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Laiškas redaktoriui
Kur žmonės gy ve na ge rai

Ona Jurgai ty tė

Mie las re dak to riau, 
taip grei tai pra švil pė me tai iš tri jų, ku riuos dar bo rei ka lais tu riu pra leis ti 

Vie no je, o vis dar ne pri si jau ki nu šio mies to ir šios ša lies, ku ri ne liau ja ste
bin ti sa vo keis te ny bė mis. Gy ve ni mas čia yra iš blai vi nan ti pa tir tis, re ko men
duo ti na kiek vie nam rau dan čiam ir ly gi ni mo „Lie tu vo je ir vi sa me li ku sia me 
ci vi li zuo ta me pa sau ly je“ ma ni ja ser gan čiam lie tu viui. 

Šiuo tei gi niu ne no rė čiau kaip nors su men kin ti Aust ri jos, ku rio je žmo gui 
gy ven ti sau gu ir pa to gu: ne pa pras to gro žio gam ta, kul tū ros lo biai, ra mus 
mie gas po glo bė jiš ku ge ro vės vals ty bės del nu. At virkš čiai, ly gi ni mas lei džia 
ma ty ti Lie tu vos tik ro vę ir per spek ty vas daug blai viau, ne gu pri myg ti nai 
per ša pa grin di nis šiuo me tu in for ma ci jos apie Lie tu vą šal ti nis – elek tro ni nė 
žinia sk lai da, ku rio je per kri mi na lus, ci niz mą ir vul ga ry bes švie sios die nos 
nema ty ti. Pra de di ver tin ti pra na šu mus, ap gai les tau ti dėl trū ku mų, bet at
ei na la bai aiš ki ir as me niš ka pa tir tis, jog žmo nės vi sur gy ve na įvai riai, ir 
nė ra jo kių ga ran ti jų, jog di des nė ge ro vė ar ga bes nė vy riau sy bė už tik rins 
gy ve ni mo pil nat vę ir dva sios ra my bę. 

Vi suo me ni nis gy ve ni mas Aust ri jo je pa na šus į jos gam tą. Iš pir mo žvilgs
nio vis kas ci vi li zuo ta, vi sur ke liai, ta ke liai, suo le liai, ro dyk lės. Bet kal nai 
ne lei džia už si mirš ti, pra ra jos, snie go la vi nos ar ak me nų griū tys ty ko sau 
au kų ir ne re tai jų ran da. Ly giai taip ir iš pa žiū ros so ti, ne sku ban ti ir jau
kiai įsi tai siu si Aust ri jos vi suo me nė ku pi na rū pes čių, slap tų aist rų, in tri gų, 
fo bi jų ir kom plek sų. 

Pa grin di nis aust rus grau žian tis rū pes tis – kad tik ne su ma žė tų ta jų 
nuo sta bio ji ge ro vė. Juk vi si pui kiai su vo kia, ko kia lai mė juos iš ti ko. Šį rū
pes tį kurs to gau sūs ir gar sūs po pu lis tai, ro dy da mi pirš tu į už sie nie čius ir 
kai my ni nes Vi du rio Eu ro pos vals ty bes. Bū da mi už sie nie čiai ir dar iš Ry tų 
Eu ro pos (nors Lie tu va iš čia ma ty ti kaip gū dus, to li mas ne pa žįs ta mas šiau
rės kraš tas), esa me jaut rūs tiek bui ti nei kse no fo bi jai, tiek ją pa lai kan čiai 
po li ti nei re to ri kai. 

Už sie nie čiu tau leis pa si jus ti vi sur – par duo tu vė je, res to ra ne, au to mo bi lių 
ser vi se, ka vi nė je, kir pyk lo je. Ge riau sia ei ti į tu ris tų nu tūp tas įstai gas, nes 
ten pai so ne ta vo pa so, o pi ni gi nės. Iš pra džių nuo šir džiai su trik da vau, ko dėl 
taip at šiau riai su tin ka mos nuo lan kios ma no pa stan gos ką nors pa sa ky ti vo
kiš kai. „Nie ka da ne da ry ki te šios klai dos“, – šau kė ne di du kas tam saus gy mio 
ko le ga iš Mal tos, ku ris, pats ve dęs aust rę, Vie no je gy ve na jau 12 me tų ir, 
ma no su pra ti mu, kal bos pro ble mų ne tu ri. „Tik an gliš kai. Per ei nu į vo kie čių 
tik tuo at ve ju, kai ne įma no ma su si šne kė ti. Ak cen to ne pa slėp si, ir jie tik riau
siai gal vo ja, kad esu koks ju gos la vas ar ru mu nas“. 

Į ES be si ren gian čių kai my nų tram dy mas yra su de da mo ji Aust ri jos už sie nio 
po li ti kos da lis. Už be kom pro mi sės ko vos prieš Te me li no ato mi nę elek t ri nę 
Če ki jo je (ul ti ma tu mai ir sie nų blo ka dos) ga li įžvelg ti kiek dau giau, ne gu tik 
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rū pes tį dėl sau gu mo. Ana lo giš ką po žiū rį į kai my nus liu di ja fak tas, kad aust rai už si spy rę 
ne no ri ties ti greit ke lio į Bra tis la vą (nuo Vie nos iki Bra tis la vos tė ra 60 km, ir te trūks ta 
20 km greit ke lio ruo žo), į ku rią dau ge lis vie nie čių va ži nė ja pi giau ap si pirk ti ar pa val
gy ti. ES nors ry toj tam skir tų pi gų kre di tą, bet sta ty bos dar bai nu ma ty ti ne anks čiau 
kaip 2006 m. 

Bau gi ni mas ES plėt ros pa sek mė mis jau se niai ta po Aust ri jos vi daus po li ti kos da li mi, 
nors kam jau kam, o aust rams tik rai ne gra žu skųs tis. At si vė rus sie noms, jų, ypač anks
čiau skur du sių ry tų pa sie nio ra jo nų, eko no mi ka tik lai mė jo, ką ir kal bė ti apie tuos mi li
jar dus ši lin gų, ku riuos kas met Ma ria Hil fer Stras se (po pu lia ri par duo tu vių gat vė ne to li 
cen tro) pa lie ka Ry tų eu ro pie čiai. Po pu liz mo čem pio nė, be abe jo, yra cha riz miš ko jo Jörgo 
Hai de rio va do vau ja ma Lais vės par ti ja (FPÖ). Kaž ka da ji pa si sa kė prieš Aust ri jos sto ji mą 
į ES, pas kui – prieš pri si jun gi mą prie vie nin gos va liu tos. Li ki mo iro ni ja – po pra ėju sių 
rin ki mų ta pu si val dan čio sios ko a li ci jos na re, FPÖ da bar sa vo ran ko mis lai do ja ši lin gą 
eu ro la bui. Tik ką Lie tu vo je vie šė ju si no mi na li FPÖ pir mi ninkė, vi ce kanc le rė Su san ne 
RiessPas ser ne pra lei do pro gos pa brėž ti sa vo su si rū pi ni mo dėl gre sian čio pi gios dar bo 
jė gos ir gam tą nio ko jan čio trans por to tran zi to an tplū džio. Ta čiau mes nuo Aust ri jos toli, 
tad grį žu si vi ce kanc le rė par si ve žė ga na švie sų Lie tu vos pa veiks lą, net nu ro dė lie tu vius 
kaip pa vyz dį če kams, ku rie ga lė tų pa si mo ky ti, kaip už da ry ti sa vo ato mi nę elek tri nę. 

Šū kius prieš ES plėt rą į Ry tus FPÖ iš ke lia kiek vie nuo se vie tos rin ki muo se (pri min
siu, kad Aust ri ja yra fe de ra ci nė vals ty bė, ku rią su da ro 9 že mės). Pa sie ny je su Veng ri ja 
esan čia me Bur gen lan de sa vą ja agi ta ci ja už re fe ren du mą dėl plėt ros jie nieko ne pe šė. 
Ne tru kus su reng tuo se Vie nos val džios rin ki muo se FPÖ sa vo tai ki niu pa si rin ko ap skri tai 
už sie nie čius. Mies tas bu vo nu ka bi nė tas pla ka tais: „Už sie nie čiai: aš su pran tu vie nie čių 
rū pes čius“, ar ba agi ta ci ja prieš so cial de mok ra tų/ža lių jų ko a li ci ją: „Bal suo ki te už soc de
mus – mums rei kia dau giau už sie nie čių“, ar ba „Dau giau užsie nie čių sa vi val dy bės bu
tuo se jū sų kai my nys tė je“. Be re zul ta tų –  soc de mai už tik rin tai lai mė jo dau gu mą Vie nos 
sa vi val dy bė je. 

Šią va sa rą, kaip ir kas met, Aust ri jos ke liai už si kim šo nuo vie ti nių ir už sie nio turis tų 
au to mo bi lių, ir FPÖ pa si ga vo naują ar kliuką – su reng ti re fe ren dumą dėl tran zi to iš Rytų 
Eu ro pos ri bo ji mo, šioms šalims įsto jus į ES. Pro ble ma, žino ma, ak tu a li: an tai per visą 
spaudą nu aidėjo is to ri ja, kai už re kor di nį grei čio vir ši ji mą (226 km/h) nubaus tas Por
sche vai ruo to jas tei si no si, kad jį iš pro vo ka vo... veng ras. Be je, tai la bai re tas at ve jis, kad 
veng ras ar Veng ri ja bū tų mi ni ma Ry tų eu ro pie čių kon teks te. Kaip ži no ma, Habs bur gų 
im pe ri jo je bū ta pri vi le gi juotų tau tų – vo kiečiai, veng rai, Ga li ci jos len kai, ir pra stesnės 
klasės – vi si sla vai, ru mu nai, žydai,  – tai gi ne daug kas pa si keitė.

Apie Aust ri jos ke lius at ski ra kal ba. To kiais pra stais greit ke liais ne te ko va žiuo ti nie
kur (Len ki jos ke lių greit ke liais ne pa va din si). Nu dė vė ta be to ni nė dan ga, kamš čiai ties 
tu ne liais ir re mon to aikš te lė mis. Ta čiau trans por to mi nist rė (FPÖ) ne si jau di na, jos gu ru 
ke lių eks per tas vi sus ti ki na, jog Aust ri jos ke liai iš tik rų jų yra la bai ge ri ir bū tent jų ne
pa pras tas ge ru mas pri trau kia kamš čius, nes gun do ke liau ti au to mo bi liu, užuot sė dus į 
trau ki nį. Su kamš čiais mies te jis siū lo ko vo ti taip pro jek tuo jant au to mo bi lių sto vė ji mo 
aikš te les, kad žmo gui nuo na mų iki jų ei ti bū tų to liau ne gu iki ar ti miau sios vi suo me ni
nio trans por to sto te lės. 

Grįž tant prie Aust ri josVeng ri jos im pe ri jos pa li ki mo, ku ris ypač Vie no je įvai rus ir gy vy
bin gas, no ri si at ski rai pa mi nė ti so cia li nio sta tu so pro blemėlę. Res pub li ka atėmė „von“ iš 
se no sios krau jo aris tok ra ti jos. Tačiau išra din gi aust rai su si gal vo jo, kuo ti tu lus pa keis ti. 
Po pu lia riau sias sta tu so ro dik lis – moks lo laips niai ir gar bės var dai, bū ti nai įra šo mi į 
vi zi ti nę kor te lę ar len te lę prie du rų. (Te ko su tik ti gar baus am žiaus per so na žą, ku ris pri
sis ta ty da mas įtei kia net tris vi zi ti nes kor te les, mat vie nos per ma ža vi siems nuo pel nams 
su tal pin ti.) Jei gu ku ris ap si gy nė dvi di ser ta ci jas, prie jo pa var dės bus įra šy ta Dr. Dr., o 
pri sta tant bus iš ta ria ma: „Dok tor, Dok tor“. Fi nan sų mi nist ras gra žuo lis Gras se ris prieš 
pa var dę ne si dro vi ra šy ti „Mag.“ – ma gist ras. Jei ne uni ver si te to pro fe so rius, ne Hof rat, 
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ne dak ta ras, ne ma gist ras, tai bent jau Dip lom In ge nie ur. Frau Kom mer zial rat ne bū ti
nai reiš kia, kad po nia yra pre ky bos pa ta rė ja, la bai ga li bū ti, jog ji tė ra bai gu si ke tu rias 
kla ses ir su ge bė jo sėk min gai iš te kė ti. 

Ki taip ne gu Šiau rės Eu ro po je, kur tur to de monst ra vi mas lai ko mas pras to sko nio žen
klu, čia tai ne tik pri im ti nas, bet ir bū ti nas so cia li nio sta tu so at ri bu tas, tu rin tis spe cia lų 
sko nio ka no ną, ku riam ne iš dil do mą įta ką pa li ko mar gas pal viai Bal ka nai ir bi zan tiš ka 
pra ban ga. Tam tik ro se vie to se (dau giau sia Kohl mark te ir Gra be ne – pra ban gių par duo
tu vių kvar ta le, ar ba prem je ro se bei pre zen ta ci jo se, o crкme de la crкme – Ope ros ba liu je) 
su tik si lie sas ne na tū ra liai įde gu sias po nias su šu kuo se no mis ir sto ru de ko ra ty vi nės 
kos me ti kos tin ku ant vei do, auk si niais pa puo ša lais, kar tais bal to mis pėd  kel nė mis. Pa
pras tes nė pub li ka į te at rus ir kon cer tus taip pat vaikšto pa si puošusi: bliz ga lai, kar ka lai, 
at la sai, de kol tė, vėjo ne su taršomos šukuo se nos ir daug auk so. Tar si iš pro gi nių suk ne lių 
nuo mos sa lo no „pas Jadzę“. Užtat vi si to kie pa kylėti, to kie high so cie ty.

Pa ro do mo ji pra ban ga sle pia iš tik rų jų jaut rią ir pro vo ka ci joms ne at spa rią aukš tuo me
nės sie lą. Šie met Zalc bur go fes ti va lis bai gė si triukš min gu skan da lu. Spe cia liai fes ti va liui 
pa reng tą Jo ha nno Straus so „Šikš nos par nio“ prem je rą pui kio ji pub li ka pa li ko kauk da ma 
ir tryp da ma ko jo mis. Vie nos kri ti kai su tar ti nai šau kė, kad spek tak lis šlykš tus (vie nas 
kri ti kas pa ra šė triuš ki na mą re cen zi ją jo net ne ma tęs, tik klau sę sis tie sio gi nės tran slia ci
jos per ra di ją). Fes ti va lio di rek to rių Mor tier (ma žiu ką belgą, ku ris kan da jį mai ti nan čią 
ran ką) jie kal ti no iš anks to ap gal vo tu sis te min gu iš si ty čio ji mu iš tau tos ver ty bių. FPÖ 
pa rei ka la vo grą žin ti pi ni gus už bi lie tus (dar vie nas FPÖ šūkis per rin ki mus Vie no je 
skambėjo taip: „Bal suo ki te už soc de mus – dau giau sa vi val dybės pi nigų me ni nin kams 
pro vo ka to riams“). 

Deg da mi smal su mu, pa žiū rė jo me te le vi zi jos tran slia ci ją iš Zalc bur go. Spek tak lis kaip 
spek tak lis – ga na drą si ope re tės de konst ruk ci ja XX a. sti liu mi, pro vo kuo jan čiai iš ryš ki nan ti 
vul ga ri ą ją siu že to li ni ją ir ve dan ti pa ra le les į fa šiz mo ge ne zę. Pub li ka pra dė jo ūž ti, kai 
sce no je pa si ro dė ku ni gaikš tis Or lov skis (jo vaid me nį fal ce tu at li ko il gap lau kis dry žuo tu 
cha la tu ap si vil kęs džia zo dai ni nin kas), ku ris sa vo sve čius vie toj Straus so lai kais įpras to 
šam pa no vai ši no ko kai nu. Ko kai nis tų or gi jos įkarš ty je pa si ro džiu sios bal tos, leng vu tės 
tiu lio ba le ri nos nau ja me ti nių sal dai ni nių val sų sti liu mi su šo ko Kai ze rio val są, pa gal 
Schönber go per dirb tą mu zi kos va rian tą. Tar nai tė Ade lė už sa vo ko ke tiš kus kup le tus bu vo 
iš prie var tau ta. Ai zenš tai nas spek tak lio me tu vir to Görin gu, o Ro za lin da – Evi ta Perón. 
Ly ri nis cho ras apie bro ly bę ir se se rys tę iliust ruo tas bal ta raiš čių iš ti ki my bės prie sai ko
mis. Pas ku ti nis la šas – fi na las, kai cho rui links mai trau kiant, jog vi sų nesu si pra ti mų 
kal ti nin kas yra vy nų ka ra lius šam pa nas, į sce ną įbė go „ka ra lius“ – auk si nė bež džio nė 
su ka rū na. Vi si nu spren dė, kad tai aliu zi ja į pas ku ti nį im pe ra to rių Pran ciš kų Juo za pą, 
ku ris čia kaip im pe ri jos auk so am žiaus sim bo lis la bai ger bia mas.

Ne ga liu sa ky ti, kad spek tak lis še dev ras. Sun ko kas, ties mu kiš kas, iš pro tau tas, žodžiu, vo
kiš kas, tru pu tį dvel kė ka rei vi nė mis, kaip ir di džio ji da lis Vie nos ar chi tek tū ros (grakščiau si 
mies to rū mai Bel ve de ris sta ty ti Sa vo jos prin co Eu ge ni jaus, ku ris, su si py kęs su Prancū zi jos 
ka ra liu mi, per ėjo tar nau ti Habs bur gams ir pa si žy mė jo kaip ta len tingas kar ve dys). Spek
tak lis bu vo pro vo ka ci ja, ir nuo sta biau sia, kad pub li ka jai pa si da vė vi sa šir di mi. Lie tu vo je 
ne įsi vaiz duo ju me no kū ri nio, ku ris iš pro vo kuo tų skan da lą dėl so cia li nės kri ti kos. Ar čia 
mes to le ran tiš kes ni, ar vi suo me nės so cia li nė struk tū ra ne su sta ba rė ju si?

Pa na šu, kad pub li ka su si ta pa ti no su ope re tės he ro jais ir pa si ju to skau džiai įžeis ta, 
kad ir dėl aliu zi jų į fa šiz mą. Nie kam ne pa slap tis, kad dėl aust rų in dė lio į Tre či ą jį Rei
chą su ves tos ne vi sos są skai tos. Aust rams pa to gu teig ti, kaip sa kė kanc le ris Wolf gan gas 
Schüsse lis in ter viu Iz ra e lio laik raš čiui, kad Aust ri ja bu vo pir mo ji Hit le rio au ka. Ta čiau 
is to ri kai skai čiuo ja, jog pa čio je Rei cho vir šū nė je aust rų kil mės na cių bū ta ne pro por cin
gai daug. Kaip juo kau ja ma, aust rai yra tau ta, ku riai pa vy ko įti kin ti vi są pa sau lį, jog 
Be et ho ve nas yra aust ras, o Hit le ris – vo kie tis. 

Ša lia Na tio nal kom plek sė lių, čia ste bė ti nai gy vy bin gas „so cia liz mas“. Ne at si tik ti nai 
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50 me tų po ka ro ša lį val dė so cial de mok ra tai. At vy kus iš ver slu mu pul suo jan čio Vil niaus, 
Vie no je sun ku ap si pirk ti. Par duo tu vės bai gia dar bą vė liau siai sep tin tą, sek ma die nį ir 
per šven tes ap skri tai nie kas ne dir ba. Šven čių čia net try li ka, iš jų de šimt ka ta li kiš kų, 
Nau jie ji me tai, Ge gu žės 1oji ir Na cio na li nė die na so vie ti nės ka riuo me nės iš ve di mui iš 
Aust ri jos 1954 m. pa žy mė ti. (Iki šiol Schwar zen ber go aikš tė je te bes to vi pa min klas ru sų 
ka rei viui, ne ži nia, ar už tai, kad iš va da vo, ar kad ne pa mir šo iš ei ti.) Dar bo tem pas čia 
pie tie tiš kas – šven tės pra il gė ja iki sa vait ga lio, tė ve liai atosto gau ja kar tu su moks lei viais 
(tri skart per me tus, ne skai tant va sa ros), žie mą jie sli di nė ja, va sa rą va žiuo ja į šil tuo sius 
kraš tus ar ba į Ka rin ti ją, ku ri gra ži kaip sal dai nių dė žu tė. Ti kiu, kad tuo me tu, kai ne
atos to gau ja, aust rai dir ba daug. Ta čiau tai ti kė ji mo, o ne pa tir ties pa dik tuo tas tei gi nys. 
Ki taip – iš kur tie tur tai, ta ge ro vė? 

