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Laiškas redaktoriui
Apie šei mos būk lę

VladimirasLaučius

Ger bia mas re dak to riau, 

„Šeimayravisuomenėsirvalstybėspagrindas“,–teigiamamūsųKonsti
tucijos38straipsnyje.Regis,šinuostataturireikšti,kadšeimospolitika
yravalstybėspolitikospagrindasirkadvalstybėsskatinamivisuomeniniai
pokyčiaituribūtisuderinamisušeimosgerove.Taigikiluskokiemsinteresų
artikslųprieštaravimams,pirmiausiaturibūtiatsižvelgiamaįšeimos,kaip
pamatinėsvisuomenėsinstitucijos,poreikius.Antravertus,kaipabrėžiama,
jogvisuomenėspagrindasyrašeima,onepaskirasindividas,konstituciškai
įtvirtinamatamtikravertybiųhierarchija,numatantiatitinkamuspolitinius,
moralinius,kultūriniusirekonominiusįpareigojimustiekvisuomenei,tiek
valstybei.Kadtokiųįpareigojimųnesilaikomairnepaisoma,bylojamūsų
visuomenėjenekliudomaiplintantysprocesai:tėvųautoritetomarginali
zavimas,vaikųauklėjimobeilavinimotikslųsuprivatinimasirsantuokos
institutomenkinimas.
Prigimtinėšeimospaskirtis–vaikųauginimas,auklėjimasirlavinimas

–reikalaujatėvamsneginčijamosautoritetoteisės.Taisveikoprotoreika
lavimas,kurį lemianormatyvusvaikougdymopobūdis.Šiandienišvisų
pusiųgirdimetikpolitiškaikorektiškąkalbėjimąapievaiko,betnetėvų,
teises.Idanttėvųautoritetasgalutinainetaptųanachronizmuiršeimaga
lėtųįgyvendintisavoprigimtinępaskirtį,autoritetoprincipasturigaliotine
tikšeimoje,betiresamojevisuomeninėjetvarkoje.Beabejo,pirmiausianuo
tėvųpriklauso,arjųvaikasužaugęstapsgeružmogumiirpiliečiu,tačiau
tėvaiyrabejėgiai,jeiguvyraujantysvisuomenėslūkesčiaisuponuojavisų
autoritetų,ypačmoralinių,niekinimą.
Tėvųautoritetasšeimojetampaitinsvarbiaproblematada,kaitėvai

nebegaliužtikrintitinkamosvertybinėsaplinkosnamuoseirpakankamai
kontroliuotitai,kasvykstaužnamųsienų.Pastarojiaplinkybėverčiaypač
pabrėžtibendruomenėsreikmę.Tikgyvybingojebendruomenėje–kaimynys
tės,mokyklos,parapijos,gyvenvietės–sukuriamatokiamoralinė,socialinė
irkultūrinėaplinka,kuriužtikrinatvirtąirnepažeidžiamątėvųirvaikų
ryšįužnamųsienų.Jeiguvalstybėsvaldžiairvisuomenėnesirūpinatokios
aplinkoskūrimuirišsaugojimu,tėvainegalibūtitikri,kadanapusšeimos
vaikamsnebusbrukamaspasaulėvaizdis,veiksmingainuneigiantisvisatai,
kojiemokomišeimoje.
Savoruožtunamainebėratatvirtovė,kuriojetėvaišiuoatžvilgiugali

netrukdomiaugintivaikusvertybiškaisaugiojenamųžidinioaplinkoje.
Didžiausiągrėsmękeliatelevizija.Kaivisuomenėjenepripažįstamaverty
biųhierarchija,šeimosirtelevizijosvertybėsatsidurialaisvostarpusavio
konkurencijoserdvėje.Užuotbuvępaskutinetėvųautoritetotvirtove,na
maitampašiųabsurdiškųvaržybųarena.„Televizijaįžiebiajauniesiems



362 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 7–8

žiūrovamspirmąjįišoriniopasauliovaizdą.Jipirmojiapibrėžia...kasyragerasgyvenimas.
Jipateikiastandartus,nustatančius,kasyralaimėjimas,gyvenimopilnatvė,gerasskonis
irtinkamaselgesys“,–taikliaipastebiZbigniewasBrzeziñskis.Šiosevaržybosetelevizinės
vertybėsturisvarųpranašumą:jomsdiegtireikiakurkasmažiau„sąnaudų“(laikoirpa
stangų).Antra,patskonkurencijąskatinantislaisvo(vertybių)pasirinkimoprincipasyra
priežastis,dėlkuriosšiandientelevizijaklesti,otradicinėšeimaýra.
Prigimtinėspareigosneišsižadėjętėvaivisdarsiekia,kadjųvaikaibūtųgeri,dori,tei

singaiirdoraielgtųsi.Tačiaunūdiensunkusuvokti,kąreiškia„būtidoram“ar„teisingai
elgtis“.Jeigudorybėirgėrisnėratikprivatausvertinimodalykai,taišiuossiekiusvienaip
arkitaipturigrįstivisuomeninėjetvarkojeirkiekvienožmogaussąžinėjeglūdintisben
drasįpareigojantissupratimas,kasyradorasžmogusirgerasbeiteisingaselgesys.Kitaip
tariant,idant„dorožmogaus“,„teisingumo“ir„geroelgesio“sąvokosbūtųsuprantamosir
prasmingos,patiperskyratarp„gero“ir„blogo“arbaydosirdorybėsturiobjektyviaigalioti
viešamegyvenimeirjįreguliuojančiosemoralėsnormose.
Atviravisuomenėiršiuolaikinėvalstybėtokiųnormųnepripažįsta.Šiuolaikinėvalstybė

skelbiasiesantineutraližmogausvertybiniųpasirinkimųatžvilgiu,oįmoraleipirmumątei
kiančiosnormatyvinėstvarkosvietąiškeliateisinętvarką.PasakBrzeziñskio,šiuolaikinėje
valstybėjesvarbiausias,turintispragmatinęreikšmęsocialineitvarkaiskirtumasatsiranda
tarpto,kas„teisėta“,irto,kas„neteisėta“,todėlteisinėsprocedūros,ypačteismųsistema,
pakeičiamoralęirBažnyčiąkaipsvarbiausiątosmoralėsskleidėją.Šiuopožiūriunesama
jokioaukštesniomatoteisėtumuikvestionuotinegugaliojančiosteisėsnormos.Esątai,kas
teisėta,yrateisinga.Tačiaujeitaip,taivaikodorovinįugdymąreikiapradėtinenuoŠventojo
Rašto,betnuoCivilinioarBaudžiamojokodekso.Moralė,Aristotelioirkitųklasikųtraktuota
kaipneatsiejamapolitikosdalis,nūdienišstumiamaišpolitikosirpaliekamaBažnyčiai(au
toritetas)beiatviraivisuomenei(individualuspasirinkimas)promulguotiarsavonuožiūra
praktikuoti.TačiauBažnyčiosmoralinisautoritetasvisuomenėje,įreligijąžiūrinčiojekaip
įvertybiųmeniu,iškuriokiekvienassavonuožiūragalirinktismėgstamądvasiospeną,ne
tiknedaroįpareigojančiosįtakosvalstybėspolitikai,betirpatstampaproblemiškas.
Kaiaukščiausiospolitinioirdvasiniogyvenimoinstitucijosnegaliautoritetingaispręsti,

kaslaikytinapavyzdingugerožmogausirpiliečioauklėjimu,liekatikpaskutinėtradicinė
šeimosatrama–bendruomenė.Tačiauįvairiosbendruomenės,anksčiauveiksmingaikon
soliduodavusiosvisuomenėssandusiriškartosįkartąperduodamaispapročiaisugdyda
vusiosjaunuomenędorovėstradicijųdvasia,šiandienarbavisainunyko,arbayragerokai
apmirusios.Jos,kaipirpirminėbendruomenė–tradicinėšeima,–susiduriasubetkuriai
tradicineivisuomenėsinstitucijaipriešiškuiršiandienosvalstybėspolitikojemadasdiktuo
jančiupostmodernistiniupasaulėvaizdžiu.Šispasaulėvaizdissulyginavertybes,suprivatina
moralę,demoralizuojapolitiką.Nūdienėšeimospolitikairšeimosinstitutobūklėakivaizdžiai
demonstruojašiopasaulėvaizdžioįsigalėjimoženklusirpadarinius.Taivisdažnėjančios
skyrybosvaikųturinčiosešeimose,sutuoktinionuomąarpanaudąprimenančiossantuokos
sutartys,vienišosmotinossuvaikaisnuoskirtingųvyrų,įvaikinimaidėlnenorogimdyti,
homoseksualųsantuokosir,socialinėspolitikosplotmėje,prioritetinėvalstybėsparama
netradicineišeimai:nesusituokusiemstėvams,kryptingaivienišomsmotinoms.
Vaikoauklėjimoirlavinimotikslųsuprivatinimasturidvejopaspasekmes.Moraliniųorien

tyrųnetekusiojeviešojojeerdvėjeliekatikpragmatiškiorientyrai,kuriaisvadovaudamiesi
tėvaipirmiausiarūpinasivaikopasirengimusėkmingaikarjeraitarpbūsimųkonkurentų,o
nedoramgyvenimuitarpžmonių.Antravertus,neutralivalstybėirtolerantiškavisuomenė
brukajaunimuimoraliaineįpareigojantį,t.y.neutralųirtolerantiškąimperatyvą„būksa
vimi“.Skirtumastarp„būkdorasžmogus“ir„būksavimi“yratas,kadpirmuatveju,kitaip
neguantru,suponuojamanuorodaį„dorožmogaus“ir„geroelgesio“pavyzdžius,pagrįstus
visuotinaiįpareigojančiomisgėrioirblogio,dorybėsirydosperskyromis.Sąžinėsbalsądiag
nozuojantyskaipneurozępsichikosanalitikaitokiasperskyrasvadinarepresuojančiomis
irreikalaujajųatsisakyti,idantvaikasarjaunuolisnepajustųgerąnuotaikągadinančios
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kaltės,ojovidauspasaulis„autentiškai“irlaisvaivešėtųnevaržomas„metafiziniųprietarų“.
Postmodernistiniskvietimas„būtisavimi“reiškia,kadnegėrioirblogioperskyrąsuponuo
jančiųdorybiųugdymas,betindividualiasmens„saviraiška“,t.y.laisvasvisųprieinamų
vertybiųpasirinkimas,yrapamatinėasmenybėssusiformavimosąlyga.Joksgeroelgesio
irteisingogyvenimopavyzdysnegalia pri ori ribotipaauglio(juolabpilnamečiopaauglio)
individualausvertybiųpasirinkimo.
Anksčiaulabaisvarbusauklėjamasis,vaikopasaulėžiūrąformuojantisirasmenybęugdan

tisvaidmuopriklausėšeimojebendraiskaitomomsknygoms.TarptokiųknygųŠv.Raštas
ilgąlaikąbuvosvarbiausiasšeimosintelektiniame–dvasiniamegyvenime.Jissuteikdavo
pirminįsupratimąapiepasaulioprasmęirvisumą.Beto,skaitymokultūrosreikšmėvisados
aprėpėnetikvaikųugdymą,betirreikalavimątėvamsbūtitamintelektualiaiirdvasiškai
pasirengusiems.Knygose,kuriosekalbamaapiepraeitį,tėvaiturėdavorastiautoritetingų
priesakųateičiai,idantvaikainepasiduotųmadingųniekybiųantplūdžiamsirnemanytų,
kadvisaspasaulisyratik„čiairdabar“.Nūdiendingstatradicinissupratimasapieskai
tymokultūrąirpačiągalimybętokiųknygų,kuriosatskleidžiairaiškinapasauliotvarkos
prasmęirvisumą.Daugumoješeimųkartužaidžiama,iškylaujama,keliaujama,tačiau
šiameidiliškamefonebendromąstymotradicijospamažunyksta.Intelektinisgyvenimas
šiuolaikiškoješeimojeyrapastebimaiapmiręs.GeriausiuatvejujįatstojaTVirkompiuteris.
Vai kams ne be lin ki ma išminties:jiems,kaipbūsimiemsspecialistams,labiausiailinkimatik
tokiųįgūdžių,kuriematuojaminaudos,t.y.pasirengimokarjerai,matu.
Dvasiosirintelektonuostoliaišeimosgyvenimekompensuojamiperdėtusentimentalumu

irpsichologizmu.Dvasinįirintelektinįartumąišstumiavientikemociniaiirpramoginiai
ryšiaibeitokiosjausmųirminčiųišraiškos,kuriomismėgdžiojamostelevizinėskultūros
klišės.Kartuirpačiossantuokosbūklėpradedamavertintinebesavivokos, bet savijautos
kategorijomis.Skyrybosirsantuokatampatiesiogdviempasirenkamaisbūdaisgeriau,t.y.
patogiau,jaustis.Kurįšiųbūdųrinktis,šiandienpriklausonetieknuopareigosiratsakomy
bėssuvokimo,kieknuoasmeniniųįgeidžiųtenkinimo,klaidingaitapatinamosulaime.Tad
niekonuostabaus,kadsantuokavisrečiaukuriamavisamgyvenimui.Sielųmokslininkai,
nepripažįstantyssielosbuvimo,tėvųirvaikųlaimędažniausiaisuprantataip,kaipnorėtų
besiskiriantystėvai,turintyspakankamaipinigųadvokatuiirpsichologui,betstokojantys
įtikinančiųargumentųsavovaikams.Tačiaukadirkiekjieįteiginėtų,jogtėtėsirmamos
turiteisęįasmeninįgyvenimą,kadjieirišsiskyręmylėssavovaikus,kadsvarbiauyrakartu
praleistolaiko„kokybė“negu„kiekybė“–visišieįkalbinėjimaiyragryniausiamanipuliacija.
Savanoriškasskyrybųaktasvaikuitamtikraprasmeyrabaisesnisnegutėvųmirtis–bū
tentdėlto,kadjisyrasavanoriškas.
JeiguKonstitucijosstraipsnisapiešeimąkaipvisuomenėsirvalstybėspagrindą,kurio

priminimupradedamasšislaiškas,nėratikduoklėnykstančiam,betreveransųvisdar
reikalaujančiamšeimosreiškiniui,tadatenkapripažinti,kadmūsųvisuomenėirvalstybė
laikosiantklibančiųirtoliauklibinamųpamatų.Norint,kadjaunosioskartospasaulėžiūra
nesiformuotųbaimingaiarciniškaistebint,kaipvisasstatinyslaipsniškaigriūva,jaupats
laikaskruopščiaiirkryptingaituospamatusatstatinėti.Tėvųautoritetas,morali(klasiki
neprasme)politikairsantuokaipriderantisstatusasvisuomenėje–taikertiniaiakmenys
šiuoseneatidėliotinairestauruotinuosevisuomenėsirvalstybėspamatuose.JeiguKonsti
tucijos38asstraipsnisturipolitinęprasmę,tokiarestauracijabūtinakaipesminisšeimos
politikosprioritetas.Jeigušisstraipsnisturiirmoralinęprasmę,tuometjisturiremtisne
atsakingaiužmirštamatiesa,kadšeimayravienintelistokiopobūdžiosaitastarpžmonių,
kurioprigimtinistikslas–išliktivisamgyvenimui.

Vil nius
2001 06 18
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die No raš tis

RytisJuozapavičius

Gegužės31d.Pietaujusutrijųsavaičiųvizitoatvyku
siuvengrųkilmėskorėjiečiųbudistųvienuoliuChongAn
Sunimu.Jisskaitysseptyniaspaskaitasapiebudizmą
irZen.Susipažinausujuo1994m.Deimantinėskalvos
Zenvienuolyne,JAV,RodAilendovalstijoje,kurabudu
dalyvavomvasarosmeditacijosatsiskyrime.Tadajis
buvonaujokasvienuolis,vadinamas„hengdžia“.Pame
nu,kaipjissakėDharmoskalbą,kuriojesiūlėmums
svarbiusegzistenciniusklausimus–kasašesu?kuraš
eisiupomirties?–adresuotiakmeniui.Jisturėjošalia
savęsatsitempęsgalvosdydžiolaukoakmenąirvadino
jątobuluZenmokytoju.Akmensatsakymaiįtuosklau
simus,kitaipnegudaugeliožmonių,yrageri.
Jisvyresnisužmanekokiaisšešeriaismetaisirtikporą
metųilgiaupraktikuoja.BetjisMokytojas,oaštaipir
likaumokiniu.Tačiaujisgerokaidaugiausavogyveni
moatidavėpratyboms–tapovienuoliu,šešeriusmetus
praktikavoKorėjoskalnųvienuolynuose.
Perpietusnetiesiogiaiprašydamasdvasiniovadovavimo
užsimenu,kadturiudaugdarboirmažailaikopraty
boms.ChongAnasnerodojokionoro„švelniaisuprasti“,
nevatainormalu,kaddaugdirbiirmažaipraktikuoji,
–kaipašslaptavyliausi.Jisdraugiškai,betgriežtai
raginamaneskirti laikopratybomskasdien, laikyti
aiškųprotą,susitelktišimtuprocentųįveiksmą,kurą
atliekišiąakimirką,–na,jispasakėtąpatą,kągirdžiu
kartojantvisusmanomokytojusdaugmetų.Prisimi
niauistoriją,kaipsykąZenMeistroSeungSahno,mūsų
mokyklosįkūrėjo,vienasvyrukasNiujorkepaklausė:
„AšpenkioliktusmetusgirdžiuJuskartojanttąpatą.
ArJūsneturitepasakytikąnorsnauja?“ZenMeistras
atsakė:„Taip,ašdaugmetųkartojutąpatą!Betkadir
kiekkartočiau,Jūsvisdarnesuprantate!“
VakareRyšininkųnamuoseverčiumūsųmielojoveng
ropaskaitą„KasyraZen?“ChongAnaspasirodėkaip
labaienergingasirartistiškasmokytojas.Jissudide
liuužsidegimukalbėjoapienieką.ZenMeistrasMang
Gongasyrapasakęs,kadNiekasyralabiausiaižmones
gąsdinantisdalykas.Tačiautąvakarąmannepasirodė,
kadkažkasišsusirinkusiųjųbūtųišsigandęs.Žmonės
šypsojosi.VienasvyrukasChongAnonetįžūliaipa
klausė,arjonekankinoseksualinėsfantazijostapus
vienuoliu,įtaiMokytojasatsakė,kadšąvakarkaikam
reikianueitiįRaudonųjųžibintųkvartalą.

Birželio3d.BaigėsitrijųdienųatsiskyrimasVilniaus
Zencentre.Jaučiuosikaipikispindesionublizginta
mersedesožvaigždė,dideliugreičiuskrodžiantikarštą
vasarosorą.
Graužiasąžinė,kadjaudaugmetųnegaliuįveiktiantro
klausimoiškonganoapienešantądubeniusZenMeistrą
DokSahną.Štaitaskraujasiurbyskonganas:
VienądienąZenMeistrasDokSahnasįėjoįDharmos
salę,nešdamassavodubenis.Atsakingasužtvarką
šventyklojevienuolisSolBongastarė:„SenasisMeist
re,varpudarneskambinoirbūgnonemušė.KurJūs
einate,nešdamassavodubenėlius?“
PotoDokSahnassugrąžoįMeistrokambarą.SolBon
gaspapasakojo,kasatsitiko,Vyriausiajamvienuoliui
AmDu.
„DidysisMeistrasDokSahnasnesuprantapaskutiniojo
žodžio1“,–pasakėAmDu.
DokSahnasišgirdoapietaiirpasikvietėAmDu.„Artu
mannepritari?“–paklausėjis.TadaAmDupašnibždėjo
Meistruiįausą.DokSahnuipalengvėjo.
KitądienąsakydamasDharmoskalbąnuoaukštospa
kylosDokSahnastikraibuvokitoksneguligšiol.Am
DuišėjoišDharmossalės,nusikvatojo,suplojoranko
misirpasakė:„Didisdžiaugsmas!SenasisMeistras
supratopaskutinąjąžodą!Nuodabarniekasnegalijo
patikrinti“.
Suknistasklausimas,priekuriokankinuosijaukelin
timetai,yraNr.2:„KąAmDupašnibždėjoMeistrui
įausą?“
ŠiaisabsurdiškaiskonganaisZenmokytojaivisadama
neįveikdavo.Vaikštaipotųpokalbiųtikrainuoširdžiai
nežinantis,kaipvaikas,išbandęsvisusbūdusgautipi
nigųledams.Norsašvadinukonganąkeiksmažodžiu,
betištikrųjųsuprantu,kaddidžiausiadovana,kurią
nuolatgaunuištųskustagaviųpilkaisdrabužiais–ne
žinantisprotas.

Birželio5d.Nesėkmingadiena.Naktąmiegojaupen
kiasvalandas,todėlvisądienąjaučiausipripildytas

1 Čia „pas ku ti ny sis žo dis“ yra idio ma, reiš kian ti „si tu a ci ja“.
2 Nu si len ki mai yra ko rė jie tiš kos Zen mo kyk los pra ty bų for ma: klau 

pia ma si ant ke lių ir to liau len kia ma si, kol vei das sie kia že mę, pas kui 
at si sto ja ma ir taip 108 kar tus, – tai trun ka maž daug 15 minučių.
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kortizolio,stresąsukeliančiohormono.Rytąvesdamas
rytinęradijolaidądarveikiaudaugmažaiškiagalva,
betvakarevairuodamastiesioginęlaidąperTVaiškiai
jutaunuovargą.Galvojerūkas,kalbossklandumąre
guliuojantismechanizmasužsikerta.Nepasitenkinimo
viskuo jausmasspaudžiakrūtinę.Visdėltomiegas
labaisvarbusprotineiveiklai.Kažkurskaičiau,kad
neišsimiegojusiožmogausprotinisaktyvumassumažė
jatrečdaliu.Manodarbe,kurreakcijairnuovokumas
vertinamadauglabiauužgiliasmintis,dėlneišsimie
gojimosulėtėjęsmąstymaslabaimatyti.
Tokiosdienospačiossunkiausios.Tadasutrinkidėl
smulkmenų,opaskuitoliaunerviniesidėlto,kadsu
vokisavekaipsutrikusą.Labaidaugžmoniųnervinasi
nedėlkonkrečiospriežasties,odėlto,kadnervinasi.
Taitokiaprotobūsena.Kaiesipotencialaus
nervinimosibūsenoje,galinetgimatyti,kaip
kokianorsformalinervinimosidingstistave
užveda,panašiaikaipdeglaspadegabenzinu
apšlakstytąšiukšliųkrūvą.
Tokiaisatvejaislabaipadeda108nusilenki
mai2.Betdarbovietėjenėrasąlygųšiemssma
giemspratimams.Pavydžiuįstaigoms,kuryra
kokienors„maldoskambariai“.Na,irmūsų
kabinetokampeyravietosnusilenkimams,
betaškompleksuojuprieškolegasdarytijuos
kabinete,nes frazė„kažkokieviduramžiai“
labaismagiaiišsprūstaregintkąnorspana
šaus...Sektantųirkitokiųmažumųlietuviai
nemėgsta.ArtuZenbudistas,arpederas 
tas–mažasskirtumas.Beje,Niujorkokny
gyneskaičiau (tenknygynuosegali ilgai ir
patogiaisėdėti,netnusipirkęskavos)knygą
StreetZenapievienąniujorkietątransvestitą,
tapusąZenmeistru.

Birželio11d.KolegėpakvietėnuvyktiįKi
nijosambasadąpažiūrėtipropagandiniošou,
surengtospecialiaipriešDalailamosvizitąį
Lietuvą.Iškeliųžurnalistų,atvykusiųįsusiti
kimąsuKinijostibetologųdelegacija,tikTV3
žurnalistasatvykosuoperatoriumi,–galjam
jaupažadėjokelionęįKiniją?Darbuvovienas
fotokorespondentas.Visikitipiktybiškaineat
sinešėjokiųgarsąarvaizdąįrašančiųdaiktų.
Šaliamanęsspaudoskonferencijojeišdidžiai
tuščiomisrankomissėdėjo„Lietuvosžinių“
žurnalistas.Žiniasklaidininkaispaudoskonfe
rencijojeantkrūtinėssunertomisrankomisir
nuobodžiaujančiaisžvilgsniaiskinamsturėjo
aiškiaiparodyti,kadchebraatėjojustforfun.
Ašnutariaunelauktivaišių,nesstaigapajutau,
kadvisdėltomesjiemspadedamesavežeminti,
leisdamimumsmeluoti įakis.„Draugiškoje

delegacijoje“keturižmonės.DuTibetovienuoliųrūbais
apsirengętibetiečiai,kinųsaugumietisvertėjasir„Ti
betologijosinstituto“direktorius,vėliaulaukerūkęs
LuckyStrike.Jiepasakojo,kaipkinaisumeilerūpinasi
tibetiečiaisirjųreligija.Minėjostatistiką,kiekirkokių
šventyklų„saugoma“Tibete.
Vienoišvienuoliųakysbėgiojo,kaipbandytojųnarve
lyjebėgiojapelytės,regėjusiossavogentainėsagoniją
ponežinomųchemikalų injekcijos.Abutievyrukai,
pasakojantys,kaipkinųkomunistaipadedajųdvasi
nėmspratyboms,matyt,yraišgyvenębaisųbiografi
josvingą–arbajie,arbajųartimiejiyraįkaitai.Balsai
jųduslūs.Baimėirnerimassmaugia.
Birželio20d.SkaitaupranešimąVUŽurnalistikos
institutoseminare„Pilietinėžurnalistika:žurnalistikos

dieNoraštis
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atsakomybėirvisuomenėsinteresai“.Tokiuosesemina
ruoseintelektualaikeiksnojažiniasklaidą.Pagrąstai.
Galėtumužsivilktijuodusmarškinėliussudidelėmis
baltomisraidėmisantkrūtinėsFUCKTHEMEDIAir
jaustissavas.BetmangeriautinkamarškinėliaiWILL
WRITEFORFOOD.Kąašbandžiaupasakyti,–ne
žurnalistaikaltidėlto,kadžiniasklaidatokia,kokia
yra.Tiesioglaisvakomunikacijosrinkaribojakomuni
kacijoslaisvę.Nematomarinkosjėgaverčianusikalsti
padorumui,kadtavenusipirktų.
Greitaipervarauįkitąkonferenciją,kurbuvaupakvies
tasLaisvosiosrinkosinstituto,prabangesnėjevietelėje,
ŠarūnoMarčiulionioviešbutyje.TenkomentuojuRos
setosVingevičiūtėspranešimą„Žiniasklaidakovojesu
korupcija“.Rossetakalbalabaikritiškai.Atėjusmano
eilei,ašpaantrinaukolegeidėlįtartinųžiniasklaidos
manipuliacijų,veiklosneskaidrumoaplinkybiųirgarsiai
pamąsčiau,kadprivačiaižiniasklaidaitermino„korup
cija“taikytinegali,neskorupcijayrapiktnaudžiavi
masviešąjatarnyba.Perkamažiniasklaidanėrajokia
korumpuotažiniasklaida.Taitiesiogverslas.Nothing
personal,justbusiness.
TribūnojepasirodolabaisusijaudinusižurnalistėBronė
Vainauskienėirpasakiusi,kadatstovauja„Lietuvosry
tui“,priekaištaujaanksčiaukalbėjusiems,kadjie–kaip
jitenaiškino?–jautriasžurnalistųšeimosproblemas
atskleidžiasvetimiems.Jisako,kadkaltinimaiperdėti.
Viskassužiniasklaidagerai.
Kokąjigražųžodąvartojakalbėdamaapiežurnalis
tus–„šeima“.TarytumLietuvojetikraibūtųžurnalistų
bendruomenė.Tarytumžurnalistaisutartųtarpusavyje
dėlto,kasyražurnalistikairkokieyramūsųveiklos
etikosstandartai.Tarytummesapskritaibandytume
apietaišnekėti.
PojosįtribūnąiššokafilosofasKęstutisMasiulis ir
podarvienosporcijoskritikosžiniasklaidosadresu
sako,kad,josupratimu,ta„šeima“–taiVainauskienė
irVainauskas.Vainauskienėpašokusiišvietospiktai
reikalaujaMasiuliopasisakyti,kokiaipartijaijisatsto
vauja.(MasiulisbandėpatektiįSeimąsukonservato
riais.)Tasneigiaesąspartijosnarysirtoliautęsiasavo.

Žodžiu,muštynės,parakokvapasore,Masiulioveide
nuojautaapie„Lietuvosryto“galimusrašiniusapiesu
juosusijusiusdalykus.
Kaikuriekonferencijojesusirinkęužsieniečiaiirgerai
apmokamispecialistaiakimirkaipabudęiškonferen
cijossnaudulioatsisukapasižiūrėtiįVainauskienę.Ta
sėdiparaudusiirkažkąskaito.Jiturbūtjaučiasikątik
apgynusispaudoslaisvę.

Birželio24d.SužmonapalikęsūnųpasuošvęVievy
je,atvažiavomeįDalailamospaskaitąAkademiniame
dramosteatre.Kokiosgrūstynės!Mūsųvietossalėje
užimtosžmonių,kurietenatsisėdojauprieškokiąva
landą.VyriausiasiseuroderybininkasPetrasAuštre
vičius,laikydamasrankosepakvietimąsu„geravieta“,
nustebęsžiūri,kaipminiatiesioglūkuriuojapriesalės
durų,kadgalėtųpakeistiišsausakimšosalėspasienio
išeinančiusgrynuorupakvėpuotižmones.
SutinkudailininkąSigitąMickevičių,kuriskadaise
maneyrarengęsstotiįDailėsakademiją.Padėjęssu
prasti,kadnesudailininkas,išaiškinęs„LedZeppelin“
įtakąrokomuzikaibeisulaužęsšonkauląbesipraktikuo
damaskungfu.Ašjamišsakiausavonuostabądėlto,
kadtiekdaugžmonių„ieškodvasingumo“.Sigismane
pataisė:nedvasingumo,otikrumo.Pošimts,taiklus
pasakymas!Tikrumopaieškosiryradvasingumas.Sigis
darpridūrė,kadvisastaskoketiškaispalvotasmėšlas,
kurąmumsbrukatelevizija,tiesiogskausmingaiverčia
ieškotitikrumo.Kodėlgyvename?Kureisimepomir
ties?Kodėlkasdienvalgome?
Žmonėsdažnaikalbaapiedvasingumąkartaisvisiškai
nieko„neądėdami“įšąterminą.Nuodažnošiožodžio
vartojimotamtikramekontekstegalisuprasti,kad
dvasingumasyrakažinkokiapsichopatiškabūsena,kai
realybėsunkiaisuvokiama.Manogalva,dvasingumas
yraišsiplautilėkštę,kaipavalgai.Palaukti,kolpriar
tėsžingsniaiprieliftokabinos,kuriojetustovi,–gal
kilsimįviršųkeliese,nepaisantto,kątugalvojiapie
savokaimyną.Teisusbuvovienaskinassakydamas,kad
didžiojimagijairparanormalūsreiškiniaiyraskaldyti
malkasirnešiotivandeną.

dieNoraštis
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dalailama ir lietuva

ExOrientelux–šviesaateinaišRytų...Saulėpateka
Rytuose,tačiautaitikiliuzija:matpatiŽemėsukasi
aplinksavoašįišVakarųįRytus,oSaulėstovivietoje,
todėlirsusidaroįspūdis,jogSaulėkeliaujadangumi
vakarop...Taitarsisimbolinėišraiškafakto,jogžmoni
josaktyvumasirenergijasukoncentruotiVakaruoseir
galingujudesiuperduodamiįpasyviuosiusRytus.Šią
išvadąpadariauapmąstydamastai,kąpatyriauper
antrąTibetodvasiniovadovoDalailamosvizitąLietu
voje.KeletądienųtrukęsJoŠventenybėsdialogassu
Lietuvosintelektualaisleidoišryškintidaugybęsvarbių
takoskyrųtarpRytųirVakarųdvasiniųtradicijų.
Pasmusdabarypačmadingakalbėti,jogVakarųci

vilizacijaišsisėmė,ojąsuformavęsgraikiškasmąstymo
būdasesąsydingasišesmės.Vadinamajam„graikiškam
mąstymui“,kuriskaltinamasmetafiziškumu,bendry
biųkultu irkontingentiškųatskirybiųužmarštimi,
priešpriešinamas„žydiškas“, „indiškas“, „kiniškas“,
„japoniškas“ (arba „kabalistinis“, „chasidiškas“ar
„dzenbudistinis“)mąstymas.IntelektiniameLietuvos
peizažeimavisagresyviaudominuotiRytų„žinovai“,
siūlantysišskerstivisasesąperdėtaigarbinamasgrai
kiškasšventąsiaskarves,tarsitokioskarvėsapskritai
kadanorsgarbintosGraikijoje,oneIndijoje,kurjos
tebegarbinamosikišiol.
VisdėltoRytaituriišminties,kuriosstokojaVakarai.

Šiišmintis–tainuolankumasirpagarbatradicijai.Rytai
taippatturiitinsubtiliosšviesos,nesusijusiossujokiu
dvasiniuturiniu,tačiaupadedančiosjįnušviestiirpa
rodytitiems,kuriejįturi,betpamiršoarbaneįvertino.
ŠiišRytųatėjusidvasiškaineturtingairbudistiškai
„tuščia“šviesapadedamumsišvystitai,kąvisuomet
turėjome,betniekinomebesivaikydaminaujovių.Kalbu
apieišmintįiršviesą,kuriąDalailaimosvizitoLietuvoje
metuspinduliavonejožodžiųturinys,ojokalbėjimoir
bendravimosužmonėmisbūdas,sąmojisirgiedranuo
taika,patsJoŠventenybėsasmuoirprezencija.
Dalailamanemėgstafilosofuotikalbėdamassuvaka

riečiais.ViešėdamasLietuvojejisvisąlaikąakivaizdžiai
vengėbetkokiųspekuliatyviųdiskusijų.Kaikasgalbūt
paskubėtųdarytiišvadą,jogDalailamaapskritainėra

„Ne iš si žA dė ki te sA Vo jo ti kė ji mo“ 

NaglisKardelis

teoretikas,oveikiaudvasiniotobulėjimopraktikasir
politikas.Tainetiesa,nesJoŠventenybėyraparašęs
rimtųdarbųišbudizmofilosofijos.Visdėltokalbėda
massuVakarųintelektualaisTibetodvasinisvadovas
griežtaivengiakonceptualiųdiskusijų,ojopatiessam
protavimaiprimafaciedaronetgitamtikrodvasinio
sterilumoirnuolatiniokartojimosiįspūdį.Manau,jog
taiklaidingasįspūdis,iliuzija.Dalailamamumsnori
pasakytikaikąsvarbaus,tačiaugalbūtnetakalba,
kuriaesameįpratękalbėti.
Tamtikradviprasmybė,nutylėjimasirneišsakomu

masužkoduotiiržodžioDalailamasemantikoje.Tainėra
vardasarpavardė,kaipdažnaimanoma,oaukščiausio
rangolamaistiniobudizmohierarchijojeįvardijimas.Šį
tituląbudistųvienuoliuiSonamGyatso(1543–1588)
1578m.suteikėmongolųchanasAltanas.Dalaila
ma (tiksliautariant,Talelama)mongoliškaireiškia
„Vandenynolama“.SonamGyatsotapotrečiuojuDa
lailama(dujopirmtakaivienuoliai,priklausętaipačiai
budistineimokyklai,įgijošįtituląpomirties,atgaline
data),odabartinisDalailama(TenzinGyatso,g.1935)
yraketurioliktasis.Tačiaukąturėjogalvojemongolų
chanas,kalbėdamasapie„vandenyną“?Galimamany
ti,jogIšmintiesVandenyną,betbudistinėjetradicijoje
ilgainiuiįsitvirtinokitainterpretacija.Dalailamalaiko
masbodisatvosAvalokitešvarosįsikūnijimu,okadangi
šibodisatva,Tibetobudistųįsitikinimu,įsikūnijaiš
užuojautosvisomsgyvomsbūtybėms,įkalintomssam
sarosrate,siekdamajasištoratoišvaduoti,Dalaila
maėmėreikštinetiek„(Išminties)Vandenynolamą“,
kiek„(Užuojautos)Vandenynolamą“.Skirtumastarp
išmintiesiružuojautosyrafundamentalus:jisišreiškia
skirtumątarpprofaniškos(barbariškos,mongoliškos)
irsakralinės(kultivuotos,autentiškaibudistinės)Da
lailamosinstitucijosirTibetobudizmoapskritaisam
pratos.Lamaizmenevertaieškotigrynosios,teorinės
išmintiesarjossiekio,būdingoantaisenovėsgraikams.
Budizmo(ypačlamaistinio)išmintisyrapraktinė.Ji
kylaišužuojautos,irtaiyraišmintis,būdingapačiai
užuojautai,oneužuojauta,kylantiišgrynosiosišmin
tiesirsusijusisutamtikrusavopranašumosuvokimu.
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NaGLis kardeLis

Netiesa,kadbudistainemokakonceptualiaimąstyti,
betkonceptualiomsschemomsjietikraineteikiatiek
reikšmės,kiekVakarųmąstytojai.Iščiaplaukiasvar
bi išvada:budizmasneturi irnegaliturėtigeresnės
metafizikosirgalingesniokonceptualausaparatouž
Vakarųfilosofiją.
Birželio25d.„Villon“viešbutyjevykusiamesusiti

kimesuLietuvoskrikščioniųbendruomenėsatstovais
paklaustasapiekonceptualiuosiussąlyčiotaškustarp
krikščionybės irbudizmo,tarpkrikščioniškos irbu
distinėsfilosofijos,Dalailamaatsakėganagriežtai:
nekalbėkiteapietai,koneišmanote, irnesikiškite į
dalykus,kuriųvistieknepajėgtumėtesuvokti.Anot
JoŠventenybės,autentiškaigalimapraktikuotitiktą
religinętradiciją,kuriojegimstamairkuriojesuleistos
šaknys.Taigi,griežtaikalbant,budistuarbakrikščioniu
galimatikgimti,onetaptiaratsiversti.Konceptualioje
plotmėjereliginėstradicijosyranebendramatės,todėl
jasįmanomasuvoktitikišvidaus,oneišišorės.Šiame
lygmenyjesusikalbėtilabaisunkuarbaapskritaine
įmanoma.Dialogastarpskirtingųreligijųatstovųgali
būtivaisingasgaltikpraktinėsišmintieslygmenyje.
Ši išmintisskleidžiasitarpusaviosupratimu(kuris,
akivaizdu,nėrakonceptualusirdiskursyvus),meile,
užuojauta,bendrapraktineveikla,susijusiasubendrų
tikslųįgyvendinimu.Dalailamaraginakartumelstis
skirtingųreligijųišpažinėjus,tačiaupaklaustas,koks
tokiosbendrosmaldostikslas,atsako,jogtėrageresnis
tarpusaviosupratimas,dvasiniobendrumojausmas,
meilėsiružuojautosvienųkitiemskultivacija.Akivaiz
du,jogtokiamaldaneturitranscendentinioskirtingų
religijųatstovųpsichologijąperžengiančiomatmens.
Kadangiskirtingųreligijųsusikalbėjimasteorinėje
plotmėjeesąsbeveikneįmanomas,Dalailamagriežtai
nepritariamisionieriųveiklaisvetimuosereliginiuose
arealuose.Taireiškia,jogpropaguojamasdialogastarp
budizmoirkrikščionybės(arbabudizmoirbetkurios
kitosreligijos)tėraregimybė,gražūsžodžiai,nesjis
galįsvyktitikpaviršiuje,sunkiainusakomospraktinės
veiklosirsterilauskalbėjimosibendromisneturiningo
misfrazėmislygmenyje.Krikščioniųmisionieriųveiklą
MongolijojeDalailamapavadinodvasinelabdara(spi
ritualcharity),beto,sujamįprastuhumorupasakojo,
kaipvienaįkrikščionybęatsivertusitibetietėjamsakė
galintisuderintikrikščionybęirbudizmą:šiamegyve
nimejibūsiantikrikščionė(krikščioniškasišganymas
jai–tarsi „taktinis“tikslasarminimaliprograma),
okitamegyvenimevėlbūsiantibudistėirsieksianti
„strateginio“tikslo–nirvanos...Beje,skirtumastarp
krikščionybės irbudizmoypačišryškėja,kai,žvelg
damiiškrikščioniškosperspektyvos, įsisąmoniname
tokioreligijų„suderinimo“asimetriją:galbūtbudisto
požiūriuirįmanomašiamegyvenimebūtikrikščioniu,
okitame–budistu,tačiau(iškrikščionioperspektyvos)

tikraineįmanomašiamegyvenimebūtibudistu,oki
tame–krikščioniu...
NepakankamaiKristuiištikimiemskrikščionims,ku

riuostraukialamaistiniobudizmoegzotika,Dalailama
išmintingaipatarė: jokiubūduneišsižadėkitesavojo
tikėjimo,likitesusavotradicija,nestikjojeįsišakniję
galėsitetobulėti.JoŠventenybėssvarstymusšiuoklau
simugalimainterpretuotinetgitaip:jeigujūs,būdami
krikščionys,taipstipriainoritetaptidarirbudistais,
tuometirlikitekrikščionys,nestokiebūdamitapsite
geresniaisbudistais,neguišsižadėjękrikščionybėsir
formaliaipriėmębudizmą...
Kodėlgivakarietisnegaliatsiverstiįbudizmą?At

sakymąįšįklausimąbuvogalimaišgirstiDalailamos
paskaitoje„Užuojautairreiškiniųtarpusaviosąsajos“,
birželio24d.skaitytojeLietuvosnacionaliniamedramos
teatreLietuvosbudistųbendruomenėskvietimu.Anot
JoŠventenybės,budizmas,kurisnepripažįstaKūrėjo,
sukūrusiopasaulįišniekoirnepriklausomonuošiosavo
kūrinio,vakariečiuinatūraliaiasocijuojasisuateizmu
irnihilizmu,beto,atrodoliūdna,niūriirpesimistinė
religija.Taiesąsklaidingaspožiūris,betvakariečiui
jisnatūralusirlabaisunkiaiįveikiamas.Papildyda
masšiąDalailamosmintį,pastebėsiu,jogperėjimasį
budizmąkrikščioniškojetradicijojeišaugusiamžmogui
yrasusijęssusavosiostradicijosatmetimu,išdavyste,
maištu,„herojišku“savojoego išaukštinimu,susijęs
sutuo,kąVakarųfilosofaiegzistencialistaipavadintų
humanistine(„laisva“,maištaujančia,teigiančiasavą
ją„aš“irneigiančia„represyvią“tradiciją)nuostata.
Pa ra dok sa lu tai, kad bu diz mas su vo kia tuštumą(skr. 
sūnyata,tib.tonpani)kaiptai,kassugriaunaegocen
triško„aš“tuštybę,onekasjąaugina.Budistuituštumos
kontempliacijagimdoromumoirnuolankumojausmą,
oVakarųtradicijojeneigimasvisadasuvokiamaskaip
aktyvus,destruktyvus, sugriaunantistradiciją („sta
bus“)irįtvirtinantisegoautonomiją,taigiatvedantis
įegotuštybę.Vakarietisvargiaigalisuvoktiirpatirti
tikrąjąbudistinętuštumą,nespriejosįžvalgosartėja
vakariečiųmąstymuibūdinguforsuotoneigimojude
siu,taigiišesmėsnihilistiniuirnihiliuojančiubūdu.
Savotradicijojegimusiamirįsišaknijusiambudistui
tuštumospotyrisnaikinatuštybę,obudistui„atsiver
tėliui“(tariamas)tuštumospotyristuštybętikgimdo
iraugina.ŠtaikodėlVakarųfilosofaiegzistencialistai,
simpatizavębudizmui,betjo,regis,nesupratę,yrani
hilistai,maištautojai,politiniairadikalaiiranarchis
tiniaiegocentrikai,toligražunepasižymintystikram
budistuibūdinguromumuirnuolankumu.Arnedėlto
Dalailamateigė,jog,norinttaptibudistu,būtinaneiš
sižadėtikrikščionybės,aukštinančiosnuolankumąir
skleidžiančiosdvasiosramybę?Mažato,autentiškas
tuštumospotyris,budistųsupratimu,gimdodžiugią,
giedrąnuotaiką,oneliūdesįbeirezignaciją,kuriuos
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Algimanto žižiūno nuotrauka

„NeišsižAdėkite sAVojo tikėjimo“

beveikneišvengiamaisukeliavakariečiosąlytissu
budizmu.Palyginkimeguvų,besišypsantįDalaila
mosveidąsuišdidžiai,tiesiogarogantiškaisugižusia
„budisto“Schopenhaueriofizionomija, irsuvoksime
skirtumątarpautentiškosirvakarietiškosbudizmo
recepcijos.Manopožiūriu,budistinętuštumąreikia
mąstytineradikaliai irabsoliučiai,oveikiauapofa
tiškai(kaipkrikščionysmąstoapieDievą):šituštuma
nėraabsoliutituštuma;jiperžengiapačiątuštumos/
pilnioperskyrą,taituštuma,tuščianuotvarkos,kurią
primetašiperskyrairloginisskirtumastarptuštumos
irpilnio.Būtentšituštuma,budistųįsitikinimu,yra
nesunaikinamasrealybėspamatas,kurissavogelme
yratuščiasnuovisųfenomenamsbūdingųskirtumų,
betnėratuščiasnuosavęspaties,taigi ji (kaipvisa
kopagrindas)egzistuoja–netjeiegzistuoja(ribotam
žmogausprotuinesuvokiamubūdu)anapusesančio/
nesančio,būties/nebūtiesperskyros...
Birželio26d.Kaune,M.ŽilinskodailėsgalerijojeDalai

lamapalaiminomandalą,smulkiausiaisraštaissupilstytą
išįvairiųspalvųsmėlio.Šieraštai,juoseišryškėjantys
skirtumaitarpspalvųirlinijųįkūnijafenomeniniusre
gimojopasaulioskirtumus,taigiiršiopasauliotrapumą
beilaikinumą.Palaimintamandalabuvosunaikinta
(galimatarti,redukuotaikipirmapradėstuštumoskaip
pamatinėsrealybės,kuriojejauneegzistuojajokieskir
tumai):budistųvienuolisperbraukėpirštupermandalą,
perskirdamasjąįdvidalis,potomandalossmėlisbuvo
rūpestingaisumaišytasįvienalytesdulkes,sustumtas
įkalvelęirsupiltasįpermatomąindą.Vėliaujisbuvo
išbertasįNemuną–tartumsudegintožmogauspelenai...
Sumaišytasmandalossmėlissimbolizuojatuštumą,
tačiauindas,įkurįsmėlisbuvosupiltas,tapopilnas!
Taiirišreiškiamintį,jogtuštumayrapamatinėrealy
bė,kuriosneįmanomaniekaipmąstyti(nebentribiškai,
apofatiškai),betjipatitikrainėraloginisniekas...
Dalailamateigia, jogpatiKūrėjo,visiškaiatskirto

nuopasauliokaipsavojokūrinio,sąvokayralogiškai
prieštaringa.AnotJoŠventenybės,šiuopožiūriupra
našesnėtuštumossąvoka.Galbūtbudistaivadovaujasi
kiekkitokialogikaneguVakarųmetafizikai,tačiauman
tuštumossąvokaatrodotokiapatprieštaringa.Jeiji
yrabaigtinėirapibrėžta,tuometjinepagaunatuštumos
esmės(arbeesmiškumo),nestuštumojeišnykstavisi
skirtumai,otuštumossąvoka,būdamabaigtinėirskir
tinganuokitųbaigtiniųsąvokų,jauyrapaženklintair
„užteršta“skirtumais–priešingainegutuštuma,kurią
jituriapibrėžti.Ojeigutuštumossąvokayranebaig
tinė,oribinė,tuometjiyraanapusracionalumo,taigi
ir prieštaringumo/neprieštaringumo,logiškumo/nelo
giškumoperskyros.Tačiau,kaiprodoantaiontologinis
Dievobuvimoargumentas,irKūrėjokaipAbsoliučiai
TobulosBūtybėssąvokagalibūtiribinė,t.y.išanksto,
aprioriškaiirpagalapibrėžimąmąstomakaipįveikianti

visusjojepotencialiaislypinčiusloginiusprieštaravi
mus.ŠiuopožiūriuKūrėjosąvokatikrainėralogiškai
ydingesnėužtuštumossąvoką.Jei,žvelgiantišžmogaus
perspektyvos,Kūrėjokūrybiškumasatrodo logiškai
prieštaringas,taiatsitinkatodėl,kadribotasžmogaus

protasneprisikasa ikiKūrėjokūrybiškumogelmės,
kuriojeišnykstaloginiaikūrybiškumoprieštaravimai.
Kitaiptariant,žmogausprotuitrūkstakūrybiškumopa
tiesKūrėjokūrybiškumąmąstytilogiškaineprieštaringu
būdu.Tainatūralu,nesjeigubūtųpriešingai,mums
nebūtųjokioskirtumotarpmąstymoirbūties,todėl
mespatyskurtumekaipDievas.Tai,jogbudizmasdaro
problemąišribotamžmogausprotuineįveikiamologinio
Kūrėjosąvokosprieštaringumo,tikrodo,jogbudizmas
stokojatranscendentinėsperspektyvos:budistaimano,
jogtai,kasnesuvokiamažmogui,nesuvokiamaniekam.
Tačiau,žvelgiantiškrikščioniškosperspektyvos,tai,
kasneįmanomažmogui,įmanomaDievui...
Daugkeblumųirnesusipratimųkylabandantišversti

budistinessąvokasįgraikiškosmetafizikoskalbą.Per
paskaitąNacionaliniamedramosteatreDalailamakal
bėjoapietrisreiškiniųrūšis:aiškiaipasireiškiančius
reiškinius,šiektiekpaslėptusreiškinius irvisiškai
nepasireiškiančiusreiškinius.Betjuktaicontradictio
inadjecto!Kaipreiškiniai,kurieniekaipnepasireiškia
iryravisiškainuomūsųpaslėpti,galiapskritaibūti
vadinamireiškiniais (jukphainomenonyra tai, kas 
phainetai:reiškinys yra tai, kas reiškiasi)?..Aišku,tibe
tiečiaiturisavųžodžių„reiškiniui“įvardyti(tib.nanve
jul;nansi),tačiaukaijieišverčiamiįVakarųkalbas,
patenkameįsituaciją,kuriąironiškaigalėtumenusa
kytitrejoposlogikosanalogija:visiškailogiškalogika,
nevisiškailogiškalogikairvisiškainelogiškalogika...
Nenoriupasakyti, jogsąvokinisbudizmofilosofijos
aparatasyraydingas;vertimosunkumaitikpatvirtina
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NaGLis kardeLis

Kretingoje–Rotušėsaikštėje
Kupiškyje–Vytautog.
Lazdijuose–M.Gustaičiog.
Marijampolėje–Kęstučiog.9(parduotuvėje)
Mažeikiuose–„Putino“prekyboscentre
Molėtuose–Vilniausg.52
Pakruojyje–VytautoDidžiojog.
Palangoje–Vytautog.
Panevėžyje–Savanoriųaikštėje
Pasvalyje–VytautoDidžiojog.
Plungėje–Vytautog.11(parduotuvėje)
Prienuose– Vytautog.
Radviliškyje–DariausirGirėnog.
Raseiniuose– Vilniausg.(prieautobusųstoties)
Rokiškyje–Nepriklausomybėsaikštėje
Skuode– J.Basanavičiaus/Vytautog.sankirtoje
Šakiuose–V.Kudirkosg.106 (prieTaupomojo
banko)
Šalčininkuose–Vilniausg.
Šiauliuose–Tilžėsg.151(parduotuvėje)
Šilalėje– J.Basanavičiausg.
Šilutėje– Lietuvininkų/Egliųg.sankirtoje
Širvintose–I.Šeiniausg.1
Švenčionyse–Vilniausg.
Tauragėje– Vytautog.60a
Telšiuose–Respublikosg.
Trakuose–Vytautog.37
Ukmergėje–Kęstučioaikštėje
Utenoje–  J.Basanavičiausg.59(parduotuvėje)
Varėnoje– Vytautog.8(parduotuvėje)
Vilkaviškyje– Vytautog.85
Visagine– Veteranųg.4(priebaldųparduotuvės)
Zarasuose– Šiauliųg.12

Vilniuje: 
Antakalnio/Žolynog.sankirtoje
Antakalniog.prieparduotuvės„IKI“
Antakalniog.transportožiede
Didžiojojeg.prie„Helios“kinoteatro
Gediminopr./Vienuoliog.sankirtoje
Gediminopr.prieCentriniopašto
Gediminopr.prieNepriklausomybėsaikštės
J.Basanavičiaus/Algirdog.sankirtoje
J.TumoVaižgantog.prie„Lukiškių“stotelės
Katedrosaikštėje
Laisvėspr.prieparduotuvės„Kometa“
Pylimog.prie„Lietuvos“kinoteatro
Savivaldybėsaikštėje
T.Kosciuškosg.prie„Menųgimnazijos“stotelės
T.Vrublevskio/Tiltog.sankirtoje
Vilniausg.
V.Kudirkosg.prie„Čiurlionio“stotelės
Akmenėje–V.Kudirkosg.
Alytuje–Pulkog.8(parduotuvėje)
Anykščiuose–A.Baranauskoaikštėje
Biržuose– Vytautog.
Druskininkuose–M.K.Čiurlioniog.40
Ignalinoje–Laisvėsaikštėje
Jonavoje–J.Basanavičiaus/Žeimiųg.sankirtoje
Joniškyje–Miestoaikštėje
Jurbarke –Kaunog.
Kaišiadoryse–Gediminog.32
Kaune –Laisvėsal./E.Ožeškienėsg.sankirtoje
Kėdainiuose–Didžiojojeg.
Kelmėje– VytautoDidžiojog.82
Klaipėdoje–Taikospr.111(parduotuvėje)

„NAUJOJOŽIDINIO-AIDŲ“IEŠKOKITEŠIUOSE„LIETUVOSSPAUDOS“KIOSKUOSE

Dalailamosmintį,jogteorinėjeplotmėjefilosofinėsRytų
irVakarųtradicijosyrabeveiknebendramatės.
BenelabiausiaivykusiišperšįvizitįLietuvojeDa

lailamosskaitytųpaskaitų–„Naujojotūkstantmečio
etika“.Birželio25d.VilniausKalnųparkejosklausėsi
kelitūkstančiaižmonių.Kaiptyčiaporaivalandųnu
stojolyti,dangusprasigiedrijo,oraspasidarėvėsusir
vaiskus,oKalnųparkastapokeistaipanašusįTibeto
aukštikalnę.KaipvisadaJoŠventenybėbuvolinksmas
irsąmojingas:pasiteiravusi,arklausytojųnepuolauo
dai(Dalailamąjiejaubuvopradėjękąsti),įsikūnijusi
dievybėpademonstravoUžuojautosbodisatvaibūdingą
gailestįvisomsgyvomsbūtybėms.Pasitelkdamasan
gliškųžodžiųžaismą(forgiveness doesnotmeanforget
ting–„atleidimasnereiškia(skriaudos)užmiršimo“)bei
erdvinesanalogijas(„kaipkadmažiobjektai,žvelgiant
įjuosišarti,atrododideli,odideliobjektai,žvelgiant
įjuosištoli,atrodomaži,taipirmažosžmogauspro
blemos,kaijissusitelkiatiktiessavimiirnematovi
sumos,atrododidelės,odidelėsžmogausproblemos,

kaijisdėmesįsutelkianeįsave,oįvisumą,pasirodo
mažos“),JoŠventenybėtiesiogsužavėjoklausytojus.
Tačiauviskas,apiekąjiskalbėjo, jauatrodėkažkur
girdėta–arŠventajameRašte,arPlatonodialoguose,
arKantotraktatuose...
KlausydamasisDalailamosnetampiprotingesnis–

tampiramesnisirdžiugesnis.Budizmotradicija–tai
tarsišvarus,betretasTibetoaukštikalniųoras(vidu
tinisšiokraštoaukštis–daugiauneiketurikilometrai
virš jūroslygio):tokiameoremažaitvaikoirdūmų,
betmažai irdeguonies.Panašiaikaipperbudistinę
meditaciją:josmetuprotasišvalomasnetiknuobai
mės,pykčio,įtarumo,betirnuoįstabiųmintiesformų.
Vakarųpeizažasiroraskitoks:kraštasplytižemai,ore
daugnešvarumųirtvaiko,betdaugdaugiaudeguonies.
Ir,nepaisantvisųdūmų,mandauglengviaukvėpuoti
LietuvosmiškuoseirGraikijossalose.Galbūtmes,va
kariečiai,esamebailūs,pikti,įtarūsirnepakantūs,bet
mesmokamedžiaugtismintiesformomisirgarbiname
Kūrėją,onetuštumą... 
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Įvyko tai,kasbuvoneišvengiama:
valdančiojikoalicijaiširo,vyriausybė
žlugo,valdžionsugrįžoAlgirdasBra
zauskasirbuvękomunistai.Nesėkme
baigėsipastangosnuodugniaipakeisti
Lietuvospolitikosgamtovaizdį,seno
siospolitikosįveiktinepavyko.
Liberalųirsocialliberalųkoalicija

buvonaujasLietuvospolitikoseks
perimentas.Taibuvopirmoji tikra
valdančiojikoalicija.Abupartneriai
turėjobeveiktiekpatvietųSeime.Ko
alicijosbūtaideologiškaimišrios–ji
aprėpėdešiniuosiusliberalusirpopu
listinękairęsocialliberalųpavidalu.
Beto,daugumadeputatųbuvopoli
tikosnaujokai,pirmąkartąišrinkti.
Tačiaunuopačiųpirmųjųdienųbuvo
aišku,kadkoalicija ilgainegyvuos.
Ideologiniainesutarimai,asmeniniai
kivirčai irsilpnasvadovavimaspa
smerkėjįgreitamžlugimui.
Didesnėatsakomybė tenka libe

ralams.Jiesavopolitinesnuostatas
primetėsocialliberalams,padarydami
jasvyriausybėsprogramosšerdimi.
Socialliberalamsėmusmaištauti ir
kilusnesutarimams, liberalaikar
to da vo, kad kiek vie nas su si ta ri mas 
turibūtigrindžiamasvyriausybės
programos–taigi jų–nuostatomis.
Šitokiaarogancija,atsisakymassiekti
rimtesniokompromisobūtųiššūkisbet
kokiaikoalicijai.Padėtįdarapsunki
no tai, kad li be ra lams ir vy riau sy bei 
vadovavoRolandasPaksas.Išpradžių
Vagnoriaus,potoAdamkauspalai
mintas,Paksaspakiloįpolitikosviršū
nes,norsneturėjoneikonkrečiųžinių,
neipatirties,neivaldymoįgūdžių,nei
vadovosugebėjimų.Joantroji,kaip
irpirmoji,premjeravimokadencija
baigėsivisiškubankrotu.Perpirmą
kadencijąjisnevadovavoderyboms

„šei mi nin ko“ su grį ži mas

su Williams,betjastyliaistebėjoir
tikpaskutinęminutęiššokęspareiškė
negalįspasirašytisusitarimo.Šįkartą
jisirgisėdėjosudėjęsrankas,užsida
ręsvyriausybėsrūmuose,stebėdamas
koalicijosbyrėjimą,nesugebėdamas
rastibendroskalbosneisuPaulaus
ku,neisuprezidentu.Paksoatvejis
parodo,kadvisdėltonekiekvienas
žmogusgalibūtipremjeru.
Vyriausybėsžlugimasreiškiakelių

įdomiųbandymųgalą.Pirma,irlibe
ralai, irsocialliberalaimėginobūti
aiškiaalternatyvakonservatoriųir
LDDPvyravimui.Gyventojųnusi
vylimassenąjapolitika,naujųveidų
ir idėjųilgesysprasiveržėper2000
m.savivaldybiųrinkimus.Bet tos
naujosjėgosbuvonepasirengusiosir
nepribrendusiosrimtaipolitikai.So
cial li be ra lai vei kiau siai ne teks sa vo 
tapatybėsirįsiliesįsocdemus.Pana
šuslikimaslaukiavalstiečių.Liberalai
turėsrastimodusvivendi su ki to mis 
dešiniosiomisjėgomis,otaireikalaus
partijospertvarkymo,iškeliantprinci
pusasmenybiųsąskaita.Atrodo,kad
nebusneitrečiojokelio,neinaujos
politikos,neinaujųpartijų.
Antra,koalicijos iširimas–dide

lis smūgisprezidentoambicijoms
aktyviaiveiktipartijųpolitiką.Pre
zidentasnesukūrėsocialliberalų ir
liberalųpartijų,betįtikinožygiuoti
kartupoNaujosiospolitikosvėliava.
Nevisiškaiaišku,koAdamkustikėjosi,
suburdamastokiasideologiškaiskir
tingaspartijas.Regis,kadjis,kaipir
rinkėjai,siekėatsvertikonservatorių
irneokomunistųįtaką,sukurdamas
trečią,jampalankią,galnetpavaldžią,
politinęgrupuotę.Norssavoišpuoliais
priešVagnorių,dažnakonservatorių
kritikaAdamkusgerokaisusilpnino

konservatorius, tačiaupagrindinis
oponentaslikokairieji.Daugelistakti
niųėjimųbuvoteisinaminoruišvengti
vienoarkitopolitikopatekimoįLDDP
rankas.TodėlprezidentaspalaikėPa
ksąnetpošiopirmojofiasco,todėlpra
dėtasflirtassuPaulausku,todėlimta
lipdytikoaliciją ištokiųnepanašių
partnerių.Betpre
zi den to lau kia mas 
stebuklasneįvyko,
išdaliesirdėlprezi
dentūrosveiksmų.
įvairiais taktiniais
žingsniaisbeiužku
li si niais ma nev  rais 
prezidentūrastengė
sipastumtivyriau
sybępageidaujama
linkme.Betpritrūkokantrybės–greit
imtakritikuoti jau ir taip trapią,
saviminepasitikinčiąvyriausybę,o
užkulisiųžaidimaipakirtopartijų
pasitikėjimąprezidentūra irpaliko
jąberealiosįtakoskiluspaskutinei
krizei.
Daugiaunegutrejusmetusmėgi

nęspaveiktipartijasirvyriausybes,
prezidentasdabartaippatizoliuotas,
kaipirBrazauskas1997m.,kaiSeimą
valdėkonservatoriai.Nežinia,ar jo
planųžlugimasrodo,kadprezidentas
apskritaineturipakankamaigalių
aktyviaidalyvautividauspolitikoje,
aršiamprezidentuiirjopatarėjams
trūkopolitiniųįgūdžiųirsubtilumo,
kad,siekdami įtakos, jietaposavų
intrigųaukomis.Betprezidentūra
supranta,kadsusocdemųatėjimuį
valdžiąpakitožaidimotaisyklės.Visi
Brazauskosiūlomiministraibuvopri
imtibepriekaišto,lygbūtųsiekiama
parodytisavogerąvaliąirsukalba
mumąnaujampremjerui.

