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Gerbiamas redaktoriau,
„Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“, – teigiama mūsų Konsti
tucijos 38 straipsnyje. Regis, ši nuostata turi reikšti, kad šeimos politika
yra valstybės politikos pagrindas ir kad valstybės skatinami visuomeniniai
pokyčiai turi būti suderinami su šeimos gerove. Taigi kilus kokiems interesų
ar tikslų prieštaravimams, pirmiausia turi būti atsižvelgiama į šeimos, kaip
pamatinės visuomenės institucijos, poreikius. Antra vertus, kai pabrėžiama,
jog visuomenės pagrindas yra šeima, o ne paskiras individas, konstituciškai
įtvirtinama tam tikra vertybių hierarchija, numatanti atitinkamus politinius,
moralinius, kultūrinius ir ekonominius įpareigojimus tiek visuomenei, tiek
valstybei. Kad tokių įpareigojimų nesilaikoma ir nepaisoma, byloja mūsų
visuomenėje nekliudomai plintantys procesai: tėvų autoriteto marginali
zavimas, vaikų auklėjimo bei lavinimo tikslų suprivatinimas ir santuokos
instituto menkinimas.
Prigimtinė šeimos paskirtis – vaikų auginimas, auklėjimas ir lavinimas
– reikalauja tėvams neginčijamos autoriteto teisės. Tai sveiko proto reika
lavimas, kurį lemia normatyvus vaiko ugdymo pobūdis. Šiandien iš visų
pusių girdime tik politiškai korektišką kalbėjimą apie vaiko, bet ne tėvų,
teises. Idant tėvų autoritetas galutinai netaptų anachronizmu ir šeima ga
lėtų įgyvendinti savo prigimtinę paskirtį, autoriteto principas turi galioti ne
tik šeimoje, bet ir esamoje visuomeninėje tvarkoje. Be abejo, pirmiausia nuo
tėvų priklauso, ar jų vaikas užaugęs taps geru žmogumi ir piliečiu, tačiau
tėvai yra bejėgiai, jeigu vyraujantys visuomenės lūkesčiai suponuoja visų
autoritetų, ypač moralinių, niekinimą.
Tėvų autoritetas šeimoje tampa itin svarbia problema tada, kai tėvai
nebegali užtikrinti tinkamos vertybinės aplinkos namuose ir pakankamai
kontroliuoti tai, kas vyksta už namų sienų. Pastaroji aplinkybė verčia ypač
pabrėžti bendruomenės reikmę. Tik gyvybingoje bendruomenėje – kaimynys
tės, mokyklos, parapijos, gyvenvietės – sukuriama tokia moralinė, socialinė
ir kultūrinė aplinka, kuri užtikrina tvirtą ir nepažeidžiamą tėvų ir vaikų
ryšį už namų sienų. Jeigu valstybės valdžia ir visuomenė nesirūpina tokios
aplinkos kūrimu ir išsaugojimu, tėvai negali būti tikri, kad anapus šeimos
vaikams nebus brukamas pasaulėvaizdis, veiksmingai nuneigiantis visa tai,
ko jie mokomi šeimoje.
Savo ruožtu namai nebėra ta tvirtovė, kurioje tėvai šiuo atžvilgiu gali
netrukdomi auginti vaikus vertybiškai saugioje namų židinio aplinkoje.
Didžiausią grėsmę kelia televizija. Kai visuomenėje nepripažįstama verty
bių hierarchija, šeimos ir televizijos vertybės atsiduria laisvos tarpusavio
konkurencijos erdvėje. Užuot buvę paskutine tėvų autoriteto tvirtove, na
mai tampa šių absurdiškų varžybų arena. „Televizija įžiebia jauniesiems
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žiūrovams pirmąjį išorinio pasaulio vaizdą. Ji pirmoji apibrėžia... kas yra geras gyvenimas.
Ji pateikia standartus, nustatančius, kas yra laimėjimas, gyvenimo pilnatvė, geras skonis
ir tinkamas elgesys“, – taikliai pastebi Zbigniewas Brzeziñskis. Šiose varžybose televizinės
vertybės turi svarų pranašumą: joms diegti reikia kur kas mažiau „sąnaudų“ (laiko ir pa
stangų). Antra, pats konkurenciją skatinantis laisvo (vertybių) pasirinkimo principas yra
priežastis, dėl kurios šiandien televizija klesti, o tradicinė šeima ýra.
Prigimtinės pareigos neišsižadėję tėvai vis dar siekia, kad jų vaikai būtų geri, dori, tei
singai ir dorai elgtųsi. Tačiau nūdien sunku suvokti, ką reiškia „būti doram“ ar „teisingai
elgtis“. Jeigu dorybė ir gėris nėra tik privataus vertinimo dalykai, tai šiuos siekius vienaip
ar kitaip turi grįsti visuomeninėje tvarkoje ir kiekvieno žmogaus sąžinėje glūdintis ben
dras įpareigojantis supratimas, kas yra doras žmogus ir geras bei teisingas elgesys. Kitaip
tariant, idant „doro žmogaus“, „teisingumo“ ir „gero elgesio“ sąvokos būtų suprantamos ir
prasmingos, pati perskyra tarp „gero“ ir „blogo“ arba ydos ir dorybės turi objektyviai galioti
viešame gyvenime ir jį reguliuojančiose moralės normose.
Atvira visuomenė ir šiuolaikinė valstybė tokių normų nepripažįsta. Šiuolaikinė valstybė
skelbiasi esanti neutrali žmogaus vertybinių pasirinkimų atžvilgiu, o į moralei pirmumą tei
kiančios normatyvinės tvarkos vietą iškelia teisinę tvarką. Pasak Brzeziñskio, šiuolaikinėje
valstybėje svarbiausias, turintis pragmatinę reikšmę socialinei tvarkai skirtumas atsiranda
tarp to, kas „teisėta“, ir to, kas „neteisėta“, todėl teisinės procedūros, ypač teismų sistema,
pakeičia moralę ir Bažnyčią kaip svarbiausią tos moralės skleidėją. Šiuo požiūriu nesama
jokio aukštesnio mato teisėtumui kvestionuoti negu galiojančios teisės normos. Esą tai, kas
teisėta, yra teisinga. Tačiau jei taip, tai vaiko dorovinį ugdymą reikia pradėti ne nuo Šventojo
Rašto, bet nuo Civilinio ar Baudžiamojo kodekso. Moralė, Aristotelio ir kitų klasikų traktuota
kaip neatsiejama politikos dalis, nūdien išstumiama iš politikos ir paliekama Bažnyčiai (au
toritetas) bei atvirai visuomenei (individualus pasirinkimas) promulguoti ar savo nuožiūra
praktikuoti. Tačiau Bažnyčios moralinis autoritetas visuomenėje, į religiją žiūrinčioje kaip
į vertybių meniu, iš kurio kiekvienas savo nuožiūra gali rinktis mėgstamą dvasios peną, ne
tik nedaro įpareigojančios įtakos valstybės politikai, bet ir pats tampa problemiškas.
Kai aukščiausios politinio ir dvasinio gyvenimo institucijos negali autoritetingai spręsti,
kas laikytina pavyzdingu gero žmogaus ir piliečio auklėjimu, lieka tik paskutinė tradicinė
šeimos atrama – bendruomenė. Tačiau įvairios bendruomenės, anksčiau veiksmingai kon
soliduodavusios visuomenės sandus ir iš kartos į kartą perduodamais papročiais ugdyda
vusios jaunuomenę dorovės tradicijų dvasia, šiandien arba visai nunyko, arba yra gerokai
apmirusios. Jos, kaip ir pirminė bendruomenė – tradicinė šeima, – susiduria su bet kuriai
tradicinei visuomenės institucijai priešišku ir šiandienos valstybės politikoje madas diktuo
jančiu postmodernistiniu pasaulėvaizdžiu. Šis pasaulėvaizdis sulygina vertybes, suprivatina
moralę, demoralizuoja politiką. Nūdienė šeimos politika ir šeimos instituto būklė akivaizdžiai
demonstruoja šio pasaulėvaizdžio įsigalėjimo ženklus ir padarinius. Tai vis dažnėjančios
skyrybos vaikų turinčiose šeimose, sutuoktinio nuomą ar panaudą primenančios santuokos
sutartys, vienišos motinos su vaikais nuo skirtingų vyrų, įvaikinimai dėl nenoro gimdyti,
homoseksualų santuokos ir, socialinės politikos plotmėje, prioritetinė valstybės parama
netradicinei šeimai: nesusituokusiems tėvams, kryptingai vienišoms motinoms.
Vaiko auklėjimo ir lavinimo tikslų suprivatinimas turi dvejopas pasekmes. Moralinių orien
tyrų netekusioje viešojoje erdvėje lieka tik pragmatiški orientyrai, kuriais vadovaudamiesi
tėvai pirmiausia rūpinasi vaiko pasirengimu sėkmingai karjerai tarp būsimų konkurentų, o
ne doram gyvenimui tarp žmonių. Antra vertus, neutrali valstybė ir tolerantiška visuomenė
bruka jaunimui moraliai neįpareigojantį, t. y. neutralų ir tolerantišką imperatyvą „būk sa
vimi“. Skirtumas tarp „būk doras žmogus“ ir „būk savimi“ yra tas, kad pirmu atveju, kitaip
negu antru, suponuojama nuoroda į „doro žmogaus“ ir „gero elgesio“ pavyzdžius, pagrįstus
visuotinai įpareigojančiomis gėrio ir blogio, dorybės ir ydos perskyromis. Sąžinės balsą diag
nozuojantys kaip neurozę psichikos analitikai tokias perskyras vadina represuojančiomis
ir reikalauja jų atsisakyti, idant vaikas ar jaunuolis nepajustų gerą nuotaiką gadinančios
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kaltės, o jo vidaus pasaulis „autentiškai“ ir laisvai vešėtų nevaržomas „metafizinių prietarų“.
Postmodernistinis kvietimas „būti savimi“ reiškia, kad ne gėrio ir blogio perskyrą suponuo
jančių dorybių ugdymas, bet individuali asmens „saviraiška“, t. y. laisvas visų prieinamų
vertybių pasirinkimas, yra pamatinė asmenybės susiformavimo sąlyga. Joks gero elgesio
ir teisingo gyvenimo pavyzdys negali a priori riboti paauglio (juolab pilnamečio paauglio)
individualaus vertybių pasirinkimo.
Anksčiau labai svarbus auklėjamasis, vaiko pasaulėžiūrą formuojantis ir asmenybę ugdan
tis vaidmuo priklausė šeimoje bendrai skaitomoms knygoms. Tarp tokių knygų Šv. Raštas
ilgą laiką buvo svarbiausias šeimos intelektiniame–dvasiniame gyvenime. Jis suteikdavo
pirminį supratimą apie pasaulio prasmę ir visumą. Be to, skaitymo kultūros reikšmė visados
aprėpė ne tik vaikų ugdymą, bet ir reikalavimą tėvams būti tam intelektualiai ir dvasiškai
pasirengusiems. Knygose, kuriose kalbama apie praeitį, tėvai turėdavo rasti autoritetingų
priesakų ateičiai, idant vaikai nepasiduotų madingų niekybių antplūdžiams ir nemanytų,
kad visas pasaulis yra tik „čia ir dabar“. Nūdien dingsta tradicinis supratimas apie skai
tymo kultūrą ir pačią galimybę tokių knygų, kurios atskleidžia ir aiškina pasaulio tvarkos
prasmę ir visumą. Daugumoje šeimų kartu žaidžiama, iškylaujama, keliaujama, tačiau
šiame idiliškame fone bendro mąstymo tradicijos pamažu nyksta. Intelektinis gyvenimas
šiuolaikiškoje šeimoje yra pastebimai apmiręs. Geriausiu atveju jį atstoja TV ir kompiuteris.
Vaikams nebelinkima išminties: jiems, kaip būsimiems specialistams, labiausiai linkima tik
tokių įgūdžių, kurie matuojami naudos, t. y. pasirengimo karjerai, matu.
Dvasios ir intelekto nuostoliai šeimos gyvenime kompensuojami perdėtu sentimentalumu
ir psichologizmu. Dvasinį ir intelektinį artumą išstumia vien tik emociniai ir pramoginiai
ryšiai bei tokios jausmų ir minčių išraiškos, kuriomis mėgdžiojamos televizinės kultūros
klišės. Kartu ir pačios santuokos būklė pradedama vertinti nebe savivokos, bet savijautos
kategorijomis. Skyrybos ir santuoka tampa tiesiog dviem pasirenkamais būdais geriau, t. y.
patogiau, jaustis. Kurį šių būdų rinktis, šiandien priklauso ne tiek nuo pareigos ir atsakomy
bės suvokimo, kiek nuo asmeninių įgeidžių tenkinimo, klaidingai tapatinamo su laime. Tad
nieko nuostabaus, kad santuoka vis rečiau kuriama visam gyvenimui. Sielų mokslininkai,
nepripažįstantys sielos buvimo, tėvų ir vaikų laimę dažniausiai supranta taip, kaip norėtų
besiskiriantys tėvai, turintys pakankamai pinigų advokatui ir psichologui, bet stokojantys
įtikinančių argumentų savo vaikams. Tačiau kad ir kiek jie įteiginėtų, jog tėtės ir mamos
turi teisę į asmeninį gyvenimą, kad jie ir išsiskyrę mylės savo vaikus, kad svarbiau yra kartu
praleisto laiko „kokybė“ negu „kiekybė“ – visi šie įkalbinėjimai yra gryniausia manipuliacija.
Savanoriškas skyrybų aktas vaikui tam tikra prasme yra baisesnis negu tėvųmirtis – bū
tent dėl to, kad jis yra savanoriškas.
Jeigu Konstitucijos straipsnis apie šeimą kaip visuomenės ir valstybės pagrindą, kurio
priminimu pradedamas šis laiškas, nėra tik duoklė nykstančiam, bet reveransų vis dar
reikalaujančiam šeimos reiškiniui, tada tenka pripažinti, kad mūsų visuomenė ir valstybė
laikosi ant klibančių ir toliau klibinamų pamatų. Norint, kad jaunosios kartos pasaulėžiūra
nesiformuotų baimingai ar ciniškai stebint, kaip visas statinys laipsniškai griūva, jau pats
laikas kruopščiai ir kryptingai tuos pamatus atstatinėti. Tėvų autoritetas, morali (klasiki
ne prasme) politika ir santuokai priderantis statusas visuomenėje – tai kertiniai akmenys
šiuose neatidėliotinai restauruotinuose visuomenės ir valstybės pamatuose. Jeigu Konsti
tucijos 38-as straipsnis turi politinę prasmę, tokia restauracija būtina kaip esminis šeimos
politikos prioritetas. Jeigu šis straipsnis turi ir moralinę prasmę, tuomet jis turi remtis ne
atsakingai užmirštama tiesa, kad šeima yra vienintelis tokio pobūdžio saitas tarp žmonių,
kurio prigimtinis tikslas – išlikti visam gyvenimui.
Vilnius
2001 06 18
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DIENORAŠTIS
Rytis Juozapavičius

Gegužės 31 d. Pietauju su trijų savaičių vizito atvyku
siu vengrų kilmės korėjiečių budistų vienuoliu Chong An
Sunimu. Jis skaitys septynias paskaitas apie budizmą
ir Zen. Susipažinau su juo 1994 m. Deimantinės kalvos
Zen vienuolyne, JAV, Rod Ailendo valstijoje, kur abudu
dalyvavom vasaros meditacijos atsiskyrime. Tada jis
buvo naujokas vienuolis, vadinamas „hengdžia“. Pame
nu, kaip jis sakė Dharmos kalbą, kurioje siūlė mums
svarbius egzistencinius klausimus – kas aš esu? kur aš
eisiu po mirties? – adresuoti akmeniui. Jis turėjo šalia
savęs atsitempęs galvos dydžio lauko akmeną ir vadino
ją tobulu Zen mokytoju. Akmens atsakymai į tuos klau
simus, kitaip negu daugelio žmonių, yra geri.
Jis vyresnis už mane kokiais šešeriais metais ir tik porą
metų ilgiau praktikuoja. Bet jis Mokytojas, o aš taip ir
likau mokiniu. Tačiau jis gerokai daugiau savogyveni
mo atidavė pratyboms – tapo vienuoliu, šešerius metus
praktikavo Korėjos kalnų vienuolynuose.
Per pietus netiesiogiai prašydamas dvasinio vadovavimo
užsimenu, kad turiu daug darbo ir mažai laiko praty
boms. Chong Anas nerodo jokio noro „švelniai suprasti“,
neva tai normalu, kad daug dirbi ir mažai praktikuoji,
– kaip aš slapta vyliausi. Jis draugiškai, bet griežtai
ragina mane skirti laiko pratyboms kasdien, laikyti
aiškų protą, susitelkti šimtu procentų į veiksmą, kurą
atlieki šią akimirką, – na, jis pasakė tą patą, ką girdžiu
kartojant visus mano mokytojus daug metų. Prisimi
niau istoriją, kaip syką Zen Meistro Seung Sahno, mūsų
mokyklos įkūrėjo, vienas vyrukas Niujorke paklausė:
„Aš penkioliktus metus girdžiu Jus kartojant tą patą.
Ar Jūs neturite pasakyti ką nors nauja?“ Zen Meistras
atsakė: „Taip, aš daug metų kartoju tą patą! Bet kad ir
kiek kartočiau, Jūs vis dar nesuprantate!“
Vakare Ryšininkų namuose verčiu mūsų mielojo veng
ro paskaitą „Kas yra Zen?“ Chong Anas pasirodė kaip
labai energingas ir artistiškas mokytojas. Jis su dide
liu užsidegimu kalbėjo apie nieką. Zen Meistras Mang
Gongas yra pasakęs, kad Niekas yra labiausiai žmones
gąsdinantis dalykas. Tačiau tą vakarą man nepasirodė,
kad kažkas iš susirinkusiųjų būtų išsigandęs. Žmonės
šypsojosi. Vienas vyrukas Chong Ano net įžūliai pa
klausė, ar jo nekankino seksualinės fantazijos tapus
vienuoliu, į tai Mokytojas atsakė, kad šąvakar kai kam
reikia nueiti į Raudonųjų žibintų kvartalą.
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Birželio 3 d. Baigėsi trijų dienų atsiskyrimas Vilniaus
Zen centre. Jaučiuosi kaip iki spindesio nublizginta
mersedeso žvaigždė, dideliu greičiu skrodžianti karštą
vasaros orą.
Graužia sąžinė, kad jau daug metų negaliu įveikti antro
klausimo iš kongano apie nešantą dubenius Zen Meistrą
Dok Sahną. Štai tas kraujasiurbys konganas:
Vieną dieną Zen Meistras Dok Sahnas įėjo į Dharmos
salę, nešdamas savo dubenis. Atsakingas už tvarką
šventykloje vienuolis Sol Bongas tarė: „Senasis Meist
re, varpu dar neskambino ir būgno nemušė. Kur Jūs
einate, nešdamas savo dubenėlius?“
Po to Dok Sahnas sugrąžo į Meistro kambarą. Sol Bon
gas papasakojo, kas atsitiko, Vyriausiajam vienuoliui
Am Du.
„Didysis Meistras Dok Sahnas nesupranta paskutiniojo
žodžio1“, – pasakė Am Du.
Dok Sahnas išgirdo apie tai ir pasikvietė Am Du. „Ar tu
man nepritari?“ – paklausė jis. Tada Am Du pašnibždėjo
Meistrui į ausą. Dok Sahnui palengvėjo.
Kitą dieną sakydamas Dharmos kalbą nuo aukštos pa
kylos Dok Sahnas tikrai buvo kitoks negu lig šiol. Am
Du išėjo iš Dharmos salės, nusikvatojo, suplojo ranko
mis ir pasakė: „Didis džiaugsmas! Senasis Meistras
suprato paskutinąją žodą! Nuo dabar niekas negali jo
patikrinti“.
Suknistas klausimas, prie kurio kankinuosi jau kelin
ti metai, yra Nr. 2: „Ką Am Du pašnibždėjo Meistrui
į ausą?“
Šiais absurdiškais konganais Zen mokytojai visada ma
ne įveikdavo. Vaikštai po tų pokalbių tikrai nuoširdžiai
nežinantis, kaip vaikas, išbandęs visus būdus gauti pi
nigų ledams. Nors aš vadinu konganą keiksmažodžiu,
bet iš tikrųjų suprantu, kad didžiausia dovana, kurią
nuolat gaunu iš tų skustagavių pilkais drabužiais – ne
žinantis protas.
Birželio 5 d. Nesėkminga diena. Naktą miegojau pen
kias valandas, todėl visą dieną jaučiausi pripildytas
Čia „paskutinysis žodis“ yra idioma, reiškianti „situacija“.
Nusilenkimai yra korėjietiškos Zen mokyklos pratybų forma: klau
piamasi ant kelių ir toliau lenkiamasi, kol veidas siekia žemę, paskui
atsistojama ir taip 108 kartus, – tai trunka maždaug 15 minučių.
1
2
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kortizolio, stresą sukeliančio hormono. Rytą vesdamas
rytinę radijo laidą dar veikiau daugmaž aiškia galva,
bet vakare vairuodamas tiesioginę laidą per TV aiškiai
jutau nuovargą. Galvoje rūkas, kalbos sklandumą re
guliuojantis mechanizmas užsikerta. Nepasitenkinimo
viskuo jausmas spaudžia krūtinę. Vis dėlto miegas
labai svarbus protinei veiklai. Kažkur skaičiau, kad
neišsimiegojusio žmogaus protinis aktyvumas sumažė
ja trečdaliu. Mano darbe, kur reakcija ir nuovokumas
vertinama daug labiau už gilias mintis, dėl neišsimie
gojimo sulėtėjęs mąstymas labai matyti.
Tokios dienos pačios sunkiausios. Tada sutrinki dėl
smulkmenų, o paskui toliau nerviniesi dėl to, kad su
voki save kaip sutrikusą. Labai daug žmonių nervinasi
ne dėl konkrečios priežasties, o dėl to, kad nervinasi.
Tai tokia proto būsena. Kai esi potencialaus
nervinimosi būsenoje, gali netgi matyti, kaip
kokia nors formali nervinimosi dingstis tave
užveda, panašiai kaip deglas padega benzinu
apšlakstytą šiukšlių krūvą.
Tokiais atvejais labai padeda 108 nusilenki
mai2. Bet darbovietėje nėra sąlygų šiems sma
giems pratimams. Pavydžiu įstaigoms, kur yra
kokie nors „maldos kambariai“. Na, ir mūsų
kabineto kampe yra vietos nusilenkimams,
bet aš kompleksuoju prieš kolegas daryti juos
kabinete, nes frazė „kažkokie viduramžiai“
labai smagiai išsprūsta regint ką nors pana
šaus... Sektantų ir kitokių mažumų lietuviai
nem ėgst a. Ar tu Zen bud ist as, ar ped er as-
tas – mažas skirtumas. Beje, Niujorko kny
gyn e skaičiau (ten knyg yn uos e gal i ilgai ir
patogiai sėdėti, net nusipirkęs kavos) knygą
Street Zen apie vieną niujorkietą transvestitą,
tapusą Zen meistru.
Birželio 11 d. Kolegė pakvietė nuvykti į Ki
nijos ambasadą pažiūrėti propagandinio šou,
surengto specialiai prieš Dalailamos vizitą į
Lietuvą. Iš kelių žurnalistų, atvykusių į susiti
kimą su Kinijos tibetologų delegacija, tik TV3
žurnalistas atvyko su operatoriumi, – gal jam
jau pažadėjo kelionę į Kiniją? Dar buvo vienas
fotokorespondentas. Visi kiti piktybiškai neat
sinešė jokių garsą ar vaizdą įrašančių daiktų.
Šalia manęs spaudos konferencijoje išdidžiai
tuščiomis rankomis sėdėjo „Lietuvos žinių“
žurnalistas. Žiniasklaidininkai spaudos konfe
rencijoje ant krūtinės sunertomis rankomis ir
nuobodžiaujančiais žvilgsniais kinams turėjo
aiškiai parodyti, kad chebra atėjo just for fun.
Aš nutariau nelaukti vaišių, nes staiga pajutau,
kad vis dėlto mes jiems padedame save žeminti,
leisdami mums meluoti į akis. „Draugiškoje
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delegacijoje“ keturi žmonės. Du Tibeto vienuolių rūbais
apsirengę tibetiečiai, kinų saugumietis vertėjas ir „Ti
betologijos instituto“ direktorius, vėliau lauke rūkęs
Lucky Strike. Jie pasakojo, kaip kinai su meile rūpinasi
tibetiečiais ir jų religija. Minėjo statistiką, kiek ir kokių
šventyklų „saugoma“ Tibete.
Vieno iš vienuolių akys bėgiojo, kaip bandytojų narve
lyje bėgioja pelytės, regėjusios savo gentainės agoniją
po nežinomų chemikalų injekcijos. Abu tie vyrukai,
pasakojantys, kaip kinų komunistai padeda jų dvasi
nėms pratyboms, matyt, yra išgyvenę baisų biografi
jos vingą – arba jie, arba jų artimieji yra įkaitai. Balsai
jų duslūs. Baimė ir nerimas smaugia.
Birželio 20 d. Skaitau pranešimą VU Žurnalistikos
instituto seminare „Pilietinė žurnalistika: žurnalistikos

Vytautas Balčytis. Vilnius. 1998. Fotografija
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atsakomybė ir visuomenės interesai“. Tokiuose semina
ruose intelektualai keiksnoja žiniasklaidą. Pagrąstai.
Galėtum užsivilkti juodus marškinėlius su didelėmis
baltomis raidėmis ant krūtinės FUCK THE MEDIA ir
jaustis savas. Bet man geriau tinka marškinėliai WILL
WRITE FOR FOOD. Ką aš bandžiau pasakyti, – ne
žurnalistai kalti dėl to, kad žiniasklaida tokia, kokia
yra. Tiesiog laisva komunikacijos rinka riboja komuni
kacijos laisvę. Nematoma rinkos jėga verčia nusikalsti
padorumui, kad tave nusipirktų.
Greitai pervarau į kitą konferenciją, kur buvau pakvies
tas Laisvosios rinkos instituto, prabangesnėje vietelėje,
Šarūno Marčiulionio viešbutyje. Ten komentuoju Ros
setos Vingevičiūtės pranešimą „Žiniasklaida kovoje su
korupcija“. Rosseta kalba labai kritiškai. Atėjus mano
eilei, aš paantrinau kolegei dėl įtartinų žiniasklaidos
manipuliacijų, veiklos neskaidrumo aplinkybių ir garsiai
pamąsčiau, kad privačiai žiniasklaidai termino „korup
cija“ taikyti negali, nes korupcija yra piktnaudžiavi
mas viešąja tarnyba. Perkama žiniasklaida nėra jokia
korumpuota žiniasklaida. Tai tiesiog verslas. Nothing
personal, just business.
Tribūnoje pasirodo labai susijaudinusi žurnalistė Bronė
Vainauskienė ir pasakiusi, kad atstovauja „Lietuvos ry
tui“, priekaištauja anksčiau kalbėjusiems, kad jie – kaip
ji ten aiškino? – jautrias žurnalistų šeimos problemas
atskleidžia svetimiems. Ji sako, kad kaltinimai perdėti.
Viskas su žiniasklaida gerai.
Koką ji gražų žodą vartoja kalbėdama apie žurnalis
tus – „šeima“. Tarytum Lietuvoje tikrai būtų žurnalistų
bendruomenė. Tarytum žurnalistai sutartų tarpusavyje
dėl to, kas yra žurnalistika ir kokie yra mūsų veiklos
etikos standartai. Tarytum mes apskritai bandytume
apie tai šnekėti.
Po jos į tribūną iššoka filosofas Kęstutis Masiulis ir
po dar vienos porcijos kritikos žiniasklaidos adresu
sako, kad, jo supratimu, ta „šeima“ – tai Vainauskienė
ir Vainauskas. Vainauskienė pašokusi iš vietos piktai
reikalauja Masiulio pasisakyti, kokiai partijai jis atsto
vauja. (Masiulis bandė patekti į Seimą su konservato
riais.) Tas neigia esąs partijos narys ir toliau tęsia savo.
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Žodžiu, muštynės, parako kvapas ore, Masiulio veide
nuojauta apie „Lietuvos ryto“ galimus rašinius apie su
juo susijusius dalykus.
Kai kurie konferencijoje susirinkę užsieniečiai ir gerai
apmokami specialistai akimirkai pabudę iš konferen
cijos snaudulio atsisuka pasižiūrėti į Vainauskienę. Ta
sėdi paraudusi ir kažką skaito. Ji turbūt jaučiasi ką tik
apgynusi spaudos laisvę.
Birželio 24 d. Su žmona palikę sūnų pas uošvę Vievy
je, atvažiavome į Dalailamos paskaitą Akademiniame
dramos teatre. Kokios grūstynės! Mūsų vietos salėje
užimtos žmonių, kurie ten atsisėdo jau prieš kokią va
landą. Vyriausiasis euroderybininkas Petras Auštre
vičius, laikydamas rankose pakvietimą su „gera vieta“,
nustebęs žiūri, kaip minia tiesiog lūkuriuoja prie salės
durų, kad galėtų pakeisti iš sausakimšo salės pasienio
išeinančius grynu oru pakvėpuoti žmones.
Sutinku dailininką Sigitą Mickevičių, kuris kadaise
mane yra rengęs stoti į Dailės akademiją. Padėjęs su
prasti, kad nesu dailininkas, išaiškinęs „Led Zeppelin“
įtaką roko muzikai bei sulaužęs šonkaulą besipraktikuo
damas kung fu. Aš jam išsakiau savo nuostabą dėl to,
kad tiek daug žmonių „ieško dvasingumo“. Sigis mane
pataisė: ne dvasingumo, o tikrumo. Po šimts, taiklus
pasakymas! Tikrumo paieškos ir yra dvasingumas. Sigis
dar pridūrė, kad visas tas koketiškai spalvotas mėšlas,
kurą mums bruka televizija, tiesiog skausmingai verčia
ieškoti tikrumo. Kodėl gyvename? Kur eisime po mir
ties? Kodėl kasdien valgome?
Žmonės dažnai kalba apie dvasingumą kartais visiškai
nieko „neądėdami“ į šą terminą. Nuo dažno šio žodžio
vartojimo tam tikrame kontekste gali suprasti, kad
dvasingumas yra kažin kokia psichopatiška būsena, kai
realybė sunkiai suvokiama. Mano galva, dvasingumas
yra išsiplauti lėkštę, kai pavalgai. Palaukti, kol priar
tės žingsniai prie lifto kabinos, kurioje tu stovi, – gal
kilsim į viršų keliese, nepaisant to, ką tu galvoji apie
savo kaimyną. Teisus buvo vienas kinas sakydamas, kad
didžioji magija ir paranormalūs reiškiniai yra skaldyti
malkas ir nešioti vandeną.
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dalailama ir lietuva

„neišsižadėkite savojo tikėjimo“
Naglis Kardelis

Ex Oriente lux – šviesa ateina iš Rytų... Saulė pateka
Rytuose, tačiau tai tik iliuzija: mat pati Žemė sukasi
aplink savo ašį iš Vakarų į Rytus, o Saulė stovi vietoje,
todėl ir susidaro įspūdis, jog Saulė keliauja dangumi
vakarop... Tai tarsi simbolinė išraiška fakto, jog žmoni
jos aktyvumas ir energija sukoncentruoti Vakaruose ir
galingu judesiu perduodami į pasyviuosius Rytus. Šią
išvadą padariau apmąstydamas tai, ką patyriau per
antrą Tibeto dvasinio vadovo Dalailamos vizitą Lietu
voje. Keletą dienų trukęs Jo Šventenybės dialogas su
Lietuvos intelektualais leido išryškinti daugybę svarbių
takoskyrų tarp Rytų ir Vakarų dvasinių tradicijų.
Pas mus dabar ypač madinga kalbėti, jog Vakarų ci
vilizacija išsisėmė, o ją suformavęs graikiškas mąstymo
būdas esąs ydingas iš esmės. Vadinamajam „graikiškam
mąstymui“, kuris kaltinamas metafiziškumu, bendry
bių kultu ir kontingentiškų atskirybių užmarštimi,
priešpriešinamas „žydiškas“, „indiškas“, „kiniškas“,
„jap on išk as“ (arb a „kab al ist in is“, „chas id išk as“ ar
„dzenbudistinis“) mąstymas. Intelektiniame Lietuvos
peizaže ima vis agresyviau dominuoti Rytų „žinovai“,
siūlantys išskersti visas esą perdėtai garbinamas grai
kiškas šventąsias karves, tarsi tokios karvės apskritai
kada nors garbintos Graikijoje, o ne Indijoje, kur jos
tebegarbinamos iki šiol.
Vis dėlto Rytai turi išminties, kurios stokoja Vakarai.
Ši išmintis – tai nuolankumas ir pagarba tradicijai. Rytai
taip pat turi itin subtilios šviesos, nesusijusios su jokiu
dvasiniu turiniu, tačiau padedančios jį nušviesti ir pa
rodyti tiems, kurie jį turi, bet pamiršo arba neįvertino.
Ši iš Rytų atėjusi dvasiškai neturtinga ir budistiškai
„tuščia“ šviesa padeda mums išvysti tai, ką visuomet
turėjome, bet niekinome besivaikydami naujovių. Kalbu
apie išmintį ir šviesą, kurią Dalailaimos vizito Lietuvoje
metu spinduliavo ne jo žodžių turinys, o jo kalbėjimo ir
bendravimo su žmonėmis būdas, sąmojis ir giedra nuo
taika, pats Jo Šventenybės asmuo ir prezencija.
Dalailama nemėgsta filosofuoti kalbėdamas su vaka
riečiais. Viešėdamas Lietuvoje jis visą laiką akivaizdžiai
vengė bet kokių spekuliatyvių diskusijų. Kai kas galbūt
paskubėtų daryti išvadą, jog Dalailama apskritai nėra
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teoretikas, o veikiau dvasinio tobulėjimo praktikas ir
politikas. Tai netiesa, nes Jo Šventenybė yra parašęs
rimtų darbų iš budizmo filosofijos. Vis dėlto kalbėda
mas su Vakarų intelektualais Tibeto dvasinis vadovas
griežtai vengia konceptualių diskusijų, o jo paties sam
protavimai prima facie daro netgi tam tikro dvasinio
sterilumo ir nuolatinio kartojimosi įspūdį. Manau, jog
tai klaidingas įspūdis, iliuzija. Dalailama mums nori
pasakyti kai ką svarbaus, tačiau galbūt ne ta kalba,
kuria esame įpratę kalbėti.
Tam tikra dviprasmybė, nutylėjimas ir neišsakomu
mas užkoduoti ir žodžio Dalailama semantikoje. Tai nėra
vardas ar pavardė, kaip dažnai manoma, o aukščiausio
rango lamaistinio budizmo hierarchijoje įvardijimas. Šį
titulą budistų vienuoliui Sonam Gyatso (1543–1588)
1578 m. sut eikė mong olų chanas Alt anas. Dalaila
ma (tiksliau tariant, Talelama) mongoliškai reiškia
„Vandenyno lama“. Sonam Gyatso tapo trečiuoju Da
lailama (du jo pirmtakai vienuoliai, priklausę tai pačiai
budistinei mokyklai, įgijo šį titulą po mirties, atgaline
data), o dabartinis Dalailama (Tenzin Gyatso, g. 1935)
yra keturioliktasis. Tačiau ką turėjo galvoje mongolų
chanas, kalbėdamas apie „vandenyną“? Galima many
ti, jog Išminties Vandenyną, bet budistinėje tradicijoje
ilgainiui įsitvirtino kita interpretacija. Dalailama laiko
mas bodisatvos Avalokitešvaros įsikūnijimu, o kadangi
ši bodisatva, Tibeto budistų įsitikinimu, įsikūnija iš
užuojautos visoms gyvoms būtybėms, įkalintoms sam
saros rate, siekdama jas iš to rato išvaduoti, Dalaila
ma ėmė reikšti ne tiek „(Išminties) Vandenyno lamą“,
kiek „(Užuojautos) Vandenyno lamą“. Skirtumas tarp
išminties ir užuojautos yra fundamentalus: jis išreiškia
skirtumą tarp profaniškos (barbariškos, mongoliškos)
ir sakralinės (kultivuotos, autentiškai budistinės) Da
lailamos institucijos ir Tibeto budizmo apskritai sam
pratos. Lamaizme neverta ieškoti grynosios, teorinės
išminties ar jos siekio, būdingo antai senovės graikams.
Budizmo (ypač lamaistinio) išmintis yra praktinė. Ji
kyla iš užuojautos, ir tai yra išmintis, būdinga pačiai
užuojautai, o ne užuojauta, kylanti iš grynosios išmin
ties ir susijusi su tam tikru savo pranašumo suvokimu.
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Netiesa, kad budistai nemoka konceptualiai mąstyti,
bet konceptualioms schemoms jie tikrai neteikia tiek
reikšmės, kiek Vakarų mąstytojai. Iš čia plaukia svar
bi išvada: budizmas neturi ir negali turėti geresnės
metafizikos ir galingesnio konceptualaus aparato už
Vakarų filosofiją.
Birželio 25 d. „Villon“ viešbutyje vykusiame susiti
kime su Lietuvos krikščionių bendruomenės atstovais
paklaustas apie konceptualiuosius sąlyčio taškus tarp
krikščionybės ir budizmo, tarp krikščioniškos ir bu
distinės filosofijos, Dalailama atsakė gana griežtai:
nekalbėkite apie tai, ko neišmanote, ir nesikiškite į
dalykus, kurių vis tiek nepajėgtumėte suvokti. Anot
Jo Šventenybės, autentiškai galima praktikuoti tik tą
religinę tradiciją, kurioje gimstama ir kurioje suleistos
šaknys. Taigi, griežtai kalbant, budistu arba krikščioniu
galima tik gimti, o ne tapti ar atsiversti. Konceptualioje
plotmėje religinės tradicijos yra nebendramatės, todėl
jas įmanoma suvokti tik iš vidaus, o ne iš išorės. Šiame
lygmenyje susikalbėti labai sunku arba apskritai ne
įmanoma. Dialogas tarp skirtingų religijų atstovų gali
būti vaisingas gal tik praktinės išminties lygmenyje.
Ši išmintis skleidžiasi tarpusavio supratimu (kuris,
akivaizdu, nėra konceptualus ir diskursyvus), meile,
užuojauta, bendra praktine veikla, susijusia su bendrų
tikslų įgyvendinimu. Dalailama ragina kartu melstis
skirtingų religijų išpažinėjus, tačiau paklaustas, koks
tokios bendros maldos tikslas, atsako, jog tėra geresnis
tarpusavio supratimas, dvasinio bendrumo jausmas,
meilės ir užuojautos vienų kitiems kultivacija. Akivaiz
du, jog tokia malda neturi transcendentinio skirtingų
religijų atstovų psichologiją peržengiančio matmens.
Kadangi skirtingų religijų susikalbėjimas teorinėje
plotmėje esąs beveik neįmanomas, Dalailama griežtai
nepritaria misionierių veiklai svetimuose religiniuose
arealuose. Tai reiškia, jog propaguojamas dialogas tarp
budizmo ir krikščionybės (arba budizmo ir bet kurios
kitos religijos) tėra regimybė, gražūs žodžiai, nes jis
galįs vykti tik paviršiuje, sunkiai nusakomos praktinės
veiklos ir sterilaus kalbėjimosi bendromis neturiningo
mis frazėmis lygmenyje. Krikščionių misionierių veiklą
Mongolijoje Dalailama pavadino dvasine labdara (spi
ritual charity), be to, su jam įprastu humoru pasakojo,
kaip viena į krikščionybę atsivertusi tibetietė jam sakė
galinti suderinti krikščionybę ir budizmą: šiame gyve
nime ji būsianti krikščionė (krikščioniškas išganymas
jai – tarsi „taktinis“ tikslas ar minimali programa),
o kitame gyvenime vėl būsianti budistė ir sieksianti
„strateginio“ tikslo – nirvanos... Beje, skirtumas tarp
krikščionybės ir budizmo ypač išryškėja, kai, žvelg
dami iš krikščioniškos perspektyvos, įsisąmoniname
tokio religijų „suderinimo“ asimetriją: galbūt budisto
požiūriu ir įmanoma šiame gyvenime būti krikščioniu,
o kitame – budistu, tačiau (iš krikščionio perspektyvos)

368

tikrai neįmanoma šiame gyvenime būti budistu, o ki
tame – krikščioniu...
Nepakankamai Kristui ištikimiems krikščionims, ku
riuos traukia lamaistinio budizmo egzotika, Dalailama
išmintingai patarė: jokiu būdu neišsižadėkite savojo
tikėjimo, likite su savo tradicija, nes tik joje įsišakniję
galėsite tobulėti. Jo Šventenybės svarstymus šiuo klau
simu galima interpretuoti netgi taip: jeigu jūs, būdami
krikščionys, taip stipriai norite tapti dar ir budistais,
tuomet ir likite krikščionys, nes tokie būdami tapsite
geresniais budistais, negu išsižadėję krikščionybės ir
formaliai priėmę budizmą...
Kodėl gi vakarietis negali atsiversti į budizmą? At
sakymą į šį klausimą buvo galima išgirsti Dalailamos
paskaitoje „Užuojauta ir reiškinių tarpusavio sąsajos“,
birželio 24 d. skaitytoje Lietuvos nacionaliniame dramos
teatre Lietuvos budistų bendruomenės kvietimu. Anot
Jo Šventenybės, budizmas, kuris nepripažįsta Kūrėjo,
sukūrusio pasaulį iš nieko ir nepriklausomo nuo šio savo
kūrinio, vakariečiui natūraliai asocijuojasi su ateizmu
ir nihilizmu, be to, atrodo liūdna, niūri ir pesimistinė
religija. Tai esąs klaidingas požiūris, bet vakariečiui
jis natūralus ir labai sunkiai įveikiamas. Papildyda
mas šią Dalailamos mintį, pastebėsiu, jog perėjimas į
budizmą krikščioniškoje tradicijoje išaugusiam žmogui
yra susijęs su savosios tradicijos atmetimu, išdavyste,
maištu, „herojišku“ savojo ego išaukštinimu, susijęs
su tuo, ką Vakarų filosofai egzistencialistai pavadintų
humanistine („laisva“, maištaujančia, teigiančia savą
ją „aš“ ir neigiančia „represyvią“ tradiciją) nuostata.
Paradoksalu tai, kad budizmas suvokia tuštumą (skr.
sūnyata, tib. ton-pa ni) kaip tai, kas sugriauna egocen
triško „aš“ tuštybę, o ne kas ją augina. Budistui tuštumos
kontempliacija gimdo romumo ir nuolankumo jausmą,
o Vakarų tradicijoje neigimas visada suvokiamas kaip
aktyvus, destruktyvus, sugriaunantis tradiciją („sta
bus“) ir įtvirtinantis ego autonomiją, taigi atvedantis
į ego tuštybę. Vakarietis vargiai gali suvokti ir patirti
tikrąją budistinę tuštumą, nes prie jos įžvalgos artėja
vakariečių mąstymui būdingu forsuoto neigimo jude
siu, taigi iš esmės nihilistiniu ir nihiliuojančiu būdu.
Savo tradicijoje gimusiam ir įsišaknijusiam budistui
tuštumos potyris naikina tuštybę, o budistui „atsiver
tėliui“ (tariamas) tuštumos potyris tuštybę tik gimdo
ir augina. Štai kodėl Vakarų filosofai egzistencialistai,
simpatizavę budizmui, bet jo, regis, nesupratę, yra ni
hilistai, maištautojai, politiniai radikalai ir anarchis
tiniai egocentrikai, toli gražu nepasižymintys tikram
budistui būdingu romumu ir nuolankumu. Ar ne dėl to
Dalailama teigė, jog, norint tapti budistu, būtina neiš
sižadėti krikščionybės, aukštinančios nuolankumą ir
skleidžiančios dvasios ramybę? Maža to, autentiškas
tuštumos potyris, budistų supratimu, gimdo džiugią,
giedrą nuotaiką, o ne liūdesį bei rezignaciją, kuriuos

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 7–8

„NEIŠSIŽADĖKITE SAVOJO TIKĖJIMO“

bev eik nei šv eng iam ai suk el ia vak ar iečio sąl yt is su
bud izm u. Pal yg ink im e guv ų, bes iš yps ant į Dal ail a
mos veidą su išdidžiai, tiesiog arogantiškai sugižusia
„budisto“ Schopenhauerio fizionomija, ir suvoksime
skirtumą tarp autentiškos ir vakarietiškos budizmo
recepcijos. Mano požiūriu, budistinę tuštumą reikia
mąstyti ne radikaliai ir absoliučiai, o veikiau apofa
tiškai (kaip krikščionys mąsto apie Dievą): ši tuštuma
nėra absoliuti tuštuma; ji peržengia pačią tuštumos/
pilnio perskyrą, tai tuštuma, tuščia nuo tvarkos, kurią
primeta ši perskyra ir loginis skirtumas tarp tuštumos
ir pilnio. Būtent ši tuštuma, budistų įsitikinimu, yra
nesunaikinamas realybės pamatas, kuris savo gelme
yra tuščias nuo visų fenomenams būdingų skirtumų,
bet nėra tuščias nuo savęs paties, taigi ji (kaip visa
ko pagrindas) egzistuoja – net jei egzistuoja (ribotam
žmogaus protui nesuvokiamu būdu) anapus esančio/
nesančio, būties/nebūties perskyros...
Birželio 26 d. Kaune, M. Žilinsko dailės galerijoje Dalai
lama palaimino mandalą, smulkiausiais raštais supilstytą
iš įvairių spalvų smėlio. Šie raštai, juose išryškėjantys
skirtumai tarp spalvų ir linijų įkūnija fenomeninius re
gimojo pasaulio skirtumus, taigi ir šio pasaulio trapumą
bei laikinumą. Palaiminta mandala buvo sunaikinta
(galima tarti, redukuota iki pirmapradės tuštumos kaip
pamatinės realybės, kurioje jau neegzistuoja jokie skir
tumai): budistų vienuolis perbraukė pirštu per mandalą,
perskirdamas ją į dvi dalis, po to mandalos smėlis buvo
rūpestingai sumaišytas į vienalytes dulkes, sustumtas
į kalvelę ir supiltas į permatomą indą. Vėliau jis buvo
išbertas į Nemuną – tartum sudeginto žmogaus pelenai...
Sumaišytas mandalos smėlis simbolizuoja tuštumą,
tačiau indas, į kurį smėlis buvo supiltas, tapo pilnas!
Tai ir išreiškia mintį, jog tuštuma yra pamatinė realy
bė, kurios neįmanoma niekaip mąstyti (nebent ribiškai,
apofatiškai), bet ji pati tikrai nėra loginis niekas...
Dalailama teigia, jog pati Kūrėjo, visiškai atskirto
nuo pasaulio kaip savojo kūrinio, sąvoka yra logiškai
prieštaringa. Anot Jo Šventenybės, šiuo požiūriu pra
našesnė tuštumos sąvoka. Galbūt budistai vadovaujasi
kiek kitokia logika negu Vakarų metafizikai, tačiau man
tuštumos sąvoka atrodo tokia pat prieštaringa. Jei ji
yra baigtinė ir apibrėžta, tuomet ji nepagauna tuštumos
esmės (ar beesmiškumo), nes tuštumoje išnyksta visi
skirtumai, o tuštumos sąvoka, būdama baigtinė ir skir
tinga nuo kitų baigtinių sąvokų, jau yra paženklinta ir
„užteršta“ skirtumais – priešingai negu tuštuma, kurią
ji turi apibrėžti. O jeigu tuštumos sąvoka yra ne baig
tinė, o ribinė, tuomet ji yra anapus racionalumo, taigi
ir prieštaringumo/neprieštaringumo, logiškumo/nelo
giškumo perskyros. Tačiau, kaip rodo antai ontologinis
Dievo buvimo argumentas, ir Kūrėjo kaip Absoliučiai
Tobulos Būtybės sąvoka gali būti ribinė, t. y. iš anksto,
aprioriškai ir pagal apibrėžimą mąstoma kaip įveikianti
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visus joje potencialiai slypinčius loginius prieštaravi
mus. Šiuo požiūriu Kūrėjo sąvoka tikrai nėra logiškai
ydingesnė už tuštumos sąvoką. Jei, žvelgiant iš žmogaus
perspektyvos, Kūrėjo kūrybiškumas atrodo logiškai
prieštaringas, tai atsitinka todėl, kad ribotas žmogaus

Dalailama. Vilnius, 2001 m. birželis.
Algimanto Žižiūno nuotrauka

protas neprisikasa iki Kūrėjo kūrybiškumo gelmės,
kurioje išnyksta loginiai kūrybiškumo prieštaravimai.
Kitaip tariant, žmogaus protui trūksta kūrybiškumo pa
ties Kūrėjo kūrybiškumą mąstyti logiškai neprieštaringu
būdu. Tai natūralu, nes jeigu būtų priešingai, mums
nebūtų jokio skirtumo tarp mąstymo ir būties, todėl
mes patys kurtume kaip Dievas. Tai, jog budizmas daro
problemą iš ribotam žmogaus protui neįveikiamo loginio
Kūrėjo sąvokos prieštaringumo, tik rodo, jog budizmas
stokoja transcendentinės perspektyvos: budistai mano,
jog tai, kas nesuvokiama žmogui, nesuvokiama niekam.
Tačiau, žvelgiant iš krikščioniškos perspektyvos, tai,
kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui...
Daug keblumų ir nesusipratimų kyla bandant išversti
budistines sąvokas į graikiškos metafizikos kalbą. Per
paskaitą Nacionaliniame dramos teatre Dalailama kal
bėjo apie tris reiškinių rūšis: aiškiai pasireiškiančius
reiškinius, šiek tiek paslėptus reiškinius ir visiškai
nepasireiškiančius reiškinius. Bet juk tai contradictio
in adjecto! Kaip reiškiniai, kurie niekaip nepasireiškia
ir yra visiškai nuo mūsų paslėpti, gali apskritai būti
vadinami reiškiniais (juk phainomenon yra tai, kas
phainetai: reiškinys yra tai, kas reiškiasi)?.. Aišku, tibe
tiečiai turi savų žodžių „reiškiniui“ įvardyti (tib. nan-ve
jul; nan-si), tačiau kai jie išverčiami į Vakarų kalbas,
patenkame į situaciją, kurią ironiškai galėtume nusa
kyti trejopos logikos analogija: visiškai logiška logika,
nevisiškai logiška logika ir visiškai nelogiška logika...
Nen or iu pas ak yt i, jog sąv ok in is bud izm o fil os ofi j os
aparatas yra ydingas; vertimo sunkumai tik patvirtina
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Dalailamos mintį, jog teorinėje plotmėje filosofinės Rytų
ir Vakarų tradicijos yra beveik nebendramatės.
Bene labiausiai vykusi iš per šį vizitį Lietuvoje Da
lailamos skaitytų paskaitų – „Naujojo tūkstantmečio
etika“. Birželio 25 d. Vilniaus Kalnų parke jos klausėsi
keli tūkstančiai žmonių. Kaip tyčia porai valandų nu
stojo lyti, dangus prasigiedrijo, oras pasidarė vėsus ir
vaiskus, o Kalnų parkas tapo keistai panašus į Tibeto
aukštikalnę. Kaip visada Jo Šventenybė buvo linksmas
ir sąmojingas: pasiteiravusi, ar klausytojų nepuola uo
dai (Dalailamą jie jau buvo pradėję kąsti), įsikūnijusi
dievybė pademonstravo Užuojautos bodisatvai būdingą
gailestį visoms gyvoms būtybėms. Pasitelkdamas an
gliškų žodžių žaismą (forgiveness does not mean forget
ting – „atleidimas nereiškia (skriaudos) užmiršimo“) bei
erdvines analogijas („kaip kad maži objektai, žvelgiant
į juos iš arti, atrodo dideli, o dideli objektai, žvelgiant
į juos iš toli, atrodo maži, taip ir mažos žmogaus pro
blemos, kai jis susitelkia tik ties savimi ir nemato vi
sumos, atrodo didelės, o didelės žmogaus problemos,

kai jis dėmesį sutelkia ne į save, o į visumą, pasirodo
mažos“), Jo Šventenybė tiesiog sužavėjo klausytojus.
Tačiau viskas, apie ką jis kalbėjo, jau atrodė kažkur
girdėta – ar Šventajame Rašte, ar Platono dialoguose,
ar Kanto traktatuose...
Klausydamasis Dalailamos netampi protingesnis –
tampi ramesnis ir džiugesnis. Budizmo tradicija – tai
tarsi švarus, bet retas Tibeto aukštikalnių oras (vidu
tinis šio krašto aukštis – daugiau nei keturi kilometrai
virš jūros lygio): tokiame ore mažai tvaiko ir dūmų,
bet mažai ir deguonies. Panašiai kaip per budistinę
meditaciją: jos metu protas išvalomas ne tik nuo bai
mės, pykčio, įtarumo, bet ir nuo įstabių minties formų.
Vakarų peizažas ir oras kitoks: kraštas plyti žemai, ore
daug nešvarumų ir tvaiko, bet daug daugiau deguonies.
Ir, nepaisant visų dūmų, man daug lengviau kvėpuoti
Lietuvos miškuose ir Graikijos salose. Galbūt mes, va
kariečiai, esame bailūs, pikti, įtarūs ir nepakantūs, bet
mes mokame džiaugtis minties formomis ir garbiname

Kūrėją, o ne tuštumą...

