusios dienos įspūdžius.
Vieno pokalbio metu sulaukiau neti
kėto pritarimo, kai prisipažinau, kad
pabėgusi iš programinės ekskursijos
po Millennium Dome, nuplaukiau į
Grinvičą, kur maloniai praleidau po
pietę apžiūrinėdama senus pastatus,
vaikštinėdama po kalvotą parką.
Priminus, kad Grinvičo fondo direk
torius yra WT valdybos narys, gavau
paskaityti poleminį straipsnį apie tai,
kaip didysis kupolas „prarijo“ Grinvičo
krantinės remontui skirtas lėšas. Va
kare savo kambaryje pasiskaityti prieš
miegą radau prabangų tūkstantme
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k u l t ūr a
čiui skirtos parodos „Laiko istorija“,
vykstančios Grinvičo jūreivystės mu
ziejuje, katalogą su įžanginiais Ernsto
Hanso Josefo Gombricho ir Umberto
Eco straipsniais. Patyrusi muziejinę
mano interesų kryptį, šeim in inkė
patarė aplankyti Courtauld galeriją,
kur autentiškoje renesanso aplinkoje
eksponuojama nuostabi senosios ir mo
derniosios Vakarų tapybos kolekcija.
Vieną rytą palydėjo į Vestminsterio
ligoninę, kurios moderniai rekonst
ruotą pastatą puošia daug šiuolai
kinių britų dailininkų darbų. Pasku
tinį vakarą ilgai aptarinėjome mano
įsigytas knygas, namuose laukiančius
darbus. Dabarties suirutėje dažnai
prisimenu pajaustą vieno žmog aus
draugystės ir paramos galią, mokančią
pasitikėti savimi ir aplinkiniais.
Gavęs WT paramą, asmuo, įstaiga
patenka į nuolatinį dėmesio lauką.
Margo įdomu ir svarbu, kaip klostosi
jos namuose apsilankiusių žmonių
kūrybinė veikla. Ji dėmesingai seka
visas mūsų meninio gyvenimo naujie
nas. Jai svarbu, kaip praėjo Oskaro
Koršunovo „Meistro ir Margaritos“
premjera, ar palankiai sutiko lietuvių

publika naują nacionalinę Broniaus
Kutavičiaus operą „Lokys“, įdomu,
kaip Didžiosios Britanijos ambasadoje
Vilniuje auga, atsidėkojant už dovaną
M. K. Čiurlionio menų gimnazijai, Eu
genijaus Talmanto pasodinta magno
lija. Pirmoji Margo palydovė Lietuvoje
dailėtyrininkė Sandra Skurvidaitė,
šiandien dirbanti ir studijuojanti Niu
jorke, kalbėdama apie WT veiklos
reikšmę, sakė: „Tikriausiai niekam ne
kiltų abejonių, kad devyniasdešimtųjų
pradžia Lietuvoje buvo svarbiausias
laikas per pusę amžiaus. Kartais ir
mažiausias postūmis, laiku ir vietoje
atliktas, išjudina iš vietos ir suteikia
pagreitį. Aš pirmą kartą susitikau
Margo kaip tik tokiu „pereinamuoju
laikotarpiu“, kai kiekvienas veiksmas
ir kontaktas turi atominį poveikį.
Margo pristatė mums gana naują da
lyką – meną palaikyti ryšius laiškais
ir susitikimais. Tikriausiai tai viena
svarbiausių kokybių Lietuvoje – žmo
giškų santykių ir asmeninių įsiparei
gojimų stabilumas, kai viskas aplinkui
gana išklibę. Dabar aš dažnai atsiremiu
į šį pastovumą – tiek draugystėje, tiek
darbuose. Kaip tik laikas rašyti laišką,
ant popieriaus, ne ekrane“.


Grumtynės su laiku ir kalba
Manfredas Žvirgždas

Kur į laik ą atr od ė, kad Viln iaus
knygų mug ė per ket ur ias dien as
(2001 02 08–11) pabudino jau benu
sl opst ant į liet uv io ref leks ą: juk ne
vienam kažkada sudrebėdavo širdis
atskleidus spaudos ženklais mirgan
čius puslapius ir laukiant prabilsian
čio išminties balso. Anksčiau knygos
ištisas kartas įsakmiai mokė teisybės,
gerokai dažniau įžūliai melavo, įvai
riais keliais kraipė žmonių likimus.
Dabar, demokratijos ir informacijos
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epoc hoj e, vart ant ys dail iai įrišt us
foliantus elektronikos voratinkliuo
se įsip ain ioj us iems pil ieč iams gal i
pas ir od yt i sen am ad išk i, lyg kok ie
aristokratai, pasimetę netikėtai at
siv ėrus io pas aul io šurm ul y. Yra ir
paprastų knygą mėgstančių žmonių,
kur iems anaipt ol nel imp a „elit o“,
„intelektualų“ etiketės, kurie tiesiog
siekia ištrūkti iš kasdienės monotoni
jos (tokių tarp mugės lankytojų turėjo
būti dauguma: jie atėjo su šeimomis,

vaikais, taip išplėsdami spausdinto
žodžio įtaigos lauką). Išties ta kul
tūr os sklaid os priem on ė – su laik u
gelstantis ir nusitrinantis popierius,
blunkančios raidės – vis dar kreipiasi
į mus, skaitančiuosius, suteikia mums
ir ats pind i mūs ų pat irt į ar ties iog
patenkina smalsumą. Galima paki
liam svaiguly, begiedant odes knygai,
pamiršti, kokiais sunkiais keliais ji
šiandien pasiekia skaitytojo lentynėlę,
kiek kainuoja ne kiekvienam įkanda
mų, vadinasi, nepaklausių tekstų lei
dyba, kokie kriterijai sureikšminami
skirstant biudžeto pinigus kultūrai.
Bet dejuoti taip pat neverta – tiesiog
tokia yra kita liberaliosios santvarkos
medalio pusė: investicijos turi duoti
pelną, ir kuo greičiau...
Pirmas įspūdis: LITEXPO rūmai
pilni žmonių, įdėmiai besižvalganti
minia lėtai slenka nuo vieno pavil
jono prie kito, daugiausia pasiseki
mo sul auk ia sol id žiai atr od anč ios
enciklopedijos, žodynai, Jono Meko
dienoraščiai, nupiginti Taschen ka
lend or iai. Kal end or ius simb ol išk ai
apipavidalina pragaištin nuriedantį
laiką ir į epochos dokumento statusą
pretenduoti gal ir negali. Kiti tarp
populiariausių atsidūrę leidiniai liu
dija žmonių norą sukaupti kada nors
prav ers ianč ių žin ių ats arg as: apie
liet uv ių lit er at ūr ą, kalb ą, muz ik ą,
techniką, bėgantį laiką (dienoraščių
atveju). Perkama tai, kas reikalin
ga arba pigu – tai universali mugės
log ik a. Tik ger ai įsig il in us gal im a
būtų tirti, ko verti šie į autoritetingą
žinojimą apeliuojantys tomai. Infor
macijos troškulys ar stygius vis dar
akivaizdus: itin graibstyta, pvz., se
niai laukta ir ilgai rengta „Lietuvių
literatūros enciklopedija“.
Jau pasibaigus mugei, atėjo žinia:
mirė poetė Judita Vaičiūnaitė. Tokiais
atvejais kyla skaudus klausimas: ar
meno amžinumas, šedevro nenykstan
ti vertė gali kompensuoti gyvenimo
trumpumą? Ne. Kiekviena netektis
atv er ia prar aj ą, kur ią kit os kartos
užpildo taip, kaip sugeba. Ieškosime
poetės rinkiniuose ne praėjusio am
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k u l t ūr a
žiaus ženklų: pro jos akimis regėtas
miesto sienas, bažnyčių arkas ar gat
vės triukšm ą pras is melks liūdn as
žinojimas, kad šiandien jau niekas
neberanda tiek šviesos ir spalvų blau
siame ar reklamomis tviskančiame
urbanistiniame labirinte, kad nebe
moka su tokia vaizduotės jėga sulydyti
dabarties nuotaikas ir daugiasluoksnį,
prasmės prisodrintą pasakojimą apie
praeitį. Ypatingas buvo praeities re
gėjimas Vaičiūnaitės eilėraščiuose:
į jos akir at į pak liūd av o ne vien iš
šaltinių pažinta heroika ar akinantis
karališkųportretų spindesys: „Laikas
čia priklauso nuo asmeninės patirties,
atsiminimų traukos, darosi reliatyvus,
nutrūkstantis, atgręžiamas“1. Tačiau
laik o sprend im ai kart ais nea tš au
kiami: Vaičiūnaitė jau pati yra isto
rinė figūra, viena iškiliausių poečių.
Nesinorėtų, kad jos vardas ateityje
siet ųs i vien su mok ykl in e chrest o
matija, privalomais skaitiniais. Jos
sukurtas pasaulis nusipelno nuolat
atsinaujinančio susidomėjimo: šitaip
laiką galima bus dar sykį atgręžti. Juk
Barboros Radvilaitės lūpomis poetės
buvo tarta: „Aš būsiu ne pageltęs per
gamentas. Aš nesensiu“.
Viską užmarštin gramzdinančios
laiko srovės tėkmę turbūt sunkiausiai
įveik ia tea tr as: scen oj e išs ip ild ęs
imitacijos meno stebuklas ilgainiui
prilyginamas mitui arba miražui –
visi tariasi žiną, kas įvyko, nors net
iš kokyb išk ų vaizd aj uosč ių sunk u
atkurti patirtą įspūdį. Teatras, pats
smarkiai priklausomas nuo atminties
išdaigų, jo tiesioginių dalyvių (reži
sier ių, akt or ių) sąm on ėje par ad ok
saliu būdu iškyla kaip jėga, galinti
sušvelninti laiko nulemtas netektis,
iš nauj o apib rėžt i tai, ko anksč iau
dėl pernelyg subjektyvaus santykio
nepavyko įvertinti. Gytis Padegimas,
aptardamas „Lugnazado šventės šo
kių“ repeticijų nuotaikas, neatskleidė

paslapties, kaip prikelti praėjusį laiką,
tačiau metaforomis grindė nuomonę,
kad ir į dabarties pavidalus galima
žvelgt i kaip į bes ir andanč ią, įsiga
liojančią praeitį: „Dvasinė pilnatvė
atsiskleidžia tik per praradimą. Tik
tada, kai išbyra smėlis, tik tada, kai
gėlė nuvysta, ją gali suvokti visą“2. Ši
nuostata ypač būdinga mąstytojams ir
poetams. Sulaukęs tam tikro amžiaus,
žmogus gali tą praradimo ženklą be
graužaties atpažinti savyje ir pripa
žinti jį vertu nuodugnaus apmąstymo
ar poetinio teksto. Šio principo laikėsi
Josifas Brodskis: „Eilėraštyje „Kalba
Sorbonoje“ (1989) Brodskis sako, jog
sul auk ę penk iasd eš imt ies žmonės
dažnai, žiūrėdami į veidrodį, susie
ja estetiką su metafizika. [...] grožis
atsiranda, kai kam nors suteikiama
prasmė [...]“3.
Susidūrimas su išbandymais pratur
tina naujais patyrimais, o saviraiškai
nepalankus laikas ugdo atsparumą,
form uoj a stoišk ą laik ys en ą. Jurg is
Kunčinas su jam būdinga beletristo
iron ij a steb is i, kad ir šiand ien ne
nykst a pav ien ių pas iš vent ėlių, vis
atsitiesiančių po valdininkų stovyklos
išpuolių. Stoikais dėl nuoseklios pozi
cijos laikytini Donelaitis ir Strazdelis,
be to, jų vis dar išauga ir nūdienos
blyškiame kultūros peizaže. „Bet iš
stoikų nėra ko šaipytis, jie pamažu
tampa saugotinu paveldu.“4 Ar sulau
kę penkiasdešimt metų jie dar ryšis
veidrodyje ieškoti estetikos? Juk ir me
no ar literatūros kruopščios studijos,
deja, neapsaugo nuo užklumpančios
pajautos, kad metai pragaišinti veltui,
uoliai siekta nepasiekiamo. Ne vienas
sutrinka pamatęs, kad rinkos ekono
mika ir kultūrinė saviraiška nebūtinai
seka koja kojon pažangos kryptimi. Ir
veidrodyje boluoja ne ties metafizinių
mįslių sprendiniais susikaupęs, o tik
labai pavargęs stoiko veidas: per ilgai
kovota dėl išlikimo ir nė nesvajota sa
kyti kalbų Sorbonoje.

Pastaruoju metu pažymimi kultūri
nės spaudos dešimtmečiai – be praš
matnių pobūvių, tik su vos rusenančia
viltimi, kad galbūt bus išsikapanota
iš finansinės duobės ir protą kaustan
čio nuobodžio. Vyresnieji literatūros
pulso fiksuotojai pasigenda jaunat
viško maksimalizmo, net intelektinio
įžūlumo. Tie, kurie turėtų orientuoti
gausios lektūros sūkurio įtrauktą be
jėgį (metodologinėmis gelbėjimosi prie
monėmis neapsiginklavusį) skaitytoją,
patys sklendžia saugiu atstumu pakilę
virš tekstų, iš mandagumo vengda
mi judinti ramiai snūduriuojančius
autoritetus. Negailestingas Vytauto
Kub il iaus priek aišt as: „Neg ird ėti
reiklaus urzgimo dėl mūsų meninės
kūrybos lygio, plintančios imitacijos
bangų, grafomanijos bumo“5. Reika
lingas agresyvus tonas, išsiskiriantis
painaus, bet neinformatyvaus akade
minio žargono aplinkoje, balsas, nenu
stelbiamas turgaus prekeivių riksmų,
suprantamas, tačiau pernelyg nenuže
mintas. Stiprių balsų išties pasigirsta
(Sigito Parulskio, Gintaro Beresne
vičiaus), tačiau jų nedrįsta įsileisti
didžiausi dienraščiai ar televizija, tad
poveikio galimybės lieka ribotos. Vox
populi liūto dalį kontroliuoja kitokio
skonio ir sukirpimo veikėjai, mieliau
analizuojantys kriminalinę kroniką
negu kūrybos tendencijas. Sklandus
dial og as tarp raš yt oj o ir kult ūr os
politiką veikiančiais instrumentais
manipuliuojančio finansininko mez
gamas sunkiai: kaip matyti iš „Kul
tūros baruose“ (2001, Nr. 1) pateiktos
diskusijos stenogramos, į ekspertės
Margaritos Starkevičiūtės išdėstytą
lėšų panaudojimo analizę kūrybinių
org an iz ac ij ų vad ov ai rea g av o itin
jautriai. Atrodo, rašto ir verslo žmonės
priversti sugyventi toje pačioje laiko
atkarpoje (permainų epochoje), tačiau
tai jiems nekaip sekasi dėl vertybių,
interesų, netgi kalbinio kodo nevie
nodumo. Todėl ir nuskamba teiginių,

1
Nastopka K., „Judita Vaičiūnaitė“, in: Lite
ratūra ir menas, 2001 02 16, Nr. 7, p. 10.
2
 Padegimas G., „Kai išbrendam iš laiko
upės, būnam jau visai kiti“, in: Literatūra ir
menas, 2001 02 02, Nr. 5, p. 8.

3
Čičinskaitė R., „Metafizinis Josifo Brod
skio poezijos horizontas“, in: Metai, 2001,
Nr. 2, p. 134.
4
Kunčinas J., „Lietuvos stoikai“, in: Šiaurės
Atėnai, 2001 02 17, Nr. 7, p. 2.