KęSTUTISK.GIRNIUS

ŽVILGSNIS
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Sužlugustrečiajamkeliuiirveikiau
siaiaktyviamprezidentavimui,politika
grįžtaįsenąsiasvėžes.Irnegalėtųbūti
aiškesniosugrįžimosimbolioužBra
zausko, įkūnijančioLietuvosancien
regime,tapimąministrupirmininku.
Brazauskasbuvopaskirtaskandida
tuįLKPCKnariusprieš35metus,
taigiSniečkausirdarjaunoBrežnevo
metais.Betkadirkągalvotumeapie
Brazauską–ar jį laikytumetauriu
lietuviu,visągyvenimądirbusiušalies
irtautosgerovei,aruoliuMaskvos
pakaliku, laikuspėjusiuapsigaubti
demokratoirpatriotoskraiste,–ne
ginčytina,kadpastarąjįdešimtmetį
jisbuvopopuliariausiasLietuvospo
litikas.TačiaunorsBrazauskasjau
beveik40metųvaikštinėjavaldžios
koridoriais,darneaišku,arjismoka
šalįvaldyti,ar jisbusveiksmingas
premjeras,ardarvienasneitinvykęs
pretendentas.Premjeropostas–sun
kiausiasšalyje.Jis,oneprezidentas
atsakingasužsprendimus,lemiančius
eiliniųpiliečiųgyvenimą,versloirūkio
sąlygas.Šiuometubeveikneįmanoma
patenkintidaugeliogyventojų lū
kesčių,irkiekvienopremjeroreitingai
likomažesnikadencijospabaigojenei
buvopradžioje.Nėrapagrindomany
ti,jogBrazauskasbusišimtis,juolab
kadjuodaugiaulaukiamaišpremjero,
juolabiaunusiviliama.Trysdalykai
–ūkiovaldymas,politikospulsonuo
jautabeiprivatizacija–lems,kiekbus
nusiviltaBrazausku.
Manoma,kadBrazauskasyradide

lisūkiožinovas,tikrasšaliesšeiminin
kas,galėsiantisišspręstiLietuvosūkio
problemas.Šio įsitikinimogajumą
sunkusuprasti,nesBrazauskasjau
nuo1988m.neužsiimaūkioreikalais.
TaismetaisjisbuvopaskirtasCKpir
muojusekretoriumineužekonomikos
žiniasartodėl,kadreikėjoekonomisto,
kurisgalėtųatgaivintižlungantįūkį.
Ne,jisbuvopaskirtas,nesMaskvai
reikėjoVilniujepopuliarausirištikimo
žmogaus,galinčiosėkmingaivaržy
tissuSąjūdžiu.Būdamaspirmuoju
sekretoriumi,Brazauskasbeveikbe
išimčiųrūpinosipolitika,neūkiu.
AtgavusNepriklausomybę, jisbuvo

vienasKazimierosPrunskienėspa
vaduotojų,betjoveikimolaisvėbuvo
gerokaisuvaržyta,oūkistebeveikė
pagalsocialistiniusprincipus.Tapęs
prezidentu1993m.,Brazauskastenki
nosireprezentacijairdiplomatija,kol
vyriausybėtvarkėūkį.TaigiBrazaus
kasjau13metųbeveikniekobendra
neturisuekonomika,norspertąlaiką
jipakitoradikaliai.Socialistinisūkis
gerokaiskiriasinuokapitalistinio,tad
neaišku,arjosukauptaper30metų
sovietinioūkioadministravimopa
tirtisbusnaudinga,arkenksminga.
Plano,centriniovaldymoirMaskvos
dotacijųlaikaiseniaipraėjo,tadBra
zauskasturėsdaugko išmokti, jei
norėsvadovautiūkiui.Ir joamžius
jaunetas,kadmokytisbūtųlengva.
Brazauskodarbąsunkinsjoirjoparti
jospopulistiniaipažadaibeijųsukelti
lūkesčiai.Nemažamjorėmėjųskaičiui
veiksmingasūkiovaldymasreiškia
medžiaginiųsąlygųgerinimą,didinant
valdžiospašalpasirdotacijas.Tačiau
tarptautiniųfinansiniųorganizacijų
spaudimasbeiESnarystėsreikalavi
maiužtikrins,kadbiudžetopolitika
busgriežta,valdžiosišlaidos–ribotos,
realiospajamosaugslėtai.Neįvykus
lauktamstebuklui,ypačkaime,stiprės
rėmėjųnusivylimas,tadirpagunda
atleistifinansiniusvaržtuskitųrin
kimųišvakarėse.
Ligi šiolBrazauskaspasižymėjo

kaipatsarguspolitikas,pasveriantis
vi sas al ter na ty vas, ne sku ban tis su 
sprendimais.Būdamasprezidentu,
jisnekartąsutramdėLDDPkaršta
galvius,dažnaivengdavonebūtinų
konfrontacijų.Betpastaruojumetu
nebematyti jo rafinuotumo.Turiu
omenyjenetiknesuprantamąkelionę
įMaskvą,betiratkakliaspastangas
atidėtiJukos ir Williams susitari
mopatvirtinimą.Kalbama,kaddėl
šiosBrazauskonuostatoskiloginčų
pirmamenaujoministrųkabineto
posėdyje.Oprisiminusnepaliaujamą
BrazauskovendetąpriešWilliams bei 
jokaringąretoriką,kylaįspūdis,jog
jis ne tenka anks tes nio kan tru mo ir 
atsargumo,būnanepatenkintas,kai
kasnorsjamprieštaraujaarbadaro

kitaip,negujisnori.
Pirmasišbandymasbus„Lietuvos

dujų“irkitųstrateginiųobjektųpri
vatizacija.Brazauskasjausuklupo,
norsdargaliatsitiesti.Jomįslinga
kelionėįMaskvąirmelavimaskelia
daugabejonių.BūsimamLietuvos
premjeruinederaslaptasusitikinėti
suRusijosverslininkais,veikiausiai
dalyvausiančiaisprivatizuojant„Lie
tuvosdujas“.Otai,kadBrazauskas
vykopas juos, one jiepas jį,pri
menatasslogiasdienas,kaiMaskva
valdėLietuvą.Mažato,keliavimas
užBronislovoLubiolėšasrodo,kad
Brazauskasneturinuovokosapie
privačių irvalstybės interesųderi
nimą.Lubysyravienaspagrindinių
interesantų,kovojančiųdėlvaldžios
malonėsirpritarimojodalyvavimui
privatizuojantdujųūkį.Kylastiprus
įtarimas,kadužsavopaslaugasLubys
laukiatinkamoatpildo.Pradedama
abejoti,arBrazauskas, taipuoliai
protegavęsLubįirvadinamąjįtautinį
kapitalą,norės irpajėgsužtikrinti,
kadlikusiųstrateginiųobjektųpri
vatizacijabūtųnešališkairskaidri.
VakarųspaudaaprašinėjoBrazausko
kelionęįMaskvą,kaipirjokryžiaus
karuspriešWilliamsirišpuoliusprieš
„Lietuvostelekomą“.Visataistiprina
įsitikinimą,kadLietuvądabarvaldo
žmonės,abejingi,jeinepriešiški,Va
karųinvesticijoms.Vakarųbendrovės,
pastaruojumetukurkasskeptiškiau
vertinančiosverslogalimybesRytuo
se,galinusigręžtinuoLietuvos,o
beVakarųinvesticijųLietuvosūkis
pasmerktasmerdėti.Todėl„Lietuvos
dujų“privatizacija įgyjaypatingos
reikšmės.
Nepagrįstibūgštavimai,kadBra

zauskassužlugdysūkį,nusigręšnuo
VakarųarkaipkitaippakenksLietu
vai.Nepagrįstosirviltys,kadjisuž
tikrinsspartųūkioaugimąirgeresnį
gyvenimą.PerBrazauskopremje
ravimąlabiausiainukentėsjopaties
įvaizdis.Paaiškės,kadjisnėraneiitin
sumanusekonomistas,neipolitikos
korifėjus,beteilinispolitikas,kuris
būtųprotingiaupasielgęs,likdamas
pirmuojušaliespensininku.
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Kokiąreikšmębendrojepasaulio tvarkojepriskirti
žmoniųgiminei?PasaklaiškoDiognetui,IIa.pradžios
krikščioniškoteksto,„Dievaspamiložmoniųgiminę.Dėl
josjissukūrėpasaulį“.Vėlesnėskrikščioniškostradici
jossutarimasnesiekiataiptoli;jiteigia,kadSukūrimo
paskirtis–netikteiktinaudąžmonijai,betirliudyti
Dievošlovę.TačiauirŠv.Raštas,irtradicijasutartinai
moko,kadžmoniųgimineidieviškajameplaneskirta
centrinėvieta.Pradžiosknygoješešiassukūrimodienas
vainikuojažmogaussukūrimas;tikžmogus,vienintelis
išvisųkūrinių,esąssukurtaspagal„Dievopaveikslą“.
GalmesirnesamevienintelisarpagrindinisSukūri
motikslas,tačiaužydųirkrikščioniųtradicijalaikosi
požiūrio, jogkurdamaspasaulįDievasatsižvelgė į
žmoniųgiminę.Štaišv.Pauliusrašoefeziečiams,kad
juosDievaspasirinkoirlėmėbūtiJosūnumis„prieš
pasauliosukūrimą“.
Kitavertus,dažnaigirdime,kadmokslopožiūrisį

žmogųbeijovietąpasaulyjevisiškaikitoks.Materia
listųpasakojamojemokslo istorijoježmoniųgiminei
neskiriamacentrinėvietavisatos tiksle tikdėl to,
kadvisatatiksloneturi.Šispožiūrisdėstomasgerai
žinomoje ištraukoje išbestseleriutapusiosSteveno
Weinbergoknygos„Pirmosiostrysminutės“(TheFirst
ThreeMinutes):

Žmonėslabairetaiatsispiriapagundaitikėti,kad
mussuvisatasiejaypatingassantykis,kadžmogaus
gyvenimasnėratikgroteskiškasatsitiktinumųgran
dinėspadarinys[...],kadmumskažkaipskirtavieta
nuopatpradžių[...].Mumslabaisunkusuvokti,kad
[visažemė]tėratikmažulytėtriuškinamaipriešiškos
visatosdalelė[...].Juosuprantamesnėmumsatrodo
visata,juogarsiaujirėkiaapiesavobetiksliškumą.

NetikWeinbergas,betirdaugiaumokslininkųlaiko
sipožiūrio,kadmokslopažangosdėkavisataatrodo
kaskartlabiau„betikslė“,ožmoniųgiminė–atsitik
tinėaklųmaterijos jėgųveikimošalutinėpasekmė.
Daugelisnetmano,jogtaipagrindinėpamoka,kurią
mumsgaliduotimokslas.Ypačtiesmukaišiąpažiūrą
propaguojazoologasRichardasDawkinsas,rašęs,jog
„visata,kuriąstebime,pasižymibūtenttomissavybė
mis,kuriųtikėtumėsžinodami,jogjojenėratvarkos,
nėratikslo,nėraneiblogio,neigėrio,nieko,tikbetikslis
abejingumas“.
Kosmosobetiksliškumasirabejingumasžmonėms

–pagrindinėzoologoStephenoJay’ausGouldoraši
niųtema;jisteigia,kadžmoniųgiminėyratikkeistas
evoliucijos istorijosatsitiktinumas,visolabo„mažu
tėlaitėsenoviniogyvybėsmedžiošakelė“.Mes,pasak
Bertrand’oRussello,esametik„keistasatsitiktinumas“
visatos„užutėkyje“.
Žinoma,daugkasmoksloistorijojeskatinatokį„žmo

gausmarginalizavimą“.Jaupatskosmosodydistarsi
mumsprimena,kokieesamenereikšmingi.Betvistiek
diskusijosapievisatosdydįbeiamžiųnepriartėjaprie
tikrojoklausimo:aržmoniųgiminėtikraitikatsitikti
numas,ogalmumsnuosenolemtačiabūti?Kalbant
Weinbergožodžiais,gal„mumskažkaipskirtavieta
nuopatpradžių“?
Pasirodo,jogšįklausimąvisainaujainušviečiamo

derniosfizikosatradimai.Jauanksčiau,ypačpoaštuntą
dešimtmetįpasirodžiusiųastrofizikoBrandonoCarterio
darbų,pastebėta,kadįvairūsgamtosdėsniųaspektai
atrodopritaikyti,netspecialiai„suderinti“palankiam
gyvybėsegzistavimui,bekitako,irprotingųbūtybių,
tokiųkaipmes,egzistavimui.Bentišpažiūrosšieva
dinamieji„antropiniaisutapimai“palaikytųidėją,jog
mumstikrai„nuopatpradžiųskirtavieta“.Netkai
kuriebuvęateistaibeiagnostikaijuoseįžvelgėįspū
dingądieviškoplanoįrodymą.Tačiaudaugeliskitaip
manančiųjųteigia,jogšiuossutapimusgalimapaaiškinti
grynaisgamtosmotyvais.Taigiatrodo,jog„antropiniai“
argumentai,užuotišsprendęšimtamečiusklausimus,
tiksukėlėnaująkontroversiją.Priešįsigilinantįšią
kontroversiją,pravartupanagrinėtiporąantropinių
sutapimųpavyzdžių.Išpradžiųsmulkiauišstudijuo

ANtropiNiAi sutApimAi
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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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siudugeriausiaižinomuspavyzdžius;jieabususijęsu
gyvybeibūtinųcheminiųelementųkilme.
Gyvybėspagrindasyracheminiaiprocesai– labai

sudėtingiprocesai,kuonesunkuįsitikinti,bentpavir
šutiniškaiperžvelgusbiochemijosvadovėlį.Pavyzdžiui,
žmogauskūnąsudaronemažiaukaipdvidešimtpenki
skirtingicheminiaielementai.Išvisoapiešimtasche
miniųelementųatsirandanatūraliai;smulkiausiasjų
yravandenilis,stambiausias–uranas.Iškuratsiranda
šieelementai?Irkodėlvisatojetaipgausucheminių
galimybių?
VandenilisatsiradoneilgaitrukuspoDidžiojospro

gimo.Užtatbeveikvisikitielementaisusidarėvėliau:
arbažvaigždžiųgelmėse,arbaperdideliussprogimus,
vadinamussupernovomis,kuriomisbaigiasikaikurių
žvaigždžiųgyvenimas.Supernovųsprogimaigyvybeitaip
patlabaireikšmingi,nesjųmetužvaigždėsesusidarę
elementaiišmetamiįerdvę,kuriojegalisudarytinaujas
žvaigždes,planetasarbažmones.Irištiesųdidžiojidalis
mūsųkūnussudarančiųelementųsusidarėžvaigždėse,
kuriossprogodarpriešgimstantsaulei.Mesvisiškai
tiesiogineprasmesudarytiišžvaigždžiųdulkių.
Tolesniamdėstymuibūtinapastebėti,kadelementus

nuosekliatvarkasudarobranduolinėsreakcijos,ku

riosesusijungęsmulkesniųatomųbranduoliaisudaro
didesniųatomųbranduolius.Tospačios„branduolinio
susijungimo“reakcijosgaminažvaigždžių(suprantama,
irsaulės)skleidžiamąenergiją,kuribūtinagyvybei
palaikyti.Pirmasisnaujųelementųkūrimosižingsnis
–taivandeniliobranduoliųporossusiliejimasįdarinį,
vadinamą„deuteriu“.Deuterisyrapirmoji,gyvybiškai
svarbivisosgrandinėsgrandis.Jeibūtųsutrukdyta

formuotisdeuteriui,nebūtųgalėjęs įvyktinėvienas
tolesnisprocesas,irvisatojenebūtųkitųcheminiųele
mentų,tikvandenilis.Taibūtųkatastrofa,nesvargu
argalimaįsivaizduotigyvąpadarą,sudarytątik iš
vandenilio.Mažato,nukirtusdeuteriograndą,būtų
užkirstaskeliasprocesams,kurievykstaliepsnojant
žvaigždėms.
Taigiviskaspriklausėnuovandeniliosavybėsjungtis

irsudarytideuterį.Čiairpasireiškiapirmasstebėti
nasantropinissutapimas.Gamtos jėga,sujungianti
branduoliusįdaiktą,vadinama„stipriąjabranduoline
sąveika“.Jeistipriojibranduolinėsąveikabūtųbuvusi
bent10%silpnesnė,jinebūtųpajėgusisujungtidviejų
vandeniliobranduoliųįdeuterį,irgyvybėsperspektyvos
būtųbuvusioslabailiūdnos.Bettaidarneviskas.Jei
stipriojibranduolinėsąveikabūtųbuvusibentkeletą
procentųstipresnėneguyra,kiltųkitakatastrofa.Van
deniliobranduoliamsbūtųbuvęperlengvasusijungti.
Branduolinisžvaigždžiųdegimasbūtųvykęsperne
lyggreitai.Žvaigždėsbūtųsudegusiospermilijoną
armažiaumetų,oneperkelismilijardusmetų,kaip
dabartinėsžvaigždėsirsaulė.Ogyvybėsžemėjeisto
rijarodo,kadsusiformuotitokiaisudėtingaigyvybės
formai,kokiaesamemes,reikiakeliųmilijardųmetų.

Svarbiausiavisųšiųsamprotavimųišvada
ta,kadstipriojibranduolinėsąveikayra
būtenttokiostiprumo,kokioreikia:jeiji
būtųbentkiekstipresnėarbasilpnesnė,
mūsųčianebūtų.
Susidariusdeuteriui,jobranduoliaigali

toliaujungdamiesiformuotiheliobran
duolius.Tainutinkalabailengvai.Tačiau
šiametaškepasiekiamadarvienasvarbi
riba:heliobranduoliaituritoliaujungtis,
sudarydamistambesniuselementus.Bet
fizikosdėsniaidraudžiavisussavaimesu
prantamusbūdus,kuriaistaigalėtųvykti.
Pavyzdžiui,duheliobranduoliainegali
susijungtitarpusavyje.Šisgalvosūkisil
gaikamavobranduolioteorijosatstovus
irastrofizikus.Kaipgalėjosusidarytiele
mentai,stambesniužhelį?
AtsakymąradoFredasHoyle’as,ku

rissugalvojo, joggamtažengėdidesnį
žingsnį,norėdamaperžengtitrūkstamą
evoliucijoslaiptųpakopą.Kaižvaigždės

vidujesusijungiaduheliobranduoliai,jienegalisuda
rytipastovausjunginio,tačiauvienąakimirką–apie
šimtąjąmilijoninęmilijardinęsekundėsdalį–išlieka
sykiu.Peršįneįtikėtinaitrumpąlaikovienetąpritrau
kiamastrečiasheliobranduolys,kurisprisijungiaprie
anųdviejų.Ojautrysheliobranduoliaituripakankamai
traukosjėgosirgalisudarytipastovųjunginį.Taigijie
sudarobranduolį,vadinamą„anglis12“.Šislabaine

Besimaudantis ežere. miniatiūra iš „Frederiko ii traktato“. Xiii a. pab.  
paryžiaus Nacionalinė biblioteka
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įprastastrilypiosusijungimoprocesasvadinamas„trijų
alfaprocesu“;būtenttokiubūduvisatojesusidarėbe
veikvisaanglis.Bešioprocesogalėtųegzistuotitikdu
elementai,vandenilisirhelis,otaibeveikneabejotinai
reikštųvisatąbegyvybės.
Atidžiaipanagrinėjęs trijųalfaprocesą,Hoyle’as

pastebėjobenedramatiškiausiąantropinįsutapimą.
PradiniaiHoyle’oskaičiavimairodė, jog toksretai
pasitaikantisįvykis,kaiptrijųalfaprocesas,negalėtų
pagamintipakankamaianglies,jeiniekaspakankamai
nepadidintųjoefektyvumo.Jissuprato,kadtamreika
lingatai,kąfizikaivadina„rezonansu“.Kasdieniame
gyvenimerezonansoapraiškos labaidažnos.Didelis
sunkvežimis,važiuojantispronamą,galisudrebinti
jolangųstiklus,jeigarsobangųdažnissutampaarba
„rezonuoja“sukuriuonorslango„natūraliųvibracijos
dažnių“.Operosdainininkaigalisuskaldytistiklinę,jei
padainuostamtikrąnatą.Kitaiptariant,rezonansas
galismarkiaisustiprintišiaipjauganasilpnąefektą.
Irštaipasirodė,kadatomųbranduoliaiirgiturijiems

būdingas„natas“arba„vibracijosdažnius“,vadinamus
„energijoslygmenimis“,irjeibranduolinėsreakcijosati
tinkakurįnorsenergijoslygmenį,josvykstanepalyginti
greičiauirstipriau.Hoyle’aspastebėjo,kadtrijųalfa
procesasgalėjosukurtipakankamąanglieskiekįtik
tokiuatveju,jeianglies12branduolysgriežtaiapibrėž
tojevietojeturitamtikrąenergijoslygmenį.Irištiesų,
netrukusatliktieksperimentaitaiįrodė.Jeianglies12
energijoslygmuosavodažniubūtųporaprocentųaukš
tesnisaržemesnis,trijųalfaprocesas,galimasakyti,
išsiderintų.Beangliesiružanglįsunkesniųelementų
mumsžinomosgyvybėsformosnegalėtųegzistuoti.
Matyti,kadgyvybeireikalingųcheminiųelementų

susidarymas,tariantVelingtonohercogožodžiais,pa
sakytaispopergalėsprieVaterlo,pavyko„vosvos,tik
perplauką“.
Antropiniussutapimusgalimaatrastinetikelemen

tussudariusiuosebranduoliniuoseprocesuose,betir
daugelyjekitųfizikosdėsniųaspektų.Kadaiškiaupa
rodyčiaujųįvairovę,aprašysiudarkeletąpavyzdžių,
tikjaunebetaipsmulkiai.
„Stipriojibranduolinėsąveika“yravienaišketurių

šiuometužinomųpagrindiniųgamtossąveikų.Kitos–
taivadinamoji„silpnojisąveika“,gravitacinėsąveika
irelektromagnetinėsąveika.Mūsųkasdieniamegyve
nimeelektromagnetizmasatliekasvarbiausią,norsne
visadaaiškiairegimą,vaidmeną.Pavyzdžiui,materiją
pastoviąišlaikoatomųelektrinėtrauka,ošviesa–tai
elektromagnetinėsbangos.Stipriojibranduolinėsą
veika,priešingai,tiesiogiaineveikiamūsųpatiriamų
dalykų.Taipyradėlto,kadjosveikimasgaliojatik
subatominiamsnuotoliams.Tačiauelektromagnetinė
sąveikaišprigimtiesyradaugsilpnesnė,negustiprio
jibranduolinėsąveika.Tamtikraapibrėžtaprasmeji

silpnesnėnetšimtąkartų.Taididelėsėkmė.Jeielektro
magnetinėsąveikanebūtųišprigimtiesdaugsilpnesnė
užstipriąjąbranduolinęsąveiką,elektrosenergija,
esantivandeniliobranduolyje,būtųtokiadidelė,kad
branduolysnebūtųstabilus.Tada„silpnojisąveika“bū
tųprivertusivisąpasauliovandenilįradioaktyviaiirti
sulabaitrumpuskilimopusperiodžiuįkitasdaleles.
Pasaulyjenebeliktųvandenilio,taigi,beabejo,irgy
vybės.Vandenyje,būtinamegyvybėskomponente,kaip
irbeveikvisoseorganinėsemolekulėse,yravandenilio.
Taigiaiškiaimatome,kaipgyvybėpriklausonuosubti
liosįvairiųpagrindiniųgamtossąveikųpusiausvyros,o
konkrečiai–nuosantykinioelektromagnetiniųefektų
silpnumo.
Darvienasėkmėsusijusi suerdvės*plokštumu.

Einsteinasmokė,kaderdvėlaikisyraneplokščias,bet
iškreivintas.Dėlšioiškreivinimokreivėskūnaitraukia
vienaskitąjėga,kuriąvadinametrauka.Tačiaupaaiš
kėjo,kadmūsųvisatoserdvė,pažvelgusišpakankamai
didelioatstumo,vidutiniškaiyrastulbinamaiplokščia.
Vadinamasis„erdvėsiškreivinimas“itinmažas.Tiesą
sakant,tuojpoDidžiojoSprogimovisatoserdvėsiškreivi
nimasbuvofaktiškailygusnuliui.Ilgąlaikąšisfaktas
vadintas„plokštumoproblema“,nesniekasnesugalvojo
jamtinkamopaaiškinimo.Tačiauerdvėsplokštumas,
norsteoretikamsseniaisunkiaipaaiškinamas,ištiesų
galibūti laikomassėkme.Jeierdvėnuopatpradžių
nebūtųbuvusifantastiškaiplokščia,visatabūtųarba
sukritusiirnetrukuspoatsiradimo–permažąsekundės
dalį–pasibaigusi,arbaėmusitaipsparčiaiplėstis,jog
visamaterijairatomaibūtųsudraskytiįgabalus.
Ikišiolpasakojauapie įvairiųdydžių, tokiųkaip

stipriojibranduolinėsąveikabeierdvėsplokštumas,
kiekybinesišraiškas,kuriasbūtinalabaitiksliai„su
derinti“,kadgalėtųatsirastitokiagyvybė,kokiąmes
pažįstame.Tačiauegzistuojatamtikrisvarbūsfizikos
dėsniųkokybiniaiaspektai,turintys„antropinę“reikš
mę.Vienastokiųpavyzdžių–faktas,kaderdvėyra
trimatė.Priimamešį faktąkaipduotybę, irvisaibe
reikalo.Kaderdvėyratrimatė–taiempirinisfaktas,
onemetafizinėbūtinybė.Fizikaiteoretikainuolatos
tyrinėjahipotetinesvisatas,kuriosematmenųskaičius
kitoks.Jeipasaulyjebūtųnetryserdvėsmatmenys,o
keturiardaugiau,traukosjėgostarpdviejųobjektų
stiprumasvisiškaikitaippriklausytųnuojuosskiriančio
atstumo.Irdėltoplanetosnegalėtųišlaikytistabilių
orbitųaplinkžvaigždes:josarbaatsitrenktųįžvaigždes,
arbanulėktųtolynįerdvę.(Įdomu,kadpirmasisšįki
tokiotraukosdėsnioveikimopadarinįaprašėanglikonų

* kal ba ma apie ke tur ma tę erd vę–lai ką, o ne įpras tą tri ma tę erd vę. 
kai kal ba ma apie erd vės iš krei vi ni mą, tu ri mas gal vo je erd vė lai kio 
(keturma tės erd vės–lai ko), o ne įpras tos tri ma tės erd vės iš krei vi ni mas  
(red. past.).
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dvasininkasWilliamasPaley.Jisvienaspirmųjųėmė
galvotiapieantropiniussutapimusgamtosdėsniuose.)
Lygiaitaspattinkaatomamsirelektronams,kuriene
galėtųišlaikytipastoviosstruktūros,irgyvybė,pagrįsta
cheminiaisprocesais,būtųneįmanoma.

Antravertus, jeierdvėjebūtųmažiaunegu trys
matmenys,sudėtingųorganizmųegzistavimasbūtų
neįmanomasdėlvisaikitospriežasties.Sudėtinginervų
impulsųperdavimomechanizmai,reikalingismegenų
veiklai,negalėtųegzistuotivienmatėjeardvimatėje
erdvėje.Pamėginędvimačiamepaviršiujenubraižyti
sudėtingos impulsųperdavimųgrandinėsdiagramą
pastebėsime,kadryšiaiturėtųdaugelyjevietųkirstis,
otaisukeltųtrumpussujungimus.
Paskutinispavyzdysapietai,kadgamtapaklūsta

kvantųteorijosprincipams,irgiturididžiulęreikšmę
gyvybėsegzistavimui.Pasirodo, jognekvantiniame
pasaulyjematerijanegalėtųišliktistabili.Žmonėsdaž
niausiaimano,kadHeisenbergoneapibrėžtumoprinci
passuteikiapasauliui(bentjaupasauliui,suvokiamam
atomųlygyje)dardaugiausumaištiesirmiglotumo.
Tačiaukadirkaiptaiatrodytųparadoksalu,būtentšio
principodėkasubatominėsdalelėsformuojastabilius
atomus,turinčiusaiškiaiišreikštascheminesypatybes.
Jeineveiktųkvantųteorijosprincipai,materijabūtų
amorfiškairtaipsmarkiaikintanti,kadsunkubūtų
įsivaizduotigyvąorganizmą.
Kaipfizikaiaiškinašiuosantropiniussutapimus?Esa

malabaiįvairiųnuomonių.Kaikuriedidžiausimūsų
laikųmokslininkai,kadirtokie,kaipJakovasZeldo
vičius,AndrejusSacharovas,LevasOkunis,Martinas
ReesasirStevenasWeinbergas,domėjosisutapimaisir
juostyrinėjo.Visdėltošitemakelianemažosfizikųben
druomenėsdaliesnepasitikėjimąirnetpriešiškumą,iš
daliesnulemtąteleologinioaspekto.Fizikamsbūdingas
stiprusinstinktyvusprofesinisbodėjimasisteleologi
niumąstymu,nes(bentjautaipyrafizikosmoksluo
se)mokslorevoliucijądideledalimisukėlėteleologijos
atsisakymasirjospakeitimasmechanizmu.Tačiauaš
įtariu,jognejaukumaskalbantapieantropiniussuta
pimusslepiairkitąpriežastį–religijosaspektą.
Mokslininkųskeptiškaspožiūrisįšiasidėjaspagrįs

tasnevienpanašiaisprietarais.Yrakeliargumentai,
prieštaraujantysantropiniųsutapimųidėjai,kuriuos
derarimčiaupanagrinėti.
Pirmasargumentastoks:ištiesųmestiksliaineži

nome,kokiossąlygosbūtinosgyvybeiatsirasti.Gyvybė
gali įgytipavidalus,absoliučiainepažįstamusmūsų
patirčiai.Mumspažįstamosgyvybėsformospaklūsta
tamtikriemsfizikosdėsniams,tačiaukasžino,arvei
kiantkitokiemsfizikosdėsniamsnebūtųatsiradusios
kitokiosgyvybėsgalimybės?
Šisargumentasganastiprus.Manau,kadkaikuriais

atvejaissąžiningaitvirtintigalimetiktiek,kadveikiant
vienuarkitupožiūriukitokiemsfizikosdėsniams,gy
vybėsatsiradimasatrodomenkaitikėtinas–tačiau
anaiptolnevisiškaineįmanomas.Tiesa,svarbiausias
čianeabsoliutusįsitikinimas.Mesgalimetebeturėti
aiškiasnuorodasįtai,kadkosmosasbuvosukurtas
atsižvelgiantįmus,netjeiiššiųnuorodųnesusidėlioja
įrodymai.Beto,argumentai,kuriaistokiemokslininkai
kaipWeinbergas,DawkinsasirGouldasmotyvuojaprie
šingassavoišvadas,irgineužtikrinaįrodymo.
Antrasprieštaravimastoks:galbūtkaikuriems,jei

nevisiemsfaktams,kuriuosmeslaikomeantropiniais
sutapimais,esamaįprastųmoksliniųpaaiškinimų.Tiesą
sakant,duišmanopateiktųantropiniųsutapimųgalima
jaudabarišdaliespaaiškinti,moksliškaiišnagrinėjus
sujaissusijusiusfaktus.Pavyzdžiui,faktą,kadelek
tromagnetinėsąveikayradaugsilpnesnėužstipriąją
branduolinęsąveiką,veikiausiaiišdaliespaaiškina
„didžiojosusivienijimo“idėja.*Yrapriežasčiųmanyti,
kadelektromagnetinėsąveika,silpnojisąveikairstip
riojibranduolinėsąveikaištiesųyravienospamatinės
vieningosiossąveikospasireiškimai.Jeitaitiesa,tada
skirtingųsąveikųstiprumasarsilpnumasyranesa
varankiški,okonkrečiubūdususietitarpusavyje.Nag
rinėjanttipingądidžiojosusivienijimomodelį–tokių
modeliųpasiūlytadaug,–elektromagnetinėsąveikaiš
tiesųpasirodoesantisilpnesnėužstipriąjąbranduolinę
sąveiką.Antrasantropinissutapimassusijęssuerdvės
plokštumu.Šiofaktogalimąpaaiškinimąmestaippat
žinome:manoma, jogjįsukėlėreiškinys,vadinamas
„kosmosoplėtimusi“.
Taigidaugiauneitikėtina,kadbentkaikuriefizikos

dėsniųfaktai,išpirmožvilgsnioatrodantyspalankūs
mūsųegzistavimui, ištiesųturi įprastusmokslinius
paaiškinimus.Netjeipasirodytų,kadtaitinkavisiems
sutapimams,vistieknebūtųpaaiškintasutapimųpri
gimtis.Svarbiausiądalykągeraiišreiškėžinomiastro
fizikaiBernardasCarrasirMartinasReesas:

 
Ateisdiena,kaimesgalbūtturėsimefizikinįkai

kuriųsantykių,kuriedabaratrodovisiškisutapimai,
paaiškinimą[...],pavyzdžiui,kaikuriuosgalimabus
priskirtikokiosnorsdarnesuformuluotosvieningosios
teorijosveikimui.Tačiaunetjeitaipbūtųpaaiškinti
visiišpažiūrosantropiniaisutapimai,vistiekvertė
tųstebėtis,kadfizikosteorijosdiktuojamisantykiai
sykiuyratokiepalankūsgyvybėsatsiradimui(kur
syvas–S.M.B.).

* tu ri ma gal vo je vie nin go ji lau ko te ori ja, ku ri ap ra šy tų ke tu rių (ar
ba bent tri jų) są vei kų „su si vie ni ji mą“ la bai di de lių ener gi jų bū se no je, 
ko kia tu rė jo bū ti la bai anks ty vo je Vi sa to je, tuoj pat po di džio jo spro
gi mo (red. past.).

stepHeN m. BArr



377NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 7–8

Kitaiptariant, įsivaizduokime,kadyradvidešimt
skaitmeniniųsantykių,kurieturibūtipatenkinti,kad
galėtųatsirastigyvybė;įsivaizduokime,kadpagalkokią
norsfizikosteorijąkiekvienasiššiųdvidešimtsantykių
yranulemtaskokionorspamatiniofizikosprincipo.Toks
da ly kas patssavaimebūtųstulbinamassutapimas.
Pereikimeprietrečioprieštaravimo,glaudžiaisusi

jusiosuantruoju.GeraižinomasEinsteinoklausimas,
arDievasgalėjopasirink
ti, kaip sukurti pasaulį.
Daugelismūsųlaikųfizikų
mano, jogne.Jiegalvoja,
kadvisusfizikosdėsniuose
galiojančiusmatematinius
santykiuslemiaslaptipa
matiniaiprincipai,kurie
nepaliekagalimybėskitiems
variantams.Dažnaigirdime
kalbantapietikimybę,kad
fizikosdėsniaiyra„unika
lūs“.Tuonorimapasakyti,
kadvisasfizikinispasaulis–
egzistuojančioselementario
siosdalelės,sąveikųrūšysir
jųstiprumosantykiai,erd
vėsmatmenųkiekisir jos
plokštumas, anglies12
branduolioenergijos lyg
menys,irtaiptoliauikima
žiausiųsmulkmenų–gali
būtitoks,koksyradėlto,kad
jąveikiakažinkokiepamati
niaifizikosprincipai.Jeitai
tiesa,Dievasnegalėjolaisvai
sutvarkytigamtosdėsnių,
kadšiebūtųpalankūsarba
nepalankūsgyvybei,nesjorankosbuvosupančiotos.
Tačiauvisiškaiaišku,kadtaiklaida.Fizikosprincipai

negalėjosupančiotiDievuirankųjauviendėlto,kad
Jisgalėjopasirinktikitusprincipusirjaispagrįstifizi
kosdėsnius.Pavyzdžiui,elektromagnetinėssąveikos
santykinissilpnumas,kurįmeslaikomeantropiškai
palankiu,galibūtinulemtas„didžiojosusivienijimo“
veikimo;tačiauanaiptolnebuvobūtinasukurtipasaulį,
remiantisbūtent„didžiuojususivienijimu“.Tiesąpasa
kius,mesdarnežinome,arpasaulisjuoremiasi.Taigi
šiuokonkrečiupožiūriuDievastikraigalėjopasirink
ti–irpasirinktiišdaugeliogalimybių,nesegzistuoja
daugmatematiškainuosekliųuždarųsistemų,kurios
atsižvelgia į „didijįsusivienijimą“, irdaugsistemų,
kuriosįjąneatsižvelgia.

Tiesąsakant,egzistuojabegalinisskaičiusmatema
tiškainuosekliųfizikosdėsniųsistemų,kuriasbuvo
galimapasirinktiir jųpagrindukurtivisatą.Sutuo
ginčytisneįmanoma.Kai (geri)fizikaisamprotauja
apietai,kadfizikosdėsniaigalibūti„unikalūs“, jie
kalbalabaineapibrėžtai.Ištiesųjieturigalvoještai
ką:norintpatenkintitamtikrasišankstonustatytas
sąlygas,galibūtinaiprireiktiunikaliųdėsniųsistemų.

Pavyzdžiui,daugelisteore
tikųmano, jogegzistuoja
tikvienaįmanomadėsnių
sistema–„superstygųteori
ja“*,–pajėgisykiuapimti
irkvantųteorijosprincipus,
irEinsteinotraukosteoriją.
Tačiaunėrajokiospriežas
tiesaprioriškaiteigti,jogvi
sataprivaloapimtikvantų
teorijąarbaEinsteinotrau
kosjėgą.Trumpaitariant,
visatagalėjobūtisukurta
kitaip,irtokiuatvejugyvy
bėgalėjoneatsirasti.Man
atrodo,būtų labaisunku
nuginčytišiuosteiginius.
Priešpareiškiant išva

dą,kadantropiniaisuta
pimaibūtinai liudijaDie
vobuvimą,reikiasuvokti,
kaddaugelismokslininkų,
rašiusiųapieantropinius
sutapimus, yra ateistai.
(StevenasWeinbergas–dė
mesiovertaspavyzdys.)Jie
laikosipožiūrio,kadfizikos
dėsnių„palankumas“gyvy

beianaiptolneįrodogyvybėsaržmoniųsvarbostam
tikramekosminiame„plane“,betgalibūtipaaiškintas
gamtosirmoksloargumentais.Jųsiūlomasaiškinimas
grindžiamasidėja,kurivadinamaAntropiniuprincipu.
Diskutuojamaapieįvairiusantropiniusprincipus,bet
tikvienąmokslininkailaikovertudėmesioirgalinčiu
daugkąpaaiškinti:taiSilpnasantropinisprincipas,
trumpiau–SAP.Vertapastebėti,kadaplaidūsautoriai
dažnairašoapie„antropinįprincipą“,norsištiesųturi
galvoje„antropiniussutapimus“.Nereikėtųpainioti
šiųdviejųdalykų:antropiniaisutapimaiyrafaktai,
oantropinisprincipas–spekuliatyvihipotezėšiems
faktamspaaiškinti.
Silpnoantropinioprincipoidėjągeriausiapaaiškinti

pagalanalogiją.Žemėsplanetojeesamadaugdalykų,

švč. mergelė marija, žemiškojo rojaus upių 
santakoje – pasaulio centre. miniatiūra iš „speculum Virginum“. 
XiV a. pab. Leipcigas

sun ku mų, ku rie ne iš ven gia mi ku riant įpras ti nes ele men ta rių jų da le lių 
te ori jas (red. past.).

* su per sty gos – hi po te ti niai vien mačiai ob jek tai, iš ku rių, anot su per
sty gų te ori jos, su da ry ta ma te ri ja. ši te ori ja įvei kia dau ge lį ma te ma ti nių 
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palankiųgyvybei.JeiŽemėbūtųdaugmažesnė,jine
galėtųišlaikytiatmosferos.Jeijibūtųdaugdidesnė,
atmosferojebūtųdaugvandenilio,o tainepalanku
gyvybei.JeijibūtųarčiauSaulės,jojebūtųperkaršta
irnebūtųskystovandens;jeitoliau–būtųperšalta.
Nejaukasnors„suderino“visasŽemėsgyvenimosąly
gas,parengdamasjasgyvybėsatsiradimui?Nebūtinai.
Panašu, jogvisatojeyranepaprastaidaugplanetų.
(Šiuolaikinėsteorijoskontekstenėraneįmanoma,kad
jųskaičiusbegalinis.)Vienosplanetoskarštos,kitos
šaltos,vienosdidelės,kitosmažos.Beabejo,josegalima
rastinepaprastaiįvairiųfizikiniųircheminiųsąlygų.
Atrodoneišvengiama,kadbentkaikuriosesusikurtų
gyvybeitinkamossąlygos.
Galimapasakytikitaip:jeipamėgintumekonkrečiu

raktuatrakintinežinomąspyną,būtųstulbinamas
sutapimas,jeimumspavyktų.Betišmėginusmilijoną
raktų,galimarastitinkamą.
Silpnoantropinioprincipoidėjateigia,kadtąpatį

argumentągalimapritaikytinetikplanetoms,betir
visatoms.įsivaizduokime,kadesamadaugybėsvisatų.
Vienosetryserdvėsmatmenys,kitosedu,darkitose
keturiirtaiptoliau.Vienoseelektromagnetinėsąvei
kasilpnesnėužstipriąjąbranduolinęsąveiką,kitose
stipresnė,otrečioseelektromagnetinėssąveikosgališ
visnėra.Taiyraįvairiosevisatosegalibūtiišbandomos
skirtingosfizikosdėsniųsistemos.Jeitaitiesa,galnebus
labainuostabu(jukvisatųskaičiuslabaididelis),kad
kaikuriosevisatoseveiksbūtenttiefizikosdėsniai,ku
riepalankūsgyvybei.Beabejo,tokiosypatingosvisatos
gyventojamsgaliatrodyti,kadkažkasspecialiaijiems
viskąparengė.Taisenaidėja,nesvetimadarDavidui
Hume’ui,kurismanė,jog„peramžinybędaugpasaulių
sužlugoirsunyko,kolpavykosudėliotišiąsistemą“.
Priešpradėdamikritiškainagrinėtišiąidėją,turime

išskirtidvijosversijas.Pagalversiją,kuriąpripažįsta
fizikai,daugybė„visatų“ištiesųvisainėraatskirosir
nesusijusiosvisatos;taitikvienos,viskątalpinančios
Visatossritysarregionai.Šiossritysatskirtoserdviniais
atstumaisarkitaisbūdais,neleidžiančiaistarpusavyje
komunikuoti.Manoma,jogsąlygosvienojesrityjetaip
skiriasinuosąlygųkitoje,kadišpirmožvilgsniogali
mapagalvoti,jogjoseveikiaskirtingifizikosdėsniai.
Tačiaugilesniamelygmenyjevisassritisvaldoviena
irtapatipamatiniųdėsniųsistema.Šiedėsniaitaip
patlemia,kokiųtipųsritysyravisatojeirkieksričių
priklausokiekvienamtipui.
Antroješios idėjosversijojepripažįstamasdauge

liovisatų,kuriosištiesųyravisatos,savarankiškųir
jokiaisbūdaisnesusijusiųsukitomis,egzistavimas.
Kiekvienojevisatojeveikiasavafizikosdėsniųsistema.
Nėrabendrossistemos,sudarytosišvisųdaliniųsiste
mų.Galimasuprasti,kodėlmokslininkaišiosversijos
nesvarsto.Daugeliosričiųversijojevisossritysbent

jaupriklausotaipačiaivisatai,kaipirmes,taiginors
praktiškainegalimejųstebėti,bent jauturimeviltį
teoriškaiapskaičiuotijųegzistavimą,jeigusugebėsi
meišesmėssuprastigamtosdėsnius.Daugeliovisatų
versijojetokiosgalimybėsnėra.
Pirmiausiapanagrinėkimedaugeliosričiųversiją.

Kitaipnegudaugeliuiatrodo,jianaiptolnėrakvailaar
ekstravagantiška.Tiesąsakant,kaikurioseteorijose,
kuriomismūsųdienomisvadovaujasifizikaiteoretikai,
ištiesųdaromaprielaida,kadvisatojeturiegzistuoti
atskirossritys.Anotšiųteorijų,sritysgali išesmės
skirtisvienanuokitos,josegalibūtinetskirtingosele
mentariosiosdalelėsirveiktiskirtingossąveikos.Todėl
nebusneprotingadarytiprielaidą,kadSilpnoantropinio
principodaugeliosričiųversijagalipadėtipaaiškinti
kaikuriuosantropiniussutapimus.Tačiauašvisdėlto
netikiu,kadšiversija labaisumenkinsantropinių
sutapimų,kaipvisatostikslingumoliudijimo,įtaigą.
Priežastispaprasta.Antropiniųsutapimųreikšmėtokia:
turiveiktilabaikonkretūsfizikosdėsniai,kurieleistų
egzistuotigyvybei.Daugeliosričiųidėjaneprasilen
kiasušiuokriterijumi,nestiklabaikonkretūsfizikos
dėsniaigalisukurtidaugeliosričiųvisatą,juolabiau
tokiųįvairiųsričių,kuriųegzistavimastenkintųSilpno
antropinioprinciporeikalavimus.
Šiuossamprotavimusgalimailiustruotitruputįleng

vabūdiškaanalogija.įsivaizduokite,kadieškotekokio
norsypatingoegzotiškovalgio,pavyzdžiui,guliašo,
recepto.Jeišįreceptąrasitepirmojeknygoje,kurią
atsitiktinaipasiėmėtenuokulinarijosknygųlentynos
pirmojepasitaikiusiojebibliotekoje,palaikysitetaine
menkusutapimu.Betjeipotopastebėsite,kadknygoje
sudėtivisikadanorsnaudotiguliašogaminimoreceptai,
nustositelaikęatsitiktinumufaktą,kadšiojeknygoje
radotejumsreikalingąreceptą.Tiesa,nuostabaišliks,
nespaprastainesitikima,kadkulinarijosknygosskirs
tiekvietosirdėmesiošiampatiekalui.Dėmesiovertu
sutapimulaikysiteveikiautai,kadknygojepasirodė
toksgaususguliašuiskirtųreceptųskyrius,juolabiau
kadieškojotebūtentguliašo.
Panašiaigalimapasakyti,kadnegalimapriimti

beįrodymųteiginio, jogjeivisatojebuspakankamai
daugsričių,antropiniaisutapimainekelsnuostabos.
Priešingai:pasaktųteorijų,kuriaspagrįstainagrinėja
fizikai,visataanaiptolnėratokiaviskąapimanti.Tiesa,
kaikurioseteorijosedaromaprielaida,kadvisataturi
sritis,betjospaprastaileidžiaįgyvendintitikkelias
galimybes,onetokįgausųgalimybiųpasirinkimą,ku
riųprireiktųnorintpaaiškintivisusikišiolnustatytus
antropiniussutapimus.
Galimasakyti,kadantropinioprincipoversija,pripa

žįstantidaugeliovisatųegzistavimą,yrapaprastesnė.
Laikantisdaugeliosričiųidėjos,sričiųegzistavimąreikia
paaiškintifizikosmechanizmųveikimu.Taireiškia,jog
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fizikosdėsniusreikia,taipsakant,„pakoreguoti“,kad
būtųsukurtavisata,turintipakankamaidaugįvairių
sričių.Tuotarpupagaldaugeliovisatųidėjąpaprasčiau
siaiteigiama,kadegzistuojaįvairūsvisatųtipai.Kokių
tipųvisatosegzistuoja,okokiųne?įšįklausimąfizikos
dėsniaiatsakymoneduos,kadangikiekvienavisataex
hypothesiturisavusfizikosdėsnius.Jeivienokiotipo
visatosegzistuoja,okitokioneegzistuoja,taigalima
manyti,jogKažkastaippasirinko.Daugeliovisatųidėja
netiknesugriaunaargumentoapiekosmosoSukūrėjo
egzistavimą,opriešingai,jįtiksustiprina.
Paskutinėkosmosokūrėjopriešininkųpriebėgabūtų

tvirtinimas,kadegzistuojavisosvisatos,kokiastik
galimaįsivaizduoti,t.y.egzistuojavisosvisatos,kurios
yralogiškaiirmatematiškainuoseklios.Šiidėjatokia
paprasta,kadužimakvapą.Jipaaiškinaegzistenciją:
egzistuoti–taibūtinuosekliam.JipašalinaKūrėjoar
Tvarkytojoporeikį.„Unikaliųfizikosdėsnių“ idėjoje
Kūrėjaspašalintassakant,kadjamnėrakąrinktis,
nesegzistuojatikvienarealigalimybė;čiaKūrėjaspa
šalinamassakant,kadgalimybiųbegalodaug,tačiau
niekasjųnepasirinko.
Visdėlto toksbūdasatsikratytikosmosoKūrėjo

turivienąlemtingątrūkumą.Jisnepaaiškina,kodėl
mesgyvenametokiojestulbinamaidėsningojevisa
toje.Išvisų logiškai įmanomųvisatųtokios,kurios
turėtųmūsiškeibūdingątvarkąbeidėsningumą,yra
retaišimtis,lygiaikaiptarpdaugeliogalimųuolienos
dariniųbeveikneįmanomasurastitobulą, jokiųydų
neturintįbrangakmenį.Kodėlmūsųvisataretsykiais
nenukrypstanuosavodėsningumų–taipmesvadina
mefizikosdėsnius,–kaipkadbrangiejiakmenys,kurie
turitrūkumų?įtainėrakąatsakyti.Jeiegzistuojavisos
įmanomosvisatos,taimilžiniškasstebuklas,kadmes
gyvenametobulaiarbeveiktobulaidėsningojevisatoje.
Kitaiptariant,tikrasstebuklas,kadaplinkmusnuo
latosnevykstastebuklai.
Silpnasantropinisprincipas(ir jodaugeliovisatų,

irdaugeliosričiųversija)negalipatenkinamaipaaiš
kintiantropiniųsutapimųarpadarytijuosnetokius
atsitiktinius.Galiausiaivistieknepavykspabėgtinuo
dviejųpamatiniųfaktų:gamtosdėsniaineprivalobūti
tokie,kokieyra;kadbūtųgalimasgyvybėsegzistavimas,
gamtosdėsniaituribūtilabaikonkrečiosformos.Ma
nomanymu,šiefaktainatūraliaipalankiausireliginei
interpretacijai.Beabejo,jieišjudinapagrindusdažnai
materialistųtvirtaireiškiamoįsitikinimo,nevamokslo
atradimailiudijaegzistuojantvisatąbeprasmėsirbe

tikslo,kurioježmogustėratikatsitiktinisproduktas.
Nepaisantvisošito,išliekavienasdaugeliuinerimą

keliantisklausimas:kodėlvisatatokiadidžiulė?Kaip
galimeteigtiesąreikšmingivisatoje,kurilaikoirerdvės
požiūriupaverčiamusnykštukais?Čiagalimaįžvelgti
mažųmažiausiaiparadoksą.Šįparadoksąpastebėjoir
psalmininkas,kurissušuko:„Kaipažvelgiuįtavodangų,
/tavorankųdarbą,/įmėnulįiržvaigždes,/kuriastu
pritvirtinai,/kastasžmogus,kadjįatmeni,/kastas
mirtingasis,kadjuorūpiniesi?“(Ps8,4–5).
Aišku,įtaigalimaatsakytitradiciškai.Visatasukur

tatikmums.Psalmininkasdaryrapasakęs:„Dangus
skelbiaDievošlovę“(Ps19,2).JeidangusskelbiaDievo
šlovę,tainėrajokiospriežasties,dėlkuriosjieturiatitik
tižmogiškuosiusmatmenis.Tarpkitko,XVa.Mikalojus
Kuzietistvirtino,jogtikbegalinėsapimtiesvisatabūtų
vertaKūrėjoirtikjigalėtųišreikštijošlovę.
Tradicinisatsakymasgeras,tačiaugalimasurastiir

kitą.Pasirodo,jogbūtentvisatosamžiusirjoerdvumas
galiturėti„antropinę“reikšmę.Mūsųvisatojegyvybės
atsiradimuiprireikėlabaidauglaiko.Kaipjauapžvel
gėme,daugelisgyvybeibūtinųelementųsusiformavo
žvaigždžiųgilumoje.Žvaigždėsturėjosprogti,išsklaidyti
savoelementus,irtiktadagalėjopradėtiformuotisgy
vybė.Vienšiamprocesuiprireikėkeliųmilijardųmetų.
Žmogausgyvybėiššiųelementųišsivystėdarperkelis
milijardus.Taigižmogausgyvenimoirnetžmoniųis
torijostrumpumas,palygintisuvisatosamžiumi,gali
būtinulemtaspaprasčiausiosfizikinėsreikmės,turint
galvoje,kadDievas,atrodo,pasirinkoveiktivystymo
sibūdu.Medisaugairbręstailgiau,neguišsilaikojo
vaisius.Visataiprireikėdaugdaugiaulaikosubręsti,
negujojeišsilaikysimemes.
Fizikaigalipateiktipaaiškinimų,kodėlvisatatokia

didelė.Einsteinoatrasti traukosdėsniai tiesiogiai
susiejavisatosamžiųsu josdydžiu.Daugeliomili
jardųšviesmečiųvisatosskersmuosusijęs su tuo,
kadvisataegzistuojadaugmilijardųmetų.Galmes
drąsiaujaustumėsjaukiojemažytėjevisatoje,dydžiu
prilygstančioježemynui.Bettokiavisataišliktųtik
keliasmilisekundes.NetSaulėssistemosdydžiovisata
išsilaikytųvoskeletąvalandų.Galibūti,kadvisata,
sukurtaatsižvelgiant įbūsimągyvybėsatsiradimą,
smarkiaiišsiplėtėirerdvėje,irlaike.Galibūti,kad
bauginamoserdvės,taipdažnailyginamossužmogaus
menkyste irnereikšmingumu,kaip irdaugeliskitų
mūsųkeistosvisatosypatumų,ištiesųorientuotosį
žmogųirsykiuskelbiaDievošlovę. 

ANtropiNiAi sutApimAi



380 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 7–8

KokieLietuvosaružsieniorašytojai,menininkai,mąs
tytojailabiausiaiveikėJūsųpasaulėžiūrąirkūrybą?
Kąišjųperėmėte,pasimokėte?

Vienukitusakiniupradėsiuiššalies.Nemačiaula
biaugudragalviaujančiųžmoniųneilietuviųrašytojai,
filosofai, teologai...Jeigutokiųdaugturėjome.Visi
mokaiškelti labaigudriųklausimų.Tie,kurieklau
siami,stengiasidardešimtkartųgudriauatsakyti.
Viskasvyksta lygkokiamePaskutiniajameTeisme,
visimano,jogbeveikprivalomaišsiteisinti.Kitaipta
riant,didžiumatrokštapataikytiįdešimtuką,pralįsti
įdangųbejokiųužuolankų.LygnebūtųskaitęVinco
KrėvėsMickevičiausknygų.Bentjaufragmentųapie
KukąirGugąpasdangausvartus.Manatrodo,kadšv.
Petrasirangelaiturėtųgardausjuokoirišmūsiškės
kalbos.
–Aha!Taijūsvisitokiemokyti?!CituojateirŠventąjį

Raštą,irvisusBažnyčiosTėvus...Tarsišįrytpaskaitę!
Okąveikėtevakariružvakar?Irvisųtėvužiaitokie
dievobaimingibuvo?Irnėvienasnetištolonesitaikėte
nudobtiBiliūnokatytės?!
Vienasmanodabarjaua.a.kolega,užklaustasapie

įtakas,pasakė,kadjįveikėnetikdidelisavibeisvetimi
menininkai,betir,pavyzdžiui,Vievioledynoatodanga.
Tuonorėčiaupasakyti,kadrašytojai,jųpasaulėžiūra
irkūrybapirmiausiayralabiauišgamtos,išprigim
tiesirišDievo,oneišto,kasgrūdamamažvaikiamsį
galvasmokyklose.Juobatokiose,kokiosjosbuvomano
vaikystėsirpaauglystėslaikais.
Jeigukąnorstensužinojau(tikraisužinojau),tai

vėliauturėjauatmesti.Čiairsustosiuprievienopran
cūzosuformuluotostezės:menasgimstabesigrumda
massutuo,kasjausukurta.Jeigukopasimokiau,tai
besigrumdamas.
Pirmiausiaišmokauatmestiklišes.Atsisakytikon

Bū NA šVie sos, ku ri pri Lygs tA Auk sui

Į„NaujojoŽidinioAidų“klausimusatsakoSigitasGeda

vencijųiržaisti,improvizuotišvariojeerdvėje.
Tokįmeną,kurįašnorėjaukurti,galimakurtišimtais

irtūkstančiaisbūdų.Kažkuružtikauamžiauspradžios
Paryžiausmenininkųparadoksą:jeigunorieititoliau,
apverskviskąaukštynkojom,parodyk,jogtaigalipa
daryti.Tadaatrasisavaskūrybostaisykles.
Savo jaunystėjedudidžiausipriekaištai,kuriuos

girdėjauiškolegų:
1.Mesmanėme,kadGedayraprimityvasirneskai

tęsjokiųknygų...
2.Mesmanėme,kadjisspecialiaitaipdaro,t.y.atsi

gulairžiūriįberžąišapačios.Lygžmogusnegaližiūrėti
taip,kaip„visi“,t.y.normaliai...