„NaujOjO ŽidinIO-AidŲ“ IEŠKOKITE šiUose „lIETUVOS SPAUDOS“ KIOSKUOSE
Vilniuje:
Antakalnio / Žolyno g. sankirtoje
Antakalnio g. prie parduotuvės „IKI“
Antakalnio g. transporto žiede
Didžiojoje g. prie „Helios“ kino teatro
Gedimino pr. / Vienuolio g. sankirtoje
Gedimino pr. prie Centrinio pašto
Gedimino pr. prie Nepriklausomybės aikštės
J. Basanavičiaus / Algirdo g. sankirtoje
J. Tumo-Vaižganto g. prie „Lukiškių“ stotelės
Katedros aikštėje
Laisvės pr. prie parduotuvės „Kometa“
Pylimo g. prie „Lietuvos“ kino teatro
Savivaldybės aikštėje
T. Kosciuškos g. prie „Menų gimnazijos“ stotelės
T. Vrublevskio / Tilto g. sankirtoje
Vilniaus g.
V. Kudirkos g. prie „Čiurlionio“ stotelės
Akmenėje – V. Kudirkos g.
Alytuje – Pulko g. 8 (parduotuvėje)
Anykščiuose – A. Baranausko aikštėje
Biržuose – Vytauto g.
Druskininkuose – M. K. Čiurlionio g. 40
Ignalinoje – Laisvės aikštėje
Jonavoje – J. Basanavičiaus / Žeimių g. sankirtoje
Joniškyje – Miesto aikštėje
Jurbarke – Kauno g.
Kaišiadoryse – Gedimino g. 32
Kaune – Laisvės al. / E. Ožeškienės g. sankirtoje
Kėdainiuose – Didžiojoje g.
Kelmėje – Vytauto Didžiojo g. 82
Klaipėdoje – Taikos pr. 111 (parduotuvėje)
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Kretingoje – Rotušės aikštėje
Kupiškyje – Vytauto g.
Lazdijuose – M. Gustaičio g.
Marijampolėje – Kęstučio g. 9 (parduotuvėje)
Mažeikiuose – „Putino“ prekybos centre
Molėtuose – Vilniaus g. 52
Pakruojyje – Vytauto Didžiojo g.
Palangoje – Vytauto g.
Panevėžyje – Savanorių aikštėje
Pasvalyje – Vytauto Didžiojo g.
Plungėje – Vytauto g. 11 (parduotuvėje)
Prienuose – Vytauto g.
Radviliškyje – Dariaus ir Girėno g.
Raseiniuose – Vilniaus g. (prie autobusų stoties)
Rokiškyje – Nepriklausomybės aikštėje
Skuode – J. Basanavičiaus / Vytauto g. sankirtoje
Šakiuose – V. Kudirkos g. 106 (prie Taupomojo
banko)
Šalčininkuose – Vilniaus g.
Šiauliuose – Tilžės g. 151 (parduotuvėje)
Šilalėje – J. Basanavičiaus g.
Šilutėje – Lietuvininkų / Eglių g. sankirtoje
Širvintose – I. Šeiniaus g. 1
Švenčionyse – Vilniaus g.
Tauragėje – Vytauto g. 60 a
Telšiuose – Respublikos g.
Trakuose – Vytauto g. 37
Ukmergėje – Kęstučio aikštėje
Utenoje – J. Basanavičiaus g. 59 (parduotuvėje)
Varėnoje – Vytauto g. 8 (parduotuvėje)
Vilkaviškyje – Vytauto g. 85
Visagine – Veteranų g. 4 (prie baldų parduotuvės)
Zarasuose – Šiaulių g. 12
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„Šeimininko“ sugrįžimas
Kęstutis K. Girnius

Įvyk o tai, kas buv o nei šv eng iam a:
valdančioji koalicija iširo, vyriausybė
žlugo, valdžion sugrįžo Algirdas Bra
zauskas ir buvę komunistai. Nesėkme
baigėsi pastangos nuodugniai pakeisti
Lietuvos politikos gamtovaizdį, seno
sios politikos įveikti nepavyko.
Liberalų ir socialliberalų koalicija
buvo naujas Lietuvos politikos eks
perimentas. Tai buvo pirmoji tikra
valdančioji koalicija. Abu partneriai
turėjo beveik tiek pat vietų Seime. Ko
alicijos būta ideologiškai mišrios – ji
aprėpė dešiniuosius liberalus ir popu
listinę kairę socialliberalų pavidalu.
Be to, dauguma deputatų buvo poli
tikos naujokai, pirmą kartą išrinkti.
Tačiau nuo pačių pirmųjų dienų buvo
aišku, kad koalicija ilgai negyvuos.
Ideologiniai nesutarimai, asmeniniai
kivirčai ir silpnas vadovavimas pa
smerkė jį greitam žlugimui.
Did esn ė ats akom yb ė tenk a lib e
ralams. Jie savo politines nuostatas
primetė socialliberalams, padarydami
jas vyriausybės programos šerdimi.
Socialliberalams ėmus maištauti ir
kil us nes ut ar im ams, lib er al ai kar
todavo, kad kiekvienas susitarimas
tur i būt i grind žiam as vyr iaus yb ės
programos – taigi jų – nuostatomis.
Šitokia arogancija, atsisakymas siekti
rimtesnio kompromiso būtų iššūkis bet
kokiai koalicijai. Padėtį dar apsunki
no tai, kad liberalams ir vyriausybei
vadovavo Rolandas Paksas. Iš pradžių
Vagnoriaus, po to Adamkaus palai
mintas, Paksas pakilo į politikos viršū
nes, nors neturėjo nei konkrečių žinių,
nei patirties, nei valdymo įgūdžių, nei
vadovo sugebėjimų. Jo antroji, kaip
ir pirmoji, premjeravimo kadencija
baigėsi visišku bankrotu. Per pirmą
kadenciją jis ne vadovavo deryboms

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 7–8

su Williams, bet jas tyliai stebėjo ir
tik paskutinę minutę iššokęs pareiškė
negalįs pasirašyti susitarimo. Šį kartą
jis irgi sėdėjo sudėjęs rankas, užsida
ręs vyriausybės rūmuose, stebėdamas
koalicijos byrėjimą, nesugebėdamas
rasti bendros kalbos nei su Paulaus
ku, nei su prezidentu. Pakso atvejis
parodo, kad vis dėlto ne kiekvienas
žmogus gali būti premjeru.
Vyriausybės žlugimas reiškia kelių
įdomių bandymų galą. Pirma, ir libe
ralai, ir socialliberalai mėgino būti
aiškia alternatyva konservatorių ir
LDDP vyr av im ui. Gyv ent oj ų nus i
vylimas senąja politika, naujų veidų
ir idėjų ilgesys prasiveržė per 2000
m. sav iv ald yb ių rink im us. Bet tos
naujos jėgos buvo nepasirengusios ir
nepribrendusios rimtai politikai. So
cialliberalai veikiausiai neteks savo
tapatybės ir įsilies į socdemus. Pana
šus likimas laukia valstiečių. Liberalai
turės rasti modus vivendi su kitomis
dešiniosiomis jėgomis, o tai reikalaus
partijos pertvarkymo, iškeliant princi
pus asmenybių sąskaita. Atrodo, kad
nebus nei trečiojo kelio, nei naujos
politikos, nei naujų partijų.
Antra, koalicijos iširimas – dide
lis smūg is prez id ent o amb ic ij oms
aktyviai veikti partijų politiką. Pre
zidentas nesukūrė socialliberalų ir
liberalų partijų, bet įtikino žygiuoti
kartu po Naujosios politikos vėliava.
Nevisiškai aišku, ko Adamkus tikėjosi,
suburdamas tokias ideologiškai skir
tingas partijas. Regis, kad jis, kaip ir
rinkėjai, siekė atsverti konservatorių
ir neokomunistų įtaką, sukurdamas
trečią, jam palankią, gal net pavaldžią,
politinę grupuotę. Nors savo išpuoliais
prieš Vagnorių, dažna konservatorių
kritika Adamkus gerokai susilpnino

kons erv at or ius, tačiau pag rind in is
oponentas liko kairieji. Daugelis takti
nių ėjimų buvo teisinami noru išvengti
vieno ar kito politiko patekimo į LDDP
rankas. Todėl prezidentas palaikė Pa
ksą net po šio pirmojo fiasco, todėl pra
dėtas flirtas su Paulausku, todėl imta
lipd yt i koa l icij ą iš tok ių nep an aš ių
partnerių. Bet pre
zid ent o lauk iam as
steb ukl as neį vyk o,
iš dalies ir dėl prezi
dent ūr os veiksm ų.
įvair iais takt in iais
žingsniais bei užku
lisiniais manevrais
prezidentūra stengė
si pastumti vyriau
sybę pageidaujama
linkme. Bet pritrūko kantrybės – greit
imt a krit ik uot i jau ir taip trap ią,
savimi nepasitikinčią vyriausybę, o
užk ul is ių žaid im ai pak irt o partij ų
pasitikėjimą prezidentūra ir paliko
ją be realios įtakos kilus paskutinei
krizei.
Daugiau negu trejus metus mėgi
nęs paveikti partijas ir vyriausybes,
prezidentas dabar taip pat izoliuotas,
kaip ir Brazauskas 1997 m., kai Seimą
valdė konservatoriai. Nežinia, ar jo
planų žlugimas rodo, kad prezidentas
apskritai neturi pakankamai galių
aktyviai dalyvauti vidaus politikoje,
ar šiam prezidentui ir jo patarėjams
trūko politinių įgūdžių ir subtilumo,
kad, siekdami įtakos, jie tapo savų
int rig ų auk om is. Bet prez id ent ūr a
supranta, kad su socdemų atėjimu į
valdžią pakito žaidimo taisyklės. Visi
Brazausko siūlomi ministrai buvo pri
imti be priekaišto, lyg būtų siekiama
parodyti savo gerą valią ir sukalba
mumą naujam premjerui.
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Sužlugus trečiajam keliui ir veikiau
siai aktyviam prezidentavimui, politika
grįžta į senąsias vėžes. Ir negalėtų būti
aiškesnio sugrįžimo simbolio už Bra
zausko, įkūnijančio Lietuvos ancien
regime, tapimą ministru pirmininku.
Brazauskas buvo paskirtas kandida
tu į LKP CK narius prieš 35 metus,
taigi Sniečkaus ir dar jauno Brežnevo
metais. Bet kad ir ką galvotume apie
Brazauską – ar jį laikytume tauriu
lietuviu, visą gyvenimą dirbusiu šalies
ir tautos gerovei, ar uoliu Maskvos
pakaliku, laiku spėjusiu apsigaubti
demokrato ir patrioto skraiste, – ne
ginčytina, kad pastarąjį dešimtmetį
jis buvo populiariausias Lietuvos po
litikas. Tačiau nors Brazauskas jau
beveik 40 metų vaikštinėja valdžios
koridoriais, dar neaišku, ar jis moka
šalį valdyti, ar jis bus veiksmingas
premjeras, ar dar vienas ne itin vykęs
pretendentas. Premjero postas – sun
kiausias šalyje. Jis, o ne prezidentas
atsakingas už sprendimus, lemiančius
eilinių piliečių gyvenimą, verslo ir ūkio
sąlygas. Šiuo metu beveik neįmanoma
pat enk int i daug el io gyv ent oj ų lū
kesčių, ir kiekvieno premjero reitingai
liko mažesni kadencijos pabaigoje nei
buvo pradžioje. Nėra pagrindo many
ti, jog Brazauskas bus išimtis, juolab
kad juo daugiau laukiama iš premjero,
juo labiau nusiviliama. Trys dalykai
– ūkio valdymas, politikos pulso nuo
jauta bei privatizacija – lems, kiek bus
nusivilta Brazausku.
Manoma, kad Brazauskas yra dide
lis ūkio žinovas, tikras šalies šeiminin
kas, galėsiantis išspręsti Lietuvos ūkio
prob lem as. Šio įsit ik in im o gaj um ą
sunku suprasti, nes Brazauskas jau
nuo 1988 m. neužsiima ūkio reikalais.
Tais metais jis buvo paskirtas CK pir
muoju sekretoriumi ne už ekonomikos
žinias ar todėl, kad reikėjo ekonomisto,
kuris galėtų atgaivinti žlungantį ūkį.
Ne, jis buvo paskirtas, nes Maskvai
reikėjo Vilniuje populiaraus ir ištikimo
žmogaus, galinčio sėkmingai varžy
tis su Sąjūdžiu. Būdamas pirmuoju
sekretoriumi, Brazauskas beveik be
iši mčių rūp in os i pol it ik a, ne ūkiu.
Atgavus Nepriklausomybę, jis buvo
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vienas Kazimieros Prunskienės pa
vaduotojų, bet jo veikimo laisvė buvo
gerokai suvaržyta, o ūkis tebeveikė
pagal socialistinius principus. Tapęs
prezidentu 1993 m., Brazauskas tenki
nosi reprezentacija ir diplomatija, kol
vyriausybė tvarkė ūkį. Taigi Brazaus
kas jau 13 metų beveik nieko bendra
neturi su ekonomika, nors per tą laiką
ji pakito radikaliai. Socialistinis ūkis
gerokai skiriasi nuo kapitalistinio, tad
neaišku, ar jo sukaupta per 30 metų
sovietinio ūkio administravimo pa
tirtis bus naudinga, ar kenksminga.
Plano, centrinio valdymo ir Maskvos
dotacijų laikai seniai praėjo, tad Bra
zausk as tur ės daug ko išm okt i, jei
norės vadovauti ūkiui. Ir jo amžius
jau ne tas, kad mokytis būtų lengva.
Brazausko darbą sunkins jo ir jo parti
jos populistiniai pažadai bei jų sukelti
lūkesčiai. Nemažam jo rėmėjų skaičiui
veiksmingas ūkio valdymas reiškia
medžiaginių sąlygų gerinimą, didinant
valdžios pašalpas ir dotacijas. Tačiau
tarptautinių finansinių organizacijų
spaudimas bei ES narystės reikalavi
mai užtikrins, kad biudžeto politika
bus griežta, valdžios išlaidos – ribotos,
real ios pajamos augs lėtai. Neįvykus
lauktam stebuklui, ypač kaime, stiprės
rėmėjų nusivylimas, tad ir pagunda
atleisti finansinius varžtus kitų rin
kimų išvakarėse.
Lig i šiol Braz ausk as pas iž ym ėj o
kaip atsargus politikas, pasveriantis
visas alternatyvas, neskubantis su
sprendimais. Būdamas prezidentu,
jis ne kartą sutramdė LDDP karšta
galvius, dažnai vengdavo nebūtinų
konfrontacijų. Bet pastaruoju metu
nebem at yt i jo raf in uot um o. Tur iu
omenyje ne tik nesuprantamą kelionę
į Maskvą, bet ir atkaklias pastangas
atid ėti Juk os ir Will iams sus it ar i
mo patvirtinimą. Kalbama, kad dėl
šios Brazausko nuostatos kilo ginčų
pirm am e nauj o min istr ų kab in et o
posėdyje. O prisiminus nepaliaujamą
Brazausko vendetą prieš Williams bei
jo karingą retoriką, kyla įspūdis, jog
jis netenka ankstesnio kantrumo ir
atsargumo, būna nepatenkintas, kai
kas nors jam prieštarauja arba daro

kitaip, negu jis nori.
Pirmas išbandymas bus „Lietuvos
dujų“ ir kitų strateginių objektų pri
vatizacija. Brazauskas jau suklupo,
nors dar gali atsitiesti. Jo mįslinga
kelionė į Maskvą ir melavimas kelia
daug abej on ių. Būs im am Liet uv os
premjerui nedera slapta susitikinėti
su Rusijos verslininkais, veikiausiai
dalyvausiančiais privatizuojant „Lie
tuvos dujas“. O tai, kad Brazauskas
vyk o pas juos, o ne jie pas jį, pri
mena tas slogias dienas, kai Maskva
valdė Lietuvą. Maža to, keliavimas
už Bronislovo Lubio lėšas rodo, kad
Braz auskas net ur i nuov ok os apie
privačių ir valstybės interesų deri
nimą. Lubys yra vienas pagrindinių
interesantų, kovojančių dėl valdžios
malonės ir pritarimo jo dalyvavimui
privatizuojant dujų ūkį. Kyla stiprus
įtarimas, kad už savo paslaugas Lubys
laukia tinkamo atpildo. Pradedama
abej ot i, ar Braz ausk as, taip uol iai
protegavęs Lubį ir vadinamąjį tautinį
kapitalą, norės ir pajėgs užtikrinti,
kad likusių strateginių objektų pri
vatizacija būtų nešališka ir skaidri.
Vakarų spauda aprašinėjo Brazausko
kelionę į Maskvą, kaip ir jo kryžiaus
karus prieš Williams ir išpuolius prieš
„Lietuvos telekomą“. Visa tai stiprina
įsitikinimą, kad Lietuvą dabar valdo
žmonės, abejingi, jei ne priešiški, Va
karų investicijoms. Vakarų bendrovės,
pastaruoju metu kur kas skeptiškiau
vertinančios verslo galimybes Rytuo
se, gal i nus igr ęžt i nuo Liet uv os, o
be Vakarų investicijų Lietuvos ūkis
pasmerktas merdėti. Todėl „Lietuvos
duj ų“ priv at iz ac ij a įgyj a ypat ing os
reikšmės.
Nepagrįsti būgštavimai, kad Bra
zauskas sužlugdys ūkį, nusigręš nuo
Vakarų ar kaip kitaip pakenks Lietu
vai. Nepagrįstos ir viltys, kad jis už
tikrins spartų ūkio augimą ir geresnį
gyv en im ą. Per Braz ausk o premj e
ravimą labiausiai nukentės jo paties
įvaizdis. Paaiškės, kad jis nėra nei itin
sumanus ekonomistas, nei politikos
korifėjus, bet eilinis politikas, kuris
būtų protingiau pasielgęs, likdamas
pirmuoju šalies pensininku.
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Antropiniai sutapimai
Stephen M. Barr

Kokią reikšm ę bend roje pasaulio tvarkoje pris kirt i
žmonių giminei? Pasak laiško Diognetui, II a. pradžios
krikščioniško teksto, „Dievas pamilo žmonių giminę. Dėl
jos jis sukūrė pasaulį“. Vėlesnės krikščioniškos tradici
jos sutarimas nesiekia taip toli; ji teigia, kad Sukūrimo
paskirtis – ne tik teikti naudą žmonijai, bet ir liudyti
Dievo šlovę. Tačiau ir Šv. Raštas, ir tradicija sutartinai
moko, kad žmonių giminei dieviškajame plane skirta
centrinė vieta. Pradžios knygoje šešias sukūrimo dienas
vainikuoja žmogaus sukūrimas; tik žmogus, vienintelis
iš visų kūrinių, esąs sukurtas pagal „Dievo paveikslą“.
Gal mes ir nesame vienintelis ar pagrindinis Sukūri
mo tikslas, tačiau žydų ir krikščionių tradicija laikosi
pož iūr io, jog kurd am as pas aul į Diev as ats iž velg ė į
žmonių giminę. Štai šv. Paulius rašo efeziečiams, kad
juos Dievas pasirinko ir lėmė būti Jo sūnumis „prieš
pasaulio sukūrimą“.
Kita vertus, dažnai girdime, kad mokslo požiūris į
žmogų bei jo vietą pasaulyje visiškai kitoks. Materia
listų pasakojamoje mokslo istorijoje žmonių giminei
nes kiriam a cent rin ė viet a vis at os tiksl e tik dėl to,
kad visata tikslo neturi. Šis požiūris dėstomas gerai
žinomoje ištraukoje iš bestseleriu tapusios Steveno
Weinbergo knygos „Pirmosios trys minutės“ (The First
Three Minutes):
Žmonės labai retai atsispiria pagundai tikėti, kad
mus su visata sieja ypatingas santykis, kad žmogaus
gyvenimas nėra tik groteskiškas atsitiktinumų gran
dinės padarinys [...], kad mums kažkaip skirta vieta
nuo pat pradžių [...]. Mums labai sunku suvokti, kad
[visa žemė] tėra tik mažulytė triuškinamai priešiškos
visatos dalelė [...]. Juo suprantamesnė mums atrodo
visata, juo garsiau ji rėkia apie savo betiksliškumą.

STEPHEN M. BARR – fizikas teoretikas, Delavero universiteto
(JAV) Bartol Research Institute mokslininkas.
Tekstą iš anglų k. („Anthropic Coincidences“, in: First Things,
2001, birželis–liepa, nr. 114, p. 17–23) vertė Rasa Drazdaus
kienė. Dėkojame First Things žurnalo redakcijai už leidimą
paskelbti šio straipsnio vertimą.
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Ne tik Weinbergas, bet ir daugiau mokslininkų laiko
si požiūrio, kad mokslo pažangos dėka visata atrodo
kaskart labiau „betikslė“, o žmonių giminė – atsitik
tinė aklų materijos jėgų veikimo šalutinė pasekmė.
Daugelis net mano, jog tai pagrindinė pamoka, kurią
mums gali duoti mokslas. Ypač tiesmukai šią pažiūrą
propaguoja zoologas Richardas Dawkinsas, rašęs, jog
„visata, kurią stebime, pasižymi būtent tomis savybė
mis, kurių tikėtumės žinodami, jog joje nėra tvarkos,
nėra tikslo, nėra nei blogio, nei gėrio, nieko, tik betikslis
abejingumas“.  
Kosmoso betiksliškumas ir abejingumas žmonėms
– pagrindinė zoologo Stepheno Jay’aus Gouldo raši
nių tema; jis teigia, kad žmonių giminė yra tik keistas
evoliucijos istorijos atsitiktinumas, viso labo „mažu
tėlaitė senovinio gyvybės medžio šakelė“. Mes, pasak
Bertrand’o Russello, esame tik „keistas atsitiktinumas“
visatos „užutėkyje“.
Žinoma, daug kas mokslo istorijoje skatina tokį „žmo
gaus marginalizavimą“. Jau pats kosmoso dydis tarsi
mums primena, kokie esame nereikšmingi. Bet vis tiek
diskusijos apie visatos dydį bei amžių nepriartėja prie
tikrojo klausimo: ar žmonių giminė tikrai tik atsitikti
numas, o gal mums nuo seno lemta čia būti? Kalbant
Weinbergo žodžiais, gal „mums kažkaip skirta vieta
nuo pat pradžių“?
Pasirodo, jog šį klausimą visai naujai nušviečia mo
dernios fizikos atradimai. Jau anksčiau, ypač po aštuntą
dešimtmetį pasirodžiusių astrofiziko Brandono Carterio
darbų, pastebėta, kad įvairūs gamtos dėsnių aspektai
atrodo pritaikyti, net specialiai „suderinti“ palankiam
gyvybės egzistavimui, be kita ko, ir protingų būtybių,
tokių kaip mes, egzistavimui. Bent iš pažiūros šie va
dinamieji „antropiniai sutapimai“ palaikytų idėją, jog
mums tikrai „nuo pat pradžių skirta vieta“. Net kai
kurie buvę ateistai bei agnostikai juose įžvelgė įspū
dingą dieviško plano įrodymą. Tačiau daugelis kitaip
manančiųjų teigia, jog šiuos sutapimus galima paaiškinti
grynais gamtos motyvais. Taigi atrodo, jog „antropiniai“
argumentai, užuot išsprendę šimtamečius klausimus,
tik sukėlė naują kontroversiją. Prieš įsigilinant į šią
kontroversiją, pravartu panagrinėti porą antropinių
sutapimų pavyzdžių. Iš pradžių smulkiau išstudijuo
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formuotis deuteriui, nebūtų galėjęs įvykti nė vienas
tolesnis procesas, ir visatoje nebūtų kitų cheminių ele
mentų, tik vandenilis. Tai būtų katastrofa, nes vargu
ar galima įsivaizduoti gyvą padarą, sudarytą tik iš
vandenilio. Maža to, nukirtus deuterio grandą, būtų
užkirstas kelias procesams, kurie vyksta liepsnojant
žvaigždėms.
Taigi viskas priklausė nuo vandenilio savybės jungtis
ir sudaryti deuterį. Čia ir pasireiškia pirmas stebėti
nas antropinis sutapimas. Gamtos jėga, sujungianti
branduolius į daiktą, vadinama „stipriąja branduoline
sąveika“. Jei stiprioji branduolinė sąveika būtų buvusi
bent 10% silpnesnė, ji nebūtų pajėgusi sujungti dviejų
vandenilio branduolių į deuterį, ir gyvybės perspektyvos
būtų buvusios labai liūdnos. Bet tai dar ne viskas. Jei
stiprioji branduolinė sąveika būtų buvusi bent keletą
procentų stipresnė negu yra, kiltų kita katastrofa. Van
denilio branduoliams būtų buvę per lengva susijungti.
Branduolinis žvaigždžių degimas būtų vykęs perne
lyg greitai. Žvaigždės būtų sudegusios per milijoną
ar mažiau metų, o ne per kelis milijardus metų, kaip
dabartinės žvaigždės ir saulė. O gyvybės žemėje isto
rija rodo, kad susiformuoti tokiai sudėtingai gyvybės
formai, kokia esame mes, reikia kelių milijardų metų.
Svarbiausia visų šių samprotavimų išvada
ta, kad stiprioji branduolinė sąveika yra
būtent tokio stiprumo, kokio reikia: jei ji
būtų bent kiek stipresnė arba silpnesnė,
mūsų čia nebūtų.
Susidarius deuteriui, jo branduoliai gali
toliau jungdamiesi formuoti helio bran
duolius. Tai nutinka labai lengvai. Tačiau
šiame taške pasiekiama dar viena svarbi
riba: helio branduoliai turi toliau jungtis,
sudarydami stambesnius elementus. Bet
fizikos dėsniai draudžia visus savaime su
prantamus būdus, kuriais tai galėtų vykti.
Pavyzdžiui, du helio branduoliai negali
susijungti tarpusavyje. Šis galvosūkis il
gai kamavo branduolio teorijos atstovus
ir astrofizikus. Kaip galėjo susidaryti ele
mentai, stambesni už helį?
Atsakymą rado Fredas Hoyle’as, ku
ris
sug alv ojo, jog gamt a ženg ė did esn į
Besimaudantis ežere. Miniatiūra iš „Frederiko II traktato“. XIII a. pab.
žingsnį, norėdama peržengti trūkstamą
Paryžiaus Nacionalinė biblioteka
evoliucijos laiptų pakopą. Kai žvaigždės
viduje susijungia du helio branduoliai, jie negali suda
riose susijungę smulkesnių atomų branduoliai sudaro
ryti pastovaus junginio, tačiau vieną akimirką – apie
didesnių atomų branduolius. Tos pačios „branduolinio
šimtąją milijoninę milijardinę sekundės dalį – išlieka
susijungimo“ reakcijos gamina žvaigždžių (suprantama,
sykiu. Per šį neįtikėtinai trumpą laiko vienetą pritrau
ir saulės) skleidžiamą energiją, kuri būtina gyvybei
kiamas trečias helio branduolys, kuris prisijungia prie
palaikyti. Pirmasis naujų elementų kūrimosi žingsnis
anų dviejų. O jau trys helio branduoliai turi pakankamai
– tai vandenilio branduolių poros susiliejimas į darinį,
traukos jėgos ir gali sudaryti pastovų junginį. Taigi jie
vadinamą „deuteriu“. Deuteris yra pirmoji, gyvybiškai
sudaro branduolį, vadinamą „anglis-12“. Šis labai ne
svarbi visos grandinės grandis. Jei būtų sutrukdyta
siu du geriausiai žinomus pavyzdžius; jie abu susiję su
gyvybei būtinų cheminių elementų kilme.
Gyvybės pagrindas yra cheminiai procesai – labai
sudėtingi procesai, kuo nesunku įsitikinti, bent pavir
šutiniškai peržvelgus biochemijos vadovėlį. Pavyzdžiui,
žmogaus kūną sudaro ne mažiau kaip dvidešimt penki
skirtingi cheminiai elementai. Iš viso apie šimtas che
minių elementų atsiranda natūraliai; smulkiausias jų
yra vandenilis, stambiausias – uranas. Iš kur atsiranda
šie elementai? Ir kodėl visatoje taip gausu cheminių
galimybių?
Vandenilis atsirado neilgai trukus po Didžiojo spro
gimo. Užtat beveik visi kiti elementai susidarė vėliau:
arba žvaigždžių gelmėse, arba per didelius sprogimus,
vadinamus supernovomis, kuriomis baigiasi kai kurių
žvaigždžių gyvenimas. Supernovų sprogimai gyvybei taip
pat labai reikšmingi, nes jų metu žvaigždėse susidarę
elementai išmetami į erdvę, kurioje gali sudaryti naujas
žvaigždes, planetas arba žmones. Ir iš tiesų didžioji dalis
mūsų kūnus sudarančių elementų susidarė žvaigždėse,
kurios sprogo dar prieš gimstant saulei. Mes visiškai
tiesiogine prasme sudaryti iš žvaigždžių dulkių.
Tolesniam dėstymui būtina pastebėti, kad elementus
nuoseklia tvarka sudaro branduolinės reakcijos, ku

374

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 7–8

Antropiniai sutapimai

įprastas trilypio susijungimo procesas vadinamas „trijų
alfa procesu“; būtent tokiu būdu visatoje susidarė be
veik visa anglis. Be šio proceso galėtų egzistuoti tik du
elementai, vandenilis ir helis, o tai beveik neabejotinai
reikštų visatą be gyvybės.
Atidžiai panagrinėjęs trijų alfa procesą, Hoy l e’as
pastebėjo bene dramatiškiausią antropinį sutapimą.
Pradin iai Hoy l e’o skaičiav im ai rod ė, jog toks ret ai
pasitaikantis įvykis, kaip trijų alfa procesas, negalėtų
pagaminti pakankamai anglies, jei niekas pakankamai
nepadidintų jo efektyvumo. Jis suprato, kad tam reika
linga tai, ką fizikai vadina „rezonansu“. Kasdieniame
gyvenime rezonanso apraiškos labai dažnos. Didelis
sunkvežimis, važiuojantis pro namą, gali sudrebinti
jo langų stiklus, jei garso bangų dažnis sutampa arba
„rezonuoja“ su kuriuo nors lango „natūralių vibracijos
dažnių“. Operos dainininkai gali suskaldyti stiklinę, jei
padainuos tam tikrą natą. Kitaip tariant, rezonansas
gali smarkiai sustiprinti šiaipjau gana silpną efektą.
Ir štai pasirodė, kad atomų branduoliai irgi turi jiems
būdingas „natas“ arba „vibracijos dažnius“, vadinamus
„energijos lygmenimis“, ir jei branduolinės reakcijos ati
tinka kurį nors energijos lygmenį, jos vyksta nepalyginti
greičiau ir stipriau. Hoyle’as pastebėjo, kad trijų alfa
procesas galėjo sukurti pakankamą anglies kiekį tik
tokiu atveju, jei anglies-12 branduolys griežtai apibrėž
toje vietoje turi tam tikrą energijos lygmenį. Ir iš tiesų,
netrukus atlikti eksperimentai tai įrodė. Jei anglies-12
energijos lygmuo savo dažniu būtų pora procentų aukš
tesnis ar žemesnis, trijų alfa procesas, galima sakyti,
išsiderintų. Be anglies ir už anglį sunkesnių elementų
mums žinomos gyvybės formos negalėtų egzistuoti.
Matyti, kad gyvybei reikalingų cheminių elementų
susidarymas, tariant Velingtono hercogo žodžiais, pa
sakytais po pergalės prie Vaterlo, pavyko „vos vos, tik
per plauką“.
Antropinius sutapimus galima atrasti ne tik elemen
tus sudariusiuose branduoliniuose procesuose, bet ir
daugelyje kitų fizikos dėsnių aspektų. Kad aiškiau pa
rodyčiau jų įvairovę, aprašysiu dar keletą pavyzdžių,
tik jau nebe taip smulkiai.
„Stiprioji branduolinė sąveika“ yra viena iš keturių
šiuo metu žinomų pagrindinių gamtos sąveikų. Kitos –
tai vadinamoji „silpnoji sąveika“, gravitacinė sąveika
ir elektromagnetinė sąveika. Mūsų kasdieniame gyve
nime elektromagnetizmas atlieka svarbiausią, nors ne
visada aiškiai regimą, vaidmeną. Pavyzdžiui, materiją
pastovią išlaiko atomų elektrinė trauka, o šviesa – tai
elektromagnetinės bangos. Stiprioji branduolinė są
veika, priešingai, tiesiogiai neveikia mūsų patiriamų
dalykų. Taip yra dėl to, kad jos veikimas galioja tik
subatominiams nuotoliams. Tačiau elektromagnetinė
sąveika iš prigimties yra daug silpnesnė, negu stiprio
ji branduolinė sąveika. Tam tikra apibrėžta prasme ji
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silpnesnė net šimtą kartų. Tai didelė sėkmė. Jei elektro
magnetinė sąveika nebūtų iš prigimties daug silpnesnė
už stipriąją branduolinę sąveiką, elektros energija,
esanti vandenilio branduolyje, būtų tokia didelė, kad
branduolys nebūtų stabilus. Tada „silpnoji sąveika“ bū
tų privertusi visą pasaulio vandenilį radioaktyviai irti
su labai trumpu skilimo pusperiodžiu į kitas daleles.
Pasaulyje nebeliktų vandenilio, taigi, be abejo, ir gy
vybės. Vandenyje, būtiname gyvybės komponente, kaip
ir beveik visose organinėse molekulėse, yra vandenilio.
Taigi aiškiai matome, kaip gyvybė priklauso nuo subti
lios įvairių pagrindinių gamtos sąveikų pusiausvyros, o
konkrečiai – nuo santykinio elektromagnetinių efektų
silpnumo.
Dar vien a sėkm ė sus ij us i su erdv ės* plokšt um u.
Einsteinas mokė, kad erdvėlaikis yra ne plokščias, bet
iškreivintas. Dėl šio iškreivinimo kreivės kūnai traukia
vienas kitą jėga, kurią vadiname trauka. Tačiau paaiš
kėjo, kad mūsų visatos erdvė, pažvelgus iš pakankamai
didelio atstumo, vidutiniškai yra stulbinamai plokščia.
Vadinamasis „erdvės iškreivinimas“ itin mažas. Tiesą
sakant, tuoj po Didžiojo Sprogimo visatos erdvės iškreivi
nimas buvo faktiškai lygus nuliui. Ilgą laiką šis faktas
vadintas „plokštumo problema“, nes niekas nesugalvojo
jam tinkamo paaiškinimo. Tačiau erdvės plokštumas,
nors teoretikams seniai sunkiai paaiškinamas, iš tiesų
gali būti laikomas sėkme. Jei erdvė nuo pat pradžių
nebūtų buvusi fantastiškai plokščia, visata būtų arba
sukritusi ir netrukus po atsiradimo – per mažą sekundės
dalį – pasibaigusi, arba ėmusi taip sparčiai plėstis, jog
visa materija ir atomai būtų sudraskyti į gabalus.
Iki šiol pasakojau apie įvairių dydžių, tokių kaip
stiprioji branduolinė sąveika bei erdvės plokštumas,
kiekybines išraiškas, kurias būtina labai tiksliai „su
derinti“, kad galėtų atsirasti tokia gyvybė, kokią mes
pažįstame. Tačiau egzistuoja tam tikri svarbūs fizikos
dėsnių kokybiniai aspektai, turintys „antropinę“ reikš
mę. Vienas tokių pavyzdžių – faktas, kad erdvė yra
trimatė. Priimame šį faktą kaip duotybę, ir visai be
reikalo. Kad erdvė yra trimatė – tai empirinis faktas,
o ne metafizinė būtinybė. Fizikai teoretikai nuolatos
tyrinėja hipotetines visatas, kuriose matmenų skaičius
kitoks. Jei pasaulyje būtų ne trys erdvės matmenys, o
keturi ar daugiau, traukos jėgos tarp dviejų objektų
stiprumas visiškai kitaip priklausytų nuo juos skiriančio
atstumo. Ir dėl to planetos negalėtų išlaikyti stabilių
orbitų aplink žvaigždes: jos arba atsitrenktų į žvaigždes,
arba nulėktų tolyn į erdvę. (Įdomu, kad pirmasis šį ki
tokio traukos dėsnio veikimo padarinį aprašė anglikonų
* Kalbama apie keturmatę erdvę–laiką, o ne įprastą trimatę erdvę.
Kai kalbama apie erdvės iškreivinimą, turimas galvoje erdvėlaikio
(keturmatės erdvės–laiko), o ne įprastos trimatės erdvės iškreivinimas
(red. past.).
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dvasininkas Williamas Paley. Jis vienas pirmųjų ėmė
galvoti apie antropinius sutapimus gamtos dėsniuose.)
Lygiai tas pat tinka atomams ir elektronams, kurie ne
galėtų išlaikyti pastovios struktūros, ir gyvybė, pagrįsta
cheminiais procesais, būtų neįmanoma.
Ant ra vert us, jei erdv ėj e būt ų maž iau neg u trys
matmenys, sudėtingų organizmų egzistavimas būtų
neįmanomas dėl visai kitos priežasties. Sudėtingi nervų
impulsų perdavimo mechanizmai, reikalingi smegenų
veiklai, negalėtų egzistuoti vienmatėje ar dvimatėje
erdvėje. Pamėginę dvimačiame paviršiuje nubraižyti
sudėtingos impulsų perdavimų grandinės diagramą
pastebėsime, kad ryšiai turėtų daugelyje vietų kirstis,
o tai sukeltų trumpus sujungimus.
Paskutinis pavyzdys apie tai, kad gamta paklūsta
kvantų teorijos principams, irgi turi didžiulę reikšmę
gyvybės egzistavimui. Pasirodo, jog nekvantiniame
pasaulyje materija negalėtų išlikti stabili. Žmonės daž
niausiai mano, kad Heisenbergo neapibrėžtumo princi
pas suteikia pasauliui (bent jau pasauliui, suvokiamam
atomų lygyje) dar daugiau sumaišties ir miglotumo.
Tačiau kad ir kaip tai atrodytų paradoksalu, būtent šio
principo dėka subatominės dalelės formuoja stabilius
atomus, turinčius aiškiai išreikštas chemines ypatybes.
Jei neveiktų kvantų teorijos principai, materija būtų
amorfiška ir taip smarkiai kintanti, kad sunku būtų
įsivaizduoti gyvą organizmą.
Kaip fizikai aiškina šiuos antropinius sutapimus? Esa
ma labai įvairių nuomonių. Kai kurie didžiausi mūsų
laikų mokslininkai, kad ir tokie, kaip Jakovas Zeldo
vičius, Andrejus Sacharovas, Levas Okunis, Martinas
Reesas ir Stevenas Weinbergas, domėjosi sutapimais ir
juos tyrinėjo. Vis dėlto ši tema kelia nemažos fizikų ben
druomenės dalies nepasitikėjimą ir net priešiškumą,iš
dalies nulemtą teleologinio aspekto. Fizikams būdingas
stiprus instinktyvus profesinis bodėjimasis teleologi
niu mąstymu, nes (bent jau taip yra fizikos moksluo
se) mokslo revoliuciją didele dalimi sukėlė teleologijos
atsisakymas ir jos pakeitimas mechanizmu. Tačiau aš
įtariu, jog nejaukumas kalbant apie antropinius suta
pimus slepia ir kitą priežastį – religijos aspektą.
Mokslininkų skeptiškas požiūris į šias idėjas pagrįs
tas ne vien panašiais prietarais. Yra keli argumentai,
prieštaraujantys antropinių sutapimų idėjai, kuriuos
dera rimčiau panagrinėti.
Pirmas argumentas toks: iš tiesų mes tiksliai neži
nome, kokios sąlygos būtinos gyvybei atsirasti. Gyvybė
gali įgyti pavidalus, absoliučiai nepažįstamus mūsų
patirčiai. Mums pažįstamos gyvybės formos paklūsta
tam tikriems fizikos dėsniams, tačiau kas žino, ar vei
kiant kitokiems fizikos dėsniams nebūtų atsiradusios
kitokios gyvybės galimybės?
Šis argumentas gana stiprus. Manau, kad kai kuriais
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atvejais sąžiningai tvirtinti galime tik tiek, kad veikiant
vienu ar kitu požiūriu kitokiems fizikos dėsniams, gy
vybės atsiradimas atrodo menkai tikėtinas – tačiau
anaiptol ne visiškai neįmanomas. Tiesa, svarbiausias
čia ne absoliutus įsitikinimas. Mes galime tebeturėti
aiškias nuorodas į tai, kad kosmosas buvo sukurtas
atsižvelgiant į mus, net jei iš šių nuorodų nesusidėlioja
įrodymai. Be to, argumentai, kuriais tokie mokslininkai
kaip Weinbergas, Dawkinsas ir Gouldas motyvuoja prie
šingas savo išvadas, irgi neužtikrina įrodymo.
Antras prieštaravimas toks: galbūt kai kuriems, jei
ne visiems faktams, kuriuos mes laikome antropiniais
sutapimais, esama įprastų mokslinių paaiškinimų. Tiesą
sakant, du iš mano pateiktų antropinių sutapimų galima
jau dabar iš dalies paaiškinti, moksliškai išnagrinėjus
su jais susijusius faktus. Pavyzdžiui, faktą, kad elek
tromagnetinė sąveika yra daug silpnesnė už stipriąją
branduolinę  sąveiką, veikiausiai iš dalies paaiškina
„didžiojo susivienijimo“ idėja.* Yra priežasčių manyti,
kad elektromagnetinė sąveika, silpnoji sąveika ir stip
rioji branduolinė sąveika iš tiesų yra vienos pamatinės
vieningosios sąveikos pasireiškimai. Jei tai tiesa, tada
skirtingų sąveikų stiprumas ar silpnumas yra ne sa
varankiški, o konkrečiu būdu susieti tarpusavyje. Nag
rinėjant tipingą didžiojo susivienijimo modelį – tokių
modelių pasiūlyta daug, – elektromagnetinė sąveika iš
tiesų pasirodo esanti silpnesnė už stipriąją branduolinę
sąveiką. Antras antropinis sutapimas susijęs su erdvės
plokštumu. Šio fakto galimą paaiškinimą mes taip pat
žinome: manoma, jog jį sukėlė reiškinys, vadinamas
„kosmoso plėtimusi“.
Taigi daugiau nei tikėtina, kad bent kai kurie fizikos
dėsnių faktai, iš pirmo žvilgsnio atrodantys palankūs
mūsų egzistavimui, iš tiesų turi įprastus mokslinius
paaiškinimus. Net jei pasirodytų, kad tai tinka visiems
sutapimams, vis tiek nebūtų paaiškinta sutapimų pri
gimtis. Svarbiausią dalyką gerai išreiškė žinomi astro
fizikai Bernardas Carras ir Martinas Reesas:
Ateis diena, kai mes galbūt turėsime fizikinį kai
kurių santykių, kurie dabar atrodo visiški sutapimai,
paaiškinimą [...], pavyzdžiui, kai kuriuos galima bus
priskirti kokios nors dar nesuformuluotos vieningosios
teorijos veikimui. Tačiau net jei taip būtų paaiškinti
visi iš pažiūros antropiniai sutapimai, vis tiek vertė
tų stebėtis, kad fizikos teorijos diktuojami santykiai
sykiu yra tokie palankūs gyvybės atsiradimui (kur
syvas – S. M. B.).

* Turima galvoje vieningoji lauko teorija, kuri aprašytų keturių (ar
ba bent trijų) sąveikų „susivienijimą“ labai didelių energijų būsenoje,
kokia turėjo būti labai ankstyvoje Visatoje, tuoj pat po Didžiojo Spro
gimo (red. past.).
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Tiesą sakant, egzistuoja begalinis skaičius matema
Kitaip tariant, įsivaizduokime, kad yra dvidešimt
tiškai nuoseklių fizikos dėsnių sistemų, kurias buvo
skaitmeninių santykių, kurie turi būti patenkinti, kad
galima pasirinkti ir jų pagrindu kurti visatą. Su tuo
galėtų atsirasti gyvybė; įsivaizduokime, kad pagal kokią
ginčytis neįmanoma. Kai (geri) fizikai samprotauja
nors fizikos teoriją kiekvienas iš šių dvidešimt santykių
apie tai, kad fizikos dėsniai gali būti „unikalūs“, jie
yra nulemtas kokio nors pamatinio fizikos principo. Toks
kalba labai neapibrėžtai. Iš tiesų jie turi galvoje štai
dalykas pats savaime būtų stulbinamas sutapimas.
ką: norint patenkinti tam tikras iš anksto nustatytas
Pereikime prie trečio prieštaravimo, glaudžiai susi
sąlygas, gali būtinai prireikti unikalių dėsnių sistemų.
jusio su antruoju. Gerai žinomas Einsteino klausimas,
Pavyzdžiui, daugelis teore
ar Dievas galėjo pasirink
tik ų man o, jog egzist uoja
ti, kaip suk urt i pas aul į.
tik viena įmanoma dėsnių
Daugelis mūsų laikų fizikų
sistema – „superstygų teori
mano, jog ne. Jie galvoja,
ja“*, – pajėgi sykiu apimti
kad visus fizikos dėsniuose
ir kvantų teorijos principus,
galiojančius matematinius
ir Einsteino traukos teoriją.
santykius lemia slapti pa
Tačiau nėra jokios priežas
mat in iai princ ip ai, kur ie
ties aprioriškai teigti, jog vi
nepalieka galimybės kitiems
sata privalo apimti kvantų
variantams. Dažnai girdime
teoriją arba Einsteino trau
kalbant apie tikimybę, kad
kos jėgą. Trumpai tariant,
fizikos dėsniai yra „unika
visata galėjo būti sukurta
lūs“. Tuo norima pasakyti,
kitaip, ir tokiu atveju gyvy
kad visas fizikinis pasaulis –
bė galėjo neatsirasti. Man
egzistuojančios elementario
atr od o, būt ų lab ai sunk u
sios dalelės, sąveikų rūšys ir
nuginčyti šiuos teiginius.
jų stiprumo santykiai, erd
Prieš par eišk iant išv a
vės matmenų kiekis ir jos
dą, kad antr op in iai sut a
plokštum as, anglies-12
pimai būtinai liudija Die
brand uol io energ ij os lyg
vo buvimą, reikia suvokti,
menys, ir taip toliau iki ma
kad daugelis mokslininkų,
žiausių smulkmenų – gali
raš ius ių apie antr op in ius
būti toks, koks yra dėl to, kad
sut ap im us, yra ate ist ai.
ją veikia kažin kokie pamati
(Stevenas Weinbergas – dė
niai fizikos principai. Jei tai
Švč. Mergelė Marija, žemiškojo Rojaus upių
mesio vertas pavyzdys.) Jie
tiesa, Dievas negalėjo laisvai
santakoje – pasaulio centre. Miniatiūra iš „Speculum Virginum“.
laikosi požiūrio, kad fizikos
sutvarkyti gamtos dėsnių,
XIV a. pab. Leipcigas
dėsnių „palankumas“ gyvy
kad šie būtų palankūs arba
bei anaiptol neįrodo gyvybės ar žmonių svarbos tam
nep al ank ūs gyvybei, nes jo rankos buvo supančiotos.
tikrame kosminiame „plane“, bet gali būti paaiškintas
Tačiau visiškai aišku, kad tai klaida. Fizikos principai
gamtos ir mokslo argumentais. Jų siūlomas aiškinimas
negalėjo supančioti Dievui rankų jau vien dėl to, kad
grindžiamas idėja, kuri vadinama Antropiniu principu.
Jis galėjo pasirinkti kitus principus ir jais pagrįsti fizi
Diskutuojama apie įvairius antropinius principus, bet
kos dėsnius. Pavyzdžiui, elektromagnetinės sąveikos
tik vieną mokslininkai laiko vertu dėmesio ir galinčiu
santykinis silpnumas, kurį mes laikome antropiškai
daug ką paaiškinti: tai Silpnas antropinis principas,
palankiu, gali būti nulemtas „didžiojo susivienijimo“
trumpiau – SAP. Verta pastebėti, kad aplaidūs autoriai
veikimo; tačiau anaiptol nebuvo būtina sukurti pasaulį,
dažnai rašo apie „antropinį principą“, nors iš tiesų turi
remiantis būtent „didžiuoju susivienijimu“. Tiesą pasa
galvoje „antropinius sutapimus“. Nereikėtų painioti
kius, mes dar nežinome, ar pasaulis juo remiasi. Taigi
šių dviejų dalykų: antropiniai sutapimai yra faktai,
šiuo konkrečiu požiūriu Dievas tikrai galėjo pasirink
o antropinis principas – spekuliatyvi hipotezė šiems
ti – ir pasirinkti iš daugelio galimybių, nes egzistuoja
faktams paaiškinti.
daug matematiškai nuoseklių uždarų sistemų, kurios
Silpno antropinio principo idėją geriausia paaiškinti
atsižvelgia į „didijį susivienijimą“, ir daug sistemų,
pagal analogiją. Žemės planetoje esama daug dalykų,
kurios į ją neatsižvelgia.
* Superstygos – hipotetiniai vienmačiai objektai, iš kurių, anot super
stygų teorijos, sudaryta materija. Ši teorija įveikia daugelį matematinių
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palankių gyvybei. Jei Žemė būtų daug mažesnė, ji ne
galėtų išlaikyti atmosferos. Jei ji būtų daug didesnė,
atm osf er oj e būt ų daug vand en il io, o tai nep al ank u
gyvybei. Jei ji būtų arčiau Saulės, joje būtų per karšta
ir nebūtų skysto vandens; jei toliau – būtų per šalta.
Nejau kas nors „suderino“ visas Žemės gyvenimo sąly
gas, parengdamas jas gyvybės atsiradimui? Nebūtinai.
Panašu, jog visatoje yra nepaprastai daug planetų.
(Šiuolaikinės teorijos kontekste nėra neįmanoma, kad
jų skaičius begalinis.) Vienos planetos karštos, kitos
šaltos, vienos didelės, kitos mažos. Be abejo, jose galima
rasti nepaprastai įvairių fizikinių ir cheminių sąlygų.
Atrodo neišvengiama, kad bent kai kuriose susikurtų
gyvybei tinkamos sąlygos.
Galima pasakyti kitaip: jei pamėgintume konkrečiu
raktu atrakinti nežinomą spyną, būtų stulbinamas
sutapimas, jei mums pavyktų. Bet išmėginus milijoną
raktų, galima rasti tinkamą.
Silpno antropinio principo idėja teigia, kad tą patį
argumentą galima pritaikyti ne tik planetoms, bet ir
visatoms. įsivaizduokime, kad esama daugybės visatų.
Vienose trys erdvės matmenys, kitose du, dar kitose
keturi ir taip toliau. Vienose elektromagnetinė sąvei
ka silpnesnė už stipriąją branduolinę sąveiką, kitose
stipresnė, o trečiose elektromagnetinės sąveikos gal iš
vis nėra. Tai yra įvairiose visatose gali būti išbandomos
skirtingos fizikos dėsnių sistemos. Jei tai tiesa, gal nebus
labai nuostabu (juk visatų skaičius labai didelis), kad
kai kuriose visatose veiks būtent tie fizikos dėsniai, ku
rie palankūs gyvybei. Be abejo, tokios ypatingos visatos
gyventojams gali atrodyti, kad kažkas specialiai jiems
viską parengė. Tai sena idėja, nesvetima dar Davidui
Hume’ui, kuris manė, jog „per amžinybę daug pasaulių
sužlugo ir sunyko, kol pavyko sudėlioti šią sistemą“.
Prieš pradėdami kritiškai nagrinėti šią idėją, turime
išskirti dvi jos versijas. Pagal versiją, kurią pripažįsta
fizikai, daugybė „visatų“ iš tiesų visai nėra atskiros ir
nesusijusios visatos; tai tik vienos, viską talpinančios
Visatos sritys ar regionai. Šios sritys atskirtos erdviniais
atstumais ar kitais būdais, neleidžiančiais tarpusavyje
komunikuoti. Manoma, jog sąlygos vienoje srityje taip
skiriasi nuo sąlygų kitoje, kad iš pirmo žvilgsnio gali
ma pagalvoti, jog jose veikia skirtingi fizikos dėsniai.
Tačiau gilesniame lygmenyje visas sritis valdo viena
ir ta pati pamatinių dėsnių sistema. Šie dėsniai taip
pat lemia, kokių tipų sritys yra visatoje ir kiek sričių
priklauso kiekvienam tipui.
Antroje šios idėjos versijoje pripažįstamas dauge
lio visatų, kurios iš tiesų yra visatos, savarankiškų ir
jokiais būdais nesusijusių su kitomis, egzistavimas.
Kiekvienoje visatoje veikia sava fizikos dėsnių sistema.
Nėra bendros sistemos, sudarytos iš visų dalinių siste
mų. Galima suprasti, kodėl mokslininkai šios versijos
nesvarsto. Daugelio sričių versijoje visos sritys bent
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jau priklauso tai pačiai visatai, kaip ir mes, taigi nors
praktiškai negalime jų stebėti, bent jau turime viltį
teoriškai apskaičiuoti jų egzistavimą, jeigu sugebėsi
me iš esmės suprasti gamtos dėsnius. Daugelio visatų
versijoje tokios galimybės nėra.
Pirmiausia panagrinėkime daugelio sričių versiją.
Kitaip negu daugeliui atrodo, ji anaiptol nėra kvaila ar
ekstravagantiška. Tiesą sakant, kai kuriose teorijose,
kuriomis mūsų dienomis vadovaujasi fizikai teoretikai,
iš tiesų daroma prielaida, kad visatoje turi egzistuoti
atskiros sritys. Anot šių teorijų, sritys gali iš esmės
skirtis viena nuo kitos, jose gali būti net skirtingos ele
mentariosios dalelės ir veikti skirtingos sąveikos. Todėl
nebus neprotinga daryti prielaidą, kad Silpno antropinio
principo daugelio sričių versija gali padėti paaiškinti
kai kuriuos antropinius sutapimus. Tačiau aš vis dėlto
net ik iu, kad ši vers ij a lab ai sum enk ins antr op in ių
sutapimų, kaip visatos tikslingumo liudijimo, įtaigą.
Priežastis paprasta. Antropinių sutapimų reikšmė tokia:
turi veikti labai konkretūs fizikos dėsniai, kurie leistų
egzistuoti gyvybei. Daugelio sričių idėja neprasilen
kia su šiuo kriterijumi, nes tik labai konkretūs fizikos
dėsniai gali sukurti daugelio sričių visatą, juo labiau
tokių įvairių sričių, kurių egzistavimas tenkintų Silpno
antropinio principo reikalavimus.
Šiuos samprotavimus galima iliustruoti truputį leng
vabūdiška analogija. įsivaizduokite, kad ieškote kokio
nors ypatingo egzotiško valgio, pavyzdžiui, guliašo,
recepto. Jei šį receptą rasite pirmoje knygoje, kurią
atsitiktinai pasiėmėte nuo kulinarijos knygų lentynos
pirmoje pasitaikiusioje bibliotekoje, palaikysite tai ne
menku sutapimu. Bet jei po to pastebėsite, kad knygoje
sudėti visi kada nors naudoti guliašo gaminimo receptai,
nustosite laikę atsitiktinumu faktą, kad šioje knygoje
radote jums reikalingą receptą. Tiesa, nuostaba išliks,
nes paprastai nesitikima, kad kulinarijos knygos skirs
tiek vietos ir dėmesio šiam patiekalui. Dėmesio vertu
sutapimu laikysite veikiau tai, kad knygoje pasirodė
toks gausus guliašui skirtų receptų skyrius, juo labiau
kad ieškojote būtent guliašo.
Pan aš iai gal im a pas ak yt i, kad neg al im a prii mt i
be įrodymų teiginio, jog jei visatoje bus pakankamai
daug sričių, antropiniai sutapimai nekels nuostabos.
Priešingai: pasak tų teorijų, kurias pagrįstai nagrinėja
fizikai, visata anaiptol nėra tokia viską apimanti. Tiesa,
kai kuriose teorijose daroma prielaida, kad visata turi
sritis, bet jos paprastai leidžia įgyvendinti tik kelias
galimybes, o ne tokį gausų galimybių pasirinkimą, ku
rių prireiktų norint paaiškinti visus iki šiol nustatytus
antropinius sutapimus.
Galima sakyti, kad antropinio principo versija, pripa
žįstanti daugelio visatų egzistavimą, yra paprastesnė.
Laikantis daugelio sričių idėjos, sričių egzistavimą reikia
paaiškinti fizikos mechanizmų veikimu. Tai reiškia, jog
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fizikos dėsnius reikia, taip sakant, „pakoreguoti“, kad
būtų sukurta visata, turinti pakankamai daug įvairių
sričių. Tuo tarpu pagal daugelio visatų idėją paprasčiau
siai teigiama, kad egzistuoja įvairūs visatų tipai. Kokių
tipų visatos egzistuoja, o kokių ne? į šį klausimą fizikos
dėsniai atsakymo neduos, kadangi kiekviena visata ex
hypothesi turi savus fizikos dėsnius. Jei vienokio tipo
visatos egzistuoja, o kitokio neegzistuoja, tai galima
manyti, jog Kažkas taip pasirinko. Daugelio visatų idėja
ne tik nesugriauna argumento apie kosmoso Sukūrėjo
egzistavimą, o priešingai, jį tik sustiprina.
Paskutinė kosmoso kūrėjo priešininkų priebėga būtų
tvirtinimas, kad egzistuoja visos visatos, kokias tik
galima įsivaizduoti, t. y. egzistuoja visos visatos, kurios
yra logiškai ir matematiškai nuoseklios. Ši idėja tokia
paprasta, kad užima kvapą. Ji paaiškina egzistenciją:
egzistuoti – tai būti nuosekliam. Ji pašalina Kūrėjo ar
Tvarkytojo poreikį. „Unikalių fizikos dėsnių“ idėjoje
Kūrėjas pašalintas sakant, kad jam nėra ką rinktis,
nes egzistuoja tik viena reali galimybė; čia Kūrėjas pa
šalinamas sakant, kad galimybių be galo daug, tačiau
niekas jų nepasirinko.
Vis dėlt o toks būd as ats ik rat yt i kosm os o Kūr ėj o
turi vieną lemtingą trūkumą. Jis nepaaiškina, kodėl
mes gyvenam e tokioje stulbinamai dėsningoje visa
toje. Iš visų logiškai įmanomų visatų tokios, kurios
turėtų mūsiškei būdingą tvarką bei dėsningumą, yra
reta išimtis, lygiai kaip tarp daugelio galimų uolienos
darinių beveik neįmanoma surasti tobulą, jokių ydų
neturintį brangakmenį. Kodėl mūsų visata retsykiais
nenukrypsta nuo savo dėsningumų – taip mes vadina
me fizikos dėsnius, – kaip kad brangieji akmenys, kurie
turi trūkumų? į tai nėra ką atsakyti. Jei egzistuoja visos
įmanomos visatos, tai milžiniškas stebuklas, kad mes
gyvename tobulai ar beveik tobulai dėsningoje visatoje.
Kitaip tariant, tikras stebuklas, kad aplink mus nuo
latos nevyksta stebuklai.
Silpnas antropinis principas (ir jo daugelio visatų,
ir daugelio sričių versija) negali patenkinamai paaiš
kinti antropinių sutapimų ar padaryti juos ne tokius
atsitiktinius. Galiausiai vis tiek nepavyks pabėgti nuo
dviejų pamatinių faktų: gamtos dėsniai neprivalo būti
tokie, kokie yra; kad būtų galimas gyvybės egzistavimas,
gamtos dėsniai turi būti labai konkrečios formos. Ma
no manymu, šie faktai natūraliai palankiausi religinei
interpretacijai. Be abejo, jie išjudina pagrindus dažnai
materialistų tvirtai reiškiamo įsitikinimo, neva mokslo
atradimai liudija egzistuojant visatą be prasmės ir be
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tikslo, kurioje žmogus tėra tik atsitiktinis produktas.
Nepaisant viso šito, išlieka vienas daugeliui nerimą
keliantis klausimas: kodėl visata tokia didžiulė? Kaip
galime teigti esą reikšmingi visatoje, kuri laiko ir erdvės
požiūriu paverčia mus nykštukais? Čia galima įžvelgti
mažų mažiausiai paradoksą. Šį paradoksą pastebėjo ir
psalmininkas, kuris sušuko: „Kai pažvelgiu į tavo dangų,
/ tavo rankų darbą, / į mėnulį ir žvaigždes, / kurias tu
pritvirtinai, / kas tas žmogus, kad jį atmeni, / kas tas
mirtingasis, kad juo rūpiniesi?“ (Ps 8, 4–5).
Aišku, į tai galima atsakyti tradiciškai. Visata sukur
ta tik mums. Psalmininkas dar yra pasakęs: „Dangus
skelbia Dievo šlovę“ (Ps 19, 2). Jei dangus skelbia Dievo
šlovę, tai nėra jokios priežasties, dėl kurios jie turi atitik
ti žmogiškuosius matmenis. Tarp kitko, XV a. Mikalojus
Kuzietis tvirtino, jog tik begalinės apimties visata būtų
verta Kūrėjo ir tik ji galėtų išreikšti jo šlovę.
Tradicinis atsakymas geras, tačiau galima surasti ir
kitą. Pasirodo, jog būtent visatos amžius ir jo erdvumas
gali turėti „antropinę“ reikšmę. Mūsų visatoje gyvybės
atsiradimui prireikė labai daug laiko. Kaip jau apžvel
gėme, daugelis gyvybei būtinų elementų susiformavo
žvaigždžių gilumoje. Žvaigždės turėjo sprogti, išsklaidyti
savo elementus, ir tik tada galėjo pradėti formuotis gy
vybė. Vien šiam procesui prireikė kelių milijardų metų.
Žmogaus gyvybė iš šių elementų išsivystė dar per kelis
milijardus. Taigi žmogaus gyvenimo ir net žmonių is
torijos trumpumas, palyginti su visatos amžiumi, gali
būti nulemtas paprasčiausios fizikinės reikmės, turint
galvoje, kad Dievas, atrodo, pasirinko veikti vystymo
si būdu. Medis auga ir bręsta ilgiau, negu išsilaiko jo
vaisius. Visatai prireikė daug daugiau laiko subręsti,
negu joje išsilaikysime mes.
Fizikai gali pateikti paaiškinimų, kodėl visata tokia
did el ė. Einst ein o atr ast i trauk os dėsn iai ties iog iai
susieja visat os amžių su jos dyd žiu. Daug el io mil i
jard ų šviesm ečių vis at os skers muo sus ij ęs su tuo,
kad visata egzistuoja daug milijardų metų. Gal mes
drąsiau jaustumės jaukioje mažytėje visatoje, dydžiu
prilygstančioje žemynui. Bet tokia visata išliktų tik
kelias milisekundes. Net Saulės sistemos dydžio visata
išsilaikytų vos keletą valandų. Gali būti, kad visata,
sukurta atsižvelgiant į būsimą gyvybės atsiradimą,
smarkiai išsiplėtė ir erdvėje, ir laike. Gali būti, kad
bauginamos erdvės, taip dažnai lyginamos su žmogaus
menkyste ir nereikšmingumu, kaip ir daugelis kitų
mūsų keistos visatos ypatumų, iš tiesų orientuotos į
žmogų ir sykiu skelbia Dievo šlovę.
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Būna šviesos, kuri prilygsta auksui
Į „Naujojo Židinio-Aidų“ klausimus atsako Sigitas Geda