Jei gu jums teks tvar ky ti do ku men tus ar kreip tis san tech ni ko, elek tri ko, sta ty bi nin ko 
pa slau gų, ap si šar vuo ki te kan try be. Tie sa, ky šių čia ne ima, o vi sa ki ta – kaip ta ry bų Lie tu
vo je. Svar bu bū ti bud riam, kad ne ap suk tų, ne nu si leis ti spau di mui ir ne bi jo ti bar tis  – tai 
pa de da. Mat mo ka čia už dar bo va lan das, o ne už at lik tą dar bą, prof są jun gos stip rios ir 
tur tin gos, o kon ku ren ci ja ne kan ki na. Se niai pla nuo ja me su ra šy ti įvai rių ku rio zų „juo da ją 
kny gą“ ir duo ti ją pa skai ty ti vi siems de juo jan tiems lie tu viams. Į ją bū ti nai įtrauk si me 
epi zo dą, kaip gy dy to ja iš ra šė, o vais ti nin kė parda vė dė žę pleist ro (vai ko nu muš tam ke
liui už kli juo ti), kaip san tech ni kas tris sa vai tes kei tė var van tį čiau pą, ar dau gy bę kar tų 
pa si kar to ju sią is to ri ją, kai iš anks to nu si pir kęs Aust ri jos avia li ni jų bi lie tą į Vil nių (kai
na to kia, tar si skris tum į Ma ja mį), spe cia liai anks čiau at vy kęs į oro uos tą, su ži nai, jog 
vie tos lėk tu ve tau ne bė ra.

Aust ri jos keis te ny bės ne už go žia jos pri va lu mų. Kul tū ra (pra de dant bui ti nė mis man
da gy bė mis, spal vo tais žur na lais, po li ti ka, bai giant me no pa siū la ir ko ky be) čia klesti. 
Vi suo me ni nis trans por tas, svei ka tos ap sau ga, švie ti mas, so cia li nė rū py ba vei kia beveik 
to bu lai. Jau pa mir šo me įpro tį iš im ti ra di jo apa ra tą iš au to mo bi lio (bū na, tiesa, kad au
to mo bi lius ap šva ri na lie tu vis va gis, ku rį da bar pa sau ly je su tik si daž niau ne gu žvir blį). 
Šva ra ir tvar ka vi sur, o ypač ma žes niuo se mies te liuo se ir kai muo se, ku rie iš to lo žė ri gė
ly nais ir tvis ka šva ru tė lai tė mis gat ve lė mis ir na mais. Žmo nės mėgs ta spor tuo ti, ke liau ti 
po kal nus (ti piš kas aust ras – sto ra pa džiai ke lio nės ba tai, il gos ko ji nės, trum pos kel nės, 
mar gas megz ti nis, kup ri nai tė, pa riš ta po pil vu, kad ne si ma ka luo tų, ir sli džių laz dos 
ke lio nė je pa si rem ti), pa si links min ti, su si rink ti tra di ci nė se vy ni nė se kar tu pa val gy ti ir 
pa dai nuo ti. Kur dar le gen di nės Vie nos ka vi nės, bur no je tirps tan tys tor tai, pui ki ka va, 
ak so mi nės stal tie sės, kriš to lo kan de liab rai, šni ce lių kva pas... 

Nuo sta biau sia, kai su pran ti, jog vi sa tai ne iš dan gaus ar val džios ma lo nės. Vi suo
me ni nės pa slau gos vei kia, nes funk cio nuo ja stip ri sa vi val da. Sau gu, nes žmo nės pa tys 
sau go si ir kai my nų rei ka lais pa si do mi, jie vi sa da kreip sis į po li ci ją, jei tik pa ste bės ką 
įtar ti na. Šva ru, nes vi si ne tik ap link sa ve ap si šluo ja, bet ir to liau nuo na mų ne šiukš li na 
– jo kių su dau žy tų bu te lių gam to je. Įsta ty mai vei kia, bet ne pa tys sa vai me – kiek vie nas, 
tiek pri va tus as muo, tiek aso ci juo tos struk tū ros ar šiai gi na sa vo in te re sus. Bū tu mėt ma tę 
stu den tų de monst ra ci jas, pro tes ta vu sias prieš mo kes čio už aukš tą jį moks lą įve di mą. 

Sno bai ir me ni nin kų bo he ma, stu den tai ir biu rok ra tai, so tūs biur ge riai ir ty lūs tur 
kų imig ran tai, eks cen triš kos se nu tės ir iš mušt ruo ti vai kai, ra mūs kud lo ti šu niu kai (kavi
nė se, par duo tu vė se jie nie ka da ne krei pia dė me sio į žmo nes, ne bent į ki tus šu niu kus), 
gau ruo tos smėlio spal vos kalnų karvės, ope ra, jog le riai, vo kiška „liau dies“ mu zi ka – vi sa 
ši Aust ri ja su sa vo im pe ri jos mi tais ir eu ro pers pek ty vo mis yra to kia, ko kia yra, nei ge ra, 
nei blo ga, kaip bū tų bet ku ri ki ta Vi du rio Eu ro pos ša lis, jei ko mu nis tai nebū tų pa mir šę 
iš ei ti. Gal būt kaip Lie tu va. Tik ka da mes iš mok si me pra dė ti ge riau gy venti?

Ona  Jurgaitytè
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die No raš tis

Da nu tė Gai lie nė

2001 m. rug pjū tis. Rug pjū tis kaip koks pjū ties me
tas. Pa ga liau su si tin ki tuos, ku rių per žie mą il gė jai si 
ir kū rei pla nus apie „jau greit greit pa si ma ty sim“. Iš 
Aust ra li jos at le kia at vi ru kas su plaz dan čia ant stie bo 
vė lia va ir skren dan čiu paukš čiu – „Paukš tis pa kel tas, 
vė lia va skren da!“ – ra por tuo ja J., mū sų la bai my li mas 
ko vo to jas su rim ti mi. Po pir mo mū sų ne ti kė to su si ti ki
mo Sid nė ju je virš ma no sta lo ka bo trum pas laiš ke lis: 
„Mie lai Da nu tei, pa si vaikš čio ji mą po Syd ney pri si min ti. 
Ne pa miršk: 1. Gy ve ni mas – tai lai mė. 2. Rim tis nie ko 
man dres nio ne at ne ša. Jur gis“. Jur gio tė vas, po ka ro 
bėg da mas nuo bol še vi kų, bū ti nai ver žė si į Aust ra li ją, 
nes bu vo tik ras, kad rau do na sis tva nas grei tai už lies ir 
Eu ro pą, ir net Ame ri ką. Na, gal dar ši tą bai siai to li mą 
že mės kam pe lį ne iš kar to pa sieks... Ten ir iš plau kė, 
pa si ė męs su au gu sius sū nus, ku rie jau bu vo ga vę vie tą 
Sorbo nos uni ver si te te. 

Klausyk,irmespavasariop,kaivėjas
Padvelkspernykščiaislapaisiržole,
Irišmiškųsugrįžtantiskirtėjas
      Šauks apie pi ni gus vi sa ger kle, –

Tadairmes,kuriųkišenėstuščios,
Oširdyspilnosjausmoirkalbos,–
       Ta da ir mes su rik si me, kad muštis
Pavasariomįlaisvęnepabos,

de kla muo ja Jur gis sa vo my li mą Ba lio Ruk šos ei lė raš
tį, pa ra šy tą dau giau kaip prieš pen kias de šimt me tų, o 
Jo lan ta juo kia si: „Jis vai kams vi sa da jį de kla muo da vo, 
kai už ei da vo sun kūs mo men tai“.

At va žia vo gru pė ko le gų iš Nor ve gi jos. Jie gi ria Vil nių, 
glos to šir dį kal bo mis, kad jau čia si čia kaip na mie, kaž ko
kie mes esam la bai gi mi nin gi. Ke liau ja me po va sariš kus 
Vil niaus ir neVil niaus kam pe lius ir vis šne ka mės apie 
dar bus ir rū pes čius. Kaip čia pa da rius grei čiau – kad 
pa siek tų pa gal ba tuos, ku riems jos la bai rei kia, kad tie 
skau dūs žmo nės bū tų ir vals ty bės rū pes tis. Klau si nė ja, 
kaip čia mes iria mės į prie kį, pa ga liau sa ko: „Na, mums, 
ži no ma, leng viau, mū sų val di nin kai dau giau sia yra pro
tin gi ir kom pe ten tin gi“. Tik pa vy das nu smel kia – taip 
no ri si, kad grei čiau ir čia.

Bai siai ro man tiškas lai kas na mie – pil na šur mu lio, 
vie ni išvažiuo ja, ki ti grįž ta, vie ni plau kia val ti mis, ki ti 
va žiuo ja dvi ra čiais, tre ti jau ruo šia bai da res, kaž kas nak
vo ja, kaž kas ke lia si anks ti ir iš va žiuo ja, kaž kas grįž ta 
vė lai, nes pa si ti ko nau jus sve čius. K. iš vy ko į dvi ra čių 
žy gį marš ru tu Klai pė da – Klai pė da. Iš Ka li ning ra do 
žy gei viai grį žo nu stė rę: ki tas pa sau lis! Viens per ki tą 
pa sa ko ja apie rėks nes par da vė jas, duo bė tus ke lius, 
„kva so“ sta ti nes gat vė se, pa niu ru sius žmo nes. Vi sa tai 
dar pui kiai at si me na me, bet jie tai ne. Mo kyk lo se tu rė tų 
bū ti pri va lo ma ka ri niopa trio ti nio ug dy mo pro gra ma. 
Du kar tus per me tus su so di ni į au to bu są ir nu ve ži į eks
kur si ją Ka li ning ra do sri tin. Ir nie ko ne rei kia aiš kin ti. 
Aiš ku, ne gra žu spok so ti į ki tų var gus. Bet jei ga lė si me 
bū ti pa vyz dys gra žes nio gy ve ni mo, tai te gu jie spok so į 
mus ir kaip nors te sku bi na tą sa vo de mok ra ti ją.

Va sa rą pa ga liau ga li ma pa skai ty ti į va lias. Ne „var to ti“ 
kny gas, skai tant tam, kad rei kia, tai, ką rei kia, tiek, 
kiek rei kia... An drea Weiss. Kny ga apie Tho mo Man no 
vai kų Eri kos ir Klau so gy ve ni mą. Pa siu tu siai ga būs, 
pa siu tu siai ne lai min gi. Pa ty rę tik rą jį kū ry bos džiaugs
mą, įė ję į kul tū ros is to ri ją, blaš ko mi emig ra ci jo je, aist
rin gai ne ken čian tys fa šiz mo, kan ki na mi at ei nan čių ir 
skau džiai nu trūks tan čių ho mo sek su a lios mei lės ry šių, 
var gi na mi nar ko ti kų. Klau sas ne iš tvė rė. Eri ka gy ve no 
dar il gai, bet at ro dė pa lū žu si. Aiš ku, ne aš tei sė ja ki tų 
gy ve ni mams, bet mė gi nu gal vo ti, kas ga lė jo su teik ti 
„stu bu rą“, ap sau go ti nuo daž nai spen gian čios tuš tu mos. 
O jei ti kė ji mas? Bet Klau so ro ma ne „Vul ka nas“ vie na 
he ro jė sa vo dar ne di de lėms duk roms mė gi na kal bė ti apie 
re li gi ją. Tai iš girs ta jos vy ras ir griež tai ją su drau džia 
sa ky da mas: „Juk ži nai, kad aš to ne mėgs tu“. Kas ži no, 
kiek tai au to biog ra fiš ka.

Tho mą Man ną ap sto jo jo gy ve ni mo nars ty to jai. Pra ėjo 
nu sta ty tas lai kas po jo mir ties, ir ta po pri ei na mi as
me ni niai do ku men tai, die no raš čiai, laiš kai. Ma rian ne 
Krüll, so cio lo gė fe mi nis tė, pa ga mi no kny gą apie šią 
šeimą. Kny gos pa an traš tė je –  pa ža das: KitokiaManų
šeimosistorija.Su ste bė ti nu įkarš čiu ir klas tin gu pseu
do ob jek ty vu mu „de mas kuo ja mas“ ego cen tri kas, jam 
savo gy ve ni mą nuo lan kiai pa au ko ju si mo te ris ir t. t. 
Ne mėgs tu ne do rų kny gų. Vis kas ne taip pa pras ta.
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Be si raus da ma se nuo se po pie riuo se vėl ran du kaž ka da 
man la bai pa ti ku sį teks tą. 1976 m. va sa rio 2 d. Ba ze lio 
(Švei ca ri ja) uni ver si te to psi chiat ri jos pro fe so rius Ga
e ta no Be ne det ti pa sa kė ju bi lie ji nę kal bą apie aust rų 
po etą Ge or gą Trak lį jo na muo se Zalc bur ge. Trak lis bu vo 
ge nia lus ir skau dus po etas, vi są gy ve ni mą ka muo ja mas 
sun kios me lan cho li jos, ne vil ties ku pi nų pri si mi ni mų iš 
sa vo bai sios vai kys tės, al ko ho lio, nar ko ti kų, pa ga liau 
nu si žu dęs.
Man, dar tik pra de dan čiai dirb ti kli ni ki nės psi cho lo gi jos 
ir psi chiat ri jos sri ty je, pa da rė la bai di de lį įspū dį ta ne
pa pras ta pa gar ba, su ku ria gar sus pro fe so rius kal bė jo 
apie to kių žmo nių kan čią ir kū ry bą. Su si da ro įspū dis, 
sa kė jis, kad to kie pa cien tai gy ve na eg zis ten ci jos ri bi
nė se si tu a ci jo se, kur žmo gui ten ka ypač skaus min gi 
po ty riai, prieš ku riuos Trak lio ei lė raš čių skai ty to jai 
jau čia si ma ži sa vo svei ku me. Vienavertus,pastebime,
kadšitaipbylojagilikančia;betdraugejaučiame,kad
šitaipnetikreiškiamatamtikrasubjektyvibūklė,bet
užgriebiamairobjektyvioji,kančioskupinaegzistencijos
pusė,kuriosmesnematome,nuokuriosesameatsitvėrę
savuojusveikumu.Taigikenčiantisžmogusyranetik
ligonis,betsykiuirpranašas...
Kaip tai sky rė si nuo lai ky se nos dau ge lio bio lo giš kai 
orien tuo tų va di na mų jų pro fe sio na lų, su ku riais daž
nai tek da vo su si dur ti. Jie pa si ska nau da mi „lukš ten
da vo“ sa vo pa cien tų „pa to lo gi jas“ ir vi sai ne slė pė ir 
ne si dro vė jo sa vo pra na šu mo jaus mo, ku rį ma nė tu rį 

tei sę tu rė ti dėl sa vo va di na mų jų ži nių ir sa vo va di na
mo jo sveiku mo. 

Pa ma čiau iš si pil džiu sią vi zi ją. Kiek kar tų at va žia vę į 
pil kus ir nu šiu ru sius so vie ti nius Tra kus fan ta zuo da vom, 
koks pui kus tai ga lė tų bū ti mies tu kas – Vil nius ar ti, 
pi lis pui ki, eže rai ro man tiš ki, is to ri ja tie siog po ko jom 
vo lio ja si. Da bar taip vis kas ir yra. Sau lė plies kia, ma
ši ną vos ran di kur pa si sta ty ti, kle ga va sa riš ka mi nia, 
jau už marš ty tas lai kas, kai vos akį me tus ga lė da vai 
at skir ti, kur lie tu vis, o kur „už sie nie tis“. Ežere jach tos 
ir ki to kie plau kio jan tys prie tai sai, su ve ny rų parda vė
jai ap gu lę vi są kran ti nę, lau ko (ir net eže ro) ka vi nė se 
sma gūs žmo nės, pil na vi so kio dy džio vai kų (kiek kar tų 
bu vo pra virk dę so viet me čio du ri nin kai ir bar me nai, jei 
net die ną su ma žais vai kais mė gi ni kur nors pri sės ti), 
pi ly je vai di ni mai, kon cer tai, iliu mi na ci jos. Kad taip ta 
mū sų Ne pri klau so my bė dar tver tų...

Lai do jom J. Vos spė ję už aug ti du jo vai kai. Ka puo se – 
ne var di ja mi ti tu lai, pa sie ki mai, tik vy rau ja ka žin koks 
be ga li nis tik ru mas. Tas fi ziš kai ne įga lus žmo gus su 
ne pa pras tai svei ka ir švie sia sie la, ga li ma sa ky ti, gy
ve no ki tiems. Ir ta ge ro kai per anks ty va mir tis – taip 
pat be dir bant ir už va duo jant ki tus. Pa gal vo jau – tai 
ge riau sia, ką ga li pa lik ti sa vo vai kams – tą tie siog ore 
tvy ran čią, be veik įma no mą pa čiu pi nė ti žmo nių Mei lę. 
Ži  nią, kad tai vie nin te lis ke lias į lai mę. 

Tomas Vyšniauskas. Pašto dėžutė. Ginučiai. 2001. Fotografija

dieNoraštis
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šiandiena

Ke lei vi niai lėk tu vai dau žo dan go rai žius ir mi nis te ri jas... 
Vyks ta ka ras, koks iki šiol dar ne bu vo ap ra šy tas nei 
ka ro kro ni ki nin kų, nei te ore ti kų, ka ras ne ži nia su kuo 
ir dar vi siš kai ne ži nia, kie no kon tro liuo ja mo je te ri to
ri jo je, prieš ku riuos ir už ku riuos žmo nes. Tūks tan čiai 
žmo nių žūva ne nuo bom bų ar šū vių – for ma liai te ro ris tų 
gin klai tė ra ne di de li pei liai ir kar to no rėž tukai.

Dar ne se niai at ro dė, kad glo ba lios ci vi li za ci jos rai da 
bus ga na pa pras ta – Eu ro pos Są jun ga ir JAV to liau 
stip rės, nes jos jau įro dė sa vo pra na šu mą ir ga lią, at si
kra čiu sios ko mu niz mo, Vi du rio ir Ry tų Eu ro pos vals ty
bės in teg ruo sis į Va ka rus, glo ba li za ci ja kaip ap skri tai 
tei gia mas pro ce sas il gai niui su kurs pa sau lį be et ni nių 
pro ble mų, be si ly gi nan čiu iš si vys ty mo ly giu ir pa na šiai. 
Mo der ni za ci jai ir de mok ra ti za ci jai prie šin sis gal tik ke
lios „niek da riš kos“ vals ty bės, ku rios, be je, iš nyks su lig 
sa vo pa ra no jiš kų dik ta to rių bio lo gi ne pa bai ga.

Iš tie sų prog no zių ga li my bės ri bo tos. Di de le da li mi 
jos pri klau so nuo lai ko to tar pio – prog no zuo to jai vi sa
da re mia si sa vo jo gy ve ni mo re a li jo mis ir ma din go mis 
sva jo nė mis. Po re ne san siš kų uto pi jų apie lais vus ir ne
pri klau so mus pi lie čius kles tė jo žan ras, vaiz duo jan tis, 
kad žmo ni jos at ei ties bui tį di de le da li mi są ly go s moks lo 
ir tech ni kos pa žan ga. Po li ti nis gy ve ni mas tech ni kos ir 
mo der nio sios epo chos ra šy to jams at ro dė bū si ąs har
mo nin gas ir ra cio na lus. XX a. ant ro je pu sė je žmo ni jos 
atei  tis, at ro do, tu rė jo pa suk ti kos mo so link, o pla ne tai, 
var du Že mė, pra na šau ta eko lo gi nė ka tast ro fa bei glo
ba lu sis kon flik tas. Am žiaus pa bai go je kos mo sas ta po 
ne įdo mus, žmo ni ja pa si nė rė į in ter ne to raiz gy ną, sa vęs 
klo na vi mą ir pan. Tai – moks li nė fan tas ti ka.

Po li ti kų su kur tos at ei ties vi zi jos ne iš ven gia mai yra 
op ti mis ti nės. Ypač tai pa sa ky ti na apie de mok ra ti nių 
ša lių po li ti kus, ku riems dėl su pran ta mų prie žas čių 
leng viau gau ti val džios in stru men tus „ge res niam gy
ve ni mui“ kur ti nei ren gi mui si gy ven ti blo giau. 

Prieš de šimt me tį, šal ta jam ka rui pa si bai gus, po li tolo
gai, tai gi moks li nin kai, siū lė du at ei ties mo de lius. Pasak 
op ti mis ti nio (fu ku ja miš ko jo) – kon fron ta ci jų be pro tybė 
bai gė si, mū sų lau kia gy ve ni mas li be ra lios de mok ra tijos 
ir rin kos są ly go mis, ku rio mis ne ga li mi ne tik ka rai, bet 
ir di des ni po li ti niai nesu si pra ti mai. Tie siog is to ri jos 
pa bai ga. Pa sak pe si mis ti nio (han ting to niš ko jo) – kaip 

tik da bar pra si de da „nau jie ji Vi du ram žiai“ – ne si bai
gian tis ka ras už ti kė ji mo tie sas ir šven tą sias vie tas, 
ka ras tarp ci vi li za ci jų.

Ne sun ku at spė ti, ku ris mo de lis bu vo pa trauk les nis po
li ti niam de mok ra ti nių vals ty bių eli tui. Jis džiū gau da  mas 
ėmė lauk ti ža dė to sios is to ri jos pa bai gos. Bet, su griu vus 
dan go rai žiams, pa si ju to už pul tas ka žin ko kios prie šiš kos 
ci vi li za ci jos. Ci vi li za ci jos, ko kios ne tu rė jo bū ti.

Dau gu ma ame ri kie čių ir eu ro pie čių da bar jau su tinka, 
kad ci vi li za ci jos, gy ve nan čios mū sų pla ne to je, ne tik 
ga li bū ti, bet ir yra skir tin gos. Ta čiau ne la bai su vo kia, 
kodėl vie nai rei kia stai ga pul ti ki tą, ko dėl an ti glo ba liz mo 
vė lia va, at ro do, ve dan ti tik ge ro vės ir tei sės men kė ji mo 
lin kme, tam pa vis pa trauk les nė. Ko dėl eu ro at lan ti nės 
ci vi li za ci jos ir de mok ra ti jos ko ri fė jus – JAV – aiš kiai 
va di na ma Blo gio Im pe ri ja?