5
„Literatūrinės spaudos dešimtmetis: ką
atradome ir ko netekome?“, in: Metai, 2001,
Nr. 1, p. 95.
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k u l t ūr a
liudijančių gilią ir sunkiai išgydomą
kai kur ių lit er at ų rez ign ac ij ą. Da
nielius Mušinskas, tarsi guosdamas
kūrėjus, nesugebėjusius prisitaikyti
prie smarkiai pakitusio konteksto, ty
lą, baltas dėmes naujausioje vyresnės
kartos autorių kūrybinėje biografijoje
įvertina kaip reikšmingą pasipriešini
mo tam, kas vyksta, ženklą. „Jie savo
akimis matė besikeičiančią tikrovę
ir gal negalėjo patikėti tuo, ką mato.
Man Bitės Vilimaitės ar Juozo Apučio
neparašytos novelės pasako daugiau
nei nieko nelemiantys lietuviški be
stseleriai.“6 Abejotina, kad rašytojai
kurt ų kok į nors nauj ą dis id ent in į
pogrindį; rašyti galima ir nereikalau
jant išskirtinių sąlygų; kita vertus,
kiekvieno teisė apsispręsti, kada jau
laikas imtis kitos veiklos.
Galima apgailestauti, kad meniš
kai vertingų kūrinių per dešimtmetį
ne itin pagausėjo – knygų rinką už
pildė vertimai, skaitytojai, atsivėrus
uždangoms, naudojosi dėkinga pro
ga praplėsti pas aul in ės lit er at ūr os
akir at į. Tam, kad skvarb us žvilgs
nis knyg yne ilg ėliau stabt elt ų ties
lietuvių autoriaus leidiniu, atrodo,
reikia stipraus impulso, įsimenančio
pavyzdžio (kurį panorėtų išsiversti
kokia nors solidesnė Vakarų leidyk
la, o galbūt dėl tautiečių nerangumo
ten jis pirm iau ir būt ų įvert int as).
Žodžiu, reikia bestselerio, parašyto
literatūrine ir sykiu modernia kalba,
keliančio nepatenkintųjų murmesį, gal
net provokuojančio pykčio protrūkius.
Iš Kalėdos, Malūko ar Pelenio tikėtis
kažko panašaus būtų per daug opti
mistiška. Mūsų padangėje niekada
neužderėdavo daug įdomių romanų,
tačiau vilties esama. Tiek geros versti
nės prozos (Günteris Grassas, Johnas
Fowlesas, Salmanas Rushdie etc.) ne
praeina be žymės, anksčiau ar vėliau
jų stilistinės naujovės bus perimtos
ir prit aik yt os viet in ėms sąl yg oms.
Dabar, manding, dar tęsiasi atidaus
skaitymo laikotarpis. Kada išmuš lie
6
Mušinskas D., „„Metų“ brydės laike“, in:
Metai, 2001, Nr. 1, p. 5.
7
Kukulas V., „Tūkstančio kalbų mokymasis“,
in: Metai, 2001, Nr. 2, p. 117.
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tuvių prozos žvaigždžių valanda, kol
kas sunku numatyti.
Kiekv ienam darb ui sav as met as.
Prozininkui, gal labiau negu poetui,
reikalingas gebėjimas sklandžiai or
ganizuoti mintis prieš „išverčiant“ jas

sakinio, kuris neužsisklęstų vieno ko
do terpėje, praslystų pro tiksliais api
brėžimais besiremiančios struktūros
tinklus, atsiskleistų pačiam autoriui
netikėtais aspektais.
Poetas galynėjasi tiek su laiku (esti
itin reikšmingų laikotarpių, kai rin

Tomas Vyšniauskas. Žeimelis. 1999. Fotografija

į literatūros kalbą, iš anksto apgalvota
idėja; poezijai būtina momento paga
va. Eilėraštis, pačių kūrėjų teigimu,
gimsta spontaniškai, jis menkai te
susijęs su poetą supančiu ir jo laisvę
ribojančiu kontekstu. Vis dėlto links
tama sugretinti savišvietą, atsigrę
žimą į kitų pasiekimus ir saviraišką,
kūrybiškumą: „skaityti, kaip ir rašyti,
reikia laiku“7. Kitų parašytose knygo
se atpažįstama savojo pasaulio dermė
ar disharmonija, primenamos idėjos,
kurias kiekvienas savaip plėtoja ir
interpretuoja. Tačiau sėdęs prie bal
to popieriaus lapo kūrėjas atsiplėšia
nuo svetimo balasto, intelektualios
patirties, įvairių autoritetų įkyriai
peršamų „atramų“ (į kurią nors tra
dic ij ą ats ir em iam a nat ūr al iai, kai
tai neišvengiama, o ne kai sunkiai
išsilaikoma pasirinktožanro erdvėje).
Sąmoningai ar ne, jis ieško žodžio ar
8
„Apie meną ir žodžius nupjautomis au
simis“, in: Šiaurės Atėnai, 2001 02 17, Nr.
7, p. 3.

kinys sudaromas per mėnesį, ir ištisų
depresyvios tylos dešimtmečių), tiek
su kalba, kenčiančia nuo susidėvėji
mo, prasminės niveliacijos. Marcelijus
Martinaitis pokalbyje su dailininku
Kęstučiu Zapkumi, aiškindamas po
etinėje virtuvėje ruošiamo „gaminio“
ypatybes, pačią kūrybos „receptūrą“,
pažymi ir estetinį jautrumą, ir racio
nalias, poetine klausa ir motyvuotais
stilistiniais eksperimentais paremtas
pastangas suvaldyti, pajungti sau ne
nutrūkstantį kalbos srautą, kreiptis
ne tik autentišku balsu, bet ir kito
kia, pag al sav o norm as ir dėsn ius
veikiančia kalba: „Menininkas, kad
galėtų kurti, būna paspendęs spąstus,
visur juos išdėliojęs laukia, kada koks
žodis ar vaizdas iššoks iš atminties
ir įklius, ims daugintis. [...] [Poetas
kalbą] distiliuoja, nukošia drumzles,
kurios liko daug kartų pavartojus žo
dį“8. Galutinio rezultato link einama
nugalint kalbos netobulumą (dailinin
ko, manipuliuojančio grynomis, nuo
išankstinių prasmių apvalytomis spal
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vomis ir formomis, požiūriu – netgi
vulgarumą): tykodamas, gaudydamas
ir perkošdamas gramatikos tinklais
žodžius ar mintis, poetas dažnai pats
pasiduoda jų įtaigai.
Ne vien rom ant izm o epoc hoj e
kūrėjams atr od yd av o, kad raš ant
nušvinta egzistencijos esmė. Visuoti
nio skepticizmo laikais Lietuvoje apsi
lankęs Jonas Mekas (galbūt paveiktas
knygų mugės atmosferos: skaitytojų
staigus susižavėjimo proveržis, matyt,
buvo kiek netikėtas „nervuotų dieno
raščių“ autoriui) prisipažino: „Aš visą
laiką apsėstas. Pasineri kaip žuvis ir
nebegali atskirti, kur vanduo, o kur
tu pats“ 9. Men in ink as, jei tik tur i
tam sąlygas ir dar nėra praradęs su
sidomėjimo tuo, kas vyksta už lango,
linkęs nuolat kilnoti savo nepriklauso
mą požiūrio tašką, laisvai nardyti po
šalis ir žemynus, įsižiūrėti į pakeliui
pralekiančias grožio akimirkas ir be
pal iov os fiks uot i jas (pop ier iuj e ar
kino juostoje).
Tačiau gyvenantieji proziškesnėse
erdv ėse, kad ir kiek svaj ot ų apie
džiaugsmingą grynojo meno vande
nyn ą, įstring a kasd ien yb ės tink lų
raizgalynėje. Susirūpinę visuomenės
nuosmukiu, jie vis dar tiki meno, kul
tūros gelbstinčia galia: eilėraštis – ne
strukt ūr ų žaism as, bet liud ij im as,
kad dar nes un aik int as tob ul um o
ilgesys, kad būtina grįžti prie verty
bių, patikrintų per žmonijos istoriją.
Sigitas Geda, slegiamas rūpesčių dėl
„Šiaur ės Atėnų“ išl ik im o, prim en a
ugdomąją literatūros, meno funkciją.
Šiandien, kai rašančiųjų ir skaitan
čiųjų proporcijos baigia susilyginti,
rašt ing i vert int oj ai lyg ir gėdij as i
kalbėti apie džiaugsmą perskaičius
vykusį kūrinį, juo labiau apie pamo
kom ąj ą vert ę. Nors vasar io pab ai
goj e švęst as Mot iej aus Valanč iaus
jubiliejus, jei būtų rengtas ne vien
9
„Aš visą laiką apsėstas“, in: Literatūra ir
menas, 2001 02 16, Nr. 7, p. 2.
10
 Geda S., „Tolesnieji 2000 gyvavaizdžiai“,
in: Šiaurės Atėnai, 2001 02 17, Nr. 7, p. 8.
11
„Literatūrinės spaudos dešimtmetis: ką
atradome ir ko netekome?“, in: Metai, 2001,
Nr. 1, p. 97 [Gedos pasisakymas].
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„valstybiškai“, lyg iš būtino reikalo,
gal ir galėjo ką nors iš tikro paveik
ti – bent jau katastrofiškais mastais
akt ua l ėjanč iu blaiv yb ės klaus im u;
tačiau šiandien autoritetai nusilpę
ar nutolę nuo tikrovės purvo, o di
daktika ir vaikų nebeįtikina. Gedai,
pripažintam šiuolaikinės lietuvių po
ezijos perversmininkui, kaip galima
spręsti iš dienoraščių ir pasisakymų,
nes vet im a kons erv at yv i etin ė nuo
stata: „Literatūra buvo sustiprinusi
garb ės, Tėvyn ės, ties os ir sąž in ės
jausmą. Kada literatūra nustumta į
nuošalę, nėr ir padoraus žmogaus“10.
Išvad os neg uod žianč ios, progn oz ės
niūrios: „Po dešimties metų galbūt
laukia dar vienas skaudus virsmas –
ne tik literatūra, bet ir lietuvių kalba
bus nelabai reikalinga. Turėsime su
sitaikyti su dar menkesniu statusu“11.
Pos tring av im ai apie dar raš om us
bestselerius ar žodžių gaudymą vaiz
duotės spąstais atrodys beprasmiai.
Nelinksmos mintys, pretenduojančios

į pokyčių, išryškėjusių dešimtmečio
panoramoje, apibendrinimus...
Lieka manyti, kad taip blogai gal ir
nebus. Kalba iš prigimties – kintantis,
bet labai gyvybingas organizmas, ją
veikia naujadarų invazija, kitos eks
tralingvistinės aplinkybės. Skaitymas
nėra tolydžio nykstantis refleksas, tai
patvirtina ir lankytojų gausa knygų
mugėse. Jei kas nors tikrai vertinga
išnyksta, visuomenė išgyvena stoką,
trūkumą, tuštumą, kurią reikalauja
užpildyti. Aišku, ekonomine prasme
niekada neapsimoka mėginti atkurti
tai, kas sugriauta: per daug išlaidų,
o ir rekonstrukcija dažnai tik pavir
šutiniškai primena pirminį originalą.
Todėl reikėtų stengtis apsaugoti tai,
kas dar gyva, kam suteiktas ne vien
istorijos fakto statusas, apie ką dar
kalbame ne būtuoju laiku. Numoti
ranka į perspėjimus paprasta, tačiau
derėtų atminti, kad kultūros stokai
kompensuoti neužtektų dešimtmečio
pastangų.


Apie W.
Virgis valentinavičius

Dabar toks laikas, kai visas pasaulis
liauj as i šnypšt i, koks kret in as yra
naujas Amerikos prezidentas, ir puola
į Vašingtoną bent trumpam pakliūti
į jo akir at į. Amer ik os heg em on ij os
amžiuje karaliams tenka varžytis dėl
teisės pasakyti keletą žodžių kvailiui
į ausį, – rašo žinomas konservatyvus
komentuotojas Markas Steynas (Spec
tator, 2001 02 24). Pagal tradiciją nau
jas Amerikos prezidentas pirmiausia
vyksta į Kanadą, tačiau George’as W.
Bushas pareiškė vykstąs į Meksiką,
kas sukėlė masinę paniką Otavoje.
Kanadėnai meldė ir prašė, vėl meldė
ir prašė, kol galop įtikino Baltuosius
Rūm us leist i jų žmog ui ats krist i į