Kokie Lietuvos ar užsienio rašytojai, menininkai, mąs
tytojai labiausiai veikė Jūsų pasaulėžiūrą ir kūrybą?
Ką iš jų perėmėte, pasimokėte?
Vienu kitu sakiniu pradėsiu iš šalies. Nemačiau la
biau gudragalviaujančių žmonių nei lietuvių rašytojai,
filosofai, teologai... Jeigu tokių daug turėjome. Visi
moka iškelti labai gudrių klausimų. Tie, kurie klau
siami, stengiasi dar dešimt kartų gudriau atsakyti.
Viskas vyksta lyg kokiame Paskutiniajame Teisme,
visi mano, jog beveik privaloma išsiteisinti. Kitaip ta
riant, didžiuma trokšta pataikyti į dešimtuką, pralįsti
į dangų be jokių užuolankų. Lyg nebūtų skaitę Vinco
Krėvės-Mickevičiaus knygų. Bent jau fragmentų apie
Kuką ir Gugą pas dangaus vartus. Man atrodo, kad šv.
Petras ir angelai turėtų gardaus juoko ir iš mūsiškės
kalbos.
– Aha! Tai jūs visi tokie mokyti?! Cituojate ir Šventąjį
Raštą, ir visus Bažnyčios Tėvus... Tarsi šįryt paskaitę!
O ką veikėte vakar ir užvakar? Ir visų tėvužiai tokie
dievobaimingi buvo? Ir nė vienas net iš tolo nesitaikėte
nudobti Biliūno katytės?!
Vienas mano dabar jau a. a. kolega, užklaustas apie
įtakas, pasakė, kad jį veikė ne tik dideli savi bei svetimi
menininkai, bet ir, pavyzdžiui, Vievio ledyno atodanga.
Tuo norėčiau pasakyti, kad rašytojai, jų pasaulėžiūra
ir kūryba pirmiausia yra labiau iš gamtos, iš prigim
ties ir iš Dievo, o ne iš to, kas grūdama mažvaikiams į
galvas mokyklose. Juoba tokiose, kokios jos buvo mano
vaikystės ir paauglystės laikais.
Jeigu ką nors ten sužinojau (tikrai sužinojau), tai
vėliau turėjau atmesti. Čia ir sustosiu prie vieno pran
cūzo suformuluotos tezės: menas gimsta besigrumda
mas su tuo, kas jau sukurta. Jeigu ko pasimokiau, tai
besigrumdamas.
Pirmiausia išmokau atmesti klišes. Atsisakyti kon
SIGITAS GEDA (g. 1943) – poetas, kritikas, vertėjas, dramatur
gas. Svarbiausios kn.: „26 rudens ir vasaros giesmės“ (1972),
„Varnėnas po mėnuliu“ (1984), „Septynių vasarų giesmės“
(1991), „Eilėraščiai. Gedichte“ (1997), „Man gražiausias kle
bonas – varnėnas“ (1998).
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vencijų ir žaisti, improvizuoti švarioje erdvėje.
Tokį meną, kurį aš norėjau kurti, galima kurti šimtais
ir tūkstančiais būdų. Kažkur užtikau amžiaus pradžios
Paryžiaus menininkų paradoksą: jeigu nori eiti toliau,
apversk viską aukštyn kojom, parodyk, jog tai gali pa
daryti. Tada atrasi savas kūrybos taisykles.
Savo jaunystėje du didžiausi priekaištai, kuriuos
girdėjau iš kolegų:
1. Mes manėme, kad Geda yra primityvas ir neskai
tęs jokių knygų...
2. Mes manėme, kad jis specialiai taip daro, t. y. atsi
gula ir žiūri į beržą iš apačios. Lyg žmogus negali žiūrėti
taip, kaip „visi“, t. y. normaliai...
Kokią religinę patirtį suformavo Jūsų vaikystės ir
jaunystės aplinka? Kaip Jūs suprantate krikščionių
tikėjimą? Koks Jūsų santykis su Bažnyčia, jeigu Jums
„geriausias klebonas – varnėnas“?
Nebuvau toks gudrus žmogus, t. y. vaikas, kad žinočiau
žodį „religija“. Aš turėjau vieną, du, tris vaizdinius,
išgyvenimus, kurie man tebėr šventi. Kitais žodžiais,
turėjau šventų patirčių.
Pati stipriausioji iš jų: po karo mano tėvas ardavo labai
ilgą tamsrudį lauką. Aš eidavau pas jį, kartais nešda
mas valgyti, kartais šiaip – iš ilgesio, iš to, kad vaikai
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turi daug laiko. Buvo lyg ir prietema, ir savo jau tada
silpnaregėmis akimis tarpežy, plačioje vagoje suradau
mažą sidabrinį avinėlį. Lygiai tokį, kokį paskui maty
davau per Velykas Veisiejų bažnytėlėje. Bet šitas buvo
gyvas ir tikras. Juodoje tėvų žemėje po šimtamečiais
beržais... Paskui kažkas iš vaikų pasijuokė iš šito mano
avinėlio ir aš užsičiaupiau. Visam gyvenimui.
Tikrai esu turėjęs tokių ar panašių patirčių, bet apie
jas sunku pasakoti.
Poezijos kalba yra pramaišiui su vaizduote, su tik
rais ar išsigalvotais dalykais. Man atrodo, kad bent jau
poetui pirmiausia privalu tikėti, o paskui jau aiškintis
savo santykį, kaip jis ką nors supranta, koks tas jo ti
kėjimas, ką jis tuo ar tuo norėjo pasakyti. Mažiausiai
čia tinka žodis Bažnyčia (iš didžiosios raidės). Mano
vaikystės bažnytėlės buvo mažytės, dažnai ir mes patys
bandydavome jas pastatyti iš gimtųjų laukų akmenėlių.
Gimtųjų čia irgi per skambiai pasakyta. Savo laukuos iš
savo laukuose rastų, surinktų, iš ežero dugno ištrauktų
akmenėlių. Tarp smilgų, rugiagėlių, kūkalių. Mes patys
„laikydavome“ ten mišias, nepatogu prisipažinti, bet ir
klausydavom išpažinčių, „sutuokdavom poras“.
Kai Jūs ištraukiate vieną metaforą iš knygos „Jot
vingių mišios“, tai viskas, žinoma, gali ir juokingai at
rodyti. Sunku yra susikalbėti dviem, trims, keturiems
žmonėms po penkiasdešimties metų. Betgi aš kažkodėl
suprantu Balio Sruogos tėvą, kuris, eidamas su būsimu
poetu naktį per javų lauką, sakydavo:
– Paklausyk, Baliuk, avižėlė gieda!
Manau, kad daugeliui vaikų (o ir filosofų) dabar tai
sukeltų gardaus juoko.
XX a. literatūroje Dievas dažnai minimas kaip kul
tūrinis šifras. Ar tai nėra religija be Dievo, visų pirma
žmoniškumo etika? Ar moralinės kategorijos neištirpdo
pačios Dievo sampratos? Kaip suprasti Jūsų teigimą,
kad „Dievas yra pirmasis dekadentas“?
Dievas man niekad nebuvo kultūrinis šifras. Labai
jau didelė ir plati toji XX a. literatūra. Geriau suprantu
Czesùawą Miùoszą, sakiusį, kad XIX a. literatūra bu
vo užpildžiusi tam tikrą tarpą tarp Žmogaus ir Dievo.
Didžioji XIX a. literatūra. Beveik religijos pakaitalas.
Anglų, vokiečių, rusų, lenkų... Galop atėjo Friedrichas
Nietzsche ir pasakė: „Dievas mirė!“
XX a. literatūra, mano galva, vertėsi... be Dievo. Maiš
tininkų, bedievių revoliucionierių, moterų literatūra.
Daugiausia Dievo surasta pačioje kalboje, bet kalbos
Dievas (nežinau, ar jį galima rašyti iš didžiosios raidės)
labai dažnai veda demonų link, paties stipriausiojo iš
velnių link. Galbūt iš šios tragikos bėgdamas kitados
didelis mano autoritetas šveicarų katalikų vyskupas
Walteris Muschgas (fundamentalios studijos „Tragiš
koji pasaulio literatūra“ autorius) padarė išvadą, kad
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nė vienas menininkas net nesapnavo, kur yra tikrasis
Dievas (cituoju iš atminties, regis, ten buvo parašyta,
nieko nenutuokė apie tikrąjį šventumą, pamaldumą,
dievotumą...). Mane sukrėtė tokios mintys. Dėl to gili
nausi į Šventraštį ir daugybę teologinių mokymų, gnos
tikus ir agnostikus, budistus ir Zen meistrus. Platoną,
Dionisiją Aeropagietą, Mokytoją Ekhartą.
Dėl to puoliau versti Gregorą Narekacą, Psalmes ir
t. t.
Frazė, kurią Jūs taip lengvai ištraukiate iš konteksto,
nėra teigimas. Poezija paprasčiausiai taip neskaito
ma.
Jeigu čia nusišypsotume ir paklaustume: „O kaipgi
skaitoma?“, vienas iš atsakymų galėtų būti:
– Dievo būta ir ten, kur triūsė, pavyzdžiui, Charles’is
Baudelaire’as.
Ar kūryboje rėmėtės Šv. Rašto temomis, situacijomis?
Kokiomis Šv. Rašto nuostatomis, vertybėmis vadovau
jatės gyvenime?
Kas bent užmetė akį į mano jaunystės poemą „Straz
das“, nesunkiai galėjo atpažinti daugybę evangelinių
temų, užuominų, situacijų. Pirmojo Didžiosios Lietuvos
poeto ir kunigo gyvenimas atitinka tai, ko iš poeto ir
žmogaus reikalavo Osipas Mandelštamas: „Laisvas
Kristaus kančių mėgdžiojimo pasirinkimas“. Poema, kuri
sovietmečiu buvo žiauriai cenzūruota („Ledynas baltas
kaukaspenis“ turėjo paantraštę: „Psalmės. 14 stočių“).
Keturiolika vadinamųjų panteistinių giesmių nurodo tik
viena – Kristaus kankinimo stotis. Yra dar gyvų vyrų
ir moterų, kurie suprato, jog tai poema apie Šiaurinį
Kristų... Šiuo raktu, beje, jinai tėra atrakinama.
Niekad nemaniau, kad reikia gyventi kokiomis nors
ypatingomis nuostatomis. Mano a. a. Tėvas ir Moti
na mokė mane gyventi širdimi, pasikliauti širdimi,
nes kriaust i. Yra sept yn ios did žios ios nuod ėm ės ir
dešimt Dievo įstatymų, bet jie turi būti kraujy. Taip,
pavyzdžiui, jos ir jie surandami Kristijono Donelaičio
„Metuose“, tik ne išvardyti, o išreikšti. Perteikti taip,
kad paprasta akis nemato ir neužkliūva. Stebiesi žmo
gus pačia poezija.
Ar galėtumėte apibūdinti, ką jaučiatės perėmęs iš Va
karų poetinės mąstymo, idėjų tradicijos, o ką iš Rytų?
Kaip šios dvi mentalitetų, kultūrų srovės sutaria Jūsų
kūryboje?
Dej a, niek o neg al im a peri mt i ties iog iai. 1988 m.
skaičiau apie tai paskaitą Tabor Farm (vėliau buvo
paskelbta „Metmenyse“). Klausytojai galbūt tikėjosi,
kad aš pažersiu madingų vardžių ir pavardžių. Maniš
kė tezė buvo: ką nors perimti, pasiskolinti galima tik iš
pradmenų. Čia veikia dėsniai, šiek tiek panašūs į che
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mijos. Jungiasi tik pirminiai elementai. Lietuvoje tuos
dalykus buvo perpratę Krėvė ir Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis. Norint ką nors sujungti, reikia suvokti, kas
yra pirmapradiška. Visa kita tėra „povų uodegos“. Da
bar daug apsišaukėlių pasaulyje – apsikaišiusių povų
plunksnomis, t. y. manipuliuojančių dideliais vardais,
pavardėmis, sąvokomis, kategorijomis.
Koks, Jūsų nuomone, yra ryšys tarp religijos ir litera
tūros, apskritai kultūros? Ar įmanoma pomodernistiniu
laikotarpiu religinė literatūra? Ką ji gali byloti šiuolai
kiniam „žmogui be Dievo“?
Ryšio esama, arba esama labai daugelio ir be galo
subtilių ryšių. Bėda ta, kad menininkai, kūrėjai, kul
tūr inink ai dažn ai nep ais o hier arc hij os. Mes esam e
tik žmonės, gal pasitaiko tokių žmonių, kurie turi ir
dieviškų savybių. Didžiuma tik manosi turį. Tai šarlatanai, apsimetėliai, mulkintojai. Jeigu norite, šėtono
pasiuntiniai, pusdemoniai. Didelis menininkas tam
tikroj kelio atkarpoj prisipažįsta esąs darytojas. Dievas
kuria, o mes darome. Mes esame mirtingieji, tie, kurie
žino, jog sudūlės.
Literatūros vaizdiniai kyla iš religijos vaizdinių. Čia
man neaišku viena: kur yra kokios ribos. Egzistuoja trys,
keturi, penki galingi vaizdinių arealai. Pradmenyse vis
kas kyla iš Dievo, t. y. kosmoso. Ten vaizdiniai susiliečia.
Labai galingos vizijos gimsta ir iš dangaus, ir iš žemės.
Žemė yra didžioji Gimdytoja. Dangus tada – lyg ir Tėvas?
Esama dar ir kitų... Bet čia galima ir nusikalbėti.
Yra dalykų, apie kuriuos tylima, į kuriuos tik žiūrima
arba jie į mus tyliai žiūri ir šypsosi.
Yra gyvųjų ir mirusiųjų pasaulis, yra vėlių pasaulis,
tarpinių būtybių pasaulis.
Kultūra turi aiškinti žmonėms tai labai žmogiška
kalba. Daugelį dalykų kultūra tik sunormina. Tada
menininkas privalo viską vėl „sugrąžinti į chaosą“.
Tą tiesą žinojo, pavyzdžiui, Li Tai Po. į Tao – visų di
džiausiąją kelią, skaidrumą. Kūrėjas valdo ir kultūrą,
ir chaosą, ir dermę, ir nedermę. Dermė yra nedermėj,
nedermė – dermėje.
Žmogui kartais atrodo, kad nėra jokio dievo, jokių
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dievų. Lieka tik jam padėjusios rankos. Tai, kas jį gel
bėjo, gelbsti ir gelbės.
Taigi viskas yra įmanoma. Visokios literatūros. Daug
jų gali dar būti.
Atrodo, Jūsų kūryboje nėra vertybinės hierarchijos
tarp gamtos ir kultūros. Ar tai reiškia, kad ne gamta su
kultūrinama, bet kultūra sugamtinama? Ar toks gamtos
pasaulėvaizdžio gyvybingumas, vislumas yra savotiško
panteizmo skelbimas, ar tik poetinė priedanga ir kaukė
estetiniam įspūdžiui įskelti?
Atrodo, kad iš dalies į šį klausimą šiek tiek būsiu
atsakęs. Hierarchija yra, vertybių skalė vis dėlto iš
lieka. Kai kas sukeičiama vietomis. Norėjau parodyti,
kad galėjo būti ir truputį kitaip. Pavyzdžiui, minėtoje
poemoje „Ledynas baltas kaukaspenis“. Arba „Mirties
rudenė deivė“. Ten svarbu suvokti, jog vyksta būtybių
manifestacija. Tam tikra „eisena“ ir Dievo, ir Nieko
akivaizdoje.
Ir mirties, ir pomirtės.
Gaila, žmonės mano, kad kokie nors moto, epigrafai,
nuorodos nieko nereiškia. Mano anų dienų bičiuliai,
pvz., Petras Repšys ar Romas Kalonaitis labai greitai
tuos kūrinius perprato. Mes žavėjomės Jeronimu Bos
chu, Dante Alighieriu, senovės indų (sanskrito) poezi
ja. Paskui atėjo eilė Gottfriedui Bennui, Albrechtui
Düreriui, abiem Breugheliams, Lucasui Cranachui,
Oskarui Milašiui.
Dar labai daug vardų. Iki Salvadoro Dalî, Paulio Del
vaux, René Magrite’o... Rašiau apie būtybių manifesta
ciją, dabar turėčiau pradėti autoritetų manifestaciją?
Man atrodo, kad jie mane „atsimena“, kaip ir kokių
50 tautų poetai, kuriuos verčiau. Kaip ir gyvi arba jau
mirę mano draugai ir bičiuliai Lietuvoj, Rusijoj, Len
kijoj, Armėnijoj, Švedijoj, Prancūzijoj.
Kokį nors „panteizmą“ man kaišiodavo ir sovietiniais
laikais. Nemėgstu panteizmo, nesu dievinęs gamtos.
Jeigu joje atpažįstu žiogą, skruzdę, voverę, medį, tai
yra atpažinimas. Lemtingas mano ir jų susitikimas.
Vienintelis ir nepakartojamas, kaip su anuoju Avinėliu
neatmenamoje mano vaikystės dirvoje. Tokiais atvejais
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plyksteli šviesa pačiose smegenų viršūnėlėse... Tikiuosi,
kad ir jie mane kur nors kada nors atpažins.
Literatūros mokslininkai tvirtina, kad Sigitas Geda
kuria individualią mitologiją, kur vyrauja pasaulio kil
mės, kultūros pradmenų atsiradimo vaizdai. Ar mitas
taip pakeičia religiją, ar ji yra suestetintas pagonybės
variantas?
Mitologijos sukurti neįmanoma. Kaip ir mito. Sykį
Romualdas Granauskas apstulbo, kai pasakiau, kad
mitas yra čia ir su mumis.
Atokvėpiui, per pauzę pasakysiu – „O buvo taip!“
Romas klausia, kas čia yra, kas dedasi su juo tada,
kai pakliūva į laukus, kuriuose augo, kai būna tenai,
kur gimė.
Sakau:
– Angelas nusileidžia.
– Kaip? Koks angelas?
– Ten, kur gimsta žmogus, tarkime, vaikas, nusilei
džia ir jo angelas. Gyvena su tavimi, verkia. Dėl to prieš
mirtį traukia sugrįžti tenai.
– Tai kas čia yra?
– Mitas.
– O, tai gerai man paaiškinai, ačiū tau. O aš maniau,
kad mitas kažkur praeity...
———————————————————
Niekas negali pakeisti religijos. Religija įeina į mitą,
sugrįžta į mitą. Pati. Kaip ir didelė poezija. Toje pačioje
konferencijoje (Tabor Farm), apie kurią jau užsiminiau,
manęs klausė ir apie katalikybę. Maždaug: „Ką jūs
ten, Lietuvoj, galvojat apie ateities lietuvių tikėjimą,
Kristų?“
Buvau, kaip sakoma, užkluptas ir tepasakiau tik tiek,
kad Kristus mums bus reikalingas su „visa kosmine
galva“, kaip sakė šv. Paulius.
Pats sutrikau: negi tiek daug Kristaus man reikia?
Neatsižadu tos „galvos“...
Kartą, kai kalbėjomės su Julium Sasnausku, jis irgi
apstulbino mane. Sako:
– Kur einu, pasilenkiu, matau Kristų. Ar žmogų lai
doju, ar kitur...
Dabar, tiesa, nežinau, ar jam taip būna. Basą, nu
plyšusą, kruviną... Didelis turėtų būti jo tikėjimas. Aš
dažnai matau ir labai mažus vabalėlius. Pavyzdžiui,
Perkūno ožkelę.
Ar šiuolaikinėje poezijoje esama dvasingumo? Štai
Jūsų vaizduojamas Strazdas – kunigas, poetas, mergi
šius, „pusprotis“, – ar jis dvasingas? Ar dvasingumas
susiklosto iš tokios prieštarų pynės? Ar apskritai esama
dvasingų lietuvių rašytojų ir kaip jų kūryboje pasireiš
kia religinė dvasia?
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Ten, kur yra kūrybos, visad yra ir dvasingumo. Apie
Strazdą jau tiek prikalbėta. Jis nebuvo mergišius, jis
tik turėjo vaikų. Tokių kunigų ir dabar pasitaiko. Ar
juos reikėtų... išromyti? Strazdas nebuvo pusprotis. Jį
išvarė iš proto. Tai buvo vienas mokslingiausių vyrų
ano meto Lietuvoje. Ar sovietmečiu nebuvo protingų
kunigų ir poetų, kurie sėdėjo durnynuose?
Justis Mikutis, tarp kitko, kas rudenį ten eidavo.
Savo noru. Ir kiti eidavo. Aš juos ten lankydavau. Ir
Naujosios Vilnios psichiatrinėj, ir Rygos senamiesty.
Keliolika sykių. Nueidavau ten su alyvų puokšte ir
keturiais čekiško alaus buteliais. Paklauskite Knutą
Skujenieką, daugiau papasakos.
Lietuvoje yra visko, regis, net mangano. Labai dažnai
pas mus trūksta tik proto.
Kodėl kartais poetui Sigitui Gedai norisi pabėgti „iš
eilėraščio ganyklų“? Kokie fundamentalūs gyvenimo,
kūrybos ir Lietuvos klausimai jam rūpi „zonoje iki eilė
raščio ir už eilėraščio“?
Žmogus yra toks sutvėrimas, kad iš visur nori pabėgti.
Gaila, ne visad užtenka jėgų, sveikatos, pinigų. Klau
simai visur yra tie patys – fundamentalūs. Tiesa, jei
pasaulyje būtų tik jie, tai mes neištvertume. Pasaulis,
beje, yra dar ir didelė banalybė, ypač žmogaus gyveni
mas, fundamentalioji buitis, – tai taip banalu ir slegia,
nors stauk. Mano laikais iš jos būdavo bėgama į rimtį.
Kiekvienas rimtumas vainikuojamas šventumu.
Ar XXI a. literatūra gali prikelti ir kaip šiuolaikinį
sulaužytą, deformuotą, randuotą „varliaveidį žmogų“?
Ar aktualus dar religinis tikrovės interpretavimo ir
perkeitimo būdas?
Žmogus nėra „varliaveidis“. Kartais jis toks gali pa
sirodyti. Tiesa, sulaužytas gali būti. Kiekvieną žmogų
galima sulaužyti, palaužti. Tačiau žmonės turi savybę
atsitiesti. Tuo jie panašesni į augalus, o ne į žvėris.
Mačiau daug sulaužytų ir palaužtų žmonių, už kiek
vieno slypėjo jo dalia ir likimas. Žmogus turi atskirą,
savąjį likimą, galbūt savą prakeiktą. Sykiu – savąją
viltį. Ir valią.
Netgi jei nebūtų (neliktų) literatūros XXI amžiuje,
žmonija dar tūkstantį metų galėtų laikytis tuo, kas jau
sukurta. Mūsų istorija yra kilusi iš pagreitinto laiko.
Žmogus yra būtybė, kuri suranda išeitį. Kitados išėjo
iš urvų ir iš ledynų, iš kapų, lagerių, kumetynų, kalė
jimų ir kolchozų. Nereikalaukime iš literatūros to, ko
jinai negali. Literatūra – tik garstyčios grūdelis (juk
gerai žinote, iš kur šis palyginimas).
Aš ją mylėjau, gimtąją lietuvių literatūrą.
Ir tebemanau, kad kelių šimtmečių lietuvių rašytojai ne
galėjo jai daugiau duoti. Mums trūksta supratingumo. 
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literatūros istorija

Mįslingas Kristijono Donelaičio
„Metų“ epizodas
Dalia Dilytė

Du kart us „Metuose“ minimas pernai miręs hum a
niškas ponas. Pirmą sykį jis prisimenamas „Vasaros
darbuose“. Visi darbuojasi taip, kad nėra kada net be
paliovos žliaukiantį prakaitą nusišluostyti, o pripuolusį
prie balos atsigerti vargšą būrą „Diksas su lazda dar
muša nabagą“ (VD 216). Tada ir nusikamavęs būras,
ir autorius su širdgėla sušunka:
Ak, pon amtsrot, ak! dėl ko mums numirei pernai?
Ak, su tavim jau ir linksmybės mūsų prapuolė!
Ak, tėtuti! tavęs kasdien kiekviens paminėdams
220 Ir dūsaudams taip nesvietiškai nusiverkia,
Kad ir akys jau keliems išpūti pradėjo;
O kiti dėl to, veik proto viso netekę,
Baudžiavą, kaip jiems reik, atlikt jau nedera
bėdžiai.
(VD 217–223)
Toliau prisimenamas gerojo pono žmoniškumas: jis
irgi gujęs baudžiauninkus į baudžiavą, liepdavęs ne
tinginiauti, o dirbti, bet būrų neįžeisdavęs, užstodavęs
ir užtardavęs, neleisdavęs Diksui negailestingai dovyti
žmonių, o per rugiapjūtės karščius parūpindavęs dar
bininkams atsigerti giros. Todėl iš krūtinių savaime
vėl veržiasi rauda:
Ak, pon amtsrot miels! dėl ko mums numirei
pernai?
(VD 241)
Tačiau Pričk us jaučia par eig ą sus tabd yt i būr ų
verksmus:
Stui, – tarė Pričkus, – jau ben sykį paliaukite
zaunyt
Ir ben gėdėkitės tokio netikusio būdo.

DALIA DILYTĖ (g. 1944) – VU Klasikinės filologijos katedros
vedėja, antikinės literatūros tyrinėtoja, vertėja.
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Kas jau bus iš jūs, kad vis raudodami kauksit;
245 O paskui, akli bei proto viso netekę,
Nei vaikus augyt, nei darbus dirbt negalėsit.
(VD 242–246)
Pričkus prisipažįsta ir pats išgyvenęs didžiulį stresą,
kelias naktis ištisai verkęs ir miegot negalėjęs, iš miegų
šokdavęs, bet paskui išsigydęs, iššaudamas iš šautuvo.
Matyt, jis nori pasakyti, jog šūvis sukrėtė jo sąmonę ir
užgožė sielvartą dėl gerojo pono mirties.
Kitą kartą gerasis ponas prisimenamas po Pričkaus
mirties „Žiemos rūpesčiuose“. Dabar būrus išmintingai
maldo pagirtinas Selmas:
O jūs vargdienėliai, jūs vyžoti nabagai,
Jūs baud žiaun ink ai, bern ai ir kaim en ių ker
džiai!
Ir kas dar daugiaus yr stenančių nabagėlių,
Ramdykit ben ašaras irgi paliaukite verkę!
500 Žinom juk visi, kas pernai mums pasidarė
Kaip, žėlėk Dieve! pons amtsrots mūsų nabašninks
Numirdams nuoglai mums raudą didę padarė.
Ak, pon amtsrot! ak, dėl ko mums numirei pernai?
Žinot juk, kaip mes, per daug raudodami bėdžiai,
505 Ak, žėlėk Dieve! baisingą sukatą gavom,
O daugums, užkimęs jau, kalbėt negalėjo.
Ogi dabar, kad vėl iš naujo verkt nesiliausim
Ir ilgiaus nesvietiškai vaitodami kauksim,
Tur mūs akys iškirmyt ir kūns nusidovyt.
(ŽR 496–509)
Šis du kartus pavaizduotas beribis skausmas dėl šir
dingojo pono mirties tyrėjų interpretuojamas įvairiai.
Vincui Mykolaičiui-Putinui jis jokių klausimų nekelia:
„Už tokį humaniško elgesio minimumą būrai negali juo
atsidžiaugti, o jam numirus – atsigailėti“1, – aiškina jis.
Vytautas Kavolis laiko šį epizodą Donelaičio pavaizduota
1
Mykolaitis-Putinas V., „Donelaičio „Metai““, in: Kristijonas Do
nelaitis literatūros moksle ir kritikoje, sud. Kostas Doveika, Vilnius:
Vaga, 1990, p. 137.
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hiperbolizuoto lietuvių polinkio į ašaras išraiška2. Jonas
Stoskeliūnas bjaurisi: „Toks „persūdymas“ veda autorių
net iki neskoningo, kraštutinio, neįtikinamo realizmo“3.
Leonui Gineičiui būrų verksmas atrodo komiškas. Jis
mano, jog „ir pats poetas savo laiške (II) su humoru ci
tuoja šį epizodą“4. Tą patį teiginį šis autorius pakartoja
ir kitoje knygoje: „Tačiau „gerasis“ poemos amtsrotas
vaizduojamas kaip praeities epizodas, o be to, ir šiuo
atveju neatsisakoma satyrinių bruožų: būrų verksmas
apgailint velionį yra veikiau komiškas, negu tragiškas“5.
Albinas Jovaišas šiam epizodui skiria daugiausia vietos.
Jis iš esmės irgi mano, jog vaizdas yra komiškas ar net
satyriškas: „Iš pradžių šis ponas minimas kaip priešin
gybė būrų skriaudėjams. Ir apie tai pasakyta rimtai. Bet
tas rimtumas prapuola, kai K. Donelaitis ima vaizduoti
kolektyvinę būrų raudą dėl pono mirties. Ji tiek padidin
ta, jog darosi komiška“6. Panašiai šis autorius teigia ir
kitur: „Kartu su šiomis raudų formulėmis pradeda rastis
pašaipa, reiškianti, kad širdingasis ponas suvokiamas
satyriškai. Pasakotojas hiperbolizuoja kolektyvinį bū
rų verksmą: keliems pradėjo pūti akys, kiti beveik viso
proto neteko, nepajėgia atlikti baudžiavos darbų. Kryps
tama į parodiją – pasityčiojimą“7. Ir vis dėlto Jovaišas
vienintelis jautriai pagauna ir suvokia, jog čia kažkas
ne taip, kažkas neaišku, jog turėtų būti logiškesnis
aiškin im o būd as. Vien ur jis sak o: „Šird ing oj o pon o
epizodas – mįslingas“8. Kitur pripažįsta: „Sudėtingiau
siai hiperbolizuotas ir sunkiausiai interpretuojamas
širdingojo pono (amtsroto), mirusio pernai, paveiks
las“9. Trečioje vietoje samprotauja: „Prisiminimai apie
širdingąjį poną – keistas autoriaus žaidimas: neaišku,
ar kalbama rimtai, ar nerimtai. Šio pono paveikslas
gana paslaptingas. Iš pradžių jis minimas kaip būrų
užtarėjas. Ir tai pasakyta rimtai. Bet tas rimtumas
susvyruoja, kai K. Donelaitis ima vaizduoti kolektyvi
nę būrų raudą dėl pono mirties: ji taip padidinta, kad
darosi komiška“10.
Iš tiesų verkiant reikėtų aiškaus ir logiško atsaky
mo į birte byrančius klausimus. Kodėl Donelaitis du
kartus poemoje pateikė būrų sielvarto dėl širdingo
jo pono mirties vaizdą? Kodėl šis epizodas buvo jam
svarbus? Juk poetas kaip tik šią vietą skaitė kartą ją
aplankiusiems bičiuliams11. Negalėjo jis garbingiems
intelekt ua l iems svečiams skait yt i ats it ikt in ės, be
prasmės, nereikšmingos ištraukos. Ar iš tiesų vaizdas
komiškas? Tačiau kam reikia tokio komizmo? Kodėl
2
Kavolis V., „Epochų signatūros“, in: Idem, Žmogus istorijoje, Vil
nius: Vaga, 1994, p. 415.
3
Stoskeliūnas J., „Donelaičio „Metų“ stilius“, in: Kristijonas Done
laitis literatūros moksle ir kritikoje, p. 368.
4
Gineitis L., Klasicizmo problema lietuvių literatūroje, Vilnius:
Vaga, 1972, p. 134.
5
Gineitis L., Kristijonas Donelaitis ir jo epocha, Vilnius: Vaga,
1990, p. 281.
6
Jovaišas A., „Moralės kriterijai K. Donelaičio kūryboje“, in: Darbai
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Brošiūros „Kristijonas Duonelaitis, jo gyvastis ir darbai“ titulinis
puslapis. Tilžė, 1914

poe tas tyčiot ųs i iš ger oj o pon o atm in im o ir iš sav o
mylimų būrų?
Galima sutikti su teiginiu, jog sielvarto dėl gerojo pono
mirties vaizdas yra šiek tiek hiperbolizuotas. Tačiau,
mano nuomone, hiperbolė pavartota ne tam, kad Done
laitis būtų norėjęs pabrėžti lietuvių polinkį į ašaras ar
kad būtų sukeltas komiškas efektas. Donelaitis nieko
nenorėjo nei išjuokti, nei tyčiotis. Manyčiau, jog gedulo
dėl širdingojo pono paveikslo pagrindas yra filosofinis.
Šiam e epiz od e gvild en am as lab ai senas ir amžinas
klausim as: kiek reikia ged ėt i? Ar žmogų užgriuvęs
sielvartas turi būti begalinis ir amžinas? Atsakymą į
apie Kristijoną Donelaitą, sud. Leonas Gineitis, Algis Samulionis, Vil
nius: Vaga, 1993, p. 17.
7
Jovaišas A., Kristijonas Donelaitis, Kaunas: Šviesa, 1992, p. 86;
panašiai ir p. 149–151.
8
Jovaišas A., „Moralės kriterijai K. Donelaičio kūryboje“, p. 17.
9
Jovaišas A., Kristijonas Donelaitis, p. 149.
10
Jovaišas A., Senoji lietuvių literatūra, Kaunas: Šviesa, 1998, p.
213.
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jį graikai buvo užsirašę Delfų Apolono šventyklos prie
menėje. Senų senovėje jį priskirdavo vienam iš septynių
išminčių Solonui, vėliau vadino tiesiog Delfų išmintimi.
Jis skamba taip: mhden agan (nieko per daug). Būtent šį
pasakymą prisimena Plutarchas, rašydamas paguodos
veikalą netekusiam jauno sūnaus draugui ir raginda
mas negedėti pernelyg smarkiai12. Suvokdami pasaulį
kaip darnią ir tvarkingą visumą, graikai daug dėmesio
skyrė saiko buvimui visose srityse. „Didis vyras, – teigė
Aristotelis, – per daug nesidžiaugs laime ir per daug
nesikrims nelaimėje.“ 13 Šis metriopatija vadinamas
praktinės moralės principas buvo suformuluotas Plato
no14 ir populiarus vėlesnėje Akademijoje. Jį perėmė ne
tik Aristotelis15, bet ir Vidurinioji bei Vėlyvoji stoja16.
„Ar aš patariu tau virsti geležimi, liepiu nė vienam
veido raumenėliui nevirptelėti per laidotuves, nelei
džiu širdžiai perštėti? Visai ne. Tai būtų ne dorybė, o
nežmoniškumas, jeigu žmogus į artimųjų laidotuves
žvelgtų tokiomis pat akimis, kaip į juos pačius, jeigu
nesijaudintų, kad savieji atplėšiami nuo jo“17, – rašo
Seneka draugui. „Bet juk natūralu gedėti saviškių“, –
teigia Senekai raudanti mirusio sūnaus motina. „Kas
gi sako priešingai, jei su saiku“, – atsako jai filosofas18.
Taigi antikinė filosofija reikalauja sielvarto, kaip ir kitų
išgyvenimų, saiko. Jos nuomone, nesaikinga širdgėla
yra yda. Ji sukrečia, iškreipia, susargdina ir gedinčio
žmogaus sielą, ir kūną.
Donelaitis pabrėžia, jog būrai sielvartauja nesaikin
gai: jie nesvietiškai nusiverkia (VD 220), vis raudodami
kaukia (VD 244), per daug rauda (ŽR 504), nesvietiškai
vaitodami kaukia (ŽR 508). Toks begalinis gedėjimas
pakenkia ar gali pakenkti jų sveikatai. Įdomu, kad ir
Donelaitis, ir antikiniai autoriai nurodo tuos pačius
sielvarto sukeltų negalavimų simptomus.
Don el ait is pab rėž ia, jog kel i be gal o verk iant ys
būrai neteko ar gali netekti akių. Poetas pasitelkia
raiškius vaizdus: „akys jau keliems išpūti prad ėjo“
(VD 221); „o paskui, akli...“ (VD 245); „tur mūs akys
iškirmyt...“ (ŽR 509). Tokį patį išverktų akių motyvą
kelis kartus pakartoja Seneka užuojautos ir paguodos
tema parašytuose veikaluose: defessos exhaustosque
oculos – pavargusias ir išvarvėjusias akis19; exhaus
tos fletibus oculos – nuo verksmų išvarvėjusias akis20;
casus acerbus... oculos tuos... sine ullo flendi fine et
11
Donelaitis K., Raštai, red. kom. Kostas Korsakas (pirm.) ir kt., Vil
nius: Vaga, 1977, p. 273.
12
Plut. Cons. ad Apoll. 116 c-d.
13
Arist. Eth. Nic. 1124 A (vertė Jonas Dumčius, in: Aristotelis, Rink
tiniai raštai, Vilnius, 1990).
14
Pvz., Plat. Rep. 604 b-d.
15
Arist. Eth. Nic. 1105 b – 1109 d.
16
Ankstyvoji stoja skelbė visiškos nejautros (apatijos) principą.
17
Sen. Epist. 99. 15. Visas Senekos veikalų citatas vertė autorė.
18
Sen. Cons. ad Marc. VII. 1.
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cont urb at idem et exhaurit – žiaur i net ektis... tavo
akis... begaliniu verksmu ir drumsčia, ir varvina21.
Kaip mat om e, Sen ek os vaizd as mon ot on išk esn is ir
ne toks išraiškingas, bet išsekusių, išvarvėjusių akių
motyvas yra analogiškas donelaitiškam. Seneka, kaip
ir išmintingieji Donelaičio būrai Pričkus su Selmu,
ryžtingai smerkia tokį akių praradimą ir energingai
įtikinėja gedinčiuosius baigti raudas.
Kita Donelaičio nurodoma širdgėlos sukelta liga yra
džiova: „baisingą sukatį gavom“ (ŽR 505). Seneka irgi
du kartus pamini džiūvimą dėl gedulo skausmo: quid
itaque iuvat dolori intabescere? – kam džiūti iš sielvar
to?22 quid itaque eius desiderio maceror? – kodėl džiūvu,
jo ilgėdamasis?23
Dar viena begalinio liūdesio atnešama nelaimė, Do
nelaičio nuomone, yra proto praradimas, trukdantis
žmogui dirbti kaip dera: „O kiti dėl to, veik proto viso
netekę“ (VD 222); „proto viso netekę“ (VD 245). Būrų
poetas pabrėžia, jog tokia proto netektis trukdo atlikti
baudžiavą, auginti vaikus, nudirbti visus darbus. An
tikos autoriai irgi nurodo šią sielvarto sukeltą negalią.
Plutarchas minėtame užuojautos veikale draugui teigia,
kad sielvartas yra pavojingiausias išgyvenimas iš visų
kitų, nes daugeliui sukelia beprotybę – manian24. Seneka
irgi kalba apie beprotybę – insaniam25. Ciceronas laiko
savo pareiga parodyti, kaip reikėtų šią sielvarto sukeltą
ligą gydyti ir skiria šiam dalykui didelę trečios traktato
„Tuskulo pašnekesiai“ knygos dalį26. Apžvelgęs įvairių
filosofijos krypčių teikiamas paguodos priemones, jis
siūlo priminti sielvartaujančiam žmogui, jog visi yra
mirtingi, jog širdgėla nieko nepataisys ir nepadės, pa
teikti panašaus likimo pavyzdžių, o kai pamokymai ir
pavyzdžiai negelbsti – rūsčiau subarti. Seneka užuojau
tos tema parašytuose veikaluose irgi nusiteikęs kalbėti
griežtai. Teisindamasis dėl nemalonių žodžių, jis sako
sūnaus gedinčiai moteriai: „Negaliu dabar maloniai
ir švelniai artintis prie tokio kieto skausmo. Jį reikia
sudaužyti“27.
Taigi bardami būrus Donelaičio Pričkus su Selmu elgia-si
kaip senovės filosofai, o širdingojo pono mirties epizodas,
kaip ir Delfų išmintis, kalba apie saiko reikalingumąir
reikšmę. Analogija su Antikos rašytojais yra akivaizdi,
ir tai nenuostabu. Ir Ciceronas, ir Seneka, ir Plutarchas
buvo populiarūs Donelaičio epochos autoriai.
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Būti ar nebūti... mokslininku,
arba atviras laiškas kenčiančiam humanitarui
Tomas Daugirdas

Intelektuale, humanitarikos (filosofi
jos, literatūros, istorijos ir pan.) lauko
dirbėjau, ketinąs jame likti. Tu nuolat
skundiesi varginga savo būkle, pinigi
niais nepritekliais, iš visuomenės bei
politikų patiriamomis nuoskaudomis.
Šie dalykai Tau neretai sukelia visiško
nereikalingumo jausmą bei norą paieš
koti ko nors geresnio, praktiškesnio,
tai yra tapus klerku, administrato
riumi ar laisvu verslininku nutraukti
savo kaip human it ar o int el ekt ua l o
egzistavimą.
Buvo laikas, kai Tavo ankstesnieji
kolegos tapo politikais ar politikų pa
tarėjais, kai kurie net sukūrė pelningą
versliuką. Savo pas yv um o priežas
ties Tu niekaip sau ir kitiems negali
pateisinti, galbūt numanai, kad esi
atsilikėlis ar tinginys bei nieko kito
veikti paprasčiausiai nesugebi. Šioje
gyvenimo kryžkelėje negailestingai
pragmatikai diktuojant savas taisyk
les, Tau lieka vienintelė išeitis – tapti
humanitaru mokslininku. Mokslinin
kas, įrodantis mokslinę savo veiklos
vertę, savo mokslinių pasiekimų svar
bą gyvenimo praktikai bei veiksmin
gesnei visuomenės raidai, šiandien
neg inč ij am ai yra žmog us, be kur io
jokia žmonių bendrija negali apsieiti.
Žinoma, priklausydamas kuriai nors
senai (galbūt daugelio nuomone pa
senusiai) humanitarinei specialybei,
Tu negalėsi lygiuotis į savo kolegų
sociologų skaičiuojančios, tiriančios,
numatančios, hipotezių nepasitvirti
nimo priežastis paaiškinančios veiklos
moksliškumą. Tačiau ir Tu gali veikti
moksliškai.
Jei apsisprendei tapti mokslininku,
Tau būtina žinoti kai kurias rašytas
ir ner aš yt as tais ykl es. Pirm iaus ia
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kas yra pripažįstamas mokslininku.
Gerai, jei dirbi mokslo įstaigoje, tačiau
svarbiausias mokslininko atributas,
žinoma, yra mokslo laipsnis. Jei jo
neturi ir galvoji, kad tai nepasiekiama
tvirtovė – tai dar vienas neginčijamas
įrodymas, kad mokslas turi didžiulį
autoritetą. Prisiskaitęs senų ir šiuo
laik in ei prakt ik ai vis ai net ink am ų
knygų, gali klaidingai manyti, kad
mokslininkais gali vadintis turintieji
magistro laipsną. Antai Goethe rašė
apie nen uilst am ai gyv en im o ties os
ieškojusį mokslininką Faustą, kuris
nesigėdijo teigdamas esąs magistras,
daktaras. Šiandien magistro laipsnis
yra patyręs negrįžtamą infliaciją. Tau
neliks nieko kita kaip tapti daktaru.
Idant geriau suprastum šio laips
nio svarbą jo turėtojui ir visuomenei,
patartina apsilankyti kokio nors ko
legos mokslinio darbo laipsniui gauti
gynime. Jame sutiksi ne tik gausius
minėto žmogaus šeimos narius, ranko
se laikančius dovanas bei milžiniškas
gėlių puokštes, bet ir Tavo kolegos
visuomenės raiškai įtakingus veikė
jus, kurie ne tik su humanitariniu,
tačiau ir su mokslu apskritai neturi
niek o bend ra. Gyn im e tvyr ant i at
mosfera Tau atskleis, kad mokslinio
laipsnio gavimas yra ne tiek mokslo
nuopelnų požymis, kiek įsitvirtinimo
vis uom en ėj e pag rind as.
Mokslinis laipsnis šian
dien ne „sut eik iam as“,
jis veikiau „padaromas“.
Daktaro laipsnio gavimas
žym i ne tiek iniciaciją į
mokslo tyrėjų gretas, kiek
visuomeninio statuso įgi
jimą. Nuo šiol beveik nie
kam nerūpės, ką Tu rašai

ir kaip rašai, ką veiki ir kaip veiki.
Viskas bus apgaubta Tavo moksliš
kumo aureolės ir taip apsaugota nuo
įvairiausių prašalaičių kritinių pa
stabų. Tau nebereiks tapti politiku
ar kurios nors visuomenei praktiškai
svarb ios srit ies žin ov u. Moksl in io
statuso paženklintas galėsi reikalauti
visos visuomenės vardu reikšti savo
nuomonę.
Galbūt Tau kyla klausimas, kaip
šiandien tampama mokslininku hu
manitaru. Jei esi skaitęs daug senų
knyg ų ir įsiv aizd uoj i moksl in ink ą
humanitarą dieną naktį praleidžian
tį tarp jų, šiandien turėtum pakeisti
savo nuomonę. Žinoma, esama ir tokių
entuziastų, besilaikančių senųjų ide
alų. Tačiau neapsigauk: jų nėra itin
daug. Eilinis šiandienos mokslininkas
humanitaras kiek primena senųjų die
nų alchemiką. Tiesa, jis dienas leidžia
ne kolboje maišydamas įvairiausias
esencijas, siekdamas išgauti auksą,
jis stebi ne už kolbos stiklo pertvaros
vykstančius procesus, o internetan
įjungt o komp iut er io ekr an o pav ir
šiuj e pas ir od ančius ženk lus, kur ių
skirt ing i miš in iai ner et am sud ar o
mokslo pagrindą. Internetas yra vie
ta, kurioje itin gausiai sukaupta tai,
be ko šiandien net nebandyk „daryti“
mokslo – mokslinė informacija.
Mokslininku tapti šian
dien pradedama jau uni
versitete. Lietuvoje, kur
mokslinis statusas žymi
statusą visuomenėje, to
siekiama, ko gero, daug
int ens yv iau neg u bet
kur ioj e Vak ar ų šal yj e.
Universitetas yra tapęs
visuotinio moksliškumo
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siekimo vieta. Neturėtum apsigauti
man yd am as, jog tapt i moksl in in
ku universitete reiškia nuodugniai
studijuoti humanitarinę literatūrą,
ugdyti savo vertinimo skonį. Jei nori
įsitikinti, kas šiandien yra humanita
rinis mokslas, patarčiau pasklaidyti
pastaraisiais metais gintas disertaci
jas, pasirodžiusias mokslines studijas
bei neabejotinai moksliniais laikomus
humanitarinius žurnalus. Net labai
neį žvalgus žmogus iškart pastebės
bendrą mokslinio vyksmo kryptį ir
svarbiausius jo bruožus.
Šiuolaikinių darbų kontekste soviet
mečiu rašytos ir apgintos kandidatinės
disertacijos gali atrodyti juokingai: jos
dažniausiai nebūdavo perkrautos išna
šomis bei gausiu antrinės literatūros
sąrašu. Pagrindinis šiandienos huma
nitarinio mokslo požymis – gausios
išnašos ir bibliografijos. Andainykš
tės disertacijos šiandien tuo nebegali
prilygti net magistrų darbams. Stu
dentai universitete išmoksta suteikti
puikų mokslinį-estetinį vaizdą rašto
darbams, siekdami gauti bakalauro
ar magistro laipsną. Jei vis dar turi
iliuzijų, kad pagrindinis ir pats svar
biausias humanitarinis universiteto
tiksl as yra išl ik ęs tas, kur į išk ėl ė
Apšvieta – išm ok yt i sav ar ank išk ai
mąst yt i, – pat arčiau kuo greičiau
jų atsisakyti. Dabar humanitarinių
mokslų dirbtuvė yra nukreipta į iš
našų medžiagos paieškas. Ne gilios
mintys, o išnašoms ir bibliografijai
tinkama literatūra leidžia greičiausiai
ir efektyviausiai daryti mokslą.
Tau, sunkiai perprantančiam šiuo
laikinio mokslo mašineriją, gali kilti
klausimas: ar cituojama ir nurodoma
literatūra iš tiesų yra perskaityta? Jei
paklaustum dar radikaliau – ar gali
ma parašyti mokslinę studiją, pavyz
džiui, apie Franzo Kafkos kūrybą, šios
kūrybos neskaičius – Tavo nuojautos
nebūtų tuščios. Kafkos skaityti, idant
tur ėt um tvirt ą moksl in į pož iūr į jo
kūr yb os atž vilg iu, vis ai neb ūt in a.
Maža to, nep at art in a žav ėt is jok iu
humanitariniu palikimu. Žavėdama
sis, gilindamasis į kurio nors rašytojo
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ar poe to kūr yb ą, fil os of o mint į, Tu
tik veltui švaistysi laiką. Tavo pre
tenz ij os pas ak yt i ką nors nauj a ir
gilaus, išdėstyti originalią nuomonę,
aptarti suvoktas žmogiškai egzisten
cijai svarbias mintis humanitarinių
mokslininkų akyse pasirodys niekuo
nepagrįstos, jei bibliografija bei iš
naš om is neį rod ys i, kad prik laus ai
bendrijai, o Tavo nuomonė nepaskęs
išs is kaid ydam a gaus yb ės išs ak yt ų
nuomonių okeane. Galų gale reikia
sus it aik yt i su tuo, kad loj al um as
mokslinei bendrijai, o ne humanitas
atradimas yra čia ir dabar vykstančio
mokslo pagrindas.
Tau nereikia turėti tuščių svajonių,
bet priimti bendrą nuostatą, be kurios
tu, vedamas keistų pasenusių princi
pų, skatinančių ieškoti atsakymų į
žmogui kylančius klausimus, niekaip
negalėsi tapti humanitaru mokslinin
ku. Nėra problemos, kuri dar nebūtų
kitų aptarta, nėra klausimo, kuris dar
nebūtų kitų iškeltas. Idant tuo galu
tinai įsitikintum bei neapsijuoktum
kaip visiškas naivuolis ir neišmanėlis,
privalai įsijungti į mokslinę produkci
ją gaminančią pasaulinę mokslininkų
bendriją. Patarimas, kurį Tau privalu
duoti prieš tampant ir idant taptum
moksl in ink u: atr ad ęs kiek gal im a
siauresnę problemą, drąsiai įsitraukti
į milžinišką pasaulinio mokslinio dis
kurso vyksmą.
Vyksmą moksliniame humanitari
niame pasaulyje galima suvokti kaip
vien ą įvair iabr iaun į, niek ad nes i
baigiantį, vis besiplečiantį diskursą,
kurio vienas elementas yra gausybe
regimų ir neregimų ryšių susijęs su
kitais. Silpna šviesele kaip pasaulio
mokslininkas gali blykstelti akimirks
nį, pat eikd am as raš yt in į veik al ą,
kuris bus beveik tobulas, jei sugebės
atskleisti kuo daugiau bibliografinių
ryšių. Tik taip tu turi galimybę prisi
dėti prie pasaulinės humanitarinės
mokslo produkcijos gamybos.
Žin ai Liet uv oj e esant moksl in ių
administratorių aukštai vertinamų
moksl in ių hum an it ar in ių žurn al ų,
kuriuose tyrinėjamos siauros, turbūt

tik pačiam autoriui įdomios mokslinės
problemos, kuriose nesama jokios inte
lektinės intrigos. Visi nemokslininkai
jau seniai yra praradę viltis, kad šie
moksliniai žurnalai, kaip ir juos lai
kant ys univ ers it et ai bei moksl in ės
įstaigos, gali tapti gyvų, nesugalvotų
ir nesurežisuotų visuomenės diskusijų
vieta. Tačiau mokslininkui neverta
nus im int i: pas aul in is moksl as net
siaurai problemai atveria platų dis
kurso lauką.
Galima numanyti, kad tokia moks
linė veikla Tau neatrodo esanti labai
patraukli. Ji primena minties laisvės
nepripažįstančią ideologiją. Tačiau,
gyvendamas globalizuotame gamy
bos pas aul yj e, net ur ėt um tuoj pat
imt i smerkt i vak ar iet išk os moksl o
industrijos. Jei Tau pavyks atsikratyti
išankstinio patiklumo ar radikalaus
skepticizmo, nesunkiai pastebėsi, kad
moksliškumo mūre esama properšų.
Kuris nors vakarietiškas profesorius
ims ir paaiškins, jog protingi moksli
ninkai išnašas sudėlioja bei bibliog
rafiją surenka jau išgvildenę rūpimą
klausimą. Esama, tiesa, ir tų, kurie
tyčiojasi iš mokslinės bendrijos veik
los, atvirai parodijuodami mokslišku
mą. Beje, tokiems veiksmams vietos
gali atsirasti tik plačioje erdvėje.
Ankštoje Lietuvos humanitarinio
moksl o pad ang ėj e, kur ioj e žod is
„mokslas“ yra išsaugojęs maginę reikš
mę bei daugeliui iki šiol reiškia iki „ne
mokslinio pasaulio“ nenusileidžiančią
veiklą, visuomeniškai išgyventi no
rinčiam, ribinėje situac ijoje atsidū
rusiam humanitarui patartina elgtis
sant ūr iai. Hum an it ar in io moksl o
„darymas“ Tau yra vienintelė visuome
nės ir mokslo tvarkytojų toleruojama
priebėga, kurioje, atiduodamas duoklę
mokslo fasadiškumui, gali įsikurti bei
tikėtis sutikti bendraminčių. Tikė
damasis, kad ateityje po sustingusiu
Lietuvos humanitarinio mokslo stogu
susiburs stipri nemokslininkų bendri
ja, nors ir labai kentėdamas, turėtum
likt i hum an it ar in ėj e pad ang ėj e. Ir
teigiamai atsakyti į klausimą: būti ar
nebūti mokslininku.
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Amžinybės logika