Į tai jau prieš ke le tą me tų at sa kė Zbig nie was Brze
ziñskis, ne blo gai pa ju tęs JAV po li ti kos jė gą ir sil p
numą. 

Pa sak jo, JAV, yra vals ty bė, tu rin ti glo ba lų ga lios 
mo no po lį. Taip dar nie ka da ne bu vo. Ro ma ka dai se bu vo 
vie nin te lė, bet vis dėl to ne glo ba li. JAV yra tik riau siai 
pir ma ir pas ku ti nė glo ba li su per vals ty bė. Glo ba lus jos 
ka ri nis pa jė gu mas, glo ba li – eko no mi kos įta ka, glo balus – 
kul tū ri nis pa trauk lu mas ir kaip vi so to re zul ta tas – ir 
po li ti nė jė ga. Tai pir mo ji ne ag re sy vi, ne pik tybi nė glo ba li 
su per vals ty bė, – stip ri ir pa gal sa vo su pra ti mą – do ra.

Te oriš kai JAV yra pa jė gios bet ku riai glo ba liai mi sijai. 
Emo ciš kai JAV kaip vals ty bė ke lia ne bai mę, o pa vy dą 
ir, užuot su si vie ni jus prieš ją, ska ti na bū ti jos drau gu, 
bū ti kaip ji. JAV są jun gi nin kai yra są jun gi nin kai ne 
to dėl, kad jie stip rūs, o to dėl, kad sil pni, ir jiems rei kia 
Ame ri kos to kios, ko kia ji yra.

Ta čiau JAV ne tik vie nin te lė. Ji, pa sak ki to au to ri
te to – Sa mu e lio Hun ting to no, – vie ni ša su per vals ty bė. 

Di džiau sias pa vo jus jai – dėl sa vo ga lios mo no po lio 
tap ti izo liuo ta nuo vi sų ki tų, tap ti sa vo glo ba lių ga li
my bių au ka. Is to ri ja mo ko, kad su per vals ty bė ne ga li 
vieš pa tau ti il gai, jei gu ji ne pa siū lo – pa si ti kė da ma ir 
di džiuo da ma si sa vi mi – vi sam pa sau liui reikš min gos 
mi si jos. To kia bu vo Ro mos, Pran cū zi jos, Di džio sios 
Bri ta ni jos pa tir tis. Jos tu rė jo aiš kiai su vok tą mi si ją, 
bet vė liau jos ne te ko. 

Fu Tu ro lo Gi nės aisT ros

Egi di jus Va rei kis
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EGi di jus Va rEi Kis

Tomas Vyšniauskas. Pasaulio prekybos centras niujorke. 
2001. Fotografija

Mi si jos ne bu vi mas ke lia me sia nis ti nes idė jas ki to se 
ci vi li za ci jo se. Azi ja ir is la mo pa sau lis, iš nau do da mi 
 eu ro pie čių is to ri nį ma zo chiz mą ir nuo lai džia vi mą, gali 
sėk min gai reikš ti pre ten zi jas į vis dar Eu ro pos ir trans
at lan ti nės ben dri jos dik tuo ja mą pa sau lio tvar ką. JAV 
ne ga li bū ti nei pa sau lio po li ci nin kas, nei ban ki nin kas, nei 
mo ra lis tas. Pir ma jai mi si jai trūks ta le gi ti mu mo, antra
jai – lik vi du mo, tre čia jai – ne pri ekaiš tin gos re pu ta ci jos.

Ko mu niz mo žlu gi mo pa sek mė ir JAV puo se lė ta nau ja 
pa sau lio tvar ka pa si ro dė esan ti ne de mok ra ti jos ir tra di
ci nių ver ty bių trium fas, o, pri tai kius Brze ziñskio są vo
ką – kor nu ko pi ja, Gau sy bės Ra go ieš ko ji mas ar kū ri mas. 
De mok ra ti jos gė ris im tas su vok ti kaip lei di mas re a li zuo ti 
he do nis ti nius ins tink tus... Vi sa ki ta – tie siog juo kin gos 
ne prag ma tiš kos smul kme nos. Pa ke liui į kornu ko pi nę 
vi suo me nę lais vė at si ski ria nuo at sa ko my bės – lei džia ma 
vis kas, kas pa to gu ir ma lo nu, net pa brė žiant, kad to kie 
lei di mai yra ko ne svar biau si civi li za ci nės to le ran ci jos ir 
uni ver sa lu mo iš ko vo ji mai. Vaka rai per Šal tą jį ka rą ko
vo jo mo ra li niais ar gu men tais ir ta po pra na šes ni. De ja, 
po įspū din gos ka ro pa bai gos jiems pa tiems mo ra li niai 
ar gu men tai ne be at ro do svar būs. 

JAV, kaip ir vi sa krikš čio niš ko mis ver ty bė mis pa 
grįsta ci vi li za ci ja, šian dien te bė ra pa si rin ku si gry nai 
gy ny bi nę stra te gi ją. Ji lei džia si bū ti nie ki na ma ir pa
juo kia ma, ver čia ma at gai lau ti pa si duo da net ta da, kai 
nė ra kal ta, be to, ir pa ti nė kiek ne gai li sa vęs, vers  da

ma savą ją krikš čio ny bę tai ky tis prie kaž ko kio mi ti nio 
„pro greso“. 

To kia si tu a ci ja yra ge ra dir va an ti krikš čio niš kai 
eks pan si jai, pa gun da pul ti Blo gio Im pe ri ją, smog ti į 
smū giui ne pa ruoš tą vie tą. Pa gun da tiems, ku rie ma no si 
ga lį tie siog pa si ty čio ti iš ga lin giau sios pa sau lio vals ty
bės, pa gun da tiems, ku rie ma no, kad JAV dėl nu ro dy tų 
pro ble mų ta po sil pna, ga lop pa gun da pri sie ku siems 
an ti glo ba lis tams ir krikš čio ny bės prie šams. 

Tiek apie prie žas tis, dėl ku rių lėk tu vai rė žė si į dan
go rai žius.

O da bar apie pa sek mes. Ne sku bė ki me tvir tin ti, kad 
pa sau lis po tra ge di jos pa bu do ki toks. Ir ar tik rai tu rė
jo ki toks pa bus ti. Te ro riz mas – tai vi sų pir ma de mo
rali za ci ja. JAV ne tu ri im tis des pe ra tiš kų veiks mų ir  
pul ti į ka rą su ne ži no ma ci vi li za ci ja. Pas ta ro ji pra
dė jo, nes, ma tyt, ka riau ti no ri, taip pat no ri pri mes ti   
sa vo stra te gi ją. Tad gal ge riau lik ti ne iš muš tiems iš 
vėžių. Re ak ci ja į te ro rą ro do, kad JAV (ir Eu ro pos) 
vi suo me nė nė ra to kia be vil tiš ka, kaip tei gė kai ku rie 
 auto riai, juo  lab kad ne lai mės aki vaiz do je at gy ja ir su
stip rė ja rei kia mi jaus mai. Tik su vok ti sa vo klai das, 
 pa gal vo ti protu tų, ku rie vi sais am žiais au ko jo si dėl 
 ver ty bi nių da ly kų, ku riuos krikš čio niš ka ci vi li za ci ja  
kiek pri  mir šo. JAV ir trans at lan ti nei ben dri jai ge riau iš
veng ti ci vi li za ci jų ka ro, net jei gu ir ruo šia ma si jį  ka riau ti. 
Šian dien si tu a ci ja pa lan kes nė tiems, ku rie no ri ka riau

ti, kitaip argi jiems ver tė jo...
Tuo met pa si ro dys, kad is la mo 

eks pan si jos sėk mė  visiškai ne ga
ran tuo ta. Ra di ka laus is la mo apo
lo ge tai  ga li smog ti tik iš pa sa lų, 
su kel ti trum pa lai kį efek tą, nes fi
ziš kai te bė ra sil pni, o re gio no ša lys, 
kaip ir ka dai se krikš čio nys, ga li 
pa skęs ti tar  pusa vio san ty kių aiš
ki ni mesi, o trans at lan ti nę ben dri ją 
pa lik ti lauk ti ge res nių lai kų.

Grįž tant prie fu tu ro lo gi jos ir 
fan ta zi jų, ver ta pri si min ti, kad 
jokia sciencefiction ne nu ma tė ir 
ne nu ma to lai min gos pa sau lio pa 
bai gos de mok ra ti jos, rin kos eko
no mi kos ir pi lie ti nės vi suo me nės 
ar is la miš kos kul tū ros ir po li ti nės 
dok tri nos są ly go  mis. Pa grin di nės 
pro ble mos, su ku rio mis ci vi li za ci
jos su si du ria – tai mo ra lė, mei lė, 
są ži nė, gėda. Atro   do, kad to ne iš
moks ta ma, nes kas kart kliū na ma 
už to pa ties... 
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Pa gal mo der nią tei sin gu mo sam pra tą 
įsta ty mai tu ri ga lio ti ly giai vi siems – 
ka ra liui ir pre zi den tui, el ge tai ir pro
fe so riui. Nors rei kė tų kiek įma no ma 
at si žvelg ti į ša lių ir tau tų pa pro čius 
bei tra di ci jas, pa na šūs įsta ty mai tu
rė tų ga lio ti vi sur. Ta čiau tik ro vė il gai 
ne pa klu so šiems te ori niams rei ka la
vi mams. Trauk ti bau džia mo jon at sa
ko my bėn ga lin guo sius bu vo ge ro kai 
sun kiau, ne gu ei li nius pi lie čius. Be 
to, tei sin gu mo įgy ven di ni mą ri bo da vo 
vals ty bių sie nos. Bet ku ri ša lis – ar 
ji bū tų dik ta tū ra, ar de mo kra ti ja – 
ga lė da vo ap sau go ti sa vo smo gi kus 
nuo baus mių, ne iš kel da ma by lų ir 
at si sa ky da ma juos per duo ti ki toms 
ša lims. To dėl dau ge lį pra džiu gi no tai, 
kad per pas ta ruo sius ke le rius me tus 
dviem dik ta to riams – Či lės Au gus to 
Pi no che tui ir Ser bi jos Slo bo da nui Mi
loševi čiui – bu vo iškel tos baudžia mo
sios by los už nu si kal ti mus žmo ni jai, 
ku riuos jie įvyk dė val dy da mi sa vo 
ša lis. Nors il gai niui Pi noc he tas bu vo 
pa leis tas dėl am žiaus ir li gų, jis vis 
dėl to sė dė jo na mų areš te 16 mė ne sių, 
o Milo še vi čius bu vo iš duo tas tarp tau
ti niam Ha gos tri bu no lui. Pa si gir do 
bal sų, tvir ti nan čių, kad tarp tau ti nė 
tei sė pa ga liau su bren do, pa nai kin tas 
li gi šiol ga lio jęs ša lių va do vų de fac to 
imu ni te tas, ir ga lin gi pik ta da riai ne
bega lės ti kė tis, jog liks ne nu baus ti 
net už bai siau sius nu si kal ti mus. Ir 
ka dan gi va do vams da bar ga lios pa na
šios tai syk lės kaip ir ei li niams pi lie
čiams, jie tu rė sią at sar giau pa sver ti 
sa vo žings nius, prieš su si do ro da mi su 
po li ti niais prie šais, pra dė da mi ka rą ar 
tau ti nį va ly mą. Tad pa sau lis bū si ąs 
ne tik tei sin ges nis, bet ir ge res nis, 
nes vals ty bių smur tas bus šiek tiek 
su tram dy tas.

Šališkasis teisingumas

At si ra do ne vie nas, o du tarp tau ti nį 
tei sin gu mą lai duo jan tys in stru men tai 
– spe cia lūs teis mai ir vi suoti nės ju ris
dik ci jos te ori ja. Mi lo še vi čius su im tas 
nu ro dy mu Tarp tau ti nio Ha gos tri bu
no lo, ku rį su kū rė JTO Sau gu mo ta ry
ba. Pa našus tri bu no las tiria ge no ci dą 
Ru an do je, ke ti na ma pa na šius teis mus 
kur ti Kam bo džo je, Rytų Ti mo re ir Sie
ra Le o nė je. Pi no che tas bu vo su lai ky
tas re mian tis vi suo ti nės ju ris dik ci jos 
te ori ja, pa gal ku rią ma gist ra tai ga li 
bau džia mo jon at sa ko my   bėn trauk ti 
nu si kal ti mais įta ria mus as me nis, 
ne pai sant nei nu si kalti mo vie tos, nei 
kal ti na mo jo pi lie ty bės. Bu vęs Či lės 
dik ta to rius bu vo su im tas Lon do ne 
pa gal areš to or de rį, pa si ra šytą Is pa
ni jos tei sė jo, nors Pi no che tas bu vo 
kal ti na mas įvyk  dęs nu si kal ti mus Či
lė je gy ve nu siems Is pa ni jos pi lie čiams. 
Tai gi vie nos ša lies teis mo pra šy mu 
ant ros šalies val džia su lai kė tre čios 
ša lies pilie tį, nors jis jo kių nu si kal ti
mų ne įvyk dė nei pir mo je, nei ant ro je 
ša lyje. Bel gi jo je ir gi ga lio ja įsta ty mai, 
lei džian tys teis ti as me nį už nu si kal ti
mus, įvyk dy tus ne Bel gi jos te ri to ri jo je. 
Gru pė pa les ti nie čių ne se niai prašė 
vie tos teis mo iš kel ti by lą da bar ti niam 
Iz ra e lio mi nist rui pir mi nin kui Arie liui 
Ša ro nui, esą at sa kin gam už 1982 m. 
iz ra e lie čių są jun gi nin kų įvyk dy tas žu
dy nes dvi ejo se pales ti niečių sto vyk lo se 
Li ba ne (Sab ro je ir Šati lo je).

Ta čiau ne vi si už si de gė nau jo sios 
tvar kos en tu ziaz mu, iš da lies to dėl, 
kad jos trū ku mai tiek pat aki vaizdūs, 
kaip ir pri va lu mai. Jau iš pir mo žvilgs  
nio aiš ku, kad nau ji in stru men tai 
nau do ja mi ša liš kai ir kad  galingų ša lių 
galin gie ji išsau go sa vo imu ni tetą.

Tarp tau ti nio tei sin gu mo įran kiai 
tai ko mi ša liš kai. Kad ir ko kie bū tų 

Mi lo še vi čiaus ir jo ka riau nos nu si
kal ti mai Bos ni jo je ir Ser bi jo je, jie 
ne  pri lygs ta Ru si jos vyk do mam te ro rui 
Čečė ni jo je. Ta čiau Ru si jos va do vai – 
ger bia mi sve čiai vi sa me pa sau ly je, 
o JAV pre zi den tas ne se niai pa si di
džiavo, kad jam pa si sekė įžvelg ti Puti
no sie  lą, jog Ru si jos pre   zi den tas – są ži
nin gas ir tie sus žmo
gus. Pa ga liau pats 
Mi lo še vi čius pa te  
ko ne ma lo nėn tik 
1999 m., kai me tė 
iš šū kį Va ka rams, 
nors Bos ni jo je nu žu
dy ta ge ro kai dau giau 
žmo  nių ne gu Ko so
ve. Ha  gos tri bu no las 
kruopš čiai ti ria ser
bų smur to veiks mus Ko so ve, bet rim tai 
ne ty rė nei NA TO ant puo lio tei sė tu mo, 
nei žmo gaus tei sių or ga ni za ci jų pra ne
ši mų, kad per NA TO ant puo lius žu vo 
apie 500 ci vi lių gy ven to jų. Čia nė ra 
nie ko nuo sta baus, rašo JTO uni ver
si te to To ki ju je vi ce rek to rius Ra mešas 
Tah ku ras, kai tri bu no lo būs tinė yra 
NA TO ša ly je, kai dau gu mą jo iš lai dų 
pa den gia NA TO ša lys, kai įkal čiai 
prieš Mi lo še vi čių ir jo sėb rus pa rem ti 
NA TO per duo ta medžia ga. Ir ne kils 
jo kio pa vo jaus ga lin gų jų ša lių de fac to 
imu ni te tui, kol ne bus pa keis ta spe cia
lių teis mų su da ry mo tvar ka. Teis mus 
įga lio ja JTO Sau gu mo ta ry ba, ir jai 
pri klau san čios ga ly bės tu ri ve to tei sę. 
Pu ti nas ga li mie go ti ra miai. 

Te oriškai vi suo ti ne ju ris dik ci ja pa
si kliau jan tys teis mai tu ri bū ti ma
žiau ša liš ki. Ta čiau te ori ja – vie nas 
da ly kas, o tik ro vė – ki tas. De ši ny sis 
gene  ro las Pi no che tas su lai ko mas, 
o Ku bos dik ta to rius Cast ro, ku rio 
val džia ne bu vo nė kiek švel nes nė, 

KęSTUTIS K. GIRNIUS
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ke liau ja kur no ri. Sun ku įsi vaiz duo
ti, kad bū tų ke lia ma by la bu vu siam 
Ame ri kos už sie nio rei ka lų mi nist rui 
Kis sin ge riui už slap tą Kam bo džos 
bom bar da vi mą 1973 m. per Viet na mo 
ka rą ar ba Ame ri kos ge ne ro lams už na
pal mo nau do ji mą prieš viet na mie čius. 
Ir jei bū tų ke lia mos to kios by los, kiek
vie nos ša lies val džia tu rė tų nu spręs ti, 
ar rei kia gerb ti iš da vi mo pra šy mą, 
ga lu tinį nu ta ri mą vei kiau siai lem tų 
glo ba li nės po li ti kos pri ori te tai, o ne 
vi suo ti nio tei sin gu mo nor mos.

Ta čiau esa ma ir di des nių rū pes čių, 
iš ku rių ver ta pa mi nė ti du. Pir ma, spe
cia lūs teis mai ir vi suo ti nė ju ris dik ci ja 
pažeidžia val džių pa da li ji mo prin ci pą, 
iš vie tos val džios ir par la men ta rų 
at im da mi ga li my bę pa tiems spręs ti, 
kaip ge riau siai įveik ti pra ei tį, nu tar ti, 
kas da ry ti na, sie kiant lai duo ti ne tik 
tei sin gu mą, bet ir gy ven to jų tar pu sa
vio su si tai ky mą. An tra, pri mes da mi 
ki tiems sa vo ju ris dik ci ją, spe cia lūs 
teis mai ir ma gist ra tai iš reiš kia ne pa
si ti kė ji mą vie tos tei sė sau gos or ga nais, 
sa vi na si aukš tes nę kom pe ten ci ją bei 
do ro vi nę įžval gą. O tai at si duo da ju
ri di niu ko lo nia liz mu.

Dažnai tvir ti na ma, kad tei sin gu
mas – svar biau sia ver ty bė, ku riai 
įgy ven din ti rei kia su teik ti pir me ny bę. 
Kaip žmo gui, taip ir vals ty bei ne va lia 
im tis jo kių veiks mų, ku rie pa žeis tų 
tei sin gu mą ar ba už kirs tų ke lią jį įgy
ven din ti. Ma nau, kad abu tei gi niai 
klai din gi. Ne rei kia be iš ly gų teik ti 
pir me ny bės tei sin gu mui. O vals ty bės 
ir jų at sa kin gi pa rei gū nai pri va lo sa vo 
do ro vi niuo se spren di muo se dau giau 
reikš mės skir ti al ter na ty vių veiks
mų su ke lia moms pa sek mėms, ne gu 
ei li nis   žmo gus. Po ka rų, re vo liu ci jų 
ar kito kių di des nių su krė ti mų, su
skal dan čių vi suo menę ir išar dan čių 
bend ruo me nės vi daus sai tus, ne pa
pras tai svar  bu ras ti prie mo nių su si
skai dy mui įveik ti. Var gu ar ge riau sias 
bū das tai pa da ry ti yra nu si kal tė lių 
ar ba nu ga lė to jų trau ki mas bau džia
mo jon at sa ko my bėn. Sėk min giau si 
per ėji mai iš dik ta tū ros į de mok ra ti ją 
ne re tai bu vo grindžia mi nu ta ri mais, 
kad nu ei nan tys nuo sce nos ne bus 

baudžia mi. Taip bu vo Is pa ni jo je po 
Fran co mir ties, įti ki nant Pi no che tą 
ir ge ne ro lus pa si trauk ti iš val džios 
Či lė je, vyks tant ko mu nis tų val džios ir 
So li da ru mo de ry boms Len ki jo je. Pie tų 
Af ri ka nu ta rė, kad tie sos ko mi si jos ir 
am nes ti ja la biau ska tins su si tai ky mą 
ir ša lies kles tė ji mą ne gu bal tų jų va do
vų teis mai. Kiek vie nu at ve ju val džios 
kai tos lo gi ka ne su dė tin ga – jei ne ten
kan tys val džios nu jau čia, kad jie bus 
per se kio ja mi, jie lai ky sis val džios iš 
pas ku ti nių jė gų ir ne si skai ty da mi su 
prie mo nė mis. Tad, sie kiant tai kaus 
spren di mo, rei kia juos įti kin ti, kad 
jiems ne gre sia nei teis mas, nei koks 
nors su si do ro ji mas. To kiais at ve jais 
tei sin gu mas gal bu vo pa žeis tas ir nu
si kal tė liai li ko ne nu baus ti, bet nie kas 
ne ga li pri kiš ti šių ša lių po li ti kams, 
kad jie tu rė tų ri zi kuo ti su iru te ar 
nelais vės pra tę si mu vien dėl to, kad 
ka žin ko kie tei sin gu mo rei ka la vi
mai bū tų pa ten kin ti. Ne va lia vie tos 
gy vento jų, ku rie sa vo kai liu pa tirs 
nu ta ri mo pa sek mes, mo ky ti, ką jie 
to kiais at ve jais tu ri da ry ti.