KokiąreliginępatirtįsuformavoJūsųvaikystės ir
jaunystėsaplinka?KaipJūssuprantatekrikščionių
tikėjimą?KoksJūsųsantykissuBažnyčia,jeiguJums
„geriausiasklebonas–varnėnas“?

Nebuvautoksgudrusžmogus,t.y.vaikas,kadžinočiau
žodį„religija“.Ašturėjauvieną,du,trisvaizdinius,
išgyvenimus,kuriemantebėršventi.Kitaisžodžiais,
turėjaušventųpatirčių.
Patistipriausiojiišjų:pokaromanotėvasardavolabai

ilgątamsrudįlauką.Ašeidavaupasjį,kartaisnešda
masvalgyti,kartaisšiaip–išilgesio,išto,kadvaikai

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).

sigitas geda. 2001. Algimanto žižiūno nuotrauka

LIteratūra Ir reLIGIja



381NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 7–8

turidauglaiko.Buvolygirprietema,irsavojautada
silpnaregėmisakimistarpežy,plačiojevagojesuradau
mažąsidabrinįavinėlį.Lygiaitokį,kokįpaskuimaty
davauperVelykasVeisiejųbažnytėlėje.Betšitasbuvo
gyvasirtikras.Juodojetėvųžemėjepošimtamečiais
beržais...Paskuikažkasišvaikųpasijuokėiššitomano
avinėlioirašužsičiaupiau.Visamgyvenimui.
Tikraiesuturėjęstokiųarpanašiųpatirčių,betapie

jassunkupasakoti.
Poezijoskalbayrapramaišiuisuvaizduote,sutik

raisarišsigalvotaisdalykais.Manatrodo,kadbentjau
poetuipirmiausiaprivalutikėti,opaskuijauaiškintis
savosantykį,kaipjiskąnorssupranta,kokstasjoti
kėjimas,kąjistuoartuonorėjopasakyti.Mažiausiai
čiatinkažodisBažnyčia(išdidžiosiosraidės).Mano
vaikystėsbažnytėlėsbuvomažytės,dažnaiirmespatys
bandydavomejaspastatytiišgimtųjųlaukųakmenėlių.
Gimtųjųčiairgiperskambiaipasakyta.Savolaukuosiš
savolaukuoserastų,surinktų,išežerodugnoištrauktų
akmenėlių.Tarpsmilgų,rugiagėlių,kūkalių.Mespatys
„laikydavome“tenmišias,nepatoguprisipažinti,betir
klausydavomišpažinčių,„sutuokdavomporas“.
KaiJūsištraukiatevienąmetaforąišknygos„Jot

vingiųmišios“,taiviskas,žinoma,galiirjuokingaiat
rodyti.Sunkuyrasusikalbėtidviem,trims,keturiems
žmonėmspopenkiasdešimtiesmetų.Betgiaškažkodėl
suprantuBalioSruogostėvą,kuris,eidamassubūsimu
poetunaktįperjavųlauką,sakydavo:
–Paklausyk,Baliuk,avižėlėgieda!
Manau,kaddaugeliuivaikų(oirfilosofų)dabartai

sukeltųgardausjuoko.

XXa.literatūrojeDievasdažnaiminimaskaipkul
tūrinisšifras.ArtainėrareligijabeDievo,visųpirma
žmoniškumoetika?Armoralinėskategorijosneištirpdo
pačiosDievosampratos?KaipsuprastiJūsųteigimą,
kad„Dievasyrapirmasisdekadentas“?

Dievasmanniekadnebuvokultūrinisšifras.Labai
jaudidelėirplatitojiXXa.literatūra.Geriausuprantu
CzesùawąMiùoszą,sakiusį,kadXIXa.literatūrabu
voužpildžiusitamtikrątarpątarpŽmogausirDievo.
DidžiojiXIXa.literatūra.Beveikreligijospakaitalas.
Anglų,vokiečių,rusų,lenkų...GalopatėjoFriedrichas
Nietzscheirpasakė:„Dievasmirė!“
XXa.literatūra,manogalva,vertėsi...beDievo.Maiš

tininkų,bedieviųrevoliucionierių,moterųliteratūra.
DaugiausiaDievosurastapačiojekalboje,betkalbos
Dievas(nežinau,arjįgalimarašytiišdidžiosiosraidės)
labaidažnaivedademonųlink,patiesstipriausiojoiš
velniųlink.Galbūtiššiostragikosbėgdamaskitados
didelismanoautoritetasšveicarųkatalikųvyskupas
WalterisMuschgas(fundamentaliosstudijos„Tragiš
kojipasaulioliteratūra“autorius)padarėišvadą,kad

nėvienasmenininkasnetnesapnavo,kuryratikrasis
Dievas(cituojuišatminties,regis,tenbuvoparašyta,
niekonenutuokėapietikrąjįšventumą,pamaldumą,
dievotumą...).Manesukrėtėtokiosmintys.Dėltogili
nausiįŠventraštįirdaugybęteologiniųmokymų,gnos
tikusiragnostikus,budistusirZenmeistrus.Platoną,
DionisijąAeropagietą,MokytojąEkhartą.
DėltopuoliauverstiGregorąNarekacą,Psalmesir

t.t.
Frazė,kuriąJūstaiplengvaiištraukiateiškonteksto,

nėrateigimas.Poezijapaprasčiausiaitaipneskaito
ma.
Jeigučianusišypsotumeirpaklaustume:„Okaipgi

skaitoma?“,vienasišatsakymųgalėtųbūti:
–Dievobūtairten,kurtriūsė,pavyzdžiui,Charles’is

Baudelaire’as.

ArkūrybojerėmėtėsŠv.Raštotemomis,situacijomis?
KokiomisŠv.Raštonuostatomis,vertybėmisvadovau
jatėsgyvenime?

Kasbentužmetėakįįmanojaunystėspoemą„Straz
das“,nesunkiaigalėjoatpažintidaugybęevangelinių
temų,užuominų,situacijų.PirmojoDidžiosiosLietuvos
poetoirkunigogyvenimasatitinkatai,koišpoetoir
žmogausreikalavoOsipasMandelštamas: „Laisvas
Kristauskančiųmėgdžiojimopasirinkimas“.Poema,kuri
sovietmečiubuvožiauriaicenzūruota(„Ledynasbaltas
kaukaspenis“turėjopaantraštę:„Psalmės.14stočių“).
Keturiolikavadinamųjųpanteistiniųgiesmiųnurodotik
viena–Kristauskankinimostotis.Yradargyvųvyrų
irmoterų,kuriesuprato,jogtaipoemaapieŠiaurinį
Kristų...Šiuoraktu,beje,jinaitėraatrakinama.
Niekadnemaniau,kadreikiagyventikokiomisnors

ypatingomisnuostatomis.Manoa.a.TėvasirMoti
namokėmanegyventiširdimi,pasikliautiširdimi,
neskriausti.Yraseptyniosdidžiosiosnuodėmės ir
dešimtDievoįstatymų,betjieturibūtikraujy.Taip,
pavyzdžiui,josirjiesurandamiKristijonoDonelaičio
„Metuose“,tikneišvardyti,oišreikšti.Perteiktitaip,
kadpaprastaakisnematoirneužkliūva.Stebiesižmo
guspačiapoezija.

Argalėtumėteapibūdinti,kąjaučiatėsperėmęsišVa
karųpoetinėsmąstymo,idėjųtradicijos,okąišRytų?
Kaipšiosdvimentalitetų,kultūrųsrovėssutariaJūsų
kūryboje?

Deja,niekonegalimaperimti tiesiogiai.1988m.
skaičiauapietaipaskaitąTaborFarm(vėliaubuvo
paskelbta„Metmenyse“).Klausytojaigalbūttikėjosi,
kadašpažersiumadingųvardžiųirpavardžių.Maniš
kėtezėbuvo:kąnorsperimti,pasiskolintigalimatikiš
pradmenų.Čiaveikiadėsniai,šiektiekpanašūsįche

Bū NA šVie sos, ku ri pri Lygs tA Auk sui



382 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 7–8

Ą „NAu jo jo ži di NioAi dų“ kLAu si mus At sA ko si gi tAs ge dA

mijos.Jungiasitikpirminiaielementai.Lietuvojetuos
dalykusbuvoperpratęKrėvėirMikalojusKonstantinas
Čiurlionis.Norintkąnorssujungti,reikiasuvokti,kas
yrapirmapradiška.Visakitatėra„povųuodegos“.Da
bardaugapsišaukėliųpasaulyje–apsikaišiusiųpovų
plunksnomis,t.y.manipuliuojančiųdideliaisvardais,
pavardėmis,sąvokomis,kategorijomis.

Koks,Jūsųnuomone,yraryšystarpreligijosirlitera
tūros,apskritaikultūros?Arįmanomapomodernistiniu
laikotarpiureliginėliteratūra?Kąjigalibylotišiuolai
kiniam„žmoguibeDievo“?

Ryšioesama,arbaesamalabaidaugelioirbegalo
subtiliųryšių.Bėdata,kadmenininkai,kūrėjai,kul
tūrininkaidažnainepaisohierarchijos.Mesesame
tikžmonės,galpasitaikotokiųžmonių,kurieturiir
dieviškųsavybių.Didžiumatikmanositurį.Taišarla 
tanai,apsimetėliai,mulkintojai.Jeigunorite,šėtono
pasiuntiniai,pusdemoniai.Didelismenininkastam
tikrojkelioatkarpojprisipažįstaesąsdarytojas.Dievas
kuria,omesdarome.Mesesamemirtingieji,tie,kurie
žino,jogsudūlės.
Literatūrosvaizdiniaikylaišreligijosvaizdinių.Čia

manneaiškuviena:kuryrakokiosribos.Egzistuojatrys,
keturi,penkigalingivaizdiniųarealai.Pradmenysevis
kaskylaišDievo,t.y.kosmoso.Tenvaizdiniaisusiliečia.
Labaigalingosvizijosgimstairišdangaus,irišžemės.
ŽemėyradidžiojiGimdytoja.Dangustada–lygirTėvas?
Esamadarirkitų...Betčiagalimairnusikalbėti.
Yradalykų,apiekuriuostylima,įkuriuostikžiūrima

arbajieįmustyliaižiūriiršypsosi.
Yragyvųjųirmirusiųjųpasaulis,yravėliųpasaulis,

tarpiniųbūtybiųpasaulis.
Kultūraturiaiškintižmonėmstai labaižmogiška

kalba.Daugelįdalykųkultūratiksunormina.Tada
menininkasprivaloviskąvėl „sugrąžinti įchaosą“.
Tątiesąžinojo,pavyzdžiui,LiTaiPo.įTao–visųdi
džiausiąjąkelią,skaidrumą.Kūrėjasvaldoirkultūrą,
irchaosą,irdermę,irnedermę.Dermėyranedermėj,
nedermė–dermėje.
Žmoguikartaisatrodo,kadnėrajokiodievo, jokių

dievų.Liekatikjampadėjusiosrankos.Tai,kasjįgel
bėjo,gelbstiirgelbės.
Taigiviskasyraįmanoma.Visokiosliteratūros.Daug

jųgalidarbūti.

Atrodo,Jūsųkūrybojenėravertybinėshierarchijos
tarpgamtosirkultūros.Artaireiškia,kadnegamtasu
kultūrinama,betkultūrasugamtinama?Artoksgamtos
pasaulėvaizdžiogyvybingumas,vislumasyrasavotiško
panteizmoskelbimas,artikpoetinėpriedangairkaukė
estetiniamįspūdžiuiįskelti?

Atrodo,kadišdaliesįšįklausimąšiektiekbūsiu
atsakęs.Hierarchijayra,vertybiųskalėvisdėltoiš
lieka.Kaikassukeičiamavietomis.Norėjauparodyti,
kadgalėjobūtiirtruputįkitaip.Pavyzdžiui,minėtoje
poemoje„Ledynasbaltaskaukaspenis“.Arba„Mirties
rudenėdeivė“.Tensvarbusuvokti,jogvykstabūtybių
manifestacija.Tamtikra„eisena“irDievo, irNieko
akivaizdoje.
Irmirties,irpomirtės.
Gaila,žmonėsmano,kadkokienorsmoto,epigrafai,

nuorodosniekonereiškia.Manoanųdienųbičiuliai,
pvz.,PetrasRepšysarRomasKalonaitislabaigreitai
tuoskūriniusperprato.MesžavėjomėsJeronimuBos
chu,DanteAlighieriu,senovėsindų(sanskrito)poezi
ja.PaskuiatėjoeilėGottfrieduiBennui,Albrechtui
Düreriui,abiemBreugheliams,LucasuiCranachui,
OskaruiMilašiui.
Darlabaidaugvardų.IkiSalvadoroDalî,PaulioDel

vaux,RenéMagrite’o...Rašiauapiebūtybiųmanifesta
ciją,dabarturėčiaupradėtiautoritetųmanifestaciją?
Manatrodo,kadjiemane„atsimena“,kaipirkokių

50tautųpoetai,kuriuosverčiau.Kaipirgyviarbajau
miręmanodraugaiirbičiuliaiLietuvoj,Rusijoj,Len
kijoj,Armėnijoj,Švedijoj,Prancūzijoj.
Kokįnors„panteizmą“mankaišiodavoirsovietiniais

laikais.Nemėgstupanteizmo,nesudievinęsgamtos.
Jeigujojeatpažįstužiogą,skruzdę,voverę,medį,tai
yraatpažinimas.Lemtingasmanoir jųsusitikimas.
Vienintelisirnepakartojamas,kaipsuanuojuAvinėliu
neatmenamojemanovaikystėsdirvoje.Tokiaisatvejais
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plykstelišviesapačiosesmegenųviršūnėlėse...Tikiuosi,
kadirjiemanekurnorskadanorsatpažins.

Literatūrosmokslininkaitvirtina,kadSigitasGeda
kuriaindividualiąmitologiją,kurvyraujapasauliokil
mės,kultūrospradmenųatsiradimovaizdai.Armitas
taippakeičiareligiją,arjiyrasuestetintaspagonybės
variantas?

Mitologijossukurtineįmanoma.Kaipirmito.Sykį
RomualdasGranauskasapstulbo,kaipasakiau,kad
mitasyračiairsumumis.
Atokvėpiui,perpauzępasakysiu–„Obuvotaip!“
Romasklausia,kasčiayra,kasdedasisujuotada,

kaipakliūvaįlaukus,kuriuoseaugo,kaibūnatenai,
kurgimė.
Sakau:
–Angelasnusileidžia.
–Kaip?Koksangelas?
–Ten,kurgimstažmogus,tarkime,vaikas,nusilei

džiairjoangelas.Gyvenasutavimi,verkia.Dėltoprieš
mirtįtraukiasugrįžtitenai.
–Taikasčiayra?
–Mitas.
–O,taigeraimanpaaiškinai,ačiūtau.Oašmaniau,

kadmitaskažkurpraeity...
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Niekasnegalipakeistireligijos.Religijaįeinaįmitą,

sugrįžtaįmitą.Pati.Kaipirdidelėpoezija.Tojepačioje
konferencijoje(TaborFarm),apiekuriąjauužsiminiau,
manęsklausė irapiekatalikybę.Maždaug:„Ką jūs
ten,Lietuvoj,galvojatapieateitieslietuviųtikėjimą,
Kristų?“
Buvau,kaipsakoma,užkluptasirtepasakiautiktiek,

kadKristusmumsbusreikalingassu„visakosmine
galva“,kaipsakėšv.Paulius.
Patssutrikau:negitiekdaugKristausmanreikia?
Neatsižadutos„galvos“...
Kartą,kaikalbėjomėssuJuliumSasnausku,jisirgi

apstulbinomane.Sako:
–Kureinu,pasilenkiu,matauKristų.Aržmogųlai

doju,arkitur...
Dabar,tiesa,nežinau,arjamtaipbūna.Basą,nu

plyšusą,kruviną...Didelisturėtųbūtijotikėjimas.Aš
dažnaimatauirlabaimažusvabalėlius.Pavyzdžiui,
Perkūnoožkelę.

Aršiuolaikinėjepoezijojeesamadvasingumo?Štai
JūsųvaizduojamasStrazdas–kunigas,poetas,mergi
šius,„pusprotis“,–arjisdvasingas?Ardvasingumas
susiklostoištokiosprieštarųpynės?Arapskritaiesama
dvasingųlietuviųrašytojųirkaipjųkūrybojepasireiš
kiareliginėdvasia?

Ten,kuryrakūrybos,visadyrairdvasingumo.Apie
Strazdąjautiekprikalbėta.Jisnebuvomergišius,jis
tikturėjovaikų.Tokiųkunigųirdabarpasitaiko.Ar
juosreikėtų...išromyti?Strazdasnebuvopusprotis.Jį
išvarėišproto.Taibuvovienasmokslingiausiųvyrų
anometoLietuvoje.Arsovietmečiunebuvoprotingų
kunigųirpoetų,kuriesėdėjodurnynuose?
JustisMikutis, tarpkitko,kasrudenįteneidavo.

Savonoru.Irkitieidavo.Ašjuostenlankydavau.Ir
NaujosiosVilniospsichiatrinėj, irRygossenamiesty.
Keliolikasykių.Nueidavautensualyvųpuokšte ir
keturiaisčekiškoalausbuteliais.PaklauskiteKnutą
Skujenieką,daugiaupapasakos.
Lietuvojeyravisko,regis,netmangano.Labaidažnai

pasmustrūkstatikproto.

KodėlkartaispoetuiSigituiGedainorisipabėgti„iš
eilėraščioganyklų“?Kokiefundamentalūsgyvenimo,
kūrybosirLietuvosklausimaijamrūpi„zonojeikieilė
raščioiružeilėraščio“?

Žmogusyratokssutvėrimas,kadišvisurnoripabėgti.
Gaila,nevisadužtenkajėgų,sveikatos,pinigų.Klau
simaivisuryratiepatys–fundamentalūs.Tiesa,jei
pasaulyjebūtųtikjie,taimesneištvertume.Pasaulis,
beje,yradarirdidelėbanalybė,ypačžmogausgyveni
mas,fundamentaliojibuitis,–taitaipbanaluirslegia,
norsstauk.Manolaikaisišjosbūdavobėgamaįrimtį.
Kiekvienasrimtumasvainikuojamasšventumu.

ArXXIa.literatūragaliprikeltiirkaipšiuolaikinį
sulaužytą,deformuotą,randuotą„varliaveidįžmogų“?
Araktualusdarreliginis tikrovės interpretavimoir
perkeitimobūdas?

Žmogusnėra„varliaveidis“.Kartaisjistoksgalipa
sirodyti.Tiesa,sulaužytasgalibūti.Kiekvienąžmogų
galimasulaužyti,palaužti.Tačiaužmonėsturisavybę
atsitiesti.Tuojiepanašesniįaugalus,oneįžvėris.
Mačiaudaugsulaužytųirpalaužtųžmonių,užkiek

vienoslypėjojodaliairlikimas.Žmogusturiatskirą,
savąjį likimą,galbūtsavąprakeiktą.Sykiu–savąją
viltį.Irvalią.
Netgi jeinebūtų(neliktų)literatūrosXXIamžiuje,

žmonijadartūkstantįmetųgalėtųlaikytistuo,kasjau
sukurta.Mūsųistorijayrakilusiišpagreitintolaiko.
Žmogusyrabūtybė,kurisurandaišeitį.Kitadosišėjo

išurvųirišledynų,iškapų,lagerių,kumetynų,kalė
jimųirkolchozų.Nereikalaukimeišliteratūrosto,ko
jinainegali.Literatūra–tikgarstyčiosgrūdelis(juk
geraižinote,iškuršispalyginimas).
Ašjąmylėjau,gimtąjąlietuviųliteratūrą.
Irtebemanau,kadkeliųšimtmečiųlietuviųrašytojaine

galėjojaidaugiauduoti.Mumstrūkstasupratingumo. 

Bū NA šVie sos, ku ri pri Lygs tA Auk sui
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Dukartus„Metuose“minimaspernaimiręshuma
niškasponas.Pirmąsykį jisprisimenamas„Vasaros
darbuose“.Visidarbuojasitaip,kadnėrakadanetbe
paliovosžliaukiantįprakaitąnusišluostyti,opripuolusį
priebalosatsigertivargšąbūrą„Diksassulazdadar
mušanabagą“(VD216).Tadairnusikamavęsbūras,
irautoriussuširdgėlasušunka:

 Ak,ponamtsrot,ak!dėlkomumsnumireipernai?
 Ak,sutavimjauirlinksmybėsmūsųprapuolė!
 Ak,tėtuti!tavęskasdienkiekvienspaminėdams

220 Irdūsaudamstaipnesvietiškainusiverkia,
 Kadirakysjaukeliemsišpūtipradėjo;
 Okitidėlto,veikprotovisonetekę,
 Baudžiavą,kaipjiemsreik,atliktjaunedera

bėdžiai.
 (VD217–223)

Toliauprisimenamasgerojoponožmoniškumas:jis
irgigujęsbaudžiauninkusįbaudžiavą, liepdavęsne
tinginiauti,odirbti,betbūrųneįžeisdavęs,užstodavęs
iružtardavęs,neleisdavęsDiksuinegailestingaidovyti
žmonių,operrugiapjūtėskarščiusparūpindavęsdar
bininkamsatsigertigiros.Todėliškrūtiniųsavaime
vėlveržiasirauda:

 Ak,ponamtsrotmiels!dėlkomumsnumirei
pernai?

 (VD241)

TačiauPričkus jaučia pareigą sustabdyti būrų 
verksmus:

 Stui,–tarėPričkus,–jaubensykįpaliaukite
zaunyt

 Irbengėdėkitėstokionetikusiobūdo.

mįs LiN gAs kris ti jo No do Ne LAiČio 
„me tų“ epi Zo dAs

DaliaDilytė

 Kasjaubusišjūs,kadvisraudodamikauksit;
245 Opaskui,aklibeiprotovisonetekę,

 Neivaikusaugyt,neidarbusdirbtnegalėsit.
 (VD242–246)

Pričkusprisipažįstairpatsišgyvenęsdidžiulįstresą,
keliasnaktisištisaiverkęsirmiegotnegalėjęs,išmiegų
šokdavęs,betpaskuiišsigydęs,iššaudamasiššautuvo.
Matyt,jisnoripasakyti,jogšūvissukrėtėjosąmonęir
užgožėsielvartądėlgerojoponomirties.
KitąkartągerasisponasprisimenamaspoPričkaus

mirties„Žiemosrūpesčiuose“.Dabarbūrusišmintingai
maldopagirtinasSelmas:

 Ojūsvargdienėliai,jūsvyžotinabagai,
 Jūsbaudžiauninkai,bernai irkaimeniųker

džiai!
 Irkasdardaugiausyrstenančiųnabagėlių,
 Ramdykitbenašarasirgipaliaukiteverkę!

500 Žinomjukvisi,kaspernaimumspasidarė
 Kaip,žėlėkDieve!ponsamtsrotsmūsųnabašninks
 Numirdamsnuoglaimumsraudądidępadarė.
 Ak,ponamtsrot!ak,dėlkomumsnumireipernai?
 Žinotjuk,kaipmes,perdaugraudodamibėdžiai,

505 Ak,žėlėkDieve!baisingąsukatągavom,
 Odaugums,užkimęsjau,kalbėtnegalėjo.
 Ogidabar,kadvėlišnaujoverktnesiliausim
 Irilgiausnesvietiškaivaitodamikauksim,
 Turmūsakysiškirmytirkūnsnusidovyt.
 (ŽR496–509)

Šisdukartuspavaizduotasberibisskausmasdėlšir
dingojoponomirtiestyrėjųinterpretuojamasįvairiai.
VincuiMykolaičiuiPutinuijisjokiųklausimųnekelia:
„Užtokįhumaniškoelgesiominimumąbūrainegalijuo
atsidžiaugti,ojamnumirus–atsigailėti“1,–aiškinajis.
VytautasKavolislaikošįepizodąDonelaičiopavaizduota

dALiA diLytė (g. 1944) – Vu klasikinės filologijos katedros 
ve dėja, antikinės literatūros tyrinėtoja, vertėja.

LIteratūroS IStorIja

1 my ko lai tispu ti nas V., „do ne laičio „me tai““, in: Kris ti jo nas Do
nelaitis literatūrosmoksle irkritikoje, sud. kos tas do vei ka, Vil nius: 
Va ga, 1990, p. 137. 
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hiperbolizuotolietuviųpolinkioįašarasišraiška2.Jonas
Stoskeliūnasbjaurisi:„Toks„persūdymas“vedaautorių
netikineskoningo,kraštutinio,neįtikinamorealizmo“3.
LeonuiGineičiuibūrųverksmasatrodokomiškas.Jis
mano,jog„irpatspoetassavolaiške(II)suhumoruci
tuojašįepizodą“4.Tąpatįteiginįšisautoriuspakartoja
irkitojeknygoje:„Tačiau„gerasis“poemosamtsrotas
vaizduojamaskaippraeitiesepizodas,obeto,iršiuo
atvejuneatsisakomasatyriniųbruožų:būrųverksmas
apgailintvelionįyraveikiaukomiškas,negutragiškas“5.
AlbinasJovaišasšiamepizoduiskiriadaugiausiavietos.
Jisišesmėsirgimano,jogvaizdasyrakomiškasarnet
satyriškas:„Išpradžiųšisponasminimaskaippriešin
gybėbūrųskriaudėjams.Irapietaipasakytarimtai.Bet
tasrimtumasprapuola,kaiK.Donelaitisimavaizduoti
kolektyvinębūrųraudądėlponomirties.Jitiekpadidin
ta,jogdarosikomiška“6.Panašiaišisautoriusteigiair
kitur:„Kartusušiomisraudųformulėmispradedarastis
pašaipa,reiškianti,kadširdingasisponassuvokiamas
satyriškai.Pasakotojashiperbolizuojakolektyvinįbū
rųverksmą:keliemspradėjopūtiakys,kitibeveikviso
protoneteko,nepajėgiaatliktibaudžiavosdarbų.Kryps
tamaįparodiją–pasityčiojimą“7.IrvisdėltoJovaišas
vienintelisjautriaipagaunairsuvokia,jogčiakažkas
netaip,kažkasneaišku, jogturėtųbūti logiškesnis 
aiškinimobūdas.Vienur jissako: „Širdingojopono
epizodas–mįslingas“8.Kiturpripažįsta:„Sudėtingiau
siaihiperbolizuotasirsunkiausiai interpretuojamas
širdingojopono(amtsroto),mirusiopernai,paveiks
las“9.Trečiojevietojesamprotauja:„Prisiminimaiapie
širdingąjįponą–keistasautoriausžaidimas:neaišku,
arkalbamarimtai,arnerimtai.Šioponopaveikslas
ganapaslaptingas.Išpradžiųjisminimaskaipbūrų
užtarėjas.Irtaipasakytarimtai.Bettasrimtumas
susvyruoja,kaiK.Donelaitisimavaizduotikolektyvi
nębūrųraudądėlponomirties:jitaippadidinta,kad
darosikomiška“10.
Ištiesųverkiantreikėtųaiškausirlogiškoatsaky

moįbirtebyrančiusklausimus.KodėlDonelaitisdu
kartuspoemojepateikėbūrųsielvartodėlširdingo
joponomirtiesvaizdą?Kodėlšisepizodasbuvo jam
svarbus?Jukpoetaskaiptikšiąvietąskaitėkartąją
aplankiusiemsbičiuliams11.Negalėjojisgarbingiems
intelektualiemssvečiamsskaitytiatsitiktinės,be
prasmės,nereikšmingosištraukos.Arištiesųvaizdas 
komiškas?Tačiaukamreikiatokiokomizmo?Kodėl 

poetas tyčiotųsi išgerojoponoatminimo ir išsavo
mylimųbūrų?
Galimasutiktisuteiginiu,jogsielvartodėlgerojopono

mirtiesvaizdasyrašiektiekhiperbolizuotas.Tačiau,
manonuomone,hiperbolėpavartotanetam,kadDone
laitisbūtųnorėjęspabrėžtilietuviųpolinkįįašarasar
kadbūtųsukeltaskomiškasefektas.Donelaitisnieko
nenorėjoneiišjuokti,neityčiotis.Manyčiau,joggedulo
dėlširdingojoponopaveikslopagrindasyrafilosofinis.
Šiameepizodegvildenamas labaisenas iramžinas
klausimas:kiekreikiagedėti?Aržmogųužgriuvęs
sielvartasturibūtibegalinisiramžinas?Atsakymąį

Brošiūros „kristijonas duonelaitis, jo gyvastis ir darbai“ titulinis 
puslapis. tilžė, 1914

2 ka vo lis V., „epochų signatūros“, in: idem, Žmogusistorijoje, Vil
nius: Vaga, 1994, p. 415.

3 stos ke liū nas j., „do ne laičio „me tų“ sti lius“, in: Kris ti jo nas Do ne
laitisliteratūrosmoksleirkritikoje, p. 368.

4 gi nei tis L., Klasicizmoproblema lietuvių literatūroje, Vil nius: 
Vaga, 1972, p. 134.

5 gi nei tis L., Kris ti jo nas Do ne lai tis ir jo epo cha, Vil nius: Vaga, 
1990, p. 281.

6 jo vai šas A., „mo ra lės kri te ri jai k. do ne laičio kū ry bo je“, in: Darbai

apieKristijonąDonelaitą, sud. Leonas gineitis, Algis samulionis, Vil
nius: Vaga, 1993, p. 17.

7 jo vai šas A., Kris ti jo nas Do ne lai tis, kau nas: šviesa, 1992, p. 86; 
pa na šiai ir p. 149–151.

8 jo vai šas A., „mo ra lės kri te ri jai k. do ne laičio kū ry bo je“, p. 17.
9 jo vai šas A., Kris ti jo nas Do ne lai tis, p. 149.
10 jo vai šas A., Senoji lietuvių literatūra, kau nas: šviesa, 1998, p. 

213.

mĄs LiN gAs kris ti jo No do Ne LAiČio „me tų“ epi Zo dAs
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jįgraikaibuvoužsirašęDelfųApolonošventyklosprie
menėje.Senųsenovėjejįpriskirdavovienamišseptynių
išminčiųSolonui,vėliauvadinotiesiogDelfųišmintimi.
Jisskambataip:mhden agan(niekoperdaug).Būtentšį
pasakymąprisimenaPlutarchas,rašydamaspaguodos
veikaląnetekusiamjaunosūnausdrauguiirraginda
masnegedėtipernelygsmarkiai12.Suvokdamipasaulį
kaipdarniąirtvarkingąvisumą,graikaidaugdėmesio
skyrėsaikobuvimuivisosesrityse.„Didisvyras,–teigė
Aristotelis,–perdaugnesidžiaugslaimeirperdaug
nesikrimsnelaimėje.“13Šismetriopatijavadinamas
praktinėsmoralėsprincipasbuvosuformuluotasPlato
no14irpopuliarusvėlesnėjeAkademijoje.Jįperėmėne
tikAristotelis15,betirViduriniojibeiVėlyvojistoja16.
„Arašpatariutauvirstigeležimi, liepiunėvienam
veidoraumenėliuinevirptelėtiperlaidotuves,nelei
džiuširdžiaiperštėti?Visaine.Taibūtųnedorybė,o
nežmoniškumas, jeigužmogusįartimųjųlaidotuves
žvelgtųtokiomispatakimis,kaipįjuospačius,jeigu
nesijaudintų,kadsaviejiatplėšiaminuojo“17,–rašo
Senekadraugui.„Betjuknatūralugedėtisaviškių“,–
teigiaSenekairaudantimirusiosūnausmotina.„Kas
gisakopriešingai,jeisusaiku“,–atsakojaifilosofas18.
Taigiantikinėfilosofijareikalaujasielvarto,kaipirkitų
išgyvenimų,saiko.Josnuomone,nesaikingaširdgėla
yrayda.Jisukrečia,iškreipia,susargdinairgedinčio
žmogaussielą,irkūną.
Donelaitispabrėžia,jogbūraisielvartaujanesaikin

gai:jienesvietiškainusiverkia(VD220),visraudodami
kaukia(VD244),perdaugrauda(ŽR504),nesvietiškai
vaitodamikaukia(ŽR508).Toksbegalinisgedėjimas
pakenkiaargalipakenktijųsveikatai.Įdomu,kadir
Donelaitis, irantikiniaiautoriainurodotuospačius
sielvartosukeltųnegalavimųsimptomus.
Donelaitispabrėžia, jogkeli begaloverkiantys

būrainetekoargalinetektiakių.Poetaspasitelkia
raiškiusvaizdus: „akys jaukeliems išpūtipradėjo“
(VD221);„opaskui,akli...“(VD245);„turmūsakys
iškirmyt...“(ŽR509).Tokįpatįišverktųakiųmotyvą
keliskartuspakartojaSenekaužuojautosirpaguodos
temaparašytuoseveikaluose:defessosexhaustosque
oculos–pavargusiasirišvarvėjusiasakis19;exhaus
tosfletibusoculos–nuoverksmųišvarvėjusiasakis20;
casusacerbus...oculos tuos...sineulloflendifineet

conturbat idemetexhaurit–žiaurinetektis... tavo
akis...begaliniuverksmuirdrumsčia, irvarvina21.
Kaipmatome,Senekosvaizdasmonotoniškesnis ir
netoksišraiškingas,betišsekusių,išvarvėjusiųakių
motyvasyraanalogiškasdonelaitiškam.Seneka,kaip
ir išmintingiejiDonelaičiobūraiPričkussuSelmu,
ryžtingaismerkiatokįakiųpraradimąirenergingai
įtikinėjagedinčiuosiusbaigtiraudas.
KitaDonelaičionurodomaširdgėlossukeltaligayra

džiova:„baisingąsukatįgavom“(ŽR505).Senekairgi
dukartuspaminidžiūvimądėlgeduloskausmo:quid
itaqueiuvatdoloriintabescere?–kamdžiūtiišsielvar
to?22 quiditaqueeiusdesideriomaceror?–kodėldžiūvu,
joilgėdamasis?23

Darvienabegalinioliūdesioatnešamanelaimė,Do
nelaičionuomone,yraprotopraradimas,trukdantis
žmoguidirbtikaipdera:„Okitidėlto,veikprotoviso
netekę“(VD222);„protovisonetekę“(VD245).Būrų
poetaspabrėžia,jogtokiaprotonetektistrukdoatlikti
baudžiavą,augintivaikus,nudirbtivisusdarbus.An
tikosautoriaiirginurodošiąsielvartosukeltąnegalią.
Plutarchasminėtameužuojautosveikaledrauguiteigia,
kadsielvartasyrapavojingiausiasišgyvenimasišvisų
kitų,nesdaugeliuisukeliabeprotybę–manian24.Seneka
irgikalbaapiebeprotybę–insaniam25.Ciceronaslaiko
savopareigaparodyti,kaipreikėtųšiąsielvartosukeltą
ligągydytiirskiriašiamdalykuididelętrečiostraktato
„Tuskulopašnekesiai“knygosdalį26.Apžvelgęsįvairių
filosofijoskrypčiųteikiamaspaguodospriemones, jis
siūloprimintisielvartaujančiamžmogui, jogvisiyra
mirtingi,jogširdgėlaniekonepataisysirnepadės,pa
teiktipanašauslikimopavyzdžių,okaipamokymaiir
pavyzdžiainegelbsti–rūsčiausubarti.Senekaužuojau
tostemaparašytuoseveikaluoseirginusiteikęskalbėti
griežtai.Teisindamasisdėlnemaloniųžodžių,jissako
sūnausgedinčiaimoteriai:„Negaliudabarmaloniai
iršvelniaiartintisprietokiokietoskausmo.Jįreikia
sudaužyti“27.
TaigibardamibūrusDonelaičioPričkussuSelmuelgiasi

kaipsenovėsfilosofai,oširdingojoponomirtiesepizodas,
kaipirDelfųišmintis,kalbaapiesaikoreikalingumąir
reikšmę.AnalogijasuAntikosrašytojaisyraakivaizdi,
irtainenuostabu.IrCiceronas,irSeneka,irPlutarchas
buvopopuliarūsDonelaičioepochosautoriai.

dA LiA di Ly tė

11 do ne lai tis k., Raš tai, red. kom. kostas korsakas (pirm.) ir kt., Vil
nius: Va ga, 1977, p. 273.

12 plut. Cons. ad Apoll. 116 cd.
13 Arist. eth. Nic. 1124 A (ver tė jo nas dumčius, in: Aris to te lis, Rink

ti niai raš tai, Vil nius, 1990).
14 pvz., plat. rep. 604 bd.
15 Arist. eth. Nic. 1105 b – 1109 d.
16 Anks ty vo ji sto ja skel bė vi siš kos ne jaut ros (apa ti jos) prin ci pą.
17 sen. epist. 99. 15. Vi sas se ne kos vei ka lų ci ta tas ver tė au torė. 
18 sen. Cons. ad marc. Vii. 1.

19 Cons. ad marc. i. 5.
20 Cons. ad po lyb. ii. 1.
21 Cons. ad po lyb. V. 3.
22 Cons. ad po lyb. V. 2.
23 Cons. ad po lyb. iX. 3.
24 plut. Cons. ad Apoll. 102 c.
25 sen. Cons. ad po lyb. XVi ii. 6.
26 Cic. tusc. disp. 23–32.
27 sen. Cons. ad marc. i. 8.
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Intelektuale,humanitarikos(filosofi
jos,literatūros,istorijosirpan.)lauko
dirbėjau,ketinąsjamelikti.Tunuolat
skundiesivargingasavobūkle,pinigi
niaisnepritekliais,išvisuomenėsbei
politikųpatiriamomisnuoskaudomis.
ŠiedalykaiTauneretaisukeliavisiško
nereikalingumojausmąbeinorąpaieš
kotikonorsgeresnio,praktiškesnio,
taiyratapusklerku,administrato
riu mi ar lais vu ver sli nin ku nu trauk ti 
savokaiphumanitaro intelektualo
egzistavimą.
Buvolaikas,kaiTavoankstesnieji

kolegostapopolitikaisarpolitikųpa
tarėjais,kaikurienetsukūrėpelningą
versliuką.Savopasyvumopriežas
tiesTuniekaipsauirkitiemsnegali
pateisinti,galbūtnumanai,kadesi
atsilikėlisartinginysbeiniekokito
veiktipaprasčiausiainesugebi.Šioje
gyvenimokryžkelėjenegailestingai
pragmatikaidiktuojantsavastaisyk
les,Tauliekavienintelėišeitis–tapti
humanitarumokslininku.Mokslinin
kas,įrodantismokslinęsavoveiklos
vertę,savomoksliniųpasiekimųsvar
bągyvenimopraktikaibeiveiksmin
gesneivisuomenėsraidai,šiandien
neginčijamaiyražmogus,bekurio
jokiažmoniųbendrijanegaliapsieiti.
Žinoma,priklausydamaskuriainors
senai(galbūtdaugelionuomonepa
senusiai)humanitarineispecialybei,
Tunegalėsi lygiuotis įsavokolegų
sociologųskaičiuojančios,tiriančios,
numatančios,hipoteziųnepasitvirti
nimopriežastispaaiškinančiosveiklos
moksliškumą.TačiauirTugaliveikti
moksliškai.
Jeiapsisprendeitaptimokslininku,

Taubūtinažinotikaikuriasrašytas
irnerašytas taisykles.Pirmiausia 

aka de my bė

Bū ti ar ne bū ti... moks li nin ku,
ar ba at vi ras laiš kas kenčiančiam hu ma ni ta rui

TOMASDAUGIRDAS

irkaiprašai,kąveiki irkaipveiki.
ViskasbusapgaubtaTavomoksliš
kumoaureolėsirtaipapsaugotanuo
įvairiausiųprašalaičiųkritiniųpa
stabų.Taunebereikstaptipolitiku
arkuriosnorsvisuomeneipraktiškai
svarbios srities žinovu.Mokslinio
statusopaženklintasgalėsireikalauti
visosvisuomenėsvardureikštisavo
nuomonę.
GalbūtTaukylaklausimas,kaip

šiandientampamamokslininkuhu
manitaru.Jeiesiskaitęsdaugsenų
knygų ir įsivaizduojimokslininką
humanitarądienąnaktįpraleidžian
tįtarpjų,šiandienturėtumpakeisti
savonuomonę.Žinoma,esamairtokių
entuziastų,besilaikančiųsenųjųide
alų.Tačiauneapsigauk:jųnėraitin
daug.Eilinisšiandienosmokslininkas
humanitaraskiekprimenasenųjųdie
nųalchemiką.Tiesa,jisdienasleidžia
nekolbojemaišydamasįvairiausias
esencijas,siekdamasišgautiauksą,
jisstebineužkolbosstiklopertvaros
vykstančiusprocesus,o internetan
įjungtokompiuterioekranopavir
šiujepasirodančiusženklus,kurių
skirtingimišiniaineretamsudaro
mokslopagrindą.Internetasyravie
ta,kuriojeitingausiaisukauptatai,
bekošiandiennetnebandyk„daryti“
mokslo–mokslinėinformacija.

Mokslininkutaptišian
dienpradedamajauuni
versitete.Lietuvoje,kur
mokslinisstatusasžymi
statusąvisuomenėje,to
siekiama,kogero,daug
intensyviau negu bet
kuriojeVakarųšalyje.
Universitetasyratapęs
visuotiniomoksliškumo

kasyrapripažįstamasmokslininku.
Gerai,jeidirbimoksloįstaigoje,tačiau
svar biau sias moks li nin ko at ri bu tas, 
žinoma,yramokslo laipsnis.Jei jo
neturiirgalvoji,kadtainepasiekiama
tvirtovė–taidarvienasneginčijamas
įrodymas,kadmokslasturididžiulį
autoritetą.Prisiskaitęssenųiršiuo
laikineipraktikaivisainetinkamų
knygų,galiklaidingaimanyti,kad
mokslininkaisgalivadintisturintieji
magistrolaipsną.AntaiGoetherašė
apienenuilstamaigyvenimotiesos
ieškojusįmokslininkąFaustą,kuris
nesigėdijoteigdamasesąsmagistras,
daktaras.Šiandienmagistrolaipsnis
yrapatyręsnegrįžtamąinfliaciją.Tau
neliksniekokitakaiptaptidaktaru.
Idantgeriausuprastumšiolaips

niosvarbąjoturėtojuiirvisuomenei,
patartinaapsilankytikokionorsko
legosmoksliniodarbolaipsniuigauti
gynime.Jamesutiksinetikgausius
minėtožmogausšeimosnarius,ranko
selaikančiusdovanasbeimilžiniškas
gėliųpuokštes,bet irTavokolegos
visuomenėsraiškaiįtakingusveikė
jus,kurienetiksuhumanitariniu,
tačiauirsumoksluapskritaineturi
niekobendra.Gynimetvyrantiat
mosferaTauatskleis,kadmokslinio
laipsniogavimasyranetiekmokslo
nuopelnųpožymis,kiekįsitvirtinimo
visuomenėjepagrindas.
Mokslinis laipsnisšian
dienne „suteikiamas“,
jisveikiau„padaromas“.
Daktarolaipsniogavimas
žyminetiek iniciaciją į
mokslotyrėjųgretas,kiek
visuomeniniostatusoįgi
jimą.Nuošiolbeveiknie
kamnerūpės,kąTurašai
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siekimovieta.Neturėtumapsigauti
manydamas, jog taptimokslinin
kuuniversitetereiškianuodugniai
studijuotihumanitarinę literatūrą,
ugdytisavovertinimoskonį.Jeinori
įsitikinti,kasšiandienyrahumanita
rinismokslas,patarčiaupasklaidyti
pastaraisiaismetaisgintasdisertaci
jas,pasirodžiusiasmokslinesstudijas
bei ne abe jo ti nai moks li niais lai ko mus 
humanitariniusžurnalus.Netlabai
neįžvalgusžmogus iškartpastebės
bendrąmoksliniovyksmokryptį ir
svarbiausiusjobruožus.
Šiuolaikiniųdarbųkontekstesoviet

mečiurašytosirapgintoskandidatinės
disertacijosgaliatrodytijuokingai:jos
dažniausiainebūdavoperkrautosišna
šomisbeigausiuantrinėsliteratūros
sąrašu.Pagrindinisšiandienoshuma
nitariniomokslopožymis–gausios
išnašosirbibliografijos.Andainykš
tėsdisertacijosšiandientuonebegali
prilygtinetmagistrųdarbams.Stu
dentaiuniversiteteišmokstasuteikti
puikųmokslinįestetinįvaizdąrašto
darbams,siekdamigautibakalauro
armagistrolaipsną.Jeivisdarturi
iliuzijų,kadpagrindinisirpatssvar
biausiashumanitarinisuniversiteto
tikslasyra išlikęs tas,kurį iškėlė
Apšvieta– išmokytisavarankiškai
mąstyti, –patarčiaukuogreičiau
jųatsisakyti.Dabarhumanitarinių
mokslųdirbtuvėyranukreiptaį iš
našųmedžiagospaieškas.Negilios
mintys,o išnašomsirbibliografijai
tinkamaliteratūraleidžiagreičiausiai
irefektyviausiaidarytimokslą.
Tau,sunkiaiperprantančiamšiuo

laikiniomokslomašineriją,galikilti
klausimas:arcituojamairnurodoma
literatūraištiesųyraperskaityta?Jei
paklaustumdarradikaliau–argali
maparašytimokslinęstudiją,pavyz
džiui,apieFranzoKafkoskūrybą,šios
kūrybosneskaičius–Tavonuojautos
nebūtųtuščios.Kafkosskaityti,idant
turėtumtvirtąmokslinįpožiūrį jo
kūrybosatžvilgiu,visainebūtina.
Mažato,nepatartinažavėtis jokiu
humanitariniupalikimu.Žavėdama
sis,gilindamasisįkurionorsrašytojo

arpoetokūrybą,filosofomintį,Tu
tikveltuišvaistysilaiką.Tavopre
tenzijospasakytikąnorsnauja ir
gilaus,išdėstytioriginaliąnuomonę,
aptartisuvoktasžmogiškaiegzisten
cijaisvarbiasmintishumanitarinių
mokslininkųakysepasirodysniekuo
nepagrįstos, jeibibliografijabei iš
našomisneįrodysi,kadpriklausai
bendrijai,oTavonuomonėnepaskęs
išsiskaidydamagausybės išsakytų
nuomoniųokeane.Galųgalereikia
su si tai ky ti su tuo, kad lo ja lu mas 
moks li nei bend ri jai, o ne humanitas
atradimasyračiairdabarvykstančio
mokslopagrindas.
Taunereikiaturėtituščiųsvajonių,

betpriimtibendrąnuostatą,bekurios
tu,vedamaskeistųpasenusiųprinci
pų,skatinančių ieškotiatsakymųį
žmoguikylančiusklausimus,niekaip
negalėsitaptihumanitarumokslinin
ku.Nėraproblemos,kuridarnebūtų
kitųaptarta,nėraklausimo,kurisdar
nebūtųkitųiškeltas.Idanttuogalu
tinaiįsitikintumbeineapsijuoktum
kaipvisiškasnaivuolisirneišmanėlis,
privalaiįsijungtiįmokslinęprodukci
jągaminančiąpasaulinęmokslininkų
bendriją.Patarimas,kurįTauprivalu
duotiprieštampantiridanttaptum
mokslininku:atradęskiekgalima
siauresnęproblemą,drąsiaiįsitraukti
įmilžiniškąpasauliniomoksliniodis
kursovyksmą.
Vyksmąmoksliniamehumanitari

niamepasaulyjegalimasuvoktikaip
vieną įvairiabriaunį,niekadnesi
baigiantį,visbesiplečiantįdiskursą,
kuriovienaselementasyragausybe
regimųirneregimųryšiųsusijęssu
kitais.Silpnašvieselekaippasaulio
mokslininkasgaliblyksteltiakimirks
nį, pateikdamas rašytinį veikalą,
kurisbusbeveiktobulas,jeisugebės
atskleistikuodaugiaubibliografinių
ryšių.Tiktaiptuturigalimybęprisi
dėtipriepasaulinėshumanitarinės
moksloprodukcijosgamybos.
ŽinaiLietuvoje esantmokslinių

administratoriųaukštaivertinamų
moksliniųhumanitariniųžurnalų,
kuriuosetyrinėjamossiauros,turbūt

tikpačiamautoriuiįdomiosmokslinės
problemos,kuriosenesamajokiosinte
lektinėsintrigos.Visinemokslininkai
jauseniaiyrapraradęviltis,kadšie
moksliniaižurnalai,kaipirjuoslai
kantysuniversitetaibeimokslinės
įstaigos,galitaptigyvų,nesugalvotų
irnesurežisuotųvisuomenėsdiskusijų
vieta.Tačiaumokslininkuineverta
nusiminti:pasaulinismokslasnet
siauraiproblemaiatveriaplatųdis
kursolauką.
Galimanumanyti,kadtokiamoks

linėveiklaTauneatrodoesantilabai
patraukli.Jiprimenamintieslaisvės
nepripažįstančiąideologiją.Tačiau,
gyvendamasglobalizuotamegamy
bospasaulyje,neturėtumtuojpat
imti smerktivakarietiškosmokslo
industrijos.JeiTaupavyksatsikratyti
išankstiniopatiklumoarradikalaus
skepticizmo,nesunkiaipastebėsi,kad
moksliškumomūreesamaproperšų.
Kurisnorsvakarietiškasprofesorius
imsirpaaiškins,jogprotingimoksli
ninkaiišnašassudėliojabeibibliog
rafijąsurenkajauišgvildenęrūpimą
klausimą.Esama,tiesa,irtų,kurie
tyčiojasiišmokslinėsbendrijosveik
los,atviraiparodijuodamimokslišku
mą.Beje,tokiemsveiksmamsvietos
galiatsirastitikplačiojeerdvėje.
AnkštojeLietuvoshumanitarinio

mokslo padangėje, kurioje žodis
„mokslas“yraišsaugojęsmaginęreikš
mębeidaugeliuiikišiolreiškiaiki„ne
moksliniopasaulio“nenusileidžiančią
veiklą,visuomeniškai išgyventino
rinčiam,ribinėjesituacijojeatsidū
rusiamhumanitaruipatartinaelgtis
santūriai.Humanitariniomokslo
„darymas“Tauyravienintelėvisuome
nėsirmokslotvarkytojųtoleruojama
priebėga,kurioje,atiduodamasduoklę
mokslofasadiškumui,galiįsikurtibei
tikėtissutiktibendraminčių.Tikė
damasis,kadateityjeposustingusiu
Lietuvoshumanitariniomokslostogu
susibursstiprinemokslininkųbendri
ja,norsirlabaikentėdamas,turėtum
liktihumanitarinėjepadangėje. Ir
teigiamaiatsakytiįklausimą:būtiar
nebūtimokslininku. 
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Schematizuodamifilosofijosistoriją,galimesakyti,kad
didžiausiasAntikosirViduramžiųfilosofijųskirtumas
kylaišbūtinybėsViduramžiųfilosofamsatsižvelgti į
Apreiškimąirsavitąjoteologiją.KaipXII–XIIIa.buvo
nusakomisantykiaitarpmąstymogaliomisparemtos
filosofijosirkrikščioniųApreiškimo?

KrikščioniųlotynųViduramžiųepochašiuomąstymo
irapreikštotikėjimosantykiųpožiūriupirmiausiapa
veldėjodaržydųtradicijojevykusąkonfliktą:Ia.kartu
suFilonuAleksandriečiuViduržemiojūrosžydųbend
ruomenėseįvykoganasvarbiųpokyčių,kai,pasitelkus
graikųfilosofijossąvokas,buvomėginamasuprastiar
paaiškintiTorosapreiškimą.Šiųginčųkrikščionysgalėjo
irnežinoti,betnėraabejonių,kadkaikuriesvarstymai
juospasiekė.Arabųpasaulyjetaippatbūtapanašaus
susidūrimo–šąsyktarpKoranoirgraikųneoplatonikų
filosofijostradicijos:arabaiperėmėjąišdaugybėsver
timų,pirmiausiaatsiradusiųRytuose,kiekvėliauir
Andalūzijoje.Krikščionystamtikraprasmepaveldėjo
iršąsusidūrimą.Betpaveldėdamikrikščionysnebū
tinaikėlėtaspačiasproblemas.Galimateigti,kadtai
struktūriniaiklausimai,kilęsusidūrusantikinėsgraikų
filosofijospalikimuiirbetkuriamautoritetiniuteks
tubesiremiančiamapreiškimui.Ginčųbūtapanašių:
antailotynųkrikščionijaimenkaitežinomadiskusija
tarpalGazalioirAverojausdaugeliuklausimųirte
mųyralabaiprimenaXII–XIIIa.vykusiusdisputus
lotynųpasaulyje.
Pirmassusidūrimastarpmąstymoirapreikštotikė

jimoturinioXIirXIIa.vykologikossrityje:problema–
dialektikosnaudojimoribos.Logikosmokslątuometu
tesudarėvienaskitasAristoteliotraktatasirBoecijaus

Am ži Ny Bės Lo gi kA
Apie pra džią, fi zi ką ir Vi du ram žių fi lo so fi jos is to ri ją

Cyrille’ąMichonąkalbinaDariusAlekna

komentaras.ŠąkonfliktąpirmiausiaatskleidžiaPetras
Damianis,kaijis,Dievovisagalybėsproblemąanali
zuodamastechninėmisloginėsanalizėspriemonėmis,
kartukritikuojadialektikosvartojimoperviršius.Tą
patąmatomepasšv.Anzelmą,betturbūtdaraiškiau
šiskonfliktasišryškėjaXIIa.Abelaroiršv.Bernardo
Klerviečioginče,arpateisinama,arnenaudotislogika,
antaiaiškinantŠvč.Trejybėsslėpiną.Remdamasis
BažnyčiosTėvais,pirmiausiašv.Augustinu,Abelaras
reikalavologikaparemtoaiškinimo,ošv.Bernardassa
kė,kadtikėjimuiesąpavojingaŠvč.Trejybėspaslaptą
patikėtižmogausmąstymokategorijoms.
Antrądialektikos ir tikėjimosusidūrimąregime

XIIIa.,kaipagoniųfilosofija,pirmiausiaAristotelio
veikalai ir juos lydintysarabųkomentarai,pateikė
visuminąpasauliovaizdą,–nevienlogikosįrankius,
bet irkosmologiją,etiką,metafiziką,kuriosatrodė
autonomiškos.ŠisvaizdasdaugkuobuvoartimasAp
reiškimui:jukčiaviešpataujavienasDievas,omoralės
normasbendraprasmeirgigalimalygintisukrikščionių
moralėsprincipais.Visdėltošispasauliovaizdaskai
kuoskyrėsinuokrikščioniško.Tadkiloklausimas,kas
yragraikųfilosofija–išankstinisnuspėjimas,apiekurą
žinojoBažnyčiosTėvai,antrasSenasisTestamentas
arpagoniųversija,kuriąApreiškimasturėjopataisyti
irkuriosnevertėjovėlgriebtisApreiškimuiaiškinti.
Šiskonfliktasnebuvostiprusirsupriešinotuos,kurie
manė,kadpagoniųfilosofijatinkamanaudotitokia,
kokia jiyra, irbrangino intelektualiniusfilosofijos
lobius,laikydamijąsavitaApreiškimoforma,irtuos,
kurie(pvz.,šiąpozicijąypačnugludinęsšv.Bonaven
tūra)manė,jogkrikščionysgalinaudotisfilosofijatik
tikėjimująpakylėjęįkitą,aukštesną,lygmeną;taigi
jiturintibūtiperkeista.Šv.TomasAkvinietisirvisa
Aristoteliuibeimoksliniamsjotyrinėjimamspalanki
tradicijapagoniųfilosofijąsupratokaipneatskiriamą
teologijosdalą,manė,kadteologijaturi jąpapildyti,
asimiliuoti.Ošv.Bonaventūrostradicijospožiūriuti
kėjimasturėjoperkeistifilosofijąpagalšv.Augustino
principąfidesquaerensintellectum(„tikėjimassiekia
suprasti“)naudodamasisfilosofijospriemonėmis,bet

Cy riL Le mi CHoN (g. 1963) – fi lo so fi jos dak ta ras, mo kė si Eƒ co   le 
NormaleSupeƒrieur (di ser ta ci ja skir ta Vil hel mui oka miečiui ir 
no mi na liz mui), nuo 1993 m. fi lo so fi jos do cen tas sor bo no je (Pa ris 
IV), InstituteUniversitairedeFrance na rys. Vil niaus pe dago  gi nio 
uni ver si te to ir pran cū zi jos am ba sa dos Lie tu vo je rū pesčiu skai tė 
pa skai tas Vil niu je 2000 m. gruo džio 13–16 d.

pašNekeSyS
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naudodamasisjasperkeičia.Todėlgalėtumekalbėtiapie
Augustinotradiciją,labiausiaipalaikomąpranciškonų,
irAristoteliotradiciją,norsdaugumaViduramžiųteolo
gųpagarbiaicituodavoirFilosofą,irAugustiną,lotynų
BažnyčiaipatądidžiausiąBažnyčiosTėvų.

Jūstyrinėjatešiandienkeistusdalykus–pasaulio
amžinybėsirsukūrimo,laikobegalinumoirribotumo
teiginiusirjųįrodymus,irvisataiViduramžiųfiloso
fijoje.Sakykite,kaipgalėtųmumskoksnorsXIIIa.
Paryžiausuniversitetoprofesoriusįrodyti,kadmūsų
gyvenamaspasaulisturipradžiąiryrasukurtas–kaip
mumsskelbiamūsųtikėjimas?

BūtentčiaturimepuikųpagoniųfilosofijosirApreiš
kimosusidūrimopavyzdą–vienąAristoteliotezių,dėl
kurios jomokymasbuvopasmerktas,kaitikXIIIa.
pradžiojejoveikalaitapožinomi.1210m.paskelbtas
pasmerkimasbekitųdalykųdraudėdėstytiAristote
liofizikądarirdėlto,kadvienaAristoteliodaugkartų
aiškiaisuformuluota tezėskelbė,kadpasaulisyra
amžinas.KeletąmetųpošiodraudimoBažnyčiossusi
rinkimaspirmąkartąįCredoformulę,kurskelbiama,
kadDievassukūrėdangųiržemę, įtraukėpatiksli
nančiusžodžiusabinitiotemporis;va di na si, teigiama,
kadkūrimasturipradžiąirkadlaikasturipradžią,o
tainėraakivaizduskaitantBibliją,taippatirpačioje
ankstyviausiojeBažnyčiosTėvųtradicijoje.Manyta,kad
regimasispasaulisapytikriaituri6000metų.Tačiau
visopasaulionegalimasuvestivienįregimąjąpasaulą.
Todėl,pavyzdžiui,šv.Augustinasmanė,kaddangaus
dangus–netasdangus,apiekurąkalbaPradžiosknyga, 
betdvasinėskūrinijosdangus–pradžiosneturi.
Pasaulioamžinumotezeipasipriešinoteologai.Čiaypač

ryškusšv.Bonaventūra,nesjisargumentuojanepapras
taitiksliai,filosofiškai:joargumentairemiasisvarstymu
apiebegalybę.Kiekžinau,pirmąkartąjuospateikėVI
a.JonasFiloponas,pirmasiskrikščionis,apgalvotaiiriš
esmėsatsakęsjogeraiišmanomaigraikųfilosofijai.Jis
labaivertinoAristotelą,tačiaukomentuodamasjąten,
kuršisprieštaraujatikėjimui,jonepalaikoirprikiša
prastąargumentavimąsakydamas,kadštaiaš,Jonas
Filoponas,filosofasirkrikščionis,griaununeteisingus
Aristotelioteiginiuspirmiausianaudodamasiskitais
Aristoteliofilosofijoselementais.Patsstipriausias,drą
siausiasiroriginaliausiasjoargumentasteigia,kad
Aristoteliomokymasapiebegalybędraudžiąsaktualiąją
begalybę,bettuopačiumetupripažąstąs,kadsekosbe
galybėyragalimairkadtaiesąslaikotekėjimoatvejis,
neslaikasnėraduotasvienumetu,yraprieštaringas.
Filoponastvirtina,kadišesmėsneąmanomamąstyti
šioskirtumo,kadmąstytisekosbegalybę–taimąstyti
aktualiąjąbegalybę,mąstytikažką,kasskaičiuojama
aktualiaisskaičiais,skaičiuojančiaislaikotarpsnius.