Apie pradžią, fiziką ir Viduramžių filosofijos istoriją

Cyrille’ą Michoną kalbina Darius Alekna

Schematizuodami filosofijos istoriją, galime sakyti, kad
didžiausias Antikos ir Viduramžių filosofijų skirtumas
kyla iš būtinybės Viduramžių filosofams atsižvelgti į
Apreiškimą ir savitą jo teologiją. Kaip XII–XIII a. buvo
nusakomi santykiai tarp mąstymo galiomis paremtos
filosofijos ir krikščionių Apreiškimo?
Krikščionių lotynų Viduramžių epocha šiuo mąstymo
ir apreikšto tikėjimo santykių požiūriu pirmiausia pa
veldėjo dar žydų tradicijoje vykusą konfliktą: I a. kartu
su Filonu Aleksandriečiu Viduržemio jūros žydų bend
ruomenėse įvyko gana svarbių pokyčių, kai, pasitelkus
graikų filosofijos sąvokas, buvo mėginama suprasti ar
paaiškinti Toros apreiškimą. Šių ginčų krikščionys galėjo
ir nežinoti, bet nėra abejonių, kad kai kurie svarstymai
juos pasiekė. Arabų pasaulyje taip pat būta panašaus
susidūrimo – šąsyk tarp Korano ir graikų neoplatonikų
filosofijos tradicijos: arabai perėmė ją iš daugybės ver
timų, pirmiausia atsiradusių Rytuose, kiek vėliau ir
Andalūzijoje. Krikščionys tam tikra prasme paveldėjo
ir šą susidūrimą. Bet paveldėdami krikščionys nebū
tinai kėlė tas pačias problemas. Galima teigti, kad tai
struktūriniai klausimai, kilę susidūrus antikinės graikų
filosofijos palikimui ir bet kuriam autoritetiniu teks
tu besiremiančiam apreiškimui. Ginčų būta panašių:
antai lotynų krikščionijai menkai težinoma diskusija
tarp al Gazalio ir Averojaus daugeliu klausimų ir te
mų yra labai primena XII–XIII a. vykusius disputus
lotynų pasaulyje.
Pirmas susidūrimas tarp mąstymo ir apreikšto tikė
jimo turinio XI ir XII a. vyko logikos srityje: problema –
dialektikos naudojimo ribos. Logikos mokslą tuo metu
tesudarė vienas kitas Aristotelio traktatas ir Boecijaus
Cyrille Michon (g. 1963) – filosofijos daktaras, mokėsi Eƒ cole
Normale Supeƒrieur (disertacija skirta Vilhelmui Okamiečiui ir
nominalizmui), nuo 1993 m. filosofijos docentas Sorbonoje (Paris
IV), Institute Universitaire de France narys. Vilniaus pedagoginio
universiteto ir Prancūzijos ambasados Lietuvoje rūpesčiu skaitė
paskaitas Vilniuje 2000 m. gruodžio 13–16 d.
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komentaras. Šą konfliktą pirmiausia atskleidžia Petras
Damianis, kai jis, Dievo visagalybės problemą anali
zuodamas techninėmis loginės analizės priemonėmis,
kartu kritikuoja dialektikos vartojimo perviršius. Tą
patą matome pas šv. Anzelmą, bet turbūtdar aiškiau
šis konfliktas išryškėja XII a. Abelaro ir šv. Bernardo
Klerviečio ginče, ar pateisinama, ar ne naudotis logika,
ant ai aišk in ant Švč. Trej yb ės slėp in ą. Remd am as is
Bažnyčios Tėvais, pirmiausia šv. Augustinu, Abelaras
reikalavo logika paremto aiškinimo, o šv. Bernardas sa
kė, kad tikėjimui esą pavojinga Švč. Trejybės paslaptą
patikėti žmogaus mąstymo kategorijoms.
Antr ą dial ekt ik os ir tik ėj im o sus id ūr im ą reg im e
XIII a., kai pagonių filosofija, pirmiausia Aristotelio
veikalai ir juos lydintys arabų komentarai, pateikė
visuminą pasaulio vaizdą, – ne vien logikos įrankius,
bet ir kosm ol og ij ą, etiką, met afiz iką, kurios atrodė
autonomiškos. Šis vaizdas daug kuo buvo artimas Ap
reiškimui: juk čia viešpatauja vienas Dievas, o moralės
normas bendra prasme irgi galima lyginti su krikščionių
moralės principais. Vis dėlto šis pasaulio vaizdas kai
kuo skyrėsi nuo krikščioniško. Tad kilo klausimas, kas
yra graikų filosofija – išankstinis nuspėjimas, apie kurą
žinojo Bažnyčios Tėvai, antras Senasis Testamentas
ar pagonių versija, kurią Apreiškimas turėjo pataisyti
ir kurios nevertėjo vėl griebtis Apreiškimui aiškinti.
Šis konfliktas nebuvo stiprus ir supriešino tuos, kurie
manė, kad pagonių filosofija tinkama naudoti tokia,
kok ia ji yra, ir brang in o int el ektua l in ius fil os ofi j os
lobius, laikydami ją savita Apreiškimo forma, ir tuos,
kurie (pvz., šią poziciją ypač nugludinęs šv. Bonaven
tūra) manė, jog krikščionys gali naudotis filosofija tik
tikėjimu ją pakylėję į kitą, aukštesną, lygmeną; taigi
ji turinti būti perkeista. Šv. Tomas Akvinietis ir visa
Aristoteliui bei moksliniams jo tyrinėjimams palanki
tradicija pagonių filosofiją suprato kaip neatskiriamą
teologijos dalą, manė, kad teologija turi ją papildyti,
asimiliuoti. O šv. Bonaventūros tradicijos požiūriu ti
kėjimas turėjo perkeisti filosofiją pagal šv. Augustino
principą fides quaerens intellectum („tikėjimas siekia
suprasti“) naudodamasis filosofijos priemonėmis, bet
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naudodamasis jas perkeičia. Todėl galėtume kalbėti apie
Augustino tradiciją, labiausiai palaikomą pranciškonų,
ir Aristotelio tradiciją, nors dauguma Viduramžių teolo
gų pagarbiai cituodavo ir Filosofą, ir Augustiną, lotynų
Bažnyčiai patą didžiausią Bažnyčios Tėvų.
Jūs tyrinėjate šiandien keistus dalykus – pasaulio
amžinybės ir sukūrimo, laiko begalinumo ir ribotumo
teiginius ir jų įrodymus, ir visa tai Viduramžių filoso
fijoje. Sakykite, kaip galėtų mums koks nors XIII a.
Paryžiaus universiteto profesorius įrodyti, kad mūsų
gyvenamas pasaulis turi pradžią ir yra sukurtas – kaip
mums skelbia mūsų tikėjimas?
Būtent čia turime puikų pagonių filosofijos ir Apreiš
kimo susidūrimo pavyzdą – vieną Aristotelio tezių, dėl
kurios jo mokymas buvo pasmerktas, kai tik XIII a.
pradžioje jo veikalai tapo žinomi. 1210 m. paskelbtas
pasmerkimas be kitų dalykų draudė dėstyti Aristote
lio fiziką dar ir dėl to, kad viena Aristotelio daug kartų
aiškiai suf orm ul uot a tez ė skelb ė, kad pas aul is yra
amžinas. Keletą metų po šio draudimo Bažnyčios susi
rinkimas pirmą kartą į Credo formulę, kur skelbiama,
kad Dievas sukūrė dangų ir žemę, įtraukė patiksli
nančius žodžius ab initio temporis; vadinasi, teigiama,
kad kūrimas turi pradžią ir kad laikas turi pradžią, o
tai nėra akivaizdu skaitant Bibliją, taip pat ir pačioje
ankstyviausioje Bažnyčios Tėvų tradicijoje. Manyta, kad
regimasis pasaulis apytikriai turi 6000 metų. Tačiau
viso pasaulio negalima suvesti vien į regimąją pasaulą.
Todėl, pavyzdžiui, šv. Augustinas manė, kad dangaus
dangus – ne tas dangus, apie kurą kalba Pradžios knyga,
bet dvasinės kūrinijos dangus – pradžios neturi.
Pasaulio amžinumo tezei pasipriešino teologai. Čia ypač
ryškus šv. Bonaventūra, nes jis argumentuoja nepapras
tai tiksliai, filosofiškai: jo argumentai remiasi svarstymu
apie begalybę. Kiek žinau, pirmą kartą juos pateikė VI
a. Jonas Filoponas, pirmasis krikščionis, apgalvotai ir iš
esmės atsakęs jo gerai išmanomai graikų filosofijai. Jis
labai vertino Aristotelą, tačiau komentuodamas ją ten,
kur šis prieštarauja tikėjimui, jo nepalaiko ir prikiša
prastą argumentavimą sakydamas, kad štai aš, Jonas
Filoponas, filosofas ir krikščionis, griaunu neteisingus
Aristotelio teiginius pirmiausia naudodamasis kitais
Aristotelio filosofijos elementais. Pats stipriausias, drą
siausias ir originaliausias jo argumentas teigia, kad
Aristotelio mokymas apie begalybę draudžiąs aktualiąją
begalybę, bet tuo pačiu metu pripažąstąs, kad sekos be
galybė yra galima ir kad tai esąs laiko tekėjimo atvejis,
nes laikas nėra duotas vienu metu, yra prieštaringas.
Filoponas tvirtina, kad iš esmės neąmanoma mąstyti
šio skirtumo, kad mąstyti sekos begalybę – tai mąstyti
aktualiąją begalybę, mąstyti kažką, kas skaičiuojama
aktualiais skaičiais, skaičiuojančiais laiko tarpsnius.
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Iš esmės tai reiškia mąstyti jau pereitą begalybę, o tai
prieštarauja tam, ką Aristotelis teigia „Fizikoje“ – kad
begalybės pereiti neąmanoma. Šiuos argumentus perėmė
kai kurie XIII a. teologai, tačiau šv. Bonaventūra pirmas
argumentavo taip taikliai. Mano manymu, stipriausias jo
argumentas yra negalimumas pereiti begalybę; iš esmės
taip pat argumentuoja ir Immanuelis Kantas pirmoje
grynojo proto antinomijoje.
Argumentų požiūriu pačią taikliausią pasaulio pra
džios įrodymų analizę pateikia Henrikas Gandietis
(Henricus Gandavensis), mokytojas pasaulietis. Iš es
mės jo argumentas gana paprastas. Jis teigia, kad, kaip
sako šv. Bonaventūra, prieštaringas ne pasaulio amži
numas, mat jei medžiaga amžina, amžinas ir pasaulis
(šia prasme Aristotelis pats sau neprieštarauja), bet
tai, kad pasaulis yra ir amžinas, ir sukurtas. Henrikas
Gandietis teigia, kad krikščioniškas požiūris į kūrimą
reikalauja, jog Dievas pasaulą būtų kūręs laisva valia.
Taigi Dievas, idant galėtų laisvai rinktis, ar jam kurti
šą pasaulą, ar ne, turi būti už pasaulą pirmesnis. Tad jei
yra „pirmiau“, yra ir „pradžia“. O manyti, kad pasaulis
yra amžinas, reikštų pripažinti, kad ją valdo būtinybė.
Manau, kad kaip tik tuo pagonių pasaulėžvalga ir gąs
dino kai kuriuos teologus, nes būtinybės valdomame
pasaulyje Dievas gal ir nėra pašalinis, bet tikrai ne
krikščionių Dievas – jis laisva valia neprisideda prie
pasaulio pradžios ir juo labiau nesikiša į jo gyvavimą.
Žodžiu, krikščionys negali pritarti tokiam teiginiui,
bet taip pat negali pritarti ir tam, kad mąstymas būtų
pasmerktas bejėgiškumui. Tad mąstymas būtinai turi
rasti galimybę paneigti toką požiūrą, įrodyti jo klaidin
gumą. Kitas, silpnesnis, bet įsigalėjęs atsakas būtų
teigti, kad mąstymas negali atsakyti į šą klausimą: jis
negali įrodyti nei kad pasaulis turi pradžią, nei kad jis
amžinas. Šą požiūrą, sekdamas XII a. žydų filosofu Moze
Maimonidu, pasirinko ir šv. Tomas Akvinietis.
Filosofijos istorijos dalykus kol kas atidėkime į šalą.
Ar tokie svarstymai ir įrodinėjimai išlaiko savo vertę
šiuolaikinėje filosofijoje? Ar šiuolaikinė filosofija svars
to ir kokiame kontekste svarsto pasaulio amžinumo ir
sukūrimo klausimus?
Ą šą klausimą norėčiau atsakyti ir taip, ir ne, nes šiuo
laikinė ir mūsų svarstytų laikų filosofija skiriasi tuo,
kad pirmoji stokoja vieningumo. Šiandien turbūt yra
daugiau gyvų filosofų negu mirusių nuo pasaulio sukū
rimo ar nuo amžinybės, ir nė kiek nemažiau filosofijų.
Be abejo, labai daug šiuolaikinių filosofijų sričių visiškai
nežino šių klausimų, arba žinodamos, kad jie kadaise
buvo keliami, mano, kad jie nebesvarbūs ir galėtų būti
nebent tam tikro mąstymo amžiaus liudijimai. Antra
vertus, dauguma šiuolaikiniųfilosofijos dėstytojų tvir
tintų, kad šis klausimas jau išspręstas: vieni sakys, kad
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į ją atsakė Kantas, kiti, labiau išsilavinę, teigs, kad ją
išsprendė dar Tomas Akvinietis ar gal net Maimonidas
ir kad tai vienas iš labai retų atvejų filosofijos istorijoje,
kai klausimas yra išspręstas. Ir kadangi sprendimas
agnostinis, – mąstymas esą čia nieko negaląs nuspręs
ti, – tai jis niekam ir nekliūva.
Vis dėlto manau, kad šis klausimas dar gyvas bent
jau dviejose šiuolaikinės filosofijos srityse. Pirmąją

Cyrille Michon. Vilnius, 2001. Artūro Valiaugos nuotrau
ka iš „Logos“ žurnalo archyvo

būtų galima pavadinti religijos filosofija, Philosophy
of religion, ji sudaro anglosaksų analitinės filosofijos
dalą, kur laiko ir Dievo santykio problema yra vienas
svarb iausių klaus im ų. Jis siej am as su vad in am ąj a
vyksmo teologija, kuri, sekdama Henri Bergsonu ir
Alfredu Northu Whiteheadu, mąsto Dievą, kintantą
kartu su laiku, o tai leidžia apriboti Dievo visagalybės
sąvoką teigiant, kad Dievas nesuvaldo pasaulio įvykių.
Garsiojoje Hanso Jonaso knygelėje „Dievo sąvoka po
Aušvico“ teigiama, kad nebegalima manyti, jog Dievas
yra visagalis. Šią temą perima katalikų ir protestantų
teologai ir filosofai. Tačiau ir kiti, nors nebūdami visos
vyksmo teologijos šalininkais, nepripažąsta nelaikinės
amžinybės idėjos. Kai mąstoma, kad Dievas yra laike,
gali iškilti ir pasaulio pradžios problema. Kai kurie
filosofai, pirmiausia galvoje turiu amerikietą Willia
mą Craigą, faktiškai imasi ginti musulmonų kalamo
teologiją: įrodinėdamas Dievo buvimą, jis pasitelkia
pasaulio pradžios būtinumo argumentą, nes niekas
negali prasidėti, jei nėra Pradedančiosios Priežasties.
Taip kartojamas puikus argumentas, nors Maimonidui
tai atrodė esąs prastas Dievo buvimo įrodymas.
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Minėtas Craigas susijęs su kita sritimi, kurią turėjau
omenyje, nes jis daug rašo apie Didžiojo sprogimo kos
mologiją ir gamtos teologiją. Visata, kaip ją dažniausiai
vaizduoja šiuolaikinės fizikos tyrinėjimai, turi pradžią.
Šitaip susiduriame su ta pačia problema: galbūt ji jau
buvo išspręsta sąvokų lygmeniu, bet dabar netikėtai
grąžta empiriniu pavidalu. Šiandien aiškėja, kad ir
Aristotelio, ir jai prieštaraujanti Galilėjaus ir New
tono kosmologija remiasi ta pačia nekintamos visatos
paradigma, kur viskas pastovu ir pradžia galėtų būti
nebent apreikšta. Bet šiandien pati fizika siūlo pradžios
idėją. Tai juo paradoksaliau, kad vyksta laikais, kai
mokslininkai vis mažiau bepripažąsta Pradžios knygos
pasakojimą.
Čia aptarėme fizikos mokslo svarstymus. Toliau ga
lima pereiti prie fizikos filosofijos, nagrinėjančios šiuo
laikinės fizikos teorijų iškeliamus konceptus. Galima
būtų paklausti šitaip: ar buvo kas nors prieš Didąją
sprogimą, ar ne? Fizika negali atsakyti, nes ji tiria pa
saulą, kuris turi pradžią. Bet vis tiek galima klausti,
ar buvo kitas Didžiajam sprogimui įvykti leidęs daly
kas, kurą galėtų tirti fizika? Tai labai spekuliatyvus
klausimas. Trumpai tariant, kai kurie pasaulio pradžią
ar bent jau kito pasaulio idėją pripažąstantys filosofai
teigia, kad Dievo hipotezė, tai yra, kad Dievas sukū
rė Didžiuoju sprogimu prasidedantą pasaulą, koks jis
dabar suvokiamas, yra paprastesnė negu hipotezė, kad
iki Didžiojo sprogimo buvo begalinis skaičius pasaulių – tiek jų reikia, kad būtų amžinybė. Tokiu atveju
reikėtų mąstyti daugybę mums visiškai nežinomų da
lykų. Mokslininkai iš dviejų besivaržančių hipotezių,
kurios vienodai paaiškina reiškinius, turi pasirinkti
paprastesnę. Šiuo atveju tenka pripažinti, kad Dievo
hipotezė yra paprastesnė.
Grąžkime prie filosofijos istorijos. Atrodytų, kad kaip
tik Viduramžių filosofijos istorijos objektas kelia vos ne
daugiausiai sunkumų. Prisiminkime antai Barthélemy
Hauréau, įtakingą XIX a. pabaigos tyrinėtoją, Vidu
ramžių filosofijos istorijos pamatan dėjusą ateizmo ir
mokslinio racionalizmo progresą. Arba étienne’ą Gilso
ną, Viduramžių filosofiją įsivaizdavusą kaip tomizmo
augimą ir nuopuolą. Lietuvoje turėjome rusų mąstytoją
Levą Karsaviną, lotynų Viduramžių filosofijos raidą mė
ginusą vertinti iš stačiatikių dvasingumo plaukiančios
bendruomeninės asmenybės kūrimosi ar nykimo matais.
Arba dar L. M. De Rijkas, kuriam Viduramžių filosofija
pirmiausia yra mąstymo įrankių, loginio argumenta
vimo tobulėjimas. Kokios Viduramžių filosofij os vizijos
yra populiarios šiandien?
Tai labai sudėtingas klausimas. Apie tai galiu kalbėti
tik pripažindamas savo požiūrio ribotumą. Filosofijos
istorikų žvilgsnis visuomet būna paveiktas gal ir neiš
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ankstinių pažiūrų, o koncepcijų, susidariusių tyrinėjant
Viduramžių filosofiją, ir sunku suvokti, kaip būtų gali
ma visiškai jų atsikratyti, nes jos susijusios su objekto
tyrimu. Kalbant apie Viduramžių filosofiją, tai svarbūs
dalykai ir negalima jų laikyti nereikšmingais. Vis dėl
to būtų galima įžvelgti norą, manyčiau, dėl tam tikros
buvusios ir dar esamos Martino Heideggerio įtakos, –
beje, ko gero, ir pats Heideggeris nesąmoningai buvo
paveiktas Georgo Hegelio modelio, – istorijai suteikti
kokio nors vieningumo: tai galėtų būti dialektinė vieno
vė, evoliucijos principu grindžiama vienovė arba, kaip
regėjosi Gilsonui, tam tikri taškai, viršūnės, tarsi tiks
linės priežastys, atskleidžiančios buvusius dalykus, bet
vėliau vertinamos gana negatyviai, – tai savita istorijos
teleologija. Tuomet reikia sugebėti keliais žodžiais nu
sakyti šią vienovę ir parodyti, kaip istorija ją iliustruoja
pavyzdžiais. Aš žiūriu į tai gana atsargiai. Negalima
sakyti, kad visai nėra jokios vienovės, bet manau, kad
ją veikiau regėtume brėždami įvairių pozicijų išvestinę,
jungiančią abipus linijos išsimėčiusius taškus.
Žinoma, esama ir nuostabaus pastovumo. Jūsų iš
vardytos įvairios pozicijos daugeliu atžvilgių nėra klai
dingos. Antai Tomas Akvinietis gali būti laikomas nors
ir ne viršūne, bet bent tam tikra ankstesnių filosofų
atbaiga: jo raštuose randame daug brandesnių vaisių
negu  Alberto Didžiojo. Šv. Tomas Akvinietis savaip
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sulydo Viduramžių lotynų paveldą ir graikų bei arabų
filosofiją. Tad galima manyti, kad argumentavimo jėga
stiprėja crescendo: XI–XII a. iš graikų ir arabų filosofijos
praturtėję kuklūs dialektikos įrankiai XIII ir XIV a. taip
ištobulėja, kad gali asimiliuoti pačią graikų ir arabų
filosofiją. Kita vertus, apie XV ir XVI a. galima sakyti,
kad nors ir nebuvo nuopuolio, vis dėlto labai veikė socio
istorinės aplinkybės – didysis maras, paskui Šimtametis
karas, vėliau religiniai karai, – stipriai slopinusios inte
lektinio gyvenimo veržlumą. Ir net jei XV a. dar menkai
pažąstamas, ir šiandien mes daug geriau nusimanome
apie XIII a. negu apie XV a., vis dėlto susidaro įspūdis,
kad be vienos kitos ryškios išimties, antai Mikalojaus
Kuziečio, jame nieko originalaus nėra.
Manau, kad rašydami istoriją ir norėdami aprėpti tuos
dešimt Viduramžių filosofijos amžių filosofijos istoriko
žvilgsniu, galime atsisakyti ieškoti anos vienovės. To
kiu atveju tyrinėjami argumentai, taip pat tuos amžius
persmelkianti problema, antai pasaulio amžinumo.
Pastebėsime, kad daugybė argumentų kartojasi, kad
susidūrėme su nuosekliai besitęsiančia tradicija, gal
net opozicijų tradicija: teiginiai kartojasi, vieni kitiems
prieštarauja. Šitaip galime įžvelgti tam tikrą struktūrą.
Analitinės filosofijos paveikta filosofijos istorija, visų
pirma JAV, padarė labai daug parodydama ir iškeldama
Viduramžių logikų išradingumą, taip pat genialų logikos
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įrankių naudojimą Viduramžių teologų svarstymuose.
Netgi gali būti, kad kur kas daugiau logikos naujovių
esama teologijos traktatuose, skirtuose Švč. Trejybei,
nei logikos traktatuose, kurie dažniausiai būna nuolat
besikartojantys logikos vadovėliai. Šių dalykų nepa
stebėjo net Gilsonas. Manyta (jei neklystu, tai buvo F.
J. Picavet idėja), kad nuomonių ginčus lėmė universalijų
problema: ji buvo suprantama veikiau kaip metafizinė,
o ne loginė, kaip prigimties bendrumo klausimas, o
šiandien šią problemą tyrinėtų veikiau kaip loginę, būtų
nagrinėjama, kokiais argumentais ir logikos įrankiais
naudotasi ginant vieną ar kitą poziciją.
Kalbant apie naujus dalykus, reikėtų pasakyti, kad
dabar pastebimai susidomėta kalbos klausimais. Ma
nau, kad šiuo požiūriu iki Naujųjų amžių Viduramžiai
yra turtingiausias laikotarpis. Kantas sakė, kad logika
tobulybę pasiekė Aristotelio darbuose. Šiand ien jis
dažnai kritikuojamas, kad nesugebėjo numatyti logiką
atnaujinusios šiuolaikinės simbolių logikos, kuri yra
mažų mažiausiai nemenkesnė revoliucija logikoje nei
toji, kurią įvykdė Aristotelis. Bet tarp juodviejų dar yra
ir Viduramžių revoliucija: susidomėjus atskira proble
ma, atsisakoma nepertraukiamumo ir nekintamumo
idėjos ir pirmiausia imamasi argumentųanalizės, – šių
dalykų niekur daugiau neaptinkame.
Tad antai Hegelio mokykla, žūtbūt siekusi surasti
koką nors vieningumą ir racionalumą, šiandien netenka
įtakos. Kita – veikiau analitinė – mokykla labiau domisi
loginiais įvairių diskusijų argumentais ir gali pasirodyti
pakankamai gyvybinga. Pagaliau esama ir Alaino De
Libera požiūrio, – kadangi aš prancūzas, esu paveiktas
ir puikiai pažąstu šą tyrinėtoją. Jis galbūt nėra labai
nutolęs nuo kai kurių vokiečių ar italų istorikų idealų.
Jis mano, kad Viduramžių filosofija yra dažniausiai
anoniminių tekstų visuma, – nepaisant to, kad jie kar
tais ir turi autorius, dažnai jų neąmanoma neabejojant
kam nors priskirti, nes daugelis minčių kartojasi. Tad
laikantis jo požiūrio, reikėtų mėginti susekti šių tekstų,
šaltinių, svarstymų, atėjusių iš graikų ar arabų, judėji
mą, kaip jie patenka į Viduramžių krikščioniją, stebėti,
kaip juda argumentai, jų sekos, kaip po truputą kinta
problemos, išmatuoti šiuos pokyčius, pamatyti, kaip po
truputą jie susideda į būdingas struktūras, pastebimas
tik išmatavus skirtumus. Jei reikėtų pasakyti, kas ga
lėtų būti tokios vizijos modelis, matyt, tektų paminėti
Michelą Foucault. Tai tarsi Viduramžių magmos arche
ologija. Šiandien niekas negali aprėpti visos Viduramžių
raštijos, nes milžiniška Viduramžių tekstų dalis dar
nėra išleista, išleistas gal tik koks ketvirtadalis visų
Viduramžių raštų, – tai juk dešimt mąstymo amžių,
dažniausiai anoniminio mąstymo, daugelio jo gijų dar
neąmanoma išpinti, neąmanoma surasti vienos ar kitos
nuolat kartojamos minties pradininko, tekstai dar nė
ra aiškiai surūšiuoti, kurie jų yra svarbūs ir kurie nela
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bai. Šiandien dažnai tiriami nereikšmingi nereikšmingų
autorių tekstai, tad būtų galima klausti, ar verta? Mano
nuomone, šiandien dar stokojama pakankamo atstumo.
Šiandien žinome didžiuosius autorius, nes juos dažniau
siai cituoja kiti Viduramžių autoriai, jų amžininkai. Bet
jei norime filosofijos istorijos, atspindinčios Viduramžių
filosofijos visumą, manau, kad ši dirva dar permenkai
įdirbt a – tok ia gal ėt ų būt i šiuol aik in ės ist or iogr afijos pamoka.
Filosofija ir filosofijos istorija. Kartais girdėti skundų,
kad šiandien akademiniame pasaulyje labiau mėgstama
filosofijos istorija, kad filosofijos kaip ir visai nebelieką.
Ar reikia šiandien filosofiją ginti nuo istorijos?
Galbūt nustebinsiu, juk kalbatės su manimi pirmiau
siai kaip su Viduramžių filosofijos istoriku. Manau, kad
tai, kaip filosofija yra dėstoma daugumoje Europos šalių,
kur filosofijos istorija išties pasiglemžia daugiausia vie
tos, kelia grėsmę filosofijai kaip tokiai, ir šis pavojus
labai suprantamas. Viso to priežastys ir institucinės,
ir filosofinės. Pirma institucinė priežastis – filosofija
visuomet buvo labai mažo elito užsiėmimas. Šiandien
filosofija dėstoma nors ir ne be galo plačiai, bet vis dėl
to apima gana didelą klausytojų skaičių, jai taikomos
akademinės prievolės – studentų ir dėstytojų žinių
vertinimas pagal kitų disciplinų modelą, konferencijos,
publikacijos, turinčios atitikti nustatytus standartus.
Asmenybei tai tam tikras rezultatus pateikti reikalau
jantis psichologinis spaudimas.
Tačiau tai nėra būdingas institucijos bruožas, ko gero,
tiesiog esama tendencijos judėti tapimo mokslu kryptimi.
Filosofija tampa mokslu įvairiais būdais. Vienas – virsti
esamų mokslų priedėliu, tapti savita mokslo epistemo
logija, į savo dėstymą maksimaliai įtraukti kuo daugiau
pozityvaus žinojimo, kad pati filosofija jau nebebūtų to
kia reflektyvi ir spekuliatyvi, o kitas – tapti savo pačios
mokslu virstant filosofijos istorija. Tai, žinoma, filosofinis
darbas, leidžiantis paaiškinti kitus filosofus, netgi pa
teikti ilgesnių ar trumpesnių laikotarpių interpretacijas
peržengiant tiriamo filosofo argumentacijos ribas ir t. t.
Tampančios mokslu filosofijos argumentacija pasidaro
objektyvesnė, jos vertinimai universalesni, anonimiš
kesni, – šitaip tampa įmanoma vertinti studentus ir
sulaukti kolegų pripažinimo.
O štai savarankiškas mąstytojas tarsi išsprūsta iš
šių standartų, todėl kyla grėsmė, kad ir aplinkiniai, ir
jis pats savęs deramai neąvertins. Manau, kad derė
tų pastebėti šio aspekto svarbą. Analitinės filosofijos
pasaulyje esama nelabai senos, gal tik vieno amžiaus
kultūros, kur argumentų debatai vertinami labiau negu
istorinis žinojimas, kai dėl jau minėtos moksliškumo
tend enc ij os gal ų gal e atg imst a schol ast ik os pas au
lis: argumentų technika tampa labai svarbi, disputo
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dalyviai specializuojasi naudoti tam tikrus argumen
tavimo tipus panašiai kaip istorikai, neišmanydami
bendrosios filosofijos problematikos, ir, be to, neišma
nydami istorijos bei iš naujo išradinėdami filosofinius
debatus, vykusius ankstesniais amžiais. Manau, kad
šie priekaištai didžiąja dalimi pagrąsti, bet iš dalies ir
neteisingi. Norėčiau pateikti vieną kitą pavyzdą. Filo
sofijos istorijos neišmanymas niekada nebūna visiškas.
Galima ir nežinoti kokio nors dalyko, kurio tikslus
išmanymas pareikalautų viso gyvenimo, bet galima ži
noti, kad problemos jau svarstytos ir bendrais bruožais
žinoti pasiūlytus jų sprendimus. Manau, galima, kaip
dažnai daro analitiniai filosofai, pasakyti, kad antai
šv. Tomo Akviniečio, Kanto ar kitų sprendimas buvo
toks ar anoks, ir dešimčia puslapių reziumuoti tai, ką
jie dėsto šimtuose vertų išsamaus tyrimo puslapių. Jei
autorius yra pakankamai protingas, jis tikrai sugebės
apčiuopti argumento esmę. Stiprus argumentas prieš
būtų tai, kad neąmanoma visiškai tiksliai atkurti vieno
ar kito filosofo minčių, nes reikėtų suprasti ir jų kon
tekstą. Bet tuomet tektų sutikti su tvirtinančiaisiais,
kad filosofijos istorijos iš viso nėra reikalo studijuoti,
nes suprasti galima tik dabartą. Bet šią hipotezę būtų
galima ir pratęsti: mes negalime suprasti savo amžinin
kų, kaip tvirtina hermeneutinė filosofija, mes negalime
suprasti vieni kitų, mes tik kaip archeologai kasinėjame
savo diskusijų medžiagą.
Ir čia tenka grąžti prie doktrinos klausimo. Europoje
filosofijos istorija pasidarė tokia įtakinga dėl to, kad kai
kurie filosofai nusprendė, jog filosofija, kokia ji buvo,
neseniai baigėsi. Baigėsi, nes baigėsi savitas mąstymo
amžius, ir kad jo nebegalima atgaivinti. Nuspręsta,
kad reikia eiti kitais keliais negu tradiciniai raciona
lūs argumentai. Šią kryptą plėtoja kai kurie prancūzų
filosofai, dažnai labiau žinomi užsienyje negu Pran
cūzijoje, tai taip pat ir fenomenologija, kuri aprašinė
dama, todėl kartais netradiciškai argumentuodama,
mąsto kitaip, galbūt net kitus objektus. Man atrodo,
kad dar vienas svarbus paaiškinimas, kodėl paplitusi
filosofijos istorija, būtų toks: manoma, kad filosofas
analitikas, neišmanydamas filosofijos istorijos, tiesiog
kartoja jau nueitą kelią ir galų gale vienaip ar kitaip
pasiekia tą pačią išvadą.
Ą šią problemą galima žiūrėti ir dar kitaip. Manoma,
kad filosofijos istorija – pažangos istorija ir kad (ypač
tai buvo juntama Prancūzijoje) radikali Kanto kriti
ka visiškai sugriovė senąją metafiziką, kad prie jos
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jau nebegalima grąžti, kad reikia kitų dalykų, kad po
Kanto negalima daryti to, kas buvo daroma iki Kanto.
Manyčiau, kad taip per daug sureikšminama vieno mąs
tytojo filosofija. Filosofijos istorija rodo, kad kiekvienas
naujas filosofas apie filosofiją žino šiek tiek daugiau, ir
tikiu, kad joks mąstytojas negali mūsų pasmerkti nebe
mąstyti taip, kaip buvo mąstoma anksčiau. Manau, kad
ir šiandien galime vėl imtis René Descartes’o argumentų
ir iš naujo juos svarstyti. Filosofija ir mokslas skiriasi
kaip tik tuo, kad filosofijos argumentai retai būna vi
siškai išsikvėpę. Juos persvarstant tiesiog reikia imtis
kitų sąvokų ir atremti kitus prieštaravimus, į kuriuos
anas filosofas neatsakė. Šitaip galima pagrąstai išeiti
iš filosofijos istorijos, tai gali pagrąsti veiksmingesną
filosofų ir filosofijos istorikų bendradarbiavimą. Manau,
kad tai du skirtingi, vienas kitą praturtinti galintys
darbai. Filosofijos istorija, kaip kiekviena istorija, yra
labai įdomi, kita vertus, ji turėtų pagelbėti filosofui,
nelinkusiam gilintis į senųjų filosofinių tekstų studijas,
ir pateikti jam savo erudicijos vaisius.
Mieliau įsivaizduočiau tam tikrą darbų pasidalijimą,
bendradarbiavimą: filosofai savo ruožtu gali pasiūlyti
istorikams naudingų sąvokų įrankių, taip visuomet ir
būdavo. Bet galimas ir abiem pusėms kenksmingas
radikalizmas, kai istorija užsisklendžia savyje kartu
stiprindama nuomonę, esą filosofija jau baigėsi ir ge
riausiu atveju teliko filosofijos istorija: tai labai radikali
filosofinė tezė, negatyvus mąstymosugebėjimo filoso
fuoti vertinimas. Antra vertus, filosofų panieka istorijai
gresia dideliais laiko praradimais, nes neąmanoma iš
naujo viską atrasti. Tai taip pat labai radikalus teigi
nys, jei ją suprastume kaip tvirtinimą, kad dvidešimt
penk i fil osofi j os amž iai nea ts kleid ė niek o įdom aus.
Veikiau manyčiau, kaip sakė François La Rochefou
cauld, kad viskas jau parašyta nuo tada, kai atsirado
mąstantys žmonės, kad pagrindinius dalykus pasakė
Platonas ir Aristotelis, bet prasminga filosofuoti, o ne
tik skaityti Platoną ir Aristotelą, nes šiandien klau
simus keliame kitaip, mes keliame kitus klausimus: į
juos atsakyti ir yra filosofuoti. Kai kuriuos atsakymus
gali duoti filosofijos istorija, bet šie mūsų klausimai,
net ir būdami tie patys, yra iš esmės kiti. Nesutikčiau
su teigiančiais, kad filosofija taip pasikeitė, jog mūsų
klausimai jau visiškai kiti, neturi nieko bendra su se
nųjų filosofų klausimais. Tai tie patys klausimai, bet
jie pasikeitė, nes visą tą laiką žmonės daug mąstė, ir
tai problemą didina.
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muzika

Skaičių simbolika Johanno
Sebastiano Bacho kompozicijose
Judita Žukienė

Skaičiaus ir muzikos koreliacija, atrodytų, nėra tokia
patraukli kaip menų sintezės ar sinkretiškumo idėjos,
ir toks požiūris siejamas su romantikų pozicijomis, jai
priskiriamos „jausmų kalbos“ funkcija. Tačiau oponuo
jantys autoriai, iškėlę grynosios muzikos fenomeną,
ieškojo racionalių tyrimo metodų bei būdingų grynosios
muzikos pavyzdžių. Vienu charakteringiausių pavyzdžių
laikyta kai kurių Baroko epochos autorių kūryba, ypač
išskiriant Johanno Sebastiano Bacho instrumentines
kompozicijas. Tačiau ši nuostata netrukus buvo pa
neigta, atskleidus gausius, remiantis muzikos retorikos
principais sukurtus, muzikinius vaizdinius. Be to, XX
a. pradžioje pradėta nagrinėti ir įvairius prasmių, su
sijusių su skaičių simbolika, perteikimo atvejus, ir šie
tyrimai galutinai paneigė mitą, jog Bacho instrumentinė
muzika yra grynosios muzikos etalonas.
Ąvairių simbolinių prasmių užslėpimas, žodžių, mono
gramų užšifravimas skaičiais muzikos kūriniuose ap
tinkamas dar Viduramžiais, tačiau itin paplito Baroko
epochoje. Domenico Scarlatti, Dietrichas Buxtehude,
Georgas Philippas Telemannas, Heinrichas Schützas
savo kompozicijose naudojo skaičius kaip krikščioniškos
kilmės simbolius. Jų tyrinėjimas, atskleidimas leidžia
giliau pažvelgti į kūriniuose užslėptas turinio prasmes,
suvokiant skaičius kaip tam tikros prasmės atitikmeną.
Itin daug įvairių skaičiais užslėptų prasmių randame
Bacho kompozicijose.
Dar XVIII a. pradžioje, tęsiant Viduramžių mokslo
tradicijas, muzika buvo laikoma matematiniu mokslu.
Apie tai randame minčių ir XVII a. pabaigos – XVIII a.
pradžios mokslininkų Andreaso Werckmeisterio, Jo
hanno Matthesono, Johanno Walterio darbuose. Prie
laidas manyti, jog daug šio kompozitoriaus kūrinių
yra paremti griežta logika bei gausiais matematiniais
skaičiavimais, leidžia daryti pavyzdžiai, kai vienu ar
Jud it a Žuk ienė (g. 1973) – Liet uv os muz ik os akad em i
jos doktorantė. Nuo 1998 m. dirba Muzikos enciklopedijos
grupės moksline redaktore Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institute.
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kitu pavidalu aptinkami skaičiai yra akivaizdžiai susi
ję su poetiniu kūrinio tekstu bei prasminiu kontekstu.
Tokius tyrimus skatina ir 1905 m. Alberto Schweitzerio
teiginys, jog Bachas muziką rašė kaip „matematikas,
matantis priešais save visą apskaičiavimų daugybę“
(Schweitzer, p. 192).
Be to, medžiagos tyrinėjimams teikia ir patys Bacho
kūrinių rankraščiai. Jų paraštėse tyrinėtojai dažnai
rand a užr aš yt us skaičius, kur ie akiv aizd žiai sus i
ję su kūrinio sąranga (pvz., taktų skaičius), taip pat
monogramų, kurios turi aiškius savo skaitmeninius
atitikmenis. Taigi šalia įvairių muzikos išraiškos prie
mon ių (ret or in ių fig ūr ų, įvair ių graf išk ai išr eikšt ų
simbolių), kurių dėka muzikoje galima užfiksuoti tam
tikras prasmes, Bacho kūryboje gana dažnai pasitel
kiama skaičių simbolika.
Ąvairiais skaičiavimais, užslėptomis skaičių reikš
mėmis Bacho kūryboje ypač domėjosi XX a. muzikos
teo r et ik ai: Friedr ic has Smend as, Ludw ig as Praut
zschas, Ruth Tatlow, Jurijus Petrovas, A. Maikaparas
ir kiti, kurių pateikta skaičių užšifravimo/iššifravimo
metodologija remiamasi šiame straipsnyje. Prieš anali
zuojant konkretų kūriną, pirmiausia reikia išsiaiškinti
tris dalykus: 1) kokie muzikos kalbos elementai tampa
skaičiavimo objektu, 2) kokio pobūdžio prasmės gali
būti paslepiamos skaičiais ir 3) nuodugniai ištirti pačią
užšifravimo/iššifravimo technologiją.
Ieškant natose su konkrečia prasme sietinų, įvai
riais būdais paslėptų skaičių, reikia atkreipti dėmesą
į: 1) kūrinio dalių, taktų, pustakčių kieką; 2) kūrinio
temų pakartojimų kieką; 3) temą sudarančių garsų
kieką (šiuo ir kitais atvejais skaičiuojamas real iai skam
bančių garsų kiekis, dar vadinamas klavišų užgavimų
(angl. keystroke) kiekis); 4) melodiją arba visą partiją
(dažniausiai vokalinę) sudarančių garsų kieką; 5) bo
so partijos garsų kieką; 6) atskirų instrumentų partijų
garsų choraliniuose intarpuose kieką; 7) visų kūriną ar
jo dalą sudarančių garsų kieką. Tiriant Baroko muzikos
meistrų opusus, remiantis šia metodologija ir siekiant
gauti kuo objektyvesnius rezultatus, būtina naudotis
kūrinių pirminio teksto (vok. Urtext) leidimais, nes
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redaktorių pataisymai gali suardyti autentišką kom
pozitoriaus kūrinio sąrangą.
Muzikos kompozicijose aptinkamos trys skaičių gru
pės, siejamos su konkrečia prasme: 1) skaičiai simbo
liai – kai skaičius traktuojamas kaip simbolis, savaime
turintis tam tikrą prasmę, dažniausiai paimtą iš Bibli
jos (pvz., skaičius 3 dažniausiai interpretuojamas kaip
Trejybės simbolis); 2) skaičiai, kuriais užšifruojamos
monogramos ar žodžiai, pvz., skaičius 14 yra žodžio
BACH skaitm en in ė išr aišk a, 112 – CHRIST US; 3)
skaičiai, kurie tarsi nurodo į tam tikrą psalmę ar kitą
Šv. Rašto šaltiną, t. y. jie aiškinami kaip konkrečios
psalmės numeris.

Skaičiai simboliai
Baroko epochos muzikos kūriniuose labiausiai buvo
paplit usios simbolinės skaičių reikšmės, kurių aiš
kinimas rėmėsi krikščioniška numerologijos tradicija.
Krikščioniška skaičių interpretacija sieta su Biblijoje
minimomis skaičių reikšmėmis, antai, skaičius 1 yra
aiškinamas kaip Dievo Tėvo ir apskritai vieno Dievo
simbolis. Tačiau daugelis skaičių Šv. Rašte figūruoja
keliuose skirtinguose kontekstuose ir todėl siejami su
keliomis skirtingomis (kartais net priešingomis) reikš
mėmis, antai, skaičius 5 simbolizuoja penkias Kris
taus žaizdas, penkis duonos kepalus, kuriais Kristus
pamaitino 4000 žmonių, ir kartu yra blogųjų dvasių,
velnio simbolis.
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Tarp dažn iaus iai muz ik os kūr in iuos e apt ink am ų
skaičių simbolių yra 6. Nuo antikos laikų traktuojamas
kaip tobulas skaičius (lot. numerus perfectus), sudary
tas iš pirmų trijų skaičių sumos (1 + 2 + 3 = 6). Be to,
šių skaičių proporcijos išreiškia tobulus muzikinius
konsonansus: 1 : 2 – oktava, 2 : 3 – kvinta. Biblijoje
šis skaitmuo aptinkamas kaip šešių dienų, per kurias
Dievas sukūrė pasaulą, simbolis. Imituodami tvėrimo,
kūrybos procesą, Vakarų Europos kūrėjai dažnai savo
kompozicijas grupavo po šešias, pvz., Thelemannas
sukūrė 6 uvertiūras orkestrui, 6 sonatas violonei, 6
sonatinas smuikui, 6 trio sonatas, 6 sonatas dviem išil
ginėms fleitoms ir t. t. Gausu šešiadalių ciklų ir Bacho
kūrinių sąraše: 6 sonatos vargonams (BWV 525–530),
6 angliškos siuitos (BWV 806–811), 6 prancūziškos
siuitos klavyrui (BWV 812–817), 6 sonatos ir partitos
smuikui solo (BWV 1001–1006), 6 siuitos violončelei
solo (BWV 1007–1012), sonatos smuikui ir klavyrui
(BWV 1014–1019), 6 Brandenburgo koncertai (BWV
1046–1051) ir t. t. Analogiško grupavimo pavyzdžių
gausu ir Arcangelo Corelli, Georgo Friedricho Hände
lio kūryboje.
Bacho kūryboje gausu atvejų, kai simboliniai skaičiai
įkūn ij am i įvair iais pav id al ais, pvz., Bac ho chor al o
vargonams Dies sind die heiligen zehn Gebot („Čia yra
dešimt šventų įsakymų“, BWV 679) melodijos pirma
dalisdešimt kartų kartojama vargonų pedalo partijoje.
Kartojimų kiekis simbolizuoja dešimt Dievo įsakymų,
apie kuriuos kalbama choralo tekste. Dažnai minimi ir
paskutiniai penki taktai iš „Pasijos pagal Matą“ (BWV
244), Nr. 15 Er sprach: Gehet hin in die Stadt zu Einem.
Paskutinės vakarienės metu Kristui išpranašavus, jog
vienas iš apaštalų ją išduos, apaštalai labai nusiminė,
susižvalgė ir kiekvienas atskirai klausė: „Nejaugi aš,
Viešpatie“ (vok. Herr, bin ich’s?). Klausimą pradedantis
kreipinys Herr nuskamba tik vienuolika kartų, nors
apaštalų yra dvylika. Beje, Evangelijoje pagal Matą
Judas taip pat paklausia: „Nejaugi aš, rabi?!“ (Mt 26,
22–25), tačiau muzikinėje Mato evangelijos kompozi
cijoje Bachas sąmoningai palieka vienuolika klausi
mų. Neištartas klausimas simbolizuoja Kristų išduoti
apsisprendusio Judo tylėjimą. Krikščioniškoje skaičių
simbolikos tradicijoje skaičius 11 turi negatyvią pras
mę – jis simbolizuoja nuodėmę, nusidėjimą.

Monogramų, šventų žodžių užšifravi
mas
A = 1	E = 5	I (J) = 9
N = 13	R = 17
W = 21
B=2
F = 6	K = 10	O = 14	S = 18
X = 22
C = 3	G = 7
L = 11	P = 15	T = 19	Y = 23
	D = 4
H = 8	M = 12
Q = 16	U (V) = 20 Z = 24
Šifruojant šiuo metodu, raidės i ir j, taip pat u ir v traktuojamos kaip
ta pati raidė.
1
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sonatos (kuri yra visos kompozicijos centras) I dalyje
temos vedimą keturiolika kartų (ÌMaikapar, s. 25).

Ąvairių žodžių, frazių ar net teksto fragmentų už
šifravimo muzikos garsais praktika – irgi gana senas
reiškinys. Šifravimas natomis Viduramžiais buvo vie
nas slaptaraščio būdų. Tačiau vėliau bene labiausiai
paplito įvairūs skaitmeniniai šifrai, sumavę žodžius
sudarančių raidžių skaitmeninius ekvivalentus. Po
puliariausia buvo lotyniškos abėcėlės sistema, kurios
atitikmenys – skaičiai – išsidėsto paprasčiausia arit
metine progresija1. Susumavus visas pasirinkto žodžio,
frazės, monogramos raides, buvo gaunamas skaitmuo,
kuris tapdavo konkretaus žodžio skaitmenine išraiška.
Antai, žodą BACH atitinka skaičius 14, kadangi: BACH
= B (2) + A (1) + C (3) + H (8) = 14.
Žodžio CREDO (lot. tikiu) užšifravimo veiksmas at
liekamas taip pat: CREDO = C (3) + R (17) + E (5) + D
(4) + O (14) = 43.
Tokiu pačiu principu apskaičiuojami ir kiti Baroko
muzikai prasmingi skaičiai, simbolizuojantys tam tikrus
žodžius iš Šv. Rašto arba Bacho kūryboje pasitaikančios
monogramos: 29 = J. S. B., taip pat S. D. G. (Soli Deo
Gloria, lot. vienam Dievui šlovė), 41 = J. S. BACH, 47
= HERR arba DEUS (vok. Viešpats; lot. Dievas), 48 =
I. N. R. I. (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, lot. Jėzus
Nazarietis žydų karalius), 53 = SOHN (vok. sūnus), 59 =
GOTT (vok. Dievas), taip pat GLORIA (lot. šlovė), 61 =
ISRAEL, 70 = JESUS, 73 = ZEBAOTH, 75 = BETHLE
HEM, 83 = IMMANUEL (hebr. Dievas su mumis), 112 =
CHRISTUS, 158 = JOHANN SEBASTIAN BACH ir t. t.
Muzikoje šie skaičiai figūruoja įvairiais pavidalais,
pvz., Mišių h-moll (BWV 232) Credo dalyje (Nr. 12)
penkių balsų choras žodą credo kartoja 43 kartus. Be
to, suskaičiavus ir dviejų Credo dalies chorų – Nr. 12
(Credo in unum Deum) ir Nr. 13 (Patrem omnipoten
tem) – taktų kieką, gauname 45 + 84 = 129, kurą galime
aiškinti kaip tikėjimą Dievu kaip Trejybe (skaičius 129
gaunamas skaičių 43 (CREDO) sustiprinus tris kartus:
43 x 3 = 129).
Bacho parašo skaitmeninė išraiška siejama net su
keliais skaitmenimis ir aptinkama įvairiais pavidalais.
Kaip vienas ryškiausių pavyzdžių dažniausiai minimas
choralas Von deinen Thron tret ich hiermit (BWV 668),
kurio pirma melodijos dalis sudaryta iš keturiolikos
garsų (BACH = 14), o visa melodija apima keturiasde
šimt vieną natą (41 = J. S. BACH). Pilną parašą, kurą
sudaro abu kompozitoriaus vardai ir pavardė, aptinka
me chorale vargonams Wen wir in hochsten Noten sein
(BWV 641) – 158 melodijos garsai iššifruojami kaip
JOHANN SEBASTIAN BACH. Skaičius keturiolika,
dažnai traktuojamas kaip žmogaus simbolis, gali būti
aiškinamas ir kaip Bacho (BACH = 14) parašas. Taip
Maikaparas aiškina „Muzikinės aukos“ (BWV 1079) trio

prasminą kontekstą prasmėmis, aptartomis konkrečioje
Šv. Rašto ištraukoje. Smendas šią muzikoje aptinkamų
skaičių rūšą vadina citatomis (angl. quotations). Tačiau
dėl jų gana neapibrėžto turinio, manyčiau, tikslingiau
šiuos skaičius vadinti skaičiais nuorodomis. Prielaida
apie tokių skaičių egzistavimą yra priimtina, nes Ba
chas bei jo amžininkai labai gerai išmanė Bibliją bei
visą jos sąrangą. Atskiri skaičiai, aptinkami muzikos
kūr in iuos e, gal i būt i int erp ret uoj am i kaip nuoroda
į ištrauką iš Biblijos. Toks skaičius gali žymėti tam
tikros knygos skyrių, psalmės numerą2 ar net nurody
ti konkrečią eilutę. Aiškų skaičiaus nuorodos pavyzdą

2
Nagrinėjant Bacho užšifruotas nuorodas į konkrečias psalmes, rei
kia remtis protestantų Biblijose priimta psalmių numeracija, perimta iš

hebrajiškos tradicijos. Lietuvoje ir dabar vartojamų arkiv. Skvirecko arba
kun. Liesio verstų Psalmynų numeracija yra kitokia – Vulgatos.
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Skaičiai nuorodos
Bacho muzikos tyrinėtojai (Smendas, Prautzschas ir
kt.) kai kuriuos muzikos kūriniuose aptinkamus skaičius
interpretuoja kaip tam tikras nuorodas į psalmes ar
kitus Šv. Rašto šaltinius. Jie papildo turimą kūrinio

J. S. Bacho Sanctus dalies autografas iš Mišių h-moll
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pateikia Smendas. Jo teigimu, rečitatyvas Mein Jesu
schweigt iš „Pasijos pagal Matą“ yra akivaizdi nuoroda
į Ps 39 10-ą eilutę („Aš pasidariau nebylys, neatveriu
savo burnos, nes tu tai padarei“), kadangi skaičius 39 ir
10 atitinka dešimtyje padalos taktų išdėstyti 39 basso
continuo akordai (Tatlow, p. 26).
Ypač daug apie Bacho kūriniuose aptinkamus skaičius
nuorodas rašė vokiečių muzikologas Prautzschas. Rem
damasis Abrahamo Calovio raštais, nurodė keleto psal
mių apibendrintų prasmių, t. y. psalmių turiną aiškino
dažniausiai pagal tai, kas jose daugiausia minima: Ps
22 kalbama apie kančias ir nukryžiavimą, Ps 23 – apie
užuojautos kupiną ganytojo tarnybą, Ps 24 – apie mūsų
garbingąją Viešpatą, Ps 35 – apie jo neteisingą persekio
jimą, Ps 69 – apie pragaro baimę, Ps 97 – kaip jis visose
šalyse turi būti išaukštintas (Prautzsch, p. 13). Tačiau
toks psalmių teksto apibendrinimas kelia abejonių.
Ps 22 kalbama apie kankinimus, tačiau visai neužsi
menama apie nukryžiavimą – juk psalmės yra Senojo
Testamento dalis! Taip pat klaidingai interpretuojamas
ir Ps 35 poetinis turinys, nes joje pasakojama ne apie
Viešpaties, o žmogaus persekiojimą. Nagrinėdamas „Fu
gos meną“ (BWV 1080), Prautzschas skaičius nuorodas
įžvelgia pačiais įvairiausiais pavidalais. Pavyzdžiui, I
fugos taktų skaičius aiškinamas kaip nuoroda į Ps 78,
VI fugos temos II, V, VIII, IX, X ir XI vedimai inter
pretuojami kaip nuorodos į atitinkamas Ps 6 eilutes.
Tačiau kai kurie Prautzscho pateikti skaičiai nuorodos
atrodo dirbtini, nepagrąsti. Bene labiausiai stebina
Prautzscho bandymas VI fugos pradžioje kompozitoriaus
parašytą atlikimo nuorodą in Stylo Francese išaiškinti
kaip nuorodą į Ps 51 (Prautzsch, p. 70). Muzikologas
suskaičiavo visas frazės raides – 15, gauto skaičiaus
narius sukeitė vietomis – 51 ir įvardijo kaip nuorodą į
Ps 51, kuri esanti Šv. Dvasios simbolis. Kodėl reikėjo
skaičiuoti ir žodinės frazės raides? Kodėl buvo sukeisti
gauto skaitmens nariai, kai skaičius 15 turi adekva
tų psalmės atitikmeną? Dėl didelės psalmių gausos
skaičiai nuorodos buvo vartojami jų tikruoju pavidalu,
išvengiant įvairių modifikacijų, todėl narių sukeitimas
šiuo atveju atrodo nepateisinamas.
Taigi skaičiai nuorodos ne tiesiogiai įvardija užšif
ruotą konkrečią prasmę, o tarsi papildo, paa išk in a
kūrinio poetiną turiną, kurio esmė nusakoma kitų,
apčiuopiamesnių prasminių vienetų dėka. Todėl šie
skaičiai nuorodos yra itin sunkiai atpažąstami, keliantys
daugiausia abejonių dėl jų vartojimo atvejų.