De mok ra ti nė se vals ty bė se teis mai 
yra ne pri klau so mi, bet ne vi sa ga liai. 
Jie tai ko įsta ty mus, gal juos in ter pre
tuo ja, bet jų ne pri ima. Tai par la men to 
dar bas. Jei įsta ty mų lei dė jai pa ste bi, 
kad kai ku rie įsta ty mai ne veiks min gi 
ar su ke lia įvai rių bė dų, tai ga li juos 
pa tiks lin ti, pa keis ti ar pa nai kin ti. 
Ka da ir kaip keis ti – bus po li ti nis 
spren di mas, o spren di mo veiks min
gu mą nu lems po li ti nė iš min tis. Bet 
spe cia liems teis mams ir vi suo ti nei 
ju ris dik ci jai to kie su var žy mai kaip 
tik ne ga lio ja. Jų sa va ran kiš ku mas 
pa virs ta vi sa ga ly be, ka dan gi vie tos 
po li ti kai ir žmo nės ne ga li nu sta ty ta 
tvar ka pa keis ti jų įga lio ji mų ir vei
ki mo pro ce dū rų. Iš orės teis mai yra 
aukš čiau vie tos po li ti nių pro ce sų, 
tai gi aukš čiau žmo nių va lios, tad ir 
de mok ra ti jos.

Val džių pa da li ji mo prin ci po pa nei
gi mą ir teis mų iš aukš ti ni mą ga li ma 
mė gin ti pa tei sin ti įvai riai. Ku riant 
spe  cia lius teis mus, pa pras tai aiš ki
na ma, kad šio se ša ly se tei sėt var kos 
sis te ma tiek pa kri ku si, jog ne ga li 

už tik rin ti tei sin gu mo. Tei gi nys la bai 
abe jo ti nas ir pri me na ko lo nis tų tei
gi nius, jog čia bu viai ne pa jė gūs sa vęs 
val dy ti, tad rei kia pa tiems di džiad
va siš kai im tis to kios at sa ko my bės ir 
naš tos. Bet net jei spe cia lių teis mų 
kū ri mo mo men tu vie tos tei sėt var ka 
bū tų ne veiks min ga, reik tų daž nai 
tik rin ti, ar pa dė tis ne pa ki tu si ir ar 
teis mai nebe  rei ka lin gi. Ta čiau Ha gos 
tri bu no lo įga lio ji mų truk mė ne ri bo ta. 
Tai, kad Ser bi jos val džia su ėmė Mi lo
še vi čių ir per da vė jį Ha gos tri bu no lui, 
lei džia su pras ti, kad pa dė tis Ser bi jo je 
tiek pa ki to, jog ša lis su bren do ir pa ti 
ga li spręsti, kas da ry ti na su Mi loševi
čiu mi ir jo ben drais.

Tarp tau ti nių teis mų ir vi suo ti nės 
ju ris dik ci jos ša li nin kai daž nai taria, 
kad teis mai ir tei sin gu mas vei kia 
aukš tes nė je plot mė je ne gu po li ti ka. 
Tad rei kia teis mus izo liuo ti nuo po li
ti nių pro ce sų, ypač ša ly se be di des nės 
de mok ra ti jos pa tir ties. Teis mų veik
lą nu le mia prin ci pai, o po li ti ką – tik 
siau ri in te re sai. Tei sė jai ne ša liš kai 
in ter pre tuo ja įsta ty mus, siek da mi 
tei sin gu mo, po li ti kai pri ta ria ne
šva riems kom pro mi sams sa vo ar ba 
par ti jos nau dai. Kon tras tas gal ir 
glos to tei sė jų ir pro ku ro rų sa vi meilę, 
bet jis vi siš kai ne įti ki na mas. Tei sė jai 
ir pro ku ro rai nė ra tokie skais tūs, o 
po li ti kai tiek su si kom pro mi ta vę. Pa
kan ka pri si min ti bu vu sius Lie tu vos 
ge ne ra li nius pro ku ro rus, Lie tu vos 
kon sti tu ci nio teis mo nuos p ren dį dėl 
tei sė jų al gų. Na cių Vo kie ti jo je tei sė jai 
bu vo val džios rams tis. Prin ci pai gal 
ir li ko svar būs, bet jie bu vo nacis ti
niai, o ne bur žu a zi niai. JAV teis mai 
be veik šimt me tį ne pa ste bė jo juo dųjų 
dis kri mi na vi mo, Pran cū zi jos teis mai 
be veik iki šios die nos už mer kę akis 
prieš val džios vir šū nių ko rup ci ją.

Mi lo še vi čių rei kia teis ti, rei kia jį 
ir nu baus ti. Ne Ha go je, o Belg ra de, 
pa sikliau jant Ser bi jos įsta ty mais. Su
dė tin  goms gy ve ni mo pro ble moms nesti 
leng vų spren di mų. Ir spe cia lių teis mų 
kū ri mas bei vi suo ti nės ju ris dik ci jos 
pri me ti mas nė ra ta ste buk lin ga laz
de lė, ku ri pa ša lins Bal ka nų ar Af ri kos 
pro ble mas.

ŽVILGSNIS
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ĮPras Tas, KaiP… Kom Piu TE ris

Gy ve nam in for ma ci jos am žiu je, – taip sa ko ma. Mo
ko mės val dy ti šio am žiaus žir gą – in for ma ci ją, – taip 
vei kia ma. Ko dėl? Nes ne la bai es ti al ter na ty vų – to
kios žai di mo tai syk lės. Jei ne mo ki skrai dy ti šluo ta, 
ga li pre ten duo ti žais ti fut bo lą, bet ne kvi di čą1. Jei 
ne drau gau ji su eprie tai sais bei reiš ki niais, ri zi kuo ji 
į stam bius  žai di mus vi sai ne pa tek ti. Žmo nės tai su vo
kia: mo ko si patys, per ka kom piu te rius sau, sa vo vai
kams, sa vo vaikų mo kyk loms, sa vo įmo nėms. Įmo nės 
ke pa in ter ne to sve tai nes tar si re kla mi nius buk le tus, 
ne be ma ny da mos, kad tai pra ban ga. Tin kluo se nuo lat 
gims ta ir mirš ta daugy bė nau jų pa slau gų – įmo nės 
ty ri nė ja nau ją ją erd vę ir ieš ko jai tin ka mų gy ven to jų. 
Žmo nės ty ri nė ja tuos gy ven to jus ir ieš ko sau ma lo nių 
ar ba nau din gų. Tra di ci nė žiniask lai da klo nuo ja sa vo 
at vaiz dus vir tu a lioj erd vėj, ran da si ir spe ci fi nių šios 
erd vės vei kė jų, ne tu rin čių, pvz., po pie ri nio kū no. Kin ta 
ne tik dar bo įpro čiai: vai kai no ri do va nų ne be pliu ši nių 
meš ki nų, ir net ne Le go, bet kom piu te ri nių žai di mų. 
Stu den tai raš to dar bus pa tei kia šva riai kom piu te riu 
su rink tus ir ge rais spaus din tu vais at spaus din tus (ar ba 
nu ko pi juo tus/nu pirk tus in ter ne te), o li te ra tū ros są ra šai 
pil ni nuo ro dų į šal ti nius, ku rių sa vo mis ko jo mis nu ė jęs 
į bib lio te ką nė min ties ne tu rė tum su ras ti. Ma žai kas 
be siun čia dai liai iš ve džio tus žo džius iš kvėpin tuo se 
vo ke liuo se, o tik „pa gro ję“ mi nu tę ki tą kla via tū ra ir 
spus te lė ję send iš sau go se nuo sius draugus ir net nau jų 
su si ran da. Sa ko, vie nas pa aug lys Japo ni jo je per die
ną iš siun čia de šim tis SMS ži nu čių – idant ne si jaus tų 
izo liuo tas to kia me sa vim už si ė mu sia me pa sau ly je. 
Jau spė jom pa bū ti liu dy to jais ir ever slo po tvy nio, ir 
atoslū gio. Ga lim ža vė tis sve ti ma šlo ve ir skai čiuo ti 
sve ti mus nuos to lius – in for ma ci jos am žiu je tam pui
kiau sios ga li my bės. To dėl ga lim sa ky ti, kad vi suome nė 
in for muo ta (ar bent tu ri ga li my bę to kia bū ti), ir apie 
in for ma ti kos da ly kus taip pat. 

o Tuo mE Tu TE aT rE...

Po li ti kai kal ba, kad rei kia kur ti in for ma ci nę vi suo
me nę. Es tai, kaip vi suo met, kal bė ti apie in for ma ci nę 

TarP Kom Piu TE rių ir bu ro Kė lių 

Guo da Ste po na vi čie nė

vi suo me nę ir veik ti jos la bui pra dė jo ge ro kai se niau ir 
jau nu si pel nė ly de rio var do – net gi suo mius ap lenk ti 
bau džia si. Es ti jo je įdieg ta pir mo ji pa sau ly je (kaip tei
gia pa tys es tai) vei kian ti evy riau sy bė – mi nist rai, nors 
kol kas dar su si rin kę vie no je fi zi nė je pa tal po je, dir ba 
vir tu a lio je erd vė je. Su tau po ma maž daug 3 mi li jo nai 
po pie riaus la pų per me tus. Evy riau sy bės in for ma
ci nė sis te ma ne tik tau po me džius bei pi ni gus, bet ir 
ko ky biškai pa ge ri na ka bi ne to dar bą, ypač skaid ru mo 
ir ope ra tyvu mo pras me. Ki tas stam bus ir ne ma žiau 
gar sus mo kyk lų pri jun gi mo prie in ter ne to pro jek tas 
la bai ne es tiš ku pa va di ni mu „Tig ro šuo lis“ sėk min gai 
įgy ven din tas jau prieš ke le rius me tus. 

Šian dien lie tu viš ko ji BNS ra šo: „Lie tu vo je spar čiai 
ku ria ma in for ma ci nė vi suo me nė“. Ži nu tė je kal ba ma, 
kad kom piu te ri zuo da mi mo kyk las per ke lis me tus pa
si vy si me lat vius bei es tus, o per ke tu ris – pa siek si me ir 
lem tin guo sius ES stan dar tus (1 PC de šim čiai moks lei
vių). Iš tie sų ste bint įsta ty mų lei dy bos nau jie nas pa na šu, 
kad už mo jai ne men ki. Per 2001 m. pir mą  pus me tį šio je 
sri ty je bu vo pri im ta kaip nie kad daug spren di mų.

Štai va sa rį Sei mas pa tvir ti no Na cio na li nę in for ma ci
nės vi suo me nės plėt ros kon cep ci ją, ku rio je ap ta riama, 
ką rei kė tų nu pirk ti ir ko iš mok ti, idant vi suo me nė 
tap tų in for ma ci ne. Ku ria ma na cio na li nės in for ma ci
nės vi suo me nės plėt ros stra te gi ja, ku rios ob jek tas dar 
pla tes nis, ap iman tis ir moks lą, ir švie ti mą, ir eko no mi
ką, ir so cia li nius rei ka lus. Sei me vei kia In for ma ci nės 
vi suo me nės ko mi si ja, ko mi si ja to kiu pat pa va di ni mu 
dir ba ir prie Vy riau sy bės, Vi daus rei ka lų mi nis te ri jo je 
įkur tas In for ma ci nės po li ti kos de par ta men tas, pla nuo
ja ma jo funk ci jas per duo ti nau jai ku ria mam ko mi te tui 
prie Vy riau sy bės. Vy riau sy bė pri ta rė moks lo ir tech ni
kos Bal to sios kny gos kū ri mui. Skam ba rim tai ir net gi 
bau gi na mai. Tiek ins ti tu ci jų bei ini cia ty vų, ir vi sos 
to kios gražios. Tad ar jau ga li me sa ky ti, kad val džia 
yra in for muo ta, ir apie in for ma ti kos da ly kus taip pat? 
Ar po me tų ki tų jau gy ven si me in for ma ci nė je vi suo me
nė je? Ir pa ga liau, kas gi vis dėl to yra to ji in for ma ci nė 
vi suo me nė ir kaip ji at si ran da?

VISuomeNė

1 Erd vi nis fut bo lo va rian tas, žaidžia mas Row lings su kur ta me Ha rio 
Po te rio pa sau ly je.
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in For ma ci nė Vi suo mE nė 

Vi si in for ma ci nės vi suo me nės api brė ži mai, ku riuos 
pa vy ko ras ti pres ti ži niuo se šal ti niuo se, šį ter mi ną tik 
dar la biau kom pli ka vo2. To dėl pa teik siu sa vo ne pres
ti ži nį pa aiš ki ni mą. In for ma ci nė vi suo me nė yra to kia, 
ku rio je kri ti nė ma sė žmo nių nau do ja si in for ma ci ja kaip 
sa vo veik los iš tek liu. Vals ty bės mas tu in for ma ci nės vi
suo me nės pro ble ma ti ka pa pras tai skai do ma į ever slo, 
eval džios ir ešvie ti mo. Nag ri nė jant at ski rai aiš ku mo 
ge ro kai dau giau, mat aiš kūs yra vei kė jai. 

E-VEr slas 

Ever slo ski ria mo ji sa vy bė yra ta, kad da lis veik los 
(ar ba vi sa) at lie ka ma elek tro ni nė je erd vė je. Ever slą 
su ku ria ver sli nin kai, o vals ty bė tam pa de da ar ba truk do 
pri klau so mai nuo to, ko kias tei si nes bei ad mi nist ra ci nes 
prie lai das su ku ria. Ta čiau min tis, kad vals ty bė pa ti tu ri 
ak ty viai kur ti ver slą, ga ji ir ever sle. Vals ty bė „ku ria“ 
ver slus per skirs ty da ma iš tek lius – fi nan suo da ma in
fra struk tū ros ele men tus (pvz., epa ra šo in fra struk tū rą, 
kur da ma vals ty bi nį te le ko mu ni ka ci jų tin klą), pro gra
mas ever slams plė to tis (Lie tu vo je po pu lia riau sia SVĮ3 
epe ryk lų (in ku ba to rių) idė ja), vals ty bės ins ti tu ci jų ar 
jų įsteig tų vie šų jų įstai gų pa jė go mis teik da ma ver slams 
įvai rias ekryp ties pa slau gas – mo ky mus, in for ma ci nius 
var tus ir kt. Vi si šie pro jek tai ne skaid rūs nuo pat pir mi
nės idė jos ir ne tu ri ga li my bės bū ti efek ty vūs. To dėl ne
nuos ta bu, kad su ever slo pro gra mo mis bei prie mo nė mis 
val džiai tvar ky tis sun kiau sia. Siauras ta ke lis, ski rian tis 
ver slo są ly gų kū ri mą nuo valsty  bi nio ver sli nin ka vi mo 
kartkartėmis vis pra nyks ta glo bė jiš kų ar ba „spe cia lis to 
ran kos“ ini cia ty vų še šė ly je. Perskai čius so cial de mok ra tų 
Vy riau sy bės pro gra mos sky rių apie in for ma ci nę vi suo
me nę (ku ris yra ko ne silp niau sias vi so je pro gra mo je), 
ši ri ba dar ne aiš kes nė, mat so cial de mok ra tai ir ki to se 
eko no mi kos ša ko se lin kę „iš lai ky ti vals ty bės įta ką“ ga na 
ma te ria liais ak ci jų ar ba val dy mo tei sės pa vi da lais. Ži no
ma, įsi ti ki nu siems, kad tu ri veik ti vals ty bi niai ban kai 
ar drau di mo ben dro vės, tik rai sun ku bū tų įro dy ti, kad 
epa ra šo ser ti fi ka vi mo cen trus, jei to kie rei ka lin gi, tu rį 
steig ti pri va tūs rin kos sub jek tai, o val džiai tik rei kią 
pa ties ti pa to gų „įsta ty mų ki li mė lį“. 

Šis „tik“, ži nia, ap gau lin gai trum pas. Mū sų įsta ty mų 
kū ri mo prak ti ka tik rai ne ga lė tų bū ti pri skir ta prie „ge
riau sios prak ti kos“ pa vyz džių. Dar liūd nes ni re zul ta tai 
ku riant il ga lai kius prin ci pi nius do ku men tus – kon cep
ci jas bei stra te gi jas. Stra te gi nis pla na vi mas, be ku rio 
neap si ei na nė vie na įmo nė, dau ge liui mi nis te ri jų te bė ra 

„tik truk dy mas dirb ti“ (pa na šiai kaip so vie ti nė se par
duo tu vė se par da vė joms la biau siai truk dė dirb ti pir
kė jai). Klau si mas, ko sie kia ma vie na ar ki ta įsta ty mo 
nuo sta ta, dau ge lį pa rei gū nų tie siog er zi na. Ką ir kal bė ti 
apie ne kuk lų no rą su ras ti al ter na ty vių me cha niz mų 
no ri mam tiks lui pa siek ti (jei toks ap skri tai eg zis tuo ja 
ir yra siek ti nas). Tra di ciš kai įsta ty mai reg la men tuo ja 
viską, ką jo kū rė jas ži no ir pa jė gia įsi vaiz duo ti. Ir juo 
de ta liau, juo ge riau. Ga li ma įtar ti, kaip to kiam įsta ty
mų lei dė jui su dė tin ga su si do ro ti su ereiš ki niais. Vi sų 
pir ma nė ra vi siš kai aiš ku, kas tai yra, o dar ne aiš kiau – 
kuo tai taps po me tų ki tų. Vi suo me nė je sklan do baimės 
ir iš anks ti nės nuo sta tos dėl eva gių, šni pų bei suk čių, 
ta čiau juk at vi rai ri bo ti ne va lia – per ne lyg ma din ga te
ma. At vi rai ri bo ti in for ma ci nės vi suo me nės plėt rą yra 
be veik tas pat kaip pa si sa ky ti prieš Lie tu vos sto ji mą 
į ES ar NA TO. Ta čiau ne at vi rai – vi sais įma no mais 
bū dais. Ir ne bū ti nai iš pik tos va lios, daž nai dėl pa sek
mių ne su vo ki mo. (Am ži nas klau si mas, ar ne ra cio na lūs 
spren di mai da ro mi dėl sa vų in te re sų, ar iš ne ži no ji mo). 
O ben dras tiek val džios, tiek vi suo me nės ne nu vo ki mas 
šio je sri ty je yra ge ro kai di des nis už ki tų eko no mi kos 
klau si mų iš ma ny mo vi dur kį. To dėl ne vi sa da val džios 
ini cia ty vos kur ti in for ma ci nę vi suo me nę džiu gi na visuo 
me nės na rius, įpra tu sius in for ma ci ją gau ti, nau do ti ją 
as me niš kai, sa vo esa mo ver slo efek ty vu mui pa di din ti ar 
nau jam ver slui su kur ti. Ak ty vi val džia ever slo reika
luo se – tai ri zi kin ga par ti ja: jei ne veiks vi sai – ger sim 
van de nį, jei veiks tei sin gai – mi dų, jei veiks blo gai – teks 
troš ku liu kan kin tis. 

E-Valdžia

Ge ro kai ma žiau tie sio gi nės ri zi kos su si ję su eval džios 
pro jek tais. Eval džia yra to kia, ku ri da lį sa vo pa slau
gų įmo nėms bei gy ven to jams tei kia elek tro ni ne for ma. 
Pa vyz džiui, įdie gia in for ma ci nes sis te mas, lei džian čias 
įmo nėms pa teik ti mo kes čių bei mui ti nės de kla ra ci jas, 
sta tis ti kos ata skai tas elek tro ni niu bū du, gau ti kon sul
ta ci jas iš val džios ins ti tu ci jų, už re gist ruo ti tur tą, ne pa
ky lant iš sa vo dar bo vie tos ir pan. Eval džios są vo ka taip 
pat var to ja ma nu sa ky ti pro jek tams, ku rie tie sio gi nių 
pa slau gų ne su ku ria, ta čiau ra cio na li zuo ja pa tį val
džios vei ki mą, t. y. tei kia di džiu lę pa slau gą mo kes čių 
mo kė to jams, kaip jau mi nė tas Es ti jos evy riau sy bės 
pa vyz dys. Lie tu vo je ryš kiau sias to kio dar bo pa vyz dys 
yra vals ty bės re gist rų sis te ma, ku rią su tvar ky ti ža da 
kiek vie na val džia, ta čiau to liau kon cep ci jos met me nų 
pro jek to nepa si stu mia. So cial de mok ra tų vy riau sy bės 
pro gra mo je taip pat nu ma ty ta „su tvar ky ti re gist rus“. 

Guoda sTEPonaVičiEnė

2 Pa vyzdžiui, in for ma ci nė vi suo me nė at spin di vis au gan čius ži nių 
sis te mi ni mą ir sklai dą vi suo me nė je, Eb Po (angl. oEcd).