Vašingtoną. Kanados ministras pirmi
ninkas buvo šiaip ne taip įspraustas į
Busho darbotvarkę tarp Pietų Dakotos
gubernatoriaus pavaduotojo ir Aidaho
bulvių augintojų delegacijos. Tačiau
Kanada gali didžiuotis, kad jos prem
jeras buvo pirmas užsienio vadovas,
su kuriuo susitiko naujasis Amerikos
prezidentas.
Taip buvo sulaužyta dar viena tra
dicija – pirmas į Vašingtoną pas naują
prezidentą atvykstantis užsienietis
paprastai būdavo Didžiosios Britani
jos vyriausybės vadovas. Tačiau Tony
Blairas bus tik trečias po ponų... – na,
gerai, jūs europasipūtėliai, besišaipą
iš Busho nesugebėjimo įsiminti pasau
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lio vadovų pavardžių, pasakykit, kas
yra Kanados ministras pirmininkas ir
Meksikos prezidentas? – siūlo Steynas.
O jei jūs aiškinsit, girdi, kad Kanada
ir Meksika galų gale nėra reikšmingos
šalys, turėkit galvoje, jog jos yra pir
moje ir antroje vietoje pagal prekybos
su Amerika apimtį.
Kai prezidento Busho kas nors klau
sia, ar pirmas vizitas į Meksiką neuž
gaus Kan ad os ir Vak ar ų Eur op os,
prez id ent as, pas ak Stey n o, ats ak o
kažką panašaus į „Visada svarbu pa
laikyti mūsų draugus ir šiaurėje (rodo
į pietus), ir pietuose (rodo į šiaurę), ir
Europoj (rodo į Fidžį)“. Tačiau ponui
Blairui gal būtų pravertę žinoti, kaip
Amer ik os spaud a raš ė apie prez i
dento susitikimus su pirmais dviem
užs ien ieč iais. Lib er al us is Kan ad os
premjeras Jeanas Chretienas – taip,
jo pavardė tokia – nesulaukė kitokio
dėmesio, tik nuorodą, kad „Bushas
susitinka su asmeniu iš užsienio, žr.
p. 37“. Vien CBC tel ev iz ij a par od ė
vaizdelį, kuriame Chretienas atrodė
susigūžęs ir pasimetęs šalia mėnuliu
šviečiančio Busho. Kita vertus, susi
tikimas su Vicente Foxu (Meksikos
prezidentas, dešinysis) visų televizijos
kanalų buvo nušviečiamas patogiausiu
laiku, ir žiūrovai matė, kaip du seni
draugeliai maloniai leidžia laiką. Abu
vaikinai turi rančas, nešioja džinsus
ir kaubojiškas skrybėles. Jiedu netgi
apsikeitė batais, pietų valstijose tai
būdas įtvirtinti draugystę. Nei vienas,
nei kitas nevadins to „ypatingaisiais
santykiais“, nes Tex-Mex naftininkai
ir rančų savinink ai link ę kilst el ėti
antakius išgirdę apie „ypatinguosius
santykius“ tarp vaikinų. Tačiau jei
Busho eroje bus kokie nors ypatingieji
santykiai, tai bus santykiai su Meksi
ka, – teigia Markas Steynas.
JAV ir Jungtinės Karalystės, taip
pat ir savo asmeninius santykius Bil
las Clintonas ir Blairas mėgo vadinti
„ypatingaisiais santykiais“ (special
relationship), visų pirma pabrėžda
mi trečiojo kelio „vertybių“ vienybę.
Prim ins im e, jog „ypat ing ųj ų san
tyk ių“ term in ą suk ūr ė Winst on as
Churchillis. Kaip savo vedamajame
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lią – tiesų ir toliau nuo miestų. Foxo
pastebi dienraštis Wall Street Journal
tel eviz ij os kor esp ond ent as Carl as
Europe, „ypatingieji santykiai“ skir
Cameronas rašo: „Jei nori patrauk
tingiems žmonėms reiškia skirtingus
ti Geo rg e’o W. Bush o dėmes į ir jį
dalykus. Daugeliui žmonių Britanijoje,
išlaikyti – geriausios temos yra be
kur posakis vartojamas dažniau negu
isbolas, bėgimas ristele ir jo ranča.
Amerikoje, tai eufemizmas pabrėžti
Nori prarasti? – pradėk kalbėti bet
santykių su Amerika pirmenybę prieš
kuriuo politikos klausimu, išskyrus
santykius su žemynine Europa (Wall
švietimą“ (Christian Science Monitor,
Street Journal Europe, 2001 02 26).
2001 03 05).
Britų premjeras Kanadoje ir Ameri
Meksikoje Bushas lankėsi, būdamas
koje minėjo ir kitą čiabuviams dabar
Teksaso gubernatoriumi. Kanadoje
mažai suprantamą metaforą, – girniekada nėra buvęs, nebuvo ir Brita
di, jo šalis esanti tiltas tarp Europos ir
Šiaurės Amer ik os.
Žin om as apžvalg i
nink as Reginaldas
Dal e’as raš o, kad
Blair o tilt as, dej a,
nep an aš us į San
Franc isk o Auks o
vartus, – tai labiau
Avinjono tiltas, ku
ris, žin ia, rem ias i
tik į vien ą Ron os
k r a n t ą ( Int ern a
tional Her ald Tri
bune, 2001 03 02).
Pasak Stey n o, eu
ropinėje Atlanto pu
sėje „Blairas“ dažnai
George’as W. Bushas. 2001. EPA-ELTA
skamb a kaip „An
glij os kar al ien ė“ ir
nijoje, ir apskritai jokioje Britų San
nori prasimušti į macho klubą svai
draugos šalyje, išskyrus Gambiją, kur
dydamas bombas į Bagdadą, tačiau
1990 m. jį, kaip Amerikos delegacijos
kit am e vand en yn o krante jis žin ovadovą, nusiuntė tėvas, tuometinis
mas visų pirma kaip žmogus, norintis
prezidentas, dalyvauti kažin kokiame
uždrausti lapių medžioklę, kas ka
nepriklausomybės šventime. Jei šios
žin ar patinka Dubya (George’as W.
šalies sostinės, rodos, Bandžulyje, vei
Bushas dažnai vadinamas familiariu
kėjai tikisi pasipelnyti iš „ypatingųjų
Dubya – maždaug taip Amerikos pie
santykių“ su Bushu, jie gali skaudžiai
tuose ištariama W). Iki šiol Amerikos
nusivilti – beveik tikra, jog Dubya pa
ir Didžiosios Britanijos prezidentai
miršo, kurioje iš tų kuoktelėjusių Afri
ir premj er ai atr od yd av o kult ūr iškos valstybių jis kitados šlaistėsi.
kai suderinami, nepaisant amžiaus
Amer ik ieč iai, žin om a, gars ėja
ir klasinių skirtumų – prisiminkime
nesid om ėjim u užs ien iu (trečd al is
Rea g an ą ir Thatc her, Clint on ą ir
Jungt in ių Valst ij ų kong res o nar ių
Blairą, Rooseveltą ir Churchillį. Ta
nesivargino net paprašyti paso, rei
čiau jeigu trišaliame susitikime nu
kal ing o išv yk ai į užs ien į), tač iau
fot ogr af uos im e Dub ya, Vic ent e ir
Bush o akt yv i rez ist enc ij a užs ien io
Tony, nereikalingas užsienietis bus
kel ion ėms, reg is, yra itin nuo žm i.
trečiasis.
Tie, kurie priekaištauja, jog Bushas
Blair ą ir Clint on ą vien ij o meil ė
iš kail io nėrėsi, idant nep ak liūt ų į
popmuzikai, mažumoms ir trečiajam
Vietnamą, nesupranta reikalo esmės
keliui, tačiau W. žino tik vieną ke
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– Bushas iš kailio nėrėsi, idant nepa
kliūtų niekur. Kol tarnaujantys Res
publikai jo tėvai blaškėsi po pasaulio
žemėlapį, jaunasis George’as nebuvo
linkęs prie jų pris ij ungt i. Buv o tik
dvi išimtys – vieną kartą vasarą jis
aplankė tėvus Kinijoje, kur jo tėtukas
buv o Amer ik os amb as ad or ius. Kai
1998 m. pradėjo galvoti apie prezi
dento rinkimus, Dubya nusprendė,
jog jam reikia pamatyti pasaulio, tad
lydėjo po Italiją keliaujančią dukrą.
Anot Steyno, tai beveik visos Busho
kelionės. O štai Cameronas liudija,
kad jis puik iai išm an o kiekv ien os
Amer ik os valst ijos dem ogr af ij ą ir
vietos politiką.
Dab art in iam Jungt in ių Valst ij ų
prez id ent ui neb ūd ing as ir mąsl us
ang loc ent rizm as, būd ing as jo tėvo
kartai. Vyrėlesni Amerikos politikai
stačiai užkamuodavo britų žurnalis
tus cituodami Churchillį. Clintonas
ir jo baby boomer karta sukūrė dar
nuobodesnį anglofilijos variantą, ci
tuodami Johną Lennoną (Beatles na
rys, tas su akiniais, žmona – japonė,
nušautas). Netgi Alas Gore’as pasijuto
privaląs paminėti Lennono mirties
dvidešimtąsias metines citata iš jo
alb um o ir par eišk im u, jog „Bea tl es
turėjo šitąjį tokį neįtikimą geštaltą“.
Viena mieliausių Georgo W. Busho
sav yb ių yra vis išk as abej ing um as
popkultūrai. Kai prieš dvejus metus
Blairas bombardavo Iraką, Clintonas
atsilygino valstybės baliumi, kuriame
linksmino Stevie Wonderis (juodasis
dainininkas, aklas). Kai Blairas vasa
rio pabaigoje atkako į Vašingtoną, jis
negavo pasiklausyti jokios muzikos.
Anot Steyno, iš Dubya Blairas dau
giausia galėjo tikėtis Oakridge Boys
(vadinamoji country western muzika,
kitaip – amerikiečių liaudies muzika,
dar kitaip – Amerikos atsakymas į
Kuodį ir Girijotą). Per vieną televizi
jos viktoriną vedėjui paklausus Busho
apie Talibaną, jo veidas nerodė jokių
supratimo ženklų, kol kažkas nepa
sufleravo, jog tai susiję su Afganista
nu. „O aš galvojau, kad jūs klausiate
apie kažkokį ansamblį“, – pasakė jis,
sumaniai sujungdamas abi savo neiš
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manymo sritis – tarptautinę politiką
ir popkultūrą.
BBC, Guardian, Monde ir kitų kai
riųjų organų dėka mes žinome, jog
Bushas yra mulkis, lygiai toks kaip
prezidentas Ronaldas Reaganas. Na,
ir kas? Steyno nuomone, labai pavo
jinga užsienio politikoje vadovautis
prielaida, kad jei prisimeni Kazach
stano susisiekimo ministro pavaduo
tojo pavardę, tai gali suprasti, kas
ten iš tikrųjų vyksta. Kaip tik tokia
fil os of ij a pas iž ym ėjo Clint on o era,
kurioje vyravo retorinė arogancija ir
visko matavimas vienu ir tuo pačiu
politinio korektiškumo lygiavos kur
pal ium i. Madl ein e Albr ight nuol at
kartojo mantrą apie „nepakeičiamą
naciją“, o Gore’as aiškino, jog visas
pasaulis nori būti panašus į Ameriką;
kartu Clintono vyriausybė atkakliai
stengės i nem at yt i Amer ikos nac io
nalinių interesų. Šis kliedesys – do
rovinis imperializmas, kurį Blairas
bruko dar fanatiškiau negu Clintonas
– buvo išmestas šiukšlių dėžėn sau
sio dvidešimtą, kai per inauguraciją
Bushas kalbėjo apie „nusižeminusią,
bet stiprią“ Ameriką – priešingą tai,
kuri buvo „arogantiška“.
Naujasis prezidentas, ko gero, neju
čia tapatinasi su savo šalimi – žodį
„nusižeminęs“ arba humble jis taip
pat dažnai vart oja apib ūd int i sav o
nuostatai, pavyzdžiui, jis „nusižemi
nęs supranta savo pergalės Floridoje
kuklumą“, „nusižeminęs apgailestau
ja, kad už jį balsavo nedaug juodųjų“
ir pan. Cam er on as teig ia, kad W.
linksta būti nepretenzingas. „Jo nu
sižeminimas, dažnai reiškiamas savęs
pašiepimu, nėra dirbtinis, kaip nėra
dirbt in is jo krikšč ion išk um as arba
pasišventimas vykdyti politinius pa
žad us“, – raš o Cam er on as. Bush as
nemėgsta išrinktųjų – kitaip negu tie,
kuriuos vadina „geraisiais žmonėmis“;
jis yra antisnobizmo snobas ir jaučia
didžiausią malonumą aplenkti tuos,
kurie tariasi esą rafinuočiausi ir ge
riausi – ar tik ne mūsų bičiulį Blairą?
Per rinkimų kampaniją W. beveik gy
rėsi, jog jam viskas „prieina“ taip pat
lėtai kaip Ronaldui Reaganui. „W.,

žinoma, tai darė sąmoningai“, – rašo
Cameronas ir perspėja, kad prireikus
Bushas gali būti „kietas“ ir parodyti
charakterį, tad jo erzinti neverta.
Dubya galbūt neskiria slovakonų ir
slobodėnų, tačiau jam pakanka proto
suprasti, jog NATO negali priversti
Kosovo prisijungti prie Konektikuto.
Tai kas yra tikras kaulagalvis: Clin
tonas ar Bushas? – klausia Steynas.
Dubya yra prezidentas, kuris kalba
nusižeminęs, tačiau turi didelę lazdą.
Blairas gali kiek tinkamas gražby
liaut i apie sav ar ank išk as Eur op os
karo paj ėgas ir „Eur op os Sąj ung os
sprendimų autonomiją“, tačiau Bu
shas mandagiai atkreips britų dėmesį,
kad Jungtinės Karalystės ir Europos
Sąj ung os kar in ė int egr ac ij a reikš,
jog anglai ir amerikiečiai nesidalys
žvalgybos informacija – tai yra vie
nas nedaugelio „ypatingųjų santykių“
pavyzdžių. Panašiai Blairui pasiūlyta
arba pritarti priešraketinei gynybai,
arba būti ignoruojamam. Prezidentas
Bushas nori atsisakyti Šaltojo karo
laikų teorijų, jog taiką užtikrina abi
pusio susinaikinimo garantija. Jam
labiau patinka senesnė Amerikos fi
losofija, – kaip tikėjo Lincolnas, – jog
Amerika yra pirmoji valstybė, kurios
negalima sunaikinti iš išorės. Tuomet
nebuvo galima įsivaizduoti aplinkybių,
kuriomis Europos imperijos pultų ir
sumuštų Jungtines Valstijas. Ši pa
dėtis išsilaikė šimtą metų, kol neat
sirado tarpžemyninės raketos. Pasak
Bush o, priešr ak et in ė gyn yb a lab ai
palengvina buvimą „nusižeminusiam,
bet stipriam“.
Kitaip sakant, flegmatiškas Dubya
uždarumas iš tikrųjų yra principinis
parapiškumas. Todėl reikšminga yra
jo kelionė į Meksiką. Jeigu susitiki
mas su Blairu yra didžiųjų valstybių
pasaulio valdymo žaidimai, tai Vicente
Foxas – tikri dalykai: imigracija, nar
kotikų kontrabanda ir prekyba. Bet
Bushas, žinoma, nesulauks pagyrimo
už Atlanto – dešimtis metų Amerikos
imp er ial izm ą keik ęs Eur op os ant i
jank išk as elit as skland žiai perė jo
prie nem až iau tulž ing o Amer ik os
izoliacionizmo keikimo. Dėl to Bus
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ho išk il im as simb ol iz uoj a gil ėjant į
plyšį tarp Amerikos ir jos tradicinių
sąjungininkų Europoje. Liberaliajai
Kanadai ir Vakarų Europai Ameri
ka vis lab iau atr od o vak ar iet išk os
demokratijos išsigimėlė – nevykėlė,
prisirišusi prie tokių keistenybių kaip
mirties bausmė, ginklo teisė, nesocia
listinė sveikatos apsauga, neplėšikiški
mokesčiai, imperiniai matai, žodžio
laisvė ir pan.
Galima pridurti, jog senojo žemyno
„prancūziška liga“ kiekviena proga
kon ev eikt i Amer ik ą yra gan ėtin ai
paplitusi Lietuvoje. Rolandas Pavi
lionis visokiose SSRS ir Prancūzijos
draug yst ės puos el ėjim o įstaig os e
išsitarnavo Garbės legiono ordiną ir
jaučiasi turįs teisę koneveikti NATO
puol im ą Jug osl av ij oj e ir Amer ik os
„kult ūr os pav irš ut in išk um ą“. Ta
čiau kur „prancūzišką ligą“ pasigavo
Algirdas Brazauskas? Jo tirados prieš
amerikiečius Mažeikiuose ir kvieti
mas palaikyti „lietuvišką verslą“ – a.
a. Kiesų? Lubį? – kyla veikiausiai ne
iš dviejų žemynų kultūros karų. Nors,
žiūrėk, ir sulaukia atgarsio vieno ar
kito lietuvių inteligento sieloje. Ka
dangi toje sieloje dėl mokslo dar nenu
statytų priežasčių kirba šiokių tokių
abejonių keliantis įsitikinimas Nr. 1,
jog kultūra apskritai yra svarbiau už
viską. Taip pat abejotinas įsitikinimas
Nr. 2, jog „gilioji“ Europos kultūra
yra pranašesnė už „paviršutinišką
ją“ Amerikos kultūrą. Ir dar labiau
ginč yt in as įsit ik in im as Nr. 3, jog
Lietuva priklauso geresnei Europos
kultūrai. Eilės tvarka – įsitikinimas
Nr. 1 yra didžiausias ir vienintelis
įrodymas, jog Lietuva priklauso Eu
ropai; įsitikinimą Nr. 2 amerikiečiai
atmeta, nes atmeta, kaip ir Dubya,
pirm ąjį – kad kult ūr a yra už visk ą
svarbiau; o Nr. 3 išnyksta kaip dūmas,
patyrus, kiek Palangos ir Šventosios
restoranuose skamba Ala Pugačiova
ir kurioje kyšių ėmimo, abortų ir gir
to vairavimo lygoje esame. Žinoma,
galima guostis, jog Amerikos demok
ratija – kažin kokių neaiškių sueigų
su spalv ot ais bal ion ėliais pol it ik a,
į paviršių iškelianti veikėjus, kurie
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negali taisyklingai suregzti sakinio
ir laimi daugiausia trijų skiemenų
šūkiais, tuo tarpu partijų programos
mūsų Lietuvoje – filosofiniai trakta
tai, kuriuos ne kiekvienas kvailys su
pras. Tačiau demokratijoje pilietinės
laisvės priklauso ir kvailiams. Be to,
trijų skiemenų šūkiais ir spalvotais

bal ion ėliais vald om as krašt as vis
dėlt o įst eng ė tapt i turt ing iaus ia ir
galingiausia pasaulio valstybe, kuri
retsykiais siunčia kariuomenę gelbėti
rafinuotos ir chroniškai bejėgės Eu
ropos, nors ši atsilygina tik „prancū
ziška liga“. Tai gal kultūra vis dėlto
nėra svarbiausias dalykas?


Butaforijos žavesys:
naujoji politika Lietuvoje
ir Britanijoje
Vladimiras Laučius

Liet uv oj e 2000 m. Seim o rink im us
laimėjo politinis junginys, kuriam jo
architektai ir krikštatėviai suteikė
„nauj os ios pol it ik os“ vard ą. Iki tol
daugumą Seime turėję konservatoriai
šįkart vos išlaikė parlamentinės par
tijos statusą. Keliais metais anksčiau
Didžiosios Britanijos konservatoriai
per parl am ent o rink im us taip pat
patyrė bene skaudžiausią nesėkmę XX
a. Pergalę tąsyk šventė naują politiką
(„trečiąjį kelią“) skelbę Tony Blairo
vadovaujami naujieji leiboristai (New
Labour). Lietuvoje iki šiol neatkreip
tas dėmesys į dviejų „naujųjų politikų“
panašumus ir įsigalėjimo aplinkybes.
Pal yg in us šiuos du reišk in ius aiš
kėja, kad jų panašumai, ko gero, yra
neatsitiktiniai ir kad jie turi bendrą
pag rindą kultūroje, formuojančioje
šiuolaikinės visuomenės mąstyseną
bei gyvenseną.
VLADIMIRAS LAUČIUS (g. 1972) – VU 
politologijos magistras, LR Seimo Konser
vatorių frakcijos seniūno referentas, Konservatizmo klubo pirmininkas, Demokra
tinės politikos instituto valdybos narys.