Skaičių iššifravimo technologija
Iššifruoti skaičiais užslėptas prasmes gana sudėtin
ga, nes Bachas savo kūriniuose dažnai jungia įvairius
prasmės užšifravimo metodus. Aptartas Bacho kom
pozicijose aptinkamų skaičių iššifravimo galimybes
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dar praplečia įvairios galimos skaičių kombinacijos,
aritmetiniai veiksmai, kuriuos pasitelkę Baroko kom
poz it oriai part it ūr os e užš ifr uod av o jiems svarb ias
reikšmes. Sudėtingos skaičių užšifravimo/iššifravimo
technologijos buvo taikomos galimų prasmių ratui pra
plėsti, t. y. šalia skaičių simbolių bei sumarinių žodžių
raidžių ekvivalentų kompozicijose funkcionuodavo kitos
kilmės skaitmeniniai kodai. Todėl reikia plačiau aptar
ti tam tikrus matematinius veiksmus ir procedūras,
kurios gali būti išaiškintos kaip tam tikros reikšmės
užšifravimo intencija. Svarbiausios skaičių užšifravimo
procedūros yra šios:
1) sukeitus dviženklą skaičių sudarančius skaitmenis
vietomis, gautas skaitmuo įgauna kitokią, dažniausiai
priešingą prasmę negu prieš tai, pvz.: 53 (SOHN) – Dievo
sūnus // 35 – Dievo sūnaus mirtis, 13 – mirtis, nelaimė
// 31 – mirties nugalėjimas;
2) kartais simboliniai skaičiai susilieja ir sudaro vie
ną prasmę, pvz., skaičiuje 131 susilieja dvi prasmės: 13
(mirtis) ir 31 (mirties nugalėjimas);
3) vienas skaičius gali sujungti keletą prasmių, pvz.,
111 aiškinama kaip Tėvas (1), Sūnus (1) ir Šv. Dvasia
(1), sudarantys Trejybę (3);
4) daugiaženkis skaičius gali būti suskaidytas į kelias
prasmes, pvz., skaičius 1275 sudarytas iš 12 (Bažnyčia,
bendruomenė) ir 75 (BETHLEHEM);
5) skaičius 0 traktuojamas kaip figūra tmesis (gr.
nutraukimas), jo pasirodymas skaičiuje (dažniausiai
vidur yj e) reišk ia pert rauk im ą, baigt ą, mirt ą, pvz.,
skaičius 101 gali būti interpretuojamas „nuodėmės (11)
palaužtas (0)“ prasme;
6) susidūrus su skaičiais, neturinčiais aiškios simbo
linės prasmės ar konkretaus žodžio atitikmens, prasmė
ieškoma pasitelkus įvairius matematinius veiksmus:
a) dažnai tam tikro skaičiaus prasmei sustiprinti
pasitelkiamas jo kėlimas kvadratu, kubu ir pan., pvz.,
196 = 142, t. y. skaičius 196 aiškinamas kaip sustip
rinta, pabrėžta simbolinio skaičiaus 14 prasmė arba
žodžio BACH suma;
b) kad prasmės būtų iššifruotos, skaičius gali būti
aiškinamas kaip dviejų prasmingų skaičių sandau
gos rezultatas. 129 = 3 x 43; tai reiškia tikėjimą (43
= Credo) Dievu kaip Trejybe (3);
c) manoma, kad tam tikromis prasmėmis užšif
ruoti buvo vartojamas ir sudėties veiksmas. Jo dėka
skaičius 111, sudėjus ją sudarančius skaičius (1 + 1
+ 1 = 3) gali būti suvokiamas kaip skaičiaus 3 (Švč.
Trejybės simbolis) atitikmuo. Taip pat galima sudėties
veiksmą taikyti pakartotinai, kai gautas dviženklis
skaičius dar kartą sumuojamas, pvz., skaičius 1822
3
Fuga išanalizuota remiantis leidiniu: Bach J. S., Das wohltemperier
te Klavier, Neue Urtext-Ausgabe nach den Quellen von Alfred Kreutz,
Leipzig: Edition Peters, s. a.
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Skaičių simbolika Johanno Sebastiano Bacho kompozicijose

išskaidomas ir susumuojamas: 1 + 8 + 2 + 2 = 13, o
gauto skaitmens nariai vėl sudedami: 1 + 3= 4.
Remiantis išvardytais principais, įmanoma atlikti
ir vokalinių, ir instrumentinių kūrinių skaitmeninę
analizę. Labai ryškus krikščioniškos skaičių simbolikos

Crucifixus dalis iš J. S. Bacho Mišių h-moll

vartojimo pavyzdys yra Crucifixus dalis iš Mišių h-moll.
Jis akivaizdžiai papildo poetiną dalies tekstą. Pavyz
džiui, temos garsų skaičių 5 galime aiškinti kaip skaičių
simbolą, simbolizuojantą penkias Kristaus žaizdas, o
ostinatiškai 13 kartų kartojama keturių taktų frazė
boso partijoje interpretuotina kaip mirties, nelaimės
simbolinė išraiška. Be to, čia figūruoja ir krikščioniškoje
simbolikoje svarbūs skaičiai 12 (12 apaštalų, 12 Apoka
lipsės skyrių, 12 šventojo miesto Jeruzalės vartų) ir 24
(amžinybės skaičius) (žr. iliustraciją p. 386).
Visų Crucifixus dalies taktų suma (53) gali būti inter
pretuojama kaip skaičius, užšifruojantis žodą SOHN. Taip
pabrėžiama, jog būtent Dievo sūnus mirė ant kryžiaus.
Dažnai Bacho kūryboje, pasitelkdami skaičių simbo
lines prasmes bei jų iššifravimo technologiją, galime
atskleisti tam tikras instrumentinių kūrinių, kurie iš
pirmo žvilgsnio nesusiję su kokiais nors vaizdiniais,
užslėptas prasmes. įvairūs muzikologai taip analizuo
ja pačius įvairiausius Bacho kūrinius – nuo choralinių
preliudų vargonams iki „Muzikinės aukos“ (BWV 1079)
ar „Fugos meno“ (BWV 1080).
Siekdami atskleisti įvairių skaitmeninių kombinacijų
iššifravimo galimybes, šiame straipsnyje detaliau ištirsi
4
Parrhesia (gr. laisvumas), muzikinė retorinė figūra, kurios specifiką
sudaro drąsūs disonansiniai sąskambiai melodinėje linijoje, „netei
singų“ – padidintų ar sumažintų – intervalų įvedimas melodijoje ar
harmonijoje.
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me Bacho Fugoje Nr. 4, cis-moll3 iš „Gerai temperuoto
klavyro“ I tomo skaičiais užslėptas prasmes. Pagrindinis
prasminis raktas čia yra pati kūrinio tema, dažnai pana
šiu pavidalu aptinkama Bacho kūriniuose ir įvardijama
kaip kryžiaus simbolis. Be to, pirmi keturi fugos temos
garsai būtent tokiu pavidalu, t. y. tarp jų išlaikant tuos
pačius intervalinius santykius, tik transponuojant temą
tonu žemiau – nuo garso b – identifikuojami kaip dar
vienas Bacho pavardės užšifravimo muzikos garsais
būdas. Taigi fugos tema – kryžiaus simbolis, dar apsupa
ma gausiomis retorinėmis figūromis, kurios prasmingai
ją papildo. Kaip ir Mišių h-moll Crucifixus dalyje, čia
gausiai vartojama figūra parrhesia4, todėl galime daryti
prielaidą, jog šios fugos prasminis turinys susietas su
nukryžiavimo tema. Be to, Fugoje cis-moll labai svarbi
yra skaičių simbolika, kuri papildo kūrinyje užslėptų
prasminių vienetų sąrašą.
Skaičius 5, penkių Kristaus žaizdų simbolis, fugoje
akivaizdžiai figūruoja dviem pavidalais: 1) fuga yra
penkių balsų, 2) tema sudaryta iš penkių garsų. Fugos
taktų skaičius 115 gali būti traktuojamas kaip skaičių
5 bei 23 sandauga (5 x 23 = 115). Skaičius 23, įvairiuose
šaltiniuose minimas kaip vienas iš nelaimę nešančių
skaitmenų, dar labiau sustiprina skaičiaus 5 negaty
viąją pusę (skaičius 23 nagrinėjamoje fugoje figūruoja
dar vienu pavidalu: 230 yra visų kompozicijos pustakčių
kiek is). Vis i pirm o bals o gars ai (klaviš ų užg av im o
skaičius) sudaro skaičių 295, kuris vėl akivaizdžiai da
lijasi iš 5 ir gali būti išreikštas kaip sandauga: 5 x 59
= 295. Skaičius 59 yra žodžio GOTT atitikmuo, o visas
skaičius 295 gali būti interpretuojamas kaip penkios
Dievo (GOTT – 59) žaizdos.
Fugoje cis-moll kelis kartus pasirodo ir Švč. Trejybę
simbolizuojantis skaičius 3. Trigubą jo sustiprinimą
simbolizuoja 3 kubinė išraiška (3 x 3 x 3 = 27), visų te
mos pravedimų skaičius – 27. Be to, suskaičiavus visų
žemiausio fugos balso klavišų užgavimo skaičių, paaiškė
jo, jog šis tarsi pratęsia vieno svarbiausių krikščioniškų
skaičių simbolių – 3 – sustiprinimo grandinę: 3 x 3 x 3 x
3 x 3 = 243 arba 35, t. y. sustiprinamas penkeriopai.
Visų fugos garsų (klavišų užgavimo) skaičių 1318
sunku tiksliai susieti su kokia nors prasme, kadangi jis
nėra kurio nors skaičiaus kvadratas, kubas ar ryškių
simbolinių skaičių sandauga. Todėl bandant ją paaiš
kinti, siūlytina naudoti kitas metodologijas – į šą skaičių
žiūrėti kaip į suvestiną arba atsižvelgti į jo narių sudėtą.
Išskaidyti šą skaičių galima taip: 131 ir 8 arba 13 31 8,
t. y. mirties (13) nugalėjimas (31) per prisikėlimą (8).
Tuo tarpu žvelgiant į šiuos keturis skaičius kaip sudė
ties veiksmo narius, gauname dvi prieštaringas sumas:
5
Vakarų Europos šalių kalbose žodą Dievas dažnai sudaro keturios
raidės: lot. Deus, vok. Gott, Herr, pranc. Dieu ir kt.
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1) 1 + 3 + 1 + 8 = 13 (mirtis, nelaimė), 2) 13 + 18 = 31
(mirties, nelaimės nugalėjimas), kurių galutinė suma
yra bendra – 4. Šą skaičių, atsižvelgdami į jau atskleis
tas fugoje užslėptas prasmes bei simbolius, galima būtų
suprasti kaip keturias Dievo vardą sudarančias raides5
arba interpretuoti kaip keturių evangelistų, aprašiusių
Kristaus kelią žemėje, simbolą. Be to, skaičius 4 figū
ruoja dar vienu akivaizdžiu pavidalu – fuga cis-moll
yra ketvirta „Gerai temperuoto klavyro“ I tomo cikle.
Taigi ir skaičius 4 bei su juo siejama simbolika šioje
kompozijoje nėra atsitiktiniai.
Apibendrindami gautus rezultatus, prieiname išva
dą, jog Fugoje cis-moll dominuoja du su konkrečiomis
prasmėmis susieti skaičiai: 3 ir 5. Jais išreiškiamą tu
riną Bachas papildo skaičių 4, 8, 13 ir 23 simbolinėmis
prasmėmis. Turimus duomenis papildžius kitais kū
rinyje figūruojančiais prasminiais vienetais (kryžiaus
simbolis, retorinės figūros), galima daryti išvadą, jog
šis opusas gali būti siejamas su konkrečiu vaizdiniu –
Nukryžiavimu.
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Tai dar kartą įrodo faktą, jog ir grynai instrumentinės
kompozicijos, neturinčios jų poetiną turiną nurodančios
antraštės ar programos, gali įkūnyti kompozitoriaus
pasirinktas aktualias temas bei vaizdinius. Jas galima
atskleisti atsižvelgiant į nagrinėjamo laikotarpio istori
ną, teoriną bei estetiną kontekstą, pasitelkus žinias apie
krikščionišką skaičių simboliką ir sudėtingą skaičiais
išreikštų prasmių užšifravimo ir iššifravimo technolo
giją. Taigi skaičių simbolika bei kiti su skaičiais susiję
prasmių užšifravimo veiksmai, naudoti Baroko epochos
muzikos kompozicijos praktikoje, akivaizdžiai praplečia
užslėpto turinio atskleidimo galimybes bei padeda su
konkretinti kūriniuose įkūnytus vaizdinius.
Gauti duomenys ypač svarbūs nagrinėjant muzikos
galimybes perteikti apibrėžto turinio iš šalies perimtas
prasmes. Papildydami gausią medžiagą apie muzikos
retoriką, garsų tapybą bei programiną kūrybos prin
cipą, jie dar kartą sudaro sąlygas įvardyti muzikos
vaizduojamąsias, komunikatyvias funkcijas kaip šios

meno šakos specifines savybes.
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filosofija

„Faidonas“:
filosofinė (anti)tragedija?
Tatjana Aleknienė

Platono skaitytojams ir tyrinėtojams gerai žinoma meist
riškai realistiška, snaudulio apgaubta „Puotos“ pabaiga:
nepaisant blaivių ir sveikatingų ketinimų pobūvio svečiams
vėl teko daug ir netvarkingai gerti; kai kas iš kviestinių
svečių išėjo, kiti užmigo; jau švito, ilgas pobūvio dalyvių
kalbas iki tol tiksliai įsiminęs pasakotojas, pabudęs iš ilgo
nakties miego, vėl užsnūsdavo, kai Sokratas taip pat nelabai
jau žvaliems ir galop užmigusiems komikui Aristofanui ir
tragikui Agatonui įrodinėjo (ir įrodė), jog tas pats žmogus
turi mokėti kurti ir komedijas, ir tragedijas, ir kad tragedijų
kūrybos amatą (t#cnh) įvaldęs žmogus pajėgtų sukurti ir
komediją. Pasak kone visą šiuolaikinę „puototyrą“ ištyrusio
Vytauto Ališausko1, lieka neaišku, „kaip kilo tokia kalba,
regis, tolima nuo pirmykštės temos? ar ji turi ką bendra
su Erotu?“ Galimas daiktas, Sokratas išties rezga naują
aporiją2. O gal nuo Eroto prie poetinių menų eita tuo pačiu
keliu kaip ir Platono „Valstybės“ III knygoje, kur šių menų
aptarimą užbaigia samprotavimai apie teisingą erotą, ir
visas svarstymas baigiamas apibendrinančiais Sokrato
žodžiais, esą „menų svarstymas baigtas ties ta vieta, kur ir
turėjo baigtis, nes menas turi atvesti prie grožio ‘erotikos’“3.
Nors ir „Valstybėje“ poezijos ir E(e)roto ryšys nusakytas
tik punktyriškai, remiantis ten nužymėtu perėjimu nuo
poetinių menų prie eroto, galima mėginti įsivaizduoti ir at
galinio kelio maršrutą. Ką jau kalbėti apie tai, kad „Puotos“
autoriaus valia sudarytas baigiamasis filosofo, tragiko ir
komiko trio Platono raštuose neišvengiamai iškelia vieną
ar kitą tragedijos ir komedijos meno tikrumo/pagrąstumo
ir „profesionalumo“ svarstymo variaciją. Žinoma, toks mu
zikinių menų (= mousik$, t„ mousik@) svarstymas nėra (ne
tik šiuolaikine, bet ir aristoteliška prasme) meno kritikos
dalis, – tai veikiau esminis auklėjamosios Platono pro
gramos punktas. Werneris Jaegeris „Paidėjoje“ teisingai
pastebi, kad, vertinant atstumiančiai agresyvius Platono
užmojus reformuoti meną, reikia turėti omenyje, kad pats
graikų menas tradiciškai ir Platono laikais tebesudarė

dvasinio ir religinio piliečių auklėjimo pamatą: Platono
Sokratas ne vien kritikuoja blogą poezijos įtaką piliečių
dorovei, bet ir užsimoja iš esmės pakeisti netinkamą (nes
klaidinga pasaulėžiūra grąstą) muzikinio ugdymo sistemą,
siūlydamas alternatyvų „meną“, alternatyvią „muziką“4.
Platono dialogų Sokratas neneigia universalaus menų
poveikio, ypač jaunai lanksčiai sielai, vadindamas mūziš
ką auklėjimą pagrindiniu, vyraujančiu5. Tačiau jis pats
pasiryžęs „nuo pirmų gyvenimo dienų“ pateikti augančiai,
tampančiai ir tikrąsias vertybes savyje brandinančiai sielai
kitą dvasiną maistą6. Platonui vėl (šą kartą dvasine pras
me) reikšmingas tampa graikišku žodžiu trof$ (graikiškai
nemokantys gali prisiminti žodžius „atrofija“, „hipertrofija“,
„distrofija“) nusakomas pirmykštis maitinimo ir auklėjimo/
auginimo ryšys7.
Tragediją siaurąja, tam tikros muzikinio meno rūšies,
prasme turi reformuoti filosofija, melodijos ir ritmo pamatan
dėdama naują žmogaus būdą ir naują gyvenimo viziją (tai
liudija išsamūs meno reformavimo svarstymai „Valstybėje“
ir „Ąstatymuose“), o plačiąja prasme (tai būtų aukštesnė
ugdymo pakopa arba viso gyvenimo ugdymo esmė) – pati
filosofija ir yra tikrasis menas; tokiame kontekste veikiau
siai reikia suprasti Sokrato žodžius apie mūzišką filosofų
veiklą8 ir filosofiją kaip didžiausią „muziką“ arba „meną“9.
Antra vertus, filosofai meną gali kurti savo pačių gyveni
mu arba filosofiškai tvarkomos valstybės gyvenimu – ir
viena, ir kita remiasi tais pačiais mėgdžiojimo (m%mhsiV)
ir supanašėjimo su originalu principais, kaip ir poetų kū
ryba, tik šąkart pamėgdžiojamas tikras, o ne iškreiptas
originalas, ir mėgdžiotojai be reikalo negausina mėgdžio
jimo grandžių: pasak „Valstybės“ Sokrato, apie žmogaus
ugdymą kalbantis Homeras pirmiau turėjo žinoti, kas
žmones daro geresnius, vadinasi, tapęs ugdymo vadovu
(=gemãn paide%aV) turėjo palikti praktinės savo paties
gyvenimo įtakos pėdsakų, išauklėjęs ypatingos gyvensenos

1
Platonas, Puota, arba Apie meilę, iš graikų k. vertė Tatjana Alek
nienė, paaiškinimus parašė, bibliografiją ir rodykles sudarė Vytautas
Ališauskas, Vilnius: Aidai, 2000, p. 206.
2
Plg. ibid.
3
de½ d# pou teleut…n t„ mousik„ eąV t„ toÒ kaloÒ ęrwtik@ (403c).
4
Plg. Jaeger W., „Paideia“, p. 209 sq.

Plg. Valstybė III, 401a: kuriwt@th ęn mousik trof$.
Plg. Jaeger W., op. cit., p. 221.
7
Ibid., p. 220.
8
Faidras 259d.
9
Faidonas 61a; plg. Valstybė VIII, 548b-c: tikroji Mūza – su (lydima)
svarstymais (l^goi) ir filosofija.
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sekėjų, – kad ir tokių, kokiais tapo Pitagoro ir pitagoriškos
gyvensenos sekėjai pitagorininkai10. Jeigu Homeras arba
Hesiodas (nepamirškime, jog Platono auklėjimo reforma
toriaus akimis žiūrint, abu didieji epų kūrėjai priklauso
tai pačiai tragiškos ugdybos tradicijai11) išties būtų gebėję
ugdyti žmones, įstengdami ne tik mėgdžioti, bet ir pažin
ti tikras etines vertybes, poetų amžininkai nebūtų leidę
jiems keliauti su savo giesmėmis, bet būtų vertę pasilikti
su jais arba patys būtų sekę paskui dainius, kol gautų
pakankamą ugdymo (paide%aV) dalą12. Būtent taip pačiu

savo gyvenimu tikrąsias, tyra proto akimi regėtas vertybes
mėgdžiojantą Sokratą iki paskutinės gyvenimo akimirkos
seka būrys ištikimų gerbėjų, bijančių likti be patikimo
gyvenimo mokytojo ir vadovo. Neatsitiktinai turbūt „Fai
done“, vardijant paskutinio Sokratopašnekesio liudytojus,
pateiktas išsamiausias sokratininkų būrelio narių sąrašas13.
Ir pats Platonas, vengdamas trečiaeilio mėgdžiotojo vaid
mens, dėl kurio „Valstybėje“ priekaištaujama Homerui14,
kuria taip, tarsi apskritai nebūtų jokio trečio sokratiško
gyvenimo meno mėgdžiotojo, šnekėtis, veikti ir liudyti pa
likdamas pačiam filosofinės gyvensenos
meistrui Sokratui. Faidono žodžius, esą
Platonas, „manding“ (o¿mai), negalavo15,
galima laikyti elegantišku šios autoriaus
nuostatos priminimu. Leisdamas Sok
ratui kalbėti jo paties balsu, Platonas
tarsi atlieka tokias gero (geriausio!) vyro
mėgdžiojimo pratybas, apie kurių naudą
kalbama „Valstybės“ III knygoje16.
Kadangi pagrindine pirmaujančia auk
lėjimo galia tapti siekiančios filosofijos
varžovė yra tragedija, meninė filosofų
kūryba, gyvenimu ir darbais mėgdžiojan
ti mąstomą tikrovę, gali vadintis tikrąja
tragedija, – taip ji ir pavadinta kitame
auklėjimo reformą išsamiai svarstančia
me Platono veikale17: „Mes patys, – naują
valstybę lankyti panorėjusiems poetams
atsako jos kūrėjai, – esame įmanomai
graž iaus ios ir puik iaus ios trag ed ij os
kūrėjai, – juk visa mūsų valstybė yra
gražiausio ir puikiausio gyvenimo pa
mėgdžiojimas, o tai mes ir vadiname tik
rų tikriausia tragedija. Jūs esate poetai
(„kūrėjai“, poihta%), bet ir mes esame tų
pačių dalykų kūrėjai („poetai“), meistriš
kumu pasirengę varžytis18 gražiausiame
vaidinime, kurą atlikti, kaip tikimės, te
pajėgia vien teisingas įstatymas“. įdomu
ir tai, kad visas „Ąstatymų“ VII knygos
muzikos reglamentavimas remiasi skir
Valstybė X, 598d–600b sqq.
Plg. Valstybė X, 595b-c, 598d, 607a; Homeras
esąs visų tragikų mokytojas ir pirmtakas.
12
Ibid., 600c-d.
13
Faid on as 59a-c. Čia, o ne moksl išk um o
siekyje (plg. Nietzsche F., Tragedijos gimimas,
iš vokiečių k. vertė Alfonsas Tekorius, Vilnius,
1997, p. 112), ko gero, glūdi po Sokrato mirties
gausiai pasklidusių filosofinių mokyklų pradžia.
Tad iš dalies, nors ir ne visos valstybės rėmuo
se, reformatoriškas filosofų sumanymas neliko
nevaisingas.
14
Plg. 599b.
15
Faidonas 59b.
16
Plg. Valstybė III, 396c-d.
17
įstatymai VII, 816e–817a.
10
11
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„Faidonas“: filosofinė (anti)tragedija?
tingomis graikiško žodžio n^moV prasmėmis – tai ir ben
druomeninio gyvenimo „ąstatymas“, ir tam tikra muzikos
„dermė“. Valstybės projektuotojai pripažąsta paradoksalią
aplinkybę, kad auklėjimo įstatymais jų valstybėje tampa
giesmės19. Tų pačių VII knygos svarstymų apie tinkamiau
sią muziką kontekste, žaidžiant žodžių trop%dia („kilis“) ir
tr^poi („būdas“) sąskambiu, teigiama, jog tinkamas muzikos
reglamentavimas yra visõs gyvenimo kelionės pagrindas
(kelionės laivu, nes ji pavojingiausia): kaip laivų statytojas
(„projektuotojas“), – aiškina pagrindinis „Ąstatymų“ kal
bėtojas Atėnietis, – savo darbą pradeda brėždamas laivo
kilio (trop%dia) formą, taip ir valstybės kūrėjas pirmiausia
nubrėžia sielos būdo (tr^poi) lemiamų gyvenimo pavidalų
(sc$mata tän b%wn) apmatus, svarstydamas, kokio sielos
būdo laikydamiesi geriausiai perplauktume gyvenimą20.
įsidėmėtinas čia yra tinkamos muzikos, teisingo būdo ir
viso gyvenimo plaukimo sėkmės ryšys. Kiek toliau toje
pačioje „Ąstatymų“ knygoje į ankstesnius valstybę projek
tuojančių filosofų svarstymus atsigręžęs Atėnietis pastebi,
kad patys šie svarstymai panėši į poeziją ir turėtų tapti
visos poetinės kūrybos etalonu21.
Tokie kai kurie ryškesni muzikinio meno reformą apta
riančių Platono raštų tekstai ir motyvai, aiškiausiai reiš
kiantys filosofijos pretenzijas tapti „alternatyviu menu“
arba „alternatyvia tragedija“, jų autoriaus įsitikinimu, yra
kiekvieno žmogaus ir visos bendruomenės labui. Po šios
konspektyvios apžvalgos, nepamiršdami meninių filosofijos
pretenzijų, grąžkime prie „Puotos“ užsklandos ir tragediją
bei komediją vienodai kurti pajėgiančio autoriaus. „Puotos“
komentuotojo Ališausko žodžiais, „komentatoriai, galima
sakyti, vienu balsu sutaria, kad toks žmogus esąs Sokratas,
o kūryba, aprėpianti tragediją ir komediją – filosofija“22.
Anot tų pačių Ališausko „Paaiškinimų“23, „jau WilamowitzMoellendorfas nurodė dar vieną kūrėją, pajėgusą kurti ir
komediją, ir tragediją – patą „Puotos“ autorių. Jei „Puota“
atstovauja komedijai, tai, žinoma, „Faidonas“ yra tragedijos
pavyzdys. [...] „Faidone“ Platonas parodęs ecce quomodo
moritur iustus, tuo tarpu „Puotoje“ išminčius įvedamas
kaip žmogus tarp žmonių. „Faidonas“ nutapytas tamsiais
tonais, „Puota“ žėrinti šviesa, tačiau Sokratas yra nuga
lėtojas abiejuose [...], į herojus iškeltas Platono poezijos
dėka. Tragedija ir komedija papildo viena kitą“24. Ulricho
von Wilamowitzo-Moellendorfo veikale25 Ališausko cituo
jamas tekstas tęsiasi taip: „Tragedija ir komedija papildo

viena kitą: tik šitaip jas skaitydami mes pasiekiame pilną
suvokimą ir patiriame pilną pasitenkinimą (Genusse)“.
Šie garsaus helėnisto žodžiai atliepia ankstesnę to paties
jo veikalo pastabą26, esą „Platonas suvokė gilią tiesą, kad
pats žmogaus gyvenimas kartu yra tragedija ir komedija“.
Pasak Wilamowitzo-Moellendorfo, pats Sokratas tai teigia
„Filebe“ (50b), kur parodęs, jog tragedija ir komedija gali
kelti kartu ir skausmą (arba „liūdesą“, l&ph), ir malonumą
(arba „džiaugsmą“, =don$), jis sako, kad šie du jausmai
yra sumišę ir „visoje gyvenimo tragedijoje ir komedijoje“.
„Todėl, – tęsia Wilamowitzas-Moellendorfas, – tik tas bus
pateikęs pilną gyvenimo vaizdą, kas mokės pavaizduoti
abi jo puses.“27 Iš pirmo žvilgsnio patraukli ir „moderni“
pastaba. Tačiau minėtų „Filebo“ svarstymų kontekste
gana ribotą reikšmę turinčių žodžių tikrai nepakanka,
kad Platonui priskirtume teiginą apie tragi-komišką gy
venimo esmę. Bent jau idealus gyvenimas neturėtų būti
nei tragedija, nei komedija, o filosofija. Esama tvirtesnio
pagrindo tarti, kad platoniškai „pilną gyvenimo vaizdą“
būtų pateikęs tas, kas ir tariamoje tragedijoje, ir tariamoje
komedijoje pajėgtų atskleisti filosofiją.
Antai „Faidono“ fabula išties tragiška – mirti pasmerk
tas „puikiausias, protingiausias ir teisiausias“ savo laikų
žmogus28, tačiau šis įvykis jau pirmais Faidono pasakoji
mo žodžiais rodomas ne kaip „tamsiais tonais nutapyta“
tragedija, bet kaip kažin kokiu nuostabiu būdu tamsą,
baimes ir sielvartą išsklaidanti filosofinė „poema“ arba
„antitragedija“. Geriau įsižiūrėjus (žvilgsną nuteikus mi
nėtais „programiniais“ „Valstybės“ ir „Ąstatymų“ tekstais),
„Faidone“ nemaža ryškių tokios principinės anti-tragiš
kos nuostatos ženklų. Pastaruosius tik paryškina tyrėjų
pastebėti (arba daugiau ar mažiau išradingai įžvelgti)
„Faidono“ ir klasikinių Aischilo ir Sofoklio tragedijų pa
našumai: ne tik akivaizdžiai tragiškas siužetas (be kaltės
pasmerktas protagonistas), bet ir pati draminė veikalo
kompozicija (prologas, keli aktai, auditorijos emocijas at
skleidžiančios „choro“ intervencijos29) ir visą pagrindiną
„veiksmą“ persmelkiantis užsispyrusio tikėjimo ir proto
abejonių agonas, turintis klausytojų (žiūrovų/skaitytojų)
sielose sukelti egzistenciną tikėjimo poreikio ir nepagrin
džiamumo išgyvenimą30. Papasakotas „Faidono“ veiksmas
turąs net ne vieną, o mažiausiai dvigubą auditoriją – tai
ir Sokrato, Simijo bei Kebėto svarstymo liudytojai Atėnų
kalėjime, ir Faidono klausytojų flijuntiečių draugija. Visi

18
Gr. Õm½n įnt%tecn o% te ka¼ įnt agw nist a%; plg. Faid on as
60d8–e1 (poezijos kūrinių parašęs Sokratas sakosi neketinąs amatu
varžytis (ąnt%tecnoV e¿nai) su retorikos profesionalu Euėnu), kur taip
pat, nors ir netiesiogiai, brėžiama kūrybinių varžybų tarp literatų ir
filosofų tema.
19
įstatymai VII, 799e–800a: ded^cqw mŸn d$, fam#n, tÊ įtopon toÒto,
n^mouV t„V ód„V =m½n gegon#nai.
20
Ibid., 802e–803b. Rizikingo gyvenimo plaukimo metafora persmel
kia visą „Faidono“ veiksmą; plg. ypač 58a-c, 85c-d. Sokratas „Faidone“
dažnai kalba ir apie jo (ir visų kitų) po šio gyvenimo laukiančią (ir tikrą
jo sėkmę atskleidžiančią) kelionę, nepatikslindamas (kad ir alegoriškai),
kokia „transporto priemone“ teks keliauti, tačiau baigiamajame „Fai

dono“ mite pagrindinė eschatologinio veiksmo dalis vyksta tikrosios
žemės vandenyse.
21
įstatymai 811c–812a.
22
Platonas, Puota, p. 205.
23
Ibid., p. 205–206.
24
Platon, Sein Leben und seine Werke, Berlin, 19293, S. 323, 392.
25
Ibid., S. 392.
26
Ibid., S. 322.
27
Ibid.
28
Plg. paskutinius Faidono žodžius.
29
Plg. Raphael D. D., The Paradox of Tragedy, Bloomington: Indiana
University Press, 19612, p. 82 sq.
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jie, o podraug ir visų prabėgusių amžių (ir tūkstantmečių!)
„Faidono“ skaitytojai, per tragiškai įtemptą (ir antitragiš
kai nukreiptą) pokalbio veiksmą31 vedami įkvėpto baigia
mojo mito ir skaidraus skambesio Sokrato mirties scenos
„katarsio“ link32.
Jau Faidono pasakojimo pradžia (58e – 59a) rodo, kad
Sokrato mirties liudytojai patiria ne tuos pačius jausmus,
kokius paprastai sukelia artimo žmogaus netektis gyve
nime ir kuriuos žiūrovų sielose siekia sukelti tragedija.
Pasak Faidono, tai buvęs nuostabus, neąprastas malonu
mo ir skausmo mišinys, kai juokas maišėsi su ašaromis33.
Keistų malonumo ir skausmo santykių temą tęsia paties
iš pančių išlaisvintą koją trinančio Sokrato samprotavimai
bei ad hoc sugalvota aisopiško tipo pasakėčia, kurioje, be
besivaidijančių „malonu“ ir „skaudu“, veikia juos sutaikyti
siekiantis dievas – galbūt tas pats Apolonas, svarbiausias
Sokrato ir muzikos dievas. Sokrato mirties liudytojai juo
kiasi ir verkia, tarytum kartu stebėtų komediją ir trage
diją34. Tačiau aišku, kad „Faidono“ turinys prašyte prašosi
traginio atlikimo ir išgyvenimo, – stebėtina ne tai, kad
Faidonas ir kiti Sokrato bičiuliai verkia, bet kad brangaus
žmogaus mirties akivaizdoje patiria netikėtą ir nelauktą
malonumą! Tai ir sudaro patirto jausmo neąprastumą...
Faidonas ir jo klausytojai vargu ar galėjo to tikėtis. Todėl
Faidonas pasakojimą pradeda būtent šiuo įstabiu savo ir
kitų mirties liudytojų išgyvenimu. Jau pats Faidonas, pa
sakodamas apie anuos netikėtus išgyvenimus, o vėliau viso
perpasakoto pašnekesio Sokratas, aiškina, kodėl sielvartą
jei ir ne visai išstūmė (vis dėlto netenkama nuostabaus
gyvenimo meno vadovo), tai bent jau gerokai atmiešė ma
loni vilties nuotaika. Paskutinę dieną Sokrato draugijoje
praleidęs Faidonas sakosi pamatęs ir po mirties laimingai
gyvuosiantą žmogų35! Šis paradoksalią (šiuo atveju tikrai
par„ t¦n tän pollän d^xan) paskutinės dienos su Sokratu pa
tirtą apibendrinantis teiginys taikliai įvardija pagrindinę
„Faidono“ temą. Vėliau Sokratas pastebi, jog fil^sofoi tu
rėtų džiaugtis pasitraukdami iš šio gyvenimo ir kad visos
Apolono įkvėptos būtybės (žinoma, tokia jis laiko ir savo

misiją) pranašingai džiūgauja ir nuostabiausiai „muzikuo
ja“ mirties valandą. Visas Faidono papasakotas Sokrato
kalbėjimas skirtas atskleisti, pagrąsti, leisti pajusti bei
išgyventi36 tragiškumą ir tragiškai rimtą požiūrą į žemiško
gyvenimo negandas37 išsklaidančias viltingas savo nuojau
tas – kad dievai yra geriausi prižiūrėtojai ir rūpestingiausi
šeimininkai, kad protingai sielai net lengviau neturėti
įkyraus išlaikytinio kūno, kad siela–psychė nėra bejėgė ir
„beprotė“ pamėklė, ir iškeliauja ji ne į niūrios prieblandos
karalystę, o į „tikrąją Hadą“, neregimo mąstymo kraštą38,
kad pasaulis grąstas gėriu ir taip toliau.
Visa tai Sokratas dėsto ir svarsto bičiulių verčiamas
paaiškinti, kodėl jis nejaučiąs „irzlaus pasipiktinimo“,
kodėl „neprotestuoja“, traukdamasis iš gyvenimo. Toką
dirginantą žmogaus skausmą ir ekspresyvias išoriškas jo
išraiškas39 nusako graikiškas žodis įganaktä. Šis žodis sudaro
visos improvizuotos ginamosios Sokrato kalbos (63b–69e)
leitmotyvą. Jis ryškus jau šią „apologiją“ išprovokavusių
bičiulių klausimuose40. Sokrato kalbos tikslas ir yra įrodyti,
jog gyvenimą filosofijai skyręs žmogus negali aganaktein
(pykti ir sielvartauti), kai pagaliau sulaukia to, ko siekė
visą gyvenimą, tai yra mąstančios sielos laisvės. Demonst
ratyvus sielvartas mirties akivaizdoje netgi pavadintas
skiriamuoju ne filosofinio, o filosomatinio (kūno ir kūninių
dalykų aistruolio) būdo bruožu (68b8–c1): „Ar šitai nebus
tau pakankamas įrodymas, – į Simiją kreipiasi Sokratas,
– jei pamatysi, jog žmogus sielvartauja, įganakt^nta mirties
akivaizdoje, kad tai yra ne išminties, bet koks nors kūno
gerbėjas?“ Filosofo požiūrą į mirtą dėstančią apologiją
Sokratas baigia žodžiais: „Toks tad yra mano ginamasis
žodis, Simijau ir Kebėtai: ne be pagrindo nesikankinu ir
nesielvartauju (oų calepäV f#rw oųd’ įganaktä) palikdamas
jus ir čionykščius šeimininkus...“ (69d-e). Sokrato bičiu
liai nėra svetimi, juolab priešiški Sokrato nuostatoms,
todėl klausimą apie nuostabią Sokrato rimtą kildina iš
ankstesnio jo teiginio, esą dievai – geriausi šeimininkai,
todėl žmogus negaląs savo valia palikti gyvenimo. Tad argi
jam negaila, teiraujasi Kebėtas ir Simijas, netekti tokios

30
Taip „Faidono“ tragiškumą ir Platono filosofijos dramatiškumą
vertina Wolz G. H., „The Phaedo: Plato and the Dramatic Approach
to Philosophy“, in: Cross Currents, 13, 1963, p. 163–186.
31
„Faidone“ apstu užuominų apie tai, kad ne Sokratas, bet sielos ne
mirtingumo „teiginys“, logos, ir esąs tikrasis įtempto draminio veiksmo
herojus; plg. 88e, 89b-c sqq; Tarrant D., „Plato as Dramatist“, in: The
Journal of Hellenic Studies, vol. 75, 1995, p. 88.
32
Pačiame „Faidone“ „katarsiu“, „valymusi“, „tyrinimusi“ pavadin
tas visą gyvenimą „mirštančių“ – sielą iš kūno pančių mąstymo laisvei
vaduojančių – filosofų darbas.
33
Faidono pasakojimo pradžioje suskambėjusi malonumo (=don$)
ir skausmo (l&ph) tema – įprastas tragedijos ir komedijos poveikio ap
tarimo rekvizitas Platono raštuose.
34
Faidono žodžiai, kad ir gailestis nebuvo itin stiprus, ir džiaugsmas
saikingas, atitinka filosofų meno kūrėjams „Valstybėje“ teikiamas pe
dagogines rekomendacijas (plg. X, 603b–607a).
35
Faidonas 58e.
36
Apie sielos nemarumo teiginio išgyvenimą sukelti siekiantą Sok
rato kalbėjimą žr. Aleknienė T., „Nemirtingumo patosas“, in: Platonas,
Faidonas, Vilnius: Aidai, 1999, p. 7–16.

37
Pasak vieno Platono ir tragedijos santykių tyrėjo (Kuhn H., „The
True Tragedy: On the Relationship between Greek Tragedy and Plato“,
in: Harvard Studies in Classical Philology, LII, 1941, p. 20): „Tragedi
ja ir poezija apskritai labai rimtai žiūri į šio gimimo ir mirties ribomis
apibrėžto mūsų gyvenimo reikalus. Platono poeziją persmelkia įsiti
kinimas, kad ‘joks žmonių reikalas nevertas didelio rūpesčio’ (Resp.
604c, Leg. 663b). Tragiškai deklamuoti ir sielvartauti mus verčianti
nuoskauda dėl tariamos nuopelnų ir laimės disproporcijos tėra per
spektyvos arba žiūrėjimo krypties dalykas“. Filosofas turįs prieš akis
kitą horizontą – „uždangės vietą“, „kurios nėra apgiedojęs ir niekad
vertai neapgiedos joks čionykštis poetas“ (Faidras 247c). Tad ir ypatin
gą „Faidono“ „asketiškumą“ – pabrėžtiną panieką žemiško gyvenimo
reikalams (taip pat ir malonumams) – galime laikyti natūralia to paties
antitragiško užmojo gaida.
38
Žr. Faidonas 80d.
39
Plg. LSJ (A Greek–English Lexicon, by H. G. Liddell, R. Scott, H.
S. Jones), s. v. įganaktä.
40
Plg. Kebėto ir Simijo klausimą 62d4, e6 ir Sokrato aiškinimus 63b9,
c5, 67e2, 9, 68b1, 9, 69e1; plg. dar Simijo žodžius r’d%wV įpall@ttointo,
... r’d%wV f#reiV, 63a7, 8.
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„Faidonas“: filosofinė (anti)tragedija?
puikios globos? Tačiau akivaizdu, jog jie tik nepraleidžia
progos pateikti trikdantą klausimą – kaip galima ramiai
mirti? Juk ir klausia jie ne tik apie lengvai paliekamus
dievus, bet ir apie tai, dėl ko Sokratui neskaudu skirtis
su draugais (plg. 63a).
Antitragišką šios „Faidono“ dalies patosą geriau jus
ti įsidėmėjus, jog to paties veiksmažodžio įganaktä da
lyvis „Valstybės“ tragedijos aptarime nusako pagrindiną
tragedijų kūrėjų mielai mėgdžiojamą žmogaus bruožą – tÊ
įganaktik^n (Jonas Dumčius verčia „širstantąją sielos pra
dą“; bet čia kalbama ne apie „pradą“, o apie „būdą“). Pasak
Sokrato, toką emociškai nestabilų būdą mėgdžioti lengviau
(ir žiūrovams įdomiau) negu protingą (fr^nimon) ir ramų
(=s&cion) būdą41. Toje pačioje „Valstybės“ svarstymo vietoje42
teigiama, kad gražiausia nelaimėse elgtis kuo ramiausiai
ir nesielvartauti (m¦ įganakte½n); toliau kaip ir „Faidone“
dėstomi „idėjiniai“ tokios nuostatos pagrindai.
Pats aganaktein – triukšmingai protestuoti, iš skausmo
„rautis plaukus“ – atsisakantis Sokratas ir „žiūrovams“
draudžia įprasčiausias tragiško išgyvenimo išraiškas – siel
vartingas moterų (ir vyrų) aimanas, daužymąsi į krūtinę,
drabužių plėšymą ir pan.43 Protestuodamas prieš tokius
filosofo ausiai nemelodingus garsus, Sokratas prašo ne
drumsti oraus filosofiškai nugyvento gyvenimo „finalo“
skambesio – eųfhm%a (plg. rusų blagozvučie). „Eufemiją“
Sokratas atkuria prašydamas išvesti įprastomis aimanomis
kalėjiman įėjusius bičiulius pasitikusią Ksantipę, apie kurią
pasakyta, kad ji įnhuf$mhse – „sudrumstė eufėmiją“, „kaip
paprastai daro moterys“ (60a3 sq). Dialogo autoriaus valia
pačioje „Faidono“ veiksmo pradžioje šaukianti, aimanuo
janti ir krūtinėn besimušanti Ksantipė pasitraukia „nuo
scenos“ su visais būdingais tragedijos atributais.
Veiksmo finale, kai raudoti ir aganaktein (117d5) ima
ir bičiuliai vyrai, Sokratas dar syką – šąkart atvirais žo
džiais – primena, kad būtina laikytis „eufėmijos“. Jis todėl
ir išsiuntęs moteris, kad jos, kaip pažodžiui galėtume
versti, „neskleistų tokių nedarnių garsų“ (Ãna m¦ toiaÒta
plhmmelo½en)44. Sokratas sakosi girdėjęs, kad mirti reikia
„eufėmijoje“, tad draugai turėtų elgtis ramiai ir tvardytis45.
Toks „Faidono“ veiksmą įrėminantis eufėmijos reikalavi
mas „Ąstatymuose“ (VII, 801a) pavadintas pirmu teisingos
muzikos dėsniu (n^moV).
Pačioje Faidono pasakojimo įžangoje (60c–61b) ryškiau
nei kur kitur Platono raštuose suskamba tikrosios muzi
kos tema. Iškart po improvizuotos pasakėčios à  la Aisopas
paprašytas paaiškinti, kodėl kalėjime atsidūręs ėmė kurti

poeziją – Sokratas pasakoja savo gyvenime daug sykių re
gėtą ir „muziką“ kurti liepusą sapną: anksčiau jis visada
laikęs tą sapną raginimu ir toliau daryti tą patą, ką jis ir
taip daręs, tai yra filosofuoti, nes filosofija ir yra didžiausia
muzika (meg%sth mousik$). Bet prieš mirdamas, „dėl šventos
ramybės“, jis nutaręs sukurti įprastesnių muzikos žanro
kūrinių – harmonizavęs keletą to paties Aisopo pasakėčių
ir sukūręs pašlovinimą Mūzų ir savo paties viešpačiui Apo
lonui. Apie savo tarnystę šiam muzikos dievui Sokratas
primena dar vienoje kompoziciškai „stiprioje“ teksto vietoje:
veikalui maždaug įpusėjus, po pirmos ilgos abejonių apsun
kintos pokalbio pauzės (84c–85b) jis sakosi esąs to paties
dievo tarnas, kaip ir gražiausiai mirties valandą giedančios
gulbės giesmininkės46, todėl, pranašiškai nujausdamas vil
tingą ateitą, nėra niūresnis negu ankstesnėmis gyvenimo
dienomis, bet pasirengęs svarstyti visas bičiulių abejones.
„Faidone“ nuo pat pradžios susipina tikrosios muzikos ir
tikrosios filosofijos motyvai – tikroji filosofija ir yra tikroji
Apolono įkvėpta mūziška veikla47.
Paskutinis Sokrato pašnekesys – gražiausia jo gyvenimo
giesmė, rami, šviesi, pranašiška ir viltinga, nors iš jo ir ti
kimasi tragiškų aimanų. Sokratas ir pats gana žaismingai
– besirengdamas paskutinėms kūno maudynėms (!)48 – pri
mena išorišką savo padėties panašumą į tragedijos vaidi
nimą (115a): „o manęs, kaip pasakytų tragikas, šaukiasi
jau likimas“49. Tačiau ir likimą apskritai, ir savo paties
likimą bei ateitą „Faidono“ Sokratas įsivaizduoja kitaip
negu klasikinių tragedijų veikėjai arba šių meno kūrinių
per šventes pasižiūrėti besirenkantys atėniečiai. Sokrato
gyvenimo patirtis jam suteikė kitokios išminties (fr^nhsiV)
negu žiaurių kančių bandomiems tragedijų išdiduoliams.
Aischilo „Agamemnono“ ir Sofoklio „Antigonės“ chorai
kartoja klasikiną tragedijų moralą, esą „kančia pamoko“
(tò p@qei m@qoV)50. „Antigonėje“ tokią išmintą iškilmingai
skelbia paskutiniai choro žodžiai:

Valstybė X, 604e–605a.
Ibid., 604b-c.
43
Faidonas 60a-b, 117c-e, „Valstybėje“ (plg. III, 387d–388d, X,
605c–606b) visa tai smerkiama kaip būdingiausia ir dvasios pedagogi
kai žalinga epo ir tragedijų veikėjų elgsena.
44
Faidonas 117d-e; žr. Aleknienės paaiškinimus ad loc.
45
=suc%an te įgeite ka¼ kartere½te; plg. Valst yb ė 605d8–e1 ir
604b9 sq.
46
Plg. Valstybė X, 620a: Orfėjas renkasi gulbės gyvenimą.
47
Apie graikiško žodžio mousik$ (sc. t#cnh) reikšmę graikų kalboje
ir Platono dialoguose plg. Aleknienės aiškinimus ad 60e–60a. Plg. t.

p. Faidras 248d: „daugiausia tiesos regėjusi siela įsikūnys į „išminties,
grožio gerbėjo arba Mūzų ir meilės žmogumi tapsiančio vyro sėklą“, –
filos^fou ¨ filok@lou ¨ mousikoÒ tinoV ka¼ ęrwtikoÒ; „filosofo“, „filokalo“
arba „muziko“ ir „erotiko“.
48
Ir sukūręs filosofiškai kerinčios poezijos pavyzdį – tikrosios Žemės
mitą.
49
Galimas daiktas, kad ir Sokrato Kritonui apie kalėjimo tarnautoją
pasakyti žodžiai (116d: „Nagi, Kritonai, eikš, pakluskime jam“), kurių
sintaksė ir ritmas pamėgdžioja įprastą Homero epo formulę, tęsia po
lemiškai ironišką lyginimą su tragedijos protagonistais.

41
42
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Sveikas protas (tÊ frone½n) yra pirmutinė kloties
Atrama, ir žmogus tenedrąsta dievams
Prieštarauti. Žodžiu įžūliu išdidus
Skaudžią rykštę visad užsitrauks ant savęs,
Kad pamokytų ją
Išminties (tÊ frone½n) nors senatvėje žiloje
(vert. Antanas Dambrauskas)
Ši moralė dar senesnė – jau „visų tragikų mokytojo ir
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Tatjana Aleknienė
vado“ epe panašiais žodžiais apie šiurkščias patirties pa
mokas įspėjami pernelyg savimi pasitikintys varžovai51,
o Hesiodas52 tikisi atgrasinti Persą nuo įžūlumo, ÖbriV. į
gimnazistinius graikų kalbos vadovėlius papuolė Herodoto
„Istorijoje“ I, 207 Krezo pasakyti žodžiai apie ją pamokiu
sias negandas: paq$mata... maq$mata. Ši universali graikų
meno moralė vainikuoja arba komentuoja sudužusias arba
sudušiančias drąsuolių pretenzijas. Tragikai šią išmintą
vadina tuo pačiu žodžiu, kuriuo Sokratas „Faidone“ nusako
vienintelės filosofo gyvenimo aistros objektą – fr^nhsiV,
frone½n53. Tragedijų phronésis – tai karčios patirties pa
mokyto ir savo ribotumą ir pažeidžiamumą neskaidraus
ir pavydaus dievų ir lemties pasaulio akivaizdoje pripa
žinti verčiamo (viso labo) žmogaus „išmintis“. Greta šios
senos „tragiškos“ išminties tikru antitragiškos moralės
manifestu – kompoziciškai ir idėjiškai kulminacinėje kū
rinio vietoje – skamba Sokrato žodžiai, esą prie tyrosios,
amžinosios ir nemirtingosios tikrovės prisilietusi siela
patiria „išminties“ (fr^nhsiV), gryno netrukdomo mąsty
mo būseną (79d: ... ka¼ toÒto aųt§V tÊ p@qhma fr^nhsiV
k#klhtai). Tikrai išmintingas tampa ne nesuvokiamos
galybės spaudžiamas, bet į vienintelą gerą ir protingą,
skaidr iaus ią sav o siel os šalt in ą pak il ęs žmog us. Šiai
patirčiai įgyti skirta visa griežta Sokrato „Faidone“ nu
sakyta gyvenimo „dieta“. Phronésis būsena – laimingas,
o ne tragiškai skausmingas gyvenimo veiksmo epilogas, –
„Faidone“ Sokratas kartoja, kad pilnas ir patenkinantis
phronésis sutikimas įmanomas tik šiam gyvenimo epizodui
pasibaigus (65a, 66b–67b, 68a-b). XX a. komentuotojai54
pastebėjo svarstomos „Faidono“ vietos ir VI „Valstybės“
knygos aptarimo artumą: „Valstybėje“ kalbėdamas apie
skirtingas tikrovės lygmenis atitinkančias pažinimo galias
Sokratas pavadina jas pasyviomis išgyvenimo „būsenomis“,
paq$mata. Aukščiausią ir tikriausią būties pakopą atitin
kanti aiškiausio – mąstymo (n^hsiV) – pažinimo „būsena“
(„patirtis“)55. Platonikų mokykloje „Faidono“ žodžiai apie
mąstomą sielos „patirtą“ gretinti su mąstomos „uždangės“

skoną patiriančios „Faidro“ sielos įvaizdžiu: regėdama tiesą,
siela maitinasi56 ir patiria palaimą (eųpaqe½)57. Sokratiško
kirpimo filosofai gyvenimo „išmintą“ patiria vaišindamiesi
nepavydžios58 dieviškos tikrovės gaivale. Pokalbio vado
vo tikslas – savo kalbėjimu ir užkalbinėjimu59 klausytojų
sielose sukelti tam tikrą mirties baimės neąsileidžiančią
būseną60. Ar tai nebus aiškaus – tikrovę pajutusio „mąs
tymo“, „proto“ phronésis būsena? Pastaroji týrai tikrovėje
rymančiai sielai atveria visų kitų drąsiai gyventi ir mirti
įgalinančių dorybių galimybę61.
Friedrichas Nietzsche „Tragedijos gimime“ ne tik laiko
Sokratą ir sokratizmo dvasią pagrindiniu tragiškumo priešu
ir naikintoju, bet ir vadina „iš gyvenimo pasitraukiančio
Sokrato“ figūrą ryškiausiu šio filosofinio antitragiškumo
simboliu62. Nietzsche tam tikra prasme teisus ir teigdamas,
esą tragediją pražudė sokratiškas optimizmas63, tačiau tai
tikrai nebuvo tas mokslinio teorinio proto optimizmas,
kuris, pasak Nietzsche’s, tapo moksliškos Naujųjų laikų
dvasios pagrindu, sukūręs naują „teorijos žmogaus tipą“64.
„Faidone“ Sokrato šlovinamą „pažinimą“ praktiškai išgy
vena etiškai tyra siela. Jei etinės vertybės neatsiejamos
nuo žinojimo65, tas pats galioja ir optimistinei mąstymo
patirčiai. Žodžiu, Sokrato optimizmas toks pat praktinis,
kaip, anot to paties Nietzsche’s, praktinis tragedijos pe
simizmas66.

Agamemnonas 174–178; plg. ibid., 249 sq.
Iliada XVII, 32: recqŸn d# te n$pioV Ęgnw; XX, 198, idem.
52
Darbai ir dienos 218: paqãn d# te n$pioV Ęgnw.
53
Plg. Agamemnonas 174–178, Antigonė 1347, 53. Apie praktinę
žmogišką gyvenimo išmintį nusakančią žodžio phronçsis reikšmę ra
šo Pierre Aubenque (La prudence chez Aristote, Paris: PUF, 19772, p.
155–177): Aristotelis, kaip ir daugeliu kitų atvejų, grįžta prie tradicinės
(poetinės) ikiplatoninės vartosenos, phronçsis vadindamas „praktinę“
– kasdienio gyvenimo išmintį greta „teorinės“ dieviškojo reginčiojo
proto išminties, sophia.
54
Plg. Dixsaut M., in: Platon, Phédon, traduction nouvelle, introduc
tion et notes par Monique Dixsaut, Paris: Flammarion, 1991, p. 354.
55
Valstybė VI, 511d-e. „Faidone“ Sokratas kalba, jog aiškiai (tÊ saf#V)
tiesą ir tikrovę galės patirti pats į ją po mirties iškeliavęs; 69d.
56
tr#fetai; plg. Faidonas 84b ir Aleknienės paaiškinimus ad loc.
57
Faidras 247d; Alkinojas, Didaskalikos 153, 6.
58
Plg. Faidras 247a.
59
Plg. Faidonas 77e–78a, 114d.

60
Plg. pst. 36. Pats dialogo žanras Platono dialoguose – ne tie
są atv er iant is prieš ing ų bals ų sus id ūr im as, bet anal it in ė ped ag o
go–psichogogo bendravimo su mokiniu („pacientu“) forma. „Faidone“
siekis įtaigiai paveikti ir išgydyti klausytojų sielas kone ryškiausias:
Sokrato klausytojai–pašnekovai ne sykį ištaria šį opų poreikį (ypač žr.
69e–70a, 89a).
61
Plg. pst. 65.
62
Plg. Nietzsche F., op. cit., p. 103 sq, 111.
63
Ibid., p. 106 sqq.
64
Ibid., p. 110–115, 123–132.
65
Plg. Faidono 68c–69c etinių dorybių analizę. Beje, Valstybėje III,
402a–c dorybių „abėcėlė“ pavadinta tikra muzikos „abėcėle“: kaip
nemokant raidžių neįmanoma skaityti, taip nežinant dorybės pavidalų
– vertinti meno kūrinius (402b-c).
66
Plg. ypač 12–18 „Tragedijos gimimo“ skyrius. Beje, komentuojant
Nietzsche’s samprotavimus apie apoloniško ir bakchiško pradų kovą ir
derinį, verta pastebėti, kad „Faidono“ Sokratas ne tik skelbiasi esąs Apo
lono tarnas, bet filosofus vadina ir „tikraisiais bakchantais“, 69c-d.