Išesmėstaireiškiamąstytijaupereitąbegalybę,otai
prieštaraujatam,kąAristotelisteigia„Fizikoje“–kad
begalybėspereitineąmanoma.Šiuosargumentusperėmė
kaikurieXIIIa.teologai,tačiaušv.Bonaventūrapirmas
argumentavotaiptaikliai.Manomanymu,stipriausiasjo
argumentasyranegalimumaspereitibegalybę;išesmės
taippatargumentuojairImmanuelisKantaspirmoje
grynojoprotoantinomijoje.
Argumentųpožiūriupačiątaikliausiąpasauliopra

džios įrodymųanalizępateikiaHenrikasGandietis
(HenricusGandavensis),mokytojaspasaulietis.Išes
mėsjoargumentasganapaprastas.Jisteigia,kad,kaip
sakošv.Bonaventūra,prieštaringasnepasaulioamži
numas,matjeimedžiagaamžina,amžinasirpasaulis
(šiaprasmeAristotelispatssauneprieštarauja),bet
tai,kadpasaulisyrairamžinas,irsukurtas.Henrikas
Gandietisteigia,kadkrikščioniškaspožiūrisįkūrimą
reikalauja,jogDievaspasauląbūtųkūręslaisvavalia.
TaigiDievas,idantgalėtųlaisvairinktis,arjamkurti
šąpasaulą,arne,turibūtiužpasauląpirmesnis.Tadjei
yra„pirmiau“,yrair„pradžia“.Omanyti,kadpasaulis
yraamžinas,reikštųpripažinti,kadjąvaldobūtinybė.
Manau,kadkaiptiktuopagoniųpasaulėžvalgairgąs
dinokaikuriuosteologus,nesbūtinybėsvaldomame
pasaulyjeDievasgal irnėrapašalinis,bettikraine
krikščioniųDievas–jislaisvavalianeprisidedaprie
pasauliopradžiosirjuolabiaunesikišaįjogyvavimą.
Žodžiu,krikščionysnegalipritartitokiamteiginiui,
bettaippatnegalipritartiirtam,kadmąstymasbūtų
pasmerktasbejėgiškumui.Tadmąstymasbūtinaituri
rastigalimybępaneigtitokąpožiūrą,įrodytijoklaidin
gumą.Kitas,silpnesnis,bet įsigalėjęsatsakasbūtų
teigti,kadmąstymasnegaliatsakytiįšąklausimą:jis
negaliįrodytineikadpasaulisturipradžią,neikadjis
amžinas.Šąpožiūrą,sekdamasXIIa.žydųfilosofuMoze
Maimonidu,pasirinkoiršv.TomasAkvinietis.

Filosofijosistorijosdalykuskolkasatidėkimeįšalą.
Artokiesvarstymaiirįrodinėjimaiišlaikosavovertę
šiuolaikinėjefilosofijoje?Aršiuolaikinėfilosofijasvars
toirkokiamekontekstesvarstopasaulioamžinumoir
sukūrimoklausimus?

Ąšąklausimąnorėčiauatsakytiirtaip,irne,nesšiuo
laikinėirmūsųsvarstytųlaikųfilosofijaskiriasituo,
kadpirmojistokojavieningumo.Šiandienturbūtyra
daugiaugyvųfilosofųnegumirusiųnuopasauliosukū
rimoarnuoamžinybės,irnėkieknemažiaufilosofijų.
Beabejo,labaidaugšiuolaikiniųfilosofijųsričiųvisiškai
nežinošiųklausimų,arbažinodamos,kadjiekadaise
buvokeliami,mano,kadjienebesvarbūsirgalėtųbūti
nebenttamtikromąstymoamžiausliudijimai.Antra
vertus,daugumašiuolaikiniųfilosofijosdėstytojųtvir
tintų,kadšisklausimasjauišspręstas:vienisakys,kad
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įjąatsakėKantas,kiti,labiauišsilavinę,teigs,kadją
išsprendėdarTomasAkvinietisargalnetMaimonidas
irkadtaivienasišlabairetųatvejųfilosofijosistorijoje,
kaiklausimasyraišspręstas.Irkadangisprendimas
agnostinis,–mąstymasesąčianiekonegaląsnuspręs
ti,–taijisniekamirnekliūva.
Visdėltomanau,kadšisklausimasdargyvasbent

jaudviejosešiuolaikinėsfilosofijossrityse.Pirmąją

būtųgalimapavadintireligijosfilosofija,Philosophy
ofreligion, jisudaroanglosaksųanalitinėsfilosofijos
dalą,kurlaikoirDievosantykioproblemayravienas
svarbiausiųklausimų.Jissiejamassuvadinamąja
vyksmoteologija,kuri,sekdamaHenriBergsonuir
AlfreduNorthuWhiteheadu,mąstoDievą,kintantą
kartusulaiku,otaileidžiaapribotiDievovisagalybės
sąvokąteigiant,kadDievasnesuvaldopasaulioįvykių.
GarsiojojeHansoJonasoknygelėje„Dievosąvokapo
Aušvico“teigiama,kadnebegalimamanyti,jogDievas
yravisagalis.Šiątemąperimakatalikųirprotestantų
teologaiirfilosofai.Tačiauirkiti,norsnebūdamivisos
vyksmoteologijosšalininkais,nepripažąstanelaikinės
amžinybėsidėjos.Kaimąstoma,kadDievasyralaike,
gali iškilti irpasauliopradžiosproblema.Kaikurie
filosofai,pirmiausiagalvojeturiuamerikietąWillia
mąCraigą,faktiškaiimasigintimusulmonųkalamo 
teologiją: įrodinėdamasDievobuvimą, jispasitelkia
pasauliopradžiosbūtinumoargumentą,nesniekas
negaliprasidėti,jeinėraPradedančiosiosPriežasties.
Taipkartojamaspuikusargumentas,norsMaimonidui
taiatrodėesąsprastasDievobuvimoįrodymas.

MinėtasCraigassusijęssukitasritimi,kuriąturėjau
omenyje,nesjisdaugrašoapieDidžiojosprogimokos
mologijąirgamtosteologiją.Visata,kaipjądažniausiai
vaizduojašiuolaikinėsfizikostyrinėjimai,turipradžią.
Šitaipsusiduriamesutapačiaproblema:galbūtjijau
buvoišspręstasąvokųlygmeniu,betdabarnetikėtai
grąžtaempiriniupavidalu.Šiandienaiškėja,kadir
Aristotelio, ir jaiprieštaraujantiGalilėjausirNew
tonokosmologijaremiasitapačianekintamosvisatos
paradigma,kurviskaspastovuirpradžiagalėtųbūti
nebentapreikšta.Betšiandienpatifizikasiūlopradžios
idėją.Tai juoparadoksaliau,kadvykstalaikais,kai
mokslininkaivismažiaubepripažąstaPradžiosknygos 
pasakojimą.
Čiaaptarėmefizikosmokslosvarstymus.Toliauga

limapereitipriefizikosfilosofijos,nagrinėjančiosšiuo
laikinėsfizikosteorijųiškeliamuskonceptus.Galima
būtųpaklaustišitaip:arbuvokasnorspriešDidąją
sprogimą,arne?Fizikanegaliatsakyti,nesjitiriapa
saulą,kuristuripradžią.Betvistiekgalimaklausti,
arbuvokitasDidžiajamsprogimuiįvyktileidęsdaly
kas,kurągalėtųtirtifizika?Tailabaispekuliatyvus
klausimas.Trumpaitariant,kaikuriepasauliopradžią
arbentjaukitopasaulioidėjąpripažąstantysfilosofai
teigia,kadDievohipotezė,taiyra,kadDievassukū
rėDidžiuojusprogimuprasidedantąpasaulą,koksjis
dabarsuvokiamas,yrapaprastesnėneguhipotezė,kad
ikiDidžiojosprogimobuvobegalinisskaičiuspasau 
lių–tiekjųreikia,kadbūtųamžinybė.Tokiuatveju
reikėtųmąstytidaugybęmumsvisiškainežinomųda
lykų.Mokslininkaiišdviejųbesivaržančiųhipotezių,
kuriosvienodaipaaiškinareiškinius,turipasirinkti
paprastesnę.Šiuoatvejutenkapripažinti,kadDievo
hipotezėyrapaprastesnė.

Grąžkimepriefilosofijosistorijos.Atrodytų,kadkaip
tikViduramžiųfilosofijosistorijosobjektaskeliavosne
daugiausiaisunkumų.PrisiminkimeantaiBarthélemy
Hauréau,įtakingąXIXa.pabaigostyrinėtoją,Vidu
ramžiųfilosofijosistorijospamatandėjusąateizmoir
mokslinioracionalizmoprogresą.Arbaétienne’ąGilso
ną,Viduramžiųfilosofijąįsivaizdavusąkaiptomizmo
augimąirnuopuolą.Lietuvojeturėjomerusųmąstytoją
LevąKarsaviną,lotynųViduramžiųfilosofijosraidąmė
ginusąvertintiišstačiatikiųdvasingumoplaukiančios
bendruomeninėsasmenybėskūrimosiarnykimomatais.
ArbadarL.M.DeRijkas,kuriamViduramžiųfilosofija
pirmiausiayramąstymoįrankių,loginioargumenta
vimotobulėjimas.KokiosViduramžiųfilosofijosvizijos
yrapopuliariosšiandien?

Tailabaisudėtingasklausimas.Apietaigaliukalbėti
tikpripažindamassavopožiūrioribotumą.Filosofijos
istorikųžvilgsnisvisuometbūnapaveiktasgalirneiš

Cyrille michon. Vilnius, 2001. Artūro Valiaugos nuotrau
ka iš „Logos“ žurnalo archyvo
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ankstiniųpažiūrų,okoncepcijų,susidariusiųtyrinėjant
Viduramžiųfilosofiją,irsunkusuvokti,kaipbūtųgali
mavisiškaijųatsikratyti,nesjossusijusiossuobjekto
tyrimu.KalbantapieViduramžiųfilosofiją,taisvarbūs
dalykaiirnegalimajųlaikytinereikšmingais.Visdėl
tobūtųgalimaįžvelgtinorą,manyčiau,dėltamtikros
buvusiosirdaresamosMartinoHeideggerioįtakos,–
beje,kogero,irpatsHeideggerisnesąmoningaibuvo
paveiktasGeorgoHegeliomodelio,–istorijaisuteikti
kokionorsvieningumo:taigalėtųbūtidialektinėvieno
vė,evoliucijosprincipugrindžiamavienovėarba,kaip
regėjosiGilsonui,tamtikritaškai,viršūnės,tarsitiks
linėspriežastys,atskleidžiančiosbuvusiusdalykus,bet
vėliauvertinamosgananegatyviai,–taisavitaistorijos
teleologija.Tuometreikiasugebėtikeliaisžodžiaisnu
sakytišiąvienovęirparodyti,kaipistorijająiliustruoja
pavyzdžiais.Ašžiūriuįtaiganaatsargiai.Negalima
sakyti,kadvisainėrajokiosvienovės,betmanau,kad
jąveikiauregėtumebrėždamiįvairiųpozicijųišvestinę,
jungiančiąabipuslinijosišsimėčiusiustaškus.
Žinoma,esamairnuostabauspastovumo.Jūsųiš

vardytosįvairiospozicijosdaugeliuatžvilgiųnėraklai
dingos.AntaiTomasAkvinietisgalibūtilaikomasnors
irneviršūne,betbenttamtikraankstesniųfilosofų
atbaiga:joraštuoserandamedaugbrandesniųvaisių
neguAlbertoDidžiojo.Šv.TomasAkvinietissavaip

sulydoViduramžiųlotynųpaveldąirgraikųbeiarabų
filosofiją.Tadgalimamanyti,kadargumentavimojėga
stiprėjacrescendo:XI–XIIa.išgraikųirarabųfilosofijos
praturtėjękuklūsdialektikosįrankiaiXIIIirXIVa.taip
ištobulėja,kadgaliasimiliuotipačiągraikųirarabų
filosofiją.Kitavertus,apieXVirXVIa.galimasakyti,
kadnorsirnebuvonuopuolio,visdėltolabaiveikėsocio
istorinėsaplinkybės–didysismaras,paskuiŠimtametis
karas,vėliaureliginiaikarai,–stipriaislopinusiosinte
lektiniogyvenimoveržlumą.IrnetjeiXVa.darmenkai
pažąstamas,iršiandienmesdauggeriaunusimanome
apieXIIIa.neguapieXVa.,visdėltosusidaroįspūdis,
kadbevienoskitosryškiosišimties,antaiMikalojaus
Kuziečio,jameniekooriginalausnėra.
Manau,kadrašydamiistorijąirnorėdamiaprėptituos

dešimtViduramžiųfilosofijosamžiųfilosofijosistoriko
žvilgsniu,galimeatsisakytiieškotianosvienovės.To
kiuatvejutyrinėjamiargumentai,taippattuosamžius
persmelkiantiproblema,antaipasaulioamžinumo.
Pastebėsime,kaddaugybėargumentųkartojasi,kad
susidūrėmesunuosekliaibesitęsiančiatradicija,gal
netopozicijųtradicija:teiginiaikartojasi,vienikitiems
prieštarauja.Šitaipgalimeįžvelgtitamtikrąstruktūrą.
Analitinėsfilosofijospaveiktafilosofijosistorija,visų
pirmaJAV,padarėlabaidaugparodydamairiškeldama
Viduramžiųlogikųišradingumą,taippatgenialųlogikos
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įrankiųnaudojimąViduramžiųteologųsvarstymuose.
Netgigalibūti,kadkurkasdaugiaulogikosnaujovių
esamateologijostraktatuose,skirtuoseŠvč.Trejybei,
neilogikostraktatuose,kuriedažniausiaibūnanuolat
besikartojantyslogikosvadovėliai.Šiųdalykųnepa
stebėjonetGilsonas.Manyta(jeineklystu,taibuvoF.
J.Picavetidėja),kadnuomoniųginčuslėmėuniversalijų
problema:jibuvosuprantamaveikiaukaipmetafizinė,
one loginė,kaipprigimtiesbendrumoklausimas,o
šiandienšiąproblemątyrinėtųveikiaukaiploginę,būtų
nagrinėjama,kokiaisargumentaisirlogikosįrankiais
naudotasiginantvienąarkitąpoziciją.
Kalbantapienaujusdalykus,reikėtųpasakyti,kad

dabarpastebimaisusidomėtakalbosklausimais.Ma
nau,kadšiuopožiūriuikiNaujųjųamžiųViduramžiai
yraturtingiausiaslaikotarpis.Kantassakė,kadlogika
tobulybępasiekėAristoteliodarbuose.Šiandien jis
dažnaikritikuojamas,kadnesugebėjonumatytilogiką
atnaujinusiosšiuolaikinėssimboliųlogikos,kuriyra
mažųmažiausiainemenkesnėrevoliucijalogikojenei
toji,kuriąįvykdėAristotelis.Bettarpjuodviejųdaryra
irViduramžiųrevoliucija:susidomėjusatskiraproble
ma,atsisakomanepertraukiamumoirnekintamumo
idėjosirpirmiausiaimamasiargumentųanalizės,–šių
dalykųniekurdaugiauneaptinkame.
TadantaiHegeliomokykla,žūtbūtsiekusisurasti

kokąnorsvieningumąirracionalumą,šiandiennetenka
įtakos.Kita–veikiauanalitinė–mokyklalabiaudomisi
loginiaisįvairiųdiskusijųargumentaisirgalipasirodyti
pakankamaigyvybinga.PagaliauesamairAlainoDe
Liberapožiūrio,–kadangiašprancūzas,esupaveiktas
irpuikiaipažąstušątyrinėtoją.Jisgalbūtnėralabai
nutolęsnuokaikuriųvokiečiųaritalųistorikųidealų.
Jismano,kadViduramžiųfilosofijayradažniausiai
anoniminiųtekstųvisuma,–nepaisantto,kadjiekar
taisirturiautorius,dažnaijųneąmanomaneabejojant
kamnorspriskirti,nesdaugelisminčiųkartojasi.Tad
laikantisjopožiūrio,reikėtųmėgintisusektišiųtekstų,
šaltinių,svarstymų,atėjusiųišgraikųararabų,judėji
mą,kaipjiepatenkaįViduramžiųkrikščioniją,stebėti,
kaipjudaargumentai,jųsekos,kaippotruputąkinta
problemos,išmatuotišiuospokyčius,pamatyti,kaippo
truputąjiesusidedaįbūdingasstruktūras,pastebimas
tikišmatavusskirtumus.Jeireikėtųpasakyti,kasga
lėtųbūtitokiosvizijosmodelis,matyt,tektųpaminėti
MicheląFoucault.TaitarsiViduramžiųmagmosarche
ologija.ŠiandienniekasnegaliaprėptivisosViduramžių
raštijos,nesmilžiniškaViduramžiųtekstųdalisdar
nėraišleista,išleistasgaltikkoksketvirtadalisvisų
Viduramžiųraštų,–tai jukdešimtmąstymoamžių,
dažniausiaianoniminiomąstymo,daugeliojogijųdar
neąmanomaišpinti,neąmanomasurastivienosarkitos
nuolatkartojamosmintiespradininko,tekstaidarnė
raaiškiaisurūšiuoti,kuriejųyrasvarbūsirkurienela

bai.Šiandiendažnaitiriaminereikšminginereikšmingų
autoriųtekstai,tadbūtųgalimaklausti,arverta?Mano
nuomone,šiandiendarstokojamapakankamoatstumo.
Šiandienžinomedidžiuosiusautorius,nesjuosdažniau
siaicituojakitiViduramžiųautoriai,jųamžininkai.Bet
jeinorimefilosofijosistorijos,atspindinčiosViduramžių
filosofijosvisumą,manau,kadšidirvadarpermenkai
įdirbta– tokiagalėtųbūti šiuolaikinės istoriogra 
fijospamoka.

Filosofijairfilosofijosistorija.Kartaisgirdėtiskundų,
kadšiandienakademiniamepasaulyjelabiaumėgstama
filosofijosistorija,kadfilosofijoskaipirvisainebelieką.
Arreikiašiandienfilosofijągintinuoistorijos?

Galbūtnustebinsiu,jukkalbatėssumanimipirmiau
siaikaipsuViduramžiųfilosofijosistoriku.Manau,kad
tai,kaipfilosofijayradėstomadaugumojeEuroposšalių,
kurfilosofijosistorijaištiespasiglemžiadaugiausiavie
tos,keliagrėsmęfilosofijaikaiptokiai,iršispavojus
labaisuprantamas.Visotopriežastysirinstitucinės,
irfilosofinės.Pirmainstitucinėpriežastis–filosofija
visuometbuvolabaimažoelitoužsiėmimas.Šiandien
filosofijadėstomanorsirnebegaloplačiai,betvisdėl
toapimaganadideląklausytojųskaičių,jaitaikomos
akademinėsprievolės–studentų irdėstytojųžinių
vertinimaspagalkitųdisciplinųmodelą,konferencijos,
publikacijos,turinčiosatitiktinustatytusstandartus.
Asmenybeitaitamtikrasrezultatuspateiktireikalau
jantispsichologinisspaudimas.
Tačiautainėrabūdingasinstitucijosbruožas,kogero,

tiesiogesamatendencijosjudėtitapimomokslukryptimi.
Filosofijatampamoksluįvairiaisbūdais.Vienas–virsti
esamųmokslųpriedėliu,taptisavitamoksloepistemo
logija,įsavodėstymąmaksimaliaiįtrauktikuodaugiau
pozityvausžinojimo,kadpatifilosofijajaunebebūtųto
kiareflektyviirspekuliatyvi,okitas–taptisavopačios
moksluvirstantfilosofijosistorija.Tai,žinoma,filosofinis
darbas,leidžiantispaaiškintikitusfilosofus,netgipa
teiktiilgesniųartrumpesniųlaikotarpiųinterpretacijas
peržengianttiriamofilosofoargumentacijosribasirt.t.
Tampančiosmokslufilosofijosargumentacijapasidaro
objektyvesnė,josvertinimaiuniversalesni,anonimiš
kesni,–šitaiptampaįmanomavertintistudentusir
sulauktikolegųpripažinimo.
Oštaisavarankiškasmąstytojastarsi išsprūstaiš

šiųstandartų,todėlkylagrėsmė,kadiraplinkiniai,ir
jispatssavęsderamaineąvertins.Manau,kadderė
tųpastebėtišioaspektosvarbą.Analitinėsfilosofijos
pasaulyjeesamanelabaisenos,galtikvienoamžiaus
kultūros,kurargumentųdebataivertinamilabiaunegu
istorinisžinojimas,kaidėljauminėtosmoksliškumo
tendencijosgalųgaleatgimstascholastikospasau
lis:argumentųtechnikatampalabaisvarbi,disputo
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dalyviaispecializuojasinaudotitamtikrusargumen
tavimotipuspanašiaikaipistorikai,neišmanydami
bendrosiosfilosofijosproblematikos,ir,beto,neišma
nydamiistorijosbeiišnaujoišradinėdamifilosofinius
debatus,vykusiusankstesniaisamžiais.Manau,kad
šiepriekaištaididžiąjadalimipagrąsti,betišdaliesir
neteisingi.Norėčiaupateiktivienąkitąpavyzdą.Filo
sofijosistorijosneišmanymasniekadanebūnavisiškas.
Galimairnežinotikokionorsdalyko,kuriotikslus
išmanymaspareikalautųvisogyvenimo,betgalimaži
noti,kadproblemosjausvarstytosirbendraisbruožais
žinotipasiūlytusjųsprendimus.Manau,galima,kaip
dažnaidaroanalitiniaifilosofai,pasakyti,kadantai
šv.TomoAkviniečio,Kantoarkitųsprendimasbuvo
toksaranoks,irdešimčiapuslapiųreziumuotitai,ką
jiedėstošimtuosevertųišsamaustyrimopuslapių.Jei
autoriusyrapakankamaiprotingas,jistikraisugebės
apčiuoptiargumentoesmę.Stiprusargumentasprieš
būtųtai,kadneąmanomavisiškaitiksliaiatkurtivieno
arkitofilosofominčių,nesreikėtųsuprastiirjųkon
tekstą.Bettuomettektųsutiktisutvirtinančiaisiais,
kadfilosofijosistorijosišvisonėrareikalostudijuoti,
nessuprastigalimatikdabartą.Betšiąhipotezębūtų
galimairpratęsti:mesnegalimesuprastisavoamžinin
kų,kaiptvirtinahermeneutinėfilosofija,mesnegalime
suprastivienikitų,mestikkaiparcheologaikasinėjame
savodiskusijųmedžiagą.
Irčiatenkagrąžtipriedoktrinosklausimo.Europoje

filosofijosistorijapasidarėtokiaįtakingadėlto,kadkai
kuriefilosofainusprendė,jogfilosofija,kokiajibuvo,
neseniaibaigėsi.Baigėsi,nesbaigėsisavitasmąstymo
amžius, irkadjonebegalimaatgaivinti.Nuspręsta,
kadreikiaeitikitaiskeliaisnegutradiciniairaciona
lūsargumentai.Šiąkryptąplėtojakaikurieprancūzų
filosofai,dažnailabiaužinomiužsienyjeneguPran
cūzijoje,taitaippatirfenomenologija,kuriaprašinė
dama,todėlkartaisnetradiciškaiargumentuodama,
mąstokitaip,galbūtnetkitusobjektus.Manatrodo,
kaddarvienassvarbuspaaiškinimas,kodėlpaplitusi
filosofijos istorija,būtųtoks:manoma,kadfilosofas
analitikas,neišmanydamasfilosofijosistorijos,tiesiog
kartojajaunueitąkeliąirgalųgalevienaiparkitaip
pasiekiatąpačiąišvadą.
Ąšiąproblemągalimažiūrėtiirdarkitaip.Manoma,

kadfilosofijosistorija–pažangosistorijairkad(ypač
taibuvojuntamaPrancūzijoje)radikaliKantokriti
kavisiškaisugriovėsenąjąmetafiziką,kadprie jos

jaunebegalimagrąžti,kadreikiakitųdalykų,kadpo
Kantonegalimadarytito,kasbuvodaromaikiKanto.
Manyčiau,kadtaipperdaugsureikšminamavienomąs
tytojofilosofija.Filosofijosistorijarodo,kadkiekvienas
naujasfilosofasapiefilosofijąžinošiektiekdaugiau,ir
tikiu,kadjoksmąstytojasnegalimūsųpasmerktinebe
mąstytitaip,kaipbuvomąstomaanksčiau.Manau,kad
iršiandiengalimevėlimtisRenéDescartes’oargumentų
irišnaujojuossvarstyti.Filosofijairmokslasskiriasi
kaiptiktuo,kadfilosofijosargumentairetaibūnavi
siškaiišsikvėpę.Juospersvarstanttiesiogreikiaimtis
kitųsąvokųiratremtikitusprieštaravimus,įkuriuos
anasfilosofasneatsakė.Šitaipgalimapagrąstaiišeiti
išfilosofijosistorijos,taigalipagrąstiveiksmingesną
filosofųirfilosofijosistorikųbendradarbiavimą.Manau,
kadtaiduskirtingi,vienaskitąpraturtintigalintys
darbai.Filosofijosistorija,kaipkiekvienaistorija,yra
labaiįdomi,kitavertus, jiturėtųpagelbėtifilosofui,
nelinkusiamgilintisįsenųjųfilosofiniųtekstųstudijas,
irpateiktijamsavoerudicijosvaisius.
Mieliauįsivaizduočiautamtikrądarbųpasidalijimą,

bendradarbiavimą:filosofaisavoruožtugalipasiūlyti
istorikamsnaudingųsąvokųįrankių,taipvisuometir
būdavo.Betgalimasirabiempusėmskenksmingas
radikalizmas,kaiistorijaužsisklendžiasavyjekartu
stiprindamanuomonę,esąfilosofijajaubaigėsiirge
riausiuatvejutelikofilosofijosistorija:tailabairadikali
filosofinėtezė,negatyvusmąstymosugebėjimofiloso
fuotivertinimas.Antravertus,filosofųpaniekaistorijai
gresiadideliaislaikopraradimais,nesneąmanomaiš
naujoviskąatrasti.Taitaippatlabairadikalusteigi
nys,jeijąsuprastumekaiptvirtinimą,kaddvidešimt
penkifilosofijosamžiaineatskleidėnieko įdomaus.
Veikiaumanyčiau,kaipsakėFrançoisLaRochefou
cauld,kadviskasjauparašytanuotada,kaiatsirado
mąstantysžmonės,kadpagrindiniusdalykuspasakė
PlatonasirAristotelis,betprasmingafilosofuoti,one
tikskaitytiPlatonąirAristotelą,nesšiandienklau
simuskeliamekitaip,meskeliamekitusklausimus:į
juosatsakytiiryrafilosofuoti.Kaikuriuosatsakymus
galiduotifilosofijosistorija,betšiemūsųklausimai,
netirbūdamitiepatys,yraišesmėskiti.Nesutikčiau
suteigiančiais,kadfilosofijataippasikeitė,jogmūsų
klausimaijauvisiškaikiti,neturiniekobendrasuse
nųjųfilosofųklausimais.Taitiepatysklausimai,bet
jiepasikeitė,nesvisątąlaikąžmonėsdaugmąstė,ir
taiproblemądidina. 
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muzika

Skaičiausirmuzikoskoreliacija,atrodytų,nėratokia
patrauklikaipmenųsintezėsarsinkretiškumoidėjos,
irtokspožiūrissiejamassuromantikųpozicijomis,jai
priskiriamos„jausmųkalbos“funkcija.Tačiauoponuo
jantysautoriai, iškėlęgrynosiosmuzikosfenomeną,
ieškojoracionaliųtyrimometodųbeibūdingųgrynosios
muzikospavyzdžių.Vienucharakteringiausiųpavyzdžių
laikytakaikuriųBarokoepochosautoriųkūryba,ypač
išskiriantJohannoSebastianoBachoinstrumentines
kompozicijas.Tačiaušinuostatanetrukusbuvopa
neigta,atskleidusgausius,remiantismuzikosretorikos
principaissukurtus,muzikiniusvaizdinius.Beto,XX
a.pradžiojepradėtanagrinėtiirįvairiusprasmių,su
sijusiųsuskaičiųsimbolika,perteikimoatvejus,iršie
tyrimaigalutinaipaneigėmitą,jogBachoinstrumentinė
muzikayragrynosiosmuzikosetalonas.
Ąvairiųsimboliniųprasmiųužslėpimas,žodžių,mono

gramųužšifravimasskaičiaismuzikoskūriniuoseap
tinkamasdarViduramžiais,tačiauitinpaplitoBaroko
epochoje.DomenicoScarlatti,DietrichasBuxtehude,
GeorgasPhilippasTelemannas,HeinrichasSchützas
savokompozicijosenaudojoskaičiuskaipkrikščioniškos
kilmėssimbolius.Jųtyrinėjimas,atskleidimasleidžia
giliaupažvelgtiįkūriniuoseužslėptasturinioprasmes,
suvokiantskaičiuskaiptamtikrosprasmėsatitikmeną.
Itindaugįvairiųskaičiaisužslėptųprasmiųrandame
Bachokompozicijose.
DarXVIIIa.pradžioje,tęsiantViduramžiųmokslo

tradicijas,muzikabuvolaikomamatematiniumokslu.
ApietairandameminčiųirXVIIa.pabaigos–XVIIIa.
pradžiosmokslininkųAndreasoWerckmeisterio,Jo
hannoMatthesono,JohannoWalteriodarbuose.Prie
laidasmanyti, jogdaugšiokompozitoriauskūrinių
yraparemtigriežtalogikabeigausiaismatematiniais
skaičiavimais,leidžiadarytipavyzdžiai,kaivienuar

kitupavidaluaptinkamiskaičiaiyraakivaizdžiaisusi
jęsupoetiniukūriniotekstubeiprasminiukontekstu.
Tokiustyrimusskatinair1905m.AlbertoSchweitzerio
teiginys,jogBachasmuzikąrašėkaip „ma te ma ti kas, 
matantispriešaissavevisąapskaičiavimųdaugybę“
(Schweitzer,p.192).
Beto,medžiagostyrinėjimamsteikiairpatysBacho

kūriniųrankraščiai.Jųparaštėsetyrinėtojaidažnai
randaužrašytusskaičius,kurieakivaizdžiai susi
jęsukūriniosąranga(pvz.,taktųskaičius),taippat
monogramų,kuriosturiaiškiussavoskaitmeninius
atitikmenis.Taigišaliaįvairiųmuzikosišraiškosprie
monių (retorinių figūrų, įvairiųgrafiškai išreikštų
simbolių),kuriųdėkamuzikojegalimaužfiksuotitam
tikrasprasmes,Bachokūrybojeganadažnaipasitel
kiamaskaičiųsimbolika.
Ąvairiaisskaičiavimais,užslėptomisskaičiųreikš

mėmisBachokūrybojeypačdomėjosiXXa.muzikos
teoretikai:FriedrichasSmendas,LudwigasPraut
zschas,RuthTatlow,JurijusPetrovas,A.Maikaparas
irkiti,kuriųpateiktaskaičiųužšifravimo/iššifravimo
metodologijaremiamasišiamestraipsnyje.Priešanali
zuojantkonkretųkūriną,pirmiausiareikiaišsiaiškinti
trisdalykus:1)kokiemuzikoskalboselementaitampa
skaičiavimoobjektu,2)kokiopobūdžioprasmėsgali
būtipaslepiamosskaičiaisir3)nuodugniaiištirtipačią
užšifravimo/iššifravimotechnologiją.
Ieškantnatosesukonkrečiaprasmesietinų, įvai

riaisbūdaispaslėptųskaičių,reikiaatkreiptidėmesą
į:1)kūriniodalių,taktų,pustakčiųkieką;2)kūrinio
temųpakartojimųkieką;3)temąsudarančiųgarsų
kieką(šiuoirkitaisatvejaisskaičiuojamasrealiaiskam
bančiųgarsųkiekis,darvadinamasklavišųužgavimų
(angl.keystroke)kiekis);4)melodijąarbavisąpartiją
(dažniausiaivokalinę)sudarančiųgarsųkieką;5)bo
sopartijosgarsųkieką;6)atskirųinstrumentųpartijų
garsųchoraliniuoseintarpuosekieką;7)visųkūrinąar
jodaląsudarančiųgarsųkieką.TiriantBarokomuzikos
meistrųopusus,remiantisšiametodologijairsiekiant
gautikuoobjektyvesniusrezultatus,būtinanaudotis
kūriniųpirminioteksto (vok.Urtext) leidimais,nes

skAiČių sim Bo Li kA jo HAN No 
se BAs tiA No BA CHo kom po Zi Ci jo se

JuditaŽukienė

ju di tA žu kie Nė (g. 1973) – Lie tu vos mu zi kos aka de mi
jos dok to ran tė. Nuo 1998 m. dir ba mu zi kos en cik lop e di jos 
gru pės moks li ne re dak to re mokslo ir en cik lo pe di jų lei dy bos 
ins ti tute. 
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redaktoriųpataisymaigalisuardytiautentiškąkom
pozitoriauskūriniosąrangą.
Muzikoskompozicijoseaptinkamostrysskaičiųgru

pės,siejamossukonkrečiaprasme:1)skaičiaisimbo
liai–kaiskaičiustraktuojamaskaipsimbolis,savaime
turintistamtikrąprasmę,dažniausiaipaimtąišBibli
jos(pvz.,skaičius3dažniausiaiinterpretuojamaskaip
Trejybėssimbolis);2)skaičiai,kuriaisužšifruojamos
monogramosaržodžiai,pvz.,skaičius14yražodžio
BACHskaitmeninė išraiška,112–CHRISTUS;3)
skaičiai,kurietarsinurodoįtamtikrąpsalmęarkitą
Šv.Raštošaltiną,t.y. jieaiškinamikaipkonkrečios
psalmėsnumeris.

skAiČiAi sim Bo LiAi 

Barokoepochosmuzikoskūriniuoselabiausiaibuvo
paplitusiossimbolinėsskaičiųreikšmės,kuriųaiš
kinimasrėmėsikrikščioniškanumerologijostradicija.
KrikščioniškaskaičiųinterpretacijasietasuBiblijoje
minimomisskaičiųreikšmėmis,antai,skaičius1yra
aiškinamaskaipDievoTėvoirapskritaivienoDievo
simbolis.TačiaudaugelisskaičiųŠv.Raštefigūruoja
keliuoseskirtinguosekontekstuoseirtodėlsiejamisu
keliomisskirtingomis(kartaisnetpriešingomis)reikš
mėmis,antai,skaičius5simbolizuojapenkiasKris
tausžaizdas,penkisduonoskepalus,kuriaisKristus
pamaitino4000žmonių,irkartuyrablogųjųdvasių,
velniosimbolis.

Tarpdažniausiaimuzikoskūriniuoseaptinkamų
skaičiųsimboliųyra6.Nuoantikoslaikųtraktuojamas
kaiptobulasskaičius(lot.numerusperfectus),sudary
tasišpirmųtrijųskaičiųsumos(1+2+3=6).Beto,
šiųskaičiųproporcijos išreiškiatobulusmuzikinius
konsonansus:1:2–oktava,2 :3–kvinta.Biblijoje
šisskaitmuoaptinkamaskaipšešiųdienų,perkurias
Dievassukūrėpasaulą,simbolis.Imituodamitvėrimo,
kūrybosprocesą,VakarųEuroposkūrėjaidažnaisavo
kompozicijasgrupavopošešias,pvz.,Thelemannas
sukūrė6uvertiūrasorkestrui,6sonatasviolonei,6
sonatinassmuikui,6triosonatas,6sonatasdviemišil
ginėmsfleitomsirt.t.GausušešiadaliųciklųirBacho
kūriniųsąraše:6sonatosvargonams(BWV525–530),
6angliškossiuitos (BWV806–811),6prancūziškos
siuitosklavyrui(BWV812–817),6sonatosirpartitos
smuikuisolo(BWV1001–1006),6siuitosviolončelei
solo (BWV1007–1012),sonatossmuikui irklavyrui
(BWV1014–1019),6Brandenburgokoncertai(BWV
1046–1051) irt.t.Analogiškogrupavimopavyzdžių
gausuirArcangeloCorelli,GeorgoFriedrichoHände
liokūryboje.
Bachokūrybojegausuatvejų,kaisimboliniaiskaičiai

įkūnijami įvairiaispavidalais,pvz.,Bachochoralo
vargonamsDiessinddieheiligenzehnGebot(„Čiayra
dešimtšventųįsakymų“,BWV679)melodijospirma
dalisdešimtkartųkartojamavargonųpedalopartijoje.
KartojimųkiekissimbolizuojadešimtDievoįsakymų,
apiekuriuoskalbamachoralotekste.Dažnaiminimiir
paskutiniaipenkitaktaiiš„PasijospagalMatą“(BWV
244),Nr.15Ersprach:GehethinindieStadtzuEinem.
PaskutinėsvakarienėsmetuKristuiišpranašavus,jog
vienasišapaštalųjąišduos,apaštalailabainusiminė,
susižvalgėirkiekvienasatskiraiklausė:„Nejaugiaš,
Viešpatie“(vok.Herr,binich’s?).Klausimąpradedantis
kreipinysHerrnuskambatikvienuolikakartų,nors
apaštalųyradvylika.Beje,EvangelijojepagalMatą
Judastaippatpaklausia:„Nejaugiaš,rabi?!“(Mt 26, 
22–25),tačiaumuzikinėjeMatoevangelijoskompozi
cijojeBachassąmoningaipaliekavienuolikaklausi
mų.NeištartasklausimassimbolizuojaKristųišduoti
apsisprendusioJudotylėjimą.Krikščioniškojeskaičių
simbolikostradicijojeskaičius11turinegatyviąpras
mę–jissimbolizuojanuodėmę,nusidėjimą.

mo Nog rA mų, šVeN tų žo džių už šiF rA Vi
mAs

šv. tomo bažnyčia ir mokykla Leipcige. XViii a. graviūra

1 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
šif ruo jant šiuo me to du, rai dės i ir j, taip pat u ir vtrak tuo ja mos kaip 

ta pa ti rai dė.
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j. s. Bacho Sanctus dalies autografas iš Mišiųhmoll

Ąvairiųžodžių,fraziųarnettekstofragmentųuž
šifravimomuzikosgarsaispraktika–irgiganasenas
reiškinys.ŠifravimasnatomisViduramžiaisbuvovie
nasslaptaraščiobūdų.Tačiauvėliaubenelabiausiai
paplito įvairūsskaitmeniniaišifrai,sumavęžodžius
sudarančiųraidžiųskaitmeniniusekvivalentus.Po
puliariausiabuvolotyniškosabėcėlėssistema,kurios
atitikmenys–skaičiai–išsidėstopaprasčiausiaarit
metineprogresija1.Susumavusvisaspasirinktožodžio,
frazės,monogramosraides,buvogaunamasskaitmuo,
kuristapdavokonkretausžodžioskaitmenineišraiška.
Antai,žodąBACHatitinkaskaičius14,kadangi:BACH
=B(2)+A(1)+C(3)+H(8)=14.
ŽodžioCREDO(lot.tikiu)užšifravimoveiksmasat

liekamastaippat:CREDO=C(3)+R(17)+E(5)+D
(4)+O(14)=43.
TokiupačiuprincipuapskaičiuojamiirkitiBaroko

muzikaiprasmingiskaičiai,simbolizuojantystamtikrus
žodžiusišŠv.RaštoarbaBachokūrybojepasitaikančios
monogramos:29=J.S.B.,taippatS.D.G.(SoliDeo
Gloria,lot.vienamDievuišlovė),41=J.S.BACH,47
=HERRarbaDEUS(vok.Viešpats;lot.Dievas),48=
I.N.R.I.(IesusNazarenusRexIudaeorum,lot.Jėzus
Nazarietisžydųkaralius),53=SOHN(vok.sūnus),59=
GOTT(vok.Dievas),taippatGLORIA(lot.šlovė),61=
ISRAEL,70=JESUS,73=ZEBAOTH,75=BETHLE
HEM,83=IMMANUEL(hebr.Dievassumumis),112=
CHRISTUS,158=JOHANNSEBASTIANBACHirt.t.
Muzikoješieskaičiaifigūruojaįvairiaispavidalais,

pvz.,Mišiųhmoll (BWV232)Credodalyje (Nr.12)
penkiųbalsųchorasžodącredokartoja43kartus.Be
to,suskaičiavusirdviejųCredodalieschorų–Nr.12
(CredoinunumDeum) irNr.13(Patremomnipoten
tem)–taktųkieką,gauname45+84=129,kurągalime
aiškintikaiptikėjimąDievukaipTrejybe(skaičius129
gaunamasskaičių43(CREDO)sustiprinustriskartus:
43x3=129).
Bachoparašoskaitmeninėišraiškasiejamanetsu

keliaisskaitmenimisiraptinkamaįvairiaispavidalais.
Kaipvienasryškiausiųpavyzdžiųdažniausiaiminimas
choralasVondeinenThrontretichhiermit(BWV668),
kuriopirmamelodijosdalissudarytaišketuriolikos
garsų(BACH=14),ovisamelodijaapimaketuriasde
šimtvienąnatą(41=J.S.BACH).Pilnąparašą,kurą
sudaroabukompozitoriausvardaiirpavardė,aptinka
mechoralevargonamsWenwirinhochstenNotensein 
(BWV641)–158melodijosgarsai iššifruojamikaip
JOHANNSEBASTIANBACH.Skaičiusketuriolika,
dažnaitraktuojamaskaipžmogaussimbolis,galibūti
aiškinamasirkaipBacho(BACH=14)parašas.Taip
Maikaparas aiškina„Muzikinėsaukos“(BWV1079)trio

sonatos(kuriyravisoskompozicijoscentras)Idalyje
temosvedimąketuriolikakartų(ÌMaikapar,s.25).

skAiČiAi Nuo ro dos

Bachomuzikostyrinėtojai(Smendas,Prautzschasir
kt.)kaikuriuosmuzikoskūriniuoseaptinkamusskaičius
interpretuojakaiptamtikrasnuorodasįpsalmesar
kitusŠv.Raštošaltinius.Jiepapildoturimąkūrinio

prasminąkontekstąprasmėmis,aptartomiskonkrečioje
Šv.Raštoištraukoje.Smendasšiąmuzikojeaptinkamų
skaičiųrūšąvadinacitatomis(angl.quotations).Tačiau
dėljųgananeapibrėžtoturinio,manyčiau,tikslingiau
šiuosskaičiusvadintiskaičiaisnuorodomis.Prielaida
apietokiųskaičiųegzistavimąyrapriimtina,nesBa
chasbeijoamžininkailabaigeraiišmanėBiblijąbei
visąjossąrangą.Atskiriskaičiai,aptinkamimuzikos
kūriniuose,galibūti interpretuojamikaipnuoroda
į ištraukąišBiblijos.Toksskaičiusgaližymėtitam
tikrosknygosskyrių,psalmėsnumerą2arnetnurody
tikonkrečiąeilutę.Aiškųskaičiausnuorodospavyzdą

2 Nag ri nė jant Ba cho už šif ruo tas nuo ro das į kon krečias psal mes, rei
kia rem tis pro tes tan tų Bib li jo se pri im ta psal mių nu me ra ci ja, per im ta iš 

heb rajiš kos tra di ci jos. Lie tu vo je ir da bar var to ja mų arkiv. skvirecko arba 
kun. Liesio verstų psalmynų numeracija yra kitokia – Vulgatos.

skAiČių sim Bo Li kA jo HAN No se BAs tiA No BA CHo kom po Zi Ci jo se
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pateikiaSmendas.Joteigimu,rečitatyvasMeinJesu
schweigtiš„PasijospagalMatą“yraakivaizdinuoroda
įPs3910ąeilutę(„Ašpasidariaunebylys,neatveriu
savoburnos,nestutaipadarei“),kadangiskaičius39ir
10atitinkadešimtyjepadalostaktųišdėstyti39basso
continuoakordai(Tatlow,p.26).
YpačdaugapieBachokūriniuoseaptinkamusskaičius

nuorodasrašėvokiečiųmuzikologasPrautzschas.Rem
damasisAbrahamoCalovioraštais,nurodėkeletopsal
miųapibendrintųprasmių,t.y.psalmiųturinąaiškino
dažniausiaipagaltai,kasjosedaugiausiaminima:Ps
22kalbamaapiekančiasirnukryžiavimą,Ps23–apie
užuojautoskupinąganytojotarnybą,Ps24–apiemūsų
garbingąjąViešpatą,Ps35–apiejoneteisingąpersekio
jimą,Ps69–apiepragarobaimę,Ps97–kaipjisvisose
šalyseturibūtiišaukštintas(Prautzsch,p.13).Tačiau
tokspsalmiųtekstoapibendrinimaskeliaabejonių.
Ps22kalbamaapiekankinimus,tačiauvisaineužsi
menamaapienukryžiavimą–jukpsalmėsyraSenojo
Testamentodalis!Taippatklaidingaiinterpretuojamas
ir Ps35poetinisturinys,nesjojepasakojamaneapie
Viešpaties,ožmogauspersekiojimą.Nagrinėdamas„Fu
gosmeną“(BWV1080),Prautzschasskaičiusnuorodas
įžvelgiapačiaisįvairiausiaispavidalais.Pavyzdžiui,I
fugostaktųskaičiusaiškinamaskaipnuorodaįPs78,
VIfugostemosII,V,VIII,IX,XirXIvedimaiinter
pretuojamikaipnuorodosįatitinkamasPs6eilutes.
TačiaukaikuriePrautzschopateiktiskaičiainuorodos
atrododirbtini,nepagrąsti.Bene labiausiaistebina
PrautzschobandymasVIfugospradžiojekompozitoriaus
parašytąatlikimonuorodąin StyloFranceseišaiškinti
kaipnuorodąįPs51(Prautzsch,p.70).Muzikologas
suskaičiavovisasfrazėsraides–15,gautoskaičiaus
nariussukeitėvietomis–51irįvardijokaipnuorodąį
Ps51,kuriesantiŠv.Dvasiossimbolis.Kodėlreikėjo
skaičiuotiiržodinėsfrazėsraides?Kodėlbuvosukeisti
gautoskaitmensnariai,kaiskaičius15turiadekva
tųpsalmėsatitikmeną?Dėldidelėspsalmiųgausos
skaičiainuorodosbuvovartojamijųtikruojupavidalu,
išvengiantįvairiųmodifikacijų,todėlnariųsukeitimas
šiuoatvejuatrodonepateisinamas.
Taigiskaičiainuorodosnetiesiogiaiįvardijaužšif

ruotąkonkrečiąprasmę,o tarsipapildo,paaiškina
kūriniopoetinąturiną,kurioesmėnusakomakitų,
apčiuopiamesniųprasminiųvienetųdėka.Todėlšie
skaičiainuorodosyraitinsunkiaiatpažąstami,keliantys
daugiausiaabejoniųdėljųvartojimoatvejų.

skAiČių iš šiF rA Vi mo teCH No Lo gi jA

Iššifruotiskaičiaisužslėptasprasmesganasudėtin
ga,nesBachassavokūriniuosedažnaijungiaįvairius
prasmėsužšifravimometodus.AptartasBachokom
pozicijoseaptinkamųskaičių iššifravimogalimybes

darpraplečiaįvairiosgalimosskaičiųkombinacijos,
aritmetiniaiveiksmai,kuriuospasitelkęBarokokom
pozitoriaipartitūroseužšifruodavo jiemssvarbias
reikšmes.Sudėtingosskaičiųužšifravimo/iššifravimo
technologijosbuvotaikomosgalimųprasmiųratuipra
plėsti,t.y.šaliaskaičiųsimboliųbeisumariniųžodžių
raidžiųekvivalentųkompozicijosefunkcionuodavokitos
kilmėsskaitmeniniaikodai.Todėlreikiaplačiauaptar
titamtikrusmatematiniusveiksmusirprocedūras,
kuriosgalibūtiišaiškintoskaiptamtikrosreikšmės
užšifravimointencija.Svarbiausiosskaičiųužšifravimo
procedūrosyrašios:
1)sukeitusdviženkląskaičiųsudarančiusskaitmenis

vietomis,gautasskaitmuoįgaunakitokią,dažniausiai
priešingąprasmęneguprieštai,pvz.:53(SOHN)–Dievo
sūnus//35–Dievosūnausmirtis,13–mirtis,nelaimė
//31–mirtiesnugalėjimas;
2)kartaissimboliniaiskaičiaisusiliejairsudarovie

nąprasmę,pvz.,skaičiuje131susiliejadviprasmės:13
(mirtis)ir31(mirtiesnugalėjimas);
3)vienasskaičiusgalisujungtikeletąprasmių,pvz.,

111aiškinamakaipTėvas(1),Sūnus(1)irŠv.Dvasia
(1),sudarantysTrejybę(3);
4)daugiaženkisskaičiusgalibūtisuskaidytasįkelias

prasmes,pvz.,skaičius1275sudarytasiš12(Bažnyčia,
bendruomenė)ir75(BETHLEHEM);
5)skaičius0traktuojamaskaipfigūra tmesis (gr.

nutraukimas), jopasirodymasskaičiuje(dažniausiai
viduryje) reiškiapertraukimą,baigtą,mirtą,pvz.,
skaičius101galibūtiinterpretuojamas„nuodėmės(11)
palaužtas(0)“prasme;
6)susidūrussuskaičiais,neturinčiaisaiškiossimbo

linėsprasmėsarkonkretausžodžioatitikmens,prasmė
ieškomapasitelkusįvairiusmatematiniusveiksmus:

a)dažnaitamtikroskaičiausprasmeisustiprinti
pasitelkiamasjokėlimaskvadratu,kubuirpan.,pvz.,
196=142,t.y.skaičius196aiškinamaskaipsustip
rinta,pabrėžtasimbolinioskaičiaus14prasmėarba
žodžioBACHsuma;
b)kadprasmėsbūtųiššifruotos,skaičiusgalibūti

aiškinamaskaipdviejųprasmingųskaičiųsandau
gosrezultatas.129=3x43;taireiškiatikėjimą(43
=Credo)DievukaipTrejybe(3);
c)manoma,kadtamtikromisprasmėmisužšif

ruotibuvovartojamasirsudėtiesveiksmas.Jodėka
skaičius111,sudėjusjąsudarančiusskaičius(1+1
+1=3)galibūtisuvokiamaskaipskaičiaus3(Švč.
Trejybėssimbolis)atitikmuo.Taippatgalimasudėties
veiksmątaikytipakartotinai,kaigautasdviženklis
skaičiusdarkartąsumuojamas,pvz.,skaičius1822

3 Fu ga išana li zuo ta re mian tis lei di niu: Bach j. s., Daswohltemperier
teKlavier,Neue ur textAus ga be nach den Qu el len von Al fred kreutz, 
Leip zig: edi tion pe ters, s. a. 
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išskaidomasirsusumuojamas:1+8+2+2=13,o
gautoskaitmensnariaivėlsudedami:1+3=4.
Remiantis išvardytaisprincipais, įmanomaatlikti

irvokalinių, ir instrumentiniųkūriniųskaitmeninę
analizę.Labairyškuskrikščioniškosskaičiųsimbolikos

vartojimopavyzdysyraCrucifixusdalisišMišiųhmoll.
Jisakivaizdžiaipapildopoetinądaliestekstą.Pavyz
džiui,temosgarsųskaičių5galimeaiškintikaipskaičių
simbolą,simbolizuojantąpenkiasKristausžaizdas,o
ostinatiškai13kartųkartojamaketuriųtaktųfrazė
bosopartijojeinterpretuotinakaipmirties,nelaimės
simbolinėišraiška.Beto,čiafigūruojairkrikščioniškoje
simbolikojesvarbūsskaičiai12(12apaštalų,12Apoka
lipsėsskyrių,12šventojomiestoJeruzalėsvartų)ir24
(amžinybėsskaičius)(žr.iliustracijąp.386).
VisųCrucifixusdaliestaktųsuma(53)galibūtiinter

pretuojamakaipskaičius,užšifruojantisžodąSOHN.Taip
pabrėžiama,jogbūtentDievo sūnusmirėantkryžiaus.
DažnaiBachokūryboje,pasitelkdamiskaičiųsimbo

linesprasmesbei jųiššifravimotechnologiją,galime
atskleistitamtikrasinstrumentiniųkūrinių,kurieiš 
pirmožvilgsnionesusijęsukokiaisnorsvaizdiniais,
užslėptasprasmes.įvairūsmuzikologaitaipanalizuo
japačiusįvairiausiusBachokūrinius–nuochoralinių
preliudųvargonamsiki„Muzikinėsaukos“(BWV1079)
ar„Fugosmeno“(BWV1080).
Siekdamiatskleistiįvairiųskaitmeniniųkombinacijų

iššifravimogalimybes,šiamestraipsnyjedetaliauištirsi

meBachoFugojeNr.4,cismoll3iš„Geraitemperuoto
klavyro“Itomoskaičiaisužslėptasprasmes.Pagrindinis
prasminisraktasčiayrapatikūriniotema,dažnaipana
šiupavidaluaptinkamaBachokūriniuoseirįvardijama
kaipkryžiaussimbolis.Beto,pirmiketurifugostemos
garsaibūtenttokiupavidalu,t.y.tarpjųišlaikanttuos
pačiusintervaliniussantykius,tiktransponuojanttemą
tonužemiau–nuogarsob–identifikuojamikaipdar
vienasBachopavardėsužšifravimomuzikosgarsais
būdas.Taigifugostema–kryžiaussimbolis,darapsupa
magausiomisretorinėmisfigūromis,kuriosprasmingai
jąpapildo.KaipirMišiųhmollCrucifixusdalyje,čia
gausiaivartojamafigūraparrhesia4,todėlgalimedaryti
prielaidą,jogšiosfugosprasministurinyssusietassu
nukryžiavimotema.Beto,Fugojecismolllabaisvarbi
yraskaičiųsimbolika,kuripapildokūrinyjeužslėptų
prasminiųvienetųsąrašą.
Skaičius5,penkiųKristausžaizdųsimbolis,fugoje

akivaizdžiaifigūruojadviempavidalais:1) fugayra
penkiųbalsų,2)temasudarytaišpenkiųgarsų.Fugos
taktųskaičius115galibūtitraktuojamaskaipskaičių
5bei23sandauga(5x23=115).Skaičius23,įvairiuose
šaltiniuoseminimaskaipvienasišnelaimęnešančių
skaitmenų,darlabiausustiprinaskaičiaus5negaty
viąjąpusę(skaičius23nagrinėjamojefugojefigūruoja
darvienupavidalu:230yravisųkompozicijospustakčių
kiekis).Visipirmobalsogarsai (klavišųužgavimo
skaičius)sudaroskaičių295,kurisvėlakivaizdžiaida
lijasiiš5irgalibūtiišreikštaskaipsandauga:5x59
=295.Skaičius59yražodžioGOTTatitikmuo,ovisas
skaičius295galibūtiinterpretuojamaskaippenkios
Dievo(GOTT–59)žaizdos.
FugojecismollkeliskartuspasirodoirŠvč.Trejybę

simbolizuojantisskaičius3.Trigubąjosustiprinimą
simbolizuoja3kubinėišraiška(3x3x3=27),visųte
mospravedimųskaičius–27.Beto,suskaičiavusvisų
žemiausiofugosbalsoklavišųužgavimoskaičių,paaiškė
jo,jogšistarsipratęsiavienosvarbiausiųkrikščioniškų
skaičiųsimbolių–3–sustiprinimograndinę:3x3x3x
3x3=243arba35,t.y.sustiprinamaspenkeriopai.
Visųfugosgarsų(klavišųužgavimo)skaičių1318

sunkutiksliaisusietisukokianorsprasme,kadangijis
nėrakurionorsskaičiauskvadratas,kubasarryškių
simboliniųskaičiųsandauga.Todėlbandantjąpaaiš
kinti,siūlytinanaudotikitasmetodologijas–įšąskaičių
žiūrėtikaipįsuvestinąarbaatsižvelgtiįjonariųsudėtą.
Išskaidytišąskaičiųgalimataip:131ir8arba13318,
t.y.mirties(13)nugalėjimas(31)perprisikėlimą(8).
Tuotarpužvelgiantįšiuosketurisskaičiuskaipsudė
tiesveiksmonarius,gaunamedviprieštaringassumas:

Crucifixus da lis iš j. s. Bacho Mišiųhmoll

4 Par rhe sia (gr. lais vu mas), mu zi ki nė re to ri nė fi gū ra, ku rios spe ci fi ką 
su da ro drą sūs di so nan si niai są skam biai me lo di nė je li ni jo je, „ne tei
sin gų“ – pa di din tų ar su ma žin tų – in ter va lų įve di mas me lo di jo je ar 
har mo ni jo je.

5 Va ka rų eu ro pos ša lių kal bo se žo dą die vas daž nai su da ro ke tu rios 
rai dės: lot. Deus, vok. Gott,Herr, pranc. Dieu ir kt.

skAiČių sim Bo Li kA jo HAN No se BAs tiA No BA CHo kom po Zi Ci jo se
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1)1+3+1+8=13(mirtis,nelaimė),2)13+18=31
(mirties,nelaimėsnugalėjimas),kuriųgalutinėsuma
yrabendra–4.Šąskaičių,atsižvelgdamiįjauatskleis
tasfugojeužslėptasprasmesbeisimbolius,galimabūtų
suprastikaipketuriasDievovardąsudarančiasraides5 
arbainterpretuotikaipketuriųevangelistų,aprašiusių
Kristauskeliąžemėje,simbolą.Beto,skaičius4figū
ruojadarvienuakivaizdžiupavidalu–fugacismoll
yraketvirta„Geraitemperuotoklavyro“Itomocikle.
Taigiirskaičius4beisujuosiejamasimbolikašioje
kompozijojenėraatsitiktiniai.
Apibendrindamigautusrezultatus,prieinameišva

dą,jogFugojecismolldominuojadusukonkrečiomis
prasmėmissusietiskaičiai:3ir5.Jaisišreiškiamątu
rinąBachaspapildoskaičių4,8,13ir23simbolinėmis
prasmėmis.Turimusduomenispapildžiuskitaiskū
rinyjefigūruojančiaisprasminiaisvienetais(kryžiaus
simbolis,retorinėsfigūros),galimadarytiišvadą,jog
šisopusasgalibūtisiejamassukonkrečiuvaizdiniu–
Nukryžiavimu.