Abiem atvejais – ir Anglijoje, ir Lie
tuvoje – konservatoriai pralaimėjo va
dinamosioms „vidurio kelio“ – „centro“
jėgoms. Abiem atvejais, nutilus rinki
mų šūkiams ir propagandai, niekas
dorai negalėjo paaiškinti, ką reiškia
būti „centre“ arba eiti „trečiuoju ke
liu“. Ten ir čia paplito mada vadinti
save ir savo žodžius „naująja politika“.
Ten ir čia nuskambėjo pretenzija, kad
nauj aj ai pol it ik ai būd ing a tai, kas
geriausia kairėje ir dešinėje. Naujoji
politika skelbėsi esanti nuosaiki ir
politiškai pakanti absoliučiai viskam,
kas neprieštarauja pačiam pakantu
mui. Ji žadėjo būti pragmatiška at
svara „ideologizuotai“ kairės–dešinės
priešpriešai. Jai esą rūpi ne praeitis
su jos pasenusiomis problemomis ir
nusibodusiais ginčais, bet ateitis, ku
rioje neliksią „išgalvotų“ nesantaikų ir
„atgyvenusių“ priešpriešų. Britanijoje
naujoji politika net vadinta „tikruoju“
konservatizmu, nors vyravo požiūris,
kad „trečiasis kelias“ driekiasi kaž
kur per vidurį tarp konservatizmo ir
socializmo („senojo“ leiborizmo). Kai
kurie Lietuvos „vidurio“ kelio nauja
politikai – liberalų partijos lyderis ir
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vienas socialliberalizmo mecenatas
– savo ruožtu ne kartą aiškino patys
esantys „tikrieji“ konservatoriai.
I. Naujakalbė
Šiandienė naujoji politika žėri post
mod ern aus kič o ret or ik a, šūk iais
ir teig in iais. Tarp jų gal im a rast i
bes ik art oj anč ių pop ul iar ių ir netg i

Tony Blairas. 2001. EPA-ELTA

akademinių motyvų. Ji esanti „ana
pus“ dešinės ir kairės; ji priklausanti
prasidedančiai „ideologijų pabaigos“
epochai; ji „multikultūrinė“, „šiuolai
kiška“, „lanksti“ ir „jautri žmonėms“;
ji atvira nauj ov ėms ir vis ok er iop ai
skatinanti jaunimo saviraišką; ji drau
džianti „diskriminuoti“ ir verčianti
„toleruoti“; rinkėjams ji visapusiškai
„moderni“ (vienas mėgiamiausių šū
kių), teo ret ik ams – „pos tmod ern i“.
Šiame margumyne nesimato aiškių
politinių orientyrų, krypties ir idėjinio
pamato, kuris leistų suvokti naujosios
politikos prasmę ir pagrįstų jos perne
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lyg aptakius tikslus. Jos nevaržo joks
turinys, jokie principai. Kad ir kaip
paradoksaliai skamba, ji iš esmės yra
apolitiška – ir kaip tik tuo patrauk
li politiką kaip tokią niekinančiam
rinkėjui, prof. Edvardo Gudavičiaus
taikliai pavadintam „pilvažmogiu“.
Ji puošia savo tuščiavidurę išorę pa
gal tuos rafinuotus modelius, kuriuos
sukuria postmodernizmo dvasios ir
sociologinių apklausų įkvėpti naujapo
litinių įvaizdžių didmeistriai. Kartais
jos įvaizdžiui tinka pasigyrimai, kokia
ji dalykiška, turininga ir konkreti.
Tokiais atvejais naujoji politika pri
mena garsią manekenę, bandančią jus
įtikinti, kad užlipusi ant podiumo ji
atskleidžia žiūrovams savo nuostabų
vidaus pasaulį – šis neva ir esąs tikroji
jų susižavėjimo priežastis.
Naujapolitinės retorikos tuštumas,
dangstymasis bendromis frazėmis ir
propagandiniais lozungais tapo Lietu
vos politinių kalbų eterio kasdienybe.
Joje tušti žodžiai rinkėjams ima atro
dyti įtaigūs, lėkštas mintis užtušuoja
gražūs gestai, o politinį bestuburišku
mą – ekranizuota veiklumo ir ryžto
iliuzija. Naujosios politikos laikais
vyrauja širdį virpinančio jautrumo
šūkiai: „valstybė turi tarnauti žmo
gui, o ne žmogus valstybei“, „reikia
dirbti žmonių labui, o ne politikuoti
ir ieškoti priešų“, arba „nusipelnėme
gyv ent i ger iau“. Nev ert a steb ėtis,
jei nūdienos populiarūs politikai vis
kartoja kokią nors lėkštą frazę, pa
kankamai trumpą ir įsimintiną, idant
galėtų ją be klaidų ištarti, pavyzdžiui:
„turime žvelgti į ateitį ir nesidairyti į
praeitį“. Ši frazė kai kuriems atstoja
ir ideologiją, ir religiją – jie net nepa
galvoja apie minties klodus, kuriuose
glūdi šimtmečiais kaupęsi nesėkmingi
bandymai ją pagrįsti.
Problema yra netgi ne ta, kad Lie
tuvos politikoje gausu tuščių lozungų,
banalybių ir beprasmybių – jų būta
visada. Problema ta, kad rinkėjams
ši aplinkybė vis mažiau rūpi, o politi
kai vis mažiau geba kalbėti taip, kaip
pritinka tautos renkamam kandidatui
arba įpareigojančio rango valstybės
pareigūnui. Populistinio tuščiažodžia

vimo nestigo ir anksčiau, bet naujoji
politika daro šį reiškinį normalų ir
įprastą. Kęstutis K. Girnius visa tai
sieja su politikos suasmeninimu, le
miančiu, kad bendras politikos lygis
tampa itin priklausomas nuo lyderių
kultūros ir išprusimo. „Ši naujoji suas
meninta politika turi poveikį politikų
atrankai, – teigia Girnius. – Partijos
vad ų sav yb ės lem ia kval if ik ac ij os

Artūras Paulauskas. 2001. ELTA

kartelę kitiems partijos nariams. Vi
si ženklai rodo, kad padidės pilkų ir
paklusnių politikų skaičius, smuks
Seimo narių politinis išprusimas ir
savarankiškumas.“1
II. Poza ir gestai
Tiek Lietuvos, tiek Britanijos nau
joj i pol it ik a šiom is dien om is išt ies
ypatinga tuo, kad ji yra populistiškai
1
 Girnius K. K., „Suasmenėjusi politika“,
in: Naujasis Židinys-Aidai, 2000, Nr. 11–12,
p. 521.
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suasmeninta. Britanijos konservatorių
ir leiboristų varžybose lyderio vaidmuo
visada buvo labai svarbus. Tai lėmė
britų politinės sistemos ypatumai. Ta
čiau Tony Blairas – visai kitokio tipo
politikas negu ankstesni britų premje
rai, ir jo politikos suasmeninimas yra
kitoks. Žavimasi ne jo įsitikinimais,
veikla ar gabumais vidaus ar užsienio
politikoje. Šis premjeras veikiau mėgs
tamas kaip gerai vaidinantis aktorius,
politiniame seriale tapęs populiariu
pagrindinio vaidmens atlikėju. Jis –
įvaizdžio kūrėjų išradingai pateiktas
šiuol aik in io rink ėjo psic hol og in ių
projekcijų, infantilių svajų ir televizi
jos formuojamo skonio atspindys. Jis
patinka žiūrovų auditorijai, kurioje
už gryną pinigą priimami popkultūros
blizgučiai ir, pamynus pirmąjį Dievo
įsakymą, sentimentaliai dievinama
princesė Diana. Jo nauj oj i pol it ik a
– tai politinis popkultūros prijaukini
mas. Tuo ji patraukli jaunimui ir tam
tikrai suaugusiųjų daliai. Ministro
pirmininko personažas, atliekamas
Blairo – tai šaunus „paprastų žmonių“
bendramintis, turintis apie ką kalbėtis
su scenoje isterišku ritmu kretančiais
jaunimo dievukais.
Per past ar ąj į deš imtm et į Liet u
vos politika taip pat buvo stebėtinai
suasm en int a. Past ar uoj u met u tas
suasmeninimas vis labiau primena
bleiriškąscenos „žvaigždžių“ variantą.
Girn ius, apt ard am as vykst anč ias
lietuviškos politikos suasmeninimo
metamorfozes, pažymi, kad nors ir
anksčiau „konservatoriai buvo Land
sbergio ir Vagnoriaus partija, LDDP –
Brazausko“, pastaruoju metu „partijų
suasmeninimas gerokai pasistūmėjo į
priekį“2. Rinkėjai vis mažiau dėmesio
kreipia į politikos turinį ir vis labiau
linkę žavėtis arba bjaurėtis forma,
kurioje įžiūri žiniasklaidos stilizuotus
politikų asmens bruožus. Vykstan
čios permainos palankios tokio tipo
lyderiams, kaip Artūras Paulauskas
ir Rolandas Paksas – tokiems, kurie
negaišta laiko turiniui ir, neturėdami
2
3

Ibid.
Ibid.
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nuoseklių bei tvirtų pažiūrų, rūpinasi
tik įvaizdžiu. Šias permainas Girnius
nusako trumpai ir taikliai: „Kad ir ką
rinkėjas galvotų apie Brazauską ar
Landsbergį, jis žinojo pagrindines šių
politikų nuostatas. Bet ką Paksas ir
Paulauskas galvoja apie svarbiausias
problemas, daugeliui neaišku, gal net
ir jiems patiems. Juos palaikantieji sa
vo balsą atidavė žmogui, o ne partijai
ir jos programai“3.
Populistinis lyderio žavesys ir poli
tikos turinio nebuvimas – tai, galima
sakyti, pirmas Lietuvos ir Anglijos
naujosios politikos giminystės požy
mis. Šių reišk in ių gim in ing um ą iš
dalies patvirtina Didžiojoje Britani
joje veikiančio smegenų centro Social
Affairs Unit direktoriaus Digby An
dersono pastabos apie „trečiojo kelio“
kultūrinę prigimtį. Pasak Andersono,
tais laikais, kai Anglijos politiniuose
ginčuose vyravo tečerizmo tema, vi
siems bent jau buvo aišku, apie ką
kalbama ir dėl ko ginčijamasi. Teče
rizmas kai kam kėlė neapykantą, kai
kam – susižavėjimą, bet niekas, An
dersono žodžiais, neneigė jo tikrumo ir
galios. Šiuo atžvilgiu Blairo „trečiasis
kelias“ – visiška tečerizmo priešybė.
„Netgi partijos, kuri neva įgyvendina
„trečiąjį kelią“, nariai vengia apie jį
išsamiai kalbėti. Jeigu ir kalba, tai be
jokio įsitikinimo ir nieko prasmingo
nepasakydami.“4 Visa jų naujoji po
litika – vien išsisukinėjimas ir poza,
daro išvadą Andersonas. „Jeigu joje
ir glūdi koks nors architektūrinis su
manymas, ji tėra meno objektas pats
sau, kuriuo reikia žavėtis. Joje nėra
plytų nei cemento, tik pozos ir gestai,
teatralizuota susirūpinimo ir veiklu
mo iliuzija.“5
III. Politikos sumenkėjimas
Politikos ir politikų lygio smukimas
akiv aizd žiai sus ij ęs su bend resn iu
„politikos nykimo“ reiškiniu, sparčiai
plintančiu Vakaruose bei vis dažniau
pas teb im u Liet uv oj e. Pol it ik a pra
4
 Anderson D., „Third Way? No Way“, in:
The Salisbury Review, 2000, Summer, p. 9.

randa savo skiriamuosius bruožus ir
laipsniškai nyksta biurokratinėje ir
ūkinėje rutinoje. Žiojinčias šiuolaiki
nės demokratijos prasmingumo spra
gas užpildo procedūriniai formalumai
ir rinkos elementai – šou, reklama,
pop ul izm as. Ne ats it ikt in ai vien as
Andersono išskiriamų naujosios po
lit ik os bruož ų – tai ner eikšm ing ų
dalykų sureikšminimas ir įvaizdžiui
gerinti skirtas piliečių linksminimas
vyriausybės lygiu. Pasak jo, naujoji „iš
sisukinėjimo ir pozos“ politika veikia,
nes šiuolaikinė britų visuomenė yra
soti, saugi ir turtinga. „Kadangi rimtų
rūpesčių beveik neliko, žmonės suska
to rūpintis įvairiais niekais – mėsos
pyragų ir elektros stulpų saugumu“, –
sarkastiškai pastebi Andersonas. Šioje
naujoje pasakų šalyje vyriausybė turi
atlikti pramogų tiekėjos vaidmenį. Ji
vis skelbia iniciatyvas, kurių baigtis
nei jai pačiai, nei jas greit pamirštan
tiems žmonėms nerūpi – jiems kur kas
įdomesnė kitos savaitės iniciatyva,
neg u prieš tai skelbt os iniciat yv os
rezultatai6.
Lygindami britų situaciją su Lie
tuv os nūd ien os tikr ov e, pas teb im e
ir panašumų, ir skirtumų. Aišku, di
džiausias skirtumas tas, kad Lietuvos
visuomenė nėra nei soti, nei saugi,
nei turtinga. Tačiau madų vaikoma
si net tada, kai vos užtenka pajamų
susimokėti už ankštą klėtį niūriame
miegamajame miesto kvartale ir tenka
labai taupyti, idant jų užtektų kitoms
būtiniausioms išlaidoms. Politinė ma
da, kaip ir visos kitos, nepaiso vals
tybės sienų, tradicijų ir pragyvenimo
lygio. Mūsų dienomis naujapolitikos
madą skleidžia šiuolaikinę visuomenę
stipriausiai veikianti indoktrinacijos
priemonė – televizija. Naujoji politika
ir televizija neatsiejamos: jas vienija
reginys, pramogos, vaidyba, reitingai
ir pataikavimas masių skoniui. Naujo
ji politika visapusiškai priklauso nuo
televizijos, nes pergalei jai pirmiausia
reikia ne valstybės darbo įgūdžių, bet
scenos ir žiūrovų7. Užvaldžiusi sceną,
5
6

Ibid.
Ibid., p. 10.
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ji įsipareigoja linksminti publiką. Šiuo
linksmintojų vaidmeniu ir lietuvių, ir
britų naujosios politikos vyriausybės
yra panašios nepaisant to, kad viena
teikia pramogas turtingesnei, kita –
skurdesnei visuomenei.
Prieš 4 metus dabartinis premjeras
Rolandas Paksas, tada būdamas jau
ne komunistas, bet dar ir ne liberalas,
konservatorių partijos konferencijoje
sakė, kad politika bus sėkminga, jei
valdžia sugebės vadovautis „duonos
ir žaidimų“ šūkiu. Dukart tapęs vy
riausybės vadovu, Paksas tai ir bandė
daryti. Abu kartus į savo komandą jis
kvietėsi žaidimus gerai išmanančias
patarėjas. Pirmosios kadencijos metu
Pakso vyriausybė linksmino tautą,
žadėdama ir reklamuodama trenks
mingas 2000 metų sutikimo pramogas.
Prieš rinkimus vykusiuose televizijos
debatuose savo oponentui Andriui Ku
biliui Paksas dovanojo žaislus. Tapęs
liberalu, jis rado savo tikrąjį pašauki
mą, nes liberalams labiau nei kitiems
rūpėjo ir teberūpi legalizuoti žaidimus
– tiek azartinius, tiek susijusius su
seniausia profesija. Azartinių lošimų
įteisinimas buvo viena pirmųjų ir ryš
kiausių naujosios politikos įstatymų
iniciatyvų po praėjusių rinkimų.
Pirmą kartą tapęs premjeru, Paksas
nuoširdžiai rūpinosi, kad prie „žaidi
mų“ netrūktų „duonos“. Matyt, savaip
suvokęs, kas yra „duona“ prasigėru
siame krašte, jis žengė platų žingsnį
numatyta kryptimi – sumažino alko
holio akcizus. Valdančioji naujapoliti
nė dauguma vyriausybės šimtadienio
išvakarėse sušaukė neeilinę Seimo
sesiją, kurioje vienu svarbiausių klau
simų, užėmusiu garbingą vietą šalia
azartinių lošimų, tapo alkoholio varto
jimo sąlygų tobulinimas. Naujajai po
litikai atstovaujantys liberalai norėjo,
kad alkoholį būtų leista vartoti darbo
vietose. Nors oficialiai buvo pranešta,
kad sesija skiriama euroatlantinės
integracijos reik al ams, deb at ai dėl
alkoholio truko ne vieną valandą ir
net ne vieną posėdį. Nėra ko stebėtis,

„Mūsų politika yra smulkmeniška,
kadangi mes patys esame trivialūs
arba, švelniau tariant, skendime nie
kinguose dalykuose, nesugebame at
skirti smulkmenų nuo to, kas svarbu,
poreikių nuo norų, faktų nuo fantazijų
ir pram og ų nuo par eig os“, – sak o
Andersonas. Jo žodžiais, politikos su
menkėjimas įmanomas tik dėl pokyčių
bendrojoje kultūroje. Anot jo, „mes
gyv en am e sent im ent al um o, sav ęs
išteisinimo ir vaikiškumo laikais“8.
Apie tai, kad Blairo „trečiasis kelias“
yra sentimentalios ir suvaikėjusios
vis uom en ės pas ekm ė, liud ij a kel i
tiek bendros, tiek politinės kultūros
reiškiniai, į kuriuos Andersonas ypač
kreipia dėmesį. Aptardamas Blairui ir
jo sekėjams būdingos retorikos prasmę
ir kilmę, Andersonas išryškina „nauju
mo“ ir „modernumo“ šūkių svarbiausią
vaidmenį naujosios politikos žargone.
„Pastebėjimas, kad naujoji politika yra
poza, o naujoji kultūra – sentimen
talumo kultūra, nėra naujas. Tačiau
iki šiol nedaug kas atkreipė dėmesį,
jog būtent tokia kultūra įgalina tokią
politiką. Aiškiausiai tai matyti Blairo
pamėgtame šūkyje, skelbiančiame,
kad labai svarbu būti „moderniam“.
Šis šūkis bemaž absoliučiai beprasmis.
Jame glūdi miglota mintis, kad per
mainos savaime yra geras dalykas...“9
Beveik nekelia abejonių, kad šio apy
kvailio šūkio prigijimo ir paplitimo