50
51
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pastabos

„Atleisk man...“
rūta tumėnaitė

Kaž in koks akib rokšt as Liet uv oj e
šiandien dar galėtų nustebinti žmones
ir sus il aukt i audr ing os rea kc ij os?
Pamenu, kokie piketai prieš gerą de
šimtmetą vyko prie „Respublikos“ re
dakcijos, kai ši, pasiskelbusi pirmuoju
nepriklausomu Lietuvos dienraščiu,
než in ia kod ėl, gal nor ėd am a pad e
monstruoti vakarietiškumą, padabino
savo puslapius apsinuoginusių gražuo
lių nuotraukomis. Pamažu visuomenė
prip rat o reg ul iar iai gaut i pan ašių
nuogybių dozę, tad šiandien jos nebe
stulbina ir nebesukrečia beveik jokio
tur in io straipsn iai ar nuot rauk os:
nei autokatastrofos suniokoti kūnai,
nei sutrikusios psichikos asmens nu
sip jaut as lyt in is org an as, nei koks
kitas vaizdelis iš privataus piliečio
gyvenimo. Regis, vienos ar kitos rūšies
ekshibicionizmas jau spėjo tapti mūsų
gyvenimo norma. Ir nieko čia keista,
tai nėra vien piktybiškai nusiteikusių
ir į pačias tolimiausias žmogaus sielos
kerteles besibraunančių laikraštinin
kų kaltė. Tam ryžtasi ir patys straips
nių herojai, matyt, savo potyrius lai
kantys neąkainojamos vertės dalyku,
vertu aplinkinių dėmesio. Pakanka
atsiversti koką nors iliustruotą žurna
lą, ir viena po kitos pasipila įvairiausio
plauko ir turinio „išpažintys“, kurioms
dažniau pasiduoda moteriškos giminės
atstovės. Štai viena smulkiai apraši
nėja savo nėštumą, paskui gimdymą
(tiesa, kūdikio auginimas jau nebe
tokia „egzotika“, tad gimdymu viskas
ir baigiasi), kita nuodugniai aprašo
organizmo valymo etap us (žinoma,
„madingo“ valymo, naudojant garseny
bių pamėgtus metodus ir priemones),
trečia prisipažąsta, kad jai gyvenime
nieko kita nebelikę, tik eiti pagalbos
pas žinomą guru ir išmokti meditaci
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jos. Būta ir netikėtai drąsaus vyriškio
„išpažinties“, kurioje smulkiai užfik
suotas jo žmonos nėštumas.
Moteriški žurnalai mirgėte mirga
redakcijų siūlomais piniginiais apdo
vanojimais už kuo įdomesnę gyvenimo
istoriją, žinoma, didžiausią paklausą
turi tos, kurios savo siužetu nenusilei
džia meksikietiškoms muilo operoms.
Ar ne panašių „išpažinčių“ tradiciją
Liet uv oj e prad ėj o tok ios smarkiai
išpopuliarėjusios ir didžiausius reitin
gus pasiekusios televizijos laidos kaip
„Bobų vasara“, „Atleisk“ ar neseniai į
eterą išėjusi „Noriu papasakot“, kurios
vedėja Edita Mildažytė tiesiai šviesiai
pareiškė, jog gero tono dalyku tampa
atsiprašymai trečiadieniais ir padėkos
sekmadieniais. Žodžiu, žiniasklaida
šiandien jau ne tik pretenduoja į vi
sas žmonių mintis, iš tiesų ji jau spėjo
tapti kolektyvinių emocijų patyrimo ir
katarsio vieta, kur auditorija trum
pam tampa siužeto herojaus gyvenimo
dramos dalimi, kartu su juo nueina
kančios keliais, kol galiausiai kartu
su herojumi gauna „išrišimą“, galu
tiną jo patirtų jausmų ir išgyvenimų
įvertinimą.
Tokiame viešojo diskurso fone per
nelyg nenustebina ir beveik visiškas
reakcijos nebuvimas po, regis, skan
dalingo straipsnio pirmame „Lietu
vos ryto“ priedo „Gyvenimo būdas“
puslapyje, kurio autorius, žurnalistas
ir muz ik ant as Mar ij on as Mik ut a
vičius, rašo, kaip jis ėjo „nuodėmių ir
atgailos“ keliu, norėdamas parodyti
„išpažintą be paslapties“: straipsnio
autorius smulkiai pasakoja, kokias,
tiesa, išgalvotas, nuodėmes jis išpaži
no kunigams, kokia buvusi jų reakcija
ir kokią už tai gavęs atgailą. Atrodo,
įsižeidę dori katalikai turėjo sukilti

prieš menamą išpažinties sakramento
išniekinimą ir jos slaptumo sulaužy
mą, tačiau jokių viešų akcijų neąvyko.
„Kaip visada lietuviai padūsaus, pa
niurzgės, bet tuo viskas ir pasibaigs, o
Vokietijoje šis reikalas jau seniai būtų
pasiekęs teismą“, – kandžiai pastebė
jo vienas Lietuvoje dirbantis vokietis
kunigas. Griežtu žodžiu
Mikutavičiaus „žurnalis
tiną tyrimą“ ir ją išspaus
din us ą „Liet uv os ryt ą“
per katalikų radiją, ir tai
tik po savaitės, palydėjo
vien int el is kard in ol as
Audr ys Juoz as Bačk is,
pikt in ęs is dėl išp až in
ties sakramento suniekinimo, kokio
jam netekę girdėti net sovietmečiu,
o dienraščio pozicijoje įžvelgęs netgi
sutarčių tarp Lietuvos Respublikos ir
Šv. Sosto pažeidimą.
Pan aš us inc id ent as yra ats it ik ęs
gerokai anksčiau. 1908 m. prelatas
Adomas Jakšt as par aš ė straipsn ą
apie Eucharistijos sakramentą, o jo
raš iną išp rov ok av o Mar ij amp ol ės
gimnazistų „eksperimentas“ su Švč.
Sakramentu. „Vaikiškai galvodami,
jie sumanė padaryti eksperimentą:
gavę konsekruotą ostiją, jie bandė ją
peiliukais, norėdami pamatyti, ar tekės
iš jos kraujas, ar ne“ (Jakštas A., Raš
tai, t. 1, Vilnius: Mintis, 1995, p. 179).
Šą fakt ą anuom et in ė spaud a lab ai
plačiai svarstė, o nuomonės pasidalijo
į dvi stovyklas: vieni prasižengėlius
abs ol iučiai smerk ė, kit i juos gyn ė,
tik, anot Jakšt o, gan a nev yk us iai,
mat „vieni to fakto priežastimi laikė
mokinių bedievystę, kiti – jų moksliną
smalsumą. Iš dalies ir tie, ir kiti gal
ne visai ir teklydo. Bet jei ten būta
bedievystės – tai nesubrendusios, jei
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pastabos
ten būta smalsumo – tai tiesiog vai
kiško. Jei tie mokiniai būtų plačiau
sus ip až in ę su Kat al ik ų Bažn yčios
mokslu apie Eucharistijos paslaptą,
vargu bau būtų drąsę padaryti tai,
ką yra padarę“.
Išties šias beveik prieš šimtmetą
rašytas prelato Jakšto eilutes galima
pritaikyti ir reakcijai (ji vis dėlto buvo,
tik ne viešos akcijos, o privačių disku
sijų pavidalu) į Mikutavičiaus poelgą.
Dėl tokio eksperimento su išpažinties
sakramentu „Trijų milijonų“ autorių
norisi pakrikštyti pačiais riebiausiais
epitetais: šventvagis, dvasinis ekshi
bicionistas, iš paauglystės kompleksų
neišaugęs jaunuolis, liguistai trokš
tantis tikros išpažinties, tačiau tesu
gebantis atlikti ją „iškreiptu“ būdu.
Mikutavičiaus poelgiu pasipiktinusius
dvasininkus labiausiai užgavo tai, kad
jis savo apsimestine išpažintimi pa
sityčiojo iš tų žmonių, kurie eina prie
klausyklos, tikėdamiesi atleidimo, nes
nuodėmių išsakymu žmogus kaip tik
ir siekia atgauti Dievo malonę ir dva
sinę ramybę, ir dėl to atleidimo troš
kimo kartais ne taip svarbu, kokias
„sąžinės sąskaitas“ jis atliko ir koką
nuodėmių sąrašą kunigui išvardijo.
Tuo tarpu Mikutavičiaus išpažintis
buvo gryniausia profanacija. Vienas
vilniškis kunigas kandžiai palinkėjo
Mikutavičiui tokiu pat būdu išmėginti
ir Paskutinio patepimo sakramentą
bei laidotuves.
Tačiau tarp dvasininkų būta ir to
kių, kurie ne tik nepasipiktino Miku
tavičiaus rašiniu, bet net ją išgyrė. Gal
dėl to, kad anie trys apsimestines iš
pažintis klausę kunigai pasirodė tikri
tikėjimo didvyriai, deramai atlikę savo
pareigą iki galo ir parodę supratingą ir
atjaučiantą dvasininkijos veidą, o gal
dėlto, kad kandus pokštas apnuogino
tą rūpestą, kuris ir prelatą Jakštą pa
skatino imtis plunksnos ir stengtis už
pildyti anų laikų visuomenės religinio
išprusimo spragą, mat šventvagiškam
poelgiui jaunuolius galėjęs paskatinti
ir paprasčiausias tikėjimo tiesų neiš
manymas. „Mūsų tikėjimas yra virtęs
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vien bažnytiniu daiktu; atkalbėjome
poterius, išmokome katekizmą – ir
atlikta. Grąžtame ramia sąžine na
mo, bet tikėjimo dalykai negrąžta su
mumis, jie pasilieka bažnyčioje, tarsi
gyvenimui jie visai nesiduotų pritaiko
mi“, – apgailestavo prelatas Jakštas.
Po gero šimto metų, tiesa, visai iš kitų
paskatų nupiešęs „nepraktikuojančių
katalikų“ (su kuriais jis lyg ir susita
patina) paveikslą, kurie „per vestuves
ar laidutoves, verčiami tradicijų ir gi
minių, prisiverčia atsiklaupti ir kažką
burbuliuoti panosėje“ ir „apsimetę,
jog kalba poterius, klausosi kunigų
pamokslų ir netgi eina išpažinties“,
Mikutavičius, matyt, bus užkliudęs
ir jautrų išpažinties supratimo klau
simą. Taip, atleidimo troškimas yra
esmingiausias išpažinties elementas,
tačiau, kaip sak ė vien as kun ig as,
reikia skirti išpažintą, kaip „šiukšlių
išmetimą“, ir išpažintą, kaip nuolatinę
pastangą atsiversti. Net ir nuoširdus
atleidimo siekimas nesumenkina ti
kinčiojo pareigos stengtis kuo geriau
suvokti išpažintą, idant ji nevirstų
mechaniniu įpročiu, sustabarėjusia
formule, kartojama tik prieš didžiąsias
bažnytines šventes, o sąžinės sąskaita
neąstrigtų ties ankstyvos vaikystės
laikotarpiu, kada mokytasi katekiz
mo tiesų. Beje, naujoviškoje sąžinės
sąskaitoje arba klausimyne, kur teko
skaityti ant skelbimų lentos Vilniaus
Bonifratrų bažnyčioje, toks „pasiliki
mas“ dešimtmečio vaiko išpažinties
lygyje irgi laikomas nuodėme (beje,
tame klausimyne kliūva ir talonėlių
nežymintiems, ir mokesčius slepian
tiems, ir vandens skaitiklius magne
tais koreguojantiems katalikams). Gal
šis Mikutavičiaus bravūroje trumpam
šmėstelėjęs dalies bažnyčią lankančių
žmon ių pav eiksl as kaip tik ir tap o
tuo šiaudu, padėjusiu išvengti griež
tesnės Bažnyčios reakcijos? Juolab
kad kai kurie žurnalisto pasakymai
ir prisipažinimai leidžia įtarti ją pa
tą užsikrėtus nesumeluotos sąžinės
sąskaitos ilgesiu.
Žvelgiant į žiniasklaidą užtvindžiu

sią išpažinimų, prisipažinimų, atsi
prašymų ir padėkojimų jūrą, peršasi
vien as klaus im as: neg i taip sunk u
ištarti „ačiū“, „atleisk“ ar „esu kaltas“
be visa matančios kameros akies ar
laikraštininko plunksnos, tarsi prie
šingu atveju mūsų jausmai pasidarytų
nebe tokie tikri ir nuoširdūs? Negi tai,
kas intymiausiomis akimirkomis vyks
ta tarp žmogaus ir žmogaus ar tarp
žmogaus ir Dievo, yra dar vienas tabu,
kurą būtinai reikia išvilkti į viešumą ir
nuplėšti bet kokią paslapties skraistę,
kaip prieš kelerius metus didžiavosi
vien a mot er išk ė, leid us i tel ev iz ij ai
nuo pradžios iki galo nufilmuoti savo
kūdikio gimdymą? Argi mūsų jaus
mai tiek suprimityvėję, kad svetimų
pojūčių išgyvenimas patenkina mūsų
pačių atgailos ar atleidimo poreiką?
Šia prasme sakramentinė išpažintis
niekaip nesileidžia įspraudžiama į šą
atlapotų širdžių balaganą. Žinia, esti
tokių krikščioniškų bendruomenių,
kuriose praktikuojama vieša išpažin
tis, bet ir tai tam tikromis aplinky
bėmis ir pagal ypatingas išpažinimo
form ul es, o ind iv id ua l ią išp až int ą
prakt ik uoj ančios e bend ruom en ės e
nuodėmių išpažinimą saugo paslapties
skydas ir ekskomunikos bausmė už
paviešinimą. Tuo tarpu liguistą eks
hibicionizmą primenantis savo sielos
užkaborių demonstravimas tik suardo
vidinę pusiausvyrą, todėl psichologai
perspėja: kai nebelieka ko išversti į
dienos šviesą, liaudiškai tariant, tai
gali baigtis tiesioginiu vidurių išver
timu ant grindinio. Tad nors žurna
listo eksperimentas su išpažintimi ir
primena anų gimnazistų žaidimus su
peiliukais, jis vis dėlto leidžia manyti,
kad ir Mikutavičiui egzistuoja tokia
dvasios kertelė, kurios jis nesiryžta
tempti į dienr aščio pusl ap ius, nes
skaitytojams atskleidė ne tikras, o
pras im anyt as nuod ėm es. O gal to
kiomis „repeticijomis“ mėginama pa
sisemti drąsos tikrai išpažinčiai, kur
viskas – ir nuodėmės, ir jų išpažini
mas, ir atgaila – būtų neišgalvoti ir
nuoširdūs?
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apžvalga
„Niekada nebuvau diplomatas“
Kardinolą JORGE MArÍa MEjÍa kalbina
Julius Sasnauskas OFM ir Rūta Tumėnaitė

Vatikano Slaptojo archyvo ir Apaštališko
sios bibliotekos vadovas kardinolas Jorge
María Mejía aplankė Lietuvą Dailės mu
ziejaus ir Lietuvos Vyskupų konferencijos
kvietimu. Gimęs Buenos Airėse, ten baigė
dvasinę seminariją ir buvo įšventintas
kunigu. 1946 m. išvyko į Romą tęsti stu
dijų ir tapo teologijos daktaru. Sugrįžęs į
Argentiną universitete ir kunigų semina
rijoje Mejiƒ a dėstė biblistiką ir senąsias
kalbas, dirbo sielovados darbą, redagavo
katalikišką žurnalą Criterio, buvo Vatika
no II Susirinkimo ekspertas. Nuo 1977 m.
kunigas Mejiƒa vėl Romoje, kur jam buvo
patikėtos Šv. Sosto religinių santykių su
žydais komisijos sekretoriaus pareigos.
Surengė istorinį popiežiaus Jono Pau
liaus II apsilankymą Romos sinagogoje.
Pasižymėjęs religijų dialogo skatinimu,
1986 m. Mejiƒ a buvo pakeltas vyskupu
ir paskirtas Popiežiškosios teisingumo
ir taikos komisijos vicepirmininku. Šios
komisijos pastang omis Asyž iuj e buv o
surengta maldos už taiką diena, kurios
metu apsikabino popiežius Jonas Paulius
II ir Tibeto dvasinis vadovas Dalailama.
Keletą metų dirbęs įtakingosios Vyskupų
kongregacijos sekretoriumi, arkivyskupas
Mejiƒ a 1998 m. paskiriamas vadovauti
Vatikano Slaptajam archyvui ir Apašta
liškajai bibliotekai, o šiemet jam buvo
suteiktas kardinolo titulas.
Dėkojame „Mažajai studijai“ už leidimą
skelbti šį pokalbį, įrašytą Vilniuje 2001
m. liepos 5 d.
Jūsų Eminencija, sveikiname jus
Vilniuje ir labai dėkojame, kad surado
te laiko susitikti su katalikų radiju.
Kaip jaučiatės Lietuvoje? Kiekvienas
žmogus, vykdamas į svetimą kraštą,
jau vežasi kokių nors žinių ar tos šalies
įvaizdį. Įdomu, ką jums reiškia Lie
tuva, visai nepanaši nei į Argentiną,
nei į Italiją?
Aš jau buvau tiesiogiai susidūręs su
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Lietuva, nes lankiausi čia prieš pen
kerius metus kartu su grupe kunigų iš
Romos, atvykusių Vyskupų konferen
cijos prašymu paskaityti lietuviams
kunigams paskaitų apie naujausias
teologijos, liturgijos, dvasingumo ir
sielovados kryptis, o mano paskaitų
tema buvo Bažnyčios socialinis mo
kymas. Taigi praleidau Lietuvoje pora
savaičių, didesnę laiko dalį Kaune,
paskui kelias dienas Vilniuje, taigi
Lietuva man jau buvo pažįstama.
Kita vertus, Lietuva visai neatrodė
man svetima, nes ji labai europietiška.
Argentina – labai nevienalytė šalis,
ten gyv en a nem až ai liet uv ių. Kai
aš ten dėsčiau Šv. Raštą, tarp ma
no studentų buvo ir vienas lietuvis,
kuris paskui nuvyko į JAV; aišku, jis
buvo emigrantas. O dabar jis vėl yra
čia ir lydėjo mane per visą kelionę.
Tai kunigas Vytautas Palubinskas.
Taigi Lietuvoje jaučiuosi kaip namie,
man ji labai patinka. Žinoma, šįkart
mano vizitas yra oficialus, ir mane
taip svetingai priėmė, kad jaučiuosi
giliai sujaudintas. Dar vienas dalykas.
Daugybę metų mes buvome labai ge
ri draugai su jūsų kardinolu Bačkiu,
nes jis irgi dirbo Romoje. Taigi tai vėl
buvo proga susitikti su bičiuliu. Anos
kel ion ės met u aš buv au aps is toj ęs
pas Kauno arkivyskupą ir gyvenau
jo namuose, nors kiti kunigai gyveno
seminarijoje. Žodžiu, ši kelionė man
tikrai buvo tarsi sugrįžimas namo.
Jūsų biografija be galo turtinga ir
įvairi. Jūs buvote ir Biblijos profeso
rius, ir žurnalistas, ir kelių Vatikano
įstaigų pareigūnas, dabar archyvaras
ir bibliotekininkas. Kaip suprasti tą

darbų, pareigų, vietų įvairovę? Ar tai
reiškia, kad Jūs labai plataus akiračio
bei int er es ų žmog us? O gal jauč ia
tės esąs tarsi kareivis: kur Bažnyčia
siunčia, kur esate reikalingas, ten ir
einate?
Pasakysiu du dalykus. Jeigu mano
biografija atrodo ilga ir įvairi, tai to
dėl, kad esu senas ir nugyvenau ilgą
gyvenimą. Kai jūs sulauksite tokio
amžiaus, jūsų biografija irgi bus ne
trumpesnė. Klausiate, ar mane siunčia
kaip kareivį eiti ten, kur reikia, ar taip
atsitinka dėl mano interesų įvairovės.
Aš pasakyčiau, kad abu dalykai teisin
gi. Man gyvenime pavesdavo tokius
dal yk us, kur ie man įdom ūs, arb a,
kitais žodžiais, tai, ką man liepdavo
daryti, man patiko. Vienu metu, kai
universitete dėsčiau Šventąjį Raštą,
mane pakvietė į Romą ir pasiūlė tapti
Šv. Sosto religinių santykių su žydais
komisijos sekretoriumi, ir tai buvo la
bai įdomu, nes siejosi su mano darbu.
Todėl man ir pasiūlė šį postą. Tuo me
tu aš buvau Senojo Testamento dėsty
tojas, dėsčiau taip pat ir hebrajų kalbą
ir talkinau Lotynų Amerikos Vyskupų
konferencijoje. Aš buvau patarėjas re
ligijų bendravimo ir ypač santykių su
žydais klausimais. Žinoma, man buvo
gaila palikti universitetą ir dėstytojo
pareigas, bet netrukus po to, kai atvy
kau į Romą, mane paprašė patalkinti
Lotynų universitete. Taigi būta savito
tęst in um o man o gyv en im e. Vėl iau
man teko dirbti kitokius darbus prie
Šv. Sosto, bet visi jie man labai pati
ko. Pasibaigus mano kadencijai Žydų
reikalų komisijoje, buvau Popiežiš
kosios taikos ir teisingumo komisijos
viceprezidentas, paskui mane paskyrė
Vyskupų kongregacijos sekretoriumi.
Galėčiau pasakyti taip: paskirtas į
šią kongregaciją, kurios darbas yra
tvarkyti vyskupų skyrimo klausimus,
palaikyti ryšius su vyskupijomis, ben
drauti su vyskupų konferencijomis ir
pan., aš paklausiau popiežiaus: „Jūsų
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r e l i g ij a
Šventenybe, štai kelerius metus aš
dirb au Taik os ir teis ing um o kom i
sijoje, kur daugiausia užsiiminėjau
Bažnyčios socialinio mokymo klau
simais, o dabar jūs mane siunčiate į
Vyskupų komisiją. Ką tai turi bendra?“
Ir popiežius atsakė, kad esama net
dviejų bendrumų: pirma priežastis,
jūs mokate daug kalbų, todėl ga
lės it e bend raut i su vysk up ais iš
įvairių valstybių. „Jūsų Šventeny
be, – atsakiau, – betgi aš nemoku
lenkiškai.“ „O jums ir nereikia mo
kėti, nes lenkų vyskupai priklauso
ne nuo vyskupo charizmos, o nuo
valstybės sekretoriato, – atsakė Šv.
Tėvas. – O antra priežastis: jūs gali
te įkvėpti vyskupus labiau rūpintis
taikos ir teisingumo reikalais.“ Tai
jis man visada kartodavo. Kai pir
mą kartą lankiausi Lietuvoje, kaip
tik ir dirbau Vyskupų kongregacijos
sekretoriumi. O dab ar, pas kirt as
dirbti į Vatikano bibliotekas, savitai
sugrįžau į praeitį, nes vėl esu susijęs
su kultūros reikalais, juk Vatikano
bibliotekoje saugomi kai kurie itin
reti bibliniai rankraščiai. Taigi vėl
grįžau prie ankstesnio užsiėmimo,
be to, mane visada domino darbas
archyvuose ir rankraštynuose, juk
mokiausi istorijos Romoje ir Jeru
zal ėj e. Taig i vis i man o gyv en im o
užsiėmimai man susilieja į vieną
darn ų pav eiksl ą. Už vis o to, ką
darome per gyvenimą, slypi nema
tomas mistinis planas, tad kai dar
lab iau pas ens iu ir neb es ug eb ės iu
nieko dirbti, tai irgi bus tam tikras
Dievo sumanymas, kurį stengsiuosi
priimti, kol Dievas pasišauks mane į
savo karalystę.
Pokario metais, studijuodamas An
gel ic umo univ ers it et e Rom oj e, Jūs
buv ot e Kar ol io Wojt ył os, būs im oj o
popiežiaus, mokslo draugas. Kokie pri
siminimai išliko Jums iš tų dienų?
Pokaris man buvo ypatingas laikas:
Arg ent in oj e kar o neb uv o, tod ėl tik
atvažiavęs į Romą aš pamačiau, kas
tai yra karas. Tai buvo siaubinga. O
tų dviejų kunigų, atvykusių iš tada
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jau komunistinės Lenkijos, dėka aš
galėjau suvokti, kokia varginga bu
vo visos tos Europos dalies padėtis.
Leiskite pridurti, kad tada mūsų stu
dentų buvo labai mažai. Pokario metu
Angelicume buvo kokie 25 teologijos
studentai, rengiantys licenciatą arba
doktoratą. Tai labai skiriasi nuo šių

Kardinolas Jorge María Mejía. Vilnius, 2001 m.
liepa. ELTA

dienų, kai universitete mokosi apie
2 tūkstančius studentų, iš kurių pa
žįsti vos penkis-šešis. Mes gerai pa
žinojomevienas kitą ir labai artimai
bend rav om e. Aš prisimenu daugybę
dalykų apie popiežių, ir jis daug ką
pris im en a apie man e. Ne kart ą jis
mane yra tiesiog apstulbinęs. Antai,
švenč iant Ang el ic umo univ ers it et o
šimtm et į, jis vieš ai par eišk ė: „Štai
čia yra arkivyskupas Mejía, mes bu
vome moksladraugiai, bet atminkite,
jis buvo geresnis studentas už mane“.
Aš visada sakau, kad tai netiesa. Jis
prisimena ir kitų dalykų. Kartą jis

man ęs pak laus ė: „Kod ėl pas kait ų
metu tu taip dažnai keldavai ranką
ir prašydavai žodžio, lyg būtumei ne
patenkintas tuo, ką sakė dėstytojai?
Kodėl tu taip darei?“ Nė nežinojau,
ką atsakyti. „Jūsų Šventenybe, – pa
galiau ištariau, – aš tai dariau, nes
man nepatiko dėstytojų žodžiai, be to,
aš buvau jaunas, gal 22–24 metų, o
jauni visada yra agresyvesni.“ Tada
popiežius atsakė: „Na taip, galbūt,
bet tu geriau išmanei filosofiją, nes
buvai išklausęs normalų filosofijos
kursą Argentinoje, o mes Lenkijoje
to neturėjome, nes vokiečiai buvo
suvarę seminarijas į pogrindį, tad
bet kur is klier ik ų sus ir ink im as
gal ėj o baigt is priv erč iam ais iais
darbais Vokietijoje ar toje pačioje
Lenk ij oje. Taig i mes, lenk ai, tu
rėj om e tik privač ias pas kait as“.
„Bet, Jūsų Šventenybe, jūs gi tu
rite filosofijos daktaro laispnį, o aš
jo neturiu“, – atsakiau. „Taip, bet
tu studijavai Bibliją ir gavai laips
nį, o Biblija irgi yra labai svarbi.“
Išties prisimenu jį labai gerai. Jis
buv o pav yzd ing as vis om is pra
smėmis. Labai rimtas ir atsidavęs
studentas, labai rimtai suvokiantis
kunigo pašaukimą. Aišku, turbūt
nė vienas apie savo moksladrau
gius nebūtume pamanę, kad štai
šis žmog us taps pop iež ium i. Kai
jis buv o išr inkt as, aš jau dirb au
Romoje komisijos sekretoriumi ir
tą vakarą buvau Šv. Petro aikštė
je. Išgirdęs jo vardą, aš svarsčiau,
kaip tai gali būti. Bet aš niekam iš
sav o kol eg ų nes ak iau, kad Karol is
Wojtyła buvo mano kurso draugas.
Tik po kelių savaičių mes susitikome
su kardinolais ir vyskupais vienoje
Vat ik an o tar yboj e, ir oland as kar
dinolas Vilebransas, tuo metu buvęs
manoviršininku (beje, šiandien jam
93-eji ir jis puikios formos), pasakė,
kad pristatys mane ir kitus savo pa
valdinius naujajam popiežiui. Aš ir
toliau niekam nieko nesakiau. Kai
atė jo man o eil ė, kard in ol as Vil eb
ransas sako: „Jūsų Šventenybe, štai
monsinjoras Mejía iš Argentinos, re
liginių santykų su žydais komisijos

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 7–8

r e l i g ij a
sekretorius“. Popiežius atsakė: „Kam
tas pristatinėjimas, mudu pažįstami
jau 35-erius metus“. Kardinolas Vi
lebransas buvo pritrenktas. Staiga
visi sužiuro į mane, nė nežinojau, ką
sakyti. Popiežius paklausė: „Ar prisi
menate mane?“ „Žinoma, prisimenu,
Jūsų Šventenybe, tik nemaniau, kad
jūs mane po tiek metų prisiminsite“,
– atsakiau. O popiežius tarė: „Mielas
drauge, jus ne taip lengva pamiršti“.
Aplinkui niekas nieko nesuprato, to
dėl popiežius paaiškino: „Mes dvejus
metus kartu mokėmės, ir šis žmogus
tomistinę filosofiją išmanė daug ge
riau už mane“. Tad a aš nur aud au,
mat visų žvilgsniai susmigo į mane.
Norėjau pabučiuoti popiežiui ranką
ir pasišalinti, bet jis vietoj to apka
bino mane. Paskui aš pasitraukiau
į tol im iaus ią kamp ą. Kai išė jom e,
kardinolas Vilebransas paklausė, ko
dėl aš nieko nesakiau, o aš atšoviau,
kad aš vis ai nep riv al ėj au pas ak ot i
apie sav o sen ą bič iul yst ę su Jon u
Pauliumi II.
Gyv end am as Bue n os Air ės e, Jūs
beveik 20 metų redagavote opozicinį
katalikų žurnalą Criterio. Kaip vi
sa tai atrodė? Ar Jūs rizikavote būti
pers ek ioj am as, sui mt as, išt remt as?
Sovietiniais metais Lietuvoje opozici
nės pogrindžio spaudos leidėjai beveik
visuom et ats id urd av o kal ėj im uos e.
Kokia Jūsų patirtis šioje srityje?
Tai buvo ne opozicinis, bet nepri
klausomas žurnalas, ir toks jis išli
ko. Tiesą sakant, aš buvau paskirtas
vyriausiuoju redaktoriumi kaip tik
tada, kai prasidėjo didžiausias Ka
talikų Bažnyčios persekiojimas, tai
buvo 1955 m. sausį. Aišku, man grėsė
didelis pavojus, nors pats tiesiogiai
nedalyvavau pog rind in ėj e veikl oj e.
Prieš mane dirbęs žmogus turėjo pa
likti Argentiną su padirbtu pasu, nes
jo gyvybei grėsė pavojus. Taigi išli
kau gyvas, Peróno režimas žlugo, bet
vėliau visa situacija pasikartojo, tik
šįkart tai buvo karinis režimas. Mes
rašėme tai, kas mano ir mano kole
gų, daugiausia pasauliečių, nuomone
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atrodė teisinga ir reikalinga rašyti.
Mūsų žurnalas buvo gerbiamas, o aš
jau buvau visuomenei žinoma figūra,
todėl valdžia negalėjo taip lengvai imti
ir susidoroti. Bet vieną kartą gavau
raštelį su perspėjimu, kad galiu būti
nužudytas, o 1976 m. Argentinoje tai
tikrai šį tą reiškė. Na, manęs taip ir
nenužudė, nežinau, kodėl, bet netru
kus buvau iškviestas dirbti į Romą.
Žurn al o red ag av im ą per ėm ė kit as
kunigas, kuris tęsė tą pačią liniją ir
rašė tai, apie ką reikėjo rašyti. Taip,
būta pavojaus, tačiau mes priėmėme
jį ir išlikome gyvi, vienas Dievas ži
no, kodėl.
Man Lotynų Amerika pirmiausia
siejasi su keliomis rašytojų pavardė
mis ir garsiąja išlaisvinimo teologija,
kuri gimė tame žemyne. Kokia Jūsų
nuomonė apie šios teologijos kūrėjus
ir šalininkus?
Aš labai kritiškai nusiteikęs prieš
išlaisvinimo teologiją. Pažinojau jos
šalininkus, pažinojau labai artimai,
mes buvome ne kartą susitikę, bet aš
juos griežtai kritikavau, nes, mano
nuomone, jie peržengė tam tikras ri
bas dar gerokai iki Tikėjimo mokslo
kongregacijos pareiškimo 1984 m., o
paskui 1987 m. Mes buvome susitikę
su tais teo log ais Lim oj e ir Bog ot o
je, ir aš net žurnale Criterio rašiau:
„Ats arg iai, jūs pas uk ot e klaid ing u
keliu“, nes kažkokiu būdu jie pasida
rė labai promarksistiški ir aš negaliu
pamiršti, kad 1973 ar 1974 m. iškart
po Argentinos vyriausybės žlugimo
jie susitiko Santjage, Čilėje, tai buvo
išlaisvinimo teologai iš visos Lotynų
Amerikos ir Europos, priklausę vadi
namam Cristiano para el socialismo,
„Krikščionys už socializmą“ sąjūdžiui,
ir tai, ką jie ten kalbėjo, buvo visiškai
nepriimtina, todėl aš turėjau jiems
tai pasakyti. Jų klaida buvo ne tik
marksistinis užkratas, kai kurie to
sąj ūd žio nar iai, nes ak au, kad vis i,
bet kai kurie jų atvirai propagavo ir
pritarė smurt ui. Prieš ats ir and ant
išlaisvinimo teologijai, kai kurie jos
šalin ink ai buv o par aš ę knyg ų apie

revoliucijos teologiją. Taigi tai buvo
labai sudėtinga situacija. Esu įsitiki
nęs, kad ši teologija šiandien išsikvė
pė. Be abejo, ten būta ir gerų dalykų,
nes tie žmonės buvo tikrai įkvėpti ir
atsidavę, ir jie nepaliko Bažnyčios,
išskyrus gal vieną kitą, bet šiandien
išlaisvinimo teologija, manau, jau yra
praeities dalykas.
Lietuvoje tik prieš pusantrų metų
liet uv išk ai pas ir od ė 1985 m. Jūs ų
pasiraš yt as Vat ik an o dok um ent as
apie žydų ir judaizmo vietą Katalikų
Bažn yč ioj e. Gal gal ėt um ėt e trum
pai nusakyti jo pagrindines gaires ir
praktines išvadas pamokslininkams
ir katechetams?
Šį dokumentą visų pirma pasira
šė kard in ol as Vil ebr ans as ir tėv as
Dupreƒ . Jis svarbus tuo, kad patei
kia labai konk reč ias gair es, kaip
pris tat yti žyd us kat ec hez ėj e ir per
pam oksl us, ats iž velg iant į Nauj ąj į
ir ypač Sen ąj į Tes tam ent ą. Reik ia
labai aiškiai įsisąmoninti, kad jeigu
žydai kartais Naujajame Testamente
vaizd uoj am i neg at yv iai, tai būt in a
paa išk int i, o ne prii mt i paž od žiui,
nes būtent tai padarė didžiulės žalos
žydams ir, deja, Katalikų Bažnyčiai.
Man labai malonu, kad jūs prisiminė
te šį dokumentą, – tai reiškia, kad jis
nepamirštas. Siūlau atidžiai perskai
tyti ir įsigilinti į tai, kas ten sakoma
apie kai kur ių sud ėt ing ų Nauj oj o
Tes tam ent o išt rauk ų aišk in im ą, ir
atidžiai palyginti abu Testamentus.
Prieš paskelbiant šį dokumentą, po
piežius buvo nuvykęs į Vokietiją ir
pasakė nuostabią kalbą Maince, kur
jis pabrėžė, kad pirmoji sandora nie
kada nebuvo panaikinta, anuliuota.
Tai pagrindinė šio dokumento mintis.
Mūs ų Viešp at ies sandor a su Abr a
om u ir žyd ų taut a niekada neb uv o
pan aik int a. Tai nep ap rast ai svar
bu. 1986 m. pirmą kartą apsilankęs
Romos sinagogoje popiežius žydams
pasakė: „Jūs esate mūsų vyresnieji
broliai“. Taigi skaitykite dokumentą
ir panaudokite jo mintis katechezėje
ir pamoksluose.
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Kiek pagrįsti gandai apie slaptuo
sius Vatikano archyvo fondus, į ku
riuos negali patekti jokie tyrinėtojai,
nes juose esą sukaupti Bažnyčią kom
promituojantys dokumentai, ypač tai,
kas susiję su Antruoju pasauliniu karu
ir žydų holokaustu?
Žinote, kai popiežius Leonas XIII
1881 m. atidarė archyvus mokslinin
kams, savo laiške trims archyvus tirti
pan or us iems kard in ol ams jis raš ė,
kad Bažnyčia nebijo jokios tiesos: jei
ši tiesa yra Bažnyčios naudai – puiku,
jeigu prieš Bažnyčią – irgi gerai. Tai
viena. Antra, archyvuose nėra nie
ko slapta, išs kyr us konfid enc ial ius
dalykus, kaip ir bet kuriame kitame
pasaulio archyve, kur konfidencialiais
laikomi dokumentai, susiję su nesena
praeitimi, ypač jei tai liečia dar gyvus
asmenis, o dokumentuose užfiksuo
ti dalykai yra sudėtingi ir jautrūs.
Lygiai tą patį galima pasakyti apie
archyvus Argentinoje ar Lietuvoje.
Popiežius Leonas XIII nusprendė iš
slaptinti dokumentus pagal kiekvieno
pop iež iaus pont ifi k at ą. Jon as Pau
lius II nusprendė atidaryti archyvus
iki 1922 m., Benedikto XV valdymo
pabaigos. Netrukus paviešinsime Pi
jaus XI laikų dokumentus. Nežinau,
ar rasime ten ką nors, kas sugadintų
Bažnyčios įvaizdį. Galiu pasakyti tik
tai, kad jokių dokumentų mes nenai
kiname, nes archyvai tam ir yra, kad
juos laikytume. O jeigu ir atrasime
kokį nors dokumentą, liudijantį klai
dingus Bažnyčios sprendimus, – ką
gi, tada paprašysime Dievą atleidimo.
Pridursiu dar vieną pastabą. Daugu
ma dokumentų ar šiandien gal jau ir
visi dokumentai, susiję su Šventojo
Sosto veiksmais Antrojo pasaulinio
karo metu visose kariavusiose Europos
valstybėse, taip pat ir su tuo, kas nuti
ko žydams ar kitiems persekiotiems
žmon ėms, ant ai čig on ams ar netg i
gerokai anksč iau Vokietijoje homo
seksualams ir protiškai neįgaliesiems,
buvo išleisti 12 tomų. Tiesa, žmonės
jų nelabai skaito, bet jie yra įvairiose
pasaulio bibliotekose. Aišku, mes, kaip
Bažnyčia, nepadarėme visko, ką galė
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jome padaryti, bet čia aš pacituočiau
Evangeliją: „Kas iš jūsų be nuodėmės,
tegu pirmas meta akmenį“. Amen.
Jūs pradėjote savo kunigo kelią pa
prastoje parapijoje, kaip eilinis sielų
ganytojas, tarp eilinių žmonių. Paskui
kilote vis aukštyn ir aukštyn tiek moks
liniais laipsniais, tiek pareigomis, tiek
bažnytiniais titulais. Ar šiandien, bū
damas aukštas Vatikano pareigūnas,
diplomatas, nepasiilgstate paprastos
siel ov ad os, sant yk ių su pap rast ais
žmonėmis?
Aš niekada nebuvau diplomatas. Aš
dirbau Kurijoje, bet klaidinga manyti,
kad Kurijoje nebendraujama su eili
niais žmonėmis. Dirbant Teisingumo
ir taik os kom is ij oj e, man tekd av o
bendrauti su įvairiausiais žmonėmis,
dirbant žydų reikalų komisijoje, ben
draud av au su įvair iaus iais žyd ais:
nuo pasaulinių organizacijų vadovų
iki savo kaimynės žydės. Dirbdamas
Vyskupų kongregacijoje, bendravau su

įvairiausiais vyskupais ir žmonėmis,
protestavusiais prieš tuos vyskupus,
o kartais tie paprasti žmonės būdavo
piln i ne pač ių ger iaus ių ket in im ų.
Šiandien Vatikano bibliotekoje ir ar
chyvuose mano žinioje yra 120 žmonių,
ir ne visi jie mokslininkai, dauguma
jų pasauliečiai, tad aš pažįstu ir juos,
ir jų šeimas. Jeigu tai ne sielovada,
tai kas tada yra sielovada? Aš negaliu
ilgėtis sielovados, nes aš ją vykdau.
Tiesa, dirbu ne parapijoje, bet kartais
aš vykstu į parapijas teikti sutvirtini
mo sakramento ar sakyti pamokslų.
Be to, būdamas kardinolas, turiu titu
linę parapiją Romoje, manoji yra Šv.
Jeronimo Labdario bažnyčia, kurioje
dirba Opus Dei kunigai, ir jie tikrai
uždeda man daugybę pareigų. Tad aš
tikrai nesijaučiu sėdįs dramblio kaulo
bokšte, atsitvėręs nuo žmonių, – kaip
tik priešingai.
Jūsų Eminencijos humoro jausmas
tikr ai išd uod a, jog esat e tarp žmo
nių...… Ačiū Jums už pokalbį.


Romos popiežiaus vizitas
Ukrainoje: tiesos ir
meilės kelias
Ihor LYLiO

Ukraina ilgai laukė Romos popiežiaus
vizito. Vieni mano, kad dešimt metų,
kiti, žvelgdami į gilią senovę, teigia,
kad visą tūkstantmetį. Tačiau aišku
Ihor Lyl io (g. 1970) –   doc ent as,
dakt ar as, Lvov o univ ers it et o Biz ant o
logijos katedros vedėjas. Domėjimosi
sritis – Bizantijos ir Vakarų civilizacijos
palikimas Ukrainoje. Iš rusų k. vertė Da
rius Baronas.

vien a, šis įvyk is jau tap o ist or in iu
pasaulinės reikšmės faktu. Daugelis
ukrainiečių ir užsienio apžvalgininkų
savo komentaruose išreiškia vieningą
nuomonę, pasak kurios, vizitas buvo
sėkmingas, o jo pasekmės gali turėti
įtakos visai Europai. Aistrų audros
žiniasklaidoje, aktyvūs Ukrainos vi
suom en ės deb at ai iš ankst o rod ė,
kad popiežiaus vizitas turės didžiu
lės reikšmės Ukrainai. Pirmą kartą,
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praėjus dešimčiai metų nuo Ukrainos
nepriklausomybės atkūrimo, didžiajai
visuomenės daliai iškilo poreikis apsi
brėžti savojo Aš santykį su aplinkiniu
pasauliu.
Dab art in ė Ukr ain os konf es in ė ir
apskritai religinė situacija sąlygota
labai senų tradicijų. Pirmasis Romos
popiežius, pabuvojęs Ukrainos terito
rijoje, buvo Klemensas I, kurį Romos
imperatorius Trajanas buvo ištrėmęs
į Krymą (IV a.). Jis mirė skelbdamas
Gerąją Naujieną pagonims, o vėliau
dalis jo relikvijų buvo perkeltos į Ki
jevą. Valdant Vladimirui Didžiajam,
krikšč ion yb ė Kij ev e ofic ial iai buv o
priimta ir paskelbta valstybės religija
(988 m.). Naujasis tikėjimas palygin
ti greitai įsigalėjo didžiulėje šalyje.
Bizantijos tautų sandraugos1 karūną
papuošė vienas gražiausių brangak
men ių. Kij ev o Bažn yč iai did esn ės
įtakos net ur ėj o 1054 m. Bažn yč ios
skilimas, Liono ar Florencijos unija.
Ukrainos valdovai Europą apėmusius
religinius vaidus laikė didele, tačiau
santykinai tolima nelaime, iš kurios,
reik al ui esant, gal im a buv o tur ėt i
netgi naudos. Jiems labiausiai rūpėjo,
kad nusilpęs Konstantinopolis leistų
įkurti savą patriarchatą.
Konf es in ė sit ua c ij a ukr ain ieč ių
žemėse išliko santykinai stabili iki
Lenk ij os ir Liet uv os valst yb ės su
sikūrimo. Kaip tik nuo tada galima
kalbėti apie prasidėjusią priešpriešą
tarp Ukrainos stačiatikių ir katalikų.
Ukrainos stačiatikiams iškilo dilema:
arba tautinė asimiliacija, arba unija su
Roma, išlaikant Bizantijos Bažnyčios
tradicijas. Būta ir trečiokelio – orien
tuotis į vis stiprėjantį stačiatikybės
cent rą, Maskv ą, kur ios valst yb inę
ideol og ij ą repr ez ent av o treč ios ios
Romos idėja.
Didžioji dalis Vakarų ir dalis Cent
rinės Ukrainos gyventojų priėmė uniją
su Romos Katalikų Bažnyčia. 1596 m.
Bresto bažnytiniame susirinkime ją
1
 Pastarąją sąvoką (The Byzantine Common
wealth) mokslinėje ir populiarioje literatūroje
išp op ul iar in o ser as Dmitr ij us Obol ensk is
(vert. past).
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Šv. Lauryno unitų bažnyčia, šalia – stačiatikių cerkvė. Žolkievas. 2001. Dariaus Barono
nuotr.

patvirtino Bažnyčios hierarchų para
šai. Kita dalis tikinčiųjų liko ištikima
Rytų Bažnyčiai. Ir vieniems, ir kitiems
unijos priėmimas arba atmetimas sie
josi su tautinio identiteto išsaugojimu.
Vieninga krikščionių bendruomenė
galutinai suskilo XVII–XVIII a., kai
Ukrainos teritoriją užvaldė skirtin
gi šeimininkai – Lenkijos Karūna ir
Rusija.
Ukr ain a ir XX a. nes ul auk ė sta
bil um o. Ketv irt am e deš imtm et yj e
sovietų valdžia prievarta likvidavo
autokefalinę Ukrainos Bažnyčią, ją
pajungdama Maskvos patriarchatui.
Lenkijos sudėtyje buvusioje Vakarų
Ukrainoje aktyviai veikė Graikų ka
talikų (Unitų) Bažnyčia, vadovaujama
metropolito Andriejaus Šeptickio. Tai
iš esmės buvo svarbiausia institucija,
kurios dėka ukrainiečiai išliko tauta.
Sovietų Sąjungai okupavus Vakarų
Ukrainą, NKVD, artimai bendradar
biaudama su Maskvos patriarchatu,
ėmė persekioti unitus, laikydama juos
„buržuazinio nacionalizmo židiniu“.
1946 m. Lvove įvyko bažnytinis pseu
dosusirinkimas, kuris paskelbė, kad
likviduojama Unitų Bažnyčia, o jos
vyskupijos priima rusų stačiatikybę.
Didžioji dalis unitų dvasininkų buvo
represuota, šventovės perduotos Ru
sijos Stačiatikių Bažnyčiai. Vėlesniais

dešimtmečiais Unitų Bažnyčia veikė
pogrindyje ir užsienyje, ukrainiečių
diasporoje.
Pakartotinai Unitų Bažnyčia buvo
legalizuota XX a. dešimto dešimtmečio
pradžioje, tuo metu prasidėjo ir kon
fiskuotų unitų šventovių grąžinimo
procesas. Šiuo metu Ukrainos Unitų
Bažnyčią ir Romos Katalikų Bažnyčią
Ukrainoje sudaro maždaug penki mi
lijonai tikinčiųjų. Būtent ši Ukrainos
visuomenės dalis daugelį metų reiškė
iniciatyvą pakviesti popiežių į Ukrai
ną. Tuo tarpu Maskvos patriarchato
Rusijos Stačiatikių Bažnyčios Ukrai
noje atstovai užėmė vienareikšmiškai
neigiamą poziciją popiežiaus vizito
atžvilgiu.
Svarbiausios priežastys, kodėl ne
pritarta vizitui, buvo šios: unitams
grąžinamos anksčiau iš jų konfiskuo
tos bažnyčios, katalikų prozelitizmas
ir Romos ekspansija į „kanoninę Rusi
jos Stačiatikių Bažnyčios teritoriją“.
Maskvos patriarchas Aleksijus II ne
kartą yra pareiškęs, kad šios proble
mos labiausiai trukdo dialogui su Ro
ma. Tuo pat metu jį ne itin jaudina tai,
kad, skelbdamas labai jau abejotiną
„kanoninės teritorijos“ principą, jis
kišasi į suverenios Ukrainos valsty
bės politiką.
Garsūs Rusijos Stačiatikių Bažny
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čios pareiškimai apie „religinių jaus
mų užgavimą“ trisdešimt penkiems
milijonams tikinčiųjų neturi realaus
pagrindo. Pastaruosius dešimt metų
įvairios protestantų konfesijos akty
viai įsisavina Ukrainos rytų ir pietų
regionus, kurie totalitarinio režimo
laik ais buv o gaus iai apg yv end int i
„socelementu“, paprastai abejingu bet
kokiai religijai. Sociologinių tyrimų
rezultatai rodo, kad maždaug trečda
lis tikinčiųjų, gyvenančių Lugansko,
Donecko, Charkovo, Dnepropetrovsko
srityse, jau perėjo į protestantizmą.
Kijevas
Popiežiaus lėktuvui nusileidus Bo
rispolskio oro uoste, sutikimo dalyvių
emocijos pasiekė aukščiausią laipsnį.
Tokio susidomėjimo iki šiol dar nebuvo
sulaukęs nė vienas šiuolaikinio pa
saulio vadovų. Vizito reikšmę liudijo
ir tai, kad jam nušviesti dirbo 3000
žurnalistų.
Oficialus ruošimasis popiežiaus vi
zitui prasidėjo 1995 m. Lankydamasis
Italijoje, prezidentas Kučma oficialiai
pakvietė popiežių į Ukrainą. Iš Kuč
mos pusės tai buvo ganėtinai drąsus
žingsnis. Jis tikriausiai suvokė, kokią
reakciją tokie veiksmai gali sukelti
Rus ų Stač iat ik ių Bažn yč ioj e, kur i
faktiškai yra ir Rusijos valstybinio
apar at o dal is. Tur int tai omen yj e,
maksimaliai paisyta visų diplomati
nių normų. Ukrainos užsienio reikalų
ministerija nuolat pabrėždavo, kad
pop iež ius kvieč iam as kaip Vat ik a
no valstybės vadovas, kad jo vizitas
reikšmingas politiškai ir labiausiai pa
sitarnaus keliant Ukrainos autoritetą
pasaulio bendruomenės akyse.
Jau pirm i pop iež iaus žod žiai, iš
tarti Ukrainos žemėje, parodė, kad į
šalį atvyko išmintingas, atsakingas
ir dialog ui atv ir as žmog us. Viz it o
met u popiež ius nuol at kalb ės apie
ekumenizmo principus, krikščioniš
ką gailestingumą ir meilę artimui.
Jis kvies taikai ir ramybei, kalbės su
jaunu ir senu. Deja, ne visi Ukraino
je buvo pasirengę išgirsti išmintingo
senolio žodžius.
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Kijevas pasitiko popiežių pustuštė
mis gatvėmis, prigrūstomis milicijos ir
saugumo darbuotojų. Kortežo maršru
tas nebuvo skelbiamas iki paskutinio
momento. Ukrainos sostinė dar nieka
da nematė tokių „saugumo“ priemonių.
Kitaip negu Lvove, kur dešimtys tūks
tančių žmonių sveikino pravažiuojantį
popiežių, Kijeve netgi mažos grupelės
entuziastų pačią pirmą dieną buvo izo
liuotos milicijos užtvarų, o popiežiui
važiuojant miesto centru ir visiškai
užblokuotos metro stotyse. Ukrainos
sostinė su baime laukė Šv. Tėvo žodžių
ir veiksmų.
Kaip vis ad a, pop iež ius pran ok o
visus lūkesčius. Paprasta žmonių kal
ba popiežius kalbėjo su tikinčiaisiais
apie krikščioniško gailestingumo ir
atlaidumo būtinybę, apie kiekvieno
tikinčiojo gyvenimo pripildymą Evan
gelijos žodžiais „visi tebūna viena“.
Niekas anksčiau ukrainiečiams nekal
bėjo tokių žodžių. Per keletą valandų
nep as it ik ėj im o ir ster eo t ip ų led as
pavirto nuoširdžiu paprastų piliečių
susidomėjimu.
Tikrą šoką daugumai Kijevo val
din ink ų ir ryt in ių Ukr ain os srič ių
gyventojų sukėlė tai, kad popiežius
puikiai moka ukrainiečių kalbą, kuria
jis laisvai bendravo su maldininkais. O
prisipažinimas, kad iš motinos pusės
jis turi ukrainietiškų šaknų, dar la
biau sustiprino augančią visuomenės
simpatiją. Antra vizito diena Kijeve
prasidėjo katalikiškomis pamaldomis,
kurių metu popiežius, kreipdamasis į
seserį Stačiatikių Bažnyčią, pabrėžė
būtinybę išsaugoti nacionalines tradi
cijas, įtvirtinti tikėjimo pakantumo ir
socialinės taikos idėjas. Popiežiaus žo
džiai nesiskyrė nuo darbų. Popiežiaus
apsilankymą Babij Jar vietovėje, kur
vokiečių fašistai nužudė kelis šimtus
tūkstančių žydų ir ukrainiečių, tran
sliav o vis os svarb iaus ios pas aul io
televizijos ir radijo stotys.
Lvovas
Gal im a sak yt i, kad po ofic ial aus
apsilankymo Kijeve popiežiaus vie
šėjimas Lvove, Ukrainos Unitų Baž

nyčios centre, įgijo istorinį-religinį ir
net asmeninį matmenį. Pasibaigus
oficialiam sutikimui Lvovo oro uoste,
birželio 25 d. vakarą popiežiaus korte
žas važiavo miesto centru. Visą kelią
popiežių lydėjo garsūs aplodismentai
ir sveikinimo šūksniai. Maldininkai
iš Lenk ij os, Slov ak ij os, Vengr ij os,
Čekijos, Baltarusijos ir Rusijos džiū
gavo kartu su lvoviečiais. Atrodė, kad
pop iež iaus atn ešt a ypat ing a gėr io
aura sutaikė tautas ir religijas. Vizito
staigmena tapo protokolo nenumaty
tas popiežiaus noras aplankyti Lvovo
armėnų katedrą, XIV a. architektūros
paminklą.
Rekordinį žmonių kiekį sutraukė
Ryt ų krikšč ion ių apeig ų pam ald os
birželio 26 d. Milijoną ir du šimtus
tūkstančių žmonių talpinantis Lvovo
hipodromas buvo perpildytas. Nema
žai tikinčiųjų savo vietas užėmė antrą
trečią valandą nakties. Atvykstantį
popiežių ir Romos Katalikų bei Unitų
Bažnyčios kardinolus entuziastingai
sveik in o tik int iej i. Prieš pam ald as
buvo pranešta, kad jose dalyvaus ir
Ukrainos prezidentas. Tarp maldi
ninkų kilo šurmulys ir žmonės ėmė
vien ing ai skand uot i: „Mes myl im e
popiežių, mes mylime popiežių!“
Labai svarbiu vizito momentu tapo
popiežiaus susitikimas su Lvovo jau
nimu. Jis įvyko didžiausiame iš „mie
gam ųj ų“ miest o mikr or aj on ų, kur
daug iaus ia gyv en a jaun os šeim os.
Nepaisant prasto oro, maždaug pu
sė milij on o žmon ių, sus ir ink ę prie
bažnyčios, keturias valandas laukė
popiežiaus. Jonas Paulius II kalbėjosi
su jaunais žmonėmis apie būtinybę
ugd yti sav yj e ger iaus ias krikšč io
nišk as dor yb es, apie sunk um us ir
pagundas, kurias savo kelyje sutinka
jaunas žmogus. Popiežius nepateikė
receptų kaip gyventi, bet atsakymų į
sunkius klausimus kvietė dėmesin
giau iešk ot i Šv. Rašt e. Sus it ik im o
kulminacija įvyko tuo metu, kai, lietui
vis stiprėjant, popiežius jaunimo ūpui
palaikyti užtraukė linksmą lenkišką
dainą. Spaudos konferencijos metu Šv.
Sosto atstovas spaudai Navaro-Vallsas
pastebėjo, kad dar niekada popiežius
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nedainavo taip ilgai ir tokiai didelei
auditorijai. Tikrą emocijų sprogimą
sukėl ė pap rast as žmog išk as pop ie
žiaus bendravimas.
Atgaila ir atlaidumas yra stipriojo
bruožai. Viešėdamas Ukrainoje, popie
žius daug kalbėjo apie atlaidumą. Jis
priminė sunkius laikus, kai santykiai
tarp abiejų Bažnyčių buvo įtempti.
Kvietė į dialogą sprendžiant proble
mas. Jis laukė atsakymo…...
Nuo pat vizito pradžios abiejų šalių
diplomatinės tarnybos ruošėsi sun
kumams, su kuriais galėjo susidurti
popiežius. Visų pirma, susirūpinimą
kėlė sudėtinga Ukrainos konf esinė
pad ėt is. Tod ėl buv o nut art a, kad į
susitikimą su popiežiumi Ukrainos
religijos reikalų komitetas pakvies
visų religinių bendruomenių ir kon

Dauguma ganomųjų taip ir nesuprato,
kodėl jų hierarchas nesugebėjo įveikti
asmeninių politinių ambicijų. Maža to,
Rusijos Stačiatikių Bažnyčios atsto
vai per žiniasklaidą ir toliau kalbėjo
apie vizito nesavalaikiškumą ir net
neigiamas jo pasekmes. Vieno tokio
pareiškimo metu prisiminiau draugo
sakytą anekdotą.
Katalikai ir stačiatikiai žaidžia fut
bolą. Dievas stebi. Stačiatikiams įmu
šus įvartį jis džiaugiasi, katalikams
įmušus – taip pat. Kažkas iš sirgalių,
stebėdamas Dievą, komentuoja: „Jis
tikriausiai ateistas...“
Popiežiaus vizitas akivaizdžiai pa
demonstravo ribą, skiriančią ukrai
niečių ir rusų civilizacijas Ukrainoje.
Musulmonai ir budistai, induistai ir
protestantai, ir net didžioji dalis ne

Kardinolo Liubomiro Husaro ir popiežiaus Jono Pauliaus II susitikimas.
2001 m. birželis. EPA-ELTA

fesijų atstovus. Nieko nepaisydami
tik Maskvos pat riarc hat o ats tov ai
kategoriškai atsisakė susitikti su po
piežiumi. Dėl Maskvos veiksmų Ru
sijos Stačiatikių Bažnyčios Ukrainoje
metropolitas Vladimiras atsidūrė itin
keblioje ir dviprasmiškoje padėtyje.
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tikinčių Ukrainos piliečių popiežiaus
kelionę vertino kaip iškilaus dabarties
žmogaus vizitą.
Šių įvykių fone Maskvos patriar
chat as Ukr ain oj e pad em onstr av o
mąstymo sąstingį, nesugebėjimą da
lyvauti politiniame dialoge, kraštutinį

ortodoksų konservatyvumą. Kartais
atrodydavo, kad dalis šių žmonių gy
vena XV–XVI a. sampratomis. Tokie
veiksmai turėjo savo pasekmių. Pasi
baigus vizitui, daugelis Ukrainos inte
lektualų per spaudą aštriai pareiškė
apie pakitusį savo požiūrį į politizuotą
rusų stačiatikybę.
Mano nuomone, papildomu ir daug
sak anč iu fakt u tap o šal ies pol it i
nio elito požiūris į popiežiaus vizitą.
Stebėtina, tačiau vienintelė partija,
pasisakiusi prieš popiežiaus vizitą,
buv o Ukr ain os kom un ist ų part ij a.
Tačiau tai nesukėlė nuostabos, turint
omenyje popiežiaus vaidmenį sugriau
nant kom un ist in ę tir on ij ą Vid ur io
Europoje.
Nep ais ant Rus ij os Stač iat ik ių
Bažn yč ios agr es yv ios prop ag and os
kampanijos, šiandien galima drąsiai
teigti, kad patriarchas Aleksijus II
pat yr ė triušk in ant į pral aim ėj im ą.
Pag al soc iol og in es apk laus as, tik
6% Ukr ain os gyv ent oj ų kat eg or iš
kai pasisakė prieš popiežiaus vizitą.
Nepasiteisino prognozės, kad popie
žiaus vizitas pablogins konfesinę ir
socialinę-politinę padėtį. Kad ir kaip
būtų keista, tačiau jau galima išsaky
ti prielaidą, kad popiežiaus vizitas į
Ukrainą veikiau priartino, negu ati
tolino galimybę popiežiui aplankyti
Rusiją. Kaip pragmatiškas politikas,
prezidentas Putinas tikriausiai pui
kiai suv ok ia, kad kel et as val and ų,
praleistų kartu su popiežiumi, jam
gali būti daug svarbesnės negu visas
gyvenimas šalia Aleksijaus II.
Ką pozityvaus Ukraina gavo iš po
piežiaus vizito? Kiekvienoje kalboje
popiežius kiekvieną kartą pabrėždavo
Ukrainos europietišką pasirinkimą.
Jis kalb ėj o apie Ukr ain os kaip di
džiosios valstybės reikšmę palaikant
krikščioniško ekumenizmo principus
nuo Portugalijos iki Uralo. Priminda
vo, kad ir pati Europa turi atsiminti
didžiąją Ukrainos misiją ir nestatyti
naujų sienų tarp krikščionių. Popie
žius kvietė ukrainiečius savo rankomis
kurti savo dabartį ir savo vaikų ateitį.
Nesiliaujančio karo Kaukaze fone po
piežiaus žodžiai daugumai ukrainiečių
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rodė, kad šio vizito metu Ukraina ir
Rusija gyvena skirtingų vertybių pa
sauliuose. Tuo met u, kai Ukr ain os
visuomenė jaučia taikos ir ramybės
būtinybę, mūsų šiaurės kaimynams
gyvenimo norma tapo nuolatinio karo
būsena, kurią aktyviai laimina Rusijos
Stačiatikių Bažnyčia. Tomis dienomis
aiškiai matėsi Ukrainos ir Rusijos ci

vilizacinė takoskyra.
Vizito pradžioje popiežius pabučia
vo ir palaimino Ukrainos žemę bei jos
tautą. Artimiausioje ateityje pama
tys im e, ar ket ur iasd eš imt dev yn ių
milijonų šalis su sudėtinga ekonomine
padėtimi ir daugeliu atžvilgių suskal
dyt a vis uom en e sug eb ės prii mt i ir
įvertinti jai suteiktą dovaną.