Taidarkartąįrodofaktą,jogirgrynaiinstrumentinės
kompozicijos,neturinčiosjųpoetinąturinąnurodančios
antraštėsarprogramos,galiįkūnytikompozitoriaus
pasirinktasaktualiastemasbeivaizdinius.Jasgalima
atskleistiatsižvelgiantįnagrinėjamolaikotarpioistori
ną,teorinąbeiestetinąkontekstą,pasitelkusžiniasapie
krikščioniškąskaičiųsimbolikąirsudėtingąskaičiais
išreikštųprasmiųužšifravimoiriššifravimotechnolo
giją.Taigiskaičiųsimbolikabeikitisuskaičiaissusiję
prasmiųužšifravimoveiksmai,naudotiBarokoepochos
muzikoskompozicijospraktikoje,akivaizdžiaipraplečia
užslėptoturinioatskleidimogalimybesbeipadedasu
konkretintikūriniuoseįkūnytusvaizdinius.
Gautiduomenysypačsvarbūsnagrinėjantmuzikos

galimybesperteiktiapibrėžtoturinioiššaliesperimtas
prasmes.Papildydamigausiąmedžiagąapiemuzikos
retoriką,garsųtapybąbeiprograminąkūrybosprin
cipą, jiedarkartąsudarosąlygas įvardytimuzikos
vaizduojamąsias,komunikatyviasfunkcijaskaipšios
menošakosspecifinessavybes. 
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Platonoskaitytojamsirtyrinėtojamsgeraižinomameist
riškairealistiška,snaudulioapgaubta„Puotos“pabaiga:
nepaisantblaiviųirsveikatingųketinimųpobūviosvečiams
vėltekodaugirnetvarkingaigerti;kaikasiškviestinių
svečiųišėjo,kitiužmigo;jaušvito,ilgaspobūviodalyvių
kalbasikitoltiksliaiįsiminęspasakotojas,pabudęsišilgo
naktiesmiego,vėlužsnūsdavo,kaiSokratastaippatnelabai
jaužvaliemsirgalopužmigusiemskomikuiAristofanuiir
tragikuiAgatonuiįrodinėjo(irįrodė),jogtaspatsžmogus
turimokėtikurtiirkomedijas,irtragedijas,irkadtragedijų
kūrybosamatą(t#cnh)įvaldęsžmoguspajėgtųsukurtiir
komediją.Pasakkonevisąšiuolaikinę„puototyrą“ištyrusio
VytautoAlišausko1,liekaneaišku,„kaipkilotokiakalba,
regis,tolimanuopirmykštėstemos?arjiturikąbendra
suErotu?“Galimasdaiktas,Sokratasištiesrezganaują
aporiją2.OgalnuoErotopriepoetiniųmenųeitatuopačiu
keliukaipirPlatono„Valstybės“IIIknygoje,kuršiųmenų
aptarimąužbaigiasamprotavimaiapieteisingąerotą,ir
visassvarstymasbaigiamasapibendrinančiaisSokrato
žodžiais,esą„menųsvarstymasbaigtastiestavieta,kurir
turėjobaigtis,nesmenasturiatvestipriegrožio‘erotikos’“3.
Norsir„Valstybėje“poezijosirE(e)rotoryšysnusakytas
tikpunktyriškai,remiantistennužymėtuperėjimunuo
poetiniųmenųprieeroto,galimamėgintiįsivaizduotiirat
galiniokeliomaršrutą.Kąjaukalbėtiapietai,kad„Puotos“
autoriausvaliasudarytasbaigiamasisfilosofo,tragikoir
komikotrioPlatonoraštuoseneišvengiamaiiškeliavieną
arkitątragedijosirkomedijosmenotikrumo/pagrąstumo
ir„profesionalumo“svarstymovariaciją.Žinoma,toksmu
zikiniųmenų(= mou sik$, t„ mou sik@)svarstymasnėra(ne
tikšiuolaikine,betiraristoteliškaprasme)menokritikos
dalis,–taiveikiauesminisauklėjamosiosPlatonopro
gramospunktas.WernerisJaegeris„Paidėjoje“teisingai
pastebi,kad,vertinantatstumiančiaiagresyviusPlatono
užmojusreformuotimeną,reikiaturėtiomenyje,kadpats
graikųmenastradiciškai irPlatonolaikaistebesudarė

dvasinioirreliginiopiliečiųauklėjimopamatą:Platono
Sokratasnevienkritikuojablogąpoezijosįtakąpiliečių
dorovei,betiružsimojaišesmėspakeistinetinkamą(nes
klaidingapasaulėžiūragrąstą)muzikiniougdymosistemą,
siūlydamasalternatyvų„meną“,alternatyvią„muziką“4.
PlatonodialogųSokratasneneigiauniversalausmenų
poveikio,ypačjaunailanksčiaisielai,vadindamasmūziš
kąauklėjimąpagrindiniu,vyraujančiu5.Tačiaujispats
pasiryžęs„nuopirmųgyvenimodienų“pateiktiaugančiai,
tampančiaiirtikrąsiasvertybessavyjebrandinančiaisielai
kitądvasinąmaistą6.Platonuivėl(šąkartądvasinepras
me)reikšmingastampagraikiškužodžiutrof$(graikiškai
nemokantysgaliprisimintižodžius„atrofija“,„hipertrofija“,
„distrofija“)nusakomaspirmykštismaitinimoirauklėjimo/
auginimoryšys7.
Tragedijąsiaurąja,tamtikrosmuzikiniomenorūšies,

prasmeturireformuotifilosofija,melodijosirritmopamatan
dėdamanaująžmogausbūdąirnaujągyvenimoviziją(tai
liudijaišsamūsmenoreformavimosvarstymai„Valstybėje“
ir„Ąstatymuose“),oplačiąjaprasme(taibūtųaukštesnė
ugdymopakopaarbavisogyvenimougdymoesmė)–pati
filosofijairyratikrasismenas;tokiamekonteksteveikiau
siaireikiasuprastiSokratožodžiusapiemūziškąfilosofų
veiklą8irfilosofijąkaipdidžiausią„muziką“arba„meną“9.
Antravertus,filosofaimenągalikurtisavopačiųgyveni
muarbafilosofiškaitvarkomosvalstybėsgyvenimu–ir
viena,irkitaremiasitaispačiaismėgdžiojimo(m%mhsiV)
irsupanašėjimosuoriginaluprincipais,kaipirpoetųkū
ryba,tikšąkartpamėgdžiojamastikras,oneiškreiptas
originalas,irmėgdžiotojaibereikalonegausinamėgdžio
jimograndžių:pasak„Valstybės“Sokrato,apiežmogaus
ugdymąkalbantisHomeraspirmiauturėjožinoti,kas 
žmonesdarogeresnius,vadinasi,tapęsugdymovadovu
(=gemãn pai de%aV) turėjopaliktipraktinėssavopaties
gyvenimoįtakospėdsakų,išauklėjęsypatingosgyvensenos

„FAi do NAs“: 
Fi Lo so Fi Nė (AN ti)trA ge di jA?

TatjanaAleknienė

5 plg. Valstybėiii, 401a: ku riwt@th ęn mou sik trof$.
6 plg. ja e ger W., op. cit., p. 221.
7 Ibid., p. 220.
8 Faid ras 259d.
9 Fai do nas 61a; plg. ValstybėVi ii, 548bc: tik ro ji mū za – su (ly di ma) 

svars ty mais (l^goi) ir fi lo so fi ja.

1 pla to nas, Puota,arbaApiemeilę, iš grai kų k. ver tė tat ja na Alek
nie nė, pa aiš ki ni mus pa ra šė, bib liog ra fi ją ir ro dyk les su da rė Vy tau tas 
Ali šaus kas, Vil nius: Ai dai, 2000, p. 206.

2 plg. ibid.
3 de½ d# pou te leut…n t„ mou sik„ eąV t„ toÒ ka loÒ ęrw tik@ (403c).
4 plg. ja e ger W., „pai deia“, p. 209 sq.

fILoSofIja
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sekėjų,–kadirtokių,kokiaistapoPitagoroirpitagoriškos
gyvensenossekėjaipitagorininkai10.JeiguHomerasarba
Hesiodas(nepamirškime,jogPlatonoauklėjimoreforma
toriausakimisžiūrint,abudidiejiepųkūrėjaipriklauso
taipačiaitragiškosugdybostradicijai11)ištiesbūtųgebėję
ugdytižmones,įstengdaminetikmėgdžioti,betirpažin
titikrasetinesvertybes,poetųamžininkainebūtųleidę
jiemskeliautisusavogiesmėmis,betbūtųvertępasilikti
sujaisarbapatysbūtųsekępaskuidainius,kolgautų
pakankamąugdymo(pai de%aV)dalą12.Būtenttaippačiu

savogyvenimutikrąsias,tyraprotoakimiregėtasvertybes
mėgdžiojantąSokratąikipaskutinėsgyvenimoakimirkos
sekabūrysištikimųgerbėjų,bijančiųliktibepatikimo
gyvenimomokytojoirvadovo.Neatsitiktinaiturbūt„Fai
done“,vardijantpaskutinioSokratopašnekesioliudytojus,
pateiktasišsamiausiassokratininkųbūrelionariųsąrašas13.
IrpatsPlatonas,vengdamastrečiaeiliomėgdžiotojovaid
mens,dėlkurio„Valstybėje“priekaištaujamaHomerui14, 
kuriataip,tarsiapskritainebūtųjokiotrečiosokratiško
gyvenimomenomėgdžiotojo,šnekėtis,veiktiirliudytipa

likdamaspačiamfilosofinėsgyvensenos
meistruiSokratui.Faidonožodžius,esą
Platonas,„manding“(o¿mai),negalavo15, 
galimalaikytielegantiškušiosautoriaus
nuostatospriminimu.LeisdamasSok
ratuikalbėtijopatiesbalsu,Platonas
tarsiatliekatokiasgero(geriausio!)vyro
mėgdžiojimopratybas,apiekuriųnaudą
kalbama„Valstybės“IIIknygoje16.
Kadangipagrindinepirmaujančiaauk

lėjimogaliataptisiekiančiosfilosofijos
varžovėyratragedija,meninėfilosofų
kūryba,gyvenimuirdarbaismėgdžiojan
timąstomątikrovę,galivadintistikrąja
tragedija,–taipjiirpavadintakitame
auklėjimoreformąišsamiaisvarstančia
me Pla to no vei ka le17:„Mespatys,–naują
valstybęlankytipanorėjusiemspoetams
atsakojoskūrėjai,–esameįmanomai
gražiausios irpuikiausios tragedijos
kūrėjai,– jukvisamūsųvalstybėyra
gražiausio irpuikiausiogyvenimopa
mėgdžiojimas,otaimesirvadinametik
rųtikriausiatragedija.Jūsesatepoetai
(„kūrėjai“,po ih ta%),betirmesesametų
pačiųdalykųkūrėjai(„poetai“),meistriš
kumupasirengęvaržytis18gražiausiame
vaidinime,kurąatlikti,kaiptikimės,te
pajėgiavienteisingasįstatymas“.įdomu
irtai,kadvisas„Ąstatymų“VIIknygos
muzikosreglamentavimasremiasiskir

10 ValstybėX, 598d–600b sqq.
11 plg. Valstybė X, 595bc, 598d, 607a; Ho me ras 

esąs vi sų tra gi kų mo ky to jas ir pirm ta kas. 
12 Ibid.,600cd.
13 Fai do nas 59ac. Čia, o ne moks liš ku mo 

sie ky je (plg. Niet zsche F., Tragedijosgimimas, 
iš vokiečių k. ver tė Al fon sas te ko rius, Vil nius, 
1997, p. 112), ko ge ro, glū di po sok ra to mir ties 
gau siai pa skli du sių fi lo so fi nių mo kyk lų pra džia. 
tad iš da lies, nors ir ne vi sos vals ty bės rė muo
se, re for ma to riš kas fi lo so fų su ma ny mas ne li ko 
ne vai sin gas.

14 plg. 599b.
15 Fai do nas 59b.
16 plg. Valstybė iii, 396cd.
17 įstatymai Vii, 816e–817a.

tAt jA NA ALek Nie Nė
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tingomisgraikiškožodžion^moVprasmėmis–taiirben
druomeniniogyvenimo„ąstatymas“,irtamtikramuzikos
„dermė“.Valstybėsprojektuotojaipripažąstaparadoksalią
aplinkybę,kadauklėjimoįstatymaisjųvalstybėjetampa
giesmės19.TųpačiųVIIknygossvarstymųapietinkamiau
siąmuzikąkontekste,žaidžiantžodžiųtrop%dia(„kilis“)ir
tr^poi(„būdas“)sąskambiu,teigiama,jogtinkamasmuzikos
reglamentavimasyravisõsgyvenimokelionėspagrindas
(kelionėslaivu,nesjipavojingiausia):kaiplaivųstatytojas
(„projektuotojas“),–aiškinapagrindinis„Ąstatymų“kal
bėtojasAtėnietis,–savodarbąpradedabrėždamaslaivo
kilio(trop%dia)formą,taipirvalstybėskūrėjaspirmiausia
nubrėžiasielosbūdo(tr^poi)lemiamųgyvenimopavidalų
(sc$ma ta tän b%wn)apmatus,svarstydamas,kokiosielos
būdolaikydamiesigeriausiaiperplauktumegyvenimą20.
įsidėmėtinasčiayratinkamosmuzikos,teisingobūdoir
visogyvenimoplaukimosėkmėsryšys.Kiektoliautoje
pačioje„Ąstatymų“knygojeįankstesniusvalstybęprojek
tuojančiųfilosofųsvarstymusatsigręžęsAtėnietispastebi,
kadpatysšiesvarstymaipanėšiįpoezijąirturėtųtapti
visospoetinėskūrybosetalonu21.
Tokiekaikurieryškesnimuzikiniomenoreformąapta

riančiųPlatonoraštųtekstaiirmotyvai,aiškiausiaireiš
kiantysfilosofijospretenzijastapti„alternatyviumenu“
arba„alternatyviatragedija“,jųautoriausįsitikinimu,yra
kiekvienožmogausirvisosbendruomenėslabui.Pošios
konspektyviosapžvalgos,nepamiršdamimeniniųfilosofijos
pretenzijų,grąžkimeprie„Puotos“užsklandosirtragediją
beikomedijąvienodaikurtipajėgiančioautoriaus.„Puotos“
komentuotojoAlišauskožodžiais,„komentatoriai,galima
sakyti,vienubalsusutaria,kadtoksžmogusesąsSokratas,
okūryba,aprėpiantitragedijąirkomediją–filosofija“22.
AnottųpačiųAlišausko„Paaiškinimų“23,„jauWilamowitz
Moellendorfasnurodėdarvienąkūrėją,pajėgusąkurtiir
komediją,irtragediją–patą„Puotos“autorių.Jei„Puota“
atstovaujakomedijai,tai,žinoma,„Faidonas“yratragedijos
pavyzdys.[...]„Faidone“Platonasparodęseccequomodo
morituriustus,tuotarpu„Puotoje“išminčiusįvedamas
kaipžmogustarpžmonių.„Faidonas“nutapytastamsiais
tonais,„Puota“žėrintišviesa,tačiauSokratasyranuga
lėtojasabiejuose[...],įherojusiškeltasPlatonopoezijos
dėka.Tragedijairkomedijapapildovienakitą“24.Ulricho
vonWilamowitzoMoellendorfoveikale25Ališauskocituo
jamastekstastęsiasitaip:„Tragedijairkomedijapapildo

vienakitą:tikšitaipjasskaitydamimespasiekiamepilną
suvokimąirpatiriamepilnąpasitenkinimą(Genusse)“.
Šiegarsaushelėnistožodžiaiatliepiaankstesnętopaties
joveikalopastabą26,esą„Platonassuvokėgiliątiesą,kad
patsžmogausgyvenimaskartuyratragedijairkomedija“.
PasakWilamowitzoMoellendorfo,patsSokratastaiteigia
„Filebe“(50b),kurparodęs,jogtragedijairkomedijagali
keltikartuirskausmą(arba„liūdesą“,l&ph),irmalonumą
(arba„džiaugsmą“,=don$), jissako,kadšiedujausmai
yrasumišęir„visojegyvenimotragedijojeirkomedijoje“.
„Todėl,–tęsiaWilamowitzasMoellendorfas,–tiktasbus
pateikęspilnągyvenimovaizdą,kasmokėspavaizduoti
abijopuses.“27Išpirmožvilgsniopatraukliir„moderni“
pastaba.Tačiauminėtų„Filebo“svarstymųkontekste
ganaribotąreikšmęturinčiųžodžiųtikrainepakanka,
kadPlatonuipriskirtumeteiginąapietragikomiškągy
venimoesmę.Bentjauidealusgyvenimasneturėtųbūti
neitragedija,neikomedija,ofilosofija.Esamatvirtesnio
pagrindotarti,kadplatoniškai„pilnągyvenimovaizdą“
būtųpateikęstas,kasirtariamojetragedijoje,irtariamoje
komedijojepajėgtųatskleistifilosofiją.
Antai„Faidono“fabulaištiestragiška–mirtipasmerk

tas„puikiausias,protingiausiasirteisiausias“savolaikų
žmogus28,tačiaušisįvykisjaupirmaisFaidonopasakoji
možodžiaisrodomasnekaip„tamsiaistonaisnutapyta“
tragedija,betkaipkažinkokiunuostabiubūdutamsą,
baimesirsielvartąišsklaidantifilosofinė„poema“arba
„antitragedija“.Geriauįsižiūrėjus(žvilgsnąnuteikusmi
nėtais„programiniais“„Valstybės“ir„Ąstatymų“tekstais),
„Faidone“nemažaryškiųtokiosprincipinėsantitragiš
kosnuostatosženklų.Pastaruosiustikparyškinatyrėjų
pastebėti (arbadaugiauarmažiauišradingai įžvelgti)
„Faidono“irklasikiniųAischiloirSofokliotragedijųpa
našumai:netikakivaizdžiaitragiškassiužetas(bekaltės
pasmerktasprotagonistas),bet irpatidraminėveikalo
kompozicija(prologas,keliaktai,auditorijosemocijasat
skleidžiančios„choro“intervencijos29)irvisąpagrindiną
„veiksmą“persmelkiantisužsispyrusiotikėjimoirproto
abejoniųagonas,turintisklausytojų(žiūrovų/skaitytojų)
sielosesukeltiegzistencinątikėjimoporeikioirnepagrin
džiamumoišgyvenimą30.Papasakotas„Faidono“veiksmas
turąsnetnevieną,omažiausiaidvigubąauditoriją–tai
irSokrato,SimijobeiKebėtosvarstymoliudytojaiAtėnų
kalėjime,irFaidonoklausytojųflijuntiečiųdraugija.Visi

18 gr. Õm½n įnt%tec no% te ka¼ įn tag wnis ta%; plg. Fai do nas  
60d8–e1 (po ezi jos kū ri nių pa ra šęs sok ra tas sa ko si ne ke ti nąs ama tu 
var žy tis (ąnt%tec noV e¿nai) su re to ri kos pro fe sio na lu eu ė nu), kur taip 
pat, nors ir ne tie sio giai, brė žia ma kū ry bi nių var žy bų tarp li te ra tų ir 
fi lo so fų tema.

19 įstatymai Vii, 799e–800a: ded^cqw mŸn d$, fam#n, tÊ įto pon toÒto, 
n^mouV t„V ód„V =m½n ge gon#nai.

20 Ibid., 802e–803b. ri zi kin go gy ve ni mo plau ki mo me ta fo ra per smel
kia vi są „Fai do no“ veiks mą; plg. ypač 58ac, 85cd. sok ra tas „Fai do ne“ 
daž nai kal ba ir apie jo (ir vi sų ki tų) po šio gy ve ni mo lau kiančią (ir tik rą 
jo sėk mę at sklei džiančią) ke lio nę, ne pa tiks lin da mas (kad ir ale go riš kai), 
ko kia „trans por to prie mo ne“ teks ke liau ti, tačiau bai gia ma ja me „Fai

do no“ mi te pa grin di nė es cha to lo gi nio veiks mo da lis vyks ta tik ro sios 
že mės vandenyse.

21 įstatymai 811c–812a.
22 pla to nas, Puo ta, p. 205.
23 Ibid., p. 205–206.
24 pla ton,SeinLebenundseineWerke, Ber lin, 19293, s. 323, 392.
25 Ibid., s. 392. 
26 Ibid., s. 322.
27 Ibid.
28 plg. pas ku ti nius Fai do no žo džius.
29 plg. rap ha el d. d., TheParadoxofTragedy, Blo o ming ton: in dia na 

uni ver si ty press, 19612, p. 82 sq.
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jie,opodraugirvisųprabėgusiųamžių(irtūkstantmečių!)
„Faidono“skaitytojai,pertragiškaiįtemptą(irantitragiš
kainukreiptą)pokalbioveiksmą31vedamiįkvėptobaigia
mo jo mi to ir skaid raus skam be sio Sok ra to mir ties sce nos 
„katarsio“link32.
JauFaidonopasakojimopradžia(58e–59a)rodo,kad

Sokratomirtiesliudytojaipatirianetuospačiusjausmus,
kokiuspaprastaisukeliaartimožmogausnetektisgyve
nimeirkuriuosžiūrovųsielosesiekiasukeltitragedija.
PasakFaidono,taibuvęsnuostabus,neąprastasmalonu
moirskausmomišinys,kaijuokasmaišėsisuašaromis33.
Keistųmalonumoirskausmosantykiųtemątęsiapaties
išpančiųišlaisvintąkojątrinančioSokratosamprotavimai
bei ad hocsugalvotaaisopiškotipopasakėčia,kurioje,be
besivaidijančių„malonu“ir„skaudu“,veikiajuossutaikyti
siekiantisdievas–galbūttaspatsApolonas,svarbiausias
Sokratoirmuzikosdievas.Sokratomirtiesliudytojaijuo
kiasiirverkia,tarytumkartustebėtųkomedijąirtrage
diją34.Tačiauaišku,kad„Faidono“turinysprašyteprašosi
traginioatlikimoirišgyvenimo,–stebėtinanetai,kad
FaidonasirkitiSokratobičiuliaiverkia,betkadbrangaus
žmogausmirtiesakivaizdojepatirianetikėtąirnelauktą
malonumą!Taiirsudaropatirtojausmoneąprastumą...
Faidonasirjoklausytojaivarguargalėjototikėtis.Todėl
Faidonaspasakojimąpradedabūtentšiuoįstabiusavoir
kitųmirtiesliudytojųišgyvenimu.JaupatsFaidonas,pa
sakodamasapieanuosnetikėtusišgyvenimus,ovėliauviso
perpasakotopašnekesioSokratas,aiškina,kodėlsielvartą
jeiirnevisaiišstūmė(visdėltonetenkamanuostabaus
gyvenimomenovadovo),taibentjaugerokaiatmiešėma
loniviltiesnuotaika.PaskutinędienąSokratodraugijoje
praleidęsFaidonassakosipamatęsirpomirtieslaimingai
gyvuosiantąžmogų35!Šisparadoksalią(šiuoatvejutikrai
par„ t¦n tän pollän d^xan)paskutinėsdienossuSokratupa
tirtąapibendrinantisteiginystaikliaiįvardijapagrindinę
„Faidono“temą.VėliauSokrataspastebi,jogfil^so foitu
rėtųdžiaugtispasitraukdamiiššiogyvenimoirkadvisos
Apolonoįkvėptosbūtybės(žinoma,tokiajislaikoirsavo

misiją)pranašingaidžiūgaujairnuostabiausiai„muzikuo
ja“mirtiesvalandą.VisasFaidonopapasakotasSokrato
kalbėjimasskirtasatskleisti,pagrąsti, leistipajustibei
išgyventi36tragiškumąirtragiškairimtąpožiūrąįžemiško
gyvenimonegandas37išsklaidančiasviltingassavonuojau
tas–kaddievaiyrageriausiprižiūrėtojaiirrūpestingiausi
šeimininkai,kadprotingaisielainet lengviauneturėti
įkyrausišlaikytiniokūno,kadsiela–psychėnėrabejėgėir
„beprotė“ pamėklė,iriškeliaujajineįniūriosprieblandos
karalystę,oį„tikrąjąHadą“,neregimomąstymokraštą38, 
kadpasaulisgrąstasgėriuirtaiptoliau.
VisataiSokratasdėsto irsvarstobičiuliųverčiamas

paaiškinti,kodėl jisnejaučiąs„irzlauspasipiktinimo“,
kodėl„neprotestuoja“,traukdamasisišgyvenimo.Toką
dirginantąžmogausskausmąirekspresyviasišoriškasjo
išraiškas39nusakograikiškasžodisįga naktä.Šisžodissudaro
visosimprovizuotosginamosiosSokratokalbos(63b–69e)
leitmotyvą.Jisryškusjaušią„apologiją“išprovokavusių
bičiuliųklausimuose40.Sokratokalbostikslasiryraįrodyti,
joggyvenimąfilosofijaiskyręsžmogusnegaliaganaktein
(pyktiirsielvartauti),kaipagaliausulaukiato,kosiekė
visągyvenimą,taiyramąstančiossieloslaisvės.Demonst
ratyvussielvartasmirtiesakivaizdojenetgipavadintas
skiriamuojunefilosofinio,ofilosomatinio(kūnoirkūninių
dalykųaistruolio)būdobruožu(68b8–c1):„Aršitainebus
taupakankamasįrodymas,–įSimijąkreipiasiSokratas,
–jeipamatysi,jogžmogussielvartauja,įga nak t^nta mir ties 
akivaizdoje,kadtaiyraneišminties,betkoksnorskūno
gerbėjas?“Filosofopožiūrą įmirtądėstančiąapologiją
Sokratasbaigiažodžiais:„Tokstadyramanoginamasis
žodis,SimijauirKebėtai:nebepagrindonesikankinuir
nesielvartauju(oų ca lepäV f#rw oųd’ įga naktä)palikdamas
jusirčionykščiusšeimininkus...“(69de).Sokratobičiu
liainėrasvetimi, juolabpriešiškiSokratonuostatoms,
todėlklausimąapienuostabiąSokratorimtąkildinaiš
ankstesniojoteiginio,esądievai–geriausišeimininkai,
todėlžmogusnegaląssavovaliapaliktigyvenimo.Tadargi
jamnegaila,teiraujasiKebėtasirSimijas,netektitokios

30 taip „Fai do no“ tra giš ku mą ir pla to no fi lo so fi jos dra ma tiš ku mą 
ver ti na Wolz g. H., „the Pha e do: pla to and the dra ma tic Ap pro ach 
to phi lo sop hy“, in: CrossCurrents,13, 1963, p. 163–186.

31 „Fai do ne“ aps tu užuo mi nų apie tai, kad ne sok ra tas, bet sie los ne
mir tin gu mo „tei gi nys“, lo gos, ir esąs tik ra sis įtemp to dra mi nio veiks mo 
he ro jus; plg. 88e, 89bc sqq; tar rant d., „pla to as dra ma tist“, in: The 
JournalofHellenicStudies, vol. 75, 1995, p. 88.

32 pačia me „Fai do ne“ „ka tar siu“, „va ly mu si“, „ty ri ni mu si“ pa va din
tas vi są gy ve ni mą „mirš tančių“ – sie lą iš kū no pančių mąs ty mo lais vei 
va duo jančių – fi lo so fų dar bas.

33 Fai do no pa sa ko ji mo pra džio je su skam bė ju si ma lo nu mo (=don$) 
ir skaus mo (l&ph) te ma – įpras tas tra ge di jos ir ko me di jos po vei kio ap
ta ri mo rek vi zi tas pla to no raš tuo se.

34 Fai do no žo džiai, kad ir gai les tis ne bu vo itin stip rus, ir džiaugs mas 
sai kin gas, ati tin ka fi lo so fų me no kū rė jams „Vals ty bė je“ tei kia mas pe
da go gi nes re ko men da ci jas (plg. X, 603b–607a).

35 Fai do nas 58e.
36 Apie sie los ne ma ru mo tei gi nio išgyvenimąsu kel ti sie kian tą sok

ra to kal bė ji mą žr. Alek nie nė t., „Ne mir tin gu mo pa to sas“, in: pla to nas, 
Fai do nas, Vil nius: Ai dai, 1999, p. 7–16.

37 pa sak vie no pla to no ir tra ge di jos san ty kių ty rė jo (kuhn H., „the 
true tra ge dy: on the re la tions hip bet we en gre ek tra ge dy and plato“, 
in: HarvardStudiesinClassicalPhilology, Lii, 1941, p. 20): „trage di
ja ir po ezi ja ap skri tai la bai rim tai žiū ri į šio gi mi mo ir mir ties ri bo mis 
api brėž to mū sų gy ve ni mo rei ka lus. pla to no po ezi ją per smel kia įsi ti
ki ni mas, kad ‘joks žmo nių rei ka las ne ver tas di de lio rū pesčio’ (Resp. 
604c, Leg. 663b). tra giš kai de kla muo ti ir siel var tau ti mus verčian ti 
nuos kau da dėl ta ria mos nuo pel nų ir lai mės dis pro por ci jos tė ra per
spek ty vos ar ba žiū rė ji mo kryp ties da ly kas“. Fi lo so fas tu rįs prieš akis 
ki tą ho ri zon tą – „už dan gės vie tą“, „ku rios nė ra ap gie do jęs ir nie kad 
ver tai ne ap gie dos joks čio nykš tis po etas“ (Faid ras 247c). tad ir ypa tin
gą „Fai do no“ „as ke tiš ku mą“ – pa brėž ti ną pa nie ką že miš ko gy ve ni mo 
rei ka lams (taip pat ir ma lo nu mams) – ga li me lai ky ti na tū ra lia to pa ties 
an ti tra giš ko už mo jo gai da.

38 žr. Fai do nas 80d.
39 plg. LSJ (AGreek–EnglishLexicon, by H. g. Lid dell, r. scott, H. 

s. jo nes), s. v. įga naktä. 
40 plg. ke bė to ir si mi jo klau si mą 62d4, e6 ir sok ra to aiš ki ni mus 63b9, 

c5, 67e2, 9, 68b1, 9, 69e1; plg. dar si mi jo žo džius r’d%wV įpall@ttoin to, 
... r’d%wV f#reiV, 63a7,8.

tAt jA NA ALek Nie Nė
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puikiosglobos?Tačiauakivaizdu,jogjietiknepraleidžia
progospateiktitrikdantąklausimą–kaipgalimaramiai
mirti?Jukirklausiajienetikapielengvaipaliekamus
dievus,betirapietai,dėlkoSokratuineskauduskirtis
sudraugais(plg.63a).
Antitragiškąšios„Faidono“daliespatosągeriaujus

ti įsidėmėjus, jogtopatiesveiksmažodžio įga naktäda
lyvis„Valstybės“tragedijosaptarimenusakopagrindiną
tragedijųkūrėjųmielaimėgdžiojamąžmogausbruožą–tÊ 
įga nak tik^n (JonasDumčiusverčia„širstantąjąsielospra
dą“;betčiakalbamaneapie„pradą“,oapie„būdą“).Pasak
Sokrato,tokąemociškainestabilųbūdąmėgdžiotilengviau
(iržiūrovamsįdomiau)neguprotingą(fr^ni mon)irramų
(=s&cion)būdą41.Tojepačioje„Valstybės“svarstymovietoje42 
teigiama,kadgražiausianelaimėseelgtiskuoramiausiai
ir ne siel var tau ti (m¦ įga nak te½n);toliaukaipir„Faidone“
dėstomi„idėjiniai“tokiosnuostatospagrindai.

Pats aganaktein–triukšmingaiprotestuoti,išskausmo
„rautisplaukus“–atsisakantisSokratasir„žiūrovams“
draudžiaįprasčiausiastragiškoišgyvenimoišraiškas–siel
vartingasmoterų(irvyrų)aimanas,daužymąsiįkrūtinę,
drabužiųplėšymąirpan.43Protestuodamasprieštokius
filosofoausiainemelodingusgarsus,Sokratasprašone
drumstiorausfilosofiškainugyventogyvenimo„finalo“
skambesio–eųfhm%a(plg.rusųblagozvučie).„Eufemiją“
Sokratasatkuriaprašydamasišvestiįprastomisaimanomis
kalėjimanįėjusiusbičiuliuspasitikusiąKsantipę,apiekurią
pasakyta,kadjiįn huf$mhse–„sudrumstėeufėmiją“,„kaip
paprastaidaromoterys“(60a3sq).Dialogoautoriausvalia
pačioje„Faidono“veiksmopradžioješaukianti,aimanuo
jantiirkrūtinėnbesimušantiKsantipėpasitraukia„nuo
scenos“suvisaisbūdingaistragedijosatributais.
Veiksmofinale,kairaudotiiraganaktein(117d5)ima

irbičiuliaivyrai,Sokratasdarsyką–šąkartatviraisžo
džiais–primena,kadbūtinalaikytis„eufėmijos“.Jistodėl
ir išsiuntęsmoteris,kad jos,kaippažodžiuigalėtume
versti,„neskleistųtokiųnedarniųgarsų“(Ãna m¦ toiaÒta 
plhmme lo½en)44.Sokratassakosigirdėjęs,kadmirtireikia
„eufėmijoje“,taddraugaiturėtųelgtisramiaiirtvardytis45.
Toks„Faidono“veiksmąįrėminantiseufėmijosreikalavi
mas„Ąstatymuose“(VII,801a)pavadintaspirmuteisingos
muzikosdėsniu(n^moV).
PačiojeFaidonopasakojimoįžangoje(60c–61b)ryškiau

neikurkiturPlatonoraštuosesuskambatikrosiosmuzi
kostema.Iškartpoimprovizuotospasakėčios̀alaAisopas
paprašytaspaaiškinti,kodėlkalėjimeatsidūręsėmėkurti

poeziją–Sokrataspasakojasavogyvenimedaugsykiųre
gėtąir„muziką“kurtiliepusąsapną:anksčiaujisvisada
laikęstąsapnąraginimuirtoliaudarytitąpatą,kąjisir
taipdaręs,taiyrafilosofuoti,nesfilosofijairyradidžiausia
muzika(meg%sth mou sik$).Betpriešmirdamas,„dėlšventos
ramybės“,jisnutaręssukurtiįprastesniųmuzikosžanro
kūrinių–harmonizavęskeletątopatiesAisopopasakėčių
irsukūręspašlovinimąMūzųirsavopatiesviešpačiuiApo
lonui.ApiesavotarnystęšiammuzikosdievuiSokratas
primenadarvienojekompoziciškai„stiprioje“tekstovietoje:
veikaluimaždaugįpusėjus,popirmosilgosabejoniųapsun
kintospokalbiopauzės(84c–85b)jissakosiesąstopaties
dievotarnas,kaipirgražiausiaimirtiesvalandągiedančios
gulbėsgiesmininkės46,todėl,pranašiškainujausdamasvil
tingąateitą,nėraniūresnisneguankstesnėmisgyvenimo
dienomis,betpasirengęssvarstytivisasbičiuliųabejones.
„Faidone“nuopatpradžiossusipinatikrosiosmuzikosir
tikrosiosfilosofijosmotyvai–tikrojifilosofijairyratikroji
Apolonoįkvėptamūziškaveikla47.
PaskutinisSokratopašnekesys–gražiausiajogyvenimo

giesmė,rami,šviesi,pranašiškairviltinga,norsišjoirti
kimasitragiškųaimanų.Sokratasirpatsganažaismingai
–besirengdamaspaskutinėmskūnomaudynėms(!)48–pri
menaišoriškąsavopadėtiespanašumąįtragedijosvaidi
nimą(115a):„omanęs,kaippasakytųtragikas,šaukiasi
jaulikimas“49.Tačiauirlikimąapskritai,irsavopaties
likimąbeiateitą„Faidono“Sokratasįsivaizduojakitaip
neguklasikiniųtragedijųveikėjaiarbašiųmenokūrinių
peršventespasižiūrėtibesirenkantysatėniečiai.Sokrato
gyvenimopatirtisjamsuteikėkitokiosišminties(fr^nhsiV)
negužiauriųkančiųbandomiemstragedijųišdiduoliams.
Aischilo„Agamemnono“ irSofoklio„Antigonės“chorai
kartojaklasikinątragedijųmoralą,esą„kančiapamoko“
(tò p@qei m@qoV)50.„Antigonėje“tokiąišmintąiškilmingai
skelbiapaskutiniaichorožodžiai:

Sveikasprotas(tÊ fro ne½n)yrapirmutinėkloties
Atrama,iržmogustenedrąstadievams
Prieštarauti.Žodžiuįžūliuišdidus
Skaudžiąrykštęvisadužsitrauksantsavęs,
Kadpamokytųją
Išminties(tÊ fro ne½n)norssenatvėježiloje

(vert.AntanasDambrauskas)

Šimoralėdarsenesnė–jau„visųtragikųmokytojoir

41 ValstybėX, 604e–605a.
42 Ibid., 604bc.
43 Fai do nas 60ab, 117ce, „Vals ty bė je“ (plg. iii, 387d–388d, X, 

605c–606b) vi sa tai smer kia ma kaip bū din giau sia ir dva sios pe da go gi
kai ža lin ga epo ir tra ge di jų vei kė jų elg se na. 

44 Fai do nas 117de; žr. Alek nie nės pa aiš ki ni mus ad loc.
45 =suc%an te įgei te ka¼ kar te re½te; plg. Valstybė 605d8–e1 ir 

604b9 sq. 
46 plg. Valstybė X, 620a: or fė jas ren ka si gul bės gy ve ni mą.
47 Apie grai kiš ko žo džio mou sik$ (sc. t#cnh) reikš mę grai kų kal bo je 

ir pla to no dia lo guo se plg. Alek nie nės aiš ki ni mus ad 60e–60a. plg. t. 

p. Faid ras 248d: „dau giau sia tie sos re gė ju si sie la įsi kū nys į „iš min ties, 
gro žio ger bė jo ar ba mū zų ir mei lės žmo gu mi tap siančio vy ro sėk lą“, – 
fi los^fou ̈  fi lok@lou ̈  mou si koÒ ti noV ka¼ ęrw ti koÒ; „fi lo so fo“, „fi lo ka lo“ 
ar ba „mu zi ko“ ir „ero ti ko“.

48 ir su kū ręs fi lo so fiš kai ke rinčios po ezi jos pa vyz dį – tik ro sios žemės 
mitą.

49 ga li mas daik tas, kad ir sok ra to kri to nui apie ka lė ji mo tar nau to ją 
pa sa ky ti žo džiai (116d: „Na gi, kri to nai, eikš, pa klus ki me jam“), ku rių 
sin tak sė ir rit mas pa mėg džio ja įpras tą Ho me ro epo for mu lę, tę sia po
le miš kai iro niš ką ly gi ni mą su tra ge di jos pro ta go nis tais.

„FAi do NAs“: Fi Lo so Fi Nė (AN ti)trA ge di jA?
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vado“epepanašiaisžodžiaisapiešiurkščiaspatirtiespa
mokasįspėjamipernelygsavimipasitikintysvaržovai51, 
oHesiodas52tikisiatgrasintiPersąnuoįžūlumo,ÖbriV.į
gimnazistiniusgraikųkalbosvadovėliuspapuolėHerodoto
„Istorijoje“I,207Krezopasakytižodžiaiapiejąpamokiu
siasnegandas:paq$ma ta... maq$ma ta.Šiuniversaligraikų
menomoralėvainikuojaarbakomentuojasudužusiasarba
sudušiančiasdrąsuoliųpretenzijas.Tragikaišiąišmintą
vadinatuopačiužodžiu,kuriuoSokratas„Faidone“nusako
vienintelėsfilosofogyvenimoaistrosobjektą–fr^nhsiV, 
fro neÖn53.Tragedijųphronésis–taikarčiospatirtiespa
mokytoirsavoribotumąirpažeidžiamumąneskaidraus
irpavydausdievųirlemtiespasaulioakivaizdojepripa
žintiverčiamo(visolabo)žmogaus„išmintis“.Gretašios
senos„tragiškos“išmintiestikruantitragiškosmoralės
manifestu–kompoziciškaiiridėjiškaikulminacinėjekū
riniovietoje–skambaSokratožodžiai,esąprietyrosios,
amžinosios irnemirtingosiostikrovėsprisilietusisiela
patiria„išminties“(fr^nhsiV),grynonetrukdomomąsty
mobūseną(79d:...kaÖ toÖto aÖtÖV tÖ p@qhma fr^nhsiV 
k#klhtai).Tikrai išmintingastampanenesuvokiamos
galybėsspaudžiamas,bet įvienintelągerąirprotingą,
skaidriausiąsavosielosšaltinąpakilęsžmogus.Šiai
patirčiaiįgytiskirtavisagriežtaSokrato„Faidone“nu
sakytagyvenimo„dieta“.Phronésisbūsena–laimingas,
onetragiškaiskausmingasgyvenimoveiksmoepilogas,–
„Faidone“Sokrataskartoja,kadpilnasirpatenkinantis
phronésissutikimasįmanomastikšiamgyvenimoepizodui
pasibaigus(65a,66b–67b,68ab).XXa.komentuotojai54 
pastebėjosvarstomos„Faidono“vietosirVI„Valstybės“
knygosaptarimoartumą:„Valstybėje“kalbėdamasapie
skirtingastikrovėslygmenisatitinkančiaspažinimogalias
Sokrataspavadinajaspasyviomisišgyvenimo„būsenomis“,
paq$ma ta.Aukščiausiąirtikriausiąbūtiespakopąatitin
kantiaiškiausio–mąstymo(n^hsiV)–pažinimo„būsena“
(„patirtis“)55.Platonikųmokykloje„Faidono“žodžiaiapie
mąstomąsielos„patirtą“gretintisumąstomos„uždangės“

skonąpatiriančios„Faidro“sielosįvaizdžiu:regėdamatiesą,
sie la mai ti na si56 ir patiriapalaimą(eųpa qe½)57.Sokratiško
kirpimofilosofaigyvenimo„išmintą“patiriavaišindamiesi
nepavydžios58dieviškostikrovėsgaivale.Pokalbiovado
votikslas–savokalbėjimuiružkalbinėjimu59klausytojų
sielosesukeltitamtikrąmirtiesbaimėsneąsileidžiančią
būseną60.Artainebusaiškaus–tikrovępajutusio„mąs
tymo“,„proto“phronésisbūsena?Pastarojitýraitikrovėje
rymančiaisielaiatveriavisųkitųdrąsiaigyventiirmirti
įgalinančiųdorybiųgalimybę61.
FriedrichasNietzsche„Tragedijosgimime“netiklaiko

Sokratąirsokratizmodvasiąpagrindiniutragiškumopriešu
irnaikintoju,betirvadina„išgyvenimopasitraukiančio
Sokrato“figūrąryškiausiušiofilosofinioantitragiškumo
sim bo liu62.Nietzschetamtikraprasmeteisusirteigdamas,
esątragedijąpražudėsokratiškasoptimizmas63,tačiautai
tikrainebuvotasmokslinioteorinioprotooptimizmas,
kuris,pasakNietzsche’s,tapomoksliškosNaujųjųlaikų
dvasiospagrindu,sukūręsnaują„teorijosžmogaustipą“64.
„Faidone“Sokratošlovinamą„pažinimą“praktiškaiišgy
venaetiškaityrasiela.Jeietinėsvertybėsneatsiejamos
nuožinojimo65,taspatsgaliojairoptimistineimąstymo
patirčiai.Žodžiu,Sokratooptimizmastokspatpraktinis,
kaip,anottopatiesNietzsche’s,praktinistragedijospe
si miz mas66.

50 Agamemnonas 174–178; plg. ibid., 249 sq.
51 Ilia da XVii, 32: recqŸn d# te n$pioV Ęgnw; XX, 198, idem.
52 Darbaiirdienos218: paqãn d# te n$pioV Ęgnw.
53 plg. Agamemnonas174–178, Antigonė1347, 53. Apie prak ti nę 

žmo giš ką gy ve ni mo iš min tį nu sa kančią žo džio phronçsis reikš mę ra
šo pier re Au ben que (La pru den ce chez Aris to te, pa ris: puF, 19772, p. 
155–177): Aris to te lis, kaip ir dau ge liu ki tų at ve jų, grįž ta prie tra di ci nės 
(po eti nės) ikip la to ni nės var to se nos, phronçsis va din da mas „prak ti nę“ 
– kas die nio gy ve ni mo iš min tį gre ta „te ori nės“ die viš ko jo re ginčio jo 
pro to iš min ties, sop hia.

54 plg. dix saut m., in: Platon,Phédon, tra duc tion nou vel le, in troduc
tion et no tes par mo ni que dix saut, pa ris: Flam ma rion, 1991, p. 354. 

55 Valstybė Vi, 511de. „Fai do ne“ sok ra tas kal ba, jog aiškiai (tÊ saf#V) 
tie są ir tik ro vę ga lės pa tir ti pats į ją po mir ties iš ke lia vęs; 69d.

56 tr#fe tai; plg. Fai do nas 84b ir Alek nie nės pa aiš ki ni mus ad loc.
57 Faid ras 247d; Al ki no jas, Didaskalikos 153, 6.
58 plg. Faid ras 247a.
59 plg. Fai do nas 77e–78a, 114d.

60 plg. pst. 36. pats dia lo go žan ras pla to no dia lo guo se – ne tie
są at ve rian tis prie šin gų bal sų su si dū ri mas, bet ana li ti nė pe da go
go–psichogo go ben dra vi mo su mo ki niu („pa cien tu“) for ma. „Fai do ne“ 
siekis įtai giai pa veik ti ir iš gy dy ti klau sy to jų sie las ko ne ryš kiau sias: 
sokra to klau syto  jai–pa šne ko vai ne sy kį iš ta ria šį opų po rei kį (ypač žr.  
69e–70a, 89a). 

61 plg. pst. 65.
62 plg. Niet zsche F., op. cit., p. 103 sq, 111.
63 Ibid., p. 106 sqq.
64 Ibid., p. 110–115, 123–132.
65 plg. Fai do no 68c–69c eti nių do ry bių ana li zę. Be je, Valstybėje iii, 

402a–c do ry bių „abė cė lė“ pa va din ta tik ra mu zi kos „abė cė le“: kaip 
ne mo kant rai džių ne įma no ma skai ty ti, taip ne ži nant do ry bės pa vi da lų 
– ver tin ti me no kū ri nius (402bc).

66 plg. ypač 12–18 „tra ge di jos gi mi mo“ sky rius. Be je, ko men tuojant 
Niet zsche’s sam pro ta vi mus apie apo lo niš ko ir bak chiš ko pra dų ko vą ir 
de ri nį, ver ta pa ste bė ti, kad „Fai do no“ sok ra tas ne tik skel bia si esąs Apo
lo no tar nas, bet fi lo so fus va di na ir „tik rai siais bak chan tais“, 69cd.

tAt jA NA ALek Nie Nė
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„Atleisk man...“

RūTATUMėNAITė

paStaboS

KažinkoksakibrokštasLietuvoje
šiandiendargalėtųnustebintižmones
ir susilauktiaudringos reakcijos?
Pamenu,kokiepiketaipriešgerąde
šimtmetąvykoprie„Respublikos“re
dakcijos,kaiši,pasiskelbusipirmuoju
nepriklausomuLietuvosdienraščiu,
nežiniakodėl,galnorėdamapade
monstruotivakarietiškumą,padabino
savopuslapiusapsinuoginusiųgražuo
liųnuotraukomis.Pamažuvisuomenė
priprato reguliariaigautipanašių
nuogybiųdozę,tadšiandienjosnebe
stulbinairnebesukrečiabeveikjokio
turinio straipsniaiarnuotraukos:
neiautokatastrofossuniokotikūnai,
neisutrikusiospsichikosasmensnu
sipjautas lytinisorganas,neikoks
kitasvaizdelis išprivatauspiliečio
gyvenimo.Regis,vienosarkitosrūšies
ekshibicionizmasjauspėjotaptimūsų
gyvenimonorma.Irniekočiakeista,
tainėravienpiktybiškainusiteikusių
irįpačiastolimiausiasžmogaussielos
kertelesbesibraunančiųlaikraštinin
kųkaltė.Tamryžtasiirpatysstraips
niųherojai,matyt,savopotyriuslai
kantysneąkainojamosvertėsdalyku,
vertuaplinkiniųdėmesio.Pakanka
atsiverstikokąnorsiliustruotąžurna
lą,irvienapokitospasipilaįvairiausio
plaukoirturinio„išpažintys“,kurioms
dažniaupasiduodamoteriškosgiminės
atstovės.Štaivienasmulkiaiapraši
nėjasavonėštumą,paskuigimdymą
(tiesa,kūdikioauginimas jaunebe
tokia„egzotika“,tadgimdymuviskas
irbaigiasi),kitanuodugniaiaprašo
organizmovalymoetapus (žinoma,
„madingo“valymo,naudojantgarseny
biųpamėgtusmetodusirpriemones),
trečiaprisipažąsta,kadjaigyvenime
niekokitanebelikę,tikeitipagalbos
pasžinomąguruirišmoktimeditaci

jos.Būtairnetikėtaidrąsausvyriškio
„išpažinties“,kuriojesmulkiaiužfik
suotasjožmonosnėštumas.
Moteriškižurnalaimirgėtemirga

redakcijųsiūlomaispiniginiaisapdo
vanojimaisužkuoįdomesnęgyvenimo
istoriją,žinoma,didžiausiąpaklausą
turitos,kuriossavosiužetunenusilei
džiameksikietiškomsmuilooperoms.
Arnepanašių„išpažinčių“tradiciją
Lietuvojepradėjo tokios smarkiai
išpopuliarėjusiosirdidžiausiusreitin
guspasiekusiostelevizijoslaidoskaip
„Bobųvasara“,„Atleisk“arneseniaiį
eterąišėjusi„Noriupapasakot“,kurios
vedėjaEditaMildažytėtiesiaišviesiai
pareiškė,joggerotonodalykutampa
atsiprašymaitrečiadieniaisirpadėkos
sekmadieniais.Žodžiu,žiniasklaida
šiandienjaunetikpretenduojaįvi
sasžmoniųmintis,ištiesųjijauspėjo
taptikolektyviniųemocijųpatyrimoir
katarsiovieta,kurauditorijatrum
pamtampasiužetoherojausgyvenimo
dra mos da li mi, kar tu su juo nu ei na 
kančioskeliais,kolgaliausiaikartu
suherojumigauna„išrišimą“,galu
tinąjopatirtųjausmųirišgyvenimų
įvertinimą.
Tokiameviešojodiskursofoneper

nelygnenustebinairbeveikvisiškas
reakcijosnebuvimaspo,regis,skan
dalingostraipsniopirmame„Lietu
vosryto“priedo„Gyvenimobūdas“
puslapyje,kurioautorius,žurnalistas
irmuzikantasMarijonasMikuta
vičius,rašo,kaipjisėjo„nuodėmiųir
atgailos“keliu,norėdamasparodyti
„išpažintąbepaslapties“:straipsnio
autoriussmulkiaipasakoja,kokias,
tiesa,išgalvotas,nuodėmesjisišpaži
nokunigams,kokiabuvusijųreakcija
irkokiąužtaigavęsatgailą.Atrodo,
įsižeidędorikatalikaiturėjosukilti

priešmenamąišpažintiessakramento
išniekinimąirjosslaptumosulaužy
mą,tačiaujokiųviešųakcijųneąvyko.
„Kaipvisadalietuviaipadūsaus,pa
niurzgės,bettuoviskasirpasibaigs,o
Vokietijoješisreikalasjauseniaibūtų
pasiekęsteismą“,–kandžiaipastebė
jo vie nas Lie tu vo je dir ban tis vo kie tis 

kunigas.Griežtužodžiu
Mikutavičiaus„žurnalis
tinątyrimą“irjąišspaus
dinusą „Lietuvosrytą“
perkatalikųradiją,irtai
tikposavaitės,palydėjo
vie nin te lis kar di no las 
AudrysJuozasBačkis,
piktinęsisdėl išpažin

ties sakra men to su nie ki ni mo, ko kio 
jamnetekęgirdėtinetsovietmečiu,
odienraščiopozicijojeįžvelgęsnetgi
sutarčiųtarpLietuvosRespublikosir
Šv.Sostopažeidimą.
Panašus incidentasyraatsitikęs

gerokaianksčiau.1908m.prelatas
AdomasJakštasparašė straipsną
apieEucharistijossakramentą,o jo
rašiną išprovokavoMarijampolės
gimnazistų„eksperimentas“suŠvč.
Sakramentu.„Vaikiškaigalvodami,
jiesumanėpadarytieksperimentą:
gavękonsekruotąostiją,jiebandėją
peiliukais,norėdamipamatyti,artekės
išjoskraujas,arne“(JakštasA.,Raš
tai,t.1,Vilnius:Mintis,1995,p.179).
Šą faktąanuometinėspauda labai
plačiaisvarstė,onuomonėspasidalijo
įdvistovyklas:vieniprasižengėlius
absoliučiaismerkė,kiti juosgynė,
tik,anotJakšto,gananevykusiai,
mat„vienitofaktopriežastimilaikė
mokiniųbedievystę,kiti–jųmoksliną
smalsumą.Išdaliesirtie,irkitigal
nevisai irteklydo.Bet jeitenbūta
bedievystės–tainesubrendusios,jei
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tenbūtasmalsumo–taitiesiogvai
kiško.Jeitiemokiniaibūtųplačiau
susipažinę suKatalikųBažnyčios
moksluapieEucharistijospaslaptą,
vargubaubūtųdrąsępadaryti tai,
kąyrapadarę“.
Ištiesšiasbeveikprieššimtmetą

rašytasprelatoJakštoeilutesgalima
pritaikytiirreakcijai(jivisdėltobuvo,
tikneviešosakcijos,oprivačiųdisku
sijųpavidalu)įMikutavičiauspoelgą.
Dėltokioeksperimentosuišpažinties
sakramentu„Trijųmilijonų“autorių
norisipakrikštytipačiaisriebiausiais
epitetais:šventvagis,dvasinisekshi
bicionistas,išpaauglystėskompleksų
neišaugęsjaunuolis, liguistaitrokš
tantistikrosišpažinties,tačiautesu
gebantisatlikti ją„iškreiptu“būdu.
Mikutavičiauspoelgiupasipiktinusius
dvasininkuslabiausiaiužgavotai,kad
jissavoapsimestineišpažintimipa
sityčiojoištųžmonių,kurieeinaprie
klausyklos,tikėdamiesiatleidimo,nes
nuodėmiųišsakymužmoguskaiptik
irsiekiaatgautiDievomalonęirdva
sinęramybę,irdėltoatleidimotroš
kimokartaisnetaipsvarbu,kokias
„sąžinėssąskaitas“jisatlikoirkoką
nuodėmiųsąrašąkunigui išvardijo.
TuotarpuMikutavičiausišpažintis
buvogryniausiaprofanacija.Vienas
vilniškiskunigaskandžiaipalinkėjo
Mikutavičiuitokiupatbūduišmėginti
irPaskutiniopatepimosakramentą
beilaidotuves.
Tačiautarpdvasininkųbūtairto

kių,kurienetiknepasipiktinoMiku
tavičiausrašiniu,betnetjąišgyrė.Gal
dėlto,kadanietrysapsimestinesiš
pažintisklausękunigaipasirodėtikri
tikėjimodidvyriai,deramaiatlikęsavo
pareigąikigaloirparodęsupratingąir
atjaučiantądvasininkijosveidą,ogal
dėlto,kadkanduspokštasapnuogino
tąrūpestą,kurisirprelatąJakštąpa
skatinoimtisplunksnosirstengtisuž
pildytianųlaikųvisuomenėsreliginio
išprusimospragą,matšventvagiškam
poelgiuijaunuoliusgalėjęspaskatinti
irpaprasčiausiastikėjimotiesųneiš
manymas.„Mūsųtikėjimasyravirtęs

vienbažnytiniudaiktu;atkalbėjome
poterius, išmokomekatekizmą– ir
atlikta.Grąžtameramiasąžinena
mo,bettikėjimodalykainegrąžtasu
mumis,jiepasiliekabažnyčioje,tarsi
gyvenimuijievisainesiduotųpritaiko
mi“,–apgailestavoprelatasJakštas.
Pogerošimtometų,tiesa,visaiiškitų
paskatųnupiešęs„nepraktikuojančių
katalikų“(sukuriaisjislygirsusita
patina)paveikslą,kurie„pervestuves
arlaidutoves,verčiamitradicijųirgi
minių,prisiverčiaatsiklauptiirkažką
burbuliuotipanosėje“ ir „apsimetę,
jogkalbapoterius,klausosikunigų
pamokslųirnetgieinaišpažinties“,
Mikutavičius,matyt,busužkliudęs
irjautrųišpažintiessupratimoklau
simą.Taip,atleidimotroškimasyra
esmingiausiasišpažintieselementas,
tačiau,kaip sakėvienaskunigas,
reikiaskirtiišpažintą,kaip„šiukšlių
išmetimą“,irišpažintą,kaipnuolatinę
pastangąatsiversti.Netirnuoširdus
atleidimosiekimasnesumenkinati
kinčiojopareigosstengtiskuogeriau
suvokti išpažintą, idant jinevirstų
mechaniniu įpročiu,sustabarėjusia
formule,kartojamatikpriešdidžiąsias
bažnytinesšventes,osąžinėssąskaita
neąstrigtųtiesankstyvosvaikystės
laikotarpiu,kadamokytasikatekiz
motiesų.Beje,naujoviškojesąžinės
sąskaitojearbaklausimyne,kurteko
skaitytiantskelbimųlentosVilniaus
Bonifratrųbažnyčioje,toks„pasiliki
mas“dešimtmečiovaikoišpažinties
lygyje irgi laikomasnuodėme(beje,
tameklausimynekliūvairtalonėlių
nežymintiems,irmokesčiusslepian
tiems,irvandensskaitikliusmagne
taiskoreguojantiemskatalikams).Gal
šisMikutavičiausbravūrojetrumpam
šmėstelėjęsdaliesbažnyčiąlankančių
žmoniųpaveikslaskaiptik ir tapo
tuošiaudu,padėjusiuišvengtigriež
tesnėsBažnyčiosreakcijos?Juolab
kadkaikuriežurnalistopasakymai
irprisipažinimaileidžiaįtartijąpa
tąužsikrėtusnesumeluotossąžinės
sąskaitosilgesiu.
Žvelgiantįžiniasklaidąužtvindžiu

paStaboS

siąišpažinimų,prisipažinimų,atsi
prašymųirpadėkojimųjūrą,peršasi
vienasklausimas:negi taipsunku
ištarti„ačiū“,„atleisk“ar„esukaltas“
bevisamatančioskamerosakiesar
laikraštininkoplunksnos,tarsiprie
šinguatvejumūsųjausmaipasidarytų
nebetokietikriirnuoširdūs?Negitai,
kasintymiausiomisakimirkomisvyks
tatarpžmogausiržmogausartarp
žmogausirDievo,yradarvienastabu,
kurąbūtinaireikiaišvilktiįviešumąir
nuplėštibetkokiąpaslaptiesskraistę,
kaipprieškeleriusmetusdidžiavosi
vienamoteriškė, leidusi televizijai
nuopradžiosikigalonufilmuotisavo
kūdikiogimdymą?Argimūsųjaus
maitieksuprimityvėję,kadsvetimų
pojūčiųišgyvenimaspatenkinamūsų
pačiųatgailosaratleidimoporeiką?
Šiaprasmesakramentinėišpažintis
niekaipnesileidžiaįspraudžiamaįšą
atlapotųširdžiųbalaganą.Žinia,esti
tokiųkrikščioniškųbendruomenių,
kuriosepraktikuojamaviešaišpažin
tis,betirtaitamtikromisaplinky
bėmisirpagalypatingasišpažinimo
formules, o individualią išpažintą
praktikuojančiosebendruomenėse
nuodėmiųišpažinimąsaugopaslapties
skydasirekskomunikosbausmėuž
paviešinimą.Tuotarpuliguistąeks
hibicionizmąprimenantissavosielos
užkaboriųdemonstravimastiksuardo
vidinępusiausvyrą,todėlpsichologai
perspėja:kainebeliekakoišversti į
dienosšviesą,liaudiškaitariant,tai
galibaigtistiesioginiuviduriųišver
timuantgrindinio.Tadnorsžurna
listoeksperimentassuišpažintimiir
primenaanųgimnazistųžaidimussu
peiliukais,jisvisdėltoleidžiamanyti,
kadirMikutavičiuiegzistuojatokia 
dvasioskertelė,kuriosjisnesiryžta 
tempti įdienraščiopuslapius,nes
skaitytojamsatskleidėnetikras,o
prasimanytasnuodėmes.Ogal to
kiomis„repeticijomis“mėginamapa
sisemtidrąsostikraiišpažinčiai,kur
viskas–irnuodėmės,irjųišpažini
mas,iratgaila–būtųneišgalvotiir
nuoširdūs?
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apžvalga

„Niekada nebuvau diplomatas“

Kardinolą JORGE MArÍa MEjÍa kalbina 
Julius sasnauskas OFM ir Rūta tumėnaitė 

vatikanoSlaptojoarchyvoirapaštališko
siosbibliotekosvadovaskardinolasJorge
MaríaMejíaaplankėlietuvąDailėsmu
ziejausirlietuvosvyskupųkonferencijos
kvietimu.gimęsBuenosairėse,tenbaigė
dvasinęseminariją irbuvo įšventintas
kunigu.1946m.išvykoįRomątęstistu
dijųirtapoteologijosdaktaru.Sugrįžęsį
argentinąuniversiteteirkunigųsemina
rijojeMejiƒadėstėbiblistikąirsenąsias
kalbas,dirbosielovadosdarbą,redagavo
katalikiškąžurnaląCri te rio,buvovatika
noIISusirinkimoekspertas.Nuo1977m.
kunigasMejiƒavėlRomoje,kurjambuvo
patikėtosŠv.Sostoreliginiųsantykiųsu
žydaiskomisijossekretoriauspareigos.
Surengė istorinįpopiežiaus Jonopau
liausIIapsilankymąRomossinagogoje.
pasižymėjęsreligijųdialogoskatinimu,
1986m.Mejiƒabuvopakeltasvyskupu
irpaskirtaspopiežiškosios teisingumo
irtaikoskomisijosvicepirmininku.Šios
komisijospastangomisasyžiujebuvo
surengtamaldosužtaikądiena,kurios
metuapsikabinopopiežiusJonaspaulius
IIirTibetodvasinisvadovasDalailama.
Keletąmetųdirbęsįtakingosiosvyskupų
kongregacijossekretoriumi,arkivyskupas
Mejiƒa1998m.paskiriamasvadovauti
vatikanoSlaptajamarchyvui irapašta
liškajaibibliotekai,ošiemet jambuvo
suteiktaskardinolotitulas.
Dėkojame„Mažajaistudijai“užleidimą
skelbtišįpokalbį,įrašytąvilniuje2001
m. lie pos 5 d.