7
 Pvz., Paksas tapo populiariausiu Lietuvos
politiku po pasirodymo televizijoje 1999 m.

rudenį su graudžia atsistatydinimo iš premjero
posto kalba.
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kad NATO ir Europos Sąjunga liko
antrame plane. Strateginių vidaus ir
užsienio politikos uždavinių įvardiji
mą bei jų įgyvendinimą paskandinę
išpūstų antraeilių dalykų sankaupo
se, Lietuvos naujapolitikai susikūrė
apie save tokią viešąją nuomonę, jog
pastaruoju metu daugėja reikalavi
mų įteisinti gėjų santuokas. Skubus
šio klausimo svarstymas Seime būtų
logiškas „duonos ir žaidimų“ politikos
pratęsimas.
IV. „Modernumas“ ir
„naujovės“

vertybinės priež ast ys Liet uv oj e ir
Britanijoje yra tos pačios.
Žodžiai „naujas“ ir „modernus“ Lie
tuvos politikoje ėmė populiarėti 1998
m. Nuo tada partijos bei jų vidinės
grup uot ės miel ai klij av os i etik et es
„modernieji konservatoriai“, „moder
nieji krikdemai“, „Naujoji sąjunga“,
„Naujoji demokratija“. Tas pat buvo
ir politikų viešose kalbose. Konser
vat or iai sak ė visk ą mod ern iz uos ią
ir patys būsią modernūs, o Naujoji
sąjunga ir kiti „modernieji“ aiškino,
kad į politiką turi ateiti nauji žmonės.
Pagaliau susikūrė keturių neaiškios
krypties partijų blokas, kuris, kaip
ir dera tokiam amorfiškam dariniui,
pasijuto esąs stebuklų šalyje „tarp
centro kairės ir centro dešinės“ ir ten
iškėlė savo vėliavą su užrašu „naujoji
politika“. Atrodytų, toks pavadinimas
turėtų kelti juoką vos prieš dešimtmetį
nepriklausomybę atgavusioje valsty
bėje, kurios politika ne tik nespėjo pa
senti, bet dar nesulaukė brandos. Kas
lėmė, kad šis prezidento palaimintas
darinys, kaip ir Paulausko partija,
pasivadino žodžiu „naujoji“?
Ko gero, būta dviejų pagrindinių
veiksnių. Vienas – grynai konjunktūri
nis: atsiriboti nuo valdžioje buvusių ir
rinkėjų akimis susikompromitavusių
„senųjų“ partijų. Kitas – kultūrinis,
susijęs su tam tikru visuomenės ar
chetipu. Mat „naujumo“ etiketė turi
gana aiškią prasmę visuomenėje, kuri
visais televizijos kanalais yra skati
nama pirkti dantų pastą ir skalbimo
miltelius su neva geresnę kokybę žy
minčiu užrašu „naujovė“. Vartotojiška
visuomenė kone instinktyviai šiam
žodžiui priskiria teigiamą reikšmę.
Rinkėjai – tie patys vartotojai, iš par
duotuvinės patirties įpratę manyti,
kad geriau rinktis tai, kas nauja, negu
tai, kas sena. Kaip tik šią aplinkybę ir
išnaudojo naujoji politika, taikydama
si į tą Lietuvos visuomenės dalį, kurios
mąst ys en ą pers melk ė kom ercin iai
rinkos šūkiai. Kad ir kokie jie būtų be
prasmiai, „naujumo“ ir „modernumo“
8
9

Ibid.
Ibid.
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lozungai prigijo, nes atspindi rinkos
vartotojo supratimą apie prekės koky
bę. Andersonas, turėdamas omenyje
britus, daro tą pačią išvadą.

Kitas abi naująsias politikas maiti
nantis reiškinys, bylojantis apie jų iki
politinį kultūrinį bendrumą – jaunimo
ir „jaunumo“ garbstymas. Andersono
apr aš om a šiuol aik in ė sent im ent a
lumo kultūra yra, jo žodžiais, ypač
jautri vaikams ir jaunimui. Anderso
nas mano, kad šis jautrumas gerokai
prasilenkia su sveiku protu. Pasak jo,
vaikai, kaip ir suaugusieji, turi polinkį
ir į gėrį, ir į blogį – „į blogį tam tikra
prasme daugiau negu suaugusieji, nes
jie dar neišmokyti, kaip save apriboti“.
Andersono teigimu, šiuolaikinė kultū
ra atsisako pripažinti vaikų tingumą,
egoizmą, klastingumą ir polinkį smur
tauti: „Kai jie daro blogus dalykus, ji
stengiasi juos pateisinti, nurodydama
veiksnius, kurie nuo jų nepriklauso.
Kai jie dar o gerus dal yk us, ji juos
liaupsina ir tapatina jaunimą su iš
takomis viso to, kas nauja, išradinga
ir, žinoma, „modernu““10.
Teigiamą prasmę turintis „jaunumo“
archetipas, kaip ir „naujumo“ arba
„modernumo“, Lietuvoje per pasta
rąjį dešimtmetį sukerojo ne mažiau
negu Britanijoje. Jo simbolinė išraiš
ka – kasm et plač iai nuš vieč iam os,
reklamuojamos ir suaugusiųjų viešai
laiminamos šv. Valentino dienos bak
chanalijos. Politikai net nesistengia
atsiriboti nuo scenose besidarkančių
ir gaus iai film uoj am ų inf ant il izm o
kultūros nešėjų – jiems svarbu visa šia
popkultūra pasinaudoti. Todėl šian
dien dažnai matome aukštus valstybės
pareigūnus, besisukiojančius paauglių
šventėse, kvailai besišypsančius, ap
lipusius jaunimo madų blizgučiais ir
mojuojančius prezervatyvų balionais.
A. a. Aleksandras Štromas, pranaša
vęs didelę sėkmę Naujajai sąjungai ir
jos lyderiui, ypač išskyrė tą aplinkybę,

kad Paulauską remia daug jaunimo,
„kuris šiaip politika nelabai domisi,
bet jis jiems asocijuojasi su perspek
tyv a tur ėti pol it ik oj e žmog ų, kur is
atrodo vienas iš tavųjų, toks panašus
į tave „ežiuko“ šukuosena, nauja jau
na žmona“11.
Lietuvių sentimentalumo kultūro
je pap litęs jaunimo kultas visiškai
atitinka Andersono apibrėžimą – jis
aprėpia ir garbstymo apeigas, ir nuo
laidžiavimo politiką. Lietuvoje ypač
nuolaidžiaujama dėl švietimo ir ski
riant bausmes už padarytus nusikal
timus. Žmogžudystes, apiplėšimus ir
kitokį smurtą vis dažniau vykdantys
paaugliai turi privilegiją likti nebau
džiami. Sentimentali visuomenė daro
sentimentalias išimtis sužvėrėjusiai
savo jaunuomenės daliai. Politikai,
vis uom en ės ir vis uom en ės moksl ų
ats tov ai įžvelg ia soc ial ines, ekon o
min es ir psic hol og in es prob lem as,
bet niekam nekyla ranka griežtai ir
teisingai bausti balsavimo teisės dar
neturinčius nusikaltėlius – tarsi 18
metų riba iš esmės keistų jų atsako
mybės matą. Savo naujosios politikos
rinkimų programoje liberalai žadėjo
dar labiau liberalizuoti bausmių poli
tiką. Jų supratimu, nusikaltėliai turi
būt i ne baud žiam i, o pera ukl ėjam i
– tai pirmiausia taikytina jaunimui.
Tok ia nuos tat a rem ias i „mod ern i“
pasaulėžiūra, nepripažįstanti žmo
gaus moralinio nuopuolio. Pasak šio
požiūrio, nesama blogų žmonių – tėra
blogi darbai, kuriuos padariusieji po
tam tikr os ter ap ij os, pera ukl ėjim o
kurso ir socializavimo programos grįš
į visuomenę romūs, taikūs ir kupini
pagarbos įstatymui.
Lib er al ų pas tangos būt i popul ia
riems tarp jaunimo jau davė egzotiškų
vaisių – iš dalies jų dėka atsirado va
dinamasis „moksleivių parlamentas“.
Atrodytų, natūralu manyti, kad 18
metų neturinčiam paaugliui mokyk
la privalo suteikti mąstymo kultūros
bei disciplinos, žinių ir sveiko savik
rit išk um o pag rind us. Sav o ruožt u

 Anderson D., op. cit.
 Lėka A., „Aleksandro Štromo politologiniai

horoskopai“, in: Kauno diena, 1998 07 18,
Nr. 165 (15497).

V. Suvaikėjimas

10
11
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moksleivių parlamentas viso to dar
neturintiems paaugliams pirmiausia
suteikia tribūną, kuri lengvai įpratina
juos galvoti, kad jų nuomonė yra be
galo svarbi ir reikšminga, nepaisant
minėtų pagrindų stokos ir politikai
net ink am o amž iaus. Jeig u įsiv aiz
duojame, kad vaiko muzikinis lavini
mas ir skonio muzikai diegimas turi
prasidėti balso stygų mankštinimu
kar ao k ė, – tep os ėdžiauj a moksl ei
viai parlamentarai. Jeigu ne, reikėtų
grįžti į sveiko proto vėžes ir baigti šią
beprasmę parodiją.
Tačiau naujosios politikos Seimas
veikiau deleguos kai kurias savo funk
cijas politikuojantiems moksleiviams,
nei prip až ins šio reišk in io yding u
mą. Viena liberali naujosios politikos
atstovė Seime net buvo išplatinusi
kreipimąsi į Lietuvos vaikus, jame
supeikė parlamentą ir jo darbą, iš
reiškė nusivylimą nepriklausomybės
dešimtmečiu ir pakvietė talkon Lie
tuvos vaikus – savo patarimais jie turį
padėti valstybėje nesusitvarkantiems,
„arogantiškiems“ ir „tuščiai plepan
tiems“, anot jos, seim ūn ams. Toks
parl am ent ar ės gest as net ur i niek o
bendra su jaunuomenės pilietiškumo
ugdym u. Šis valst yb ės inst it uc ij os
autoritetą žeminantis kreipimasis –
tai politinio nepilnamečių tvirkinimo
pavyzdys.
VI. „Santarvė“
Treč ią nauj aj ai pol it ik ai art im ą
visuomenės archetipą nusako mito
logizuota politinės „santarvės“ idėja,
turinti reikšti, kad visi ideologiniai
skirt um ai ir vieš a part ij ų pol it in ė
kova yra blogis, o gėris turįs būti vie
nijantis, globėjiškas, kompromisinis
ir, pageidautina, depolitizuotas. Šis
Lietuvoje populiarus požiūris, reikia
manyti, šiandien neturi tikslių analo
gų Vakaruose. Istoriškai jis persmel
kia tiek sovietmečio vienpartystės,
tiek smetoniškos vienybės laikus ir yra
giliai įstrigęs posovietinėje mąstyseno
je. Potekste jis yra akivaizdžiai prie
šiškas daugiapartinei parlamentinei
demokratijai, nors jam pataikaujantys
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politikai šią aplinkybę visaip užtu
šuoja. Kai jie kalba apie santarvę bei
„nuosaikiųjų vidurio jėgų“ susitarimą
ir bendrą darbą „atmetus ideologinius
skirtumus ir partinius interesus“, rin
kėjas išgirsta, kad pagaliau baigsis
partijų rietenos ir šalį valdys jėga,
kuriai, anot vienos radijo klausytojos
iš Suvalkijos kaimo, „rūpės ne politika,
o paprastas žmogus“.
Pirmaisiais nepriklausomybės me
tais santarvės idėją daugelis žmonių
siejo su LKP/LDDP, iš kurios jie laukė
neskausmingo pokomunistinės politi
kos tęstinumo ir globėjiško valdymo.
Šios visuomenės dalies akimis, „deši
nieji“ buvo esamą padėtį griaunantys
atskalūnai ir santarvei nusižengian
tys „tautos skaldytojai“. „Santarvės
prezidentas“ Brazauskas daug kam
simbolizavo tėvišką globą. 1997 m.
prezidento rinkimuose savo įpėdiniu
paskyręs Paulauską, ekskomunistų
lyd er is perd av ė sant arv ės est af et ę
būsimam naujosios politikos šului.
Naujoji politika iš dalies pakeitė
ankstesnę santarvės sampratą. Joje
neliko paternalistinių ir sovietinės
praeities tęstinumą žyminčių bruožų.
Svarbiausią vietą joje užėmė praei
ties priešpriešų: „kairės“ – „dešinės“,
ypač Sąjūdžio – LKP/LDDP įveika,
paskelbus apie naujos politikų kartos
atėjimą. Naujosios politikos santarvės

sampratai pirmiausia būdinga nuosta
ta, kad politika – kompromisų menas
ir kad „reikia kalbėtis ir tartis“, nes
susitarti esą galima dėl visko. Toks
santarvės matymas gerokai skiriasi
nuo Brazausko vienasmenio „tėviško“
ir neišdildomai kairuoliško varianto.
Tačiau šios santarvės kertiniai akme
nys – nauja karta, kompromisų menas
ir „kalbėjimosi“ galia – yra tokia pat
butaforija, kaip ir visas naujosios po
litikos statinys.
„Nauja karta“ savo tariamą prana
šumą sugebėjo įrodyti tik eksploatuo
dama „naujumo“ etiketę ir badydama
pirštais į „senųjų“ klaidas. „Naujos
kartos“ atėjimo pažadas pasirodė fik
cija, reikalinga pirmiausia tam, kad
į valdžią patektų naujosios politikos
mis ij a bes id angst ant ys pop ul ist ai
ir iš verslo į politiką besiveržiantys
posovietiniai oligarchai. Kalbos apie
visagalį kompromisą yra tuščios tiek
politiškai, tiek politologiškai. Kom
promiso siekiama turint įsitikinimus
ir princ ip us, nuo kit o gal o niek as
nepradeda. Betgi naujosios politikos
principų nematyti, yra tik efemeriš
kas, nesiliaujančių ginčų dėl postų
pasidalijimo draskomas kompromi
sas tarp šiam blokui atstovaujančių
partijų ir grupuočių. Keistai atrodo
ir „kalbėjimosi“ sureikšminimas, tar
si partijų programos, įsipareigojimai

rinkėjams, ideologijos ir partijų narių
pažiūros nieko nereiškia, palyginti su
politikų saujelės privačiais pasiple
pėjimais. Kalbėjimąsi taip sureikšmi
na tik suokalbininkai. Argumentas,
kad svarbu nuolat „kalbėtis“ ir kad dėl
visko galima susitarti, gundo pridurti:
„jei tik bus suderėta dėl kainos“. Anot
Vytauto Radžvilo, „sveika nuovoka
kužda ir kitą mintį: ar „kalbėjimasis“
yra vertybė savaime net ir tais atve
jais, kai pašnekovai aiškiai nežino, ką
pasakyti?“ 12
***
Tolesnės naujosios politikos perspek
tyvos gana miglotos. Amerikoje jos
laikai jau baigėsi. Europoje ji jaučiasi
tvirčiau, nuomonių apklausose Blairas
ir Schröderis vis dar užtikrintai lenkia
savo pagrindinius politinius oponen
tus. Tačiau visos mados anksčiau ar
vėliau praeina. Lietuva šiuo atžvilgiu
– ne išimtis. Vaizdžiai tariant, britų
naujosios politikos drabužis užsakytas
brangiausiuose ir prašmatniausiuose
šiuolaikinės politikos dizaino salonuo
se. Prie jo kūrimo akademiškai prisi
dėjo pasaulinės įžymybės – užtektų
paminėti Anthony Giddensą. Lietuvos
nauj oj i pol it ik a dėvi bev eik tok ius
pat drabužius, tačiau jie daugiausia
pirkti dėvėtų politikos drabužių par
duotuvėse. Iš dalies todėl šią madą
netolimoje ateityje gali nurungti tauti
niais drabužiais arba, tiksliau, vietos
pramonininkų sukurtais ir „kairiųjų“
reklamuojamais gaminiais pasipuošu
sios politinės jėgos. Galima spėti, kad
ir būsimi modeliai turės daug bendra
su šių dienų naujosios politikos mode
liais, kadangi ir juos lems politiškai
vis dar įtakingi visuomenės archetipai.
Kita vertus, vienas svarbiausių dabar
tinės naujosios politikos credo – kad
permainos yra savaime geras dalykas
ir kad valdyti turį „nauji“ žmonės –
kituose rinkimuose logiškai atsigręš
prieš ją pačią.