Ukraina – užspausta praeitis
Darius BARONAS

2001 m. gegužės 15 – birželio 10 d.
teko dalyvauti Varšuvos universite
to antikinės tradicijos tyrimų centro
(OBTA) ir Lvovo universiteto sureng
toje sesijoje „Bizantijos palikimas“.
Pirm oj i jos dal is vyk o Varš uv oj e,
antroji – Lvove. Dauguma renginio
dalyvių – lenkai ir ukrainiečiai. At
sitiktinai tebuvau vienas iš Lietuvos.
Tautieč ių komp an ij os prar ad im as
nutolino nuo įvairių lietuviškų pro
blemų ir teikė šiokių tokių privalumų
stebint aplinką, kurioje atsidūriau.
Nors mano įspūdžiai apie Lenkiją bei
Ukrainą ir fragmentiški bei diletan
tiški, tačiau be galo sunku atsispirti
pagundai jais pasidalyti.
Varšuva, kaip ir visa Lenkija – ne
tikr as užs ien is. Krašt as žin om as,
liet uv iai jo naud ą sen iai perp rat ę.
Šia proga vert ėt ų pam in ėt i neb ent
naująj ą Varš uv os univ ers it et o bib
lioteką, kuri, pripratusiems vien prie
Vilniaus bibliotekų, gali sukelti kul
tūrinį šoką. Galima lyginti naująją
Varšuvos universiteto biblioteką ir
naująsias Vilniaus universiteto biblio
tekos duris, tačiau kažkodėl nesinori.
Lenkijos pažanga akivaizdi, ir šypteli
prisiminęs kai kurių tautiečių Atgi
mimo metų svajas pralenkti „lenkus
spekuliantus“.
Iš Lenkijos įvažiavus į Ukrainą,
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reg is, lyg iš Vok iet ij os pat ekt um į
Vakarų Lenkijos provinciją. Tik atsi
dūręs Ukrainoje, supratau siaubingai
paprastą tiesą. Lenkijos pakelės ir
miesteliai nusėti spalvingomis, rėks
mingomis ir dažnai neskoningomis
reklamomis. Tačiau tai yra savitas
geras ženklas, liudijantis, kad esa
ma dirbančių ir perkančių žmonių. O
štai Ukrainos provincijoje pasitaiko
miestelių, kuriuose reklamos iš viso
nesti, ir neaišku, kuo žmonės užsiima.
Laikas ten stovi arba jei ir slenka, tai
bemaž nepastebimai; vienas kitas au
tomobilis beveik netrukdo vaikščioti
gatvėmis, kur ir kaip nori. Prie greito
(lietuviškai normalaus) tempo pripra
tusiam žmogui lėtas (ukrainietiškai
normalus) aptarnavimas kavinėse ar
parduotuvėse gali pasirodyti keistokas
reiškinys. Atrodo, kad saulė ir mė
nulis šiame krašte dar daug kur turi
didesnės galios negu pelno siekis dik
tuoti gyvenimo tėkmės spartą. Man,
skubančiam kuo daugiau pamatyti,
galiausiai teko susigėsti, aprimti ir
taikytis prie ramaus kasdienio gyve
nimo. Ir iš tikrųjų, ar gali mirtingas
žmogus aplenkti dangaus kūnus?
Vakarų Ukrainos, Halicijos centre
Lvove pasaulis panašesnis į mūsiš
kį. Savo senamiesčiu Lvovas galėtų
lygintis su Krokuva ar Praha. Neat

sargu būtų pernelyg skubotai lyginti
Vilniaus ir Lvovo sakralinę architek
tūrą, tačiau pamačius Lvovo pirklių
palikimą, nesunku įsivaizduoti, kad
tarp jų turtingiausi Vilniaus pirkliai
būtų jautęsi skurdžiais. Įdomu tai,
kad per savo ilgaamžę istoriją Lvo
vas niekada nebuvo nusiaubtas taip,
kaip antai Vilnius XVII a. viduryje.
Todėl mažas stebuklas atrodo armė
nų cerkvės šventoriuje, pačioje sena
miesčio širdyje, išlikęs medinis XVI
a. ikonostasas.
Puiki architektūra negali nuslėpti
nemalonaus fakto – didžioji senamies
čio dalis apgailėtinai apleista (gerai,
kad bent numatomas Popiežiaus vizi
tas paskatino sukrusti). Kai kuriems
pastatams gresia pavojus sugriūti.
Kadaise Lvovas stovėjo pelkėtoje vie
toje, kur gruntiniai vandenys buvo
ties pačiu žemės paviršiumi. Pastatų
pamatai rėmėsi į medinius polius ir
buvo stabilūs. Tačiau sovietmečiu, kai
Lvovo gyventojų skaičius priartėjo prie
1 mln., buvo sumanyta statyti metro.
Sov iet ų Sąj ung a sub yr ėj o greič iau
negu buvo pastatytas metro, tačiau
specialistai iš Kijevo vis vien dar spėjo
išrausti kelias šachtas. Dėl jų nusmu
ko grunt in io vand ens lygis, med is
pradėjo irti, o sienos trūkinėti.
Nemažą įtaką Lvovo senamiesčio
būklei turi ir dabartiniai jo gyvento
jai. Jų dauguma – tai pokario metais
iš plačiosios tėvynės suvažiavę asme
nys ir jų palikuonys. Nemaža jų dalis
butus senamiestyje tiesiog užgrobė.
Senesni Lvovo gyventojai dar puikiai
prisimena atvejus, kai, įsakius butų
savininkams per kokį pusvalandį išsi
kelti, sovietų karininkai su žmonomis
ar meilužėmis jau lūkuriuodavo už
durų. Tikruosius savininkus išvarius,
ištrėmus ar kitais būdais pašalinus,
vis os gėr yb ės tekd av o nauj ies iems
barbarams, nesidrovėjusiems jomis ir
pasipuikuoti. Taip dešimtys karininkų
moterų, vilkėdamos buvusių tarnai
čių naktiniais marškiniais, išdidžiai
žingsniuodavo į teatrą. Senieji gyven
tojai leipdavo juokais, bet ką daugiau
jie begalėjo padaryti. Dabar dauguma
buvusių didvyrių ir jų palikuonių vi
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siškai prasigėrę ir degradavę. Nors
ir labai iš lėto, senamiestis vis dėlto
atsigauna. Privačios firmos ar labiau
pasiturintys asmenys (Lvove toks būtų
vidutinių pajamų lietuvis) po truputį
iš minėtų barbarų išperka pastatus
ar butus ir juos, 50 metų stovėjusius
be priežiūros, sur em ont uoj a. Jeig u
degradavęs asmuo neturi kelių butų
senamiestyje, pardavęs savo būstą, su
savo senais įpročiais keliasi į naują
rajoną, kur toliau sėkmingai parazi
tuoja. Tačiau dar ir dabar ukrainietiš
kai kalbantis senamiesčio gyventojas
vietiniams rusams gali kelti nuostabą,
lyg koks užsienietis kaime.
Kitame poliaus gale susispietę tur
čiai. Dauguma jų – buvusi sovietinė
nomenklatūra ir jos atžalos, sugebėję
į savo rankas perimti ne tik partinį
turtą. Tokiems žmonėms paprastai
nusispjauti į Ukrainos valstybingu
mą, ukrainiečių tautines aspiracijas
ir pan. Jų poreikiams tenkinti – ap
val ios bank ų sąs kait os, prab ang ūs
automobiliai, elitiniai pramogų klubai
ir rinktinės prostitutės. Naujieji tur
čiai netgi daliai ukrainiečių jaunimo
tampa sektinu pavyzdžiu tiek, kad
kai kurie ima bodėtis gimtąja kalba
ir mieliau vartoja rusų kalbos nusi
kaltėlių žargoną.
Pror us išk a orient ac ij a Ukr ain os
vald žios sluoksn iuos e lab ai stipr i.
Oficial iai kalb am a, kad Ukr ain a
laik os i daug iav ekt or in ės pol it ik os
(t. y. stovi vietoje), tačiau ir viešai,
ir priv ač iai daug įtak ing ų veik ėj ų
svaj oj a apie Sov iet ų Sąj ung ą, apie
jungimąsi su Rusija ir pan. Net pa
ties prezidento Kučmos žmona taip
ir neprabyla ukrainietiškai. O kam
vargintis, jeigu apl ink a, kaip buv o
50 metų, taip ir toliau lieka rusiška?
Be to, nem až ai vers lin ink ų turt us
susikrovė iš prekybos su Rusija. Visa
tai lemia, kad sunkiai skinasi kelią į
tikrovę planai tiesti alternatyvų naf
totiekį: iš Azerbaidžano per Gruziją
Juodosios jūros dugnu iki Ukrainos
ir tol iau į Lenk ij ą. Pas tač ius tok į
naftotiekį, Rusijos ekonominio spau
dimo galimybės aiškiai sumažėtų, bet
kol tai įvyks, turbūt dar teks ilgokai
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komunistų graudenimus dėl būtinybės
pal aukt i. Rus ij os įtak ai Ukr ain os
draugauti su Rusija, ukrainiečiai aki
vyriausybė sunkiai atsispiria, o kar
moju supranta, kur veda toks serviliz
tais net ir sudaro tam palankesnes
mas. Senesnės kartos ukrainiečiai,
sąlygas. Neseniai vyriausybė užsakė
išgyvenę sovietinio teroro košmarą,
iš Vokietijos tūkstančius kompiuterių
šiomis dienomis jo pratęsimą mato
Ukrainos mokykloms su programine
Čečėnijoje. Jų nuomone, stalinistinė
įrang a rus ų kalb a. Šal iai, kur ioje
ir šiuolaikinė Rusijos politika mažai
faktinė dvikalbystė gali kelti pavojų
kuo skir ias i. Įdom u pas teb ėt i, kad
ukr ain ieč ių (ypač Ryt ų Ukr ain os)
senesnės kartos ukrainiečių pažiūros
tautinei tapatybei, nacionaliniai in
į savo valstybės ir tautos problemas
teresai, atrodo, menkai terūpi.
sutampa su jaunimo, o skiriasi nuo
Šiaip Lietuva, kaip ir visos Baltijos
vidurinės, didžiąja dalimi sovietizuo
šalys, ukrainiečiams yra įkvepiantis
tos kartos. Siūlosi tam tikra analogija
pavyzdys. Kažkaip keista sulaukti pa
su Lietuvos 1960-ųjų karta (Kęstutis
garbos vien todėl, kad esi iš Lietuvos.
Girnius).
Mane ne tiek džiugino akivaizdžiai
Būt ent sov iet in ių žmon ių pal ai
geresnė Lietuvos padėtis pragyvenimo
koma sov iet in ė prae it is-nep rae it is
požiūriu, kiek domino ir neramino tam
trukdo ukrainiečiams atsiremti į tas
tikros paralelės. Pirmiausia krenta į
gilesnes tradicijas, kurios leistų visa
akis Lietuvos ir Vakarų Ukrainos li
vertiškai skleistis jų tautos gyveni
kimo bendrumas. Abiejuose kraštuose
sovietinis režimas
įsigalėjo kaip Mo
lotovo-Ribbentropo
pakto pasekmė. Ir
Lietuvoje, ir Vaka
rų Ukr ain oj e tai
kyt os tok ios pat
teroro priemonės.
Abiejuose kraštuo
se Sovietų Sąjungos
ir nacių Vokietijos
kar o išv ak ar ės e
vyko trėm im ai ir
neįtikėtino masto
taik ių gyv ent oj ų
žudynės; bijau su
klysti, tačiau Uk
rainoje, regis, kur
kas didesnės negu
Lietuvoje. Abiejuo
se kraštuose karas
pas ib aig us kar ui
tęsėsi beveik tiek
pat laiko. Bendras
likimas ir šiuo me
tu leid žia dažn ai
iš pusės žodžio su
prasti vienas kitą.
Prabilus apie Rusi
jos verslo interesus
Paminklas milicininkams, žuvusiems „pri vikonanni službovich
ir jo vietinių klap
oboviazkiv“. Kijevas, 2001. Dariaus Barono nuotrauka
čiukų veiklą Lietu
voje, apie „buvusių“
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ku l t ūr a
mui. Matydamas Bizantijos ir Kijevo
Rusios, Abiejų Tautų Respublikos ir
Austr ij os-Vengr ij os pal ik im ą, ben
draudamas su žmonėmis, supranti,
kiek Ukrainos valstybingumui svarbi
Vakarų Ukraina. Ukraina gali būti
norm al i eur op iet išk a šal is, tač iau
kebl iausia prob lem a – kaip tai pa
siekt i. Žvelgd am i iš deš imtm eč io
perspektyvos Vakarų ukrainiečiai su
nerimu pastebi, kad nepavyko Uk
rainos paversti ukrainiečių valstybe,
ištrūkti iš Rusijos traukos zonos. Ką
daryti toliau? Kyl a mint is: vert ėt ų
stengtis, kad bent Vakarų Ukraina,
Halicija, galėtų džiaugtis kultūrine
autonomija. Ukrainiečiai patriotai iš
Kijevo ar Centrinės Ukrainos nepa
lankiai žiūri į „Halicijos separatiz
mą“. Jų nuom on e, sit ua c ij a gal ėt ų
radikaliai pasikeisti į geresnę pusę,
jeigu prezidentu vietoj Kučmos būtų
tinkamas asmuo, nes, sako, valdžia
turi didelį poveikį žmonėms. Tačiau
vakarų ukrainiečiai tokius argumen
tus atremia paprasta statistika. Hali
cijoje rinkėjų yra maždaug 5–7 mln.,
pridėjus dar kelis milijonus iš likusios
Ukrainos, vis vien niekaip nenusversi
35–40 mln. masės, balsuojančios už
komunistus ir į juos panašius. Geriau
sias pavyzdys – premjero Vladimiro
Juščenkos likimas. Būtinas reformas
vykdęs, pensininkų padėtį pagerinęs
Ukrainos patriotas greitai buvo ko
mun istų dom in uoj am o parl am ent o
nuverstas.
Iš šių padrikų pastabų matyti, kad
Ukrainos situacija gana sudėtinga.
Bendros posovietinei erdvei ir specifi
nės Ukrainos problemos („nacionalinis
klausimas“) atrodo kur kas gilesnės
negu Lietuvoje. Tačiau smukti visada
lengviau negu kilti.
Norėčiau suklysti, bet man regis,
kad nors Vakarų Ukrainos žmonės
gyven a skurd žiau, tač iau jų vis uo
menė nėra tiek sekuliarizuota ir su
ban al ėj us i kaip mūs ų, ir jiems pa
triotizmas – ne antikvarinė, bet gyva
vertybė. Rūpestis dėl tautos likimo
daugumai Vakarų Ukrainos šviesuo
lių yra kasdienės veiklos orientyras,
ir tai teikia vilt ies. Tod ėl įspūd žių
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pasidalijimą pabaigsiu gal ir ne visai
vykusiu, bet gana iškalbingu pavyz
džiu. Teko pavažiuoti pakeleivinga
mašina (nors tai nerekomenduotina)
ir ukrainietis, sužinojęs, kad esu iš
Lietuvos, klausia: ar jūs kariaujate?

Išplėčiau akis: su kuo? – Su rusais. –
Sakau: nekariaujam, mes su rusais
net ur im jok ių prob lem ų. Pok alb is
baigėsi, tačiau tapo aišku, kad pačiu
blogiausiu atvejuukrainiečiai nesėdės
sudėję rankų.


Vytautas Landsbergis –
Sorbonos garbės daktaras
Š. m. gegužės 30 d. Paryžiaus Sorbonos
universiteto garbės daktaro vardas buvo
suteiktas prof. Vytautui Landsbergiui.
Spausdinami tekstai – prof. Pierre’o
Guill ot pagiriamasis žodis ir Vytauto
Landsbergio kalba – padės skaitytojams
patirti šio Lietuvai kultūriškai ir politiškai
svarbausįvykio atmosferą. Prof. Pierre’o
Guillot tekstą iš prancūzų k. vertė Vita
Gruodytė.

Sorbonos profesoriaus
Pierre’o Guillot pagiriamasis
žodis Prezidentui Vytautui Land
sbergiui Paryžiaus
Sorbonos universitete Garbės
daktaro vardo suteikimo proga
Tirdamas atmintį jos „neaprėpia
muos e rūm uos e, jos žem ės e ir erd
viuose sandėliuose“, tirdamas remi
niscenciją, prisiminimą, prisiminimo
pris im in im ą, žod žiu, ruošd am as is
perprasti laiką, šv. Augustinas „Iš
pažinimuose“ kalba apie tam tikro
pobūdžio talpyklą, kurioje sandariai
ir slaptai, sudėliojus daugiau ar ma
žiau netvarkingai į daugybę skyrių
bei stalčių, saugoma tai, ką prireikus
galima būtų atgaivinti, būtent – mūsų
refleksijas, vaizdinius, garsus, kvapus,
skonius ir lytėjimus.
Mes, vis i čia sus ir ink us iej i, art i
miausiame ir išskirtinę vietą užiman
čiame mūsų atminties stalčiuje saugo
me kruopščiai sudėtus šlovingus ir tra
giškus vaizdus, kurių Istorijos vardan

niekada negalės paliesti užmarštis: tai
šlovingi 1990 m. kovo 11-os vaizdai,
kai atsistojusių ir iškeltomis susiki
bus iom is rank om is skand uoj anč ių
„Lietuva“ parlamentarų akivaizdoje
Jums užjuosiama prezidentinė juosta
ir kai pagaliau iškyla Lietuvos vėlia
va; tai kartu ir tragiški, niūrūs 1991
m. sausio vaizdai, kai sovietų tankai
rieda Vilniaus grindiniu link Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos pastato,
saugomo gausios lietuvių minios, iš
drįsusios plikomis rankomis ir kaip
visada dainuojančios stoti prieš karo
mašiną, kuri jau buvo užsmaugusi
kitus laisvės prabudimus.
Jūs, pone Prezidente, buvote šiame
Parlamente ir visiems laikams tapote
Istorijos veikėju, pirmo plano veikėju
Lietuvos istorijoje.
Tačiau kaip iš dėstytojų katedros
Jūs atsidūrėte Prezidento kėdėje?
Atverkime šį atminties stalčių, apie
kurį kalba šv. Augustinas, norėjau
pasakyti – Jūsų atminties stalčių, ir
trumpam sugrįžkime į praeitį.
Jūs gimėte Kaune 1932 m. Gimtaja
me mieste baigęs vidurinę mokyklą ir
Juozo Gruodžio konservatoriją, vėliau
Muzikos akademiją Vilniuje, dėstėte
Čiurlionio meno mokykloje fortepijo
ną, apgynęs daktaro disertaciją, bu
vote paskirtas dėstytojauti Lietuvos
muzikos akademijoje.
1988 m. birželio 3 d., jau prasidė
jus Perestroikai, šio „persitvarkymo“
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ku l t ūr a
judėjimo veikiamas Jūs pirmą kartą
pas ir eišk iat e pol it ik oj e, su kel iais
draug ais int el ekt ua l ais įkurd am as
opozicinį judėjimą Sąjūdis, kuriam
vadovavote ir kuris 1989 m. kovo 26 d.
triuškinančia dauguma Jus išsiunčia
reprezentuoti Lietuvą Sovietų Sąjun
gos deputatų suvažiavime Maskvoje.
1990 m. kovo 11-ąją Jūs išrenkamas
Aukščiausiosios Tarybos pirmininku
ir valst yb ės vad ov u – tai pirm asis
nuo 1940 m. įstatų leidžiamasis su
sirinkimas, išrinktas demokratiniu
keliu – ir tą pačią dieną paskelbiate
Jūsų krašto Nepriklausomybės atkū
rimą. Sovietų Sąjunga bauginimais
ir net eis ėt u ekon om in iu spaud imu
verčia jį anuliuoti. Muzikas, pianis
tas, muzikologas, kitaip tariant, me
nininkas – ar jis išdrįstų stoti prieš
vieną galingiausių pasaulio armijų?
Tačiau Jūs, kartu su visais lietuviais,
nepalūžtate. Ir čia užklumpa tragiš
ki 1991 m. sausio įvykiai. Sausio 7 d.
Maskvos daliniai įžengia į Lietuvą.
Rytojaus dieną sovietų manifestantai
bando pralaužti Vilniaus Parlamento
duris, o vėliau, diena po dienos, rusų
desantininkai užima gynybos depar
tamentą, du policijos pastatus ir galų
gale nacionalinę televiziją. Tai sausio
trylikta. Keturiolika lietuvių bus nu
žudyta, deja! Jie nebus vieninteliai,
bet Lietuvos Nepriklausomybė iško
vota ir Jūs esate didvyris. Nuo tada,
jei parama kartais ir vėluoja, Jums
skirt i pag erb im ai, apd ov an oj im ai,
ordinai yra nesuskaičiuojami. Juos
skiria visų pirma, žinoma, Lietuva,
taip pat ir Norvegija, Prancūzija (1997
m. suteikusi Garbės legiono kavalie
riaus ordiną), JAV, Didžioji Britanija,
Vokietija, Ispanija, Lenkija, Graikija,
Italija ir kitos šalys, kurių aš galbūt ir
nežinau. Garbės daktaro vardą Jums
jau suteikė daugelis Amerikos ir Skan
dinavijos universitetų.
Turėdama tokius pat ketinimus,
garbingoji Sorbona šiandien prie jų
Didįjį amfiteatrą puošia milžiniška Puvis
de Chavanne’o freska su simboliniais menus ir
mokslus reprezentuojančiais personažais. Fres
kos centre prie trykštančio šaltinio sėdinti mo
teris vaizduoja pačią Sorboną (vert. past.).
1
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prisideda. Tačiau ji nori pagerbti Ju
myse ne vien pasipriešinimo dalyvį
bei pol it ik os žmog ų, pas iž ym ėj us į
savo drąsa. Muzikos ir muzikologijos
katedros vardu ji nori kartu atiduoti
pagarb ą ir pian ist ui, muz ik ol og ui,
muzikos kritikui, radijo bei spaudos
žurnalistui, poetui ir scenaristui, kom
pozitoriui ir profesoriui, kas Jūs taip
pat esate, net jei demarkacijos linija
tarp Jūsų politinės bei muzikinės veik
los yra sunkiai apčiuopiama.
Antai nuo 1956 m., pradėjęs muzi
kos kritiko kelią, – ar nesiėmėte neigti
ideologijos sąvoką nacionalinėje kul
tūroje, kad šioji netaptų ideologijos
atspindžiu, ir ar nesiekėte depoliti
zuoti lietuvių tautinės kultūros? Ar
nekovojote prieš uždarumo sąlygomis
sklerotišką tautinį meną ir jo inerciją,
kartu – ir prieš biurokratiją?
Arb a pas kirdam as kart u su di
sertacija didelę dalį savo išskirtinės
api mt ies muz ik ol og in ių darb ų bei
savo pianistinę veiklą didžiam lietu
vių dailininkui ir muzikui Mikalojui
Konstantinui Čiurlioniui, gyvenusiam

neb ūt ų išg yv en ęs esant kom un is
tiniam jungui. Jūs ir pats parodėte
neapykantą visam totalitarizmui ir
didvyriškai patvirtinote prisirišimą
prie šios laisvės, supančiojusios net
ir muziką, cenzūrai, aišku, nežinant,
kad nuo Schummano ir Chopino laikų
ji gali „po gėlėmis slėpti patrankas“.
Apie Čiurlionį, kurio beveik šimtas
paveikslų buvo visai neseniai iška
binta garbinguose Orsay ir Grenoblio
muziejuose, apie Čiurlionį, muzikądailininką, taip artimą Prancūzijai,
net kiek anksčiau už Louis Auberą ir
Albert’ą Rousselį parašiusį „Miško po
emą“ (1901) ir kiek vėliau nei Debussy
sukūrusį „Jūrą“ (1907); apie Čiurlionį,
šį dailininką-muziką, šį „spalvos garso
apaštalą“, cituojant Olivier Messia
eną, apie Čiurlionį, artimą Prancū
zijai, nes daugelyje jo drobių galima
nenuginčijamai atrasti panašumų su
Odilonu Redonu ar Puvis de Chavan
ne’u, šiojo „Šventojo miško“ (1889),
kurio centre sėdi Sorbona1, autoriumi;
galų gale apie Mikalojų Konstantiną
Čiurlionį – embleminę Lietuvos figū

Vytautas Landsbergis ir Pierre’as Guillot. Paryžius, 2001 m. gegužė

vos trisdešimt penkerius metus, ar
negynėte su juo, jame ir per jį lietu
vių tapatybės, krašto meilės, protėvių
žemės meilės ir nepriklausomybės,
kuriai Jūsų herojus buvo taip atsida
vęs? Kadaise rašėte, kad Čiurlionis

rą, Jūs parašėte septynias knygas,
daug mokslinių straipsnių ir daugiau
kaip šimtą publikacijų spaudoje; Jūs
paruošėte septynis jo muzikinio pali
kimo tomus, keturis dailės albumus,
jo raštų ir laiškų rinkinius, įrašėte
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ku l t ūr a
jo fortepijoninę muziką, kurią atlie
kat e vis am e pas aul yj e – nes en iai,
bej e, Ors ay muz iej uj e. O šiand ien,
visų mūsų didžiausiam malonumui,
ją atliksite dar ir šiame Amfiteatre.
Jūs netgi sukūrėte scenarijų filmui
apie Čiurlionį.
Tačiau Jūsų publikacijos yra skir
tos ir kitiems lietuvių menininkams
bei muzikams. Jūs rašėte apie Juozą
Gruodį, Jurgį Dvarioną, Osvaldą Ba
lakauską, Bronių Kutavičių, Feliksą
Bajorą, Algirdą Martinaitį. Jums ne
svetimos nei dailės, nei skulptūros,
nei literatūros, nei, žinoma, užsienio
muzikologijos sritys.
Rinkinyje „Geresnės muzikos troš
kimas“ surinkote ir išspausdinote kai
kuriuos savo kritinius straipsnius. Jie,
kaip ir visi kiti, pasižymi originaliu ir
itin poetišku stiliumi, kuris juos išski
ria iš visų šiuolaikinės muzikologijos
srovių ir liudija Jūsų pašėlusią dvasios
nepriklausomybę, netgi pasipriešini
mą, būdingą lietuviams, paliestiems
Istorijos jėgos ir žiaurumo. Tiesą sa
kant, mįslingos kai kurių straipsnių
antraštės išties stebina: „Atneškit gėlę
man iš trigarsio griuvėsių“, „Ali Baba
ir keturiasd eš imt klaus yt oj ų“ arb a
„Kam reikalingas Homeras?“
Darbu perpildytame gyvenime Jūs
atrandate laiko rašymui – be penkių
svarbių politinių knygų išleidote ei
lėraščių rinkinį, kurio vien pavadini
mas sako, ką Jums suteikia poezija ir
muzika: „Intermezzo, arba pusvaistis
nuo melancholijos“.
Šiandien, neapleisdamas muzikos,
išlikusios vienu iš Jūsų gyvenimo mo
tyvų, kurį natūraliai perdavėte ir savo
vaikams, tapusiems taip pat koncer
tuojančiais muzikais, Jūs prisiėmėte
daugelį politinių įsipareigojimų ir Lie
tuvoje, ir europinėse Strasbūro struk
tūrose, kuriose ginate, ir tai visiškai
suprantama, lietuvių interesus.
Ryšiai, siejantys Lietuvą su Pran
cūzija, nėra nauji. Dėkui Dievui! Mes
žinome, kad Vilniaus universitetas
buvo įkurtas 1579 m. pag al Sorb o
nos mod el į. Žin om e, kad pranc ūz ų
kompozitorius Emmanuelis Chabrier
muzikinį išsilavinimą gavo iš lietuvių
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smuik in ink o Aleks and ro Tarn ows 
kio, 1852 m. atvykusio iš senojo Vil
niaus į Overnę. Žinome taip pat, kad
poe tas Osk ar as Mil aš ius gyv en o
Fontenblio, kad žymus lingvistas ir
semiotikas Algirdas Julius Greimas
apsistojo Prancūzijoje, kad filosofas
Emmanuelis Levinas gimęs kaip ir
Jūs, pone Prezidente, Kaune. Žinome
ir tai, kiek romaniškojo meno, gotikos
ir fantastikos istorijai yra nuveikęs
Henri Focillono žentas Jurgis Baltru
šaitis, šiame pastate skaitęs daugybę
paskaitų. Ir pagaliau argi neturėjome
malonumo 1993 m. Muzikos ir muzi
kologijos katedroje priimti Osvaldą
Balakauską? Atėjęs kalbėti apie lie
tuvių muziką ir savo paties kūrybą, jis
be didelių ceremonijų paliko už durų
Lietuvos ambasadoriaus Prancūzijoje
portfelį.
Todėl pabaigoje norėčiau išsakyti
tokį norą: kad šiuos nuo seno tarp Lie
tuvos ir Prancūzijos megztus ryšius
mes sutvirtintume dar labiau – ne
tik dabartinėje Europoje ir tarp mūsų
šalių, bet ir tarp Vilniaus universite
to, Lietuvos muzikos akademijos ir
Paryžiaus IV Sorbonos universiteto,
kur is Jus pag erb ia šiand ien, pon e
Prezidente, ir Jus pagerbdamas pa
gerbia pats save.

Vytauto Landsbergio kalba
Sorbonos universitete garbės
daktaro vardo suteikimo proga.
Paryžius,
2001 m. gegužės 30 d.

Pone Prÿezidente, malonūs kolegos,
ponios ir ponai!
Aš norėčiau ir toliau būti muzi
kas, dažniau nueiti į tą pasaulį ir
ten ilgai pasivaikščioti. Amž inai
manęs klausia tų pačių daÿlyÿkų, ir
vienas ostinato būdu pasikartojantis
klausimas yra apie muziką ir politiką.
Paÿpÿrÿaÿsÿtai atsÿaÿkau, kad tai yra
tas pats; o Jums dar galiu prisipažinti,
kad viena šios veiklos erdvė yra labiau
varginanti, užtat kita teikia daugiau
laimės. Atsÿpÿėkit, ką turiu galvoje.
Viską apimtų šviesiųjų Viduramžių
musica mundana, apie kurią norėčiau
iškÿlausyti Sorbonoje nors keÿleÿtą
pasÿkaitų, bet turbūt neÿsuÿspėsiu.

Neturiu nė studento togos, nes ten,
kur ilgai buvau, jų neÿsiÿūdavo.
Ir vis dėlto jaučiuosi atÿėjęs į egzami
ną, iš kurio turiu kaip nors išsisukti.
Todėl šį tą papÿaÿsÿakosiu.
Prieš daugybę metų Lietuvoje gy
veno fortepijono pedagog as, buvęs
Vaÿršuvos konservatorijos proÿfesorius
Igÿnas Prielgauskas, kuris turėjo savą
originalią muzikos mokymo metodiką.
Aš su juo nebuvau paÿžįÿsÿtaÿmÿas,
bet susitikau ir pažinau vėliau –
po jo mirties. Jį laikė keÿistuoliu,
nekvietė į svÿarbiausias mokymo
įsÿtaigas, ir jis neÿpaliko žinomų
mokinių, tik nežinomus užrÿašus. Iš tų
proÿfesoriaus Prielgausko užrÿaÿšų,
kuriuos skaičiau kaip muzikologas
tyrinėtojas, įsiÿdėÿm ÿėÿjau vieną
sentenciją:
„Niekas neÿgali išmokyti muzikos.
Bet išmokti mokinys gali ir išmoksta,
išgirdęs savo vidaus baÿlsą.“
Taip, muzika yra ten arba jos nėÿra.
Ji yra ten, kur susitinka kosmosas ir
mikr ok osmosas. Kosmosas yra rit
mas, ir jis gyvena ritmais; o sielos
mikrokosmosas, kuris gali taÿpti vi
daus baÿlsu, sulydo karšÿtą beformę
pasÿąmonės magÿmą su siÿdaÿbrine
žvaigždžių šviesa.
Įsilieti į kosminį ritmą ir išgirsti
gimstančią šviesą – čia mums gali
paÿdėti tik muzika, vienintelė, kuri
savo ruožtu yra visos meilės ir viso
gyvenimo modelis.
Aš norėčiau kalbėti ilgai, bet ne to
mes čia susirinkome. Net kalbėjimo
įmonėje – parÿlaÿmÿenÿte – individu
ali gamÿyÿba ribojama. Tu gauni savo
tris arba sepÿtynias minutes, ir viskas.
Tiesą sakÿant, tiek tėÿra ir viso tavo
gyvenimo. Ką nors galbūt suÿspėji
pasÿaÿkÿyti. Kaip taÿrÿsÿteÿlėjo rusų
raÿšytojas Leonidas Anÿdrÿeÿjevas,
„žyli byli“, gyveno-pabuvo. Tiesa, pa
sitaiko ir kitaip. Kodėl taip atsitinka,
kad ir po sepÿtynių minučių žmonės
vis dar klausosi, ką sako Beethove
nas arba Meÿssiaenas, – tai muzikos
pasÿlaÿptis, galbūt paliudijanti, kad
siÿela nemiršta.
Kad mes visi čia neÿpavargtume ir
per ankÿsti nemirtume savo kūnais,
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aš baigiu šią kalbą neÿpapÿrÿaÿstos
pagÿaÿrbos ir dėkingumo žodžiu
garsiausiam Europos universitetui.
Prieš 10–12 metų Lietuva priminė
pasauliui apie save, šį tą paÿdaÿrė,
kad pasaulis keÿistųsi, ir šiandien aš

priimu Sorbonos garÿbės vardą kaip
Prÿanÿcūzijos dovaną mano šaliai. O
jeigu man vėl kils pagundų mąsÿtyti ir
net raÿšyti apie muziką, tai Jūs visi ir
Sorbona, ko gera, būsite dėl to kalti.
Ačiū, einu pašnekinti insÿtrumentą.

Socialiai orientuota oligarchija
alfredas Karčiauskas

Pras id ėj us Rol and o Pak so vyr iau
syb ės griov im ui, „Dvir ač io žyn ių“
Prof es or ius sak ė: „Neb ūn a amž in ų
brazauskų, būna tik amžini intere
sai“. Atsigręžus į 12 paskutinių Lie
tuvos politinio gyvenimo metų, dėl
amžinumo galima ir pasiginčyti. Jau
ne pirmą kartą Algirdas Brazauskas
grįžta į valdžią populiaresnis negu bu
vo kada anksčiau. Tačiau dėl interesų
Profesorius tikrai buvo teisus. Tik juos
suprasti yra sunku. Nepaisant nuo pat
2000 m. Seimo rinkimų pasigirdusių
ir jau nebenutilusių klausimų, kada
pagaliau sužlugs „Naujosios politi
kos“ vyriausybė, visiškai neaišku, ką
darys naujoji, ko siekia jai vadovauti
paskirtas premjeras. O socialliberalų
arg um ent ai reišk iant nep as it enk i
nimą Paksu, naujosios vyriausybės
sudarymo skuba ar paties Brazausko
pareiškimai apie jo planus sukelia tik
dar didesnę sumaištį.
Kai prieš Seimo rinkimus Brazaus
ko vardas ir autoritetas sugebėjo su
vienyti keturias kairiąsias partijas,
buvo galima manyti jį grįžtant, idant
bent kiek sumažintų chaosą Lietuvos
politikoje. Kairiųjų vienijimasis buvo
lyg ats var a kons erv at or ių ir krik
demų skilimui bei tolesnei partinės
sistemos „infliacijai“, išpopuliarėjus
socialliberalams bei liberalams. Gal
būt LDDP jau seniai norėjo suvalgyti
LSDP ne dėl siekio kurti pilietinę vi
suomenę bei stabilią partinę sistemą,
o dėl daug savanaudiškesnių tikslų.
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Tačiau Lietuvoje tikrai reikėjo norma
lios europietiškos socialdemokratinės
partijos, ir naujoji LSDP vis dar turi
gal im yb ių tok ia tapt i. Deš in ią s ias
partijas tai taip pat turėtų paskatinti
bendradarbiauti. Reikia tikėtis, kad
pirmas toks ženklas – penkių dešinių
jų partijų siekis susitarti dėl bendro
kandidato artėjančiuose prezidento
rinkimuose.
Jungiantis kairiosioms partijoms,
Brazauskas buvo reikalingas vidaus
nesutarimams ir ambicijoms numal
šinti. Tačiau naujosios vyriausybės
formavimas parodė, kad jokios pažan
gos nėra. Tik dar ryškiau atsiskleidė
vien a blogiausių Lietuvos politinio
gyvenimo tendencijų – lyderio žodis
yra svarb iaus ias, ir bev eik niek as
neg al i kont rol iuot i jo ats ak om yb ės
nei prieš rinkėjus, nei prieš jo paties
part ij ą. Did žiaus ia Seim o frakc ij a
šiuo metu vyriausybėje turi 3 minist
rus iš 12, jei neskaičiuosime paties
Brazausko. Iš socialliberalų ministrų
tik vienas yra partinis. Taigi vėl tu
rime technokratų vyriausybę, tokią
pat kaip Adolfo Šleževičiaus, kai tik
po jo atsistatydinimo LDDP suprato,
kad ministrais reikia skirti partijos
žmones, nes kitų nesukontroliuosi.
Tai par odė jau Ged im in as Vagn o
rius, ministru sugebėjęs paskirti net
buvusį LDDP ministrą pirmininką.
Jei vyriausybė dirbs blogai, naujoji
koalicija galės sakyti neprisiimanti
nė pusės atsakomybės, nes tai „spe

cialistai“ blogai dirbo, ir tiesiog reikia
juos pakeisti. Be to, galima pažymė
ti, kad Brazausko niekas tiesiogiai
nerinko paskutiniuose rinkimuose.
Telieka atsakomybė tik prieš sąžinę,
o ne prieš rinkėjus.
Pasakyti reikėtų tiesiai – Brazaus
ko sąžine pasitikėti sunku. Nes jis
sugebėjo viešai apsimeluoti tada, kai
jau buvo beveik užtikrintas, kad taps
nauju ministru pirmininku. Tereikia
prisiminti istoriją su kelione į Mask
vą. Ir kalbėdamas apie savo siekio
va-dovauti vyriausybei motyvus jis
pareiškė tai, ką mažų mažiausiai ga
lima pavadinti didžiuliu nenuoseklu
mu. Pagrindinis Brazausko motyvas
buvo sunki socialinė žmonių padėtis
ir visiškas valdžios neveiklumas sie
kiant šią padėtį pagerinti. „Tai kad
jokios reformos nedaromos. Kaip gali
tęsti tai, ko nebuvo“, – sakė Brazaus
kas interviu 1, kuris, kaip paskui pa
aiškėjo, buvo pirmas atviras signalas,
kad socdemai ims valdžią. O lygiai
po mėn es io, pris tat in ėd am as sav o
vyriausybės programą nedarbo, socia
linės apsaugos, skurdo mažinimo ir
t. t. klausimais, sakė: „Pasiremdami ir
jau prieš tai buvusios Rolando Pakso
Vyriausybės užimtumo didinimo pro
gramos idėjomis, mes sieksime, kad
šiai aktualiai problemai spręsti būtų
išn aud ot os vis os [...] priem on ės“ 2.
Pasiryžęs kurti socialiai orientuotą
rinką Brazauskas dėl gerų santykių
su socialliberalais socialinės apsaugos
ministre paliko Viliją Blinkevičiūtę,
kurios reformomis socdemai buvo pa
sipiktinę taip, kad net norėjo pateikti
interpeliaciją. Panašu, kad socialinių
reformų avangarde bus kultūros mi
nisterija. Vos ne vienintelis aiškus
atsakymas, ką darys nauja vyriausy
bė, atėjo iš naujos kultūros ministrės
lūpų – ši žada gyvinti kaimo kultūros
namų ir bibliotekų veiklą.
Ką darys naujoji vyriausybė – ne
labai nea išk u, tač iau jos vad ov as
1
Sakalauskaitė R., „Kairiųjų svajonėse –
Vyriausybės griūtis“, in: Lietuvos rytas, 2001
06 09.
2
 Paskirtojo Ministro Pirmininko Algirdo
Brazausko kalba Seime pristatant Vyriausybės
programą, ELTA, 2001 07 09.
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ir nauj oj i Seim o daug um a, paė m ę
iniciatyvą į savo rankas, jau spėjo šį
bei tą nuveikti. Brazauskui pavyko
nuvažiuoti į Maskvą ir susitikti su
dujas tiekiančios Rusijos kompanijos
vadovais, o po to priversti laikinąją
Eug en ij aus Gentv il o vad ov auj am ą
vyriausybę nepatvirtinti sprendimo
dėl AB „Lietuvos dujos“ privatizavimo
schemos, pagal kurią ne mažiau kaip
trečdalis bendrovės akcijų atitektų
strateginiam Vakarų investuotojui.
Tuo tarp u nauj oj i daug um a spėj o
atidėti įstatymų priėmimą, reikiamą
„Mažeikių naftos“ ir Williams susita
rimams su Jukos įgyvendinti, – jie
užtikrintų normalią naftos perdirbi
mo gamyklos veiklą bei amerikiečių
investicijų perspektyvą. Dar reikėtų
pris im int i, kad šiek tiek anksčiau
socd em ai ir soc iall ib er al ai Seim e
užb lok av o ir „Liet uv os energ ij os“
restruktūrizacijos projektą. Apie ga
limas geopolitines šių sprendimų (gal
teisingiau – sprendimų nieko nedary
ti) pasekmes nedera pamiršti. Tačiau

pol it ik os tęstin um ą dem onstr uoj a
vyriausybėje išlikę tie patys užsienio
reikalų ir krašto apsaugos ministrai
bei nauj a fin ans ų min istr ė, tur int i
daug patirties derantis su tarptauti
nėmis finansinėmis institucijomis.
Galima viltis, kad naujoji vyriausy
bė neišdrįs radikaliai keisti nei geo
politinės orientacijos, nei gyvybiškai
svarbios bendradarbiavimo su Vakarų
investuotojais strategijos. Tačiau la
bai neįtikinamai skamba argumentai,
kad nauj os ios vyr iaus yb ės min ist
rus reikėjo surinkti per 3 dienas, o
vyriausybės programą parašyti per
savaitgalį vien tam, kad būtų galima
šiek tiek labiau įsigilinti į teisinius
strateginių įmonių privatizavimo su
tarčių aspektus ar pradėti įgyvendinti
socialiai orientuotas socdemų ir social
liberalų programų nuostatas, kurių
pačioje Vyriausybės programoje kaip
ir neliko. Veikiau jau kam nors ėmė
labai nepatikti „Naujosios politikos“
vyriausybės veikla. Ir šią vyriausybę
reikėjo pakeisti kuo greičiau, kad tik

Algirdas Brazauskas per „Valdovų rūmų vartų“ kiosko atidarymą. Vilnius, 2001 m. liepos 15 d.
Kęstučio Vanago nuotrauka. ELTA

dabar palikime jas ramybėje, apie tai
prirašyta daug, o Brazauskas visada
galės atsikirsti jau išsakytais argu
mentais: strateginis Lietuvos tikslas
integruotis į NATO, ES ir kitas va
karietiškas struktūras išlieka, ir šios
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jos sprendimai netaptų nebeatšaukia
mi. Beje, tokių suinteresuotų gali būti
ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje, o jų
taikiniai – vis tos pačios strateginės
energetikos įmonės. Į Maskvą Bra
zauskas važiavo su Bronislovu Lubiu,

turinčiu labai daug interesų tiek dujų,
tiek ir elektros energijos ūkyje. O Wil
liams investicijas „Mažeikių naftoje“
visą laiką garsiausiai kritikavo Ivanas
Paleičikas, jau seniai tapęs ne tik Lu
koil atstovu, bet ir vienu didžiausių
Lietuvos magnatų, bei pernai labai
dosniai parėmęs Brazausko socialde
mokratinės koalicijos Seimo rinkimų
kampaniją.
Lub io ir Pal eič ik o vard ai Liet u
voje labai gerai žinomi. Pavyzdžiui,
Lubys suspėjo pabūti ir signataru, ir
LDDP ministru pirminku, iš Prezi
dento gavo antro laipsnio Gedimino
ordiną, Vagnoriaus laikais nesiskundė
nei turto, nei įtakos stoka ir „Naujosios
politikos“ laikais nenuskurdo. Tačiau
optimistas pasakys, kad visos Lietu
vos dar nesupirko ir tikrai nesupirks.
Naujuoju ūkio ministru tapo Petras
Čėsna, Lubio pavaduotojas Lietuvos
pramonininkų konfederacijoje. Tačiau
juk jis laikomas vienu geriausių va
dybininkų Lietuvoje, sugebėjo prikelti
bankrutuojantį „Vilniaus baldų kom
binatą“ ir už tai konservatorių buvo
paskirtas į „Lietuvos dujų“ valdybą, o
liberalų taip pat siūlytas į ūkio minist
ro postą. Tik juo toliau, juo daugiau
pan aš ių sut ap im ų. Pram on in ink ų
konfederacijos prezidiumo narys yra
ir Gerardas Brazauskas, prezidentopremjero brolis. O štai dvi paskutinės
Čėsnos darbovietės – „Medienos plau
šas“ ir „Vilniaus baldų kombinatas“
– priklauso (ar priklausė)investicinei
bendrovei „Invalda“. Jos prezidentas ir
vienas pagrindinių savininkų Algirdas
Bučas vėlgi yra Pramonininkų konfe
deracijos prezidiumo narys. O kadaise
laikraščiai rašė, kad tarp „Invaldos“
akcininkų yra buvęs premjeras Min
daugas Stankevičius, neseniai minėtas
tarp pretendentų į Brazausko vyriau
sybės kanclerio vietą, ir daugiau kaip
10 Seimo narių 3.
Tiesa, tiek buvę Seimo nariai, tiek
buvęs premjeras savo akcijas seniai
galėjo parduoti. Ir kancleriu veikiau
siai taps ne Stankevičius, o Antanas
3
Kontrimavičius T., Sotvarienė R., „„Inval
dos“ investicinėje bendrovėje vyksta mūšis dėl
įtakos sferų“, in: Lietuvos rytas, 1996 06 03.
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Zenonas Kaminskas. Dabar jis at
stovauja Lubio konkurentams – Lie
tuvos verslininkų darbdavių konfede
racijai. Tačiau jis buvo Ekonomikos
ministras to paties Stankevičiaus
vadovaujamoje Vyriausybėje, o labiau
siai turbūt norėtų pamiršti, kad prieš
tai vadovavo Ekonomikos ministerijos
Privatizacijos departamentui – tais
laikais, kai pagrindinis privatizuotojas
Lietuvoje buvo EBSW.
Dar įdomiau, kad „Inv ald ai“ pri
klauso ir finansų maklerio įmonė „Fi
nasta“, kuri buvo viena „didžiausių“
smulkiųjų „Lietuvos jūrų laivininkys
tės“ (Lisco) akcininkių. O kaip tik
naujosios daugumos atstovai – tiek
socdemai, tiek ir socialliberalai – vos

nesužlugdė Lisco privatizavimo, esą
gindami smulkiųjų akcininkų intere
sus. Šių pavyzdžių turėtų būti gana,
kad galima būtų bent jau diskutuoti
apie oligarchiją. Ir ji tik kartais būna
socialiai orientuota, nes smulkiųjų
akcininkų interesai retokai sutampa
su verslo ryklių interesais.
Bij ant ys, kad Liet uvoje į vald žią
grįžta komunistai, iš tiesų gali nesibai
minti. Komunistų Lietuvoje liko labai
nedaug. Tačiau ir socialdemokratų,
matyt, yra nedaug. Ir visai nereiks
„Mažeikių naftos“ bei „Lietuvos dujų“
parduoti rusams, kad Lietuvos nepri
imtų į NATO ar ES. Pakaks to, kad
čia nevaržomai šeimininkaus vietiniai
magnatai.


Apie atsilikimo ir blogos
diplomatijos žavesį
Virgis valentinavičius

Europoje niekada netrūko kalbų apie
„bjaur iuos ius amer ik ieč ius“ ir šū
kių Yankee, go hom e! Kons erv at y
vus apžvalgininkas Markas Steynas
dienraščio Wall Street Journal (2001
06 13), straipsnyje „Bjaurieji euro
piečiai“ tvirtina, jog pastaruoju metu
europiečių antiamerikanizmas stiprus
kaip niekad, o tuo pat metu Europa
kviečianti jankius grįžti.
Prieš vykdamas į Europą, kuri JAV
Valstybės departamento žemėlapiuose
veikiausiai pažymėta „Likęs pasaulis“,
George’as Bushas atsiuntė perspėjimą,
jog nuo šiol ES ir JAV vadovų susiti
kimai vyks kartą per metus, o ne du,
kaip anksč iau, – raš o Stey n as. Šis
perspėjimas tiesiog sukrėtė Europos
vyriausybių kanceliarijas. Savo tira
dose apie tai, koks tas vaikinas yra
kretinas, didžiosios naftos marionetė
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ir vograujantis kaubojus, europiečiai
padarė pauzę pasiskųsti, jog dėl nesu
vokiamų priežasčių tas kretinas, naf
tos magnatų marionetė ir vograujantis
kaub oj us nen or i su jais brol iautis.
Kitaip sakant, Bushas yra prezi
dentas, kokio europiečiai reikalavo
dešimtmečius. Pusė dabartinių Eu
ropos vyriausybių ministrų jaunystę
praleido prie Amerikos ambasadų su
šūkiais Yankee, go home!, o kai atsi
randa prezidentas-namisėda, staiga
pasigirsta Yankee, come back! – „Jan
kiai, grįžk it!“ Dienr ašštis Mond e,
Prancūzijos kairiosios valdžios grie
tinėlės biblija, spausdina karikatū
rą-priekaištą, vaizduojančią pasaulinį
chaosą, kai Dėdė Semas kietai miega
nukėlęs telefoną. Savaitraštis Eco
nomist Busho viešnagę karikatūrina
kaip skrydį į Mėnulį.