3 sVĮ – tai toks bur ta žo dis, ku rio reikš mė Eu ro pos sau gu mo ir ben-
dra dar bia vi mo ta ry bos bei Es eko no mi nė je po li ti ko je pa na ši į žo džio 

„mo te ris“ fe mi nis ti nia me dis kur se. sVĮ – tai smul kios bei vi du ti nės 
įmo nės, ku rioms, anot mi nė tų au to ri te tų, teik ti na vi so ke rio pa pa ra ma. 
bėda ta, kad lie tu vo je šiuos kri te ri jus ati tin ka 95% įmo nių. 
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Šis žo džių jun gi nys, ke liau jan tis per vy riau sy bių pro gra
mas bei prie mo nių pla nus, jau pra de da įgau ti ša lu ti nių 
pra smių. Apie ne tvar ką vals ty bės re gist ruo se sklan do 
šmaikš čios is to ri jos, ku rių au to riai tar si lenk ty niau ja, 
ku ris nu ro dys di des nį funk cio nuo jan čių tos pa čios rū
šies re gist rų skai čių: 10, 20 ar 30. 

Nors šio je sri ty je val džia tvar ko si tar si sa vo dar že ir 
ma žiau tu ri pro gų nu skin ti sve ti mus jur gi nus, ta čiau 
nu stelb ti juos ga li my bių ne trūks ta. Eval džios pro jek
tuo se ko rup ci jos ri zi ka: dieg ti bū tent fir mos X tech no
lo gi jas, pa si rink ti įgyven din ti ypač fir mai Y nau din gus 
pro jek tus ir pan. Pa vyz džiui, pa si rink ti dieg ti gy ven
to jų iden ti fi ka ci jos kor te les, ku rias ga mi na įmo nė Y ir 
ku rių nau da pa tiems gy ven to jams vi sai ne aki vaiz di, 
o ne mo kes čių ins pek ci jos in for ma ci nę sis te mą, idant 
bū tų mo kė to jams pa to giau at si skai ti nė ti. Po li ti kai ir 
valsty  bės tar nau to jai pri imdami spren di mus privalo 
paisyti ben drų jų in te re sų. Iš di džiai tai va di na si vals
ty biniu mąs ty mu, o pa pras tai – sa vo pa rei gų vyk dy mu. 
Ta čiau sa vai me tai ne vyks ta. To dėl ypač svar būs yra 
stra te gi niai do ku men tai. Mat jais įka la mi stul pe liai, 
ne leisian tys spren di mams nu klys ti to li į lan kas. Šia 
pras me Lietu vos eval džios kon cep ci ja la bai ko rek
tiš ka – ne per žen gian ti už si brėž tos te mos ri bų, kartu 
nekrei pian ti ve ži mo nė prie vie nos ryš kiai ir bran giai 
pažy mė tos sienos, įka lan ti stul pe lius, fik suo jan čius 
pa grin di nius spren di mų pri ėmi mo prin ci pus. Tik tiek. 
At ro do pa pras ta, ta čiau ne ži nia ko dėl la bai sun ku dau
giau to kių pa vyz džių ras ti4.  

E-ŠViE Ti mas

Ešvie ti mo pro ble mos pa pras tai var di ja mos šia pri
ori te ti ne ei le: kom piu te rių bei pri ėji mo prie in ter ne to 
trū ku mas vi du ri nė se mo kyk lo se, in for ma ti kos mo ky to jų 
bei dės ty to jų sto ka, vals ty bės tar nau to jų kom piu te ri nis 
ne raš tin gu mas, in for ma ci nių tech no lo gi jų spe cia lis tų 
bei pro gra mi nės įran gos lie tu vių kal ba sto ka. Daug ne
gal vo jus ga li ma su ra šy ti prie mo nes šioms pro ble moms 
spręs ti: skir ti pa pil do mai lė šų bei pa si telk ti pri va čius 
do no rus įren giant ap čiuo pia mą „por ci ją“ kom piu te ri
zuo tų mo ky mo si vie tų, pa di din ti vals ty bės fi nan suo
ja mų vie tų skai čių in for ma ti kos stu den tams, įvesti 
pri va lo mą kom piu te ri nio raš tin gu mo cen zą vals tybės 
tar nau to jams, kur ti mo ko mą sias pro gra mas lie tu vių 
kal ba. Taip ir da ro ma – šios prie mo nės yra su ra šy tos 
ir in for ma ci nės vi suo me nės plėt ros kon cep ci jo je, ki to se 
re zo liu ci jo se, stra te gi jo se bei pla nuo se. Kad ir kaip bū
tų keis ta, pir mą kar tą vie nas spren di mų bu vo su sie tas 
ir su fi nan sais: nu spręs ta da lį lė šų, gau tų par duo dant 
licen ci jas azar ti nių lo ši mų or ga ni za to riams, skir ti 

mo kyk loms kom piu te ri zuoti. Į akis kren ta vie na ne
ma loni vi sų šių prie mo nių de ta lė – tai yra in ves ti ci niai 
projek tai, ku rie įsta ty mi nė mis ar ad mi nist ra ci nė mis 
prie mo nė mis ne iš spren džia mi. Vi siems rei kia tik rų 
pinigų… (vai, vai, ne tin ka net gi ob li ga ci jos). Ta čiau 
ir ki tais as pek tais esa mos pro ble mos nė ra tri via lios, o 
pa siū ly tos prie mo nės ne bū ti nai duos to kių re zul ta tų, 
 kokių ti ki ma si.

Tie sa, sky rus dau giau pi ni gų, vie ną kar tą bus nu pirk
ta dau giau kom piu te rių ar in ter ne to va lan dų. Ta čiau 
eįran ga tu ri bjau rią sa vy bę var to ti fi nan si nius iš tek
lius ir po pir ki mo, ir kas dar liūd niau – po ke lių me tų 
pa sen ti. Tai gi vien kar ti nių biu dže to in jek ci jų bei vers lo 
vi suo me nės do va nų ne pa kan ka. 

Ly giai taip pat ne pa kan ka pa di din ti stu di juo jan čių 
in for ma ti ką skai čių. Ži no ma, at ski rų sri čių pe da go gų 
trū ku mo esa ma ir ki to se spe cia ly bė se. Ir ne dėl to, kad 
jų ma žai pa ren gia ma – tie siog jie ne dir ba, kur no ri ma, 
kad dirb tų (an tai an glų kal bos mo ky to jai). Tai dar ak
tu a liau in for ma ci nių tech no lo gi jų ir te le ko mu ni ka ci jų 
(IT&T) spe cia lis tams. Čia darb da vių kon ku ren ci ja dar 
di des nė. Lie tu vos švie ti mo įstai gos kon ku ruo ja dėl ge
rų dar buo to jų ne tik su vie ti nė mis, bet ir su už sie nio 
ko mer ci nė mis įmo nė mis. Jei gu Lie tu vos įmo nės, tu rė
da mos tam ga li my bių ir kon ku ren ci nių ko vų pa tir tį, 
ne pa jė gia iš lai ky ti sa vo dar buo to jų, ku riems pa siū lo
mos ge res nės są ly gos bei kar je ros ga li my bės už sie nio 
kom pa ni jo se, tai kaip ga li ma ti kė tis, kad tai pa jėgs 
pa da ry ti vi siš kai ne kon ku ren ci nė je erd vė je dir ban čios 
švie ti mo įstai gos?

Kad ir kaip tai ne pa tin ka pa si šo vu siems vie nu mos
tu įžieb ti ešvie sas Lie tu vos švie ti mo sis te mo je, no rint 
re zul ta tų, rei kia rim tes nių po ky čių. Rei kia pa keis ti 
švie ti mo sis te mą taip, kad ras tų si mo ty va ci ja jos įstai gų 
fi nan suo to jams skir ti lė šų emo ky mams rei ka lin gai įran
gai įsi gy ti bei spe cia lis tams iš lai ky ti. O tai jau švie timo 
fi nan sa vi mo re for mos klau si mai. Nuo jų spren di mo bū do 
pri klau so ir IT bei ki tų pa klau sių spe cia lis tų pa dė tis 
rin ko je. Tu rint ome ny je, kad as mens iš moks li ni mui 
nau do ja mi Lie tu vos mo kes čių mo kė to jų pi ni gai, tu rė
tų bū ti įtvir tin ti tam tik ri ab sol ven to įsi pa rei go ji mai 
jį iš moks li nu siai vi suo me nei. Pa na šiai kaip įmo nei 
fi nan suo jant jau no žmo gaus stu di jas, jis įsi pa rei go ja 
nu sta ty tą lai ką ati dirb ti to je įmo nė je. Ži no ma, tais 
at ve jais, kai asmuo pats (tė vai, drau di mas ar ban kas) 
su si mo ka už moks lą, įsi pa rei go ja ma tik kon kre tiems 
fi nan suo to jams. Sis te mos po žiū riu tai pats aiš kiau sias 
ir pa pras čiau sias va rian tas. 

Ap skri tai šian dien Lie tu vo je kur kas svar bes nė pro
ble ma yra ne in for ma ti kų, o vi suo me nės ben dro su
pra ti mo apie in for ma ti ką sto ka. Daug di des nis efek tas 

TarP Kom Piu TE rių ir bu ro Kė lių

4 Per be veik pen ke rius dar bo me tus lais vos rin kos ins ti tu te esu 
perskaičiu si šūs nį įvai riau sio ly gio vals ty bės do ku men tų: pro gra mų, 

stra te gi jų bei kon cep ci jų. E-val džios kon cep ci ja bu vo pir ma, ku rios 
ne rei kė jo kri ti kuo ti. 
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bū tų pa siek tas mo kant in for ma ti kos ne spe cia lis tus: 
fi lo lo gus, tei si nin kus, is to ri kus, eko no mis tus. Tie sa, tam 
rei kė tų sub ti les nių pro gra mų ir dės ty to jų – ne vi si juk 
ga li įžiū rė ti vir tu a lios erd vės ža ve sį, ypač kai jis vi saip 
sle pia mas: kal ba ma, jog in for ma ti ka – „bai siai su dė
tingas da ly kas“, ku rį su vok ti rei kia ypa tin gų ta len tų, 
var toja mos są vo kos bei trum pi niai, ku rių ne si var gi na ma 
api brėž ti, ir ki ti ce cho pa slap tis sau gan tys už kei ki mai. 
In ves ti ci jos į IT spe cia lis tų ren gi mą po ten cia liai plės tų 
IT pa slau gų spek trą, ge rin tų jų ko ky bę. Tai, be abe jo, 
nau din ga. Ta čiau šian dien IT fir mų plėt rai la biau siai 
truk do ne di de lis var to to jų skai čius. Ne su si da rius var to
to jų kri ti nei ma sei, ne ap si mo ka dieg ti nau jų pro duk tų, 
sun ku už tik rin ti pa slau gų ko ky bę. Tai gi in for ma ci nes 
pa slau gas teik ti vi suo me nei, ku ri yra ne in for ma ci nė, 
la bai bran gu.

In for ma ci nių pa slau gų var to to jų ra tui pa di din ti, 
val džios pres ti žui pa ge rin ti siū lo ma prie mo nė – pri va
lo mi kom piu te ri nio raš tin gu mo rei ka la vi mai vals ty bės 
tar nau to jams. Kai ku riuo se do ku men tuo se for mu luo
ja ma dar pa pras čiau – įves ti pri va lo mą eraš tin gu mo 
eg za mi ną. Apie mo ky mą kuk liai nu ty li ma. Ge ra min tis: 
idant ne at pras tų nuo stre sų nuo lat kei čian tis vy riau sy
bėms bei vals ty bės ins ti tu ci jų struk tū roms, svars tant 
bei per svars tant dar bo už mo kes čius ir kau nan tis dėl 
vie tos siau ro je kar je ros laip ti nė je, pats tas bū tų pa rei
ka lauti, kad per kuo trum pes nį lai ką (kad ga li ma bū tų 
ra por tuo ti apie prie mo nės įvyk dy mą) iš lai ky tų rim to 
da lyko eg za mi ną. In ves tuo ti į mo ky mus bū tų bran go
ka, be to, lyg ir ne pri de rė tų – rin ko je to kie kur sai ga na 
bran gūs, tad ko dėl šiaip žmo nės tu ri mo kė ti pa tys, o 
val di nin kams – vel tui? Ne abe jo ju, kad kom piu te ri nio 
raš tin gu mo mi ni mu mas dir bant vals ty bės tar ny bo je 
rei ka lin gas, o už moks lus tu rė tų su si mo kė ti pats pa rei
gū nas. Ta čiau yra du pro ble miš ki kin ta mie ji: mi ni mu mo 
tu ri nys ir val di nin kų kom piu te ri nio švie ti mo ak ci jos ei
ga. Ka dan gi ži nių ly gio skir tin go se dar bo vie to se rei kia 
la bai įvai raus, ra cio na lu bū tų įstai gos va do vui spręs ti 
dėl reika la vi mų kon kre čiai pa rei gy bei (ar pa rei gy bių 
gru pei), o ter mi nus pla nuo ti taip, kad žmo nės iš tie sų 
tu rė tų lai ko iš mok ti, o ne tik pa de monst ruo ti ži nias. 
Iš ven gus ak ci jos ma siš ku mo, su ma žė tų ir ko rup ci jos ri
zi ka. Ži nia, nu ta rus, kad vi si val di nin kai bus te stuo ja mi 
pa gal vie ną mo ko mą jį pa ke tą, jo par da vė jams pa si sek tų 

la biau nei Ma ggi žai di mo lai mė to jams – gy ve ni mas be 
rū pes čių ga lė tų truk ti il giau nei me tus.

Pa Vy Ti ir Pra lEnK Ti

Kai pa klau si, ka da už duo da mas dar bas tu rė tų bū ti 
at lik tas, daž nai iš girs ti, kad va kar. Pa gal in for ma ci nės 
vi suo me nės kie ky bi nes ap im tis (in ter ne to var to to jų 
skai čių, IT pro duk ci jos da lį BVP, kom piu te rių skai
čių, ten kan tį vie nam mo ki niui ir kt.) taip ir tu rė tu me 
at sa ky ti. Bet vi sai ne aki vaiz du, kad sku bė da mi to liau 
nu va žiuo si me. Pa čio je ne pri klau so my bės pra džio je bu
vo me pa si šo vę iš de fi ci to ir šla pios deš ros vi suo me nės 
ner ti tie siai į in for ma ci nę, – gra žių pla nų pro jek tas 
„Lie tu va 2000“ žlu go vi sų pir ma dėl pa čių ba na liau sių 
da ly kų – pras to ad mi nist ra vi mo. O jo abė cė lė sa ko, kad 
rei kia rim tai žiū rė ti į stra te gi nį pla na vi mą ir, tik ga
vus pri ta ri mą strateginiam planui, reng ti kon kre čius 
pla nus, aiš kiai pa skirs ty ti at sa ko my bes, nu ma ty ti fi
nan sus. Dar svar bu nu ma ty ti, kas vis ką kon tro liuos bei 
ką da ry ti, jei rei ka lai klos ty sis ne taip, kaip ti kė tasi (o 
pa pras tai taip ir at si tin ka). Vi sam tam rei kia: ga li my bių 
au to riams idė jas iš kel ti, lai ko idė joms tar pu sa vy je pa si
var žy ti, lai ko idė jų au to  riams pro jek tus pa reng ti, lai ko 
spren di mų pri ėmė jams jas su vok ti ir no ro jas su pras ti, 
di de lei da liai idė jų rei kia ir vi suo me nės pri ta ri mo. Dar, 
de ja, ne iš ven gia mai rei kia pro tin gos ad mi nist raci nės 
struk tū ros ir ge ros ko or di na ci jos (nors iš vyks tančių 
pro ce sų at ro do, kad vis dar ti ki ma si, kad šios reik mės 
pa vyks iš veng ti). Ir vis kam la bai trūks ta lai ko: rei kia 
svars ty ti, kiek BVP pa skir ti že mės ūkiui ir ko kias mo
kes čių leng va tas pri tai ky ti „stra te gi niams ver slams“, 
kiek ak ci jų kam par duo ti, o svar biau sia – kaip pa si da ly ti 
port fe lius, kad vi sų am bi ci jos bū tų pa ten kin tos.

To dėl ne nuos ta bu, kad ju da me lė tai, ir tai, kas su
for mu luo ta šian dien, va kar at lik ta bū ti ne ga li. Kaip 
sa ko že mai čiai – sriuoksmasėsnepridies. Kai ju da ma 
tei sin ga kryp tim, kiek vie nas nau jas žings nis pri de
da pa grei čio – nes ma ty ti re zul ta tai. Juo lab kad ir be 
di de lių vi suo me nės kū rė jų pa stan gų pa ti vi suo me nė 
ku ria si. Tie sa, grei tai ko rek tiškai „su si in for ma ti za vu
si“5 val džia pa da ry tų di džiu lį po stū mį vi siems ki tiems 
vei kė jams. Ta čiau at si žvel giant į aukš čiau iš dės ty tus 
„rei kia“, ma ty ti, jog ti ki my bė, kad tai įvyks, ar tė ja prie 
nu lio. Todėl ne lie ka nie ko ki ta, kaip pa si ti kė ti sa vo
mis pa stan go mis ir ti kė tis, kad kū rė jų no rai pa vy ti ir 
pra lenk ti ne už gož tų re a lių in for ma ci nės vi suo me nės 
tiks lų – nau jų ga li my bių žmo nėms veik ti.

Guoda sTEPonaVičiEnė

5 Vie na in for ma ci nės vi suo me nės ap raiš kų – ani ma ci niais fil mais 
virs tan tys kom piu te ri niai žai di mai. Eu ro pos žais lų par duo tu vės už-
vers tos vei kė jais iš se ria lo „di gi mo nai“ (di gi tal mons ters), ku rie kei čia 
pa vi da lus, t. y. di gi mo ni zuo ja si. 
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Услышав то татары
Сказали: „Ну, не трусь!“
Надели шаровары, 
Поехали на Русь.
Алексей Толстой, ИсторияРоссии

Ra šy ti įvar dy ta te ma mus pri ver tė dr. Na di jos Ne po
rož nios straips nis1. Prie šio straips nio dar šiek tiek 
su grį ši me, bet pir miau sia rei kia pa sa ky ti, kad ry tų 
sla vų tau tų lie tu viš ko sios et ni nės ir is to ri nės ter mi ni jos 
klau si mas tik rai kelia ne vie ną pro ble mą. Esa me apie 
tai ra šę ir pa si sa kę (kai kas dar ruošiama spau dai). 
Karto ti vi so to ne si ren gia me, tik no ri me paryš kin ti kai 
ku riuos mū sų po žiū rio po stu la tus.

1. Nu ro dy tos ter mi ni jos klau si mas tu ri bū ti spren
džia mas kiek vie no je kal bo je at ski rai. Tai ne reiš kia, 
kad ne rei kia įver tin ti ki tų kal bų ter mi ni jos būk lės, bet 
pir me ny bė tu ri bū ti tei kia ma sa vo kal bos po rei kiams. 
Tai gi kal bė jo me, kal ba me ir kal bė si me tik apie lie tu
viš ką ją ter mi ni ją. 

2. Tau tas ir et no sus api brė žian tys ter mi nai ne at ski
ria mi nuo jų kal bas ir raš ti ją api brė žian čių ter mi nų. 
Tai reiš kia, kad jie tu ri bū ti su de rin ti tiek su is to ri nio 
pro ce so, tiek ir su kal bų, tar mių ar raš ti jos rai dos re
a li jo mis. Daž nai tai nė ra pa pras ta, nes ten ka de rin ti 
šal ti nių pa liu di ja mus pa va di ni mus, ku rie ki to, ku rie 
ga li skam bė ti vie no dai su mū sų pa si ren ka mais moks
li niais ter mi nais, bet kartu ne bū ti nai tą patį reikš ti. 
Ki taip sakant, rei kia įver tin ti ir nu sa ky ti ho mo ni mus 
ir si nonimus, pa ro dy ti jų pa pli ti mo vie tą bei ki ti mo 
po bū dį ir lai ką, san ty kį tarp et no są ir jo kal bą nu sa
kan čių ter mi nų. 

3. Ca ro lai kais vi są ap ta ria mą ter mi ni ją lė mė šo vinis
ti nė im pe ri nė kon cep ci ja: iš ry tų sla vų gen čių su sida rė 
Ki je vo vals ty bė ir ru sų tau ta. Ši Ru si ja iš li kusi vi są 
vėles nį lai ką: Uk rai na (Ma žo ji Ru si ja) ir Bal ta ru si ja 
(Bal to ji Ru si ja) te bu vę tik vie nos ir ne da lo mos Ru si jos 

re gio nai gre ta jos cen tro – Di džia ru si jos. So viet me čiu ši 
kon cep ci ja bu vo kos me tiš kai pa ko re guo ta: Ki je vo vals
ty bė pa skelb ta ben dru ru sų, uk rai nie čių ir bal ta ru sių 
tau tų lop šiu, et no ni mas Русь pa skelb tas vi soms joms 
ben dru. Ši tau ta to liau ski lo į ru sų (di džia ru sių), ukrai
nie čių ir bal ta ru sių tau tas, bet dvi pas ta ro sios vi sa dos 
jau tė sa vo ben dras šak nis su pir mą ja ir sie kė prie jos 
pri si jung ti (ofi cia liai – su si jung ti)2. Į im pe ri nes kon
cep ci jas tau ti nė uk rai nie čių ir bal ta ru sių is to riog ra fi ja 
at sa kė ati tin ka mo ly gio sa vo kon cep ci jo mis. Uk rai nie
čiai Ki je vo vals ty bę lai ko Uk rai na, o Di džia ru si ją – iš 
šios vals ty bės ug ro fi niš ko sios pe ri fe ri jos at si ra du sia 
Mos ko vi ja. Bal ta ru siai pa si skel bė tik rai siais lie tu viais, 
pa čius lie tu vius pa va di nę lie tu vi sais. 