JūsųEminencija,sveikiname jus
Vilniujeirlabaidėkojame,kadsurado
telaikosusitiktisukatalikųradiju.
KaipjaučiatėsLietuvoje?Kiekvienas
žmogus,vykdamasįsvetimąkraštą,
jauvežasikokiųnorsžiniųartosšalies
įvaizdį.Įdomu,kąjumsreiškiaLie
tuva,visainepanašineiįArgentiną,
neiįItaliją?

aš jau bu vau tie sio giai su si dū ręs su 

Lie tu va, nes lan kiau si čia prieš pen
ke rius me tus kar tu su gru pe ku ni gų iš 
Ro mos, at vy ku sių Vys ku pų kon fe ren
ci jos pra šy mu pa skai ty ti lie tu viams 
ku ni gams pa skai tų apie nau jau sias 
te olo gi jos, li tur gi jos, dva sin gu mo ir 
sie lo va dos kryp tis, o ma no pa skai tų 
te ma bu vo Baž ny čios so cia linis mo
ky mas. tai gi pra lei dau Lie tu vo je po ra 
sa vai čių, di des nę lai ko da lį Kau ne, 
pas kui ke lias die nas Vil niu je, tai gi 
Lie tu va man jau bu vo pa žįs ta ma. 

Ki ta ver tus, Lie tu va vi sai ne at rodė 
man sve ti ma, nes ji la bai eu ro pie tiš ka. 
ar gen ti na – la bai ne vie na ly tė ša lis, 
ten gy ve na ne ma žai lie tu vių. Kai 
aš ten dės čiau Šv. Raš tą, tarp ma
no stu den tų bu vo ir vie nas lie tu vis, 
kuris pas kui nu vy ko į JaV; aiš ku, jis 
bu vo emig ran tas. O da bar jis vėl yra 
čia ir ly dė jo ma ne per vi są ke lio nę. 
tai ku ni gas Vy tau tas Pa lu bins kas. 
tai gi Lie tu vo je jau čiuo si kaip na mie, 
man ji la bai pa tin ka. Ži no ma, šį kart 
mano vi zi tas yra ofi cia lus, ir ma ne 
taip sve tin gai pri ėmė, kad jau čiuo si 
gi liai su jau din tas. Dar vie nas da ly kas. 
Dau gy bę me tų mes bu vo me la bai ge
ri drau gai su jū sų kar di no lu Bač kiu, 
nes jis ir gi dir bo Ro mo je. tai gi tai vėl 
bu vo pro ga su si tik ti su bi čiu liu. anos 
ke lio nės me tu aš bu vau ap si sto jęs 
pas Kau no ar ki vys ku pą ir gy ve nau 
jo na muo se, nors ki ti ku ni gai gy ve no 
se mi na ri jo je. Žo džiu, ši ke lio nė man 
tik rai bu vo tar si su grį ži mas na mo.

Jūsųbiografijabegaloturtingair
įvairi.JūsbuvoteirBiblijosprofeso
rius,iržurnalistas,irkeliųVatikano
įstaigųpareigūnas,dabararchyvaras
irbibliotekininkas.Kaipsuprastitą

darbų,pareigų,vietųįvairovę?Artai
reiškia,kadJūslabaiplatausakiračio
bei interesųžmogus?Ogal jaučia
tėsesąstarsikareivis:kurBažnyčia
siunčia,kuresatereikalingas,tenir
einate?

Pa sa ky siu du da ly kus. Jei gu ma no 
biog ra fi ja at ro do il ga ir įvai ri, tai to
dėl, kad esu se nas ir nu gy ve nau il gą 
gy ve ni mą. Kai jūs su lauk si te to kio 
am žiaus, jū sų biog ra fi ja ir gi bus ne 
trum pes nė. Klau sia te, ar ma ne siun čia 
kaip ka rei vį ei ti ten, kur rei kia, ar taip 
at si tin ka dėl ma no in te re sų įvai ro vės. 
aš pa sa ky čiau, kad abu da ly kai tei sin
gi. man gy ve ni me pa ves da vo to kius 
da ly kus, ku rie man įdo mūs, ar ba, 
ki tais žo džiais, tai, ką man liep da vo 
da ry ti, man pa ti ko. Vie nu me tu, kai 
uni ver si te te dės čiau Šven tą jį Raš tą, 
ma ne pa kvie tė į Ro mą ir pa siū lė tap ti 
Šv. Sos to re li gi nių san ty kių su žy dais 
ko mi si jos sek re to riu mi, ir tai bu vo la
bai įdo mu, nes siejo si su ma no dar bu. 
to dėl man ir pa siū lė šį pos tą. tuo me
tu aš bu vau Se no jo te sta men to dės ty
to jas, dės čiau taip pat ir heb ra jų kal bą 
ir tal ki nau Loty nų ame ri kos Vys ku pų 
kon fe ren ci joje. aš bu vau pa ta rė jas re
li gi jų ben dravi mo ir ypač san ty kių su 
žy dais klausi mais. Ži no ma, man bu vo 
gai la pa likti uni ver si te tą ir dės ty to jo 
pa rei gas, bet ne tru kus po to, kai at vy
kau į Ro mą, ma ne pa pra šė pa tal kin ti 
Lo ty nų uni ver si te te. tai gi bū ta sa vi to 
tęs ti nu mo ma no gy ve ni me. Vė liau 
man teko dirb ti ki to kius dar bus prie 
Šv. Sosto, bet vi si jie man la bai pa ti
ko. Pa si bai gus ma no ka den ci jai Žy dų 
rei ka lų ko mi si jo je, bu vau Po pie žiš
ko sios tai kos ir tei sin gu mo ko mi si jos 
vi ce pre zi den tas, pas kui ma ne pa sky rė 
Vys ku pų kon gre ga ci jos sek re to riu mi. 
Ga lė čiau pa sa ky ti taip: pa skir tas į 
šią kon gre ga ci ją, ku rios dar bas yra 
tvar ky ti vys ku pų sky ri mo klau si mus, 
pa lai ky ti ry šius su vys ku pi jo mis, ben
drau ti su vys ku pų kon fe ren ci jo mis ir 
pan., aš pa klau siau po pie žiaus: „Jū sų 
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Šven te ny be, štai ke le rius me tus aš 
dir bau tai kos ir tei sin gu mo ko mi
si jo je, kur dau giau sia už si i mi nė jau 
Baž ny čios so cia li nio mo ky mo klau
si mais, o da bar jūs ma ne siun čia te į 
Vys kupų ko mi si ją. Ką tai tu ri ben dra?“ 
ir po pie žius at sa kė, kad esa ma net 
dvi ejų ben dru mų: pir ma prie žas tis, 
jūs moka te daug kal bų, to dėl ga
lė si te ben drau ti su vys ku pais iš 
įvai rių vals ty bių. „Jū sų Šven te ny
be, – at sa kiau, – bet gi aš ne mo ku 
len kiš kai.“ „O jums ir ne rei kia mo
kė ti, nes len kų vys ku pai pri klau so 
ne nuo vys ku po cha riz mos, o nuo 
vals ty bės sek re to ria to, – at sa kė Šv. 
tė vas. – O ant ra prie žas tis: jūs gali
te įkvė pti vys ku pus la biau rū pin tis 
tai kos ir tei sin gu mo rei ka lais.“ tai 
jis man vi sa da kar to da vo. Kai pir
mą kar tą lan kiau si Lie tu vo je, kaip 
tik ir dir bau Vys ku pų kon gre ga ci jos 
sek re to riu mi. O da bar, pa skir tas 
dirb ti į Va ti ka no bib lio te kas, sa vi tai 
su grį žau į pra ei tį, nes vėl esu su si jęs 
su kul tū ros rei ka lais, juk Va ti ka no 
bib lio te ko je sau go mi kai ku rie itin 
re ti bib li niai ran kraš čiai. tai gi vėl 
grį žau prie anks tes nio už si ė mi mo, 
be to, ma ne vi sa da do mi no dar bas 
ar chy vuo se ir ran kraš ty nuo se, juk 
mo kiau si is to ri jos Ro mo je ir Je ru
za lė je. tai gi vi si ma no gy ve ni mo 
užsi ė mi mai man su si lie ja į vie ną 
dar nų pa veiks lą. už vi so to, ką 
da ro me per gy ve ni mą, sly pi ne ma
to mas mis ti nis pla nas, tad kai dar 
la biau pa sen siu ir ne be su ge bė siu  
nieko dirb ti, tai ir gi bus tam tik ras 
Die vo su ma ny mas, ku rį steng siuo si 
pri im ti, kol Die vas pa si šauks ma ne į 
sa vo ka ra lys tę.

Pokariometais,studijuodamasan
ge li cumouniversiteteRomoje,Jūs
buvoteKarolioWojtyłos,būsimojo
popiežiaus,mokslodraugas.Kokiepri
siminimaiišlikoJumsištųdienų?

Po ka ris man bu vo ypa tin gas lai kas: 
ar gen ti no je ka ro ne bu vo, to dėl tik 
at va žia vęs į Ro mą aš pa ma čiau, kas 
tai yra ka ras. tai bu vo siau bin ga. O 
tų dvi ejų ku ni gų, at vy ku sių iš ta da 

jau ko mu nis ti nės Len ki jos, dė ka aš 
ga lė jau su vok ti, ko kia var gin ga bu
vo visos tos Eu ro pos da lies pa dė tis. 
Leis ki te pri dur ti, kad ta da mū sų stu
den tų bu vo la bai ma žai. Po ka rio me tu 
Angelicumebu vo ko kie 25 te olo gi jos 
stu den tai, ren gian tys li cen cia tą ar ba 
dok to ra tą. tai la bai ski ria si nuo šių 

die nų, kai uni ver si te te mo ko si apie 
2 tūks tan čius stu den tų, iš ku rių pa
žįs ti vos pen kisše šis. mes ge rai pa
ži no jo me  vie nas ki tą ir la bai ar ti mai 
ben d ra vo me. aš pri si me nu dau gy bę 
da ly kų  apie po pie žių, ir jis daug ką 
pri si me na apie ma ne. ne kar tą jis 
ma ne yra tie siog ap stul bi nęs. an tai, 
šven čiant Angelicumouni ver si te to 
šimt me tį, jis vie šai pa reiš kė: „Štai 
čia yra ar ki vys ku pas me jía, mes bu
vo me moks la drau  giai, bet at min ki te, 
jis bu vo ge resnis stu den tas už ma ne“. 
aš vi sada sa kau, kad tai ne tie sa. Jis 
pri si me na ir ki tų da ly kų. Kar tą jis 

ma nęs pa klau sė: „Ko dėl pa skai tų 
me tu tu taip daž nai kel da vai ran ką 
ir pra šy da vai žo džio, lyg bū tu mei ne
pa ten kin tas tuo, ką sa kė dės ty to jai? 
Ko dėl tu taip da rei?“ nė ne ži no jau, 
ką at sa ky ti. „Jūsų Šven te ny be, – pa
ga liau iš ta riau, – aš tai da riau, nes 
man ne pati ko dės ty to jų žo džiai, be to, 

aš buvau jau nas, gal 22–24 me tų, o 
jau ni vi sa da yra ag re sy ves ni.“ ta da 
po pie žius at sa kė: „na taip, gal būt, 
bet tu ge riau iš ma nei fi lo so fi ją, nes 
bu vai iš klau sęs nor ma lų fi lo so fi jos 
kur są ar gen ti no je, o mes Len ki jo je 
to ne tu rė jo me, nes vo kie čiai bu vo 
su va rę se mi na ri jas į po grin dį, tad 
bet ku ris klie ri kų su si rin ki mas 
ga lė jo baig tis pri ver čia mai siais 
dar bais Vo kie ti jo je ar to je pa čio je 
Len ki joje. tai gi mes, len kai, tu
rė jo me tik priva čias pa skai tas“. 
„Bet, Jū sų Švente ny be, jūs gi tu
ri te fi lo so fi jos dakta ro laisp nį, o aš 
jo ne tu riu“, –  at sa kiau. „taip, bet 
tu stu di ja vai Bib li ją ir ga vai laips
nį, o Bib li ja irgi yra la bai svar bi.“ 
iš ties pri si me nu jį la bai ge rai. Jis 
bu vo pa vyz din gas vi so mis pra
smė mis. La bai rim tas ir at si da vęs 
stu den tas, la bai rim tai su vo kian tis 
ku ni go pa šau ki mą. aiš ku, tur būt 
nė vie nas apie sa vo moks   la d rau
gius ne bū tu me pa ma nę, kad štai 
šis žmo gus taps po pie žiu mi. Kai 
jis bu vo iš rink tas, aš jau dir bau 
Ro mo je ko mi si jos sek re to riu mi ir 
tą va karą bu vau Šv. Pet ro aikš tė
je. iš gir dęs jo var dą, aš svars čiau, 
kaip tai ga li bū ti. Bet aš nie kam iš 

sa vo ko le gų ne sa kiau, kad Karo lis 
Woj ty ła bu vo ma no kur so drau gas. 
tik po ke lių sa vai čių mes su si ti ko me 
su kar di no lais ir vys ku pais vie no je 
Va ti ka no ta rybo je, ir olan das kar
dino las Vi leb ran sas, tuo me tu bu vęs 
mano  vir ši nin ku (be je, šian dien jam 
93e ji ir jis pui kios for mos), pa sa kė, 
kad pri sta tys ma ne ir ki tus sa vo pa
val di nius nau ja jam po pie žiui. aš ir 
to liau nie kam nie ko nesa kiau. kai 
at ėjo ma no ei lė, kar di no las  Vi leb
ran sas sa ko: „Jū sų Šven te ny be, štai 
mon sin jo ras Me jía iš argen ti nos, re
li gi nių san ty kų su žy dais ko mi si jos 

KardinolasJorgeMaría Mejía.vilnius,2001m.
liepa.elTa
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sek re to rius“. Po pie žius at sa kė: „Kam 
tas pri sta ti nė ji mas, mudu pa žįs ta mi 
jau 35erius me tus“. Kar di no las Vi
leb ran sas bu vo pri trenk tas. Stai ga 
vi si su žiu ro į ma ne, nė ne ži no jau, ką 
sa ky ti. Po pie žius pa klau sė: „ar pri si
me na te ma ne?“ „Ži no ma, pri si me nu, 
Jū sų Šven te ny be, tik ne ma niau, kad 
jūs ma ne po tiek me tų pri si min si te“, 
– at sa kiau. O po pie žius ta rė: „mie las 
drau ge, jus ne taip leng va pa mirš ti“. 
ap lin kui nie kas nie ko ne su pra to, to
dėl po pie žius pa aiš ki no: „mes dve jus 
me tus kar tu mo kė mės, ir šis žmo gus 
to mis ti nę filo so fi ją iš ma nė daug ge
riau už mane“. ta da aš nu rau dau, 
mat vi sų žvilgs  niai su smi go į ma ne. 
no rė jau pa bu čiuo ti po pie žiui ran ką 
ir pa si ša lin ti, bet jis vie toj to ap ka
bi no ma ne. Paskui aš pa si trau kiau 
į to li miau sią kam pą. Kai iš ėjo me, 
kar di no las Vi leb ran sas pa klau sė, ko
dėl aš nie ko ne sa kiau, o aš at šo viau, 
kad aš vi sai ne pri va lė jau pa sa ko ti 
apie sa vo se ną bi čiu lys tę su Jo nu 
Pau liu mi ii.

GyvendamasBuenosAirėse,Jūs
beveik20metųredagavoteopozicinį
katalikųžurnaląCri te rio.Kaipvi
sataiatrodė?ArJūsrizikavotebūti
persekiojamas,suimtas, ištremtas?
SovietiniaismetaisLietuvojeopozici
nėspogrindžiospaudosleidėjaibeveik
visuometatsidurdavokalėjimuose.
KokiaJūsųpatirtisšiojesrityje?

tai bu vo ne opo zi ci nis, bet ne pri
klau so mas žur na las, ir toks jis iš li
ko. tie są sa kant, aš bu vau pa skir tas 
vy riau siuo ju re dak to riu mi kaip tik 
ta da, kai pra si dė jo di džiau sias Ka
ta li kų Baž ny čios per se kio ji mas, tai 
buvo 1955 m. sau sį. aiš ku, man grė sė 
dide lis pa vo jus, nors pats tie sio giai 
ne da ly va vau po grin di nė je veik lo je. 
Prieš ma ne dir bęs žmo gus tu rė jo pa
lik ti ar gen ti ną su pa dirb tu pa su, nes 
jo gy vy bei grė sė pa vo jus. tai gi iš li
kau gyvas, Peróno re ži mas žlu go, bet 
vė liau vi sa si tu a ci ja pa si kar to jo, tik 
šį kart tai bu vo ka ri nis re ži mas. mes 
ra šė me tai, kas ma no ir ma no ko le
gų, dau giau sia pa sau lie čių, nuo mo ne 

at ro dė tei sin ga ir rei ka lin ga ra šy ti. 
mū sų žur na las bu vo ger bia mas, o aš 
jau bu vau vi suo me nei ži no ma fi gū ra, 
to dėl val džia ne ga lė jo taip leng vai im ti 
ir su si do ro ti. Bet vie ną kar tą ga vau 
raš te lį su per spė ji mu, kad ga liu bū ti 
nužu dy tas, o 1976 m. ar gen ti no je tai 
tik rai šį tą reiš kė. na, ma nęs taip ir 
ne nu žu dė, ne ži nau, ko dėl, bet ne tru
kus bu vau iš kvies tas dirb ti į Ro mą. 
Žur na lo re da ga vi mą pe rė mė ki tas 
kuni gas, ku ris tę sė tą pa čią li ni ją ir 
ra šė tai, apie ką rei kė jo ra šy ti. taip, 
bū ta pa vo jaus, ta čiau mes pri ėmė me 
jį ir iš li ko me gy vi, vie nas Die vas ži
no, ko dėl.

ManLotynųAmerikapirmiausia
siejasisukeliomisrašytojųpavardė
misirgarsiąjaišlaisvinimoteologija,
kurigimėtamežemyne.KokiaJūsų
nuomonėapiešiosteologijoskūrėjus
iršalininkus?

aš la bai kri tiš kai nu si tei kęs prieš 
iš lais vi ni mo te olo gi ją. Pa ži no jau jos 
ša li nin kus, pa ži no jau la bai ar ti mai, 
mes bu vo me ne kar tą su si ti kę, bet aš 
juos griež tai kri ti ka vau, nes, ma no 
nuo mo ne, jie per žen gė tam tik ras ri
bas dar ge ro kai iki ti kė ji mo moks lo 
kon gre ga ci jos pa reiš ki mo 1984 m., o 
pas kui 1987 m. mes bu vo me su si ti kę 
su tais te olo gais Li mo je ir Bo go to
je, ir aš net žur na le Criterio ra šiau: 
„at sar giai, jūs pa su ko te klai din gu 
ke liu“, nes kaž ko kiu bū du jie pa si da
rė la bai pro mark sis tiš ki ir aš ne ga liu 
pa mirš ti, kad 1973 ar 1974 m. iš kart 
po ar gen ti nos vy riau sy bės žlu gi mo 
jie su si ti ko Sant ja ge, Či lė je, tai bu vo 
iš lais vi ni mo te olo gai iš vi sos Lo ty nų 
ame ri kos ir Eu ro pos, pri klau sę va di
na mam Cristianoparaelsocialismo, 
„Krikš čio nys už so cia liz mą“ są jū džiui, 
ir tai, ką jie ten kal bė jo, bu vo vi siš kai 
ne pri im ti na, to dėl aš tu rė jau jiems 
tai pa sa ky ti. Jų klai da bu vo ne tik 
mark sis ti nis už kra tas, kai ku rie to 
są jū džio na riai, ne sa kau, kad vi si, 
bet kai ku rie jų at vi rai pro pa ga vo ir 
pritarė smur tui. Prieš at si ran dant 
iš laisvi ni mo te olo gi jai, kai ku rie jos 
šali nin kai bu vo pa ra šę kny gų apie 

revo liu ci jos te olo gi ją. tai gi tai bu vo 
la bai su dė tin ga si tu a ci ja. Esu įsi ti ki
nęs, kad ši te olo gi ja šian dien iš si kvė
pė. Be abe jo, ten bū ta ir ge rų da lykų, 
nes tie žmo nės bu vo tik rai įkvėp ti ir 
at si da vę, ir jie ne pa li ko Baž ny čios, 
iš sky rus gal vie ną ki tą, bet šian dien 
iš lais vi ni mo te olo gi ja, ma nau, jau yra 
pra ei ties da ly kas.

Lietuvojetikpriešpusantrųmetų
lietuviškaipasirodė1985m.Jūsų
pasirašytasVatikanodokumentas
apiežydųirjudaizmovietąKatalikų
Bažnyčioje.Gal galėtumėte trum
painusakytijopagrindinesgairesir
praktinesišvadaspamokslininkams
irkatechetams?

Šį do ku men tą vi sų pir ma pa si ra
šė kar di no las Vi leb ran sas ir tė vas 
Dup reƒ . Jis svar bus tuo, kad pa tei
kia labai kon kre čias gai res, kaip 
pri sta tyti žy dus ka te che zė je ir per 
pa moks lus, at si žvel giant į nau ją jį 
ir ypač Se ną jį te sta men tą. Rei kia 
la bai aiš kiai įsi są mo nin ti, kad jei gu 
žy dai kar tais nau ja ja me te sta men te 
vaiz duo ja mi ne ga ty viai, tai bū ti na 
pa aiš kin ti, o ne pri im ti pa žo džiui, 
nes bū tent tai pa da rė di džiu lės ža los 
žy dams ir, de ja, Ka ta li kų Baž ny čiai. 
man la bai ma lo nu, kad jūs pri si mi nė
te šį do ku men tą, – tai reiš kia, kad jis 
ne pa mirš tas. Siū lau ati džiai per skai
ty ti ir įsi gi lin ti į tai, kas ten sa ko ma 
apie kai ku rių su dė tin gų nau jo jo 
te sta men to iš trau kų aiš ki ni mą, ir 
ati džiai pa ly gin ti abu te sta men tus. 
Prieš pa skel biant šį do ku men tą, po
pie žius bu vo nu vy kęs į Vo kie ti ją ir 
pa sa kė nuo sta bią kal bą main ce, kur 
jis pa brė žė, kad pir mo ji san do ra nie
ka da ne bu vo pa nai kin ta, anu liuo ta. 
tai pa grin di nė šio do ku men to min tis. 
mū sų Vieš pa ties sando ra su ab ra
o mu ir žy dų tau ta niekada ne bu vo 
pa nai kin ta. tai ne pa pras tai svar
bu. 1986 m. pir mą kar tą ap si  lankęs 
Ro mos si na go go je po pie žius žydams 
pa sa kė: „Jūs esa te mū sų vy resnie ji 
bro liai“. tai gi skai ty ki te doku men tą 
ir pa nau do ki te jo min tis ka te che zė je 
ir pa moks luo se.



412 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 7–8

R e l I g I J a

Kiekpagrįstigandaiapieslaptuo
siusVatikanoarchyvofondus,įku
riuosnegalipatektijokietyrinėtojai,
nesjuoseesąsukauptiBažnyčiąkom
promituojantysdokumentai,ypačtai,
kassusijęsuAntruojupasauliniukaru
iržydųholokaustu?

Ži no te, kai po pie žius Le o nas Xi ii 
1881 m. ati da rė ar chy vus moks li nin
kams, sa vo laiš ke trims ar chy vus tir ti 
pa no ru siems kar di no lams jis ra šė, 
kad Baž ny čia ne bi jo jo kios tie sos: jei 
ši tie sa yra Baž ny čios nau dai – pui ku, 
jei gu prieš Baž ny čią – ir gi ge rai. tai 
vie na. an tra, ar chy vuo se nė ra nie
ko slap ta, iš sky rus kon fi den cia lius 
da ly kus, kaip ir bet ku ria me ki ta me 
pa sau lio ar chy ve, kur kon fi den cia liais 
lai ko mi do ku men tai, su si ję su ne se na 
pra ei ti mi, ypač jei tai lie čia dar gy vus 
as me nis, o do ku men tuo se už fik suo
ti da ly kai yra su dė tin gi ir jaut rūs. 
Ly giai tą pa tį ga li ma pa sa ky ti apie 
ar chy vus ar gen ti no je ar Lie tu vo je. 
Po pie žius Le o nas Xiii nu spren dė iš
slap tin ti do ku men tus pa gal kiek vie no 
po pie žiaus pon ti fi ka tą. Jo nas Pau
lius ii nu spren dė ati da ry ti ar chy vus 
iki 1922 m., Be ne dik to XV val dy mo 
pa bai gos. ne tru kus pa vie šin si me Pi
jaus Xi lai kų do ku men tus. ne ži nau, 
ar ra si me ten ką nors, kas su ga dintų 
Baž ny čios įvaiz dį. Ga liu pa sa ky ti tik 
tai, kad jo kių do ku men tų mes ne nai
ki na me, nes ar chy vai tam ir yra, kad 
juos lai ky tu me. O jei gu ir at ra si me 
ko kį nors do ku men tą, liu di jan tį klai
din gus Baž ny čios spren di mus, – ką 
gi, ta da pa pra šy si me Die vą at lei di mo. 
Pri dursiu dar vie ną pa sta bą. Dau gu
ma do ku men tų ar šian dien gal jau ir 
visi do ku men tai, su si ję su Šven to jo 
Sosto veiks mais ant ro jo pa sau li nio 
karo me tu vi so se ka ria vu sio se Eu ro pos 
vals ty bė se, taip pat ir su tuo, kas nuti
ko žy dams ar ki tiems per se kio tiems 
žmo nėms, an tai či go nams ar net gi 
ge ro kai anks čiau Vo kie ti jo je ho mo
sek su a lams ir pro tiš kai ne įga lie siems, 
bu vo iš leis ti 12 to mų. tie sa, žmo  nės 
jų ne la bai skai to, bet jie yra įvai rio se 
pa sau lio bib lio te ko se. aiš ku, mes, kaip 
Baž ny čia, ne pa da rė me vis ko, ką ga lė

jo me pa da ry ti, bet čia aš pa ci tuo čiau 
Evan ge li ją: „Kas iš jū sų be nuodė mės, 
te gu pir mas me ta ak me nį“. amen.

Jūspradėjotesavokunigokeliąpa
prastojeparapijoje,kaipeilinissielų
ganytojas,tarpeiliniųžmonių.Paskui
kilotevisaukštyniraukštyntiekmoks
liniaislaipsniais,tiekpareigomis,tiek
bažnytiniaistitulais.Aršiandien,bū
damasaukštasVatikanopareigūnas,
diplomatas,nepasiilgstatepaprastos
sielovados, santykiųsupaprastais
žmonėmis?

aš nie ka da ne bu vau di plo ma tas. aš 
dir bau ku ri jo je, bet klai din ga ma ny ti, 
kad Ku ri jo je ne ben drau ja ma su ei li
niais žmo nė mis. Dir bant tei sin gu mo 
ir tai kos ko mi si jo je, man tek da vo 
ben drau ti su įvai riau siais žmo nė mis, 
dir bant žy dų rei ka lų ko mi si jo je, ben
drau da vau su įvai riau siais žy dais: 
nuo pa sau li nių or ga ni za ci jų va do vų 
iki sa vo kai my nės žy dės. Dirb da mas 
Vys ku pų kon gre ga ci jo je, ben dra vau su 

uk rai na il gai lau kė Ro mos po pie žiaus 
vi zi to. Vie ni ma no, kad de šimt me tų, 
ki ti, žvelg da mi į gi lią se no vę, tei gia, 
kad vi są tūks tant me tį. ta čiau aiš ku 

Romospopiežiausvizitas
Ukrainoje:tiesosir
meilėskelias

ihOR lYliO

vie na, šis įvy kis jau ta po is to ri niu 
pa sau li nės reikš mės fak tu. Dau ge lis 
uk rai nie čių ir už sie nio ap žval gi nin kų 
sa vo ko men ta ruo se iš reiš kia vie nin gą 
nuo mo nę, pa sak ku rios, vi zi tas bu vo 
sėk min gas, o jo pa sek mės ga li tu rė ti 
įta kos vi sai Eu ro pai. aist rų aud ros 
ži niask lai do je, ak ty vūs uk rai nos vi
suo me nės de ba tai iš anks to ro dė, 
kad po pie žiaus vi zi tas tu rės di džiu
lės reikš mės uk rai nai. Pir mą kar tą, 

įvai riau siais vys ku pais ir žmo nė mis, 
pro tes ta vu siais prieš tuos vys ku pus, 
o kar tais tie pa pras ti žmo nės bū da vo 
pil ni ne pa čių ge riau sių ke ti ni mų. 
Šian dien Va ti ka no bib lio te ko je ir ar
chy vuo se ma no ži nio je yra 120 žmo nių, 
ir ne vi si jie moks li nin kai, dau gu ma 
jų pa sau lie čiai, tad aš pa žįs tu ir juos, 
ir jų šei mas. Jei gu tai ne sie lo va da, 
tai kas ta da yra sie lova da? aš ne ga liu 
il gė tis sie lo va dos, nes aš ją vyk dau. 
tie sa, dir bu ne pa ra pi jo je, bet kar tais 
aš vyks tu į pa ra pi jas teik ti su tvir ti ni
mo sak ra men to ar sa ky ti pa moks lų. 
Be to, bū da mas kar di no las, tu riu ti tu
li nę pa ra pi ją Ro mo je, ma no ji yra Šv. 
Je ro ni mo Lab da rio baž ny čia, ku rio je 
dir ba OpusDei kuni gai, ir jie tik rai 
už de da man daugy bę pa rei gų. tad aš 
tik rai ne si jau čiu sė dįs dram blio kau lo 
bokš te, at si tvė ręs nuo žmo nių, – kaip 
tik priešin gai. 

JūsųEminencijoshumorojausmas
tikrai išduoda, jogesate tarpžmo
nių...…AčiūJumsužpokalbį.

IhoRlylIo (g. 1970) –  docentas,
daktaras,lvovouniversitetoBizanto
logijoskatedrosvedėjas.Domėjimosi
sritis–Bizantijosirvakarųcivilizacijos
palikimasUkrainoje.Išrusųk.vertė Da
rius Ba ronas.
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de šimt me čiais uni tų Baž ny čia vei kė 
po grin dy je ir už sie ny je, uk rai nie čių 
dias po ro je. 

Pa kar to ti nai uni tų Baž ny čia bu vo 
le ga li zuo ta XX a. de šim to de šimt me čio 
pra džio je, tuo me tu pra si dė jo ir kon
fis kuo tų uni tų šven to vių grą ži nimo 
pro ce sas. Šiuo me tu uk rai nos uni tų 
Baž ny čią ir Ro mos Ka ta li kų Bažny čią 
uk rai no je su da ro maž daug pen ki mi
li jo nai ti kin čių jų. Bū tent ši uk rai nos 
vi suo me nės da lis dau ge lį me tų reiš kė 
ini cia ty vą pa kvies ti po pie žių į uk rai
ną. tuo tar pu mask vos pa triar cha to 
Ru si jos Sta čia ti kių Baž ny čios uk rai
no je at sto vai už ėmė vie na reikš miš kai 
ne igia mą po zi ci ją po pie žiaus vi zi to 
at žvil giu. 

Svar biau sios prie žas tys, ko dėl ne
pri tar ta vi zi tui, bu vo šios: uni tams 
grą  ži na mos anks čiau iš jų kon fis kuo
tos baž ny čios, ka ta li kų pro ze li tiz mas 
ir Ro mos eks pan si ja į „ka no ni nę Ru si
jos Sta čia ti kių Baž ny čios te ri to ri ją“. 
mask vos pa triar chas alek si jus ii ne 
kar tą yra pa reiš kęs, kad šios pro ble
mos la biau siai truk do dia lo gui su Ro
ma. tuo pat me tu jį ne itin jau di na tai, 
kad, skelb da mas la bai jau abe jo ti ną 
„ka no ni nės te ri to ri jos“ prin ci pą, jis 
ki ša si į su ve re nios uk rai nos vals ty
bės po li ti ką. 

Gar sūs Ru si jos Sta čia ti kių Baž ny

pra ėjus de šim čiai me tų nuo uk rai nos 
ne priklau so my bės at kū ri mo, di džia jai 
vi suo me nės da liai iš ki lo po rei kis ap si
brėž ti sa vo jo aš san ty kį su ap lin ki niu 
pa sau liu. 

Da bar ti nė uk rai nos kon fe si nė ir 
ap skri tai re li gi nė si tu a ci ja są ly go ta 
la bai se nų tra di ci jų. Pir ma sis Ro mos 
po pie žius, pa bu vo jęs uk rai nos te ri to
ri jo je, bu vo Kle men sas i, ku rį Ro mos 
im pe ra to rius tra ja nas bu vo iš trė męs 
į Kry mą (iV a.). Jis mi rė skelb da mas 
Ge rą ją nau jie ną pa go nims, o vė liau 
da lis jo re lik vi jų bu vo per kel tos į Ki
je vą. Val dant Vla di mi rui Di džia jam, 
krikš čio ny bė Ki je ve ofi cia liai bu vo 
pri im ta ir pa skelb ta vals ty bės re li gi ja 
(988 m.). nau ja sis ti kė ji mas pa ly gin
ti grei tai įsi ga lė jo di džiu lė je ša ly je. 
Bi zan ti jos tau tų san drau gos1 ka rū ną 
pa puo šė vie nas gra žiau sių bran gak
me nių. Ki je vo Baž ny čiai di des nės 
įtakos ne tu rė jo 1054 m. Baž ny čios 
ski li mas, lio no ar Flo ren ci jos uni ja. 
uk rai nos val do vai Eu ro pą apė mu sius 
reli gi nius vai dus lai kė di de le, ta čiau 
san ty ki nai to li ma ne lai me, iš ku rios, 
rei ka lui esant, ga li ma bu vo tu rė ti 
net gi nau dos. Jiems la biau siai rū pė jo, 
kad nu sil pęs Kon stan ti no po lis leis tų 
įkur ti sa vą pa triar cha tą. 

Kon fe si nė si tu a ci ja uk rai nie čių 
že mė se iš li ko san ty ki nai sta bi li iki 
Len ki jos ir Lie tu vos vals ty bės su
si kū ri mo. Kaip tik nuo ta da ga li ma 
kal bėti apie pra si dė ju sią prieš prie šą 
tarp uk rai nos sta čia ti kių ir ka ta li kų. 
uk rai nos sta čia ti kiams iš ki lo di le ma: 
ar ba tau ti nė asi mi lia ci ja, ar ba uni ja su 
Ro ma, iš lai kant Bi zan ti jos Baž ny čios 
tra di ci jas. Bū ta ir tre čio  ke lio – orien 
tuo tis į vis stip rė jan tį sta čia ti ky bės 
cen trą, mask vą, ku rios vals ty binę 
ideo lo gi ją rep re zen ta vo tre čio sios 
Romos idė ja. 

Di džio ji da lis Va ka rų ir da lis Cent
ri nės uk rai nos gy ven to jų pri ėmė  uniją 
su Ro mos Ka ta li kų Baž ny čia. 1596 m. 
Bres to baž ny ti nia me su si rin ki me ją 

pa tvir ti no Baž ny čios hie rar chų pa ra
šai. Ki ta da lis ti kin čių jų liko iš ti ki ma 
Ry tų Baž ny čiai. ir vie niems, ir ki tiems 
uni jos pri ėmi mas ar ba at me ti mas sie
jo si su tau ti nio iden ti te to iš sau go ji mu. 
Vie nin ga krikš čio nių ben druo me nė 
ga lu ti nai su ski lo XVii–XVi ii a., kai 
uk rai nos te ri to ri ją už val  dė skir tin
gi šei mi nin kai – Len ki jos Ka rū na ir 
Ru si ja.  

uk rai na ir XX a. ne su lau kė sta
bi lu mo. ket vir ta me de šimt me ty je 
so  vietų val džia prie var ta lik vi da vo 
au toke fa li nę uk rai nos Baž ny čią, ją 
pajung da ma mask vos pa triar cha tui. 
Len ki jos su dė ty je bu vu sio je Va ka rų 
uk rai no je ak ty viai vei kė Grai kų ka
ta li kų (uni tų) Baž ny čia, va do vau ja ma 
met ro po li to an drie jaus Šep tic kio. tai 
iš es mės bu vo svar biau sia ins ti tu ci ja, 
ku rios dė ka uk rai nie čiai iš liko tau ta. 
So vie tų Są jun gai oku pa vus Vaka rų 
uk rai ną, nKVD, ar ti mai bend ra dar
biau da ma su mask vos pa triar cha tu, 
ėmė per se kio ti uni tus, laiky da ma juos 
„bur žu a zi nio na cio na liz mo ži di niu“. 
1946 m. Lvo ve įvy ko baž ny ti nis pseu
do su si rin ki mas, ku ris pa skel bė, kad 
lik vi duo ja ma unitų Baž ny čia, o jos 
vys ku pi jos pri ima ru sų sta čia ti ky bę. 
Di džio ji da lis uni tų dva si nin kų bu vo 
rep re suo ta, šven to vės per duo tos Ru
si jos Sta čia ti kių Baž ny čiai. Vė les niais 

1pastarąjąsąvoką(The By zan ti ne Com mon
we alth)mokslinėjeirpopuliariojeliteratūroje
išpopuliarino serasDmitrijusobolenskis
(vert. past).

Šv. lauryno unitų bažnyčia, šalia – stačiatikių cerkvė. žolkievas. 2001.Dariaus Barono
nuotr.
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čios pa reiš ki mai apie „re li gi nių jaus
mų už ga vi mą“ tris de šimt pen kiems 
mi li jo nams ti kin čių jų ne tu ri re a laus 
pa grin do. Pas ta ruo sius de šimt me tų 
įvai rios pro tes tan tų kon fe si jos ak ty
viai įsi sa vi na uk rai nos ry tų ir pie tų 
re gio nus, ku rie to ta li ta ri nio re ži mo 
lai kais bu vo gau siai ap gy ven din ti 
„soc e le men tu“, pa pras tai abe jin gu bet 
ko kiai re li gi jai. So cio lo gi nių ty ri mų 
re zul ta tai ro do, kad maž daug treč da
lis ti kin čių jų, gy ve nan čių Lu gans ko, 
Do nec ko, Char ko vo, Dnep ro pet rovs ko 
sri ty se, jau per ėjo į pro tes tan tizmą. 

Ki je vas

Po pie žiaus lėk tu vui nu si lei dus Bo
ris pols kio oro uos te, su ti ki mo da ly vių 
emo ci jos pa sie kė aukš čiau sią laips nį. 
to kio su si do mė ji mo iki šiol dar ne bu vo 
su lau kęs nė vie nas šiuo lai ki nio pa
sau lio va do vų. Vi zi to reikš mę liu di jo 
ir tai, kad jam nu švies ti dir bo 3000 
žur na lis tų. 

Ofi cia lus ruo ši ma sis po pie žiaus vi
zi tui pra si dė jo 1995 m. Lan ky da ma sis 
ita li jo je, pre zi den tas Kuč ma ofi cia liai 
pa kvie tė po pie žių į uk rai ną. iš Kuč
mos pu sės tai bu vo ga nė ti nai drą sus 
žings nis. Jis tik riau siai su vo kė, ko kią 
re ak ci ją to kie veiks mai ga li su kel ti 
Ru sų Sta čia ti kių Baž ny čio je, ku ri 
fak tiš kai yra ir Ru si jos vals ty bi nio 
apa ra to da lis. tu rint tai ome ny je, 
mak si ma liai pai sy ta vi sų di plo ma ti
nių nor mų. uk rai nos už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri ja nuo lat pa brėž da vo, kad 
po pie žius kvie čia mas kaip Va ti ka
no vals ty bės va do vas, kad jo vi zi tas 
reikš   min gas po li tiš kai ir la biau siai pa
si tar naus ke liant uk rai nos au to ri te tą 
pa sau lio ben druo me nės aky se. 

Jau pir mi po pie žiaus žo džiai, iš
tar ti uk rai nos že mė je, pa ro dė, kad į 
ša lį at vy ko iš min tin gas, at sa kin gas 
ir dialo gui at vi ras žmo gus. Vi zi to 
me tu popie žius nuo lat kal bės apie 
eku me niz mo prin ci pus, krikš čio niš
ką gailes tin gu mą ir mei lę ar ti mui. 
Jis kvies taikai ir ra my bei, kal bės su 
jau nu ir se nu. De ja, ne vi si uk rai no
je bu vo pa si ren gę iš girs ti iš min tin go 
se nolio žo džius. 

Ki je vas pa si ti ko po pie žių pus tuš tė
mis gat vė mis, pri grūs to mis mi li ci jos ir 
sau gu mo dar buo to jų. Kor te žo marš ru
tas ne bu vo skel bia mas iki pas ku ti nio 
mo men to. uk rai nos sos ti nė dar nie ka
da ne ma tė to kių „sau gu mo“ prie   mo nių. 
Ki taip ne gu Lvo ve, kur de šim tys tūks
tan čių žmo nių svei ki no pra va žiuo jan tį 
po pie žių, Ki je ve netgi ma žos gru pe lės 
en tu zias tų pa čią pir mą die ną bu vo izo
liuo tos mi li ci jos už tva rų, o po pie žiui 
va žiuo jant mies to cen tru ir vi siš kai 
už blo kuo tos met ro sto ty se. uk rai nos 
sos ti nė su bai me lau kė Šv. tė vo žo džių 
ir veiks mų. 

Kaip vi sa da, po pie žius pra no ko 
visus lū kes čius. Pa pras ta žmo nių kal
ba po pie žius kal bė jo su ti kin čiai siais 
apie krikš čio niš ko gai les tin gu mo ir 
at lai du mo bū ti ny bę, apie kiek vie no 
ti kin čio jo gy ve ni mo pri pil dy mą Evan
ge li jos žo džiais „vi si te bū na vie na“. 
nie kas anks čiau uk rai nie čiams ne kal
bė jo to kių žo džių. Per ke le tą valan  dų 
ne pa si ti kė ji mo ir ste re o ti pų le das 
pa vir to nuo šir džiu pa pras tų pi lie čių 
su si do mė ji mu. 

tik rą šo ką dau gu mai Ki je vo val
di nin kų ir ry ti nių uk rai nos sri čių 
gy ven to jų su kė lė tai, kad po pie žius 
pui kiai mo ka uk rai nie čių kal bą, ku ria 
jis lais vai ben dra vo su mal di nin kais. O 
pri si pa ži ni mas, kad iš mo ti nos pu sės 
jis tu ri uk rai nie tiš kų šak nų, dar la
biau su stip ri no au gan čią vi suo me nės 
sim pa ti ją. an tra vi zi to die na Ki je ve 
pra si dė jo ka ta li kiš ko mis pa mal do mis, 
ku rių me tu po pie žius, kreip da ma sis į 
se se rį Sta čia ti kių Baž ny čią, pa brėžė 
bū ti ny bę iš sau go ti na cio na li nes tra di
ci jas, įtvir tin ti ti kė ji mo pa kan tu mo ir 
so cia li nės tai kos idė jas. Po pie žiaus žo
džiai ne si sky rė nuo dar bų. Po pie žiaus 
ap si lan ky mą Ba bij Jar vie to vėje, kur 
vo kie čių fa šis tai nu žu dė ke lis šimtus 
tūks tan čių žy dų ir uk rai nie čių, tran
slia vo vi sos svar biau sios pa sau lio 
te le vi zi jos ir ra di jo sto tys. 

Lvo vas 

Ga li ma sa ky ti, kad po ofi cia laus 
ap si lan ky mo Ki je ve po pie žiaus vie
šė ji mas Lvo ve, uk rai nos uni tų Baž

ny čios cen tre, įgi jo is to ri nįre li gi nį ir 
net as me ni nį mat me nį. Pa si bai gus 
ofi cia liam su ti ki mui Lvo vo oro uos te, 
birže lio 25 d. va ka rą po pie žiaus kor te
žas va žia vo mies to cen tru. Vi są ke lią 
po pie žių ly dė jo gar sūs ap lo dis men tai 
ir svei ki ni mo šūks niai. mal di nin kai 
iš Len ki jos, Slo va ki jos, Veng ri jos, 
Če ki jos, Bal ta ru si jos ir Ru si jos džiū
ga vo kar tu su lvo vie čiais. at ro dė, kad 
po pie žiaus at neš ta ypa tin ga gė rio 
aura su tai kė tau tas ir re li gi jas. Vi zi to 
staig me na ta po pro to ko lo ne nu ma ty
tas popie žiaus no ras ap lan ky ti Lvo vo 
ar mė nų ka ted rą, XiV a. ar chi tek tū ros 
pa min klą. 

Re kor di nį žmo nių kie kį su trau kė 
Ry tų krikš čio nių apei gų pa mal dos 
birže lio 26 d. mi li jo ną ir du šim tus 
tūks tan čių žmo nių tal pi nan tis Lvo vo 
hi pod ro mas bu vo per pil dy tas. ne ma
žai ti kin čių jų sa vo vie tas už ėmė an trą 
tre čią va lan dą nak ties. at vyks tan tį 
po pie žių ir Ro mos Ka ta li kų bei unitų 
Baž ny čios kar di no lus en tu zias tin gai 
svei ki no ti kin tie ji. Prieš pa mal das 
buvo pra neš ta, kad jo se da ly vaus ir 
uk rai nos pre zi den tas. tar p mal di
nin kų ki lo šur mu lys ir žmo nės ėmė 
vie nin gai skan duo ti: „mes my li me 
po pie žių, mes my li me po pie žių!“ 

La bai svar biu vi zi to mo men tu tapo 
po pie žiaus su si ti ki mas su Lvo vo jau
ni mu. Jis įvy ko di džiau sia me iš „mie
ga mų jų“ mies to mik ro ra jo nų, kur 
dau giau sia gy ve na jau nos šei mos. 
ne pai sant pras to oro, maž daug pu
sė mili jo no žmo nių, su si rin kę prie 
bažny čios, ke tu rias va lan das lau kė 
po pie žiaus. Jo nas Pau lius ii kal bė jo si 
su jau nais žmo nė mis apie bū ti ny bę 
ug dy  ti sa vy je ge riau sias krikš čio
niš kas do ry bes, apie sun ku mus ir 
pa gun das, ku rias sa vo ke ly je su tin ka 
jau nas žmo gus. Po pie žius ne pa tei kė 
re cep tų kaip gy ven ti, bet at sa ky mų į 
sun kius klau si mus kvie tė dė me sin
giau ieš ko ti Šv. Raš te. Su si ti ki mo 
kul mi na ci ja įvy ko tuo me tu, kai, lie tui 
vis stip rė jant, po pie žius jau ni mo ūpui 
pa lai ky ti užtrau kė links mą len kiš ką 
dai ną. Spaudos kon fe ren ci jos me tu Šv. 
Sos to at sto vas spau dai na va roVal lsas 
pa ste bė jo, kad dar nie ka da po pie žius 
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nedai na vo taip il gai ir to kiai di de lei 
audi to ri jai. tik rą emo ci jų spro gi mą 
su kė lė pa pras tas žmo giš kas po pie
žiaus ben dra vi mas. 

at gai la ir at lai du mas yra stip rio jo 
bruo žai. Vie šė da mas uk rai no je, po pie
žius daug kal bė jo apie at lai du mą. Jis 
pri mi nė sun kius lai kus, kai santy kiai 
tarp abie jų Baž ny čių bu vo įtempti. 
Kvie tė į dia lo gą spren džiant prob le
mas. Jis lau kė at sa ky mo…...

nuo pat vi zi to pra džios abie jų ša lių 
di plo ma ti nės tar ny bos ruo šė si sun
ku mams, su ku riais ga lė jo su si dur ti 
po pie žius. Vi sų pir ma, su si rū pi ni mą 
kė lė su dė tin ga uk rai nos kon fe si nė 
pa dė tis. to dėl bu vo nu tar ta, kad į 
susi ti ki mą su po pie žiu mi uk rai nos 
re li gi jos rei ka lų ko mi te tas pa kvies 
vi sų re li gi nių ben druo me nių ir kon

fe si jų at sto vus. nie ko ne pai sy da mi 
tik mask   vos pa triar cha to at sto vai 
ka te go riš kai at si sa kė su si tik ti su po
pie žiu  mi. Dėl mask vos veiks mų Ru
si jos Sta čia ti kių Baž ny čios uk rai no je 
met ro po li tas Vla di mi ras at si dū rė itin 
keblio je ir dvi pras miš ko je pa dė ty je. 

Daugu ma ga no mų jų taip ir ne su pra to, 
ko dėl jų hie rar chas ne su ge bė jo įveik ti 
as me ni nių po li ti nių am bi ci jų. ma ža to, 
Ru si jos Sta čia ti kių Baž ny čios at sto
vai per ži niask lai dą ir to liau kal bė jo 
apie vi zi to ne sa va lai kiš ku mą ir net 
ne igia mas jo pa sek mes. Vie no to kio 
pa reiš ki mo me tu pri si mi niau drau go 
sa ky tą anek do tą. 

Ka ta li kai ir sta čia ti kiai žai džia fut
bo lą. Die vas ste bi. Sta čia ti kiams įmu
šus įvar tį jis džiau gia si, ka ta li kams 
įmu šus – taip pat. Kaž kas iš sir ga lių, 
ste bė da mas Die vą, ko men tuo ja: „Jis 
tik riau siai at eis tas...“ 

Po pie žiaus vi zi tas aki vaiz džiai pa
de monst ra vo ri bą, ski rian čią uk rai
nie čių ir ru sų ci vi li za ci jas uk rai noje. 
Mu sul mo nai ir bu dis tai, in duis tai ir 
pro tes tan tai, ir net di džio ji da lis ne

ti kin čių uk rai nos pi lie čių po pie žiaus 
ke lio nę ver ti no kaip iš ki laus da bar ties 
žmo gaus vi zi tą. 

Šių įvy kių fo ne mask vos pa triar
cha tas uk rai no je pa de monst ra vo 
mąs ty mo są stin gį, ne su ge bė ji mą da
ly vauti po li ti nia me dia lo ge, kraš tu ti nį 

orto dok sų kon ser va ty vu mą. Kar tais 
at ro dy da vo, kad da lis šių žmo nių gy
ve na XV–XVi a. sam pra to mis. to kie 
veiks mai tu rė jo sa vo pa sek mių. Pa si
bai gus vi zi tui, dau ge lis uk rai nos in te
lek tu a lų per spau dą ašt riai pa reiš kė 
apie pa ki tu sį sa vo po žiū rį į po li ti zuo tą 
ru sų sta čia ti ky bę. 

ma no nuo mo ne, pa pil do mu ir daug 
sa kan čiu fak tu ta po ša lies po li ti
nio eli to po žiū ris į po pie žiaus vi zi tą. 
Stebė ti na, ta čiau vie nin te lė par ti ja, 
pa si sa kiu si prieš po pie žiaus vi zi tą, 
bu vo uk rai nos ko mu nis tų par ti ja. 
ta čiau tai ne su kė lė nuo sta bos, tu rint 
ome ny je po pie žiaus vaid me nį su griau
nant ko mu nis ti nę ti ro ni ją Vi du rio 
Eu ro po je. 

ne pai sant Ru si jos Sta čia ti kių 
Baž ny čios ag re sy vios pro pa gan dos 
kam pa ni jos, šian dien ga li ma drą siai 
teig ti, kad pa triar chas alek si jus ii 
pa ty rė triuš ki nan tį pra lai mė ji mą. 
Pa gal so cio lo gi nes ap klau sas, tik 
6% uk rai nos gy ven to jų ka te go riš
kai pa si sa kė prieš po pie žiaus vi zi tą. 
ne pa si tei si no prog no zės, kad po pie
žiaus vi zi tas pa blo gins kon fe si nę ir 
so cia li nępo li ti nę pa dė tį. Kad ir kaip 
bū tų keis ta, ta čiau jau ga li ma iš sa ky
ti prie lai dą, kad po pie žiaus vi zi tas į 
uk rai ną vei kiau pri ar ti no, ne gu ati
to li no ga li my bę po pie žiui ap lan ky ti 
Ru si ją. Kaip prag ma tiš kas po li ti kas, 
pre zi den tas Pu ti nas tik riau siai pui
kiai su vo kia, kad ke le tas va lan dų, 
pra leis tų kartu su po pie žiu mi, jam 
ga li bū ti daug svar bes nės ne gu vi sas 
gy ve ni mas ša lia alek si jaus ii. 

Ką po zi ty vaus uk rai na ga vo iš po
pie žiaus vi zi to? Kiek vie no je kal bo je 
po pie žius kiek vie ną kar tą pa brėž da vo 
uk rai nos eu ro pie tiš ką pa si rin ki mą. 
Jis kal bė jo apie uk rai nos kaip di
džio sios vals ty bės reikš mę pa lai kant 
krikš čio niš ko eku me niz mo prin ci pus 
nuo Por tu ga li jos iki ura lo. Pri min da
vo, kad ir pa ti Eu ro pa tu ri at si min ti 
di dži ą ją uk rai nos mi si ją ir ne sta ty ti 
nau jų sie nų tarp krikš čio nių. Po pie
žius kvie tė uk rai nie čius sa vo ran ko mis 
kur ti sa vo da bar tį ir sa vo vai kų at ei tį. 
ne si liau jan čio ka ro Kau ka ze fo ne po
pie žiaus žo džiai dau gu mai uk rai nie čių 

KardinololiubomirohusaroirpopiežiausJonopauliausIIsusitikimas.
2001m.birželis.epaelTa

R e l I g I J a



416 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 7–8

2001 m. ge gu žės 15 – bir že lio 10 d. 
te ko da ly vau ti Var šu vos uni ver si te
to an ti ki nės tra di ci jos ty ri mų cen tro 
(OB ta) ir Lvo vo uni ver si te to su reng
to je se si jo je „Bi zan ti jos pa li ki mas“. 
Pir mo ji jos da lis vy ko Var šu vo je, 
ant ro ji – lvo ve. Dau gu ma ren gi nio 
da ly vių – len kai ir uk rai nie čiai. at
si  tikti nai te bu vau vie nas iš lie tu vos. 
tautie čių kom pa ni jos pra ra di mas 
nu to li no nuo įvai rių lie tu viš kų pro
ble mų ir tei kė šio kių to kių pri va lu mų 
ste bint ap lin ką, ku rio je at si dū riau. 
nors ma no įspū džiai apie Len ki ją bei 
uk rai ną ir frag men tiš ki bei di le tan
tiš ki, ta čiau be ga lo sun ku at si spir ti 
pa gun dai jais pa si da ly ti. 

Var šu va, kaip ir vi sa Len ki ja – ne
tik ras už sie nis. Kraš tas ži no mas, 
lie tu viai jo nau dą se niai per pra tę. 
Šia pro ga ver tė tų pa mi nė ti ne bent 
naują ją Var šu vos uni ver si te to bib
lio te ką, ku ri, pri pra tu siems vien prie 
Vil niaus bib lio te kų, ga li su kel ti kul
tū ri nį šo ką. Ga li ma ly gin ti nau ją ją 
Var šu vos uni ver si te to bib lio te ką ir 
nau ją sias Vil niaus uni ver si te to bib lio
te kos du ris, ta čiau kaž ko dėl ne si no ri. 
Len kijos pa žan ga aki vaiz di, ir šyp te li 
pri si mi nęs kai ku rių tau tie čių at gi
mi mo me tų sva jas pra lenk ti „len kus 
spe ku liantus“. 

 iš Len ki jos įva žia vus į uk rai ną, 

Ukraina–užspaustapraeitis
Da Rius Ba RO nas

re gis, lyg iš Vo kie ti jos pa tek tum į 
Vaka rų Len ki jos pro vin ci ją. tik at si
dū ręs uk rai no je, su pra tau siau bin gai 
pa p ras tą tie są. Len ki jos pa ke lės ir 
mies te liai nu sė ti spal vin go mis, rėks
min gomis ir daž nai ne sko nin go mis 
re kla mo mis. ta čiau tai yra sa vi tas 
ge ras žen klas, liu di jan tis, kad esa
ma dir ban čių ir per kan čių žmo nių. O 
štai uk rai nos pro vin ci jo je pa si tai ko 
mies te lių, ku riuo se re kla mos iš vi so 
nes ti, ir ne aiš ku, kuo žmo nės už si i ma. 
lai kas ten sto vi ar ba jei ir slen ka, tai 
be maž ne pa ste bi mai; vie nas ki tas au
to mo bi lis be veik ne truk do vaikš čio ti 
gat vė mis, kur ir kaip no ri. Prie grei to 
(lie tu viš kai nor ma laus) tem po pri pra
tu siam žmo gui lė tas (uk rai nie tiš kai 
nor ma lus) ap tar na vi mas ka vi nė se ar 
par duo tu vė se ga li pa si ro dy ti keis to kas 
reiš ki nys. at ro do, kad sau lė ir mė
nu lis šia me kraš te dar daug kur tu ri 
di des nės ga lios ne gu pel no siekis dik
tuo ti gy ve ni mo tėk mės spar tą. man, 
sku ban čiam kuo dau giau pa ma ty ti, 
ga liau siai te ko su si gės ti, ap rim ti ir 
tai ky tis prie ra maus kas die nio gy ve
ni mo. ir iš tik rų jų, ar ga li mir tin gas 
žmo gus ap lenk ti dan gaus kū nus? 