12
 Radžvilas V., „Kas „daro“ Lietuvos politi
ką?“, in: Laiko balsas, 2000, gruodis, Nr. 13,
p. 16.
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vienas pasaulis

Jeruzalės statusas
Egidijus Vareikis

Vargu ar rasime pasaulyje kitą tokią
vietą, kur sueina tiek daug civilizacinių
gijų. Tad Jeruzalė veikiausiai ir bus
tinkamiausia vieta pradėti pamąsty
mus apie globalizaciją ir mūsų pasaulio
likimą. Juolab kad šiandien (nežinia,
ar dar tvirtai) dominuojanti civilizacija
Jeruzalę ir jos apylinkes laiko Šventą
ja Žeme. Šventojoje Žemėje pradėjome
savo istorijos atskaitą, atėjome su ta
istorija į trečią tūkstantmetį. Taigi
pasaulio centru laikytina Jeruzalė yra
terpė, kur globalizacijos, jei jos kon
cepcija teisinga, idėjoms prigyti esama
bene daugiausia šansų.
Globalizacijos apologetai tvirtina,
kad šiais racionaliais ir demokrati
niais laikais konfliktams tiesiog neturi
likti vietos, o bendradarbiavimas ir
sveika konkurencija yra kur kas pa
trauklesni už iracionalų kariavimą.
Kai prieš deš imt met ų arab ai ir
žydai ėmėsi taikos iniciatyvų, globali
zacijos patrauklumas abejonių nekėlė.
Buvo daug dalykų, dėl kurių išties
vertėjo tartis. Tačiau Jeruzalę dery
bininkai nutarė kuriam laikui „atidėti
į šalį“. Dėl jos, atrodė, susitarti nega
lima, bet ji neturėtų trukdyti kitiems
susitarimams. Tradicinis diplomatijos
metodas – spręskime tai, kas šiandien
išsprendžiama, darykime, kas pada
roma. Jeruzalė dar „nep ad ar om as“
dalykas, tad ji gali palaukti.
Tai, kas anuomet atrodė teisinga,
dab ar vad in am a vos ne did žiaus ia
taikos proceso klaida, kadangi kiek
vienas, bent kiek išmanantis Vidu
rio Rytų problem at iką, suv okė, jog
Jeruzalė yra finalité politique, o tą
finalité kiekviena pusė mato savaip.
Tad Jeruzalės klausimo sprendimas
gali paversti dulkėmis viską, kas nu
spręsta iki tol.
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Prieš bev eik pus ę amž iaus Jer u
zal ės klaus im ą buv o išs prend us ios
Jungtinės Tautos – tuomet jauna ir
dar daug žadanti organizacija. Šiuo
sprendimu – taip pat būdingu aniems
laikams – Jeruzalei buvo numatytas
specialus statusas, turintis užtikrinti
krikščionių, musulmonų ir apskritai
visų miesto gyventojų žmogišką sam
būvį. Jeruzalė neturinti
būti kieno nors nuosavy
bė – ji, kaip Švent os ios
Žemės centras, suvieny
sianti visas šiuolaikines
civilizacijas. Gal tai ir pro
tinga. Dar ir dabar tokios
Jeruzalės pagunda tebe
plevena teoretikų vizijose
– Jeruzalė kaip taikos ir ekumeninio
bendravimo simbolis. Kitų vizijose,
kylančiose iš turizmo verslo šaltinių,
tai vieta, kur susitinka visų pakraipų
žiopliai turistai...
Taip neatsitiko. Tiksliau sakant,
ats it ik o ne taip. Švent os ios Žem ės
švent um as vert ė kiekv ien ą dėl jos
kov ojant į pab rėžt i, kad tai yra jo
švent as is kar as. Tas jo reišk ė kit o
nugalėjimą ir pažeminimą. Šventosios
Žemės šeimininkams tapo aišku, kad
didžiausias nešventumas yra opozici
jos šventenybė. Šiandien tebeturime
kovojančius dėl jos, ir pasikeitimas
tiek Izraelio, tiek arabų vadovybėje
sav aim e neg al i pak eist i sit ua c ij os,
negali pakeisti įsitikinimo, kad dėl
Šventosios Žemės reikia kovoti.
Pagal dabartinę sampratą pasaulis,
o ir Šventoji Žemė kaip jo dalis, turi
būt i pad al yt as. Tok ia jau pas aul io
tvarka, kad kiekvienas žemės gaba
lėlis turi savo šeimininką, valdžią,
policiją, teisę ir pinigus. Niekieno ar
visų bendros žemės nebūna (gal išsky

rus Antarktidą, kur pingvinams vizų
rež im as net aik om as). Pad al ij im as
globaliniu požiūriu gal ir nėra būti
nas, bet toks paprotys ir tokia teisė
šiandien viešpatauja pasaulyje.
Jeruzalėje ir jos apylinkėse pasaulis
paprasčiausiai nesidalija – niekaip
nepamirštamų kultūrų paveldai neiš
vengiamai persidengia. Kurti nenacio
nalinę teritoriją čia labai
sunku, bet kuriuo atveju ji
bus laikoma pralaimėjimu
visų kovojančiųjų, taip pat
bus nuostolis ir vietiniams
gyv ent oj ams. Nur od yt i,
kur čia žydų, o kur arabų
vieta, galima arba atėjus
į tą vietą su išankstiniu
įsitikinimu, arba ją tiesiog iškovojus
kare. O kur dar krikščionys? Ar jie
pasitraukė iš kovos, ar tik laukia sa
vojo momento?..
Formuoti teritoriją-muziejų be gy
ventojų, nuskriaudus visus globali-nės
civilizacijos vardan. Kas to imsis, kai
kiekvienas žmogus save vienaip ar
kit aip siej a su kur ia nors taut a ar
religija?
Globalizacijos teoretikai mano, kad
„globalizuoti“ Jeruzalę būtų galima
tik pamiršus ar bent jau primiršus
istoriją – nesvarbu, tikrą ar šiek tiek
mitologizuotą – kai jau niekas nesiryš
sakyti, jog jis yra Šventosios Žemės
istorijos šeimininkas.
Pas ir emd am i Švent uoj u Rašt u,
žyd ai tvirt in a, kad jie čia ist or ij os
šeim in ink ai, o arab ai tėra atk lyd ę
klajokliai, tačiau pastarieji atšauna,
jog istorija kaip tik kalba apie žydų
klajones, juolab kad svarią dabartinio
Izraelio gyventojų dalį sudaro ateiviai
iš likusiopasaulio, daugiausia iš buvu
sios komunizmo stovyklos; neatsitik
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vienas pasaulis
tinai per rinkimų kampanijas vienas
svarbiausių pliusų kandidatams yra
mokėti rusų kalbą. Gal Šventoji Žemė
turėtų būti Rusijos dalis?
O ir iš tiesų, argi žydams klajoklių
etiketė netinka? Amžinoji kelionė, iš
ėjimas iš Egipto nelaisvės, Pažadėtoji
Žemė ir pagaliau visa vadinamoji mū
sų eros istorija: 70-ųjų metų romėnų
agresija, po jos sekę maištai, ir žydai,
tap ę žym iaus ia pas aul io diasp or a,
tauta be geografinės tėvynės, nuo jos
fiziškai atskirta tauta.
Žydai nepaliaus tvirtinę apie savo
unikalumą, tačiau jie, norėdami to ar
ne, šiandien laikomi priklausą Euro
pos kultūrai. Kovodami su arabais,
jie stropiai dalyvauja Europos sporto
žaidynėse ir dainų konkursuose.
Izraelio valstybės ideologinis pagrin
das – sionizmas, kadaise ne be sovietų
politinės įtakos buvo paskelbtas viena
rasizmo formų. Sionizmas, sumąstytas
Vienos žurnalisto Theodoro Herzlio
veikale Der Judenstaat, nebuvo vie
nintelė žydų bendruomenės gyveni
mo idėja, bet, regis, vienintelė, kurią
pavyko realizuoti.
O ar apskritai jos reikėjo? Ar ap
skritai kaip nors reikėjo keisti žydų
taut os perm an ent in į būv į – taut os
be valstybės būvį, kuris, atrodo, pa
tiems žydams buv o tap ęs vis išk ai
natūralus ir sukūręs specifinį žydų
kultūros tipą?
Ikisionistinėje Vakarų Europoje žy
dai daugiau ar mažiau sėkmingai įsi
terpė į vietines bendruomenes bent jau
drastiškai su jomis nekontrastuodami.
Vidurio ir Rytų Europoje jų likimas
susiklostė kiek kitaip. Čia žydų ben
druomenė net vizualiai išsiskirdavo iš
vietinių gyventojų. Išsiskirdavo, bet
su vietiniais gyventojais konfliktavo
nedažnai.
Tik XIX a. pabaiga pažymėta anti
semitizmo protrūkiu. Po Rusijos caro
Aleks and ro II nuž ud ym o 1881 m.
nuvilnijo pogromų bangos Rusijoje,
1894 m. plačiai nuskambėjusi kapito
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no Dreyfuso byla Prancūzijoje parodė,
kad antisemitizmo nestinga ne vien
„laukinėje“ Rusijoje.
Ne pas lapt is, kad nem až a dal is
žyd ų sus iž av ėjo kom un izm u, ir tai
paliko antspaudą suvokimui, kas gi
tie žydai yra. Nestigo ir asimiliacijos
su vietinėmis bendruomenėmis šali
ninkų, kuriems, beje, iš pradžių pri
klausė ir Theodoras Herzlis. Izraelio
valstybės egzistavimas pagrįstas ne
tik bibline teise. Teisę žydų valsty
bei susikurti suteikė ir XX a. istori
jos tarpsnis, pavadintas holokausto
vardu. Holokaustas išliks kaltinimu
žmonijos civilizaciniam išpuikimui,
jeigu tuo kaltinimu nebus piktnau
džiaujama. Holokaustas duoda teisę,
bet arabai dėl holokausto yra ramūs,
tad žydų ir arabų konfliktas negali
būti tiesiogiai siejamas su Antruoju
pasauliniu karu.
Tačiau sionizmas yra vienintelis –
nors ne iš karto ir nevisiškai – įkūny
tas pagrindas; mat iliuzija, kad žydai
ir arabai gali gyventi kartu, mirė labai
anksti. Žydams savo valstybę reikėjo
ir įtvirtinti, ir ginti, ji netapo tokia,
kurioje gali koegzistuoti skirtingos re
ligijos, kultūros, civilizacijos. Arabai,
iš pat pradžių laikę žydus intruzais,
išsklaidė koegzistencijos svajones, o
gal ir patys žydai nuėjo „ne savųjų“
eliminavimo keliu, pasidavę pagundai
savo likimą spręsti iš jėgos pozicijų.
Izraelio valstybė keista. Turistai,
apsilankę Šventojoje Žemėje, patiria,
kad čia esam a kaž in kok ios vis uo
tinai ir ne visai visuotinai pripažintos
sienos. Jei turi su savimi žemėlapį,
matai, jog tai išvažiavai už 1967 ar
1949 m. sienų ribų, tai į jas grįžai.
Nors izraeliečiams tai ir nepatinka,
šalyje išlieka dvi sostinės – visų žydų
geidžiama Jeruzalė ir vis dar sostine
pripažįstamas Tel Avivas, kur tebėra
daugelis diplomatinių misijų. Izrae
lis turi susitaikyti su tuo, kad daug
vidaus politinių sprendimų vis dar
laikytini laikinais, tad netvirtais.

Jeruzalės statusas, pasak arabų,
labai aiškus – tai Palestinos sostinė.
Sost in ė priv al o būt i čia, ir tik čia.
Dabartinis Izraelis tėra trumpalai
kis, kaip ir viskas laikina šiame pa
saulyje. Šventosios Žemės pasaulyje,
kur dalybos tamp a vis nea išk esn e
fantasmagorija. Konfliktas daug gi
lesnis ir šiandien turi būti laimėtas.
Kiti pabaigos scenarijai atmetami jų
net nesvarstant.
Jeruzalė, bent didžioji jos dalis, pri
klauso žydams, Nazaretas padalytas
beveik perpus, o štai Betliejus admi
nistruojamas arabų. Betliejaus bazili
ka priklauso sirų ortodoksams. Arabų
autonomijos eksperimentas prasidėjo
nuo Šventajame Rašte irgi minimo
Jericho. Samarija – vakarinis kran
tas – labiau arabiškas negu žydiškas
ir, palestiniečių manymu, turėtų būti
vienu arabų valstybės (būsimosios)
stiprybės židinių. Galilėja yra Izra
elio šiaurėje. Ji matoma nuo Golano
aukštumų, kurių strateginė reikšmė
ir šiandien neabejotina. Nuo Golano
aukštumų matyti visas Izraelis, tačiau
tai formaliai vis dar Sirijos teritorija.
Sirų arabų valstybės, kuriai šiuolaiki
nės politinės geografijos dėka duota,
jei tik ji fiziškai pajėgs, kontroliuoti
Šventosios Žemės regioną.
Nepamirškime, kad Šventojoje Že
mėje gyv en a ir druz ai – jų kel ios e
valstybėse apie keturis milijonus, ir
jie su žydais niekada rimtai nekon
fliktavo; Šventosios Žemės prieigose
gyvena Libano krikščionys ir dar ke
liolika tautinių ir religinių bendrijų.
Gal jų buvimas galėtų tapti tam tikra
sugestija ateities sprendimams.
Globalizacijos triumfas, pranašau
tas prieš dešimt metų, suklupo ten,
kur būta progos pastatyti ir jam arką.
Mūsų pasaulis – vis dar tebesidali
jant is, o ne bend ras vis ų pas aul is.
Jeruzalės statusas – tebesidalijančio
ir žūtbūtinai tebekariaujančio pasau
lio simbolis.
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laiškai
Pas tab os krikšč ion išk os ios de
mokratijos gelbėjimo planui
„Vienas faktas tikrai nusipelno reikš
mingiausio ir liūdniausio 2000 m. poli
tinio įvykio vardo – tai Krikščionių de
mokratų partijos iškritimas iš politinio
žaidimo“ (Ramonaitė A., „Ar reikalinga
Lietuvoje krikščioniška demokratija?“,
in: Naujasis Židinys-Aidai, 2001, Nr.
1–2, p. 59). Įsitikinus, kad šis teiginys
tikrai skiriamas Lietuvos, o ne kurios
kitos valstybės krikdemams, apima
nuostaba ir Lietuvos politinės realybės
kuždamas poreikis prieštarauti.
Nesiimu spręsti, ar Lietuvos krikde
mų likimas vertas to liūdesio, apie kurį
rašo straipsnio autorė – tai veikiau
asmeninis potyris, o ne visuomenės
būklė. Stebėtis ir nesutikti verčia be
išlygų pareikšta mintis, kad krikščio
nių demokratų partijos nesėkmė yra
reikšmingiausias 2000 m. Lietuvos
politinis įvykis.
Prieštarauti šiam teiginiui skatina
neišblukęs prisiminimas, kad Algirdo
Brazausko sugrįžimas į politiką ūmai
reanimavo Lietuvos ekskomunistus
ir kon e išk art atv ėrė jiems kel ią į
valdžią. Prieš 4 metus tokia jų sėk
mė atrodė kur kas mažiau tikėtina
negu krikščionių demokratų politinis
nus ilp im as. Reik ėtų prid urt i, kad
sociald em okrat ų lūk ur iav im as ties
beveik garantuotos valdžios slenksčiu
Lietuvos politikai yra daug svarbes
nis ir lemtingesnis negu krikščionių
demokratų metamorfozės.
Naujosios politikos bloko pergalė
praėjusių metų rinkimuose taip pat
verta dėmesio – gal kiek didesnio negu
krikščionių demokratų susiskaldymas
ir nesėkmės. Kodėl, pavyzdžiui, libe
ralų pergalingas įsitvirtinimas centro
dešiniajame politikos sparne turėtų
būti mažiau svarbus negu iš jo išstum
tų krikdemų pleišėjimo skausmai?
Pag al iau ner eik ėtų pam iršt i tos
apl ink yb ės, kad 2000 m. iš pol it i
nės avanscenos į antrą planą buvo
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išstumta ligi tol šalį valdžiusi par
tija – Lietuvos konservatoriai. Šios
partijos pralaimėjimai pastaruosiuose
savivaldybių tarybų ir Seimo rinkimuo
se žymiai esmingiau pakeitė bendrą
politinę konsteliaciją negu LKDP ir
LKDS nepavykę šuoliai per 5% Sei
mo kartelę.
Straipsnio autorei regisi, kad krik
demams reikėtų jungtis su konser
vatoriais, o šių jungtuvių padarinys,
anot jos, turįs išlaikyti krikščionių
demokratų pavadinimą, nes konser
vat izm as Liet uv ai net ink ąs. „Jau
seniai kalbama, kad konservatizmo
ideologija „nelimpa“ prie TS(LK) kūno
[...] Sunku būtų tikėtis, kad eiliniai
partijos nariai ims angliškai skaity
ti Edmundą Burke’ą arba Michaelą
Oakeshottą ir bandyti suvokti, kaip
britiško konservatizmo idėjas įmano
ma pritaikyti Lietuvai“ (p. 61).
Pat eikt i arg um ent ai jok iu būd u
neįtikina. Konservatizmo idėjų vaid
muo Lietuvos konservatorių partijoje
priklauso ir priklausys tikrai ne nuo
to, ar eiliniai rinkėjai skaito anglų
kalba Burke’ą ir Oakeshottą. Ko gero,
dauguma neskaitytų net ir lietuviškai.
Kažin ar bent vienas iš šimto Didžio
sios Britanijos Konservatorių partijos
eilinių narių kada nors studijavo šių
autorių kūrinius, nors ir parašytus jų
gimtają kalba.
Kit a vert us, jeig u aut or ė man o,
kad ideologijos „limpa“ arba „nelim
pa“ par-tijoms pagal šį keistą kriterijų,
ji turėtų suabejoti ir krikščioniškos
demokratijos perspektyvomis Lietu
voje. Juk eiliniai Lietuvos krikščionių
demokratų partijos nariai neskaito nei
popiežiaus enciklikų lotynų kalba, nei
kardinolo Höffnerio veikalų vokiečių
kalba. Pati autorė vienareikšmiškai
sako, kad „dauguma buv us ių LKDP
rink ėjų yra kaim o žmon ės“ (p. 60).
Paklauskime kaimo močiutės, ar jai
artimesnė Helmuto Kohlio, ar Mar
garet Thatcher politika. Burke’o ir
Oakeshotto galima nė neminėti.