4. Pa žy mė da mi vi sų šių kon cep ci jų po li ti nį kon junk
tū riš ku mą, nu ro dė me vie ną ben drą jų trū ku mą: tarp 
vie no (Ki je vo vals ty bės) ir tri jų (ru sų, uk rai nie čių, bal
ta ru sių) et no sų gy va vi mo lai ko tar pių bū ti na įver tin ti 
dar tar pi nį dvi ejų et no sų lai ko tar pį. Tai XV–XVII a., 
kai eg zis ta vo tik dvi ry tų sla vų tau tos – ry ti nė (su jung ta 
Mask vos) ir va ka ri nė (Lie tu vos, Len ki jos ir Veng ri jos 
vals ty bė se). Pir mo ji – tai Ru si ja ar Di džia ru si ja, antro ji 
kaž kur nuo XVII a. ant ro s pu sės su ski lo į uk rai nie čių 
ir bal ta ru sių tau tas. 

Ry tų sla vų tau tų ir jų kal bų is to ri nė je ter mi ni jo je 
su si kau pė ne vie nas ne iš spręs tas klau si mas. Fak
tiš kai dar ne įver tin tas ant ra sis šių tau tų is to ri nės 
rai dos (dvie jų et no sų) lai ko tar pis la bai ap sun ki na šių 
klau si mų spren di mą. Mums, ži no ma, rū pi lie tu viš ko ji 
ter mi ni ja. Be je, tai ne vie nin te lė pro ble ma, kai ku rios jų 
spręs ti nos ne vien šiuo lai ko tar piu, pvz., ter mi no Ru sia 
(lie tu vių kal bo je!) klau si mas. Ne sa me per žiū rė ję vi sų 
tar pu ka rio Lietuvos lei di nių, bet ga li me pa sa ky ti, kad 
mū sų moks li nė is to ri jos li te ra tū ra iš es mės ne var to jo 
šio žo džio. Rusija ir ru sai bu vo ra šo mi ap ta riant X–XV 
a. tiek da bar ti nės Uk rai nos ar Bal ta ru si jos že mes, tiek 
ir Psko vą, Nau gar dą ar Mask vą3. Kal bant dr. Ne po rož

dėl Gu dų ir ru sios

Edvardas Gu da vi čius, Alfredas Bum blaus kas 

PRo eT CoNTRA

1 ne po rož nia n., „Ki je vo ru sios, uk rai nos ir ru si jos pa va di ni mai 
lie tu vos is to riog ra fi jo je“, in: Vo ru ta, 2001 05 05, nr. 9 (483), p. 1–2; 
05 19, nr. 10 (484), p. 2; 06 02, nr. 11 (485), p. 2. 

2 1954 m. bu vo iš kil min gai at švęs tos uk rai nos pri jun gi mo prie ru-
si jos 300-osios me ti nės, su gal vo jus ir ati tin ka mą, sun kiai iš ver čia mą 
ter mi ną воссоединение (lot. iš ei tų reu nio). 

3 Lie tu vos is to ri ja, red. adolfas Ša po ka, Kau nas–Vil nius, 1936/1989, 
p. 22–24, 29, 38, 39, 48, 50, 51, 57, 70, 75, 76, 91, 92–94, 106, 
141, 142, 151, 155, 159, 165, 170, 171, 184; Ku čins kas a., Kęstu
tis.Lietuviųtautosgynėjas, ma ri jam po lė, 1938, p. 9, 18, 19, 23, 25, 
26, 58, 59, 79, 87 (rau do no ji ru si ja), 89, 90, 97, 98, 100, 105, 110, 
122, 125, 134; Jo gai la, red. adolfas Ša po ka, Kau nas, 1935, p. 14, 17, 
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EdVardas Gu da Vi čius, alFrEdas bum blaus Kas 

nios lek si ko nu, bū tų ga li ma pa sa ky ti, kad tar pu ka rio 
lie tu vių is to ri kų (įra šius juos vie to je „Gu da vi čiaus“) 
„is to rio sofi ja ir po li ti nis ten den cin gu mas – nos tal giš kai 
pro so vie tinis, mo nar chis tiš kai – ru siš kai – im pe ria lis
tiš kas...“4 Bet ge riau pri si min ki me fil mo „Po no Vo ko 
ves tu vės“ epizo dą, sukurtą ne pra len kia mu, Ja ros la vo 
Ha še ko tra di ci ją palai kan čiu če kų me ni niu stiliumi. Su
čiu pęs žmo nes, spaus di nu sius prieš ka ra lių nu kreip tus 
at si šau ki mus, po nas Vo kas pa si pik ti no: „Ir jūs įvė lė te 
to kias gra ma ti nes klai das? Tai ši taip jūs lei do te lai ką 
mo kyk lo je?“ Skai ty to jas te spren džia, kaip šiuo at ve
ju rei kė tų pa skirs ty ti po no Vo ko, jo opo nen tų ir fil mo 
žiū ro vų vaid me nis, bet aki vaiz du, kas nutinka, kai 
ant ra sis ry tų slavų tau tų lai ko tar pis nė ra įver tin tas. 
Ir to dėl Adol fo Ša po kos re da guo to je „Lie tu vos is to ri jo
je“5, ap ta riant X–XV a. įvy kius, gre ta ru so ran da me ir 
gu do et no ni mą, var to ja mą kaip ru so si no ni mą6. Ta čiau 
gu das čia pavar to ja mas ir kaip spe ci fiš kai Di džio sios 
Lie tu vos Ku ni gaikš ti jos san ty kiams tai ko mas ter mi nas7, 
tai gi ru so si no ni mu šiuo at ve ju var gu ar va din ti nas. O 
kai ap taria ma raš ti ja, ru so ter mi no jau ne be ran da me. 
Ra šo ma gudųkalba8, bet kar tu pa ra šo ma ir slavųkal
ba9. Tuo tar pu kal bant apie XX a. pra džią, gudiškoji
kalba su pran ta ma jau kaip bal ta ru sių kal ba10. Kny go je 
nu ro do ma, kad gu dų ar sla vų kal ba bu vo tik ra šo ma11. 
Pas ta ro sios vien ra šo mą ją funk ci ją ban do ma įro di nė ti 
ir šian dien, ta čiau kaip tuo met rei kė tų ver tin ti ši taip 
su pran ta mą gu dų kal bą? Ar ki tais at ve jais už si mi nus 
apie gu dus12, tu rė ta gal vo je, kad jie tik ra šė, o ne kal
bė jo (jei taip, tai ko kia kal ba)? 

Žodžiai Ru sia ir baltarusiai (tar pu ka riu sa kė me gu dai) 
įsi ga lė jo lie tu vių kal bo je so viet me čiu. Ne rei ka lau ja me 
jų vien dėl to ša lin ti nė šau kia me, kad juos ša li nant 
bus griau na mi Ta ry bų Lie tu vos (liau diš kai – Ubirat 
Lie tu vos), val do mos di džio jo lie tu vio An ta no Snieč kaus, 
pa sie ki mai. Nė ra ge rų ar blo gų ter mi nų, yra tik ge ri 
ar blo gi ter mi nų var to to jai. Lie tu viš ko ji is to ri nė ry tų 
sla vų tau tų ter mi ni ja bu vo ir lie ka ne su tvar ky ta, tiek 
ne bu vus Ru sios ter mi nui, tiek jam ir esant. Ne iš var tė me 
vi sos an glų is to ri nės li te ra tū ros, ne pa ste bė jo me, ar tam 

tiks lui dar kas nors var tė (gal yra ir ra šęs), bet ga li me 
tvir tin ti, jog bent jau dau ge liu at ve jų an glų kal bo je Ru
sios ter mi nas ne var to ja mas (vi sur ra šo ma Rus sia)13. Tą 
pa tį ga lė tu me pa sa ky ti apie vo kie čių kal bą (Rußland14 
ir die Rus sen15), tik po Ant ro jo pa sau li nio ka ro, ypač 
Ry tų Vo kie ti jo je, jo je at si ra do ter mi nas Rus’. To dėl ir 
svars tant lie tu vių kal bos ter mi ni jos pro ble mas, rei kia 
pa gal vo ti, ką duo da ter mi nas Ru sia. Mes jo atsi sa kė me, 
ypač pa brėž da mi ant ro jo ry tų sla vų tau tų rai dos (dvi ejų 
et no sų) eta po ter mi ni jos po rei kius. Kal bė jo me tik apie 
lie tu vių kal bos rei ka lus, apie jos is to ri nę ter mi ni ją. 
Mums vi sai ne rū pi, ar ki ti sa ko ir ra šo taip kaip mes. 
Te gul ra šo kaip no ri, gy ve ni mas pa ro dys, kas tai da ro 
ge riau. Mes ne vaikš to me po ins tan ci jas ir ins ti tu ci jas, 
nie kam ne nu ro di nė ja me, kad jie klai din gai ra šo. Bet 
mes ne no ri me mal tis to se Au gė jo ar kli dė se, ku rias jau 
spė jo pri krau ti vi sa ži niai nu ro di nė to jai, rei ka lau jan tys 
da ry ti taip, kaip da ro jie. 

Dr. Ne po rož nia nar siai pa pil dė šių nu ro di nė to jų gre
tas. Pa siek ti ir kon kre tūs ins ti tu ci jų ata ka vi mo re zul
ta tai. Ci tuo ja mas gau tas iš Lie tu vos is to ri jos ins ti tu to 
di rek to riaus pa va duo to jo Zig man to Kiau pos laiš kas: 
„Vi siš kas nesu si pra ti mas yra Ki je vo Ru si ja (Киевская 
Россия), net da bar ti niai ru sai aiš kiai ski ria Ru sia (Русь) 
ir Rusija (Россия)“16. Kiau pai kiek vie nos na cio na li nės 
ter mi ni jos spe ci fi ka ne eg zis tuo ja, ter mi ną iš vie nos 
kal bos į ki tą jis ver čia san ty kiu 1:1 ir to dėl kal ba apie 
ru siš ką ter mi ni ją, apie ku rią mes vi sai ne kal ba me. Ši
taip jis sa vo ci tuo ja mą da ri nį – nesu si pra ti mą (Киевская 
Россия) pri ski ria mums. Ant ras nesu si pra ti mas yra 
kate go riš kas Kiau pos tvir ti ni mas, kad net da bar ru sai 
aiš kiai ski ria są vo kas РусьirРоссия.Pir mie ji so vie tinio 
him no žo džiai pa ro do, jog taip nė ra17. Tai gi lie tu viš ka 
KijevoRusija yra toks pats „nesu si pra ti mas“ kaip an
gliš ka Kie van Rus sia ar vo kiš ka Kie wer Rußland. Русь
yra ru sų et ni nės ter mi ni jos sa vy bė. Be je, jos pro ble ma
ti ka, kaip ma tė me, nė ra de ra mai pa čių ru sų iš spręs ta18. 
Ga li ma daug kal bė ti apie tai, ka da ir kaip vie to je Русь
at si ra doРоссия, ko, ži no ma, ne si ren gia me da ry ti, nes 
ru sų is to ri nės ter mi ni jos pro ble mos yra ne mū sų, o pa čių 

22, 23 (rau do no ji ru si ja), 26, 27, 29, 31, 32–34, 36, 43; jo ny nas i., 
„aleksan dras“, in: Lie tu viško ji en cik lo pe di ja, t. 1, Kau nas, 1933, p. 
230, 232, 233; idem., „al gir das“, LE, t. 1, p. 281, 283–285, 295; idem, 
„Ge di mi nas“, LE, t. 8, Kau nas, 1940, p. 1119, 1128, 1131, 1134. dėl 

14 Wens kus r.,StudienzurhistorischpolitischenGedankenweltBruns
von Qu er furt, münster, Köln, 1956, s. 144; Geb hardt b., Hand buch der 
deutschenGeschichte, bd. 1, stut tgart, 1954, s. 217, 219, 377. 

15 KulturundSittengeschichteallerZeitenundVölker. aus den 
meis ter wer ken der Kul tur ges chich tschrei bung aus gewählt und be ar-
bei tet von ale xan der von Glei chen-rus swurm und Fried rich Wenc ker, 
Wien, Ham burg, Zürich, bd. 8: ro ma nis che und by zan ti nis che Welt, 
s. 308, 311–315. 

16 ne po rož nia n., op. cit., in: Vo ru ta, nr. 11, p. 2. 
17 Союз нерушимых республик  свободных сплотила на веки великая  

Русь. Ko kia Русь, gal Киевская?
18 ne po rož nia n., op. cit., in: Vo ru ta, nr. 11, p. 2. 

nuo ro dų į RaudonąjąRusiją plg. nu ste bi mą ir pa si pik ti ni mą – ne po-
rož nia n., op. cit., in: Vo ru ta, nr. 11, p. 2: „Rau do no ji Ru si ja – kas tai, 
jū sų nuo mo ne? Lvo vas!!!“ 

4 ne po rož nia n., op. cit., in: Vo ru ta, nr. 11, p. 2. 
5 žr. 3 nuor. 
6 Lie tu vos is to ri ja, p. 24, 62, 160. 
7 Ibid., p. 158. 
8 Ibid., p. 235, 373. 
9 Ibid., p. 154. 
10 Ibid., p. 527. 
11 Ibid., p. 154. 
12 žr. 6, 7 nuor. 
13 dvor nik F., The ma king of Cen tral and Eastern Eu ro pe, lon don, 1949, 

p. ii (Kie van rus sia), 347 (pas sim); long worth Ph., The ma king of Eastern 
Europe.Fromprehistorytopostcommunism, new york, 1997, p. 349.
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ru sų rei ka las. Te pa žy mė si me, kad tai at si ra do tau to je ir 
vals ty bė je, lai kiu sio je ir lai kan čio je, jog abu šie žo džiai 
iš reiš kia vie ną ir tą pa čią et ni nę ar tau ti nę ta pa ty bę, 
tik nu ro do at ski rus štos ta pa ty bės rai dos lai ko tar pius. 
Bet tai ir gi yra pa čių ru sų rei ka las, o lie tu viai ga li šiuos 
da ly kus pa sa ky ti sa vo ter mi nais, rem da mie si sa vo kal
bos są vo kų raiš kos ga li my bė mis. 

Ru sų ter mi ni jo je nė ra iš spręs tas ter mi no Русь san
ty kis su ant ruo ju ry tų sla vų tau tų is to ri nės rai dos 
lai ko tar piu. Nė ra, nes ten ap skri tai nė ra kal bos apie 
šį lai ko tar pį ir jam bū ti ną ter mi ni ją. Ką šiuo po žiū riu 
ga li duo ti ter mi nas Ru sia lie tu vių is to ri nei ter mi ni jai, 
kur ir gi šis klau si mas ne iš spręs tas? Ku riant dvi ejų ry tų 
slavų et no sų lai ko tar pį ati tin kan čią ter mi ni ją (be abe jo, 
lie tu viš ką), bū ti na api brėž ti va ka ri nį et no są, ku ris gy ve
no Lie tu vos (taip pat Len ki jos ir Veng ri jos) valsty bė je. 
Var to ja me gudųter mi ną, bet nie ko dar ne rei ka la vo me, 
kad var to tų ir jie. Ga li bū ti ir ki ti ter mi nai (ru sė nai, 
ru si nai, ru te nai ir t. t., ir t. t.), svar bu, kad bū tų aiš kiai 
api brėž tas mi nė tas et no sas. Tai gi svar bu su si tar ti. Ne
po rož nios mi ni ma me 1997 m. pa bai go je vy ku sia me ko
lok viu me tai ir pa žy mė jo me. Kai ku rių da ly vių re ak ci ja 
bu vo ne igia ma, bet įti ki na mų ar gu men tų ne iš gir do me. 
Ne pa tei kė jų ir Ne po rož nia. Sa vo straips ny je ji pa žy mi: 

„bu vo nu spręs ta (pa siū lius dr. Da riui Kuo liui) is to ri nius 
Ki je vo Ru sios gy ven to jus va din ti rusėnais...“ Mes kal
bė jo me ne apie „is to ri nius Ki je vo Rusios  gy ven to jus“, 
o apie Di džio sios Lie tu vos Ku ni gaikš ti jos ry tų sla vų 
et no są, ap skri tai at mes da mi Ru sios ter mi ną. Ne bu vo 
nie ko ir nu bal suo ta. Bal suo ti, ži no ma, ir ne si ren gė me. 
Ne si ren gia me ir da bar, nes mums ne pri im ti nas ter
mi nų nu sta ti nė ji mas to kiu bū du, net jei ir lai mė tu me 
bal suo jant. Tai reikš tų cen zū ros įve di mą. To bū tent ir 
sie kia ma: „ty čio ja ma si iš šven čiau sių lietu vių tau ti nei 
sa vi mo nei re lik vi jų, įvy kių. [...] Krei  piausi į Vals ty bi nę 
lie tu vių kal bos ko mi si ją, pra šy dama kont ro liuo ti, kad 
šie et no ni mai bū tų iš tai sy ti Lie tu vos hu ma ni ta ri nė je 
li te ra tū ro je... [...] Įdo mu, ar šį „epo chos“ vei ka lą19 nors 
ran ko se lai kė Vals ty bi nė lie tu vių kal bos ko mi si ja prie 
LR sei mo?“20 

Tiek esa me pri vers ti at si liep ti į Ne po rož nios straips
nį, ka dan gi tai ver čia da ry ti jo in for ma vi mas apie mūsų 
po zi ci ją et ni nės ter mi ni jos klau si mu. Da ly ki nės straips
nio pu sės, jo ar gu men ta ci jos ne ma to me rei ka lo ap ta rinė  
ti, nes tai „Vo ru tos“ kla si kų kū ry bos ly gio ra ši nys.

19 Kal ba ma apie: Gu da vi čius E., Lie tu vos is to ri ja, t. 1, Vil nius, 
1999. 

20 ne po rož nia n., op. cit., in: Vo ru ta, nr. 11, p. 2.

naugardukas. XX a. pr. nuotrauka iš Picturesque Europe, t. 3. london
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Il lust ris si mus Do mi ne Ra dzi vil,
Pie Pa ter Pra eces sor que Nos ter,

Orapronobis

i

Lėk tu vas nu si lei džia nak tį. Iš ne ra maus, per trū kin go, 
slo gaus skry džio mie go pa bun du tik va žiuok lei pa lie tus 
as fal tą. Pa les ti na pa dvel kia drėg na drungme, kurio
je tebejusti praėjusios dienos karštis. Prie praš mat nių 
mo der niš kų Tel Avi vo oro uos to pa sta tų kaip vė lia vos 
nak ty je plaiks to si pal mės. Po trum pos, for malios pasie
nio ap klau sos – jau no sau gu mo ka ri nin ko paryčiui ne
bedo mi na ir ne beste bi na nie kas, nei ke lio nės tiks las, 
nei an ke tos skil ty je įra šy tos mįs lin gos pa rei gos Don – 
su si ran du še rut, marš ru ti nį mik ro au to bu są, vai ruo ja mą 
se no niurgz laus žy do, ku ris pa ža din tas ne ti kė tai pui kiai 
pra by la an gliš kai – vien tam, kad už pus va lan džio ke lio
nę už si plėš tų ast ro no mi nę kai ną. Po il gų de ry bų kai ną 
nuo ast ro no mi nės pa vyks ta su ma žin ti iki šiaip plė ši
kiš kos, ir taip, šal tam ir mie guis tam va rik liui ne no riai 
kos čio jant, pra si de da ma no anabasis Je ru za lėn.

Nuo vieš bu čio, prie ku rio du rų še rut vai ruo to jas iš
krau na ma no la ga mi nus ir kaž ką burb te lė jęs nu va žiuoja, 
iki Je ru za lės – dar ke lio li ka ki lo met rų. Kai, iš si dė lio jęs 
daik tus ir kiek pail sė jęs, iš si ren giu į mies tą, pa aiš kė ja, 
jog ša bo die ną net ir ši toks at stu mas ga li bū ti ne men ka 
kliū tis. Tak si, ku rio ten ka grieb tis, skrie te nu skrie jęs 
šven ta die niš kai tuš čio mis Nau ja mies čio gatvė mis iš
lai pi na ma ne prie Nau jų jų Var tų – pro per šos mies to 
sie no je, pro ku rią ma ty ti į kai rę už si su kan ti gat vė ir 
že mų at da rų krau tu vė lių ei lė. Krikš čio nių kvar ta le te
be ver da gy ve ni mas. Hic in ci pit Hie ru sa lem.

ii

Hierusalemquaeaedificaturutcivitascuiusparticipa
tio in id ip sum (Ps 121, 3), be sklai dant Vul ga tą stab te li 
akis prie vie nos slap tin ges nių Je ru za lei skir tų psal mės 
ei lu čių. Nu ste bi na žo dis par ti ci pa tio – nuo jo iš syk pa
dvel kia fi lo so fi ja. Pa žiū rė jęs į Sep tu a gin tą, ap tin ku, 
jog ten pa var to ta me tochç – fi lo so fi nis ter mi nas, įvar

di jan tis pla to niš ką jį daik tų „da ly va vi mą“ pa vi da luo se, 
idė jo se, for mo se. Re gis, į Je ru za lę krei pia ma si kaip į 
mies tą, ku ris „da ly vau ja tik pats sa vy je, pri klau so tik 
pats sau“. Taip api bū din ti bū tų ga li ma tik pa vie niuo se 
že miš kuo se mies tuo se „ne da ly vau jan tį“, jiems trans cen
den ti nį Mies to pro vaiz dį, Ber nar do Urbemsinetempore, 
dan giš ką ją Je ru za lę, Die vo vals ty bę:
UrbsSionunica,mansiomystica,conditacaelo,
Nunctibigaudeo,nunctibilugeo,tristoranhelo.
„Sio no vie na ti nis mies te, dan guj įsteig ta mis tiš ko ji 

bu vei ne, – čia džiau giuos ta vi mi, čia liū džiu dėl ta vęs, 
siel var tau ju ir trokš tu“...