 Va ka rų uk rai nos, Ha li ci jos cen tre 
Lvo ve pa sau lis pa na šes nis į mū siš
kį. Sa vo se na mies čiu Lvo vas ga lė tų 
ly gin  tis su Kro ku va ar Pra ha. ne at

sar gu bū tų per ne lyg sku bo tai ly gin ti 
Vil niaus ir Lvo vo sak ra li nę ar chi tek
tū rą, ta čiau pa ma čius Lvo vo pir klių 
pa li ki mą, ne sun ku įsi vaiz duo ti, kad 
tarp jų tur tin giau si Vil niaus pir kliai 
bū tų jau tę si skur džiais. Įdo mu tai, 
kad per sa vo il ga am žę is to ri ją Lvo
vas nie ka da ne bu vo nu siaub tas taip, 
kaip an tai Vil nius XVii a. vi du ry je. 
to dėl ma žas  ste buk las at ro do ar mė
nų cerk vės šven to riu je, pa čio je se na
mies čio širdy je, iš li kęs me di nis XVi 
a. iko nos ta sas. 

 Pui ki ar chi tek tū ra ne ga li nu slėp ti 
ne ma lo naus fak to – di džio ji se na mies
čio da lis ap gai lė ti nai ap leis ta (ge rai, 
kad bent nu ma to mas Po pie žiaus vi zi
tas pa ska ti no su krus ti). Kai ku riems 
pa sta tams gre sia pa vo jus su griū ti. 
Ka dai se Lvo vas sto vė jo pel kė to je vie
to je, kur grun ti niai van de nys bu vo 
ties pa čiu že mės pa vir šiu mi. Pa sta tų 
pa ma tai rė mė si į me di nius po lius ir 
bu vo sta bi lūs. ta čiau so viet me čiu, kai 
Lvo vo gy ven to jų skai čius pri ar tė jo prie 
1 mln., bu vo su ma nyta sta ty ti met ro. 
So vie tų Są jun ga su by rė jo grei čiau 
ne gu bu vo pa sta ty tas met ro, ta čiau 
spe cia lis tai iš Ki je vo vis vien dar spė jo 
iš raus ti ke lias šach tas. Dėl jų nu smu
ko grun ti nio van dens lygis, me dis 
pra dė jo ir ti, o sie nos trūki nė ti. 

ne ma žą įta ką Lvo vo se na mies čio 
būk lei tu ri ir da bar ti niai jo gy ven to
jai. Jų dau gu ma – tai po ka rio me tais 
iš pla čio sios tė vy nės su va žia vę as me
nys ir jų pa li kuo nys. ne ma ža jų dalis 
bu tus se na mies ty je tie siog už grobė. 
Se nes ni Lvo vo gy ven to jai dar pui kiai 
pri si me na at ve jus, kai, įsa kius bu tų 
sa vi nin kams per ko kį pus va lan dį iš si
kel ti, so vie tų ka ri nin kai su žmo no mis 
ar mei lu žė mis jau lū ku riuo da vo už 
du rų. tik ruo sius sa vi nin kus iš va rius, 
iš trė mus ar ki tais bū dais pa ša li nus, 
vi sos gė ry bės tek da vo nau jie siems 
bar ba rams, ne si dro vė ju siems jo mis ir 
pa si pui kuo ti. taip de šim tys ka ri nin kų 
mo te rų, vil kė da mos bu vu sių tar nai
čių nak ti niais marš ki niais, iš di džiai 
žings niuo da vo į te at rą. Se nie ji gy ven
to jai leip da vo juo kais, bet ką dau giau 
jie be ga lė jo pa da ry ti. Da bar dau gu ma 
bu vu sių did vy rių ir jų pa li kuo nių vi
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ro dė, kad šio vi zi to me tu ukrai na ir 
Ru si ja gy ve na skir tin gų ver ty bių pa
sau liuo se. tuo me tu, kai uk rai nos 
vi suo me nė jau čia tai kos ir ra my bės 
bū ti ny bę, mū sų šiau rės kai my nams 
gy ve ni mo nor ma ta po nuo la ti nio ka ro 
bū se na, ku rią ak ty viai lai mi na Ru si jos 
Sta čia ti kių Baž ny čia. to mis die no mis 
aiš kiai ma tė si uk rai nos ir Ru si jos ci

vi li za ci nė ta kos ky ra. 
Vi zi to pra džio je po pie žius pa bu čia

vo ir pa lai mi no uk rai nos že mę bei jos 
tau tą. ar ti miau sio je at ei ty je pa ma
ty si me, ar ke tu rias de šimt de vy nių 
mi li jo nų ša lis su su dė tin ga eko no mi ne 
pa dė ti mi ir dau ge liu at žvil gių su skal
dy ta vi suo me ne su ge bės pri im ti ir 
įver tin ti jai su teik tą do va ną. 
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ko mu nis tų grau de ni mus dėl bū ti ny bės 
drau gau ti su Ru si ja, uk rai nie čiai aki
mo ju su pran ta, kur ve da toks ser viliz
mas. Se nesnės kar tos uk rai nie čiai, 
iš gy ve nę sovie ti nio te ro ro koš ma rą, 
šiomis die no mis jo pra tę si mą ma to 
Če čė ni jo je. Jų nuo mo ne, sta li nis ti nė 
ir šiuo lai ki nė Ru si jos po li ti ka ma žai 
kuo ski ria si. Įdo mu pa ste bė ti, kad 
se nes nės kar tos uk rai nie čių pa žiū ros 
į sa vo vals ty bės ir tau tos pro ble mas 
sutam pa su jau ni mo, o ski ria si nuo 
vi du ri nės, di dži ą ja da li mi so vie ti zuo
tos kar tos. Siū lo si tam tik ra ana lo gi ja 
su Lie tu vos 1960ųjų kar ta (Kęs tu tis 
Gir nius). 

Bū tent so vie ti nių žmo nių pa lai
koma so vie ti nė pra ei tisne pra ei tis 
trukdo uk rai nie čiams at si rem ti į tas 
gi les nes tra di ci jas, ku rios leis tų vi sa
ver tiš kai skleis tis jų tau tos gy ve ni

siš kai pra si gė rę ir de gra da vę. nors 
ir la bai iš lė to, se na mies tis vis dėl to 
at si gau na. Pri va čios fir mos ar la biau 
pa si tu rin tys as me nys (Lvo ve toks bū tų 
vi du ti nių pa ja mų lie tu vis) po tru pu tį 
iš mi nė tų  bar ba rų iš per ka pa sta tus 
ar bu tus ir juos, 50 me tų sto vė ju sius 
be prie žiū ros, su re mon tuo ja. Jei gu 
de gra da vęs as muo ne tu ri ke lių bu tų 
se na mies ty je, par da vęs sa vo būs tą, su 
sa vo se nais įpro čiais ke lia si į nau ją 
ra jo ną, kur to liau sėk min gai pa ra zi
tuo ja. ta čiau dar ir da bar uk rai nie tiš
kai kal ban tis se na mies čio gy ven to jas 
vie ti niams ru sams ga li kel ti nuo sta bą, 
lyg koks už sie nie tis kai me. 

 Ki ta me po liaus ga le su si spie tę tur
čiai. Dau gu ma jų – bu vu si so vie ti nė 
no men kla tū ra ir jos at ža los, su ge bėję 
į sa vo ran kas per im ti ne tik par ti nį 
tur tą. to kiems žmo nėms pa pras tai 
nu si spjau ti į uk rai nos vals ty bin gu
mą, uk rai nie čių tau ti nes as pi ra ci jas 
ir pan. Jų po rei kiams ten kin ti – ap
va lios ban kų są skai tos, pra ban gūs 
au to mo bi liai, eli ti niai pra mo gų klu bai 
ir rink ti nės pro sti tu tės. nau jie ji tur
čiai net gi da liai uk rai nie čių jau ni mo 
tam pa sek ti nu pa vyz džiu tiek, kad 
kai ku rie ima bo dė tis gim tą ja kal ba 
ir mie liau var to ja ru sų kal bos nu si
kal tė lių žar go ną. 

Pro ru siš ka orien ta ci ja uk rai nos 
val džios sluoks niuo se la bai stip ri. 
Oficia liai kal ba ma, kad uk rai na 
lai ko si dau gia vek to ri nės po li ti kos 
(t. y. sto vi vie to je), ta čiau ir vie šai, 
ir pri va čiai daug įta kin gų vei kė jų 
sva jo ja apie So vie tų Są jun gą, apie 
jun gi mą si su Ru si ja ir pan. net pa
ties pre zi den to Kuč mos žmo na taip 
ir ne pra by la uk rai nie tiš kai. O kam 
var gin tis, jei gu ap lin ka, kaip bu vo 
50 me tų, taip ir to liau lie ka ru siš ka? 
Be to, ne ma žai ver sli nin kų tur tus 
su si kro vė iš pre ky bos su Ru si ja. Vi sa 
tai le mia, kad sun kiai ski na si ke lią į 
tik ro vę pla nai ties ti al ter na ty vų naf
to tie kį: iš azer bai dža no per Gru zi ją 
Juo do sios jū ros dug nu iki uk rai nos 
ir to liau į Len ki ją. Pa sta čius to kį 
naf to tie kį, Ru si jos eko no mi nio spau
di mo ga li my bės aiš kiai su ma žė tų, bet 
kol tai įvyks, tur būt dar teks il go kai 

pa lauk ti. Ru si jos įta kai uk rai nos 
vy riau sy bė sun kiai at si spi ria, o kar
tais net ir su da ro tam pa lan kes nes 
są ly gas. ne se niai vy riau sy bė už sa kė 
iš Vo kie ti jos tūks tan čius kom piu te rių 
uk rai nos mo kyk loms su pro gra mi ne 
įran ga ru sų kal ba. Ša liai, ku rioje 
fak ti nė dvi kal bys tė ga li kel ti pa vo jų 
uk rai nie čių (ypač Ry tų uk rai nos) 
tau ti nei ta pa ty bei, na cio na li niai in
te re sai, at ro do,  men kai te rū pi. 

Šiaip Lie tu va, kaip ir vi sos Bal ti jos 
ša lys, uk rai nie čiams yra įkve pian tis 
pa vyz dys. Kaž kaip keis ta su lauk ti pa
gar bos vien to dėl, kad esi iš Lie  tuvos. 
ma ne ne tiek džiu gi no aki  vaizdžiai 
ge res nė Lie tu vos pa dė tis pra gy ve ni mo 
po žiū riu, kiek do mi no ir nera mi no tam 
tik ros pa ra le lės. Pir miausia kren ta į 
akis Lie tu vos ir Va ka rų uk rai nos li
ki mo ben dru mas. abie juo se kraš tuo se 
so vie ti nis re ži mas 
įsi ga lė jo kaip mo
lo to voRi bben t ro po 
pak to pa sek mė. ir 
Lie tu vo je, ir Vaka
rų uk rai no je tai
ky tos to kios pat 
te ro ro prie mo nės. 
abie juo se kraš tuo
se So vie tų Są jun gos 
ir na cių Vo kie ti jos 
ka ro iš va ka rė se 
vy  ko trė mi mai ir 
ne įti kė ti no mas to 
tai kių gy ven to jų 
žudy nės; bi jau su
klys ti, ta čiau uk
rai  noje, re gis, kur 
kas di des nės ne gu 
Lie tu vo je. abie juo
se kraš tuo se ka ras 
pa si bai gus ka rui 
tę sė si be veik tiek 
pat lai ko. Ben dras 
li ki mas ir šiuo me
tu lei džia daž nai 
iš pu sės žo džio su
pras ti vie nas ki tą. 
Pra bi lus apie Ru si
jos vers lo in te re sus 
ir jo vie ti nių klap
čiu kų veik lą Lie tu
vo je, apie „bu vu sių“ 

paminklasmilicininkams,žuvusiems„privikonannislužbovich
oboviazkiv“.Kijevas,2001.DariausBarononuotrauka
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mui. Ma ty da mas Bi zan ti jos ir ki je vo 
Ru sios, abie jų tau tų Res pub li kos ir 
aust ri josVeng ri jos pa li ki mą, ben
d rau da mas su žmo nė mis, su pran ti, 
kiek uk rai nos vals ty bin gu mui svar bi 
Va ka rų uk rai na. uk rai na ga li bū ti 
nor ma li eu ro pie tiš ka ša lis, ta čiau 
keb liau sia pro ble ma – kaip tai pa
siek ti. Žvelg da mi iš de šimt me čio 
per spek ty vos Va ka rų uk rai nie čiai su 
ne ri mu pa ste bi, kad ne pa vy ko uk
rai nos pa vers ti uk rai nie čių vals ty be, 
iš trūk ti iš Ru si jos trau kos zo nos. Ką 
da ry ti to liau? Ky la min tis: ver tė tų 
steng tis, kad bent Va ka rų uk rai na, 
Ha li ci ja, ga lė tų džiaug tis kul tū ri ne 
au to no mi ja. uk rai nie čiai pa trio tai iš 
Ki je vo ar Cen tri nės uk rai nos ne pa
lan kiai žiū ri į „Ha li ci jos se pa ra tiz
mą“. Jų nuo mo ne, si tu a ci ja ga lė tų 
ra di ka liai pa si keis ti į ge res nę pu sę, 
jei gu pre zi dentu vie toj Kuč mos bū tų 
tin ka mas as muo, nes, sa ko, val džia 
tu ri di de lį po vei kį žmo nėms. ta čiau 
va ka rų uk rai nie čiai to kius ar gu men
tus at re mia pa pras ta sta tis ti ka. Ha li
ci jo je rin kė jų yra maž daug 5–7 mln., 
pri dė jus dar ke lis mi li jo nus iš li ku sios 
uk rai nos, vis vien nie kaip ne nu sver si 
35–40 mln. ma sės, bal suo jan čios už 
ko mu nis tus ir į juos pa na šius. Ge riau
sias pa vyz dys – prem je ro Vla di mi ro 
Juš čen kos li ki mas. Bū ti nas re for mas 
vyk dęs, pen si nin kų pa dė tį pa ge ri nęs 
uk rai nos pa trio tas grei tai bu vo ko
mu nistų do mi nuo ja mo par la men to 
nu vers tas. 

iš šių pa dri kų pa sta bų ma ty ti, kad 
uk rai nos si tu a ci ja ga na su dė tin ga. 
Ben dros po so vie ti nei erd vei ir spe ci fi
nės uk rai nos pro ble mos („na cio nali nis 
klau si mas“) at ro do kur kas gi les nės 
ne gu Lie tu vo je. ta čiau smuk ti visa da 
leng viau ne gu kil ti. 

no rė čiau su klys ti, bet man re gis, 
kad nors Va ka rų uk rai nos žmo nės 
gyve na skur džiau, ta čiau jų vi suo
me nė nė ra tiek se ku lia ri zuo ta ir su
ba na lė ju si kaip mū sų, ir jiems pa
trio tiz mas – ne an ti kva ri nė, bet gy va 
verty bė. Rū pes tis dėl tau tos li ki mo 
dau gu mai Vaka rų uk rai nos švie suo
lių yra kas die nės veik los orien ty ras, 
ir tai teikia vil ties. to dėl įspū džių 
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pasi da li ji mą pa baig siu gal ir ne vi sai 
vy ku siu, bet ga na iš kal bin gu pa vyz
džiu. te ko pa va žiuo ti pa ke lei vin ga 
ma ši na (nors tai ne re ko men duo ti na) 
ir uk rai nie tis, su ži no jęs, kad esu iš 
Lie tu vos, klau sia: ar jūs ka riau ja te? 

iš plė čiau akis: su kuo? – Su ru sais. – 
Sa kau: ne ka riau jam, mes su ru sais 
ne tu rim jo kių pro ble mų. Po kal bis 
bai gė si, ta čiau ta po aiš ku, kad pa čiu 
blo giau siu at veju  uk rai nie čiai ne sė dės 
sudė ję ran kų. 

nie ka da ne ga lės pa lies ti už marš tis: tai 
šlo vin gi 1990 m. ko vo 11os vaiz  dai, 
kai at si sto ju sių ir iš kel to mis su si ki
bu sio mis ran ko mis skan duo jan čių 
„Lie tu va“ par la men ta rų aki vaiz do  je 
Jums už juo sia ma pre zi den ti nė juos ta 
ir kai pa ga liau iš ky la Lie tu vos vė lia
va; tai kar tu ir tra giš ki, niū rūs 1991 
m. sau sio vaiz dai, kai so vie tų tan kai 
rie da Vil niaus grin di niu link Lie tu
vos aukš čiau sio sios ta ry bos pa sta to, 
sau go mo gau sios lie tuvių mi nios, iš
drį su sios pli ko mis ran ko mis ir kaip 
vi sa da dai nuo jan čios sto ti prieš ka ro 
ma ši ną, ku ri jau bu vo už smau gu si 
ki tus lais vės pra bu di mus. 

Jūs, po ne Pre zi den te, bu vo te šia me 
Par la men te ir vi siems lai kams ta po te 
is to ri jos vei kė ju, pir mo pla no vei kė ju 
lie tu vos is to ri jo je.

ta čiau kaip iš dės ty to jų ka ted ros 
Jūs at si dū rė te Pre zi den to kė dė je?

 at ver ki me šį at min ties stal čių, apie 
ku rį kal ba šv. au gus ti nas, no rė jau 
pa sa ky ti – Jūsų at min ties stal čių, ir 
trum pam su grįž ki me į pra ei tį. 

 Jūs gi mė te Kau ne 1932 m. Gim ta ja
me mies te bai gęs vi du ri nę mo kyk lą ir 
Juo zo Gruo džio kon ser va to ri ją, vė liau 
mu zi kos aka de mi ją Vil niu je, dės tė te 
Čiur lio nio me no mo kyklo je for te pi jo
ną, ap gy nęs dak ta ro di ser ta ci ją, bu
vo te pa skir tas dės ty to jau ti Lie tu vos 
mu zi kos aka de mi jo je.

 1988 m. bir že lio 3 d., jau pra si dė
jus Pe rest roi kai, šio „per si tvar ky mo“ 

Š.m.gegužės30d.paryžiausSorbonos
universitetogarbėsdaktarovardasbuvo
suteiktasprof.vytautuilandsbergiui.
Spausdinami tekstai –prof. pierre’o
guillotpagiriamasisžodis irvytauto
landsbergiokalba–padėsskaitytojams
patirtišiolietuvaikultūriškaiirpolitiškai
svarbausįvykioatmosferą.prof.pierre’o
guillot tekstą išprancūzųk.vertėVita 
Gruodytė.

Sorbonosprofesoriaus 
pierre’oguillotpagiriamasis
žodisprezidentuivytautuiland

sbergiuiparyžiaus 
Sorbonosuniversitetegarbės
daktarovardosuteikimoproga

tir da mas at min tį jos „ne ap rė pia
muo se rū muo se, jos že mė se ir erd
viuose san dė liuo se“, tir da mas re mi
nis cen ci ją, pri si mi ni mą, pri si mi ni mo 
pri si mi ni mą, žo džiu, ruoš da ma sis 
per pras ti lai ką, šv. au gus ti nas „iš
pa ži ni muose“ kal ba apie tam tik ro 
po bū džio tal pyk lą, ku rio je san da riai 
ir slap tai, su dė lio jus dau giau ar ma
žiau ne tvar kingai į dau gy bę sky rių 
bei stal čių, sau goma tai, ką pri rei kus 
ga li ma bū tų at gai vin ti, bū tent – mū sų 
re flek si jas, vaiz di nius, gar sus, kva pus, 
sko nius ir ly tė ji mus.

mes, vi si čia su si rin ku sie ji, ar ti
miau  sia me ir iš skir ti nę vie tą už iman
čiame mū sų at min ties stal čiu je sau go
me kruopš čiai su dė tus šlo vin gus ir tra
giš kus vaiz dus, ku rių is to ri jos var dan 

vytautaslandsbergis–
Sorbonosgarbėsdaktaras
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ju dė ji mo veikiamas Jūs pir mą kar tą 
pa si reiš kia te po li ti ko je, su ke liais 
drau gais in te lek tu a lais įkur da mas 
opo zi ci nį ju dė ji mą Sąjūdis, ku riam 
va do va vo te ir ku ris 1989 m. ko vo 26 d. 
triuš ki nan čia dau gu ma Jus išsiun  čia 
rep re zen tuo ti Lie tu vą So vietų Są jun
gos de pu ta tų suvažiavime mask  vo je. 
1990 m. ko vo 11ąją Jūs iš ren ka mas 
aukš čiau siosios ta ry bos pirmi nin ku 
ir vals ty bės va do vu – tai pir masis 
nuo 1940 m. įsta tų leidžia ma sis su
sirinkimas, iš rink tas de mok ra ti niu 
ke liu – ir tą pa čią die ną pa skel bia te 
Jū sų kraš to ne pri klau so my bės at kū
ri mą. So vie tų Są jun ga bau gi ni mais 
ir ne tei sė tu eko no mi niu spau di  mu 
ver čia jį anu liuo ti. mu zi kas, pia nis
tas, muzi ko lo gas, ki taip ta riant, me
ni nin kas – ar jis iš drįs tų sto ti prieš 
vie ną ga lin giau sių pa sau lio ar mi jų? 
ta čiau Jūs, kar tu su vi sais lie tu viais, 
ne pa lūž ta te. ir čia už klum pa tra giš
ki 1991 m. sau sio įvy kiai. Sau sio 7 d. 
mask vos dali niai įžen gia į Lie tu vą. 
Ry to jaus dieną so vie tų ma ni fes tan tai 
bando pra lauž ti Vil niaus Par la men to 
duris, o vė liau, die na po die nos, ru sų 
de san ti nin kai už ima gy ny bos de par
ta men tą, du poli ci jos pa sta tus ir ga lų 
ga le na cio na linę te le vi zi ją. tai sau sio 
try lik ta. Ke tu rio li ka lie tu vių bus nu
žu dy ta, de ja! Jie ne bus vie nin te liai, 
bet Lie tu vos ne pri klau so my bė iš ko
vo ta ir Jūs esa te did vy ris. nuo ta da, 
jei pa ra ma kar tais ir vė luo ja, Jums 
skir ti pa ger bi mai, ap do va no ji mai, 
or di nai yra nesu skai čiuo ja mi. Juos 
ski ria vi sų pir ma, ži no ma, Lietu  va, 
taip pat ir nor ve gi ja, Pran cū zi ja (1997 
m. su tei ku si Gar bės le gio no ka va lie
riaus or di ną), JaV, Di džio ji Bri ta ni ja, 
Vo kie ti ja, is pa ni ja, Len ki ja, Grai ki ja, 
ita li ja ir ki tos ša lys, ku rių aš gal būt ir 
ne ži nau. Gar bės dak taro var dą Jums 
jau su tei kė dau ge lis ame ri kos ir Skan
di na vi jos uni ver si te tų.

 tu rė da ma to kius pa t ke ti ni mus, 
gar bin go ji Sor bo na šian dien prie jų 

pri si de da. ta čiau ji no ri pa gerb ti Ju
my se ne vien pa si prie ši ni mo da ly vį 
bei po li ti kos žmo gų, pa si žy mė ju sį 
sa vo drą sa. mu zi kos ir mu zi ko lo gi jos 
ka ted  ros var du ji no ri kar tu ati duo ti 
pagar bą ir pia nis tui, mu zi ko lo gui, 
muzi kos kri ti kui, ra di jo bei spau dos 
žurna lis tui, po etui ir sce na ris tui, kom  
po zi to riui ir pro fe so riui, kas Jūs taip 
pat esa te, net jei de mar ka ci jos li ni ja 
tarp Jū sų po li ti nės bei mu zi ki nės veik
los yra sun kiai ap čiuo pia ma.

 an tai nuo 1956 m., pra dė jęs muzi 
kos kri ti ko ke lią, – ar ne si ė mė te neig  ti 
ide o lo gi jos są vo ką na cio na li nė je kul
tū ro je, kad šio ji ne tap tų ide o lo gi jos 
at spin džiu, ir ar ne sie kė te de po li ti
zuo ti lie tu vių tau ti nės kul tū ros? ar 
ne ko vo jo te prieš už da ru mo są ly go mis 
skle ro tišką tau ti nį me ną ir jo iner ci ją, 
kartu – ir prieš biu rok ra ti ją?

 ar ba pa skirda mas kar tu su di
ser ta ci ja di de lę da lį sa vo iš skir ti nės 
ap im ties mu zi ko lo gi nių dar bų bei 
sa vo pia nis ti nę veik lą di džiam lie tu
vių daili nin kui ir mu zi kui mi ka lo jui 
Kon stan  ti nui Čiur lio niui, gy ve nu siam 

vos tris de šimt pen ke rius me tus, ar 
ne gynė te su juo, ja me ir per jį lie tu
vių tapatybės, kraš to mei lės, pro tė vių 
žemės mei lės ir ne pri klau so my bės, 
ku riai Jū sų he ro jus bu vo taip at si da
vęs? Kadaise ra šė te, kad Čiur lio nis 

ne bū tų iš gy ve nęs esant ko mu nis
ti niam jun gui. Jūs ir pats pa ro dė te 
ne apy kantą vi sam to ta li ta riz mui ir 
did vy riš kai pa tvir ti no te pri si ri ši mą 
prie šios lais vės, su pan čio ju sios net 
ir mu zi ką, cen zūrai, aiš ku, ne ži nant, 
kad nuo Schum mano ir Cho pi no lai kų 
ji ga li „po gė lė mis slėp ti pa tran kas“. 
apie Čiur lio nį, ku rio be veik šim tas 
pa veiks lų bu vo visai ne se niai iš ka
bin ta gar bin guo se Or say ir Gre nob lio 
mu zie juo se, apie Čiur lio nį, muziką
dailininką, taip ar ti mą Pran cū zi jai, 
net kiek anks čiau už Lou is au be rą ir 
al bert’ą Rous se lį pa ra šiu sį „miš ko po
emą“ (1901) ir kiek vė liau nei De bus sy 
su kū ru sį „Jū rą“ (1907); apie Čiur lio nį, 
šį dailininkąmuziką, šį „spal vos gar so 
apaš ta lą“, ci tuo jant Oli vier mes  sia
e ną, apie Čiur lio nį, ar ti mą Pran  cū
zi jai, nes dau  ge ly je jo dro bių ga li ma 
ne nu ginči ja  mai at ras ti pa na šu mų su 
Odi lo nu Re do nu ar Pu vis de Cha van
ne’u, šio jo „Šven to jo miš ko“ (1889), 
ku rio cen tre sė di Sor bo na1, au to riu mi; 
ga lų ga le apie mikalojų Kon stan ti ną 
Čiur lio nį – em ble mi nę Lie tu vos fi gū

rą, Jūs para šė te sep ty nias kny gas, 
daug moks li nių straips nių ir daugiau 
kaip šim tą pub li kaci jų spau do je; Jūs 
pa ruo šė te sep ty nis jo muzi ki nio pa li
ki mo to mus, ke tu ris dai lės al bu mus, 
jo raš tų ir laiš kų rinki nius, įra šė te 

vytautaslandsbergisirpierre’asguillot.paryžius,2001m.gegužė

1Didįjįamfiteatrąpuošiamilžiniškapuvis
deChavanne’ofreskasusimboliniaismenusir
mokslusreprezentuojančiaispersonažais.Fres
koscentreprietrykštančiošaltiniosėdintimo
terisvaizduojapačiąSorboną(vert. past.).
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smui ki nin ko alek san dro tar now s
kio, 1852 m. at vy ku sio iš se no jo Vil
niaus į Over nę. Ži no me taip pat, kad 
po etas Os ka ras mi la šius gy ve no 
Fonten blio, kad žy mus ling vis tas ir 
se mio ti kas al gir das Ju lius Grei mas 
ap si sto jo Pran cū zi jo je, kad fi lo so fas 
Em ma nu e lis Levi nas gi męs kaip ir 
Jūs, po ne Prezi den te, Kau ne. Ži no me 
ir tai, kiek ro ma niškojo me no, go ti kos 
ir fan tas ti kos istorijai yra nu  veikęs 
Hen ri Fo cil lo no žen tas Jur gis Baltru
šai tis, šia me pa sta te skai tęs dau gy bę 
pa skaitų. ir pa ga liau ar gi netu rė jo me 
ma lo nu mo 1993 m. mu zi kos ir mu zi
ko lo gijos ka ted ro je pri im ti Os val dą 
Ba la kaus ką? at ėjęs kalbė ti apie lie
tu vių muzi ką ir sa vo pa ties kū ry bą, jis 
be didelių ce re mo ni jų pa li ko už du rų 
Lie tuvos am ba sa do riaus Pran cū zi jo je 
port fe lį.

 to dėl pa bai go je no rė čiau iš sa ky ti 
to kį no rą: kad šiuos nuo se no tarp Lie
tu vos ir Pran cū zi jos megz tus ry šius 
mes su tvir tin tu me dar la biau – ne 
tik da bar ti nė je Eu ro po je ir tarp mū sų 
ša lių, bet ir tarp Vil niaus uni ver si te
to, lie tu vos mu zi kos aka de mi jos ir 
Pa ry žiaus iV Sor bo nos uni ver si te to, 
ku ris Jus pa ger bia šian dien, po ne 
Prezi den te, ir Jus pa gerb da mas pa
ger bia pats sa ve. 
vytautolandsbergiokalba
Sorbonosuniversitetegarbės
daktarovardosuteikimoproga.

paryžius, 
2001m.gegužės30d.

Pone Prÿezidente, malonūs kolegos, 
ponios ir ponai!  

aš norėčiau ir toliau būti muzi
kas, dažniau nueiti į tą pasaulį ir 
ten ilgai pasivaikščioti. am žinai 
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 
musicamundana, apie kurią norėčiau 
iškÿlausyti Sorbonoje nors keÿleÿtą 
pa sÿkaitų, bet turbūt neÿsuÿspėsiu. 

jo for te pi jo ni nę mu ziką, ku rią at lie
ka te vi sa me pa sau ly je – ne se niai, 
be je, Or say mu zie ju je. O šian dien, 
vi sų mū sų di džiau siam ma lo nu mui, 
ją at lik si te dar ir šia me am fi te at re. 
Jūs net gi su kū rė te sce na ri jų fil mui 
apie Čiur lio nį. 

ta čiau Jū sų pub li ka ci jos yra skir
tos ir ki tiems lie tu vių me ni nin kams 
bei mu zi kams. Jūs ra šė te apie Juo zą 
Gruo dį, Jur gį Dva rio ną, Os val dą Ba
la kaus ką, Bro nių Ku ta vi čių, Fe lik są 
Ba jo rą, al gir dą mar ti nai tį. Jums ne
sve ti mos nei dai lės, nei skulp tū ros, 
nei li te ra tū ros, nei, ži no ma, už sie nio 
mu zi ko lo gi jos sri tys. 

Rin ki ny je „Ge res nės mu zi kos troš
ki mas“ su rin ko te ir iš spaus di no te kai 
ku riuos sa vo kri ti nius straips nius. Jie, 
kaip ir vi si ki ti, pa si žy mi ori gi na liu ir 
itin po etiš ku sti liu mi, ku ris juos iš ski
ria iš vi sų šiuo lai ki nės muzi ko lo gi jos 
sro vių ir liu di ja Jū sų pa šėlu sią dva sios 
ne pri klau so my bę, netgi pa si prie ši ni
mą, bū din gą lie tu viams, pa lies tiems 
is to ri jos jė gos ir žiau ru mo. tie są sa
kant, mįs lin gos kai kurių straips nių 
ant raš tės iš ties ste bi na: „at neš kit gė lę 
man iš tri gar sio griu vė sių“, „ali Ba ba 
ir ke tu rias de šimt klau sy to jų“ ar ba 
„Kam rei ka lin gas Ho me ras?“

 Dar bu per pil dy ta me gy ve ni me Jūs 
at ran da te lai ko ra šy mui – be pen kių 
svar bių po li ti nių kny gų iš lei do te ei
lė raš čių rin ki nį, ku rio vien pa va di ni
mas sa ko, ką Jums su tei kia po ezi ja ir 
mu zi ka:„in ter mez zo, ar ba pus vais tis 
nuo me lan cho li jos“. 

Šian dien, ne ap leis da mas mu zi kos, 
iš li ku sios vie nu iš Jū sų gy ve ni mo mo
ty vų, ku rį na tū ra liai per da vė te ir sa vo 
vai kams, ta pu siems taip pat kon cer
tuo jan čiais mu zi kais, Jūs pri si ė mė te 
dau ge lį po li ti nių įsi pa rei go ji mų ir Lie
tu vo je, ir eu ro pi nė se Stras bū ro struk
tū ro se, ku rio se gi na te, ir tai vi siš kai 
su pran ta ma, lie tu vių in te re sus.

Ry šiai, sie jan tys Lie tu vą su Pran
cū zi ja, nė ra nau ji. Dė kui Die vui! mes 
ži no me, kad Vil niaus uni ver si te tas 
bu vo įkur tas 1579 m. pa gal Sor bo
nos mo de lį. Ži no me, kad pran cū zų 
kom po zi to rius Em ma nu e lis Chab rier 
mu zi ki nį iš si la vi ni mą ga vo iš lie tu vių 

neturiu nė studento togos, nes ten, 
kur il gai 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 pedago gas, buvęs 
Vaÿršuvos konservatorijos proÿfesorius 
igÿnas Prielgauskas, kuris turėjo savą 
originalią muzikos mokymo metodiką. 
aš su juo nebuvau paÿ žįÿs ÿtaÿmÿas, 
bet susitikau ir pažinau vėliau – 
po jo mirties. Jį laikė keÿistuoliu, 
nekvietė į svÿarbiausias mokymo 
įsÿtaigas, ir jis neÿpaliko žinomų 
mokinių, tik neži no mus užrÿašus. iš tų 
proÿfesoriaus Priel gausko užrÿaÿšų, 
kuriuos skaičiau kaip muzikologas 
tyrinėtojas, įsiÿdėÿ mÿėÿjau 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 
mik ro kosmosas. Kosmosas yra rit
mas,  ir jis gyvena ritmais; o sielos 
mikrokosmosas, kuris gali taÿpti vi
daus baÿlsu, sulydo karšÿtą beformę 
pasÿąmonės magÿmą su siÿdaÿbrine 
žvaigž džių 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 
pa sÿaÿ kÿyti. Kaip taÿrÿsÿteÿlėjo rusų 
raÿšytojas Leonidas anÿdrÿeÿjevas, 
„žyli byli“, gyve nopabuvo. tiesa, pa
sitaiko ir kitaip. Kodėl taip atsitinka, 
kad ir po sepÿty nių minučių žmonės 
vis dar klausosi,  ką sako Beethove
nas arba meÿssiaenas, – tai muzikos 
pa sÿlaÿp tis, galbūt paliudijanti, kad 
siÿela nemiršta.  

Kad mes visi čia neÿpavargtume ir 
per ankÿsti nemirtume savo kūnais, 
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Pra si dė jus Ro lan do Pa kso vy riau
sy bės grio vi mui, „Dvi ra čio žy nių“ 
Pro fe so rius sa kė: „ne bū na am ži nų 
bra zaus kų, bū na tik am ži ni in te re
sai“. at sig rę žus į 12 pas ku ti nių Lie
tu vos po li ti nio gy ve ni mo me tų, dėl 
am ži nu mo ga li ma ir pa si gin čy ti. Jau 
ne pir mą kar tą al gir das Bra zaus kas 
grįžta į val džią po pu lia res nis negu bu
vo ka da anksčiau. ta čiau dėl in te re sų 
Pro fe so rius tik rai bu vo tei sus. tik juos 
su pras ti yra sun ku. ne pai sant nuo pat 
2000 m. Sei mo rin ki mų pa si gir du sių 
ir jau ne be nu ti lu sių klau si mų, ka da 
pa ga liau suž lugs „nau jo sios po li ti
kos“ vy riau sy bė, vi siš kai ne aiš ku, ką 
da rys nau jo ji, ko sie kia jai va do vau  ti 
pa skir tas prem je ras. O so cialli be ra lų 
ar gu men tai reiš kiant ne pa si ten ki
ni mą Pa ksu, nau jo sios vy riau sy bės 
su da ry mo sku ba ar pa ties Bra zaus ko 
pa reiš ki mai apie jo pla nus su ke lia tik 
dar di des nę su maiš tį. 

Kai prieš Sei mo rin ki mus Bra zaus
ko var das ir au to ri te tas su ge bė jo su
vie ny ti ke tu rias kai ri ą sias par ti jas, 
bu vo ga li ma ma ny ti jį grįž tant, idant 
bent kiek su ma žin tų cha o są Lie tu vos 
po li ti ko je. Kai rių jų vie ni ji ma sis bu vo 
lyg at sva ra kon ser va to rių ir krik
de mų ski li mui bei to les nei par ti nės 
sis te mos „in flia ci jai“, iš po pu lia rė jus 
so cial li be ra lams bei li be ra lams. Gal
būt LDDP jau se niai no rė jo su val gy ti 
LSDP ne dėl sie kio kur ti pi lie ti nę vi
suo me nę bei sta bi lią par ti nę sis te mą, 
o dėl daug sa va nau diš kes nių tiks lų. 

Socialiaiorientuotaoligarchija
aLFREDaS KaRČiauSKaS

ta čiau Lie tu vo je tik rai rei kė jo nor ma
lios eu ro pie tiš kos so cial de mok ra ti nės 
par ti jos, ir nau jo ji LSDP vis dar tu ri 
ga li my bių to kia tap ti. De ši ni ą sias 
par ti jas tai taip pat tu rė tų pa ska tin ti 
ben dra dar biau ti. Rei kia ti kė tis, kad 
pir ma s toks žen klas – pen kių de ši nių
jų par ti jų sie kis su si tar ti dėl bend ro 
kan di da to ar tė jan čiuo se pre zi den to 
rin ki muo se.

Jun gian tis kai rio sioms par ti joms, 
Bra zaus kas bu vo rei ka lin gas vi daus 
ne su ta ri mams ir am bi ci joms nu mal
šin ti. ta čiau nau jo sios vy riau sy bės 
for ma vi mas pa ro dė, kad jo kios pa žan
gos nė ra. tik dar ryš kiau at si sklei dė 
vie na blo giau sių Lie tu vos po li ti nio 
gy ve ni mo ten den ci jų – ly de rio žo dis 
yra svar biau sias, ir be veik nie kas 
ne ga li kon tro liuo ti jo at sa ko my bės 
nei prieš rin kė jus, nei prieš jo pa ties 
par ti ją. Di džiau sia Sei mo frak ci ja 
šiuo me tu vy riau sy bė je tu ri 3 mi nist
rus iš 12, jei ne skai čiuo si me pa ties 
Bra zaus ko. iš so cial li be ra lų mi nist rų 
tik vie nas yra par ti nis. tai gi vėl tu
ri me tech nok ra tų vy riau sy bę, to kią 
pat kaip adol fo Šle že vi čiaus, kai tik 
po jo at si sta ty di ni mo LDDP su pra to, 
kad mi nist rais rei kia skir ti par ti jos 
žmo nes, nes ki tų ne su kon tro liuo si. 
tai pa rodė jau Ge di mi nas Vag no
rius, mi nist ru su ge bė jęs pa skir ti net 
bu vu sį LDDP mi nist rą pir mi nin ką. 
Jei vy riau sy bė dirbs blo gai, nau jo ji 
ko a li ci ja ga lės sa ky ti ne pri si i man ti 
nė pu sės at sa ko my bės, nes tai „spe

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 keÿis tųsi, ir šiandien aš 

cia lis tai“ blo gai dir bo, ir tie siog rei kia 
juos pa keis ti. Be to, ga li ma pa žy mė
ti, kad Bra zaus ko nie kas tie sio giai 
ne rin ko pas ku ti niuo se rin ki muo se. 
te lie ka at sa ko my bė tik prieš są ži nę, 
o ne prieš rin kė jus.

Pa sa ky ti rei kė tų tie siai – Bra zaus
ko są ži ne pa si ti kė ti sun ku. nes jis 
su ge bė jo vie šai ap si me luo ti ta da, kai 
jau bu vo be veik už tik rin tas, kad taps 
nau ju mi nist ru pir mi nin ku. te rei kia 
pri si min ti is to ri ją su ke lio ne į mask
vą. ir kal bė da mas apie sa vo sie kio 
va  do  vau ti vy riau sy bei mo ty vus jis 
pa reiš kė tai, ką ma žų ma žiau siai ga
lima pa va din ti di džiu liu ne nuo sek lu
mu. Pa grin di nis Bra zaus ko mo ty vas 
bu vo sun ki so cia li nė žmo nių pa dė tis 
ir vi siš kas val džios ne veik lu mas sie
kiant šią pa dė tį pa ge rin ti. „tai kad 
jo kios re for mos ne da ro mos. Kaip ga li 
tęs ti tai, ko ne bu vo“, – sa kė Bra zaus
kas in ter viu1, ku ris, kaip pas kui pa
aiš kė jo, bu vo pir mas at vi ras sig na las, 
kad soc de mai ims val džią. O ly giai 
po mė ne sio, pri sta ti nė da mas sa vo 
vy riau sy bės pro gra mą ne dar bo, so cia
li nės ap sau gos, skur do ma ži ni mo ir 
t. t. klau si mais, sa kė: „Pa si rem da mi ir 
jau prieš tai bu vu sios Ro lan do Pak so 
Vy riau sy bės už im tu mo di di ni mo pro
gra mos idė jo mis, mes siek si me, kad 
šiai ak tu a liai pro ble mai spręs ti bū tų 
iš nau do tos vi sos [...] prie mo nės“2. 
Pa si ry žęs kur ti so cia liai orien tuo tą 
rin ką Bra zaus kas dėl ge rų san ty kių 
su so cial li be ra lais so cia li nės ap sau gos 
mi nist re pa li ko Vi li ją Blin ke vi čiū tę, 
ku rios re for mo mis soc de mai bu vo pa
si pik ti nę taip, kad net no rė jo pa teik ti 
in ter pe lia ci ją. Pa na šu, kad so cia li nių 
re for mų avan gar de bus kul tū ros mi
nis te ri ja. Vos ne vie nin te lis aiš kus 
at sa ky mas, ką da rys nau ja vy riau sy
bė, at ėjo iš nau jos kul tū ros mi nist rės 
lū pų – ši ža da gy vin ti kai mo kul tū ros 
na mų ir bib lio te kų veik lą.

Ką da rys nau jo ji vy riau sy bė – ne
labai ne aiš ku, ta čiau jos va do vas 

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

ačiū, einu pa šne kinti insÿtrumentą. 

1SakalauskaitėR.,„Kairiųjųsvajonėse–
vyriausybėsgriūtis“,in:Lie tu vos ry tas,2001
0609.
2paskirtojoMinistropirmininkoalgirdo

BrazauskokalbaSeimepristatantvyriausybės
programą,elTa,20010709.





422 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 7–8

v I S U o M e N ė

ir nau jo ji Sei mo dau gu ma, pa ė mę 
ini cia ty vą į sa vo ran kas, jau spė jo šį 
bei tą nu veik ti. Bra zaus kui pa vy ko 
nuva žiuo ti į mask vą ir su si tik ti su 
dujas tie kian čios Ru si jos kom pa ni jos 
va do vais, o po to pri vers ti lai ki ną ją 
Eu ge ni jaus Gent vi lo va do vau ja mą 
vy riau sy bę ne pa tvir tin ti spren di mo 
dėl aB „Lie tu vos du jos“ pri va ti za vi mo 
sche mos, pa gal ku rią ne ma žiau kaip 
treč da lis ben dro vės ak ci jų ati tek tų 
stra te gi niam Va ka rų in ves tuo to jui. 
tuo tar pu nau jo ji dau gu ma spė jo 
ati dė ti įsta ty mų pri ėmi mą, rei kia mą 
„ma žei kių naf tos“ ir Williams su si ta
ri mams su Jukos įgy ven din ti, – jie 
už tik rintų nor ma lią naf tos per dir bi
mo ga myklos veik lą bei ame ri kie čių 
in ves ti ci jų per spek ty vą. Dar rei kė tų 
pri si min ti, kad šiek tiek anksčiau 
soc de mai ir so cial li be ra lai sei me 
už blo ka vo ir „Lie tu vos ener gi jos“ 
re struk tū ri za ci jos pro jek tą. apie ga
li mas ge o po li ti nes šių spren di mų (gal 
tei sin giau – spren di mų nie ko ne da ry
ti) pa sek mes ne de ra pa mirš ti. ta čiau 

da bar pa li ki me jas ra my bė je, apie tai 
pri ra šy ta daug, o Bra zaus kas vi sa da 
ga lės at si kirs ti jau iš sa ky tais ar gu
men tais: stra te gi nis Lie tu vos tiks las 
in teg ruo tis į na tO, ES ir ki tas va
ka rie tiš kas struk tū ras iš lie ka, ir šios 

po li ti kos tęsti nu mą de monst ruo ja 
vy riau sy bė je iš li kę tie pa tys už sie nio 
rei ka lų ir kraš to ap saugos mi nist rai 
bei nau ja fi nan sų mi nist rė, tu rin ti 
daug pa tir ties de ran tis su tarp tau ti
nė mis fi nan si nė mis ins ti tu ci jomis.

Ga li ma vil tis, kad nau jo ji vy riau sy
bė ne iš drįs ra di ka liai keis ti nei ge o
po li ti nės orien ta ci jos, nei gy vy biš kai 
svar bios ben dra dar bia vi mo su Va ka rų 
in ves tuo to jais stra te gi jos. ta čiau la
bai ne įti ki na mai skam ba ar gu men tai, 
kad nau jo sios vy riau sy bės mi nist
rus rei kė jo su rink ti per 3 die nas, o 
vy riau sy bės pro gra mą pa ra šy ti per 
sa vait ga lį vien tam, kad bū tų ga li ma 
šiek tiek la biau įsi gi lin ti į tei si nius 
stra te gi nių įmo nių pri va ti za vi mo su
tar čių as pek tus ar pra dė ti įgy ven din ti 
so cia liai orien tuo tas soc de mų ir so cial
li be ra lų pro gra mų nuo sta tas, ku rių 
pa čio je Vy riau sy bės pro gra mo je kaip 
ir ne li ko. Vei kiau jau kam nors ėmė 
la bai ne pa tik ti „nau jo sios po li ti kos“ 
vy riau sy bės veik la. ir šią vy riau sy bę 
rei kė jo pa keis ti kuo grei čiau, kad tik 

jos spren di mai ne tap tų ne be at šau kia
mi. Be je, to kių su in te re suo tų ga li bū ti 
ne tik už sie ny je, bet ir Lietu vo je, o jų 
tai ki niai – vis tos pačios stra te gi nės 
ener ge ti kos įmo nės. Į mask  vą Bra
zaus kas va žia vo su Bro nis lovu Lu biu, 

tu rin čiu la bai daug in te re sų tiek du jų, 
tiek ir elek tros ener gi jos ūky je. O Wil
liams in ves ti ci jas „ma žei kių naf to je“ 
vi są lai ką gar siau siai kri ti ka vo iva nas 
Pa lei či kas, jau seniai ta pęs ne tik Lu
koil at sto vu, bet ir vie nu di džiau sių 
Lie tu vos mag na tų, bei per nai la bai 
dos niai pa rė męs Bra zaus ko so cial de
mok ra ti nės ko a li ci jos Sei mo rin ki mų 
kam pa ni ją.

Lu bio ir Pa lei či ko var dai Lie tu
voje la bai ge rai ži no mi. Pa vyz džiui, 
Lu bys su spė jo pa bū ti ir sig na ta ru, ir 
LDDP mi nist ru pir min ku, iš Pre zi
den to ga vo an tro laips nio Ge di mi no 
or di ną, Vagno riaus laikais ne si skun dė 
nei tur to, nei įta kos sto ka ir „nau jo sios 
po li ti kos“ lai kais ne nu skur do. ta čiau 
optimistas pasakys, kad vi sos Lie tu
vos dar ne su pir ko ir tik rai nesu pirks. 
nau juo ju ūkio mi nist ru ta po Pet ras 
Čės na, Lu bio pa va duo to jas Lie tu vos 
pra mo ni nin kų kon fe de ra ci jo je. ta čiau 
juk jis lai ko mas vie nu ge riau sių va
dy bi nin kų Lie tu vo je, su ge bė jo pri kel ti 
ban kru tuo jan tį „Vil niaus bal dų kom
bi na tą“ ir už tai kon serva to rių bu vo 
pa skir tas į „Lie tu vos dujų“ val dy bą, o 
li be ra lų taip pat siū ly tas į ūkio mi nist
ro pos tą. tik juo to liau, juo dau giau 
pa na šių su ta pi mų. Pra mo ni nin kų 
kon fe de ra ci jos pre zi diu mo na rys yra 
ir Ge rar das Bra zaus kas, pre zi den to
prem je ro bro lis. O štai dvi pasku ti nės 
Čės nos dar bo vie tės – „me die nos plau
šas“ ir „Vil niaus bal dų kombi na tas“ 
– pri klau so (ar pri klausė)  in ves ti ci nei 
ben dro vei „in val da“. Jos pre zi den tas ir 
vie nas pa grin di nių sa vi nin kų al gir das 
Bu čas vėl gi yra Pra mo ni nin kų kon fe
de ra ci jos pre zi diu mo na rys. O ka dai se 
laik raš čiai ra šė, kad tarp „in val dos“ 
ak ci nin kų yra bu vęs prem je ras min
dau gas Stan ke vi čius, neseniai minėtas 
tarp pre ten den tų į Bra zaus ko vy riau
sy bės kanc le rio vie tą, ir dau giau kaip 
10 Sei mo na rių3. 

tiesa, tiek buvę Seimo nariai, tiek 
buvęs premjeras savo akcijas seniai 
galėjo parduoti. ir kancleriu veikiau
siai taps ne Stankevičius, o antanas 

3KontrimavičiusT.,SotvarienėR.,„„Inval
dos“investicinėjebendrovėjevykstamūšisdėl
įtakossferų“,in:Lie tu vos ry tas,19960603.

algirdasBrazauskasper„valdovųrūmųvartų“kioskoatidarymą.vilnius,2001m.liepos15d.
Kęstučiovanagonuotrauka.elTa
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Eu ro po je nie ka da ne trū ko kal bų apie 
„bjau riuo sius ame ri kie čius“ ir šū
kių Yankee,gohome! Kon ser va ty
vus apžval gi nin kas mar kas Ste y nas 
dien raščioWallStreetJournal(2001 
06 13), straips ny je „Bjau rie ji eu ro
pie čiai“ tvir ti na, jog pas ta ruo ju me tu 
eu ro pie čių an ti ame ri ka niz mas stip rus 
kaip nie kad, o tuo pat me tu Eu ro pa 
kvie čian ti jan kius grįž ti. 

Prieš vyk da mas į Eu ro pą, ku ri JaV 
Vals ty bės departamento že mė la piuo se 
vei kiau siai pa žy mė ta „Li kęs pa sau lis“, 
Ge or ge’as Bus has at siun tė per spė ji mą, 
jog nuo šiol ES ir JaV va do vų su si ti
ki mai vyks kar tą per me tus, o ne du, 
kaip anks čiau, – ra šo Ste y nas. Šis 
per spė ji mas tie siog su krė tė Eu ro pos 
vy riau sy bių kan ce lia ri jas. Savo ti ra
do se apie tai, koks tas vai ki nas yra 
kre ti nas, di džio sios naf tos ma rio netė 

ir vog rau jan tis kau bo jus, eu ro pie čiai 
pa da rė pau zę pa si skųs ti, jog dėl nesu
vo kia mų prie žas čių tas kre ti nas, naf
tos mag na tų ma rio ne tė ir vog rau jan tis 
kau bo jus ne no ri su jais bro liautis. 

Ki taip sa kant, Bus has yra pre zi
den tas, kokio eu ro pie čiai rei ka la vo 
de šimt me čius. Pu sė da bar ti nių Eu
ro pos vy riau sy bių mi nist rų jau nys tę 
pra leido prie ame ri kos am ba sa dų su 
šūkiais Yankee,gohome!, o kai at si
ran da pre zi den tasna mi sė da, stai ga 
pa si girs ta Yankee,comeback! – „Jan
kiai, grįž kit!“ Dien rašštisMonde, 
Pran cū zi jos kai rio sios val džios grie
ti nė lės bib li ja, spaus di na ka ri ka tū
rąprie kaiš tą, vaiz duo jan čią pa sau li nį 
chao  są, kai Dė dė Se mas kie tai mie ga 
nu kė lęs te le fo ną. Sa vait raš tis Eco
nomist Bus ho vieš na gę ka ri ka tū ri na 
kaip skry dį į mė nu lį. 

Li ku sio pa sau lio nuosp ren dį pre
zi den tui Bus hui api ben dri no Reuter 
ži nių agen tū ros di plo ma ti jos ap žval
gi nin kas Pau las ta y lo ras, – esą per 
vos šim tą die nų Bus has už pyk dė 
Ki ni ją, už ga vo Ru si ją, pa že mi no Šiau
rės Ko rė ją, su kė lė ne ri mą Ja po ni jo je, 
už pyk dė ara bus, su er zi no ES, įsi uti no 
ap lin ko sau gi nin kus ir įžei dė ko vo to jus 
už pa sau li nį tei sin gu mą. Kon ser va
ty vu sis Ste y nas tei gia šį akiai mie lą 
są ra šą iš si kir pęs ir pa si ka bi nęs ant 
šal dy tu vo, ir tik an trą die ną jam šo
vu si min tis, kad ta y lo ras gal no rė jo 
Bus hą kri ti kuo ti.

Jei taip, Ste y nas pri me na al ter na
ty vą – aš tuo ne rius me tus Bi llas Clin
to nas pad lai žia vo Ki ni jai, pa tai ka vo 
Šiau rės Ko rė jai, „ce men ta vo si“ ES 
va do vų su si ti ki muo se su Ger har du, 
Wimu ir Jac qu es’u. Clin to nas da li jo 
užsie nie čius į tuos, ku riuos bom bar
duo ja, ir li ku sius – Bra zi li jos pre zi den
tą, Ka za chi jos mi nist rą pir mi nin ką, 
Pie tų Send vi čių sa lų tu riz mo ir žve
jy bos mi nist ro pa va duo to ją – kurie 
vi si bu vę tie siog nuo sta būs žmonės ir 
di dūs hu ma nis tai. ir ką už tai ame ri ka 
ga vo? – ar ti muo sius Ry tus, Bal ka nus 
ir „po li tiš kai su vie ny tą Eu ro pą“, ku ri 
esą tu rė ju si bū ti „ge res nė part ne rė 
ben driems tiks lams siek ti“. 

ame ri kie čių žur na lis tė an ne ap ple
baum sa vait raš ty je Spectator (2001 
06 16) tei gia, jog Eu ro pos li be ra lai 
ne ken čia Bus ho ir die vi na Clin toną 
ne pai sant to, jog jų po li ti ka dau ge liu 
at ve jų ta pa ti. Spau džia mas Kon gre
so, Clin to nas ir gi ne sku bė jo su Kio to 
su tar ti mi; prieš ra ke ti nės gy ny bos 
ban dy mus pra dė jo Clin to nas. Eu
ro pos kai rės nu my lė ti nis boi ko ta vo 
Ku bą, bom bar da vo ira ką, Su da ną, 
Ser bi ją, įve dė ka riuo me nę į Ko so vą, 
Hai tį. Bus has dar ne spė jo nie ko su
bom bar duo ti, ta čiau Clin to ną kai rie ji 
te be my li, o Bus ho – ne my lė jo ir ne my
lės. ap ple baum ma no, jog iš da lies tai 
pa aiš ki na Clin to no as me ny bė – bu vęs 
pre zi den tas taip ge rai įsi sa vi no „die
vu lė likaipašjau čiujū sųskaus mą“ 
me to dą ben drau ti su pa sau liu, jog nie
kam ne ki lo ran ka jį va din ti im pe ria
lis tu ir mu šei ka. Esa ma ir svar besnių 

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 la biau
siai turbūt norėtų pamiršti, kad prieš 
tai vadovavo Ekonomikos minis terijos 
Privatizacijos departamentui – tais 
laikais, kai pagrindinis privatizuotojas 
lietuvoje buvo EBsW.

Dar įdomiau, kad „in val dai“ pri
klau so ir fi nan sų mak le rio įmo nė „Fi
nas ta“, ku ri bu vo vie na „di džiau sių“ 
smul kių jų „Lie tu vos jū rų lai vi nin kys
tės“ (Lis CO) ak ci nin kių. O kaip tik 
nau jo sios dau gu mos at sto vai – tiek 
soc de mai, tiek ir so cial li be ra lai – vos 

ne suž lug dė lis CO pri va ti za vi mo, esą 
gin da mi smul kių jų akci nin kų in te re
sus. Šių pa vyz džių tu rė tų bū ti ga na, 
kad gali ma bū tų bent jau dis ku tuo ti 
apie oli gar chi ją. ir ji tik kar tais bū na 
so cialiai orien tuo ta, nes smul kių jų 
ak ci nin kų in te re sai re to kai su tam pa 
su ver slo ryk lių in te re sais.

Bi jan tys, kad Lie tu vo je į val džią 
grįž ta ko mu nis tai, iš tie sų ga li ne si bai
min ti. Ko mu nis tų Lie tu vo je li ko la bai 
ne daug. ta čiau ir so cial de mok ra tų, 
ma tyt, yra ne daug. ir vi sai ne reiks 
„ma žei kių naf tos“ bei „Lie tu vos du jų“ 
par duo ti ru sams, kad Lie tu vos ne pri
im tų į na tO ar ES. Pa kaks to, kad 
čia ne var žo mai šei mi nin kau s vie ti niai 
mag na tai. 
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skir tu mų: Eu ro pos kai rie ji „ne virš ki
na“ ame ri kos, ku rią, tei sin gai ar ne, 
įkū ni ja Bus has – tai mir ties baus mė, 
so cia li nis kon ser va tiz mas, šau na mie ji 
gin klai ir at si ver ti mas į krikš čio nybę. 
nors ir čia Clin to nui lei džia ma dau
giau – jis as me niš kai per sa vo pir mą jį 
pre zi den to rin ki mų va jų pa tvir ti no 
mir ties baus mę pro tiš kai ne įga liam 
žmo gui ar kan za se. 

ap ple baum nuo mo ne, la biau siai eu
ro pie čiai ne pa ken čia Bus ho po li ti kos 
ma žin ti mo kes čius ir už jos sly pin čios 
rei ga niš kos „ma žos vy riau sy bės“ fi lo
so fi jos, linkusios ati duo ti žmo nėms jų 
mo kes čių pi ni gus veik ti sa vo nuo žiū
ra, re a li zuo jant in di vi dua lią lais vę 
ir ple čiant ri bas. Jei mo kes čių ma ži
nimo ba ci la per šok tų van de nyną, tai 
su kel tų di džiu lį pa vo jų kai ria jam, 
gėry bes „tei sin gai“ per da li jan čiam 
Eu ro pos eli tui, ne vel tui se na ja me 
že my ne la biau siai ne mė gia mas Sil vio 
Ber lus co ni, taip pat gra si nąs „pjau ti“ 
mo kes čius. Briu se lis ne mėgs ta ir ai ri
jos, kuri už si trau kė rūs ty bę di din da ma 
biu dže to in ves ti ci jas į in fra struk tūrą 
ir tuo pat me tu ma žin da ma mo kes čius. 
Ką ir kal bė ti apie Di dži ą ją Bri ta ni ją, 
ku ri net ir „bri tų Clin to no“ – to ny 
Blai ro – val do ma ima ma žiau sius 
mo kes čius, o ver slu rū pi na si dau giau 
ne gu va di na mai siais varg šais (bri tų 
varg šai per mė ne sį pa šal pų gau na 
kur kas dau giau ne gu vi du ti nis at
ly gi ni mas Lie tu vo je). ne at si tik ti nai 
vie na di džiau sių Briu se lio sva jo nių 
yra „har mo ni zuo ti“ mo kes čius, t. y. 
pri vers ti iman čiuo sius ma žes nius 
mo kes čius iš plėš ti jų dau giau, idant 

bū tų ga li ma dau giau „tei sin gai“ per
da ly ti – per da lys Briu se ly je, reikės 
daug pi ni gų skai čiuo to jų, tei sin gu
mo in ži nie rių, at sa kin gų už da li ji mo 
li ni ją, li ni jos tei sin gu mo tik  rin to jų, 
pini gų skai čiuo to jų pi ni gų skai čiuo to
jų al goms mo kė ti ir taip to liau – la bai 
la bai to liau.