Likusio pasaulio nuosprendį pre
zidentui Bushui apibendrino Reuter
žinių agentūros diplomatijos apžval
gininkas Paulas Tayloras, – esą per
vos šimt ą dien ų Bush as užp ykd ė
Kiniją, užgavo Rusiją, pažemino Šiau
rės Korėją, sukėlė nerimą Japonijoje,
užpykdė arabus, suerzino ES, įsiutino
aplinkosaugininkus ir įžeidė kovotojus
už pasaulinį teisingumą. Konserva
tyvusis Steynas teigia šį akiai mielą
sąrašą išsikirpęs ir pasikabinęs ant
šaldytuvo, ir tik antrą dieną jam šo
vusi mintis, kad Tayloras gal norėjo
Bushą kritikuoti.
Jei taip, Steynas primena alterna
tyvą – aštuonerius metus Billas Clin
tonas padlaižiavo Kinijai, pataikavo
Šiaur ės Kor ėj ai, „cem ent av os i“ ES
vadovų susitikimuose su Gerhardu,
Wimu ir Jacques’u. Clintonas dalijo
užsieniečius į tuos, kuriuos bombar
duoja, ir likusius – Brazilijos preziden
tą, Kazachijos ministrą pirmininką,
Pietų Sendvičių salų turizmo ir žve
jybos ministro pavaduotoją – kurie
visi buvę tiesiog nuostabūs žmonės ir
didūs humanistai. Ir ką už tai Amerika
gavo? – Artimuosius Rytus, Balkanus
ir „politiškai suvienytą Europą“, kuri
esą turėjusi būti „geresnė partnerė
bendriems tikslams siekti“.
Amerikiečių žurnalistė Anne Apple
baum savaitraštyje Spectator (2001
06 16) teigia, jog Europos liberalai
nekenčia Busho ir dievina Clintoną
nepaisant to, jog jų politika daugeliu
atvejų ta pati. Spaudžiamas Kongre
so, Clintonas irgi neskubėjo su Kioto
sut art im i; priešr ak et in ės gyn yb os
band ym us prad ėj o Clint on as. Eu
ropos kairės numylėtinis boikotavo
Kub ą, bomb ard av o Irak ą, Sud an ą,
Serbiją, įvedė kariuomenę į Kosovą,
Haitį. Bushas dar nespėjo nieko su
bombarduoti, tačiau Clintoną kairieji
tebemyli, o Busho – nemylėjo ir nemy
lės. Applebaum mano, jog iš dalies tai
paaiškina Clintono asmenybė – buvęs
prezidentas taip gerai įsisavino „die
vulėli-kaip-aš-jaučiu-jūsų-skausmą“
metodą bendrauti su pasauliu, jog nie
kam nekilo ranka jį vadinti imperia
listu ir mušeika. Esama ir svarbesnių
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skirtumų: Europos kairieji „nevirški
na“ Amerikos, kurią, teisingai ar ne,
įkūnija Bushas – tai mirties bausmė,
socialinis konservatizmas, šaunamieji
ginklai ir atsivertimas į krikščionybę.
Nors ir čia Clintonui leidžiama dau
giau – jis asmeniškai per savo pirmąjį
prezidento rinkimų vajų patvirtino
mirties bausmę protiškai neįgaliam
žmogui Arkanzase.
Applebaum nuomone, labiausiai eu
ropiečiai nepakenčia Busho politikos
mažinti mokesčius ir už jos slypinčios
reiganiškos „mažos vyriausybės“ filo
sofijos, linkusios atiduoti žmonėms jų
mokesčių pinigus veikti savo nuožiū
ra, realizuojant individualią laisvę
ir plečiant ribas. Jei mokesčių maži
nimo bacila peršoktų vandenyną, tai
suk elt ų did žiul į pav oj ų kair iaj am,
gėryb es „teis ing ai“ perd al ij anč iam
Eur op os elit ui, ne velt ui sen aj am e
žemyne labiausiai nemėgiamas Silvio
Berlusconi, taip pat grasinąs „pjauti“
mokesčius. Briuselis nemėgsta ir Airi
jos, kuri užsitraukė rūstybę didindama
biudžeto investicijas į infrastruktūrą
ir tuo pat metu mažindama mokesčius.
Ką ir kalbėti apie Didžiąją Britaniją,
kuri net ir „britų Clintono“ – Tony
Blair o – vald om a ima maž iaus ius
mokesčius, o verslu rūpinasi daugiau
negu vadinamaisiais vargšais (britų
vargš ai per mėn es į paš alp ų gaun a
kur kas daugiau negu vidutinis at
lyginimas Lietuvoje). Ne atsitiktinai
viena didžiausių Briuselio svajonių
yra „harmonizuoti“ mokesčius, t. y.
priv erst i imanč iuos ius maž esn ius
mokesčius išplėšti jų daugiau, idant
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būtų galima daugiau „teisingai“ per
dalyti – perdalys Briuselyje, reikės
daug pinigų skaičiuotojų, teisingu
mo inžinierių, atsakingų už dalijimo
liniją, linijos teisingumo tikrintojų,
pinigų skaičiuotojų pinigų skaičiuoto
jų algoms mokėti ir taip toliau – labai
labai toliau.
Steyno nuomone, Europos valdan
čioji klasė yra agresyviai antiameri
kietiška ne vien dėl to, kad joje vy
rauja kairieji. Ši klasė nėra renkama
iš dešiniųjų ar kairiųjų, bet veikiau
nuolatinė valdančioji klika, į kurią
labai sunku pakliūti. Pusę šimtmečio
Austrija buvo Europos idealas – dviejų
partijų vienpartinė valstybė, kurioje
visada valdė kairioji-dešinioji koalici
ja, nesvarbu, už ką žmonės balsavo. O
kai trečdalis austrų balsavo už Joergą
Haiderį, Europa perspėjo apie nukry
pimą nuo Europos vertybių.
Dabar Europai atrodo, jog nuo jos
vertybių nukrypsta Amerika. Naujasis
antiamerikanizmas nėra vien tradi
ciniai prieštaravimai dėl socialinės
globos nebuvimo, kultūros, Kioto ir
Balkanų ar buitiniai priekaištai, jog
jankiai – vulgarūs, nutukę klounai
aptemptomis kelnėmis. Senojo žemyno
imperijų paveldėtojai tiki radę būdą
mest i išš ūk į Amer ik os pirm en yb ei
– tai ES. Prieš dešimtį metų mažy
čio Liuks emb urg o užs ien io reik al ų
ministras, toks ponas Jacques’as Po
osas, paskelbė, jog išmušė Europos
valanda. Po dešimties metų ir kelių
šimtų tūkstančių lavonų Balkanuo
se europiečiai viena ranka maldauja
amerikiečius padėti palaikyti taiką

Kosove („jankiai, grįžkite!“), kita ku
ria savarankiškas pajėgas („jankiai,
apsieisime be jūsų!“).
Kairiesiems ir dešiniesiems Europos
vadovams JAV vis labiau neatitinka
demokratijos reikalavimų: užsiima
tokiomis nesąmonėmis kaip mirties
bausmė, ginklo teisė, nesocialistinė
sveikatos apsauga, nemetriniai matai,
privalomai pasterizuojamas sūris, per
maži mokesčiai, žodžio laisvė ir pa
našiai. Vien pirmas punktas neleistų
JAV tapti ES nare.
Taigi regime įdomų spektaklį, kai
neišrinkti aparatčikai skrenda į Va
šingt on ą pam oksl aut i dėl mirt ies
bausmės. Tai kas yra pasaulio poli
cin ink as? Stey n o man ym u, tai ES,
nesugebanti sustabdyti genocido na
mie, tačiau kišanti nosį ten, kur nie
ko neišmano – Korėjoje, kur neturi
valios ką nors nuveikti – Palestinoje.
Sveiki sulaukę Bjauriųjų Europiečių
amžiaus, – sveikina Steynas.
Galų gale Bushui pakako patrauk
lumo suminkštinti frigidišką Europą
ir Madride, Briuselyje bei Geteborge
niekas, bent į akis, nevadino jo naftos
baronų, gamtos teršėjų ir religinių
fanatikų garsiakalbiu. Jį kaimo japiu
vieną dieną išplūdęs prancūzų dien
raštis Liberation kitą dieną rašė, jog
spaudos piešiamas kaimo japio pa
veikslas esąs neteisingas – Bushas yra
žavus ir nekvailas vadovas. Tačiau ir
atitirpusioje Europoje aiškiai išsiskyrė
jo apsilankymas Varšuvoje, kur laisvo
jo pasaulio vadovas buvo sutiktas ne
tik mandagiai, bet ir karštai bei entu
ziastingai. Applebaum dar prieš vizitą
rašė, jog dešinioji Lenkijos vyriausybė
neturi ypatingų priekaištų dešiniajai
Busho vyriausybei. Varšuva palaiko
JAV politiką Irake, Kosove, dėl prieš
raketinės gynybos. Busho vidaus poli
tika taip pat nekelia problemų – Jerzio
Buzeko ministrai taip pat linkę ma
žinti mokesčius, abortai čia daugmaž
nelegalūs; populiarėja, sprendžiant
iš nuomonių apklausų, įstatymą ir
tvarką teigianti teisingumo minist
ro partija. Anot Applebaum, Bushas
šiltai priimamas Varšuvoje todėl, kad
Lenkijoje dešinioji ir vyriausybė (kol
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v isu o m e n ė
kas), ir plepančios klasės, Ispanijoje
dešinioji – tik vyriausybė, kitur Euro
poje – kur pažiūri, ten kairė.
Apskritai į NATO besiveržiančioje
Vidurio Rytų Europoje JAV turi kur
kas geresnę reputaciją negu vakari
niame žemyno gale. Tokia reputacija
tik pagerėjo po Busho kalbos Varšuvos
universitete, kur jis pirmą kartą davė
rimtą viltį Baltijos šalims ir pažadėjo
priimti kiekvieną demokratišką vals
tybę, kai Paryžius ir ypač Berlynas la
bai bijo neduokdie sunervinti Maskvą.
Kas geriausiai supranta Vašingtoną,
noriausiai siunčia taikos kareivius ir
užsimerkę pritaria Kosovo bombar
davimui ar Slobo išdavimui į Hagą?
– žinoma, Vidurio Rytų europiečiai.
Nėra geresnių skiepų nuo socializmo
už „realiojo socializmo“ patirtį, o jos
šioje žemyno pusėje pakanka. Nepai
sant kartkartėmis nutinkančių ko
munistų mastodontų (kaip Lietuvoje)
prisikėlimų, „atsilikusi“ Vidurio Rytų
Europa apskritai kur kas konserva
tyv esn ė neg u turt ing a ir išl ep int a
Vakarų Europa.
Vargo Europa yra artimesnė JAV,
kurios, net valdant Clintonui, visad
buvo konservatyvesnės už ES. Anks
čiau min ėt a App leb aum sud ar yt a
Bush o lygt is, gal im a sak yt i, tink a
Vidurio Rytų Europai, – pakartosime:
mirties bausmė (oi!), socialinis konser
vatizmas, šaunamieji ginklai (ojoi!) ir
atsivertimas į krikščionybę (ojojoi!).
Dar prisideda atitinkami tiesioginiai
ryšiai – bemaž amžino Vidurio Rytų
Europos skurdo į Ameriką atvyti mili
jonai emigrantų. Kas gi yra prancūzų
lobby už Atlanto? JAV tai geriausiu
atv ej u Nauj oj o Orl ea n o gelt on ųj ų
žibintų kvartalas ir kreolų virtuvė,
Kanadoje – separatistai. O koks gi
vokiečių – kurių kilimo amerikiečių
esą daugiausia – lobby Amer ik oj e?
Joks, jo nėra, nes į Ameriką važiavo
vokiečiai, nenorėję gyventi visuomet
palyginti turtingoje Vokietijoje, kaip
ir prancūzai – turtingoje Prancūzijoje.
Tačiau lietuviai, lenkai, ukrainiečiai,
kaip, beje, ir kitados vargšai airiai,
važiavo ne iš gero gyvenimo, ir jiems
paprastai sunkiai sekasi pamiršti savo
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kraštus. Pridėję dar tai, kiek žmonių
iš namų išvijo Rusija, gausime užsi
spyr us į ir, kart u sud ėj us, įtak ing ą
lobb y, nel eid us į pripaž int i Balt ij os
šalių okupacijos ir dabar tarsi iš nieko
bepradedantį išspausti narystę Šiau
rės Atlanto Santarvėje.
Nors Liet uv os dip lom at ai nuol at
kartoja NATO ir ES kaip dviejų lygia
verčių ir lygiagrečių tikslų mantrą,
tikiuosi, kad bent užkulisiuose ir ne
spaudai jie neabejoja, jog NATO na
rystė daug svarbesnė, galima sakyti,
vien ji ir svarbi. Tie tikslai nėra visai
lygiagretūs ir dėl Europos endeminio
bei vis labiau klestinčio antiameri
kanizmo ir tam tikra prasme antina
tizmo – jei ne politikų, tai plepančių
klasių. O jei šis užk rat as pas iek ia
Vidurio Rytų Europą, tai pirmiausia,
žinoma, jos kairę: kai Čekijoje koks
vald žios vyr as pas is ak o prieš kar ą
Kosov e ar Kub os blok ad ą, tai bus
socialistas premjeras Milošas Zema
nas arba socialistas užsienio reikalų
ministras Janas Kavanas, jei Kosovo
karu viešai abejoja kas Lietuvoje – tai,
žin om a, „pragm at ik as“ Ged im in as
Kirkilas. Ir kai Kirkilas nerausdamas
ir su malonumu meluoja, jog Lietuvos
buv us i kom un ist ų part ij a (LDDP,
LSDP) yra vakarietiška kairioji par
tija, jis pats nežino, jog nemeluoja, o
sako gryną teisybę.
Kita vertus, atsarga gėdos nedaro,
ir, balansuojant tarp Europos, JAV ir
Rusijos, geriau nepamiršti, jog didžiau
sių valstybių politiką vykdo žmonės,
ir JAV – taip pat. O žmonės nebūtinai
pasiekia tai, ką norėtų, net jei žino, ko
nori – Dievas šaudo, velnias kulkas
gaudo. Po pirmo Busho susitikimo su
Putinu nusipelnęs reakcionierius, res
publikonų senatorius Jessee Helmsas
per Senato užsienio reikalų komiteto
posėdį išvainojo Bushą, nes Liublia
noje, girdi, pergyrė Putiną. Helmsas
išreiškė apmaudą dėl to, jog JAV pre
zidentas Putiną pavadino „vertu pasi
tikėjimo“, „puikiu vadovu“ ir žmogumi,
kuris gerbia „bendras vertybes“. Pasak
senatoriaus, Rusijoje persekiojama
spauda, pažeidžiamos nusiginklavimo
sutartys, šiuolaikinių ginklų technika

perduodama pavojingoms valstybėms,
todėl Putinas nėra vertas „prestižo ir
įtakos, kurią reiškia JAV prezidento
parama“.
Įtak ing as dienr aščio Wash ingt on
Post apžvalgininkas Jimmy Hoaglan
das pas teb i, jog Bush o sus it ik im as
su Put in u ir jo elg es ys Eur op oj e
išr yšk in o did el į skirt um ą nuo tėv o.
BushasVyresnysis buvo prezidentas
„be vizijos“, sąmoningai ar ne sugebė
jęs sum až int i Šalt oj o kar o pab aig os
įtamp ą, į pirm ą plan ą išk eld am as
saus ą bei drausm ing ą dip lom at ij ą,
sus it elkd am as į techn in ę SSRS su
irim o suk elt ų prob lem ų pus ę, kai,
prim ins im e, nes kub ėj o prip až int i
ir Balt ij os šal ių nep rik laus om yb ės.
Hoaglando nuomone, sūnus yra prie
šingybė: „daug vizijos ir mažai diplo
mat ij os“. Plač iais pot ėp iais Bush as
Jaun esn ysis pieš ė Rus ij os tap im ą
Europa, Baltijos šalių įstojimą į NA
TO, jokių naujų miunchenų nė jaltų.
Cinikas galėt ų pasakyt i, kad Busho
ret or ik a Eur op oj e buv o vien neį pa
reig oj ant ys žod žiai, kaip ir dosn ios
pag yr os Put in ui. Tač iau Varš uv os
kalb oj e Bushoišk elt os tem os yra ir
per rimt os, ir per kiln ios tušt iems
žod žiams, – pers pėj a Hoa gl and as.
JAV prez id ent as negal i lengv ab ū
dišk ai siūl yt i taik yt i NATO chart os
penkt ą straipsn į – užp ult os nar ės
gynybą – Baltijos valstybėms, buvu
sioms „tautų kalėjimo“ kalinėms. Šie
žodžiai tučtuojau turi pasekmių – jie
stipr in a lūk esč ius valst yb ių, kurios
praėjusį šimtmetį per dažnai būdavo
auk os. Tok ie viz ij išk i par eišk im ai
joms yra pernelyg svarbūs, o Bushas
rizikuoja aiškiai žadėdamas narystę
Balt ij os šal ims, kai reik ia nuv eikt i
dar daug dip lom at in io darb o šiai
potencialiai labai karštai diskusijai
parengti. Pasak Houglando, Bushas
Vyresnysis sąmoningai praleido pro
gas dram at iz uot i SSRS žlugim ą ir
buv o kalt in am as viz ij os stok a, o sū
nus aišk iai par od ė nek artos ią s tėv o
klaidos, tačiau jam reikėtų saugotis
diplomatijos deficito. Na, štai ir vėl –
kod ėl Balt ij os šal ių laisv e rūp in as i
vien prast i dip lom at ai?
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vienas pasaulis

Vienuolio etika
Egidijus Vareikis

Per pas aul į kel iauj a žmog us. Sav e
jis laiko tibetiečių vienuoliu, nepre
tenduoj anč iu nei į dem okr at išk ai
rinktą didelės valstybės vadovą, nei į
dideliais įgaliojimais apkrautą tarp
taut in ės org an iz ac ij os par eig ūn ą.
Dalailama keliauja per pasaulį, nesiū
lydamas grandiozinių jo pertvarkymo
planų, neturėdamas jokių ekonominių
prog ram ų, ner eik al aud am as niek o
teisti, niekam nekeršija. Jis tik kalba
apie naujojo tūkstantmečio etiką.
Atrodo, kad ji nereikalinga šiame
pragmatiškame realiosios politikos
pasaulyje. Tačiau tik atrodo. Net ir
did el ių valst yb ių vad ov ai, gal int ys
leisti sau tiesiog nepaisyti tibetiečio,
jį priima, išklauso ir netgi juo tiki –
vargu ar kuris nors kitas „privatus
asmuo“, form al us emigr ant as yra
matęs ir kalbinęs tiek daug valstybių
lyd er ių, min istr ų, nev yr iaus yb in ių
organizacijų vadovų. Statistiškai tibe
tietis lenkia ir popiežių. Jis keliauja
toli už formalios budizmo paplitimo
ribos, savo idėjas perduodamas beveik
visų konfesijų tikintiesiems ir visai
netikintiesiems.
Suprantama, tibetiečiui nelengva. Ir
fiziškai jo gyvenimas – nesibaigianti
kelionė. Jis neturi savo šalies paso,
neturi Tibeto pilietybės. Formaliai yra
religinis tremtinys, laikinai prisiglau
dęs Indijoje. Bet gal taip ir lengviau
– galima išsilaisvinti iš įsipareigojimo
vien ai valst yb ei, vien ai konk reč iai
žmonių bendrijai ir ginti jos vienos
interesus, o ne rūpintis visu pasauliu.
Nė vienas konkrečios valstybės vado
vas šito sau negalėtų leisti.
Apskritai nepripažintas ar pusiau
pripažintas Tibetas yra politikos glo
balizacijos simbolis. XX a. įtvirtino
tarpt aut in ės teis ės dogm as, pag al
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kurias kiekviena valstybė (visuotinai
pripažinta valstybė) turi turėti savo
ter it or ij ą, sav o pil ieč ius, valst yb ės
simbolius ir būti atstovaujama tarp
kitų tautų. Tibetas daugelio šių da
lykų neturi.
Formaliai Tibeto statusas painus –
tai Kinijos provincija, kuri kažkada
buvo pusiau ar beveik nepriklauso
ma valstybė. Tibetiečiai išlaikė savo
identitetą valdomi mongolų ir kinų,
o britai, pastūmėję juos nepriklau
somybės link, taip iki galo jų nepri
klausomų ir nepadarė. Tibetas liko
virtuali valstybė ir tokia
– nelabai įdomi likusiam
pasauliui – ji pergyveno
abu pasaulinius karus. Po
Antr oj o pas aul in io kar o
sustiprėjusi Kinija pasi
elgė įžūliai, padarydama
Tibetą tiesiog Kinijos pro
vincija. Sunku teigti, kad
tai buvo absoliučiai nepriklausomos
šalies okupacija. Tai veikiau tragedi
ja, kai buvo panaudota brutali karinė,
biurokratinė ir valstybinė jėga prieš
teritoriją ir bendriją, kurios egzista
vimo esmė yra ne teritorijos kontrolė,
ne nacionalinė ekonomika, ir net ne
būtinai formalizuota valstybinė ad
ministracija.
Virtualus ir Tibeto pripažinimas:
daug kas kvest ion uoj a geo gr af in į
Tibetą kaip Kinijos dalį, tačiau pri
paž ind am i Kin ij ai jį geo gr af iš kai,
nepripažįsta Pekino pretenzijų nei į
tibetiečių tautą, nei į jų vadovą. Vir
tualus ir pats vadovas – nerinktas
taip, kaip norėtų demokratijos apo
logetai, o visai neracionaliai – pagal
visai neracionalų modelį – padarytas
vadu. Jis formaliai yra ne valstybės
vadovas, o tik dvasinis lyderis (tegu ir

žinant, kad Tibeto atveju tai sutampa).
Pekinui tad neturėtų skaudėti širdies
dėl vienuolio kelionių, tačiau ne pa
slaptis, kad, susitikdamas su mažų
ir didelių valstybių vadovais, jis kelia
neslepiamą Kinijos įniršį. Vadinasi,
Tibete esama ne vien geografijos ir
biurokratijos, šiandien priklausančios
Kinijai. Yra tai, ko Pekinas niekaip
negali pasiimti. Sunku patikėti, kad
keli milijonai tibetiečių verčia virpė
ti didelių pasaulio valdovų širdis. Jei
jau taip, yra galimybė ir ką nors pa
keisti – Kinija nėra valstybė, kurios
negalima paveikti ar pri
versti. Tačiau Dalailama
skiriasi nuo nepripažintų
valst yb ių vad ov ų, kur ie
„spaud žia“, reik al auj a,
protestuoja... Dalailama
elg ias i kaip tik ne taip
– ne kaip politikas, o vei
kiau kaip šventasis...
Tiesa, yra iš dalies pripažintų teri
torijų, okupuotų šalių, nepripažintų
ar tik kieno nors pripažintų valstybių,
lyd er ių, neį sil eid žiam ų į vien as ar
kitas šalis. Bet Dalailamos kur nors
neįsileisti taip pat negalima – forma
lūs vizos klausimai sutvarkyti, pasas
galioja, žmogus negali būti įtariamas
keliąs pavojų kokiai nors šaliai, regio
nui, žmonijai.
Virtualus Tibetas netrukdo užsiimti
juo laisvu nuo kitų darbų laiku. Tibeto
nereikia pripažinti griežtai, nereikia
įsipareigoti finansiškai. Nereikia kur
ti taikos palaikymo ar demokratijos
įtvirt in im o paj ėg ų, ner eik ia dėl to
peržiūrėti savo įsipareigojimų Kinijai
ar kitoms valstybėms.
Kita vertus, vienuoliui negali saky
ti „ne“, nes jis yra vaikštanti sąžinė,
kuriai tenka tik pritarti. Vienuolis
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vienas pasaulis
moralizuoja, vienuolis skaito paskai
tą apie naujojo tūkstantmečio etiką ir
įkaitais laiko visą demokratinį pasaulį
rodydamas, kad, viena vertus, moralia
politika galima pasiekti garbės, antra,
kad galima išlikti dvasiškai, kai esi
naikinamas fiziškai.
Vienuolis, kalbėdamas apie naująjį
tūkstantmetį, drąsiai laužo politikos
dogmas. Visų pirma jis laužo įprastinį
supratimą apie tai, kad politiką lemia
jėga ar protas. Jėgos bei proto spren
dimai yra perdėm klaidingi.
Pas ak vien uol io, prieš ing ai eu
rop iečių glor ifi k uoj am oms ind iv id o
laisvėms, priešingai gana paplitusiam
įsitikinimui, kad visų pirma individu
alios pastangos, kova už save, konku
rencija su kitais individais lemianti
progresą, žmogus yra absoliučiai ben
druomeninė būtybė. Žmogus negali nei
atsirasti, nei išlikti (net, pridursiu, ir
padoriai numirti) be aplinkinių pagal
bos. Taigi ir mūsų individuali laimė
daugeliu atvejų yra bendra laimė.
Politikas pasakytų, kad tai aiški
aliuzija į saugumo nedalomumą ir ne
atskiriamas užsienio ir vidaus politi
kos sąsajas. Šiame kontekste galima
teigti, kad Dalailamos ir euroatlanti
nių politikų nuomonės sutampa, tai
visiškai globalu.
Tačiau tai ne viskas. Darydami lai
mingus kitus ar pasirengę tai daryti,
suvokiame, kad tuomet mūsų pačių
individualios kančios neatrodo tokios
skausmingos kaip kančios tų, kurie gy
vena sau. Galvojimas apie save ar net
populiarus savo idėjos, savo pozicijos
gynimas skatina tik konfrontaciją, o
ne susitaikymą. Mes kovojame su savo
pergalių ir pralaimėjimų, regioninių
ir nacionalinių interesų pasekmėmis.
Kovojame už beširdę teisę, kurios ver
gais jau seniai tapome.
Tač iau galv oj im as apie kit us ir
užuojauta plečia galvojimą bei leidžia
pajusti ir savąją vertę, padeda tapti
švelnesniam, ramesniam, labiau su
balans uot am. Tai mums sak o, kad
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neturime dėl savo laimės daryti ne
laimingus kitus. Antra – grynakraujė
laim ė rem ias i dvas in iais dal yk ais,
tokiais kaip kantrybė, užuojauta, to
lerancija ir sugebėjimas atleisti.
Čia politikai gali atsidusti – teoriš
kai iš ties ų taip, tač iau prakt išk ai
– kiek sunkiau. Negalima nenuteisti
Miloševičiaus. Negalima ne dėl to, kad
būtina teikti satisfakciją aukoms. Ne
galima neteisti, nes tai prieštarauja
teisingumui. Mūsiškis teisingumas ne
turi galimybės tiesiog atleisti, politinė
se konsteliacijose vis dar populiariau
politiką daryti pergale-pralaimėjimu,
o ne susitaikymu.
Budistų vienuolis kalba apie tai, ko
stinga mūsų europietiškai politikos
etikai. Dalailama įrodinėja dalykus,
kontrastuojančius su mums įprasta
politikos logika. Jo leksikone gausu
tokių žodžių kaip laimė, užuojauta,
neįkainojamumas (vertybė) ir pana
šiai. Globaliame politikos pasaulyje
stinga atjautos. Globali politika nori
būt i perd ėm rac ion al i ir „skaidr i“,
t. y. materialiai suprantama. Norime
būti racionalūs ir praktiški, o būdami
tokie, dėl savo racionalumo tampame
vis labiau beširdžiai. Praktiškumas
verčia žmones riboti, siaurinti savo
aplinką, kai kurie mano, kad laimę
atneša praktiškas gyvenimas, tačiau
praktiškumas yra ribotumo sinoni
mas. Iš praktiškumo negali kilti tokie
dalykai kaip drąsa, pasiaukojimas,
užuojauta, o būtent jie labai reika
lingi. Gal todėl ir dejavo Jacques’as
Delors’as, sakydamas, kad Europai
trūksta širdies.
Europa ir Šiaurės Amerika raciona
lizavo ir politinį gyvenimą, ir būtent ši
racionalizacija neleidžia išspręsti ne
vien Tibeto klausimo, karo baigti tai
ka, nuspręsti, kas yra kaltas, kas tik
pralaimėjęs. Racionalizacija neleidžia
išspręsti, o moralė neleidžia pamirš
ti. Todėl Dalailama ir priimtinas, ir
atmestinas. Šiandieninėje politikoje
stengiamasi dirbti taip, kad reiktų

kuo mažiau emocijų, asmeninių sim
patijų, dvasinės paramos ar paniekos.
Atrodo, kad jų ir nereikia. Karo metu
ir palaikant taiką esama visko, išsky
rus užuojautą, visi formalūs išsiaiški
nimo dalykai, išskyrus akivaizdžius
ir suvokiamus. Suvokdami politiką
logiškai, o ne širdimi, konfliktuojan
čių nes ua rt in am e, o tik kurst om e.
Kiekvienas kovojantis žino, kad nėra
šiaipsau padauža, o karys už teisybę.
Politikos logika sako „ne“, – sako, kad
visi kovojantys – tai bepročiai.
Tikra taikdarystė, pasak vienuolio,
turi būti užuojauta, susitaikymas ir
kariaujančiųjų nuginklavimas išlais
vinant juose pačiuose slypintį meilės ir
užuojautos jausmą. Nepakanka sugy
venti, nepakanka toleruoti ir „vienodai
traktuoti“, reikia neracionaliai pamil
ti, nes vykdydami racionalią politiką
atsidursime savo pačių paspęstuose
civilizacijos spąstuose.
Vargu ar globaliame pasaulyje kas
nors gali laimėti ar pralaimėti. Jei
esame viename „maiše“, tai laimėdami
tuo pat metu ir pralaimime. Varguar
globaliame pasaulyje galima globaliai
konkuruoti ir manyti, kad atskiros
mūsų globalaus kūno dalys konkuruo
damos stimuliuoja viena kitą.
Per pas aul į, vis ai dar neg lob al ų,
keliauja žmogus. Ir moko, kaip reiks
gyventi, kai galutinai suprasime, kad
to pagrindo, kuriuo kuriame globalų
pasaulį, nepakanka. O gal jis iš viso
netinkamas.
Vieni to žmogaus klauso su derama
pagarba, kiti – gėdydamiesi savęs, ne
galėdami ar nenorėdami prieštarauti,
dar kit i – bent jau iš mand agum o.
Blogiausia šioje situacijoje – pabėgti,
slėptis ar apsimesti, kad kažko neiš
girdo. Laimė, Europoje ir likusiame
pasaulyje tokių nėra daug. Nors pa
sitaiko.
Tai teikia daug gerų vilčių keliau
jančiam vienuoliui. Gal globalizacija
yra civilizaciją gydanti terapija... 
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laiškai
Kelios pastabos apie žiniasklaidą
Įsiv aizd uok im e gyv en im ą be ži
niasklaidos: jokio radijo, televizijos,
netgi laikraščių, vien asmeniniai pa
sikalbėjimai (kad vaizdas neliktų visai
laukinis, palikim telefoną, kuris tokiu
metu būtų beviltiškai perkrautas). Be
je, daugeliui nereikia nė įsivaizduoti,
tereikia prisiminti 1991 m. sausio 13-osios
laikotarpį, kai greitosios žiniasklaidos
(radijo, televizijos) buvo belikęs vos
siūlelis, – atrodė, tuoj imsi dusti.
Taigi visas mūsų viešasis gyvenimas
tiesiog panardintas į žiniasklaidą arba
dar radikaliau – visas viešasisgyve
nim as iš esm ės ir yra žin iaskl aid a
(arba tiesiog žiniasklida). Tačiau kai
apie ką nors mąstome, mes tą dalyką
bandome įsivaizduoti, bandome jį tarsi
iškelti priešais (palyginkime vokišką
vorstellen arba rusišką predstavit’).
Taigi kai kalbame apie žiniasklaidą,
veikiausiai turime omenyje kokią nors
jos dalį, nes visą mus apglobiantį jos
lauką įsivaizduoti, t. y. iškelti prie
šais, sunku.
Žiniasklaida kaip reiškinys yra dau
giasluoksnė. Ją sudaro ir žurnalistai,
ir tai, apie ką jie kalba, ir kiti kalban
tieji (politikai, intelektualai, eiliniai
žmonės), ir priemonės (retorikos ir
vaizdo bei techninės) bei visą procesą
varanti galia – finansiniai ištekliai.
Kalbant apie žiniasklaidą, kaip apie
platesnį intelektualinės veiklos lauką,
galima išskirti dvi fundamentalias šios
veiklos tendencijas – dekonstruojamą
ją ir konstruojamąją. Nors tai skambės
paradoksaliai, tačiau demokratijoje
būtent dekonstruojamoji tendencija
iš esmės yra pozityvi. Tai kritiškoji
tendencija, realiai, o kartais gal tik
tar iam ai, išl aisv in ant i ind iv id ą iš
įvairių kaustančių ir užvaldančių to
talizuojančių konstruktų. Pagal šią
tendenciją į kiekvieną esamą visuo
meninę ar politinę instituciją žiūrima
iš dalies kaip į krokodilą, praryjantį
individo laisvę, o į kiekvieną naują –

428

kaip į mažą krokodiliuką: kas bus, kai
jis išaugs. Gali būti, kad šibendriausia
šiuolaikinė nuostata, susijungusi su
sovietiniu apytikslio mąstymo (taip
pat darbo) ir kalbėjimo įpročiu, sava
naudiškais interesais bei kai kurių
viduriniosios kartos žurnalistų tam
tikru, pavadinkim, egzistencialistiniu
cinizmu, sudaro mūsų nemažos dalies
žiniasklaidos moralinius pagrindus.
Remdamasis tokiais bendriausiais
orient yr ais, nor ėč iau trump ai pa
žvelgti į du skirtingus ir kartu kai
kuo panašius nesenus tekstus apie
žiniasklaidos padėtį ir drauge šiek tiek
į pačią žiniasklaidą. Vienas jų – garsu
sis „Atv ir as laišk as J. E. Liet uv os
Respublikos Prezidentui ponui Valdui
Adamkui“, išspausdintas „Lietuvos
aide“ šių metų gegužės 2 d., pasirašy
tas 32 žinomų Lietuvoje žmonių. Kitas
– šį laišką kritikuojantis Kęstučio K.
Girniaus straipsnis šių metų „Nauja
jame Židinyje-Aiduose“ Nr. 5.
Nors iš esm ės ned aug ką gal im a
pridurti prie taiklių kritiškų Girniaus
pastabų apie minėtą inteligentų laiš
ką, tačiau būtent šis laiškas, atrodo,
tapo postūmiu vėlesnėms ir, viliuosi,
negreit užgesiančioms diskusijoms.
Pirmiausia galima pastebėti tam
tikr ą laišk o ir kalb ėj im o apie šią
problemą neapibrėžtumą. Juk laiško
autoriai neakcentuoja, apie ką kalba
ma. Laiškas pradedamas neapibrėžtai:
„Daugumos žiniasklaidoje rašančiųjų
ir kalbančiųjų žodžiuose beveik neliko
pozityvios nuostatos [...]“, toliau varto
jami tik apibendrinimai „žiniasklaida“
ir „žiniasklaidos atstovai“. Taigi nela
bai aišku, kurios žiniasklaidos priemo
nės ar kurie žurnalistai turimi omeny?
Ar, pavyzdžiui, viena įtakingiausių
žiniasklaidos priemonių – „Lietuvos
radijas“ propaguoja smurtą ir nekal
ba apie dvasines vertybes? (Čia visai
tiktų prisiminti bene prieš porą metų
Arvydo Šliogerio išsakytą priešingą
nuomonę apie „klerikalizmo siautė
jim ą“ Liet uv oj e. Be abej on ės, buv o

turima omeny žiniasklaida, tikriausiai
„Lietuvos radijo“ religinės laidos. O
beveik esu tikras, kad Šliogeris laišką
pasirašiusių inteligentų sąraše neat
sidūrė atsitiktinai.)
Žin om a, nes unk u ats pėt i, kur ias
žiniasklaidos priemones laiško auto
riai turi omeny. Tai didieji Lietuvos
dienraščiai ir kai kurios komercinės
televizijos ir radijo stotys. Tačiau ne
įvardijant konkrečiau, tarsi kliūva
vis iems: tik ėt in a, kad tok iu atv ej u
atsakomybę bus labiau linkę prisiimti
būtent tie, kuriems tokie kaltinimai
visai netaikytini. Susidaro įspūdis,
kad ir Girniaus atsakas iš dalies pa
diktuotas tos kolektyvinės žurnalistų
ats ak om yb ės. Kit a vert us, nes ant
konkretaus įvardijimo, nekyla pavojus
susilaukti konkrečių žiniaskleidžių
reakcijos.
Kliūva ir neapibrėžtumas žiniasklai
dos dalyvių atžvilgiu: ar per televiziją
arba radiją kalbantis ir niekinantis
valstybę, tautą, ateities perspekty
vas ir panašius dalykus politikas ar
eilinis pilietis priklauso kritikuojamai
žiniasklaidai, ar ne? Juk dažnai eilinis
žmogus nelinkęs skirti, kas kalba.
Nepaisant šių priekaištų, laišką,
kaip faktą, vertinčiau teigiamai. Ši
teig iam yb ė galb ūt kyl a ne vis ai ar
ne vien iš paties laiško. Pagrindinis
Girniaus kritikos taikinys – laiško
„lėkštumas“ – yra laiško, kaip tam
tikro kvaziliteratūrinio žanro, savybė.
Iš tiesų, žiūrint iš estetinių pozicijų,
apie šį laišką galima būtų pasakyti dar
kategoriškiau. Tačiau pagal savo esmę
ir paskirtį laiškas niekaip nelygintinas
su literatūros kūriniu (Girnius: „Ap
sakymas neįgyja literatūrinės vertės,
jei dvasingas autorius sentimentaliai
rašo apie gėrio pergalę arba smerkia
nedorą. Kodėl reikėtų manyti, kad pa
našiai sukurptas tekstas apie tikrovę
bent kiek vertingesnis?“). Laiškas juk
nėra „tekstas apie tikrovę“, jis yra
skatinimas, raginimas. Laiško esmė
retorinė, o retorinis tikslas sukelti
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laiškai
atgarsį buvo pasiektas. Šiuo atveju
retorikai, kaip tikslo siekimui, gali
būti nesvarbi priemonės estetinė ver
tė. Nors iš esmės sunku pasakyti, kaip
laiško tikslą įsivaizdavo jo autoriai,
galbūt taip pat neapibrėžtai kaip ir
kritikos objektą, tačiau svarbiausia,
kad jis sukėlė atgarsį.
Įdomu būtų įsivaizduoti nepaviršu
tinišką ir netrafaretinį panašaus po
būdžio pareiškimą. Jis tada būtų arba
pakankamai ilgas – išdėstytos esminės
problemos ir galimi jų sprendimo pa
siūlymai, arba pernelyg koncentruo
tas ir abiem atvejais reikalaujantis
atskiro į jį patį sutelkto dėmesio. Gal
jis tada tik sėkmingai susigertų į in
telektualinę dirvą ir pasotintų gerą
skonį, nesukeldamas atgarsio.
Kita, svarbesnė, būtų žiniasklaidos
reikšmės ir poveikio problema. Visa
apimantis žiniasklaidos poveikis yra,
galima sakyti, ašis, ant kurios suve
riamas laiškas. Problema balansuoja
tarp dviejų polių: žurnalistai teigia,
kad jie tik atspindi tikrovę tokią, ko
kia ši yra. Laiško autoriai atstovauja
pozicijai, kad žiniasklaida formuoja
visuom enės nuom on ę ir nuos tat as,
kitaip tariant – ji nemaža dalimi for
muoja tikrovę. Girnius, iš dalies pri
sijungdamas prie ne vieno žurnalisto
išsakytos žiniasklaidos kaip tikrovės
atspindžio pozicijos, suabejoja laiške
išdėstytąja: „Ar žiniasklaida iš tiesų
tokia galinga, ar, pakeitus jos turinį,
padarius ją „rimtesnę“ ir „kilnesnę“,
išnyktų rimtos Lietuvos problemos,
ar tik sumažėtų skaitytojų ir žiūro
vų? Kokie priežastingumo ryšiai tarp
žiniasklaid os ir nei giam ų Liet uv os
gyvenimo aspektų? Kiek žiniasklaida
juos sukuria, o kiek ji – jų vaikas?“
Žinoma, niekas nenustatys abipusio
poveikio procentų, tačiau visuomenės
ir žiniasklaidos poveikis yra nelygia
reikšmis. Žiniasklaida yra aktyvioji
pusė. Gal kartais ji tėra žiniasklida,
tai yra tam tikras inert išk as žin ių
sklidimo procesas, bet vis dėlto tos
žinios yra atrenkamos, patraukliai
įpakuojamos ir siūlomos kaip prekė.
O tai, kad žurnalistų argumentas apie
žiniasklaidą kaip tikrovės atspindį
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yra, ko gero, tik atkirčiui skirta prie
dang a, gal ėt ų pal iud yt i ilg ą laik ą
„Lietuvos ryto“ reklamoje skambėjęs
ciniškas šūkis „Visos jūsų mintys!“,
atspindintis aiškų supratimą apie savo
galią formuojant visuomenės nuomo
nę. Įdomu, ar šio šūkio išnykimas ne
buvo kaip nors susijęs su atsiradusia
rimtesne žiniasklaidos kritika ir noru
trup ut į prid engt i sav o cin išk um ą?
Šiaip ar taip, apie žiniasklaidos povei
kį gali paliudyti ir tokie niekniekiai,
kaip ne vieną kartą pokalbyje nugirs
tas garsusis „vaizdzialis“. O tai, kad
dauguma per radiją ar kitur viešai
pasisakančių eilinių žmonių kartoja
prieš tai spaudos apžvalgininkų ar
kitų žiniasklaidos dalyvių išsakytas
mintis, argi tai menkas argumentas?
Pagaliau iš kur daugiau mes galim ką
nors sužinoti? Taigi nors žiniasklaida,
išskyrus viešumo galią, vargu ar gali
rimtai paveikti politikų programas,
vyriausybės veiksmus ar ekonominius
procesus, tačiau jos poveikis visuo
menės nuomonei ir žmonių politinio
pasirinkimo sprendimams yra neabe
jotinas. Be to, nuomonės formavimosi
procesas yra daugiašakis ir gal ilgai
niui prasiskverb ia iki polit inių bei
ekonominių procesų.
Taigi dėl poveikio ir nemažos galios
varg u ar gal im a abej ot i. Kit a ver
tus, ar galimi pozityvūs sprendimai
žiniasklaidos atžvilgiu, pavyzdžiui,
„tėviškas“ prez id ent o par ag in im as
ar panašus pov eik is? Tai būt ų be
veik absurdišk a, o rez ult at as būt ų
tik apgailėtina prezidento padėtis po
panašaus įsikišimo. Vienintelis rim
tas dalykas – kelti diskusijas pačioje
žiniasklaidoje ir įžiebti vidinę kritiką
bei autorefleksiją. Būtent to žiniask
laidai labiausiai trūksta.
Baigiant – trumpai apie vieną laiške
išdėstytą problemą, kuri tik iš dalies
siejasi su žiniasklaida. Laiško autoriai
rašo: „Galima konstatuoti keistą ir
paradoksalų faktą, kad per 10 Nepri
klausomybės metų Lietuvos dvasinis
nuosmukis vyko gerokai sparčiau ir
akiv aizd žiau nei per 50 sov iet in ių
met ų“. Tol iau laišk e sak om a, kad
„nuosm uk io“ priež ast is yra ta, jog

sov iet in iais met ais „žmon ės tur ėj o
idėj ą – Valst yb ės ir Laisv ės idėj ą.
Tai vienijo žmones darbui, šviesesnei
ateičiai ir kovai dėl jos. Tai stabdė ir
moralinį nuopuolį“. Pirmiausia gali
ma konstatuoti, kad vėlgi neaišku,
apie kokią visuomenės dalį kalbama?
Bet tiek to, imkim bendrą visuome
nės vaizdinį. Taigi kyla klausimas, iš
kur laiško autoriai žino, kad per 10
Nepriklausomybės metų vyko „dvasi
nis nuosmukis“? Ir kad jis vyko taip
sparčiai. Ogi iš žiniasklaidos. Bet jeigu
žiniasklaida laikosi negatyvių nuosta
tų ir vaizduoja tikrovę tendencingai,
atrinkdama sensacingus ir, vadinasi,
dažniausiai negatyvius faktus, tai gal
„nuosmukio“ iš tiesų nėra? Gal jis nėra
toks didelis? Pagaliau ką, be nusikal
timų, vadiname nuosmukiu?
Manau, kad sovietiniais metais ne
mažos dalies žmonių moralinį nuopuo
lį stabdė visiškai ne minėta „Valstybės
ir laisvės idėja“. Tų, kurie puoselėjo
šias idėjas, moralės nereikėjo „stabdy
ti“ nuo nuopuolio. Beveik kategoriškai
galima tvirtinti, kad tos visuomenės
dal ies, kur i laisv ės sąl yg om is tap o
nea ts par i nuop uol iui, „mor al ę“ pa
laikė baimė. Ji ne vieną paskutinių
sovietinių dešimtmečių buvo lyg ir
paslėpta, bet Stalino įsukta baimės
mašina riedėjo iš inercijos, baimė buvo
virtusi įpročiu, kuris ir grindė nemažos
dalies žmonių „moralę“.
Dab ar aug a laisv u žmon ių aps i
sprendimu grindžiama moralė ir jos
pavyzdžių galima surasti. O tai, kad
žurn al ist ai dažn ai nes ug eb a (ma
nyčiau, dažniau nesugeba, negu neno
ri) tų pavyzdžių patraukliai parodyti,
jau yra problema. Nors ar tikrai tokių
pavyzdžių, ir pakankamai patraukliai
parodytų, žiniasklaidoje nėra?
Taigi galima paironizuoti: įsivaiz
duokim situaciją, kai kilnus poelgis,
sąžiningas darbas, pagalba artimui ir
panašūs dalykai bus rodomi žiniasklai
dos kaip sensacija, laikraštis, aptikęs
tokį faktą, padvigubins tiražą. Turbūt
panašus laiškas tada bus parašytas
palaikyti žiniasklaidai.
Vytautas Straižys
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knygos
Aurelijus Augustinas, Dialogai:
Apie laisvąjį sprendimą, iš lotynų
k. vertė Ona Daukšienė, Vilnius:
Katalikų pasaulis / ALK, 2001, 422 p.
Vien pagarba klasikai ragina saky
ti – tai gera ir naudinga knyga.
Augustinas gvildena klaus imus,
kurie tapo atsparos taškais vėlesnėms
diskusijoms. Iš kur atsiranda blogis?
Kaip jis pasaulyje gali egzistuoti, jei
Dievas yra geras ir visagalis? Atsaky
damas į šiuos pirminiusklausimus, jis
remiasi žmogaus galia laisvai spręsti
ir jo valia. Atsakymai skatina svarstyti
laisvo sprendimo, valios ir Dievonu
matymo santykio, blogio ir nuodėmės,
įstatymo problemas.
Aušra Grigaravičiūtė
Baliukonė Onė, Neregio sodai,
Vilnius: Vaga, 2001, 159 p.
Nauji eilėraščiai skiriasi ne tik
eiliavim o technika, bet ir juose iš
kylančiom is vizijomis – faraonės,
driskės, poetės, raganos, galop susi
lydančiomis į vieną paveikslą – moters,
kuriosnuostata: „Nesmerkti neteisti
neprisirišti / Neprisikišt prie akių
pasaulio“. Iš tikro tai kelionė pusiau
apgraibom – nužymėta momentinių
proregių, properšų, nušvit imų ar
lietuvių skaitytoją šokiruosiančių
prisipažinimų.
Sambrūzdžio kaip Pūkelevičiūtės
„Metūgės“ nesukels, tačiau panašios
poezijos mėgėjoms suteiks peno.
Rima Malickaitė
Banville John, Parodymų knyga,
iš anglų k. vertė Laimantas Jonušys,
Vilnius: Tyto alba, 2001, 204 p. (ser.
Garsiausios XX a. pabaigos knygos)
Šiuolaikinio airių rašytojo kny
ga, kurios herojus teisėtai prisistato
kaip „kultūringas žudikas“: jo pa
sakojimas rafinuotai išmargintas
intel ekt ual iais pasvarstymais apie
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egzistenciją, abejingumą jai, vangumą
ir (ne)moralumą – „dantytus trūkius“,
kurių radimasis žmogaus sieloje ir yra
pagrindinė apmąstymų kryptis. Knyga
dostojevskiškai pranoksta detektyvo
žanrą ir pergali trilerio pagundas.
Rima Malickaitė
Buechner Federick, Tiesos saky
mas: Evangelija kaip tragedija, komed
ija ir pasaka, iš anglų k. vertė Rasa
Drazdauskienė, Vilnius: Katalikų
pasaulis, 2001, 124 p.
Nors autoriaus nedrįsčiau pava
dinti dvasiniu rašytoju/mokytoju,
veikalėlis šį tą pasako apie žmogų
ir Dievą. Prieš paskelbiant Gerąją
Naujieną, Evangelijoje pranešama
blogoji – tiesa apie neišganyto žmogaus
padėtį, – primena autorius. Maldingą
skaitytojo nuotaiką kiek pagadins
kelios akį veriančios redagavimo ir
korektūros klaidos ir nykus, turinio
niekaip neatspindintis viršelis.
Vytautas Ališauskas
Darbai ir dienos. Lietuvos dailė:
kryptys ir srovės. Nr. 26, Kaunas:
Vytauto Didžiojo universiteto leidykla,
2001, 312 p.
Menotyrai skirtas numeris, suda
rytas su VDU susijusių tyrinėtojų
straipsnių pagrindu. Rinkinys stokoja
vienos probleminės ašies, tarpais
panašus į laisvalaikio pasiskaity
mui skirtą leidinį. Daugiausia naujai
keliamų mokslinių problemų siejasi
su XX a. daile, o nemažas jaunų tyri
nėtojų straipsnių skaičius suteikia
jaunatvišškumo ir problematikos, ir
mokslinio teksto pateikimo atžvilgiu.
Pažymėtini Čiurlionio tapybos, meno
tyros metodologijos tyrinėjimai.
Mindaugas Paknys
Geisler Friedel, Psichodrama:
Ištakos ir galimybės, iš vokiečių k.

vertė Austėja Merkevičiūtė, Vilnius:
Friskas, 2001, 151 p., 500 egz.
Psichodramos ir socialinė terapeutė,
teologė, feminizmo ideologė ir Europos
psichodramos instituto supervizorė
savo lėšomis išleistoje knygoje dėsto
ekscentrišką „savikūros“ ir „dvasinio
tobulėjimo“ metodą (jo pradininkas
– Moreno). Anot Geisler, psichodra
ma stiprina individą sakydama: tu
esi ypatingas, nes esi, kas esi. Taip
mąstydamas „psichoaktorius“ galėtų
sau tarti: Aš Esu, kuris Esu (plg. Iš
3, 14). Tai neatsitiktinė sąsaja, nes
autorė aprašo, kaip Moreno – ter
ribile dictu! – vaidino Dievą... Apie
kokį realų tobulėjimą galima kalbėti,
kai individas psic hod ramatiškai
įsivaizduoja esąs Dievas ir autarkiškai
užsisklendžia savyje?
Naglis Kardelis
Yourcenar Marguerite, Filosofinis
akmuo, iš prancūzų k. vertė Violeta
Tauragienė, Vilnius: Baltos lankos,
2000, 328 p.
Enciklopedinio užmojo romanas apie
išgalvotą XVI a. filosofą ir alchemiką
Zenoną iš Briugės, kurio biografijos
vingius savaip nušviečia epoc hos
ženklai: Viduramžių rudens spalvos,
Inkvizicijos laužai, katalikų ir pro
testantų susirėmimai. Autorė prisi
pažino pagrindinio veikėjo portretą
sudėliojusi iš garsių Renesanso asme
nybių bruožų – Erazmo, Leonardo,
Campan ellos; knygoje nuolat įsi
traukiama į intertekstinį žaidimą, su
maniai perfrazuojant žymių mąstytojų
sentencijas. Skaitytojui pristatomas
tipiškas kosmopolitinės humanistų re
spublikos pilietis, savo nelaimeinepa
sirenkantis nuoseklios politinės pozici
jos, kurio vidiniame pasaulyje vyksta
kova tarp pagarbos racionalumui ir
pasitikėjimo magijos galia ir kuriam
lemta oriai pakartoti Sokrato kelią.
Manfredas Žvirgždas     
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knygos
Jo Šventenybė Dalailama ir
Howard C. Cutler, Laimės menas:
Gyv en imo knyga, iš anglų k. vertė
Laim a Šinkūnienė, Vilnius: Vaga,
2001, 279 p.
Amerikiečių psichiatras, remdama
sis pokalbiais su Dalailama, aiškina,
kuo budistinė laimės samprata skiriasi
nuo sekuliarios vakarietiškos. Laimę
gali teikti net perkeista ir įprasminta
kančia, o malonum uos e skendintis
žmogus – būti labainelaimingas.
Žmogus, siekdamas laimės, turįs
pripažinti savo netobulumą, taip pat
įveikti mąstymo sąvokomis ir vaizdi
niais ribotumą. Anot Jo Šventenybės,
sąmonė, atsikračiusi vaizdinių, panaši
į nurimusią upę, kuomet matyti jos
dugnas – sąmonės pagrindas. Atsirė
męs į jį žmogus tampa laimingas. Bet
juk sąmonės palyginimas su upe – taip
pat įvaizdis! Tad kaip apie sąmonės
nuskaidrėjimą įmanoma be įvaizdžių
kalbėti kitiems?

Lechte John, Penkiasdešimt
pagrindinių šiuolaikinių mąstytojų:
Nuo struktūralizmo iki postmoderniz
mo, Vilnius: Charibdė, 2001, 287 p.
Kam įdomu mąstytojai/os (apdai
riai nevadinami filosofais), sergantys/
čios „prancūziška liga“ (pvz., Bataille,
Irigaray, Deleuze) ar šiaip egzotiškos
figūros (pvz., Freud, Joyce, Kafka),
tas šią knygą skaitinės su malonumu,
tiesa, tik angliškai, nes lietuviškas
vertimas nepaskaitomas ir dažnai
nekompetentingas.
Vytautas Ališauskas
Lietuvos žydų žudynių byla, straips
nių ir dokumentų rinkinys, sudarė ir
įvadą parašė Alfonsas Eidintas, Vil
nius: Vaga, 2001, 824 p., 8 iliustr. l.

Susižavėjimą keliančios apimties
studijoje apžvelgiama auksakalystės
Lietuvoje istorija, pateikiami du (XV–
XVIII a. ir XIX a.) auksakalių biogra
fijų katalogai. Daugiausia dėmesio
skiriama Vilniaus auksakalių cechinei
struktūrai, auksakalystės dirbinių
specifikai. Ypač pavykęs platus ir
daugiaplanis cecho „aukso amžiaus“ –
XVII a. – aptarimas. Kataloguose
pateikiamų meistrų biografijos suda
rytos peržiūrėjus gausius istorinius
šaltinius, biografijų pabaigoje patei
kiami žinomų signuotų darbų aprašai
(kartais ir iliustracijos). Nepaisant
to, jog auksakalystės tyrinėjimuose
dar lieka plačiau nenagrinėtų
problemų, knyga kilstelės Lietuvos
amatininkystės tyrinėjimus į aukš
tesnę pakopą.

Tai solidžiausias leidinys apie Lie
tuvos žydų naikinimą nacių okupacijos
metais iš visų ligšiol pasirodžiusių.
Sumanymas į holokaustą žvelgti
pro lietuvių–žydų santykių istorijos
prizmę abejotinas istoriniu ir teor
iniu požiūriu, tačiau jo realizacija
trečdalį knygos užimančiame įvade
– gana vykusi. Gaila tik, kad noras
nieko neįskaudinti ir paisyti visų
požiūrių prof. Eidintą kartais atveda
prie netikėtai šališkų išvadų. Kita
knygos dalis – įdomūs, bet jau skelbti
dokumentai ir truputėlį vienpusiškai
atrinkti rašiniai. Jie padeda perprasti
„lietuvių ir žydų“ nesusikalbėjimo
dvasią, tačiau, deja, neleidžia iki galo
ištrūkti iš tiesosakai pragaištingo
kolektyvinės kaltės, atminties ir atsa
komybės klišių liūno. Apgailėtina, kad
paskutinis skyrelis, pavadintas „Ideo
logija“, skiriamas diskusijai dėl Macei
nos „fašizmo“, kur keturiais „Akiračių“
tekstais pliekiama tariamoji K. Skrup
skelio (žr. NŽ-A, 1999, Nr. 4) Maceinos
apologetika ir demaskuojamas, L.
Donskio žodžiais tariant, Nauj ojo
Židinio „greitojo reagavimo korpusas“
(p. 777). Telieka tikėtis, kad šiuomi
Židiniui neinkriminuojama liūdnai
pagarsėjusių Einsatzkommando (SD)
įpėdinystė...

Jokūbas Ambrozaitis

Nerijus Šepetys

Naglis Kardelis
Laucevičius Edmundas, Vit
kauskienė Birutė Rūta, Lietuvos
auksakalystė. XV–XIX amžius, Vil
nius: Baltos lankos, 2001, 488 p.
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Matonytė Irmina, Postsovietinio
elito labirintai: Monografija, Vilnius,
2001, 357 p., 500 egz.
Irmina Matonytė vedžioja skaitytoją
sąvokų, pavardžių bei teorijų labi
rintu. Autore verta pasikliauti. Ne
tik ji pati jame nepasiklysta, bet dar
skait ytoją priartina prie Lietuvos
social inės tikrovės. Jos knyga dar
kartą parodo, kad sociologijos moksle
(bet ne vien jame) pats praktiškiausias
dalykas – gerai pritaikyta teorija.
Katarzyna Korzeniewska
Ricoeur Paul, Egzistencija ir her
meneutika: Interpretacijų konfliktas,
sudarė, iš prancūzų k. vertė ir įvadinį straipsnį parašė Arūnas Sver
diolas, Vilnius: Baltos lankos, 2001,
lxxxix+162 p.
Ricoeuro tekstų akivaizdžiai per
maža: atrodo, tarsi sudarytojui būtų
pabodę versti numatyto rinkinio vi
duryje. Šį trūkumą iš dalies kompen
suoja geras įvadinis straipsnis, galėjęs
pasirodyti ir atskira knygele. Knygos
rengėjas, manding, geriausias Ri
coeuro žinovas Lietuvoje, tad ir verti
mas geriausias iš dabar įmanomų.
Vytautas Ališauskas
Wittgenstein Ludwig, Užrašai.
1914–1916, iš vokiečių k. vertė Jurgita
Noreikienė, Vilnius: Pradai / ALK,
2001, 145 p.
W i t t g e n s t e i n a s y r a v i e n a s
originaliausių XX a. filosofų, pa
vergiančių jaunų žmonių protus. Jo
raštai skatina be jokių filosofijos stu
dijų ir disertacijų veržtis į Vakarų
filosofinio elito gretas. Wittgensteinui
tai pavyko. Daugumai jo sekėjų – ne.
Kodėl?
Wittgensteinui užteko peržiūrėti
savo Pirmojo pasaulinio karo laikų
dienoraščius. Tokio kareiviško
dienoraščio gali pavydėti daugumas
storiausių filosofijos knygų autorių.
Alvydas Jokubaitis
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UŽSKLANDA / ATSKLANDA

Istoriniai dienorakščiai
PALEMONAS DRAČIULA

Elegija, rasta Saragosoje
Generolui Augustui Pinochetui

Kadaise, kai buvau spuoguotas
ir susivėlęs paauglys,
mane aplankė Don Kichotas
ir jo suvargėlis arklys,

išrovęs medį, knygą, veidą,
atplėšęs kūną nuo kėdės –
į žemę spindulį paleido
linksmoji Dovydo žvaigždė;

atrodė, jog toli už lango
vėl Patagonijos ugnis
viliojo šokti svaigų tango,
bet sustingai kaip taikinys,

mane užbūrė aklas mauras
ir Andalūzijos šuva
aplaižė, ir kvepėjo laurai
ties Barselona. Palengva

kaip Darvino pašautas jetis,
kaip žodis „FIN“ liūdnam kine –
pagros tau britai kastanjetėm,
užveržę Andų grandines;

per juodą Ebrą jaučiai brido
maurodami Daliƒ balsu,
plazdeno Franco virš Madrido –
ir pasidarė man baisu,

tik seną vaikišką patranką
aš dovanoti tau galiu,
paduoki, generole, ranką
ir eikim tėviškės keliu,

kai šią iberišką mozaiką
užliejo Londono lietus,
nuplovęs rusą, latvį, graiką,
Europą, Grįžulo Ratus,

rupšnodami rasotą žolę
su čili padažu sūriu –
ar tau nešalta, generole,
po rausvo sniego munduru?
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Iš tiesų... juokinga...
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