Ši pla to niš kaau gus ti niš ka min čių jung tis ima bir ti, 
pa žvel gus į lie tu viš ką ver ti mą: Je ru za le, ku ri pa sta ty
ta kaip mies tas, ku rio vi sos da lys lai ko si iš vien, ver čia 
Skvi rec kas, ir čia pat pa aiš ki na: „Je ru za lė tu ri iš vaizdą 
di de lio, ge rai su stip rin to mies to, kurs ei nan čia ap lin kui 
sie na pa da ro tam tik rą vie ne tą, ku ria me na mai ne kaip 
kai muo se sto vi iš blaš ky ti, bet vie ni ša lia ki tų“. To liau 
skai ti nė da mas su ži nai, jog tai vie na iš „Pa ko pų“, ar ba 
„Pa ki li mų“ psal mių, taip pa va din tų vei kiau siai to dėl, 
kad Iz ra e lio gi mi nės jas gie do da vę, iš vi sų pu sių kop da
mos aukš tyn į Je ru za lę per tris di dži ą sias me tų šven tes. 
O gal būt jos bū da vo gie da mos ant Šven tyk los laip tų 
pa ko pų. Ga li mas daik tas ir tai, kad žy dai jas gie do ję iš 
Ba bi lo no ne lais vės „kil da mi“ į Pa les ti ną...

Ale go ri nė pras mė ta ry tum at si trau kia prieš is to ri nius 
aiš ki ni mus, ta čiau ne su vi sam. Bib lis tai ne su ta ria ir 
abe jo ja; ga liau siai trys „moks li niai“ is to ri niai pa aiš ki
ni mai ima ro dy tis ne be kaip tar pu sa vy je ne su de ri na mos 
hi po te zės, o kaip vie na ki tą pa pil dan čios sim bo li nės 
pras mės: ko pi mas Je ru za lėn to ly gus iš si lais vi ni mui, 
ki limui į Die vo Na mus, į Die vo ar tu mą šven tė je, šven
to vė je, šven ty bė je. Šių sim bo li nių pra smių vi su ma vėl, 
ap su ku si ra tą, su grįž ta prie pir mi nio, pa lik to jo ale go

man Tas ado mė nas (g. 1972) 1996 m. baigė klasikinę 
filo lo gi ją Vu, 2001 m. ap si gy nė fi lo so fi jos dak ta ro di ser ta ci ją 
Kemb ri džo uni ver si te te. Pa skel bė kny gų ir straips nių kla si ki nės 
fi lo so fi jos ir ak tu a liais vi suo me nės gy ve ni mo klau si mais. Šiuo 
me tu yra Gon vil le & cai us ko le gi jos Kemb ri dže narys.

HiERoSoLymitanaPEREGRinatio
(Po ke tu rių šim tų su virš me tų)
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ri nio skai ty mo; Je ru za lė – tam tik ra pras me – te bė ra 
Dan giš ka sis Mies tas. Griež ta ri ba tarp že miš ko sios ir 
dan giš ko sios Je ru za lės ima vir pė ti ir tirp ti, kaip kad 
tirps ta ir su dan gum lie ja si mies to sie nos, re gi mos pro 
rai bu liuo jan tį karš tą vi dur die nio orą.

iii

Psal mė pa trau kė dė me sį ne šiaip sau; tai – mal di nin kų 
gies mė: Manlinksmabuvo,kaimansakė:„Meseisimeį
Viešpatiesnamus“.Jaustovimūsųkojostavovartuose,
Je ru za le, Je ru za le, ku ri pa sta ty ta kaip mies tas, ku rios 
vi sos da lys lai ko si iš vien (Ps 121, 1–3). Ta čiau vos pra
dė jus ją skai ty ti, pa si ro do ir tai, kad be fi lo lo gi jos, be 
eg ze ge zės, be ko men ta ro nei jos, nei Je ru za lės ne su pra si. 
Mies tas, kaip ir raš tas, rei ka lin gas eg ze ge zės, ka dan gi 
tie sio giai, tik pa ė męs į ran kas, jo ne per skai ty si – ne
svar bu, ar (lai kan tis že mė la pio kryp čių) skai ty tu mei jį 
iš kai rės į de ši nę, pra dė da mas Šven tuo ju Kars tu, ar iš 
de ši nės į kai rę, nuo Uo los Ku po lo me če tės ir Sa lia mo no 
Šven tyk los pa ky los. Mies to raš me nis ir pras mes klo ja 
ver dan čio gy ve ni mo pa vi da lai, kai ku rio se vieto se spė ję 
jį nu gul ti net ke lio li kos met rų sto ru mo arche o lo gi niu 
sluoks niu, pas kes nių in ter pre ta ci jų sta ti niai, su grio vi
mai bei per sta ty mai.

Iš ko men ta rų šiam mies tui, be ne pa mai no mo, nors 
kiek be as me nio Ox for do ar che o lo gi nio va do vo po Šven
tąjąŽemę, dar pa si ė miau Rad vi los Naš lai tė lio Kelionęį
Jeruzalę. Pra dė jau ją skai ty ti dar pa ke liui į Pa les tiną, 
Var šu vo je, ta čiau, kaip ir dau ge lis sve ti mų ke lio nių 
ap ra šy mų, teks tas ne at si vė rė man tol, kol ne at si dū riau 
pa čia me mies te.

Kny ga jau daug kar tų ly gin ta su mies tu, ir at virkš čiai. 
(Te rei kia pri si min ti Pla to no Valstybę – ten ap ra šo mas 
mies tas, ku ris, kaip kad vie nur pra si ta ria Sok ra tas, 
ga li mas daik tas, te gy ve na vien tik jį ap ra šiu sių jų žo
džiuo se, tai gi kny ga ir yra mies tas...) Įdė miai skai to
mo je kny go je, kaip ir mies te, nuo lat grįž ti į tas pa čias 
kryž ke les, ei ni to mis pa čio mis min čių gat vė mis ar 
skers gat viais. Kai ku rio se vie to se, lo ci, kai ku rio se pa
strai po se ir pus la piuo se no ri si ap si sto ti il ges niam laikui; 
kas kart su grįž da mas vis ap tin ki ten ką nors ne ma ty ta 
ir nau ja. Rad vi los Naš lai tė lio Šven to jo Kars to baž ny
čios ap ra šy mą įdė miai per skai čiau bent pen kis kar tus, 
kruopš čiai ly gin da mas juos su sa vo pa ties at si lan ky mų 
po ty riais. Ki tą syk ką nors ne kart pra ei ni ne pa stebė
jęs, kol ga liau siai ka ži kas pri ver čia su stot, įsi mąs tyt, 
iš vys ti glū dė ju sią vaiz do ar sa ki nio pras mę. Re gi niai 
su si pi na su Rad vi los fra zė mis; da ly kiš kas ap ra šy mo 
rit mas per si duo da ta vo pa ties žings niams, kai nuo Šv. 
Ste po no var tų pro Get se ma nę lei die si prie Ab sa lo mo 

ka po, ir san tū rios pa sa ko ji mo for mos pri si pil do spal vų, 
po ty rių, kva pų, iš gy ve ni mų.

iV

Je ru za lėn ma ne at ve dė kas tre ji me tai vis ki tur ren
gia mas Pla to no ty ri nė to jų kon gre sas. Iš pra džių ap si
sto jau kon fe ren ci jos vieš bu ty je, be to ni nia me sta ti ny je 
vi du ry ki bu co ant veš liai ža liuo jan čių Ju dė jos kal vų, 
ta čiau grei tai iš ten pa spru kau į se ną, nu dy žu sį, pi gų 
vieš bu tė lį prie Ja fos var tų, gar sė jan tį ne ap sa ko mais 
vaiz dais į mies tą ir už pra ei ta me am žiu je ten ap si sto da
vu siais žy miais ke liau nin kais. Pa li kęs kon di cio nuo tus, 
be vei džius kam ba rius, ste ri lius žyd ro chlo ruo to ba sei no 
ap ža vus ir spie čius pen si nin kų plėš riais vei dais, pa si ne ri 
į mies tą, no rė da mas pa jus ti jo al sa vi mą, ir lai mė da mas 
kait ros pri tvin ku sias nak tis po se no vi niais skliau tais, 
kur ant ap mu si ju sios sie ty no gran di nės su pa si tik blau
si vieniša elek tros lem pu tė, kur var tai si, mė ginda mas 
kaip nors nuo sa vęs nu va ry ti tvan ku mą ir ne mi gą, kol 
anks ti ry tą pra trū kęs ne pa žįs ta mų kal bų ur du lys šia
pus Ja fos var tų ne pra ne ša, jog jau brėkš ta dar vie na 
die na, nu trauk da ma tirš tos Pie tų nak ties už dan gą nuo 
Do vy do tvir to vės, to lu mo je bo luo jan čių Šven to jo Kars to 
ku po lų ir ak lų Pa triar chų tven ki nio sie nų.

Pir mu ti niai, stip riau si įspū džiai – karš tis ir tuš tu ma. 
Nuo Rad vi los Naš lai tė lio lai kų ma ža kas pa ki to. Prie 
Pilotorūmų,sauleikepinant,ėjome,kaippiligrimaipa
prastaieina,viduriugatvės,turkamspalikdamilaisvai
vaikščiotipaleinamus,pavėsiuose.Tenaitrijųarketurių
uolekčiųpločiošaligatviaipakeltikiekaukščiau,tad
saulėsspinduliaieinantiemsnebetaipžalingi*. Ne tru
kus kū nas pats, kaip su pra tin gas gal vi jas, ne ra gi na mas 
ima ieš ko ti še šė lio, vė sos, ins tink ty viai pa jus ti, iš kur 
at sklin da kait ra, at si sto ti taip, kad bent kiek gai vin tų 
iš kie mo ar nuo gat vės kam po dvel ki ąs vė je lis.

Ne pai sant ara bų dau gy bės, re gė ti, jog mies tas pus
tuš tis. Įpras ti nės ei lės ne bė ra net gi prie įė ji mo į Vieš
pa ties Kars tą. Dėl ne ra mu mų šie met, kaip ir Rad vi los 
lai kais, mu sul mo nai ne be lei džia krikš čio nims už ei ti į 
Uo los Ku po lo šven to vę ar net į jos kie mą, kur ki ta dos 
sto vė jo Sa lia mo no šven tyk la. Pa bū gę pa les ti nie čių sa
vi žu džio bom bos ar su si šau dy mo me tu pa si kly du sios 
kul kos, ne skren da sve tim ša liai mal di nin kai ir tu ris tai. 
Vi sa kas pa reng ta jiems pri im ti. Ka vi nės ir vieš bu čiai 
at nau jin ti Ju bi lie ji niams me tams. Nuo rožančių,pada
rytųišalyvmedžio,iržemės,atvežamosišDamasko,iš
kuriossako,buvęsnulipdytasAdomas,taippatįvairių
akmenėlių,suvertųpanašiaikaiprožančiai,kryžiųsu
ŠventosiosŽemėsvietųrelikvijomis,ViešpatiesKarsto
modeliųirkaikuriųkitokių (gra žių, te gu ir ma žai kam 
rei ka lin gų) daiktų lūž tan čios krau tu vė lės ne kan trau ja 
pra vė rę du ris – o nie kas ne at va žiuo ja, ne už ei na. Pre ki jų 
ne nu mal do mos pa stan gos ką nors įsi ūly ti dvel kia ne

 * čia ir to liau kur sy vu be nuo ro dų ci tuo ja mi teks tai pa im ti iš ku ni-
gaikš čio mi ka lo jaus Kris tu po rad vi los naš lai tė lio KelionėsįJeruzalę 
(vert. ona ma tu se vi čiū tė, Vil nius: min tis, 1990).
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vil timi. „Jau tris die nas nie ko ne par da viau – nu si pir kit 
nors ką, kad bent ka sa pa ga liau at si da ry tų“, – ban do 
grau den ti lai min gais žen klais ti kin tys (ar bent nu duo
dan tys ti kį) ara bai. Se na mies čio ka vi nė se, trūks tant 
lan ky to jų, pa dan gės na liuok te lė jo kai nos. Už bo ka lą 
vie ti nio alaus su at si tik ti nai su tik tu an gliš ko jo Te leg
raph ko res pon den tu su mo kė jo me po dvi de šimt pen kis 
še ke lius (še ke lis vos pi ges nis už li tą). O skys tą per sal
din tą ka vą pirk da vau si po še šisaš tuo nis še ke lius, kol, 
la biau su mies tu su si gy ve nęs, at kam pes niuo se skers gat
viuo se prie ara bų tur gaus pra dė jau pa ste bė ti vie te les, 
kur čia pat gat vė je ant ne šio ja mo du ji nio de gik lio ka vą 
ver da ara bų pa aug liai, pas kui iš ne šio jan tys ją tur gaus 
pre ki jams. Ten stip rios ir ait rios, kar da mo nu pa gar din
tos ka vos nu si pirk da vau už du še ke liu – ber niūkš čiai, 
vos ją iš vi rę, ka va nu krau tu pa dėk lu ne ši ni vėl te ki ni 
leis da vo si į tur gų, at sai niai mos te lė ję: „Pas kui pa lik 
pi ni gus ir puo de lį štai ten“.

Vi si mies to na mai ak me ni niai. Dar net gi bri tų pro tek
to ra to me tais Je ru za lė je bu vo drau džia ma sta ty ti na mus, 
ku rie ne bū tų ap tai sy ti ak me niu bent iš iš orės. Vieti nis 
smil tai nis su ku ria tą vos ne mo noch ro mi nį spalvy ną, 
ku ria me kai ta lio ja si gel to na, pilkš va, rus va spal vos, 

vie to mis pa į vai ri na mos pa auk sa vi mo ar tirš tes nės seno 
nedažyto me džio se pi jos. Tai šiek tiek pri me na Vil nių 
prieš da bar ti nį jo iš da žy mą, anuos jau be bai gian čius 
iš nyk ti mur zi nai pil kų ir rus vų at spal vių de ri nius, kur 
kas sub ti les nę, nors gal ir niū res nę gamą, ne gu da bar
ti nis aukš tos ko ky bės už sie nie tiš kų var sų spin de sys. 
Je ru za lės smil tai nis kaip me dis – su ger da mas į sa ve 
lai ko tėk mę, jis kei čia si, bręs ta ir sod rė ja. Švie sus, vos ne 

švel naus grie ti nė lės bal tu mo jau nas ak muo, šim ta me tis 
ochros sod ru mas, juos vi van dens raš tai, am žių bė gy je 
pri si lie tu sių ran kų nu glu din ti pa vir šiai ir į ak me nį 
su si gė ru sio pra kai to bei kū no rie ba lų palik tos žy mės, 
kry že liai, mal di nin kų įrėž ti ak mens pa vir šiu je prieš 
šim tą, du šim tus, o gal sep ty nis šim tus me tų.

V

Je ru za lės kaip šven to jo mies to sa vas čiai pri klau so ir 
ta ypa tin ga trau ka, ku ria ji vi lio ja ne tik rus pra na šus, 
be pro čius ir šiaip žmo nes, ku rių pa mal du mas kiek su
mi šęs su pa mi ši mu. Ni hil no vi – dar Rad vi la mi ni po 
at vy ki mo su ti kęs čia kažkokiąlenkęmoterįDorotėją
Sekežecką,kuri jaukeletąmetųgyvenoJeruzalėje ir 
nepraleisdavonėvienosprogosįeitiįbaziliką. Rad vi la ją, 
kaip sa vo kraš tie tę, ne itin at sa kan čią už sa vo veiksmus, 
ap si ė mė prieš jos no rą par ga ben din ti tė vy nėn. Kai jai
neleidoišnamųišeitiįviešumą,ėmėprolangąsvaidyti
akmenisįpraeinančiusturkusirkaikuriemspataikė. 
Vė liau susirūpinusi,jogdaugiaunebepamatysŠvento
siosŽemės, iš nu plau kian čio lai vo jitriskartšokoįjūrą,
vosnenuskendo,betbuvoištraukta. Ga liau siai Ita li jo je 

pa bė go nuo Rad vi los jai pa skir tų 
pa ly do vų ir kaž kur pa si slė pė.

Ma na ja me vieš bu tė ly je bu
vo ap si sto jęs kiek ap sig lam žęs 
vy riš kis apy il giais rie ba luo tais 
plau kais – iš to kių, ku rių am
žių te ga li ma api bū din ti tik kaip 
ilgokai už tru ku sį per ei na mą jį 
lai  kotar pį tarp pa aug lys tės ir 
se natvės. Iš jo kal bų tiks liai taip 
ir ne su pra tau, ar jis – me si jas, 
ar me si jas esąs jo drau gas, su 
ku riuo daž nai ma tą sis ir kal bąs. 
Įam žė ju si ame ri kie tė va ka rais 
vieš bu čio ho le drau ge su juo gar
siai skai ty da vo ir aiš kinda vo si 
Bib li ją. O vie ną nak tį už mig ti 
ne lei do kul tū rų dia lo go apaš ta
las, ir gi ame ri kie tis, tie siai po 
lan gais entu zias tin gu ko le džo 
stu den to bal su dės tęs sa vo mo ky
mą apie to le ran ci ją ir ide o lo gi jų 
baig tį pagy ve nu siam arabui. Šis 

džiu giai su vis kuo su ti ko, kol ga liau siai nu spren dė, jog 
jau bū tų me tas iš už si mez gu sio kul tū rų dia lo go iš peš ti 
ko kios ap čiuo pia mos nau dos, ir pa mė gi no apaš ta lui „už 
la bai ge rą kai ną“ įsi ūly ti sa vo pre kių.

Ta čiau šių epi zo dų ne pa ly gin si su įvy kiais, nu ti ku siais 
sa vai tę prieš man at vyks tant: ra di ka lių žy dų orto dok
sų bū rys, įsi ver tęs į sunk ve ži mį ne men ką uo los lui tą, 
mė gi no jį nu vež ti ant Šven tyk los kal vos ir pa dė ti ten 

Vienuolių sarkofagai alyvų kalne. jeruzalė. 1999. birutės Gučaitės sjE nuotrauka
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kaip ker ti nį ak me nį Tre čio sios Je ru za lės Šven tyk los 
at sta ty mui, sa vo ruož tu pas ku bin sian čiam me si jo at
ėjimą. Po li ci ja, be abe jo, žy dų su jų uo la ne pra lei do, tad 
jie nu spren dė bent jau pa tys pra si verž ti į Šven tyk los 
pa ky lą. Mu sul mo nai, ku riems to ji pa ky la da bar pri klau
so, į juos pra dė jo svai dy ti ak me nis, po li ci ja puo lė tram
dy ti mu sul mo nus, iš pas kos po li ci jai, ją stum dy da mi, 
ėmė verž tis juo dask ver niai skry bė lė ti žy dai... Už vi rė 
ko ne es cha to lo gi nis mū šis, ku ria me su sig rū mė ne tik 
ir ne tiek dvi ejų tau tų ar dvi ejų re li gi jų at sto vai, o du 
is tori jos ir lai ko su pra ti mai, dvi „pas ku ti nių jų da ly kų“ 
(grai kiš kai ta es cha ta) sam pra tos.

Vi

Vaikš čio jant Je ru za le, ne ju čiom ker tant Krikš čio nių, 
Mu sul mo nų, Žy dų ir Ar mė nų kvar ta lus ski rian čią ri bą, 
ap skri tai ne syk ap nin ka jaus mas, kad vie nu me tu da
ly vau ji bent tri juo se skir tin guo se pa sau liuo se, kuriuos 
kaip pra ra ja da li ja bū tent ne ben dra ma tės lai kiš ku mo 
sam pra tos: žy dų iš es mės se ku lia rus me sia niz mas, krikš
čio niš kas pra ei ties su da bar ti ni mas sak ra mentuo se ir 
Baž ny čios Tra di ci jo je, ga liau siai am ži nybė je įšal dy tas 
is la mo lai kas.