Ste y no nuo mo ne, Eu ro pos val dan
čio ji kla sė yra ag re sy viai an ti ame ri
kie tiš ka ne vien dėl to, kad jo je vy
rau ja kai rie ji. Ši kla sė nė ra ren ka ma 
iš de ši nių jų ar kai rių jų, bet vei kiau 
nuo la ti nė val dan čio ji kli ka, į ku rią 
la bai sun ku pa kliū ti. Pu sę šimt me čio 
aust ri ja bu vo Eu ro pos ide a las – dviejų 
par ti jų vien par ti nė vals ty bė, ku rio je 
vi sa da val dė kai rio jide ši nio ji koa  li ci
ja, ne svar bu, už ką žmo nės bal sa vo. O 
kai treč da lis aust rų bal sa vo už  Jo er gą 
Hai de rį, Eu ro pa per spė jo apie nu kry
pi mą nuo Eu ro pos ver ty bių. 

Da bar Eu ro pai at ro do, jog nuo jos 
ver ty bių nu kryps ta ame ri ka. nau ja sis 
an ti ame ri ka niz mas nė ra vien tra di
ci niai prieš ta ra vi mai dėl so cia li nės 
glo bos ne bu vi mo, kul tū ros, Kioto ir 
Bal ka nų ar bui ti niai prie kaiš tai, jog 
jan kiai – vul ga rūs, nu tu kę klou nai 
ap temp to mis kel nė mis. Se no jo že my no 
im pe ri jų pa vel dė to jai ti ki ra dę bū dą 
mes ti iš šū kį ame ri kos pir me ny bei 
– tai ES. Prieš de šim tį me tų ma žy
čio Liuk sem bur go už sie nio rei ka lų 
mi nist ras, toks po nas Jac qu e s’as Po
osas, pa skel bė, jog iš mu šė Eu ro pos 
va lan da. Po de šim ties me tų ir ke lių 
šim tų tūks tan čių la vo nų Bal ka nuo
se eu ro pie čiai vie na ran ka mal dau ja 
ame ri kie čius pa dė ti pa lai ky ti tai ką 

Ko sove („jan kiai, grįž ki te!“), ki ta ku
ria sa va ran kiš kas pa jė gas („jan kiai, 
ap si ei si me be jū sų!“). 

Kai rie siems ir de ši nie siems Eu ro pos 
va do vams JaV vis la biau ne ati tin ka 
de mok ra ti jos rei ka la vi mų: už si i ma 
to kio mis ne są mo nė mis kaip mir ties 
baus mė, gin klo tei sė, ne so cia lis ti nė 
svei ka tos ap sau ga, ne met ri niai ma tai, 
pri va lo mai pa ste ri zuo ja mas sū ris, per 
ma ži mo kes čiai, žo džio lais vė ir pa
na šiai. Vien pir mas punk tas ne leis tų 
JaV tap ti ES na re. 

tai gi re gi me įdo mų spek tak lį, kai 
ne iš rink ti apa rat či kai skren da į Va
šing to ną pa moks lau ti dėl mir ties 
baus mės. tai kas yra pa sau lio po li
ci nin kas? Ste y no ma ny mu, tai ES, 
ne su ge ban ti su stab dy ti ge no ci do na
mie, ta čiau ki šan ti no sį ten, kur nie
ko ne iš ma no – Ko rė jo je, kur ne tu ri 
va lios ką nors nu veik ti – Pa les ti no je. 
Svei ki su lau kę Bjau rių jų Eu ro pie čių 
am žiaus, – svei ki na Ste y nas.

Ga lų ga le Bus hui pa ka ko pa trauk
lu mo su minkš tin ti fri gi diš ką Eu ro pą 
ir Mad ri de, Briu se ly je bei Ge te bor ge 
nie kas, bent į akis, ne va di no jo naf tos 
ba ro nų, gam tos ter šė jų ir re li gi nių 
fa na ti kų gar sia kal biu. Jį kai mo ja piu 
vie ną die ną iš plū dęs pran cū zų dien
raš tis Liberation ki tą die ną rašė, jog 
spau dos pie šia mas kai mo ja pio pa
veiks las esąs ne tei sin gas – Bus has yra 
ža vus ir ne kvai las va do vas. ta čiau ir 
ati tir pu sio je Eu ro po je aiš kiai iš si sky rė 
jo ap si lan ky mas Var šu vo je, kur lais vo
jo pa sau lio va do vas bu vo su tik tas ne 
tik man da giai, bet ir karštai bei en tu
zias tin gai. ap ple baum dar prieš vi zi tą 
ra šė, jog de ši nio ji Len ki jos vy riau sy bė 
ne tu ri ypa tin gų prie kaiš tų de ši nia jai 
Bus ho vy riau sy bei. Var šu va pa lai ko 
JaV po li ti ką ira ke, Ko so ve, dėl prieš
ra ke ti nės gy ny bos. Bus ho vi daus po li
ti ka taip pat ne ke lia pro ble mų – Jer zio 
Bu ze ko mi nist rai taip pat lin kę ma
žin ti mo kes čius, abor tai čia daug maž 
ne le ga lūs; po pu lia rė ja, spren džiant 
iš nuo mo nių ap klau sų, įsta ty mą ir 
tvar ką tei gian ti tei sin gu mo mi nist
ro par ti ja. anot ap ple baum, Bus has 
šil tai pri ima mas Var šu vo je to dėl, kad 
Len ki jo je de ši nio ji ir vy riau sy bė (kol 

v I S U o M e N ė
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kraš tus. Pri dėję dar tai, kiek žmo nių 
iš na mų iš vi jo Ru si ja, gau si me už si
spy ru sį ir, kar tu su dė jus, įta kin gą 
lobby, ne lei du sį pripa žin ti Bal ti jos 
ša lių oku pa ci jos ir dabar tar si iš nie ko 
be pra de dan tį iš spaus ti na rys tę Šiau
rės at lan to San tar vė je. 

nors Lie tu vos di plo ma tai nuo lat 
kar  to ja na tO ir ES kaip dvi ejų lygia
ver čių ir ly giag re čių tiks lų man trą, 
ti kiuo si, kad bent už ku li siuo se ir ne 
spau dai jie ne abe jo ja, jog na tO na
rys tė daug svar bes nė, ga li ma sa kyti, 
vien ji ir svar bi. tie tiks lai nė ra visai 
ly giag re tūs ir dėl Eu ro pos en de mi nio 
bei vis la biau kles tin čio an ti ame ri
ka niz mo ir tam tik ra pras me an ti na
tiz mo – jei ne po li ti kų, tai ple pan čių 
klasių. O jei šis už kra tas pa sie kia 
Vi du rio Ry tų Eu ro pą, tai pir miau sia, 
žino ma, jos kai rę: kai Če ki jo je koks 
val džios vy ras pa si sa ko prieš ka rą 
Koso ve ar Ku bos blo ka dą, tai bus 
so cia lis tas prem je ras mi lo šas Ze ma
nas ar ba so cia lis tas už sie nio rei ka lų 
mi nist ras Ja nas ka va nas, jei ko so vo 
ka ru vie šai abe jo ja kas lie tu vo je – tai, 
ži no ma, „prag ma ti kas“ Ge di mi nas 
kir ki las. ir kai kir ki las ne raus da mas 
ir su ma lo nu mu me luo ja, jog lie tu vos 
bu vu si ko mu nis tų par ti ja (LDDP, 
LSDP) yra va ka rie tiš ka kai rio ji par
ti ja, jis pats ne ži no, jog ne me luo ja, o 
sa ko gry ną tei sy bę. 

Ki ta ver tus, at sar ga gė dos ne da ro, 
ir, ba lan suo jant tarp Eu ro pos, JaV ir 
Ru si jos, ge riau ne pa mirš ti, jog di džiau
sių vals ty bių po li ti ką vyk do žmo nės, 
ir JaV – taip pat. O žmo nės ne bū tinai 
pa sie kia tai, ką no rė tų, net jei ži no, ko 
no ri – Die vas šau do, vel nias kul kas 
gau do. Po pir mo Bus ho su si ti ki mo su 
Pu ti nu nu si pel nęs re ak cio nie rius, res
pub li ko nų se na to rius Jes see Helm sas 
per Se na to už sie nio rei ka lų ko mi te to 
po sė dį iš vai no jo Bu s hą, nes Liub lia
no je, gir di, per gy rė Pu  ti ną. Helm sas 
iš reiš kė ap mau dą dėl to, jog JaV pre
zi den tas Pu ti ną pa va di no „ver tu pa si
ti kė ji mo“, „pui kiu va do vu“ ir žmo gu mi, 
ku ris ger bia „ben d ras ver ty bes“. Pa sak 
se na to riaus, Ru si jo je per se kio ja ma 
spau da, pa žei džia mos nu si gin kla vi mo 
su tar tys, šiuo lai ki nių gin klų tech ni ka 

kas), ir ple pan čios kla sės, is pa ni jo je 
de ši nio ji – tik vy riau sy bė, ki tur Eu ro
po je – kur pa žiū ri, ten kai rė. 

ap skri tai į na tO be si ver žian čio je 
Vi du rio Ry tų Eu ro po je JaV tu ri kur 
kas ge res nę re pu ta ci ją ne gu va ka ri
nia me že my no ga le. to kia re pu ta cija 
tik pa ge rė jo po Bus ho kal bos Var šu vos 
uni ver si te te, kur jis pir mą kar tą da vė 
rim tą vil tį Baltijos šalims ir pa ža dė jo 
pri im ti kiek vie ną de mok ra tiš ką vals
ty bę, kai Pa ry žius ir ypač Ber ly nas la
bai bi jo ne duok die su ner vinti mask vą. 
Kas ge riau siai su pran ta Va šing to ną, 
no riau siai siun čia tai kos ka rei vius ir 
už si mer kę pri ta ria Ko so vo bom bar
da vi mui ar Slo bo iš da vi mui į Ha gą? 
– ži no ma, Vi du rio Ry tų eu ro pie čiai. 
nė ra ge res nių skie pų nuo so cia liz mo 
už „re a lio jo so cia liz mo“ patir tį, o jos 
šio je že my no pusė je pa kanka. ne pai
sant kart kar tė mis nu tin kan čių ko
mu nis tų mas to don tų (kaip Lie tu vo je) 
pri si kė li mų, „at si li ku si“ Vi du rio Ry tų 
Eu ro pa ap skri tai kur kas kon ser va
ty ves nė ne gu tur tin ga ir iš le pin ta 
Va ka rų Eu ro pa. 

Var go Eu ro pa yra ar ti mes nė JaV, 
ku rios, net val dant Clin to nui, vi sad 
bu vo kon ser va ty ves nės už ES. anks
čiau mi nė ta ap ple baum su da ry ta 
Bus ho lyg tis, ga li ma sa ky ti, tin ka 
Vi du rio Ry tų Eu ro pai, – pa kar to si me: 
mir ties baus mė (oi!), so cia li nis kon ser
va tiz mas, šau na mie ji gin klai (ojoi!) ir 
at si ver ti mas į krikš čio ny bę (ojo joi!). 
Dar pri si de da ati tin ka mi tie sio gi niai 
ry šiai – be maž am ži no Vi du rio Ry tų 
Eu ro pos skur do į ame ri ką at vy ti mili
jo nai emig ran tų. Kas gi yra pran cūzų 
lobbyuž at lan to? JaV tai ge riau siu 
at ve ju nau jo jo Or le a no gel to nų jų 
ži bin tų kvar ta las ir kre o lų vir tu vė, 
Ka na do je – se pa ra tis tai. O koks gi 
vokie čių – ku rių ki li mo ame ri kie čių 
esą dau giau sia – lobbyame ri ko je? 
Joks, jo nė ra, nes į ame ri ką va žia vo 
vo kie čiai, ne no rė ję gy ven ti vi suo met 
pa ly gin ti tur tin go je Vo kie ti jo je, kaip 
ir pran cū zai – tur tin go je Pran cū zi jo je. 
ta čiau lie tu viai, len kai, uk rai nie čiai, 
kaip, be je, ir kita dos varg šai ai riai, 
va žia vo ne iš ge ro gy ve ni mo, ir jiems 
pa pras tai sun kiai se ka si pa mirš ti sa vo 

per duo da ma pa vo jin goms vals ty bėms, 
to dėl Pu ti nas nė ra ver tas „pres ti žo ir 
įtakos, ku rią reiš kia JaV pre zi den to 
para ma“. 

Įta kin gas dien raščio Washington
Post ap žval gi nin kas Jim my Ho ag lan
das pa ste bi, jog Bus ho su si ti ki mas 
su Pu ti nu ir jo el ge sys Eu ro po je 
iš ryš ki no di de lį skir tu mą nuo tė vo. 
Bushas  Vy res ny sis bu vo pre zi den tas 
„be vi zi jos“, są mo nin gai ar ne su ge bė
jęs su ma žin ti Šal to jo ka ro pa bai gos 
įtam pą, į pir mą pla ną iš kel da mas 
sau są bei draus min gą di plo ma ti ją, 
su si telk da mas į tech ni nę SSRS su
iri mo su kel tų pro ble mų pu sę, kai, 
pri min si me, ne sku bė jo pri pa žin ti 
ir Bal ti jos ša lių ne pri klau so my bės. 
Ho ag lan do nuo mo ne, sū nus yra prie
šin gy bė: „daug vi zi jos ir ma žai di plo
ma ti jos“. Pla čiais po tė piais Bus has 
Jau nes nysis pie šė Ru si jos ta pi mą 
Eu ro pa, Bal ti jos ša lių įsto ji mą į na
tO, jo kių nau jų miun che nų nė jal tų. 
Ci ni kas galė tų pa sa ky ti, kad Bus ho 
re to ri ka Eu ro po je bu vo vien ne įpa
rei go jan tys žo džiai, kaip ir dos nios 
pa gy ros Pu ti nui. ta čiau Var šu vos 
kal bo je Busho  iš kel tos te mos yra ir 
per rim tos, ir per kil nios tuš tiems 
žo džiams, – per spė ja Ho ag lan das. 
JaV pre zi den tas nega li leng va bū
diš kai siū ly ti tai ky ti natO char tos 
penk tą straips nį – už pul tos na rės 
gy ny bą – Bal ti jos vals ty bėms, bu vu
sioms „tau tų ka lė ji mo“ ka li nėms. Šie 
žo džiai tuč tuo jau tu ri pa sek mių – jie 
stip ri na lū kes čius vals ty bių, kurios 
pra ėju sį šimt me tį per daž nai būda vo 
au kos. to kie vi zi jiš ki pa reiš ki mai 
joms yra perne lyg svar būs, o Bus has 
ri zi kuo ja aiš kiai ža dė da mas na rys tę 
Bal ti jos ša lims, kai rei kia nu veik ti 
dar daug di plo ma ti nio dar bo šiai 
po ten cia liai la bai karš tai dis ku si jai 
pa reng ti. Pa sak Houg lan do, Bushas 
Vy res ny sis są mo nin gai pra lei do pro
gas dra ma ti zuo ti SSRS žlugi mą ir 
bu vo kal ti na mas vi zi jos sto ka, o sū
nus aiš kiai pa ro dė ne karto si ąs tė vo 
klai dos, ta čiau jam rei kė tų sau go tis 
di plo ma ti jos de fi ci to. na, štai ir vėl – 
ko dėl Bal ti jos ša lių lais ve rū pi na si 
vien pras ti di plo ma tai? 
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Per pa sau lį ke liau ja žmo gus. Sa ve 
jis lai ko ti be tie čių vie nuo liu, ne pre
tenduo jan čiu nei į de mok ra tiš kai 
rinktą di de lės vals ty bės va do vą, nei į 
dide liais įga lio ji mais ap krau tą tarp
tau ti nės or ga ni za ci jos pa rei gū ną. 
Da lai la ma ke liau ja per pa sau lį, ne siū
ly da mas gran dio zi nių jo per tvar ky mo 
pla nų, ne tu rė da mas jo kių eko no mi nių 
pro gra mų, ne rei ka lau da mas nie ko 
teis ti, nie kam ne ker ši ja. Jis tik kal ba 
apie nau jo jo tūks tant me čio eti ką.

at ro do, kad ji ne rei ka lin ga šia me 
prag ma tiš ka me re a lio sios po li ti kos 
pa sau ly je. ta čiau tik at ro do. net ir 
di de lių vals ty bių va do vai, ga lin tys 
leis ti sau tie siog ne pai sy ti ti be tie čio, 
jį pri ima, iš klau so ir net gi juo ti ki – 
var gu ar ku ris nors ki tas „pri va tus 
asmuo“, for ma lus emig ran tas yra 
matęs ir kal bi nęs tiek daug vals ty bių 
ly de rių, mi nist rų, ne vy riau sy bi nių 
or ga ni za ci jų va do vų. Sta tis tiš kai ti be
tie tis len kia ir po pie žių. Jis ke liau ja 
to li už for ma lios bu diz mo pa pli ti mo 
ri bos, sa vo idė jas per duo da mas be veik 
vi sų kon fe si jų ti kin tie siems ir vi sai 
ne ti kin tie siems.

Su pran ta ma, ti be tie čiui ne leng va. ir 
fi ziš kai jo gy ve ni mas – ne si bai gian ti 
ke lio nė. Jis ne tu ri sa vo ša lies pa so, 
ne tu ri ti be to pi lie ty bės. For ma liai yra 
re li gi nis trem ti nys, lai ki nai pri sig lau
dęs in di jo je. Bet gal taip ir leng viau 
– ga li ma iš si lais vin ti iš įsi pa rei go ji mo 
vie nai vals ty bei, vie nai kon kre čiai 
žmo nių ben dri jai ir gin ti jos vie nos 
in te re sus, o ne rū pin tis visu pa sau liu. 
nė vie nas kon kre čios vals ty bės va do
vas ši to sau ne ga lė tų leisti. 

ap skri tai ne pri pa žin tas ar pu siau 
pri pa žin tas ti be tas yra po li ti kos glo
ba li za ci jos sim bo lis. XX a. įtvir ti no 
tarp tau ti nės tei sės dog mas, pa gal 

vienuolioetika
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ku rias kiek vie na vals ty bė (vi suo ti nai 
pri pa žin ta vals ty bė) tu ri tu rė ti sa vo 
te ri to ri ją, sa vo pi lie čius, vals ty bės 
sim bo lius ir bū ti at sto vau ja ma tarp 
ki tų tau tų. ti be tas dau ge lio šių da
ly kų ne tu ri.

For ma liai ti be to sta tu sas pai nus – 
tai Ki ni jos pro vin ci ja, ku ri kaž ka da 
bu vo pu siau ar be veik ne pri klau so
ma vals ty bė. ti be tie čiai iš lai kė sa vo 
iden ti te tą val do mi mon go lų ir ki nų, 
o bri tai, pa stū mė ję juos ne pri klau
so mybės link, taip iki ga lo jų ne pri
klau so mų ir ne pa da rė. ti be tas li ko 
vir tu a li vals ty bė ir to kia 
– ne la bai įdo mi li ku siam 
pa sau liui – ji per gy ve no 
abu pa sau li nius ka rus. Po 
ant ro jo pa sau li nio ka ro 
su stip rė jusi Ki ni ja pa si
el gė įžūliai, pa da ry da ma 
ti be tą tie siog Ki ni jos pro
vin ci ja. sun ku teig ti, kad 
tai bu vo ab so liu čiai ne priklau so mos 
ša lies oku pa ci ja. tai vei kiau tra ge di
ja, kai buvo panaudota bru ta li ka ri nė, 
biu rok ra ti nė ir vals ty bi nė jė ga prieš 
te ri to ri ją ir ben driją, ku rios eg zis ta
vi mo es mė yra ne teri to ri jos kon tro lė, 
ne na cio na li nė eko no mi ka, ir net ne 
bū ti nai for ma li zuo ta vals ty bi nė ad
minist ra ci ja.

Vir tu a lus ir ti be to pri pa ži ni mas: 
daug kas kves tio nuo ja ge og ra fi nį 
tibe tą kaip Ki ni jos da lį, ta čiau pri
pa žin da mi Ki ni jai jį ge og ra fi škai, 
ne pri pa žįs ta Pe ki no pre ten zi jų nei į 
tibe tie čių tau tą, nei į jų va do vą. Vir
tu alus ir pats va do vas – ne rink tas 
taip, kaip no rė tų de mok ra ti jos apo
lo ge tai, o vi sai ne ra cio na liai – pa gal 
vi sai ne ra cio na lų mo de lį – pa da ry tas 
va du. Jis for ma liai yra ne vals ty bės 
va do vas, o tik dva si nis ly de ris (te gu ir 

ži nant, kad ti be to at ve ju tai su tam pa). 
Pe ki nui tad ne tu rė tų skau dė ti šir dies 
dėl vie nuo lio ke lio nių, ta čiau ne pa
slap tis, kad, su si tik da mas su ma žų 
ir di de lių vals ty bių va do vais, jis ke lia 
ne sle pia mą Ki ni jos įnir šį. Va di na si, 
ti be te esa ma ne vien ge og ra fi jos ir 
biu rok ra ti jos, šian dien pri klau san čios 
Ki ni jai. Yra tai, ko Pe ki nas nie kaip 
ne ga li pa si im ti. Sun ku pa ti kė ti, kad 
ke li mi li jo nai ti be tie čių ver čia vir pė
ti di de lių pa sau lio val do vų šir dis. Jei 
jau taip, yra ga li my bė ir ką nors pa
keis ti – Ki ni ja nė ra vals ty bė, ku rios 

ne ga li ma paveikti ar pri
vers ti. ta čiau Da lai la ma 
ski ria si nuo ne pri pa žin tų 
vals ty bių va do vų, ku rie 
„spau džia“, rei ka lau ja, 
pro tes tuo ja... Da lai la ma 
el gia si kaip tik ne taip 
– ne kaip po li ti kas, o vei
kiau kaip šven ta sis...

tie sa, yra iš da lies pri pa žin tų te ri
to ri jų, oku puo tų ša lių, ne pri pa žin tų 
ar tik kie no nors pri pa žin tų vals ty bių, 
ly de rių, ne įsi lei džia mų į vie nas ar 
ki tas ša lis. Bet Da lai la mos kur nors 
ne įsi leis ti taip pat ne ga li ma – for ma
lūs vi zos klau si mai su tvar ky ti, pa sas 
ga lio ja, žmo gus ne ga li bū ti įta ria mas 
ke li ąs pa vo jų ko kiai nors ša liai, re gio
nui, žmo ni jai.

Vir tu a lus ti be tas ne truk do už si im ti 
juo lais vu nuo ki tų dar bų lai ku. tibe to 
ne rei kia pri pa žin ti griež tai, ne rei kia 
įsi pa rei go ti fi nan siš kai. ne rei kia kur
ti tai kos pa lai ky mo ar de mok ra ti jos 
įtvir ti ni mo pa jė gų, ne rei kia dėl to 
per žiū rė ti sa vo įsi pa rei go ji mų Ki ni jai 
ar ki toms vals ty bėms.

Ki ta ver tus, vie nuo liui ne ga li sa ky
ti „ne“, nes jis yra vaikš tan ti są ži nė, 
ku riai ten ka tik pri tar ti. Vie nuo lis 

vienas pasaulis
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mo ra li zuo ja, vie nuo lis skai to pa skai
tą apie nau jo jo tūks tant me čio eti ką ir 
įkai tais lai ko vi są de mok ra ti nį pa sau lį 
ro dy da mas, kad, vie na ver tus,  mo ra lia 
po li ti ka ga li ma pa siek ti gar bės, an tra, 
kad ga li ma iš lik ti dva siš kai, kai esi 
nai ki na mas fi ziš kai.

Vie nuo lis, kal bė da mas apie nau ją jį 
tūks tant me tį, drą siai lau žo po li ti kos 
dog mas. Vi sų pir ma jis lau žo įprasti nį 
su pra ti mą apie tai, kad po li ti ką le mia 
jė ga ar pro tas. Jė gos bei pro to spren
di mai yra per dėm klai din gi.

Pa sak vie nuo lio, prie šin gai eu
ro piečių glo ri fi kuo ja moms in di vi do 
laisvėms, prie šin gai ga na pa pli tu siam 
įsiti ki ni mui, kad vi sų pir ma in di vi du
a lios pa stan gos, ko va už sa ve, kon ku
ren ci ja su ki tais in di vi dais le mian ti 
pro gre są, žmo gus yra ab so liu čiai ben
druo me ni nė bū ty bė. Žmo gus ne ga li nei 
at si ras ti, nei iš lik ti (net, pri dursiu, ir 
pa do riai nu mir ti) be ap lin ki nių pa gal
bos. tai gi ir mū sų in di vi du a li lai mė 
dau ge liu at ve jų yra ben dra lai mė.

Po li ti kas pa sa ky tų, kad tai aiš ki 
aliu zi ja į sau gu mo ne da lo mu mą ir ne
at ski ria mas už sie nio ir vi daus po liti
kos są sa jas. Šia me kon teks te ga li ma 
teig ti, kad Da lai la mos ir eu ro at lanti
nių po li ti kų nuo mo nės su tam pa, tai 
vi siš kai glo ba lu.

ta čiau tai ne vis kas. Da ry da mi lai
min gus ki tus ar pa si ren gę tai da ryti, 
su vo kia me, kad tuo met mū sų pa čių 
in di vi du a lios kan čios ne at ro do to kios 
skaus min gos kaip kan čios tų, ku rie gy
ve na sau. Gal vo ji mas apie sa ve ar net 
po pu lia rus sa vo idė jos, sa vo pozi ci jos 
gy ni mas ska ti na tik kon fron ta ci ją, o 
ne su si tai ky mą. mes ko vo ja me su sa vo 
per ga lių ir pra lai mė ji mų, re gio ni nių 
ir na cio na li nių in te re sų pa sek mė mis. 
Ko vo ja me už be šir dę tei sę, ku rios ver
gais jau se niai ta po me.

ta čiau gal vo ji mas apie ki tus ir 
užuo jau ta ple čia gal vo ji mą bei lei džia 
pa jus ti ir sa vą ją ver tę, pa de da tap ti 
švel nes niam, ra mes niam, la biau su
ba  lan suo tam. tai mums sa ko, kad 

netu ri me dėl sa vo lai mės da ry ti ne
lai min gus ki tus. an tra – gry nak rau jė 
lai mė re mia si dva si niais da ly kais, 
to kiais kaip kan try bė, užuo jau ta, to
le ran ci ja ir su ge bė ji mas at leis ti.

Čia po li ti kai ga li at si dus ti – te oriš
kai iš tie sų taip, ta čiau prak tiš kai 
– kiek sun kiau. ne ga li ma ne nu teis ti 
mi lo še vi čiaus. ne ga li ma ne dėl to, kad 
bū ti na teik ti sa tis fak ci ją au koms. ne
ga li ma ne teis ti, nes tai prieš ta rau ja 
tei sin gu mui. mū siš kis tei sin gu mas ne
tu ri ga li my bės tie siog at leis ti, po li ti nė
se kon ste lia ci jo se vis dar po pu lia riau 
po li ti ką da ry ti per ga lepra lai mė ji mu, 
o ne su si tai ky mu.

Bu dis tų vie nuo lis kal ba apie tai, ko 
stin ga mū sų eu ro pie tiš kai po li ti kos 
eti kai. Da lai la ma įro di nė ja da ly kus, 
kon tras tuo jan čius su mums įpras ta 
po li ti kos lo gi ka. Jo lek si ko ne gau su 
to kių žo džių kaip lai mė, užuo jau ta, 
ne įkai no ja mu mas (ver ty bė) ir pa na
šiai. Glo ba lia me po li ti kos pa sau ly je 
stin ga at jau tos. Glo ba li po li ti ka no ri 
bū ti per dėm ra cio na li ir „skaid ri“, 
t. y. ma te ria liai su pran ta ma. no ri me 
bū ti ra cio na lūs ir prak tiš ki, o bū da mi 
to kie, dėl sa vo ra cio na lu mo tam pa me 
vis la biau be šir džiai. Prak tiš ku mas 
ver čia žmo nes ri bo ti, siau rin ti sa vo 
ap lin ką, kai ku rie ma no, kad lai mę 
at ne ša prak tiš kas gy ve ni mas, ta čiau 
prak tiš ku mas yra ri bo tu mo si no ni
mas. iš prak tiš ku mo ne ga li kil ti tokie 
da ly kai kaip drą sa, pa si au ko ji mas, 
užuo jau ta, o bū tent jie la bai rei ka
lingi. Gal to dėl ir de ja vo Jac qu es’as 
Delors’as, sa ky da mas, kad Eu ro pai 
trūks ta šir dies.

Eu ro pa ir Šiau rės ame ri ka ra ciona
li za vo ir po li ti nį gy ve ni mą, ir bū tent ši 
ra cio na li za ci ja ne lei džia iš spręs ti ne 
vien ti be to klau si mo, ka ro baig ti tai
ka, nu spręs ti, kas yra kal tas, kas tik 
pra lai mė jęs. Ra cio na li za ci ja ne lei džia 
iš spręs ti, o mo ra lė ne lei džia pa mirš
ti. to dėl Da lai la ma ir pri im ti nas, ir 
at mes ti nas. Šian die ni nė je po li ti ko je 
sten gia ma si dirb ti taip, kad reik tų 

kuo ma žiau emo ci jų, as me ni nių sim
pa ti jų, dva si nės pa ra mos ar pa nie kos. 
at ro do, kad jų ir ne rei kia. Ka ro metu 
ir pa lai kant tai ką esa ma vis ko, iš sky
rus užuo jau tą, vi si for ma lūs iš si aiš ki
ni mo da ly kai, iš sky rus aki vaiz džius 
ir su vo kia mus. Su vok da mi po li ti ką 
lo giš kai, o ne šir di mi, kon flik tuo jan
čių ne su ar ti na me, o tik kurs to me. 
Kiek vie nas ko vo jan tis ži no, kad nė ra 
šiaip  sau pa dau ža, o ka rys už tei sy bę. 
Po li ti kos lo gi ka sa ko „ne“, – sa ko, kad 
vi si ko vo jan tys – tai be pro čiai. 

tik ra taik da rys tė, pa sak vie nuo lio, 
tu ri bū ti užuo jau ta, su si tai ky mas ir 
ka riau jan čių jų nu gin kla vi mas iš lais
vi nant juo se pa čiuo se sly pin tį mei lės ir 
užuo jau tos jaus mą. ne pa kan ka su gy
ven ti, ne pa kan ka to le ruo ti ir „vie no dai 
trak tuo ti“, rei kia ne ra cio na liai pa mil
ti, nes vyk dy da mi ra cio na lią po li ti ką 
at si dur si me sa vo pa čių pa spęs tuo se 
ci vi li za ci jos spąs tuo se.

Var gu ar glo ba lia me pa sau ly je kas 
nors ga li lai mė ti ar pra lai mė ti. Jei 
esa me vie na me „mai še“, tai lai mė da mi 
tuo pat me tu ir pra lai mi me. Vargu  ar 
glo ba lia me pa sau ly je ga li ma globa liai 
kon ku ruo ti ir ma ny ti, kad at ski ros 
mū sų glo ba laus kū no da lys kon ku ruo
da mos sti mu liuo ja vie na ki tą.

Per pa sau lį, vi sai dar ne glo ba lų, 
ke liau ja žmo gus. ir mo ko, kaip reiks 
gy ven ti, kai ga lu ti nai su pra si me, kad 
to pa grin do, ku riuo ku ria me glo ba lų 
pa sau lį, ne pa kan ka. O gal jis iš vi so 
ne tin ka mas.

Vie ni to žmo gaus klau so su de ra ma 
pa gar ba, ki ti – gė dy da mie si sa vęs, ne
ga lė da mi ar ne no rė da mi prieš ta rau ti, 
dar ki ti – bent jau iš man dagu mo. 
Blo giau sia šio je si tu a ci jo je – pa bėg ti, 
slėp tis ar ap si mes ti, kad kažko ne iš
gir do. Lai mė, Eu ro po je ir li ku sia me 
pa sau ly je to kių nė ra daug. nors pa
si tai ko.

tai tei kia daug ge rų vil čių ke liau
jan čiam vie nuo liui. Gal glo ba li za ci ja 
yra ci vi li za ci ją gy dan ti te ra pi ja...

vienas pasaulis
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laIŠKaI

Keliospastabosapiežiniasklaidą

Įsi vaiz duo ki me gy ve ni mą be ži
nia sk lai dos: jo kio ra di jo, te le vi zi jos, 
net gi laik raš čių, vien as me ni niai pa
si kalbė ji mai (kad vaiz das ne lik tų vi sai 
lauki nis, pa li kim te le fo ną, ku ris to kiu 
me tu bū tų be viltiš kai per krau tas). Be
je, dau ge liui ne rei kia nė įsi vaiz duo ti, 
te rei   kia pri si min ti 1991 m. sau sio 13o sios 
lai ko tar pį, kai grei to sios ži nia sk lai dos 
(ra di jo, te le vi zi jos) bu vo be li kęs vos 
siū le lis, – atro dė , tuoj im si dus ti.

tai gi vi sas mū sų vie ša sis gy ve ni mas 
tie siog pa nar din tas į ži niask lai dą ar ba 
dar ra di ka liau – vi sas vie šasis  gy ve
ni mas iš es mės ir yra ži niask lai da 
(ar ba tie siog ži niask li da). ta čiau kai 
apie ką nors mąs to me, mes tą da ly ką 
ban do me įsi vaiz duo ti, ban do me jį tar si 
iš kel ti prie šais (pa ly gin ki me vo kiš ką 
vorstellen ar ba ru siš ką predstavit’). 
tai gi kai kal ba me apie ži nia sk lai dą, 
vei kiau siai tu ri me ome ny je ko kią nors 
jos da lį, nes vi są mus ap glo bian tį jos 
lau ką įsi vaiz duo ti, t. y. iš kel ti prie
šais, sun ku.

Ži niask lai da kaip reiš ki nys yra dau
gias luoks nė. Ją su da ro ir žur na lis tai, 
ir tai, apie ką jie kal ba, ir ki ti kal ban
tie ji (po li ti kai, in te lek tu a lai, ei li niai 
žmo nės), ir prie mo nės (re to ri kos ir 
vaiz do bei tech ni nės) bei vi są pro cesą  
va ran ti ga lia – fi nan si niai iš tek liai.

Kal bant apie ži niask lai dą, kaip apie 
pla tes nį in te lek tu a li nės veik los lau ką, 
ga li ma iš skir ti dvi fun da men talias šios 
veik los ten den ci jas – de konst ruo ja mą
ją ir kon struo ja mą ją. nors tai skam bės 
pa ra dok sa liai, tačiau de mok ra ti jo je 
bū tent de konst ruo ja mo ji ten den ci ja 
iš es mės yra pozi ty vi. tai kri tiš ko ji 
ten den ci ja, rea  liai, o kar tais gal tik 
ta ria mai, iš lais vi nan ti in di vi dą iš 
įvai rių kaus tan čių ir už val dan čių to
ta li zuo jan čių kon struk tų. Pa gal šią 
ten den ci ją į kiek vie ną esa mą vi suo
me ni nę ar po li ti nę ins ti tu ci ją žiū ri ma 
iš da lies kaip į kro ko di lą, pra ry jan tį 
in di vi do lais vę, o į kiek vie ną nau ją – 

kaip į ma žą kro ko di liu ką: kas bus, kai 
jis iš augs. Ga li bū ti, kad ši  ben driau sia 
šiuo lai ki nė nuo sta ta, su si jun gu si su 
so vie ti niu apy tiks lio mąs ty mo (taip 
pat dar bo) ir kal bė ji mo įpro čiu, sa va
nau diš kais in te re sais bei kai ku rių 
vi du ri nio sios kar tos žur na lis tų tam 
tik ru, pa va din kim, eg zis ten cia lis ti niu 
ci niz mu, su da ro mū sų ne ma žos da lies 
ži niask lai dos mo ra li nius pa grin dus.

Rem da ma sis to kiais ben driau siais 
orien ty rais, no rė čiau trum pai pa
žvelg ti į du skir tin gus ir kar tu kai 
kuo pa na šius ne se nus teks tus apie 
ži nia sk lai dos pa dė tį ir drau ge šiek tiek 
į pa čią ži niask lai dą. Vie nas jų – garsu 
sis „at vi ras laiš kas J. E. Lie tu vos 
Res pub li kos Pre zi den tui po nui Val dui 
adam  kui“, iš spaus din tas „Lie tu vos 
aide“ šių me tų ge gu žės 2 d., pa si ra šy
tas 32 ži no mų Lie tu vo je žmo nių. Ki tas 
– šį laiš ką kri ti kuo jan tis Kęs tu čio K. 
Gir niaus straips nis šių me tų „nau ja
ja me Ži di ny jeai duo se“ nr. 5.

nors iš es mės ne daug ką ga li ma 
pri dur ti prie taik lių kri tiš kų Gir niaus 
pa sta bų apie mi nė tą in te li gen tų laiš
ką, ta čiau bū tent šis laiš kas, at ro do, 
ta po po stū miu vė les nėms ir, vi liuo si, 
ne greit už ge sian čioms dis ku si joms.

Pir miau sia ga li ma pa ste bė ti tam 
tik rą laiš ko ir kal bė ji mo apie šią 
pro ble mą ne apib rėž tu mą. Juk laiš ko 
au to riai ne ak cen tuo ja, apie ką kal ba
ma. Laiš kas pra de da mas ne apib rėž tai: 
„Dau gu mos ži niask lai do je ra šan čių jų 
ir kal ban čių jų žo džiuo se be veik ne li ko 
po zi ty vios nuo sta tos [...]“, to liau var to
ja mi tik api ben dri ni mai „ži niask lai da“ 
ir „ži niask lai dos at sto vai“. tai gi ne la
bai aiš ku, ku rios ži niask lai dos prie mo
nės ar ku rie žur na lis tai tu ri mi ome ny? 
ar, pa vyz džiui, vie na įta kin giau sių 
ži niask lai dos prie mo nių – „Lie tu vos 
ra di jas“ pro pa guo ja smur tą ir ne kal
ba apie dva si nes ver ty bes? (Čia vi sai 
tik tų pri si min ti bene prieš po rą me tų 
ar vy do Šlio ge rio iš sa ky tą prie šin gą 
nuo mo nę apie „kle ri ka liz mo siau tė
ji mą“ Lie tu vo je. Be abe jo nės, bu vo 

tu ri ma ome ny ži niask lai da, tik riau siai 
„Lie tu vos ra di jo“ re li gi nės lai dos. O 
be veik esu tik ras, kad Šlio ge ris laiš ką 
pa si ra šiu sių in te li gen tų są ra še ne at
si dū rė at si tik ti nai.)

Ži no ma, ne sun ku at spė ti, ku rias 
ži niask lai dos prie mo nes laiš ko au to
riai tu ri ome ny. tai di die ji Lie tu vos 
dien raš čiai ir kai ku rios ko mer ci nės 
te levi zi jos ir ra di jo sto tys. ta čiau ne
įvardi jant kon kre čiau, tar si kliū va 
vi siems: ti kė ti na, kad to kiu at ve ju 
at sa ko my bę bus la biau lin kę pri si im ti 
bū tent tie, ku riems to kie kal ti ni mai 
vi sai ne tai ky ti ni. Su si da ro įspū dis, 
kad ir Gir niaus at sa kas iš da lies pa
dik tuo tas tos ko lek ty vi nės žur na lis tų 
at sa ko my bės. Ki ta ver tus, ne sant 
kon kre taus įvar di ji mo, ne ky la pa vo jus 
su si lauk ti kon kre čių ži niask lei džių 
re ak ci jos.

Kliū va ir ne apib rėž tu mas ži niask lai
dos da ly vių at žvil giu: ar per te levi zi ją 
ar ba ra di ją kal ban tis ir nie ki nan tis 
vals ty bę, tau tą, at ei ties per spek ty
vas ir pa na šius da ly kus po li ti kas ar 
ei li nis pi lie tis pri klau so kri ti kuo ja mai 
ži niask lai dai, ar ne? Juk daž nai ei li nis 
žmo gus ne lin kęs skir ti, kas kalba.

ne pai sant šių prie kaiš tų, laiš ką, 
kaip fak tą, ver tin čiau tei gia mai. Ši 
tei gia my bė gal būt ky la ne vi sai ar 
ne vien iš pa ties laiš ko. Pa grin di nis 
Gir niaus kri ti kos tai ki nys – laiš ko 
„lėkš tu mas“ – yra laiš ko, kaip tam 
tik ro kva zi li te ra tū ri nio žan ro, sa vy bė. 
iš tie sų, žiū rint iš es te ti nių po zi ci jų, 
apie šį laiš ką ga li ma bū tų pa sa ky ti dar 
ka te go riš kiau. ta čiau pa gal sa vo es mę 
ir pa skir tį laiš kas nie kaip ne ly gin ti nas 
su li te ra tū ros kū ri niu (Gir nius: „ap
sa ky mas ne įgy ja li te ra tū ri nės ver tės, 
jei dva sin gas au to rius sen ti men ta liai 
ra šo apie gė rio per ga lę ar ba smer kia 
ne do rą. Ko dėl rei kė tų ma ny ti, kad pa
na šiai su kurp tas teks tas apie tik ro vę 
bent kiek ver tin ges nis?“). Laiš kas juk 
nė ra „teks tas apie tik ro vę“, jis yra 
ska ti ni mas, ra gi ni mas. Laiš  ko es mė 
re to ri nė, o re to ri nis tiks las su kel ti 
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at gar sį bu vo pa siek tas. Šiuo at ve ju 
re to ri kai, kaip tiks lo sieki  mui, ga li 
bū ti ne svar bi prie mo nės es te ti nė ver
tė. nors iš es mės sun ku pa sa ky ti, kaip 
laiš ko tiks lą įsi vaiz da vo jo au to riai, 
gal būt taip pat ne apib rėž tai kaip ir 
kri ti kos ob jek tą, ta čiau svar biau sia, 
kad jis su kė lė at gar sį.

Įdo mu bū tų įsi vaiz duo ti ne pa vir šu
ti niš ką ir ne tra fa re ti nį pa na šaus po
bū džio pa reiš ki mą. Jis ta da bū tų arba 
pa kan ka mai il gas – iš dės ty tos es mi nės 
pro ble mos ir ga li mi jų spren di mo pa
siū ly mai, ar ba per ne lyg kon cen truo
tas ir abiem at ve jais rei ka lau jan tis 
at ski ro į jį pa tį su telk to dė me sio. Gal 
jis ta da tik sėk min gai su si ger tų į in
te lek tu a li nę dir vą ir pa so tin tų ge rą 
sko nį, ne su kel da mas at gar sio.

Ki ta, svar bes nė, bū tų ži niask lai dos 
reikš mės ir po vei kio pro ble ma. Vi sa 
ap iman tis ži niask lai dos po vei kis yra, 
ga li ma sa ky ti, ašis, ant ku rios su ve
ria mas laiš kas. Pro ble ma ba lan suo ja 
tarp dvi ejų po lių: žur na lis tai tei gia, 
kad jie tik at spin di tik ro vę to kią, ko
kia ši yra. laiš ko au to riai at sto vau ja 
po zi ci jai, kad ži niask lai da for muo ja 
vi suo me nės nuo mo nę ir nuo sta tas, 
ki taip ta riant – ji ne ma ža da li mi for
muo ja tik ro vę. Gir nius, iš da lies pri
si jung da mas prie ne vie no žur na listo 
iš sa ky tos ži niask lai dos kaip tik ro vės 
at spin džio po zi ci jos, su abe jo ja laiš ke 
iš dės ty tą ja: „ar ži niask lai da iš tie sų 
to kia ga lin ga, ar, pa kei tus jos tu ri nį, 
pa da rius ją „rim tes nę“ ir „kil nes nę“, 
iš nyk tų rim tos Lie tu vos pro ble mos, 
ar tik su ma žė tų skai ty to jų ir žiū ro
vų? Ko kie prie žas tin gu mo ry šiai tarp 
ži niask lai dos ir ne igia mų Lie tu vos 
gy ve ni mo as pek tų? Kiek ži niask lai da 
juos su ku ria, o kiek ji – jų vai kas?“

Ži no ma, nie kas ne nu sta tys abi pu sio 
po vei kio pro cen tų, ta čiau vi suo me nės 
ir ži niask lai dos po vei kis yra nely gia
reikš mis. Ži niask lai da yra ak ty vio ji 
pu sė. Gal kar tais ji tė ra ži niask lida, 
tai yra tam tik ras iner tiš kas ži nių 
skli di mo pro ce sas, bet vis dėl to tos 
ži nios yra at ren ka mos, pa trauk liai 
įpa kuo ja mos ir siū lo mos kaip pre kė. 
O tai, kad žur na lis tų ar gu men tas apie 
ži niask lai dą kaip tik ro vės at spin dį 

yra, ko ge ro, tik at kir čiui skir ta prie
dan ga, ga lė tų pa liu dy ti il gą lai ką 
„Lietu vos ry to“ re kla mo je skam bė jęs 
ci niš kas šū kis „Vi sos jū sų min tys!“, 
at spin din tis aiš kų su pra ti mą apie sa vo 
ga lią for muo jant vi suo me nės nuo mo
nę. Įdo mu, ar šio šū kio iš ny ki mas ne
bu vo kaip nors su si jęs su at si ra du sia 
rim tes ne ži niask lai dos kri ti ka ir no ru 
tru pu tį pri deng ti sa vo ci niš ku mą? 
Šiaip ar taip, apie ži niask lai dos po vei
kį ga li pa liu dy ti ir to kie niek nie kiai, 
kaip ne vie ną kar tą po kal by je nu girs
tas gar su sis „vaiz dzia lis“. O tai, kad 
dau gu ma per ra di ją ar ki tur vie šai 
pa si sa kan čių ei li nių žmo nių kar to ja 
prieš tai spau dos ap žval gi nin kų ar 
ki tų ži niask lai dos da ly vių iš sa ky tas 
min tis, ar gi tai men kas ar gu men tas? 
Pa ga liau iš kur dau giau mes galim ką 
nors su ži no ti? tai gi nors ži niask lai da, 
iš sky rus vie šu mo ga lią, var gu ar ga li 
rim tai pa veik ti po li tikų pro gra mas, 
vy riau sy bės veiks mus ar eko no mi nius 
pro ce sus, ta čiau jos povei kis vi suo
me nės nuo mo nei ir žmo nių po li ti nio 
pa si rin ki mo spren di mams yra ne abe
jo ti nas. Be to, nuo mo nės for ma vi mo si 
pro ce sas yra dau gia ša kis ir gal il gai
niui pra si skver bia iki po li ti nių bei 
eko no mi nių pro ce sų.

tai gi dėl po vei kio ir ne ma žos ga lios 
var gu ar ga li ma abe jo ti. Ki ta ver
tus, ar ga li mi po zi tyvūs spren di mai 
ži nia sk lai dos at žvil giu, pa vyz džiui, 
„tė  viškas“ pre zi den to pa ra gi ni mas 
ar panašus po vei kis? tai bū tų be
veik absurdiš ka, o re zul ta tas bū tų 
tik ap gai lė ti na pre zi den to pa dė tis po 
pa na šaus įsi ki ši mo. Vie nin te lis rim
tas daly kas – kel ti dis ku si jas pa čio je 
ži niask lai do je ir įžieb ti vi di nę kri ti ką 
bei au to refl ek si ją. Bū tent to ži niask
lai dai la biau siai trūks ta.

Bai giant – trum pai apie vie ną laiš ke 
iš dės ty tą pro ble mą, ku ri tik iš dalies 
sie ja si su ži niask lai da. Laiš ko au to riai 
ra šo: „Ga li ma kon sta tuo ti keis tą ir 
pa ra dok sa lų fak tą, kad per 10 ne pri
klau so my bės me tų Lie tu vos dva si nis 
nuos mu kis vy ko ge ro kai spar čiau ir 
aki vaiz džiau nei per 50 so vie ti nių 
me tų“. to liau laiš ke sa ko ma, kad 
„nuos mu kio“ prie žas tis yra ta, jog 

so vie ti niais me tais „žmo nės tu rė jo 
idė ją – Vals ty bės ir Lais vės idė ją. 
tai vie ni jo žmo nes dar bui, švie ses nei 
at eičiai ir ko vai dėl jos. tai stab dė ir 
mo ra li nį nuo puo lį“. Pir miau sia ga li
ma kon sta tuo ti, kad vėl gi ne aiš ku, 
apie kokią vi suo me nės da lį kal ba ma? 
Bet tiek to, im kim ben drą vi suo me
nės vaiz di nį. tai gi ky la klau si mas, iš 
kur laiš ko au to riai ži no, kad per 10 
ne pri klau so my bės me tų vy ko „dva si
nis nuos mu kis“? ir kad jis vy ko taip 
spar čiai. Ogi iš ži niask lai dos. Bet jei gu 
ži niask lai da lai ko si ne ga ty vių nuo sta
tų ir vaiz duo ja tik rovę ten den cin gai, 
at rink da ma sen sa cin gus ir, va di na si, 
daž niau siai ne ga ty vius fak tus, tai gal 
„nuo s mu kio“ iš tie sų nė ra? Gal jis nė ra 
toks di delis? Pa ga liau ką, be nu si kal
ti mų, va di na me nuos mu kiu?

ma nau, kad so vie ti niais me tais ne
ma žos da lies žmo nių mo ra li nį nuo puo
lį stab dė vi siš kai ne mi nė ta „Vals ty bės 
ir lais vės idė ja“. tų, ku rie puo se lė jo 
šias idė jas, mo ra lės ne rei kė jo „stab dy
ti“ nuo nuo puo lio. Be veik ka te go riš kai 
ga li ma tvir tin ti, kad tos visuo me nės 
da lies, ku ri lais vės są ly go mis ta po 
ne at spa ri nuo puo liui, „mo ra lę“ pa
lai kė bai mė. Ji ne vie ną pas ku ti nių 
so vie ti nių de šimt me čių bu vo lyg ir 
pa slėp ta, bet Sta li no įsuk ta bai mės 
ma ši na rie dė jo iš iner ci jos, bai mė bu vo 
vir tu si įpro čiu, ku ris ir grin dė ne ma žos 
da lies žmo nių „mo ra lę“. 

Da bar au ga lais vu žmo nių ap si
spren di mu grin džia ma mo ra lė ir jos 
pa vyz džių ga li ma su ras ti. O tai, kad 
žur na lis tai daž nai ne su ge ba (ma
nyčiau, daž niau ne su geba, ne gu neno
ri) tų pa vyz džių pa trauk liai pa rodyti, 
jau yra pro ble ma. nors ar tik rai tokių 
pa vyz džių, ir pa kan ka mai patrauk liai 
pa ro dy tų, ži niask lai do je nėra?

tai gi ga li ma pai ro ni zuo ti: įsi vaiz
duo kim si tu a ci ją, kai kil nus po el gis, 
są ži nin gas dar bas, pa gal ba ar ti mui ir 
pa na šūs da ly kai bus ro do mi ži niask lai
dos kaip sen sa ci ja, laik raš tis, ap ti kęs 
to kį fak tą, pa dvi gu bins ti ra žą. tur būt 
pa na šus laiš kas ta da bus pa ra šy tas 
pa lai ky ti ži niask lai dai.

VytautasStraižys
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KNygoS

AurelijusAugustinas, 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 klau simus, 
kurie tapo atsparos taškais vėlesnėms 
diskusijoms. iš kur atsi ran da blogis? 
Kaip jis pasaulyje gali egzistuoti, jei 
Dievas yra geras ir visa galis? atsaky
damas į šiuos pirminius  klausimus, jis 
remiasi žmogaus galia laisvai spręsti 
ir jo valia. atsakymai skatina svarstyti 
laisvo sprendimo, valios ir Dievo  nu
matymo santykio, blogio ir nuodė mės, 
įstatymo problemas.

AušraGrigaravičiūtė

BaliukonėOnė, Neregiosodai,
Vilnius: Vaga, 2001, 159 p.

nauji eilėraščiai skiriasi ne tik 
eiliavi mo technika, bet ir juose iš
kylančio mis vizijomis – faraonės, 
driskės, poe tės, raganos, galop su si
lydančio mis į vieną paveikslą – mo ters,  
kurios  nuostata: „nesmerkti neteisti 
neprisirišti / neprisikišt prie akių 
pasaulio“. iš tikro tai ke lionė pusiau 
apgraibom – nužymėta momentinių 
proregių, properšų, nušvi timų ar 
lietuvių skaitytoją šokiruosiančių 
prisipažinimų.

Sambrūzdžio kaip Pūkele vi čiū tės 
„metūgės“ nesukels, tačiau panašios 
poezijos mėgėjoms suteiks peno.  

RimaMalickaitė

BanvilleJohn, Parodymųknyga,
iš anglų k. vertė Laimantas Jonušys, 
Vilnius: tyto alba, 2001, 204 p. (ser. 
GarsiausiosXXa.pabaigosknygos)

Šiuolaikinio airių rašytojo kny
ga, kurios herojus teisėtai prisistato 
kaip „kultūringas žudikas“: jo pa
sakojimas rafinuotai išmargintas 
inte lek tua liais pasvarstymais apie 

egzis tenciją,  abejingumą jai, vangumą 
ir (ne)mo ra lu mą – „dantytus trūkius“, 
kurių radima sis žmogaus sieloje ir yra 
pagrindinė apmąstymų kryptis. Knyga 
dostojevskiškai pranoksta de tek tyvo 
žanrą ir pergali trilerio pagundas.

RimaMalickaitė

BuechnerFederick, Tiesossaky
mas:Evangelijakaiptragedija,komed
ijairpasaka,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.

VytautasAlišauskas

Darbai irdienos. Lietuvosdailė:
kryptys ir srovės. nr. 26, Kaunas: 
Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 
2001, 312 p.

menotyrai skirtas numeris, suda
rytas su VDu susijusių tyrinėtojų 
straips nių 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 pa teikimo atžvilgiu. 
Pažymėtini Čiurlionio ta pybos, meno
tyros metodologijos ty rinėjimai.

MindaugasPaknys

GeislerFriedel, Psichodrama:
Ištakos irgalimybės, iš vokiečių k. 

vertė austėja merkevičiūtė, Vilnius: 
Friskas, 2001, 151 p., 500 egz.

Psichodramos ir socialinė terapeutė, 
teologė, feminizmo ideologė ir Europos 
psichodramos instituto supervi zorė 
savo lėšomis išleistoje knygoje dėsto 
ekscentrišką „savikūros“ ir „dva  sinio 
tobulėjimo“ metodą (jo pra di ninkas 
– moreno). anot Geis ler, psichodra
ma stiprina individą sakydama: tu
esiypatingas,nesesi,kasesi.taip 
mąstydamas „psichoaktorius“ galėtų 
sau tarti: AšEsu,kurisEsu(plg. Iš 
3, 14). tai neatsitiktinė sąsaja, nes 
autorė aprašo, kaip moreno – ter
ribiledictu!– vaidino Dievą... apie 
kokį realų tobu lė ji mą galima kalbėti, 
kai individas psi cho dramatiškai 
įsivaizduoja esąs  Die vas ir autarkiškai 
užsisklendžia savyje? 

NaglisKardelis

YourcenarMarguerite, Filosofinis
akmuo, iš prancūzų k. vertė Viole ta 
tauragienė, Vilnius: Baltos lan kos, 
2000, 328 p.

Enciklopedinio užmojo romanas apie 
išgalvotą XVi a. filosofą ir alche miką 
Zenoną iš Briugės, kurio bio gra fijos 
vingius savaip nušviečia epo chos 
ženk lai: Viduramžiųrudensspalvos, 
inkvizicijos laužai, katalikų ir pro
testantų susirėmimai. autorė pri si
pažino pagrindinio veikėjo portretą 
sudėliojusi iš garsių Renesanso asme
nybių bruožų – Erazmo, Leonardo, 
Campa nellos; knygoje nuolat įsi
traukiama į intertekstinį žaidimą, su
maniai perfrazuojant žymių mąs tytojų 
sentencijas. Skaitytojui pri statomas 
tipiškas kosmopolitinės huma nis tų re
spublikos pilietis, savo ne laimei  nepa
sirenkantis nuoseklios politinės pozici
jos, kurio vidiniame pasaulyje vyksta 
kova tarp pagarbos racionalumui ir 
pasitikėjimo magijos galia ir kuriam 
lemta oriai pakartoti Sokrato kelią.

ManfredasŽvirgždas 
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JoŠventenybėDalailama ir
HowardC.Cutler, Laimėsmenas:
Gyvenimoknyga, iš anglų k. vertė 
Lai ma  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 malonu muo se skendintis 
žmogus – bū ti labai  nelaimingas.

Žmogus, siekdamas laimės, turįs 
pripažinti savo netobulumą, taip pat 
įveikti mąstymo sąvokomis ir vaizdi
niais ribotumą. anot Jo Šventenybės, 
sąmonė, atsikračiusi vaizdinių, pana ši 
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 sąmo nės 
nuskaidrėjimą įmanoma be įvaiz džių 
kalbėti kitiems?

NaglisKardelis

LaucevičiusEdmundas,Vit
kauskienėBirutėRūta, Lietuvos
auksakalystė.XV–XIXamžius, Vil
nius: Baltos lankos, 2001, 488 p.

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 l ieka plačiau nenagrinėtų 
problemų, knyga kilstelės Lietuvos 
amatininkystės tyrinėjimus į aukš
tesnę pakopą.

JokūbasAmbrozaitis

Lechte John ,  Penkiasdešimt
pagrindiniųšiuolaikiniųmąstytojų:
Nuostruktūralizmoikipostmoderniz
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.

VytautasAlišauskas

Lietuvosžydųžudyniųbyla, straips
nių ir dokumentų rinkinys, sudarė ir 
įvadą parašė AlfonsasEidintas, Vil
nius: Vaga, 2001, 824 p., 8 iliustr. l.

tai solidžiausias leidinys apie Lie
tuvos žydų naikinimą nacių okupaci jos 
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 
at rink ti 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 „akira čių“ 
tekstais pliekiama tariamoji K. Skrup
skelio (žr. nŽa, 1999, nr. 4) maceinos 
apologetika ir demaskuojamas, L. 
Donskio žodžiais tariant, Naujojo
Židinio„greitojo reagavimo kor pu sas“ 
(p. 777). telieka tikėtis, kad šiuomi 
Židiniui neinkriminuojama liūdnai 
pagarsėjusių Einsatzkommando(SD) 
įpėdinystė...

NerijusŠepetys

MatonytėIrmina, Postsovietinio
elitolabirintai: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 
skai tytoją priartina prie Lietuvos 
socia linės tikrovės. Jos knyga dar 
kartą parodo, kad sociologijos moksle 
(bet ne vien jame) pats praktiškiausias 
dalykas – gerai pritaikyta teorija. 

KatarzynaKorzeniewska

RicoeurPaul, Egzistencijairher
meneutika:Interpretacijųkonfliktas,
sudarė, iš prancūzų k. vertė ir įva  
dinį 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 
coeur o žinovas Lietuvoje, tad ir verti
mas geriausias iš dabar įmanomų.

VytautasAlišauskas

WittgensteinLudwig, 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 filo sofijos stu
dijų ir disertacijų veržtis į Vakarų 
filosofinio elito gretas. Wittgensteinui 
tai pavy ko. Daugumai jo sekėjų – ne. 
Kodėl? 

Wittgensteinui užteko peržiūrėti 
savo Pirmojo pasau linio karo laikų 
dienoraščius. tokio kareiviško 
dienoraščio gali pavydėti daugumas 
sto riau sių filosofijos knygų autorių.     

AlvydasJokubaitis                       

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

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

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

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

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

UŽSKLANDA / ATSKLANDA

Istoriniaidienorakščiai
PaLEmOnaS DRaČiuLa

elegIJa,RaSTaSaRagoSoJe
GeneroluiAugustuiPinochetui

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

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

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

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