„Dabartinei Tėvynės sąjungai vir
timas krikščionimis demokratais su
teiktų tvirtesnį istorinį pagrindą bei
Bažnyčios paramą“ (p. 61), – teigia
straipsnio autorė. Tačiau Bažnyčios
par am a neg elb ėjo krikd em ų – rin
kim uos e jie tes ur ink o vos 3% bal
sų. Be to, bažn yt in ės jungt uv ės su
krikdemais toli gražu nereikštų, kad
krikščionimis demokratais virtę kon
servatoriai išlaikytų savo elektoratą, o
dar išlikę LKDP rinkėjai automatiškai
balsuotų už pavadinimą pakeitusią
Tėvynės Sąjungą. Pastaroji užgožtų
krikščionis demokratus, jos lyderiai
būtų labiau matomi negu krikdemų, o
tai vargu ar džiugintų LKDP politikus
bei rinkėjus. Savo ruožtu konservato
riai sunkiai įsivaizduojami krikdemų
papratimu besižegnoją ir besimeldžią
prieš kiekvieną posėdį. LKDP vidaus
politinių rietenų šleifas taip pat vargu
ar puoštų jų veidą. Pagaliau nereikia
pamiršti, kad konservatoriai ir taip
visą laiką turėjo nemenką Bažnyčios
paramą, tik, skirtingai negu krikde
mams, jiems neprilipo davatkų par
tijos įvaizdis.
Argumentas dėl „tvirtesnio istorinio
pagrindo“ irgi turėtų prasmę nebent
tuo atveju, jeigu tas pagrindas tvirtai
laikytų pačius krikdemus. Tačiau jis
jų nelaiko ir negalėtų, nes yra labai
toli praeityje ir perdėm atitrūkęs nuo
šios dienos politinių aplinkybių.
Autorė visą laiką ieško ir svarsto,
kaip ir su kuo galėtų jungtis LKDP.
Galiausiai pasako, kad su konserva
toriais. Pastarųjų galimos paskatos ir
motyvai net nenagrinėjami, tarsi nie
kas neabejotų, jog konservatoriai tik ir
laukia progos pavirsti krikdemais bei
taip gauti Bažnyčios paramą ir „isto
rinį pagrindą“. Tik pačioje straipsnio
pabaigoje bandoma išaiškinti, dėl ko
apskritai krikščionys demokratai ir
jais pasivadinsią konservatoriai tu
rėtų „susilieti“ – tai esą „sustiprintų
dešiniųjų stovyklą“ ir „konsoliduotų
partinę sistemą“ (p. 61).
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laiškai
Vargu ar konservatorių ir krikdemų
lyderiai susėdę svarstys, kaip čia kon
solidavus Lietuvos partinę sistemą.
Nes up rant am a, kas yra „deš in iųj ų
stovykla“ bei kaip ir kodėl tą „stovyk
lą“ turėtų sustiprinti konservatorių
ir krikdemų vienijimasis. Kodėl, pa
vyzdžiui, ne liberalų ir konservatorių
vienijimasis arba apskritai – konser
vatorių ir krikdemų atsinaujinimas
ir veiksmingų sprendimų paieškos
nesivienijant?
„Įkvep iant is sėkm ing o bend ra
darbiav im o pavyzdys buvo LSDP ir
LDDP susijungimas“, – rašo Ramo
naitė ir taip iš esmės paaiškina, kas
įkvepia galvoti apie LKDP ir TS(LK)
vienijimąsi. Tačiau socialdemokratais
pasivadinę ekskomunistai nėra joks
įrod ym as, kad kons erv at or iai tur i
tapti krikdemais. Politinių oponentų
mėgdžiojimas ir pavadinimų keitimas
nėra pats ger iaus ias būd as spręst i
savo partijų problemas. Galbūt jis ir
tiktų krikdemams, tačiau politika – ne
paplūdimys ir ne „Gelbėtojų“ serialas.
Joje skęstančiųjų gelbėjimo planai yra
pačių skęstančiųjų reikalas.
Vladimiras Laučius
Diskusija, kurios nebus
Dažnai kyla noras diskutuoti. Daž
nai ką nors pas kait ęs mat ys i, kad
painiojami skirtingi dalykai. Norisi
atpainioti. Kartais kalbama apie kata
likybę, krikščionybę, tačiau taip, tarsi
nei Dievo, nei antgamtinės tikrovės
net nebūtų, nes viskas vertinama tik
žemiškoje plotmėje. Norisi juos pa
kilnoti, sudėlioti taip, kad jie liestų
ir Antgamtę.
Kas tur i kilt i – mes iki krikščio
nyb ės ar krikščion yb ė iki mūs ų?
Yra vadinamoji šviesuomenė, su
prant am a įvair iai. Tikr iaus iai tai
yra mokslus baigę žmonės, dirbantys
kokioje nors mokslo ar siauriau su
prastos kultūros srityje. Kai apie juos
sakom a – švies uom en ė, tikr iaus iai
neturimas galvoje moralinis jų ver
tingumas, ypač antgamtine prasme.
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Galėtų būti turimas, nes šviesa su
dora susijusios, tai nėra vien žemiškos
proto galios. Įprasčiau, kad ne apie
tai galvojama. Mokytas – tai šviesus.
Ir poreikiai tų šviesiųjų yra savi. Gal
jie dideli, gal ypatingi, todėl priekaiš
tas krikščionybei, ypač katalikiškai
spaudai – nepakylate iki jų ir jų nepa
traukiate. Kad nuspręstume, ar tikrai
nor int tuos žmon es pas iekt i reik ia
kilti, susimąstome, kokie jų poreikiai.
Gal reikia įmantraus pateikimo, kad
prot ams būt ų veikl os? O gal žin ių
gausybės, kad jie ką nors nežinoma
dar toje spaudoje rastų? Būtų gerai ir
priimtina, jeigu taip būtų, tačiau gali
ir nebūti. O reikalingiausias tų švie
siųjų poreikis – patiems būti apšvies
tiems. Truputis nepuikybės ir poreikis
tikėti, kad antgamtinė tikrovė yra. Jų
pačių interesas pakilti virš savęs. Yra
dirgiklis – nepadoraujanti spauda, ir
reikia kilti virš jos. Esama ir tokios,
kuri saldžiai migdo, pataikauja mies
čioniškumui, net katalikiška vadinasi,
bet ir ją reikia peržengti. Katalikybė
nemigdo, o sako tiesą. Tiesa žadina
ir net supriešina. Supriešina gėrį ir
blogį, ir tarp jų vyksta kova.
Tad nereikia kilti nei iki miegan
čios, nei iki nepadoraujančios švie
suomenės. Galima bandyti nusileisti,
o šviesuomenei reikia pakilti. Ji turi
vėl panorėti ieškoti paprastos tiesos.
Jeigu kas nors sugebėtų ir šį poreikį
pažadintų, būtų didvyris, bet ir patys
šviesieji galėtų ir suprasti, ir pasiža
dinti, kitaip šviesiųjų vardas jiems
niekada netiks; gali jį net pasigrobti
padugnės, jeigu tik rasime ką jomis
pavadinti.
Ar yra žmonių, vadintinų padug
nėmis?
Toks žodis vartojamas ne tik fizine
prasme – kas nusėdo ant dugno, tai –
padugnės. Visuomenė irgi tarsi turėtų
dugną. Žemiškai tai vaizduojamės, kad
vieni esame aukščiau, kiti – žemiau.
Surikiuojame žemutinius. Viename
rašinyje apie sovietmetį taip vadinti
tarsi melioracijos darbininkai arba
bent jų dalis. Tikriausiai jie buvo gir
tuoklėliai, keikūnai, vagys, neišprusę,

turbūt priverstinai įdarbinti ir neilgai
padirbantys. Taip juos apibūdintume,
norėdami atskirti nuo vadinamosios
šviesuomenės. Dabar tokių nebėra,
nes niekas jų priverstinai neįdarbina
ir iš viso į darbą nepriima. Dabar jie
gyvena sąvartynuose arba Didžiasa
lyje, vaginėja ir elgetauja arba jau
nuėję į kapus. Dažniausiai jie – nema
lonūs žmonės, bet ar padugnės, mes
než in om e. Yra ir kit i, dar nem alo
nesni žmonės, kurie gyvena neblogai,
bet nesiliauja ką nors (dažniausiai
Landsbergį) keikę, bet ir juos pava
dinti padugnėmis sunku. Toks žodis
kalboje yra, bet jį vartoti galima tik
labai sąlygiškai, iš anksto susitarus,
pagal kokius požymius žmones laips
niuosime, kurie gali būti aukščiau ar
žemiau, dar iš anksčiau susitarus, kad
esm inio jų vert ing um o antg amt ine
prasme joks mūsų posakis ar pavadini
mas nereikš, nes to dalyko nežinome.
Žodis „padugnės“, kitaip negu žodis
„šviesuomenė“, labiau linksta reikšti
esminį vertingumą, dėl to katalikams
dar sunkiau jį vartoti. Girtuokliai yra
girtuokliai, jie vargšai, tam tikros rū
šies ligoniai. Pikčiurnos yra pikčiur
nos, neišmanėliai yra neišmanėliai, o
padugnių visai nėra. Gali jų atsirasti,
pavyzdžiui, dabar išrinktame Seime,
nes meluoti yra labai žema, o ypač kai
mel uoj am a norint pas iekt i nel ab ai
kilnų tikslą. Melo gali atsirasti visur,
tik mes to nežinosime. Iki mirties ir
gyvenimo po mirties.
Ar galima mokytis iš mažiau mo
kytų?
Vien žemiškai taip nebūna. Dėl to
kat al ik išk a spaud a rag in am a būt i
mokyta, įmantri, tada patrauks, ta
da patenkins. Nepatrauks, kol nebus
poreikio būti traukiamiems. Kad pa
raginimas, potraukis ateitų iš ten, iš
kur jis gali ateiti, didžiausia katalikų
ir jų spaudos priedermė – būti labai
doriems ir dar daugiau, jeigu tai įma
noma, aukotis, kad ir Antgamtė siųstų
pag alb ą, kur i tikr ai reik al ing esn ė
neg u bet koks įmant rum as. Pan a
šiai šiuos dalykus aprašo šv. Teresė
Avilietė „Vidinėje pilyje arba sielos
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laiškai
buveinėse“ (naudojuosi sovietmečiu
pogrind yj e išl eist u jos vert im u iš
1922 m. vokiško leidimo). Ji rašo: …
visada esu pasirengusi laikyti tiesa tai,
ką pasakys mokyti teologai. Nors jie
patys tokių malonių ir nebūtų patyrę,
tačiau jų didelis mokslas turi kažką
man neišaiškinamo. Dievas paskyrė
juos būt i Bažn yč ios žib int ais. Kai
reikia kokią nors tiesą pažinti, Dievas
juos jon įveda, kad ir kiti tą tiesą pa
žintų. Ir jeigu tokie mokyti vyrai nėra
prisirišę prie pasaulio dalykų, bet yra
tikri Dievo tarnai, tai tokie nuostabūs
Jo darbai niekada jų nestebina, nes jie
gerai žino, jog Dievas gali dar daugiau
ir dar daug didesnių dalykų padary
ti. Jei pasitaiko neišaiškinti dalykai,
jie suranda aprašytus kitus, iš kurių
sprendžia, jog ir anie yra galimi.
Čia parašyta, ko reikia, kad Ant
gamtė veiktų. Mokyti tai mokyti, bet
sąl yg a yra jeig u [...] nėra pris ir iš ę
prie pasaulio dalykų, tada jų paskir
tis būt i Bažn yč ios žib int ais yra ne
tik paskirtis, bet ir tikrovė. Visiems,
kurie yra paskirti, reikia to buvimo
neprisirišusiems, vien žemiškas gud
rumas neveikia ir neveiks. Gerai, kad
yra, kai gali būti, bet ne jis yra esmių
esmė. Išmokti galima net iš nemokan
čiųjų. Žemišku požiūriu jie nepatyrę,
bet jau matėme, kad jie paskirti būti
žibintais. Malonė veikia, jeigu jai ne
sipriešinama. Ir šv. Teresė malonės
dėka atskiria tuos mokytus vyrus nuo
pusmokslių, apie kuriuos ji rašo toliau.
Bendravimas, iškilęs į tokį lygmenį,
kai darosi aišku ir įsigali negalimi
dalykai. Kas tą lygmenį pasiekė, tas
žino, kad jį pasiekė. Nepakylantiems
užtenka žinoti arba tikėti, kad toks
lygmuo yra. Dievas kalba per tuos,
kurių nori ir kaip nori – ir paprastai,
ne vien gudria ir įmantria kalba. Iš
girsti Jį yra malonė, kurios prašome.
Katalikiškai spaudai svarbiausia būti
dorai, pagal jėgas įvairiapusei ir įdo
miai, bet ne tai svarbiausia. Ieškantys
ją suras visokią, suradę pasinaudos,
ir tai bus jų laimėjimas.

yra tokia mada. Todėl pasigirsta, kad
piktina kai ką Evangelijoje minimas
šeimininkas, tarnai. Dar jeigu susi
prantama, kad šeimininkas – Dievas, o
tarnai – gal mes, tai tokie pavadinimai
kai kam pasirodo visai nepriimtini,
net įžeidžia. Kad šiuolaikinis žmogus
neįsižeistų, imama švelninti, nelieka
šeimininko ir tarnų, o visi lygūs susiki
bę šokame ratelį. Tokie vaizdiniai tin
ka pataikavimui, bet neilgai. Žmonės
sveikai nori, kad Dievas būtų savimi,
būtų šeimininkas, būtų garbinamas
bei gir iam as. Kai rel ig ij oj e tel iek a
dem okr at ij a ir nuom on ių laisv ė, o
Dievo nelieka, žmonės ima Dievo ieš
koti kitur. Peikėme komunistus, kam
Staliną ir Leniną vietoj Dievo padėję,
o dabar leidžiame žmonėms patiems
tai dar yt i, paš al ind am i iš rel ig ij os
Dievą. Dėl rinkiminės agitacijos po
kaim us važ in ėję žmon ės pas ak oj a,
kad vieni Paulausko atvaizdą glamo
nėja, sako: mano angeliukas, kiti prieš
Brazausko portretą vos ne meldžiasi.
Žmonėms reikia ką nors garbinti, tad
jie ir griebiasi bet ko, kas jiems pri
einama. Nauja stabmeldystė, kuriai
kel ią atv er ia tik ėjim o skelb ėjai, iš
religijos pašalinantys Dievą.
Ar įmanoma, kad mes ir Bažnyčiai
duotume?
Susirūpinta, kodėl nekilo diskusija,
kai prieš keletą metų „Katalikų pasau
lis“ paskelbė klausimą: Ko aš tikiuosi

iš Lietuvos Bažnyčios ir ką pats galiu
jai duoti? Mąstant taip kaip visada,
senoviškai, toks klausimas būtų iš
pag rind ų net eis ing as. Taip gal im a
klausti vien apie žemišką organiza
ciją. Būtume labai pažangūs, jeigu
kiekvienas galvotume, ką galime duoti
savo valstybei, nes visi mokame tik
iš jos tikėtis arba reikalauti. O štai iš
Bažnyčios ne tikimasi, o ja tikima: ti
kiu šventąją visuotinę Bažnyčią. Taip
buvo ir taip bus. Bažnyčią tikime, per
ją gauname išganymą. Jai duoti nega
lime nieko, galime tik dėkoti už gautą
malonę jai priklausyti. Kai dėkojame,
taip pat laimime sau, o ne jai.
Kodėl diskusijos nebus?
Klausimų daug, o jos vis viena nebus.
Dėl dviejų priežasčių. Viena – įsiga
lintis reliatyvizmas. Tiesos nėra, tai
kam jos ieškoti ar dėl jos ginčytis. Kita
priežastis yra savanaudiškumas. Tie
są žinau, o ar kiti ją žino, savanaudžiui
ner ūp i. Nes av an aud is nor i žin om a
ties a dal yt is, nes sup rant a, kad ją
žinoti yra gera. Gerumu dalijamasi.
Dalykimės.
„Nauj oj o Žid in io-Aid ų“ 2000 m.
Nr. 9/10 kviečiama diskutuoti, o gal pa
siguosta, kad jokia diskusija nevyksta.
Kurie pastabūs, kvietimą matė, kurie
ne, gali patikėti, kad jis tikrai buvo,
ir, radę reikalą, kalbėtis.
Gražina Trimakaitė

Išnyko poreikis garbinti?
Nor im e būt i lab ai dem okr at išk i,
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knygos
Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai
Lietuvos muziejuose, sudarė Marga
rita Matulytė, Vilnius: LNM, 2000,
130 p., 82 iliustr.
Pirmas Lietuvos nacionalinio mu
ziejaus rūpesčiu pradėtos „Lietuvos
fotografijos istorijos“ leidinys, prista
tantis pagrindinius ššalies senosios
fotografijos rinkinius. Katalogas pa
rengtas kruopščiai, o puiki spaudos
kokybė ir Eugenijaus Karpavičiaus
maketas leidžia pajusti reprodukuotų
eksponatų žavesį: fotografijoms ne
gailim a erdv ės, jos pat eik iam os su
autentišškais rėmeliais, nemaskuo
jami įplyššimai, dėmės, suraižymai.
Katalogo aktualumą liudija minios,
plūstančios į  senosios fotografijos bei
atvirukų parodas Vilniuje, o įvertinti
jo privalumus padeda palyginimas su
leidiniu „Liet uvos fot og rafų darb ai
XIX a. – 1915 m.“ (Vilnius: LTSR isto
rijos ir etnografijos muziejus, 1985),
kuris ano met o vang iam e Liet uv os
muz iejų gyv en ime atrodė nee il in is
reišškinys.
Giedrė Jankevičiūtė
Frankl Viktor E., Nesąmoningas
Dievas. Psichoterapija ir religija, iš vo
kiečių k. vertė Austėja Merkevičiūtė,
Vilnius: Vaga, 2000, 145 p.
Austr ų psic hol og as šioj e knyg oj e
brėžia aiškią takoskyrą tarp gelmių
psichologijos (Freudo, Jungo, Adlerio)
ir logoterapijos požiūrio į Dievą ir žmo
gų. Neseniai Lietuvoje išleista Jungo
knyga „Dievas ir religija“ skaityto
jams sudaro galimybę savarankiškai
įsijungti į diskusiją. Franklis teigia,
kad žmogaus dvasinė dimensija, jo
religingumas yra tai, kas glūdi gilu
moje neįsisąmoninta, bet tas Dievas,
kurį galima išgirsti savyje, nėra mūsų
psichikos dalis, tai psichofizinį žmogų
pranokstanti transcendencija. Tik ki
to, žmogaus matmenį pranokstančio,
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pasaulio pripažinimas daro įmanomą
gal ut in ę prasmę. Vaizd i met af or ų,
grafinių įvaizdžių bei konkrečių pa
vyzdžių kalba padeda suprasti para
doksalius prasmės teiginius.   
Rasa Bieliauskaitė
Gutauskas Leonardas, Laiškai iš
Viešvilės, Vilnius: Vaga, 2001, 162 p.
Sovietinį paštą primenančiame vo
kelyje siunčiamas lietuvių literatūrai
neįprasto žanro – laiškų – romanas. Iki
minimumo sumažinta distancija kuria
iliuziją, kad įmanoma sekti sąmonės
ir pasąmonės procesus, vykstančius
beprotnamio gyventojo galvoje. Įdomi
ne vien mistifikacija – publikuojami
„kito“ rašyti laiškai, ne vien stilius, bet
ir minčių kryptis – „įtikinti save ir gal
kitus, kad mirtimi niekas nesibaigia,
o tik prasideda“ (p. 7).
Rima Malickaitė
Jučas Mečislovas, Krikščionybės
kelias į Lietuvą. Etapai ir problemos,
Vilnius: Baltos lankos, 2001, 190 p.
Knygoj e daugiaus ia dėmesio ski
riama valstybės krikštijimo pastan
goms XIII–XV a. pr. Kita dalis – LDK
krikščionėjimą įtakojusių jėzuitų ir
Viln iaus akad em ij os veikl os bruo
žų bei unik al ios Bažn yt in ės unij os
reikšmės aptarimas. Nors knyga ir
nepretenduoja į platų bei visapusišką
valstybės krikščionėjimo aptarimą, ji
atrodo korektiška ir preciziška.  
Mindaugas Paknys
Katalikų žinynas 2001, Vilnius: Ka
talikų pasaulis, 312 p.
Puiki Katalikų Bažnyčios tradicija –
skelbti bažnytinį žinyną (lot. elenchus)
nenutrūko net Sovietų laikais; iš
pradžių pusiau nelegalų, paskui –

valdžios leistą. Net virtualiojoje šian
dienos Lietuvoje vargu ar kas kitas
gali pasigirti tokiu informacijos išsa
mumu ir viešumu. Lobis ne tik šian
dieniam vartotojui, bet ir būsimam
istorikui. Deja, yra čia ir beverčių
skatikų: daug korektūros klaidų, prie
kurijų adresų daugiur, prie parapijų
gal visur, trūksta e-pašto nuorodų
(negi Vilniaus arkivysk. kurija jo
neturi?), kartais duomenys pasenę,
prasti vienuolijų sąrašai. Neredaguoti
nekrologai kartais prajuokina, užuot
kėlę mintis apie amžinybę. Prieškario
elenchuose būdavo išvardyta vyskupų
įpėdinystė ir parapijų fundatoriai ar
steigėjai, šiandien ryšys su praeitimi
trūkinėja net Bažnyčioje.
Vytautas Ališauskas
Konwicki Tadeusz, Mažoji Apoka
lipsė, iš lenkų k. vertė Irena Aleksaitė,
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2001, 270 p.
Iš Vilnijos kilusio rašytojo ir kino
režisieriaus antitotalitarinis roma
nas. Pag rind in is veik ėjas šlykšt is i
sąmonę apnuodijusia melo atmosfera,
junta negalįs realizuoti savo kūrybi
nių sumanymų, tad ideali protesto
prieš proto pavergimą forma jam ir
jo bendraminčiams – viešas susidegi
nimas. Lenkijos galutinio įjungimo į
SSRS išvakarėse klaidžiojama po pilką
Varšuvą, ieškoma ryšio su prislėgtais,
santvarkos sužalotais žmonėmis, var
dan kurių teks aukotis, svarstoma, ar
dar verta gyventi, ar jau metas griebti
indą su benzinu. Romanas gal pra
skaidrins pigios dešros išsiilgusiųjų
atmintį, apstulbins sovietmečio neuos
čiusią jaunuomenę, na, o prognozuoti
jo poveikį potencialiems savižudžiams
sunkiau – knygoje mažai paguodos,
tad lig uist ų minč ių kam uojam oms
galvoms ji nerekomenduotina.
Manfredas Žvirgždas

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 3

knygos
Liet uv os suv er en it et o atk ūr im as
1988–1991 met ais: kol ekt yv in ė mo
nografija, ats. red. Česlovas Bauža,
Vilnius: Diemedis, 2000, 488 p.
Kartais nusipirkus ir pervertus kny
gą, užgula slogutis, lyg nuskriaudus
našlę, kuri dar ir našlaitė... Tokios
knygos net nekyla ranka taršyti. Belie
ka paklausti: ar verta registruoti visus
faktelius, kai nepajėgiama parašyti
istorijos, atitrūkti nuo perestroikinės
retorikos, kai autorių mintis ir toliau
rikiuoja švinktelėjusi dialektika su
visu tuščiažodžiavimu? Ir kam šimtai
išnašų, dvikalbiai reziumė ir doku
mentiniai priedai, kai nesama vardų
rodyklės? Taip pat užjausti: Lietuvos
Respubliką, kurios Nepriklausomy
bės dešimtmečiui knyga skiriama. Ir
Arvydą Anušauską, be kurio knygoje
nebūtų ir to skyriaus, kurį skaitant
nei šs il akst o akys. Gal op pas iūl yt i:
„Diemedžio“ leidyklai – pasiskelbti
ner ib ot ą mor at or ium ą akad em in ės
literatūros leidybai ir grįžti prie Sai
Babos. O nariams Lietuvos Vyriausy
bės (nenurodyta, kurios), finansavu
sios knygos išleidimą, – susidėjus iš
savų kišenių, grąžinti knygai skirtą
sumą į valstybės biudžetą. Padorumą
atkurti – tai ne suverenitetą...
Nerijus Šepetys
Ostrauskas Kostas, Gyveno kartą
senelis ir senelė, triptikas, Chicago:
Algimanto Mackaus knygų leidimo
fondas, 2000, 99 p.
Išeivių dramaturgijos klasikas greta
dviejų anksčiau skelbtų variacijų vie
nos pasakos tema (anuomet sukėlusių
šurmulį tarp konservatyvių vertintojų
ir tarsi suteikusių lietuvių literatūrai
postmodernaus intertekstualumo mat
menį), ironiškai atveriančių egzisten
cijos absurdą bei yrančius ryšius tarp
žmonių, pateikia ir baigiamąją triptiko
dal į. Sen el iai, ne vis ai suv okd am i
savo įvykdytų smurtingų nusikalti
mų mastą (o tai juos priartina prie
pernelyg vėlai prareginčio tragiško
herojaus), scenoje įsitvirtinusio Auto
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riaus skatinami ieškoti paskutinio žo
džio. Nusikaltimo ir atgailos ritualas,
daugybę kartų kartojamas, reikalauja
naujų aukų, tad Seneliai jiems įbruktu
plaktuku užsimoja prieš patį Autorių,
kuris atsikerta, kad „pats paskutinis
žodis dar nepasakytas“ (p. 98).
Manfredas Žvirgždas
Parsons Wayne, Viešoji politika:
politikos analizės teorijos ir praktikos
įvadas, iš anglų k. vertė Algirdas De
gutis, Vilnius: Eugrimas / ALK, 2001,
607 p., 1500 egz.
Enciklopedinis šiuolaikine, inter
net in e, prasm e vieš os ios pol it ik os
vad ov ėlis. Lob is tam, kur is siek ia
ne gilintis į problemą, o greitai gauti
apie ją kuo daugiau informacijos. Toks
skaitytojas čia atras pagrindinių su
viešąja politika susijusių tarpdiscip
lininių sąvokų apibrėžimus, trumpus
naujesnių knygų aptarimus, atitinka
mų teorijų klasifikaciją bei pusšimtį
puslapių peržengiančią bibliografiją.
Knygos teminis platumas yra ir jos
did žiaus ias trūk um as, atb aid ant is
tuos, kuriems rūpi ne įvairios kon
cepc ij os, o konc epc ij a; ne skirt ingi
apibrėžimai, o apibrėžimas; ne teorijų
epizodai, o teorinė visuma; ne infor
macija, o pozicija; ne viešoji politika
kaip tyrėjų skersai išilgai išnardyta
akademinė disciplina, o kaip valdžios
ir visuomenės ribojamo veikimo per
spektyva.
Nerija Putinaitė
Rupnik Marko Ivan, Perėjimo kul
tūra, iš italų k. vertė Jonas Vailionis,
Vilnius: Katalikų pasaulis, 2001, 304
p., 2000 egz.
Knyga apie žmogaus panašėjimo į
Dievą raidą. Autoriaus nuopelnas –
dvasingumo teologijos aktualizavimas
ir sušiuolaikinimas ieškant tikėjimo
ir kultūros jungčių. Nors Rupniko pa
sirinktas metodas „slidus“, aptakus,
bet svarstant nuodėmės peripetijas ir
meilės logiką, grindžiamas įžvalgomis,

idėjomis, nuojautomis, skatina bei mo
ko brandinti dvasinę patirtį ir kopti
aukštyn. Autorius dažnai atsišlieja
į rusų rel ig in ius mąst yt oj us, apt a
ria net Viačeslavo Ivanovo simbolio
teoriją. Kartais kyla klausimas: ar
ne per maža čia Vakarų dvasingumo
mokytojų? Ir kodėl lietuviškai knyga
vadinasi kitaip negu itališkai?
Gediminas Mikelaitis
Šinkūnaitė Laima, XVII a. Lietu
vos portretas. Kultūros asmenybės ir
jos atvaizdo santykis, Vilnius: Vilniaus
dailės akademijos leidykla, 2000, 144
p. (ser. Vilniaus dailės akademijos
darbai, 19)
Tai nėra pirma studija apie istori
nį portretą Lietuvoje. Akivaizdu, ir
ne paskutinė. Tačiau skaitytojai ras
nemažai portretų iliustracijų (tiesa,
kai kur ių ir šiaip pras tai išl ik us ių
tapybos darbų įspūdį gadina prasta
pateikimo kokybė), XVII a. vyravusių
portretų tipologiją. Dėstymo būdas ir
teiginiai neleis nuobodžiauti ne tik
specialistams, bet ir tik besidomin
tiems atvaizdo istorija. Tiesa, autorės
išsikelti tyrinėjimo tikslai lieka iki
galo neįvykdyti, o tai bene pagrindinis
monografijos trūkumas.
Jokūbas Ambrozaitis
Tulaba Ladas, Vatikanas ir Lie
tuva, Vilnius: LKMA, 2001, 258 p.,
500 egz.
Daugiausia laikraščių straipsniai
(1970–1999), kurių monotonijoje
švysčioja įdomios detalės. Autorius
pagarsėjo labai asmenišku požiūriu į
vaizduojamus įvykius. Galėčiau knygą
rekomenduoti išeivijos ir Bažnyčios
istorijos mėgėjui, bet kirba mintis: ar
ras jis dar ką verto, ko nėra to paties
autoriaus monumentaliuose atsimini
muose „Nuo Dusios iki Tiberio“ ir Šv.
Kazimiero kolegijos istorijoje...
Vytautas Ališšauskas
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Istoriniai dienorakščiai
PALEMONAS DRAČIULA

I 
1793 metų rugsėjį karalius Stanislo
vas Augustas, palikęs Gardino seimo
darbą, su savo astronomu Martynu
Počobutu ir Rusijos ambasadoriumi
atvyko į Augustavą, kur stebėjo saulės
užtemimą. Stanislovas Augustas su
savo svita nustatė Gardino padėtį ir
patikslino Vilniaus geografinę ilgumą,
– iki Lietuvos ir Lenkijos valstybės
paskutinio padalijimo buvo likę dveji
metai.

II

ir todėl mes turime poemą „Metai“.

III
1898 metų kovą Vincas Kudirka,
be atmainos valgydamas tik jautieną
ir eidamas vis silpnyn, iškankintas
džiovos, apniukusio dangaus ir lietin
gų Naumiesčio orų, nebeištvėrė ir
užrašė: „Tegul saulė Lietuvoj tam
sumas prašalina“. Po to ritmingai
užsikosėjo ir iš po čiužinio išsitraukė
violončelės raktą.

IV

1740 metų pavasarį Kristijonas
1918 metų balandį Vilniaus lietuvių
Donelaitis Valtarkiemyje aplankė
poliklinikoje susitiko Antanas
Pilypą Ruigį. Patogiai įsi-taisę prie
Žmuidzinavičius, apsirgęs geltlige,
liepsnojančio žid inio klebonij oje ir
Jonas Basanavičius, susirgęs
protarp iais įsik lausydami į
raudonuke ir Tadas Daugirdas,
Romintės upelio gurgėjimą,
dėl vėjaraupių ištepliotas „bri
jie vaišinosi duonos gira, Val
liantine žaluma“. Vienas kitą
tarkiemio sūriais ir dainavo
pamatę jie garsiai prunkštė ir
„Anksti rytą rytužį saulužė
kikeno, po to susiglaudę apie
tekėjo“. Tačiau jaunajam Kris
kažką ilgai kuždėjosi.
tijonui į širdį labiausiai krito
Taip gimė lietuviška
Ruigio dukra Mėta. Grįžęs
trispalvė.
į Stalupėnus, jis pasidirb
dino teleskopą, slapč iomis
stebėdavo Ruigio kiemą, o dar
V
vėliau sukūrė poemą ir užrašė
1919 metų kovą į Vilnių iš
dedikaciją – „Mėtai“.
Bogorodsko
atvyko istorikas
Liudvikas Rėza, leisdamas
Ignas
Jonynas.
Susitikęs su
tą kūrinį, nepažino raidės „ė“, Iš tiesų... juokinga...
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Jonu Jablonskiu, išdėstė Liet uvos
istorijos vadovėlio apmatus, tačiau
taip prastai kalbėjo lietuviškai, jog au
sylasis kalbininkas nieko nesuprato.
Jonynui išėjus, Jablonskis ilgai mint
ijo, o paskui bloknote užsirašė:
anglikonė – anglimi piešta ikona
biržtva – Biržiškų irštva
čiurna – Čiurlionio urna
dizunitai – dizenterija sergą uni
tai
gubernatūra – guvaus berno
natūra
kantičkos – dainuškos apie
Kantą
lapgraužiai – „graužiantys“ Ivano
Lappo knygas
medievistas – medinių dievų dro
žėjas
nebrendyla – negeriantis
brendžio
olandai – gyvenantys Andų olose
putnagas – Putvinskio nagas
runkeliai – runomis pažym ėti
keliai
strazdanos – Antano Strazdo lie
kanos
šumeras – Šumsko meras
vaivada – vaikų vada
žemkasė – Žemaitės kasa
Tai buvo didžiojo lietuvių kalbos
žodyno pradžia.
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