Ara bai tam tik ra pras me iš ties yra ana pus is to riš ku
mo; jų san ty kis su pra ei ti mi be tar piš kas, sta tiš kas ir 
ne refl ek tuo tas. Pras mę ku ria, veiks mui įpa rei go ja ne 
is to ri ja, ne at sa kas į tai, kas ki ta dos yra įvy kę, o be lai kiai 
Ko ra no prie sa kai. Is to ri nio ir kul tū ri nio pa vel do ver tė 
nė ra sa vai mi nė – jis ver tin gas tik tiek, kiek įsi ter pia į 
šven ty bę. TurkaiJeruzalępaprastaivadinašventuoju
miestu, todėl labairūpestingaisaugo,kadnedingtų
niekas,kasišsenovėslikę. Ly giai taip ir kas die nis gy
ve ni mas sklei džia si ana pus is to ri nės sa vi mo nės – da
bar ty je, da bar ties reik mių va ro mas, nė ne su si mąs tant 
apie is to ri jos įpa rei go ji mą ar is to ri nį kon teks tą. Galbūt 
net gi bū tų ga li ma sa ky ti, jog tik ara bai te be gy vena is
to ri jo je, o ne gre ta jos – is to ri nė re flek si ja drau ge juk 
žy mi ir su sve ti mė ji mą. Jie be ne vie nin te liai Je ru za lėje 
gy ve na „taip, kaip gy ve na si“, ir gal būt to dėl jų sta tiniai 
ir es ti to kie au ten tiš ki: jų pa šiū rės ir prie sta tė liai, ru
pus be to nas ir plast ma sės bei skar dos lakš tai at ro do 
la biau per si sun kę is to ri jos dva sios, ne gu kruopš čiai 
ta šy tas Žy dų kvar ta lo ak muo, mat jų „po eti ka“ ky la iš 
ne su ge bė ji mo kur ti kaip nors ki taip, o ne iš są mo nin go 
mė gi ni mo mėg džio ti is to ri nius pa vi da lus.

Ki ta ver tus, Žy dų kvar ta las – tur būt vie nin te lis 
sve tim kū nis Je ru za lės kū ne, su sa vo mo der nis ti ne 
ar chitek tū ra, imi tuo jan čia Se na mies čio ma nie rą, mo
der ni zuojan čių per sta ty mų ste ri li zuo tais se nais kie
mais, ne gy vais skers gat viais, Ho lo kaus to su ve ny rų ir 
sen ti menta lios ju dai kos pil no mis krau tu vė lė mis. Žy dai 
jau čia si esą vie nin te liai tei sė ti Šven to sios Že mės sa vi
nin kai, tad įsi pa rei go ji mo pa vel dui nė ra, ka dan gi ji sai 

daž niau siai sveti mas – krikš čio nių ar ba mu sul mo nų 
pa lik tas. Vidur am žiš kas mies to au di nys, tex tus be
ato dai riš kai ar domas, sie kiant at kaps ty ti ko kios nors 
Do vy do ar Ma ka bie jų lai kų griu ve nos kam pą. O uni ka li 
Mies to dva sia tė ra sve ti ma pra ei tis, su ku ria ga li ma 
elg tis kaip no ri, griau ti ir per sta ty ti – juk ko kią nors 
ver tę tu rin ti tik iš rink toji tau ta.

Ta me be ato dai riš kame elgesyje jus ti me si ji nės vil
ties pri myg ti nu mas, ta čiau at ro do, kad šis me si jas vis 
la biau ima pa nė šė ti į Le via ta ną, tą Hob be so „re gi mą 
Die vą“, kurio ka ra lys tę gi na ne be an ge lų ka rei vi jos, o 
Je ru za lės gat ves kas ryt už tvin dan tys le gio nai žy dų ir 
žy dai čių, dar beveik moks lei vių, ku rie, kar tais už sa ve 
pa čius di des niais au to ma tais ne ši ni, bū riais vyks ta 
į pri va lo mo sios ka ri nės tar ny bos vie tas. Jam, o ne 
Ab ra o mo, Iza o ko ir Jo kū bo Die vui iš tie sų sta to ma ir 
Tre čio ji Šven tyk la.

Kaip čia ši ta dings ti mi ne pri si min si Vil niaus Val
dovų rū mų „at sta ty mo“ pla nų. Tie rū mai kai ku riems 
lie tu viams, at ro do, ne ma žiau svar būs, ne gu Je ru za lės 
Šven tyk la žy dams or to dok sams. Tai į juos kryps ta me
si ji nė pra žu vu sios Lie tu vos di dy bės at sta ty mo vil tis. Ir 
čia esa ma tam tik ro se ku lia raus me sia niz mo, lie tu vių 
tau tos iš skir ti nu mo, „iš rink tu mo“ idė jos. Tau ta, jos 
ga ny to jams ne pri eš ta rau jant ar net pri ta riant, at vi rai 
sta to si sau sta bą, prieš ku rį par puo lu si ga lė tų sa ve 
pa čią gar binti.

Vii

Vieš pa ties Kars to baž ny čios erd vės ne įma no ma 
suvok ti, min ti mis ne at kū rus pir mi nės Šven tų jų Vie tų 
to po g ra fi jos, ne su pra tus di din go Šv. Ele nos už mo jo, ku
ris te be ma ty ti ir is to ri jos aud rų ap dau žy to je kry žiuo čių 
ka ted ro je: į vie ną šven to vės vi su mą su jung ti tri ma tę, 
iš si bars čiu sią Šven tų jų Vie tų erd vę. Vaikš čio da mas po 
baž ny čią, pri va lai gal vo je ne šio tis jos vaiz di nį, ves damas 
min ty se se niai ne eg zis tuo jan čio, tiek syk vaiz duo tės 
aki mis re gė to pei za žo li ni jas. At kra gi Gol go tos uo la – ji 
aukš tu pa si kė lu si virš baž ny čios ly gio, į ją ve da dve ji 
sta tūs ir siau ri laip te liai. Uo le na vėl iš ei na pa vir šiun 
tie siai po Gol go ta esan čio je Ado mo kop ly čio je – ten labai
geraimatyti,kaipplačiaiperskilusiuolatarpKristaus
irkairiojopiktadariokryžių. (Ado mo kop ly čio je bergž
džiai ieš ko jau Rad vi los ap ra šy tų ten bu vu sių Je ru za lės 
ka ra liaus Bal dui no ir jo bro lio Got fry do ka pų – vė liau 
pa aiš kė jo, jog grai kai sta čia ti kiai, ku riems ta kop ly
čia pri klau so, kry žiuo čių ant ka pius iš me tė dar XIX a. 
pra džio je.) To liau, kal vos pa pė dė je – uo lo je iš kal ta 
užuo lan da, vei kiau siai so do sar go pa šiū rė, kur Jė zus 
bu vo lai ko mas, kol jam pa ruo šė kry žių. Dar to liau ry tų 
kryp ti mi, gi liai apa čio je – Kry žiaus At ra di mo krip ta: 
už griu vu si po že mi nė skal dyk la, kur im pe ra to rie nė 
Ele na rado pa slėp tą Šv. Kry žių. Prie šin ga me Gol go tos 
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kal vos šo ne, šiek tiek že miau, ne gu pa ti uo los vir šū nė, 
Fran kų kop ly čia žy mi vie tą, iš kur Kris taus kan čią re
gė jo jo Mo ti na. Da bar ji at si dū ru si už iš ori nės baž ny čios 
sie nos, ta čiau kop ly čio je esan tis lan gas at ve ria vaiz dą 
į Golgo tą prie al to riaus – Ma ri jos vie to je – sto vin čiam 
ku ni gui. Gol go tos pa pė dė je į va ka rus – Pa te pi mo ak
muo, kur Juo za pas iš Ari ma tė jos ir Ni ko de mas pa gul dė 
Jė zaus kūną. Dar to lė liau – ka pas, ku rį Juo za pas bu vo 
sau pa si staty di nęs. Nū nai jis at si dū rė ku po lu vai ni kuo
tos ro ton dos vi du ry je. So das, pa vie niai ak me nys, sta tūs 
kal vos šlai tai, pa sta tų griu vė siai tar tum į ap tai są įdė tas 
bran gak me nis ap kaus ty ti sie no mis, ko lo na do mis, ga le
ri jo mis ir laip tais, go ti ki nė mis, bi zan ti nė mis for mo mis, 
pa gra žin ti al to riais, iko no mis, skliau tais ir lem pe lė mis... 
Ta čiau pro vi sa tai ir šian dien te be ma ty ti nuš čiu vu si 
mi nia ir tie trys kry žiai, iš ki lę tems tan čio dan gaus fo ne.

Hic – „čia, šio je vie to je“, sa ko ku ni gas kiek vie no je 
anti fo no je kas die nės pro ce si jos po Šven to jo Kars to 
baž nyčią me tu. Va ka ri nė prie blan da tuš tė jan čio je ba
zi li ko je, tam sio je erd vė je grei tai be si sklai dan čių smil
ka lų kva pas, ne ly gi pro ce si jo je ne ša mų žva kių švie sa, 
ke lio li ka pran ciš ko niš kų abi tų, ke le tas pa sau lie čių ir, 
kaip ka dai se, tau tas te be vie ni jan ti mar mu ri nė lo ty niš kų 
žo džių vėsa: Fo de runt hic ma nus me as et pe des me as... 
Cum vi disset Ie sus Mat rem hic stan tem iux ta Cru cem... 
Di xit An ge lus hicmulieribus...

At ro do, ši toks pa mal du mas tu rė tų prieš ta rau ti te olo
gi nei lo gi kai – jei gu iš ga ny mas skir tas vi siems, tu rė tų 
bū ti vi siems ly giai pri ei na mas, ne pai sant nei lai ko, nei 
vie tos. Jo kia vie ta ir joks lai kas ne tu rė tų bū ti „ar čiau 
Die vo“, ku ris pa sie kia mas vien ti kė ji mu, solafide. Tai – 
Nau jų jų am žių lo gi ka, ku rią Rad vi la, te gu ir ne bū da mas 
te olo gas, aiš kiai ju to, kai, at pa sa ko da mas po kalbį su 
vie tos ar mė nų ku ni gu, ra šė, jog ta sai niekaipnegalįs
patikėti,kad pro tes tan tai, būdamikrikščionys,nevyktų
įšiąvietą,kurDievas,priėmęsmirtingąjįkūną,sudėjo
mūsųišganymoauką,kadneturėtųčiajokiųkunigų,
jokioaltoriausDievuipaaukotiauką. Ir at virkš čiai – 
vi sų se nų jų krikš čio nių kon fe si jų at sto vų su si bū ri mas 
Šven to jo je Že mė je Rad vi lai yra me ta fi zi nis žen klas to, 
kadBažnyčiavisadabuvoviena.

Net ir Kier ke ga ar d’as, pa brėž da mas „ant ro sios kar
tos“, t. y. lai ke nu to lu sio Kris taus mo ki nio pra na šu mą 
prieš Kris taus am ži nin ką, pa si duo da tai pro tes tan tiz
mo, Nau jų jų am žių ra cio na lis ti nės re li gi jos, lo gi kai: 
„Ant  ro sios kar tos mo ki nys ne gun do mas nuo lat pri bėg ti 
ir pa žiū rė ti, ar nė ra ko nors, ką ga li ma bū tų ap tik ti 
jus li nė mis aki mis. Vi soks toks bė gi nė ji mas yra tuš čia 
pa stan ga, ir di džiai ap gai lė ti nas var gas, kol esi nuo to 
atjun ko mas“ – mal di nin ko ke lio nė ir bū tų tie „bė gi nėji
mai“. Ši nuo sta ta, nors iš pa žiū ros ir prie šin ga mo der
ny bės is to ri ciz mui, iš tie sų gy vy biš kai su ja su si ju si: vos 
tik ima ma si de mi to lo gi zuo ti, gliau dy ti „am ži nuo sius“ 
tu ri nius iš is to ri nio są ly go tu mo ke va lų, am ži ny bės ir is

to ri jos ri ba tam pa tik laips nio, me to do lo gi nio kri te ri jaus 
klau si mu ir pa ma žu at si du ria pa ties to gliau dan čio jo, 
in ter pre tuo to jo va lio je. Ga liau siai te lie ka tik vie nas 
ki tą kei čian čių is to ri nių pa vi da lų lukš tai...

Tik li tur gi jo je, tik štai to kio se, tik rą ja pras me „is to ri jos 
ap lenk to se“ vie to se, kaip Je ru za lė, Ne apo lis ar ba Ši lu
va, dar te be gy vuo ja lo pi nė liai se no jo pa sau lio, ku ria me 
dar eg zis tuo ja šven to sios vie tos ir pa šven tin tas lai kas. 
Ir taip, mums prieš sa vo pro to va lią at lie kant tai, kas 
prieš ta rau ja vi sai mū sų su se ku lia rė ju siai lo gi kai, ti kė
ji mo am žius ne ma čio mis šven čia slap tą per ga lę prieš 
šio am žiaus aud ras. Gal ta Gol go tos kal ne ar Bet lie jaus 
olo je ne ti kė tai už plūs tan čia ra my be, prie bė gos jaus mu 
ir pa si reiš kia ma lo nės vei ki mas?

Vi ii

Skai ty da mas kny gą, vaikš čio da mas Je ru za lės gat vė
mis, mė gi nau per pras ti jas ra šiu sį ir ap ra šiu sį as menį. 
Vie na ver tus, tū las ga lė tų Rad vi lą Naš lai tė lį lai ky ti ir 
se no vės ar Vi du ram žių žmo gu mi, spręs da mas pa gal 
tai, kaip pa tik liai jis ap ra ši nė ja cha me le o ną, ku ris 
niekadanesituština,nesišvisuruždaras,beto,neėda
ir ne ge ria, ar ba už tik rin tai kal ba apie ki no ke fa lus, at
ve ža mus į Egip tą iš Ku ni go Jo no že mių. Ta čiau jo pa
sa ko ji mas tu ri ka žin ko kią nau ją ko ky bę, ku rios ne ra si 
skai ty da mas Ege ri jos už ra šus, Mar co Po lo ke lio nes ar 
kry žiuo čių ra šy tas is to ri jas. Ta ko ky bė aki vaiz di, per
skai čius bent ke le tą Rad vi los pus la pių, ta čiau la bai 
sun ku už čiuop ti, kas kon kre čiai ją ku ria. Tie siog sa vo 
jau se na, sa vo žvilgs nio ko ky be, pa čia žvilgs nio slink ti
mi ir dė me sio san da ra Rad vi la kur kas gi mi nin ges nis 
mums, ne gu bet ku riam anks tes nių jų am žių žmo nių. 
Lie tu vos kul tū ros ir raš ti jos is to ri jo je jis tur būt vie na 
pir mų jų mo der nių fi gū rų. 

An tra ver tus, ly giai aiš kiai ma ty ti, kad Rad vi la tvir
tai te be pri klau so iki mo der niai epo chai. Jo san ty kis 
su Šven tą ja Is to ri ja ne is to ri cis ti nis, jis te be pri klau so 
pa ra dig mai, ku rios is to ri jos sam pra tos šer dį su da ro 
ne vis ką są ly go jan ti ir nu le mian ti ne grįž ta ma is to ri jos 
slink tis, o nuo la ti nis grį ži mas į is to ri jos cen trą. Mal
di nin ko ke lio nė ir gi yra toks grį ži mas, nos tos, erd vė je 
at kar to jan tis sak ra men ti nę lo gi ką: tai, kas ki ta dos 
įvy ko, sak ra men te su da bar ti na ma, ir taip pra ei tis per 
am ži ny bę nuo lat grįž ta į da bar tį. Iš ga ny mo Is to ri jos 
įvy kiai jam yra ne praei  tis, o ti kė ji mo da bar tis, ku ri 
bet gi ne truk do tų įvy kių is to riš ku mo su vo ki mui. Tai gi 
Rad vi la sto vi ant se nų jų ir nau jų jų am žių slenks čio, 
o jo jau se nos dvi ly pu me glū din čio je įtam po je iš ky la 
di džio sios Ba ro ko kul tū ri nės sin te zės apy brai žos. Tai 
sin tezei, ku ri trum pam su jun gė Nau jų jų Am žių pro tą 
ir ka ta li kų ti kė ji mą, is to ri nę sa vi vo ką ir kris to cen tri
nę lai ko sam pra tą, taip ir ne bu vo lem ta įsi ga lė ti – ją 
ne be grįž ta mai iš blaš kė Tris de šimt me tis ka ras, ku rio 

man Tas ado mė nas
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Rad vi lai Naš lai tė liui, lai mei, ne bu vo lem ta su lauk ti.
Net gi Šven to sios Že mės vaiz dai, ku rie mus per Rad vi lą 

pa sie kia, žen kli na tą tar pi nę, slenks ti nę jo pa dėtį. Vie na 
ver tus, Pa les ti ną jis ma tė jau po vi sų di džių jų is to ri nių 
aud rų, iš es mės su si for ma vus ir da bar ti niam Je ru za lės 
pa vi da lui, tad be veik vis ką, ką jis ma tė, gali ma pa ma ty ti 
ir da bar. An tra ver tus, jo ma ty tas pei za žas bu vo ki toks – 
toks, koks eg zis ta vo iki pat pra ei to am žiaus, ko kį jį ma tė 
ir Jė zus: už mies to ply tin tys dir ba mų lau kų plo te liai, 
so dai, alyv me džių gi rai tės, dul ki ni lau ko ke le liai. Je ru
za lės si lu e to nuo Aly vų kal no netemdė mo der nis ti niai 
dan go rai žiai. Ta me pei za že be si sklei džian tis Rad vi los 
pa sa ko ji mas yra kaip til tas, vienu ga lu be si re mian tis į 
Nau juo sius, ki tu – į se no vės am žius, ir kaip joks ki tas 
pa de dan tis vaiz duo tei perei ti tą epo chi nio lū žio me tu 
at si vė ru sią pra ra ją – re gė ti Je ru za lę to kią, ko kią ją re
gė jo kry žiuo čiai, Je ro nimo, Ele nos, Jė zaus am ži nin kai.

iX

Iš ryš ki nus nuo trau kas pa aiš kė jo, kad Je ru za lės foto
gra fuo ti ne įma no ma. Fo to gra fi ja ne gai les tin gai pa rodo 
tai, ką nu sle pia kas die ny bei at lai di ir ne griež ta re ga: 
kad iš tie sų Je ru za lė je ne la bai 
yra ką pa ma ty ti – jei gu ne žiū ri 
ti kė ji mo aki mis. Šven tų jų vie tų 
nuo trau ko se neat si spin di tai, kas 
jo se ir yra svar biau sia. Betlie jus 
„griež tai žiū rint“ tė ra lem pe lė mis 
nu ka bi nė ta ni ša uo lo je su keista  
si dab ro žvaigž de uo los įdu bi mo 
dug ne. Tas pats nu tin ka ir neap 
čiuo pia miems mies to ke rams, 
ypa tin gai jo dva siai – jie ne pa
ten  ka nė į vie ną kad rą, o tai, kas 
nuo trau ko se už si fik suo ja, ga lėtų 
bū ti bet ku ria me Le van to mies te. 
Je ru za lė rei ka lau ja ypa  tin gos 
re gos – pa gar biai pa mal daus 
žvilgs nio, ban dan čio re gi muo se 
pėd sa kuo se ir žen kluo se įskai ty ti 
Šven tą ją Is to ri ją. O ak me nys ir 
sta ti niai tė ra „sim bo liai“ pa čia 
pir mi ne reikš me – trūks ta mos 
pu se lės, pras mę įgy jan čios tik tų 
at kur tų jų įvy kių vi su mo je.

„Iš vys ti“ aną Je ru za lę pa de da skai to ma kny ga – su si
ta pa tin da mas su Rad vi la, ma ty da mas jo aki mis, žvel gi 
taip, kaip žvel gė jis, ma tai tai, ką jis ma tė, kas jį taip jau
di no ir trau kė. Esa me rei ka lin gi mo ky to jų, – top te li, – o 
tai reiš kia, kad pa tys bū ti mal di nin kais ne be su ge ba me. 
Ne iš ven gia mai šiek tiek esa me tu ris tai, kiek ge rė les niu 
at ve ju – ke liau to jai. Mū sų žvilgs nis su si skal dęs į akių 
pa gei di mą ir ti kė ji mo re gą, ku riuos bergž džiai ir pa te

tiš kai ban do me su jung ti. At min ty je iš ky la por tu ga lų 
po ra: ankš to je Vieš pa ties Kars to kop ly tė lėje pa kai to mis 
vie nas mel dė si, su kniu bęs prie pa aukš ti ni mo kū nui 
pa gul dy ti, o ki tas be si mel džian tį fil ma vo, pus bal siu 
dik tuo da mas į ka me rą ko men ta rus. Ar ba len kas, ku ris 
ei da mas ke liais apie Gol go tą ir kal bė da mas ro žan čių 
kas po ra Ave Ma ria mik liai pri si tai kęs vis nu trauk da vo 
po nuo trau ką, nė neat si sto da mas.

X

Ati da rant Pla to no Įstatymams skir tą kon gre są, ne syk 
pa brėž tas šis pa ra dok sa lus de ri nys – Pla to nas Je ru za
lė je. Pri si min tas šv. Kle men sas Alek san drie tis, įro di
nė jęs, kad vi sa, kas jo kū ri niuo se ge riau sia, Pla to nas 
nu ke lia vęs Je ru za lėn iš mo ko iš žy dų, taip pat Kle men so 
ci tuo ja mas pa slap tin ga sis Nu me ni jus, re to riš kai tei ra
vę sis: „Kas gi yra Pla to nas, jei gu ne atiš kai kal ban tis 
Mo zė?“ Kon gre so de kla ra ci jo je net gi už si min ta apie tai, 
ko iš Pla to no ga li ma bū tų pa si mo ky ti šian die ni nei Je
ru za lei – kaip ra šo ma Įstatymuose, pa ma ti nis vals ty bės 
tiks las tu rin ti bū ti ne per ga lė ka re, o jos pi lie čių do ry bė 
ir lai mė, ku ri ne at ski ria ma nuo do ry bės. At ėnai ir Je ru

za lė, Sok ra tas ir Jė zus – pa ra le lė drie kia si nuo pir mų jų 
krikš čio ny bės am žių. Ste bi na ir in tri guo ja net gi de ta lių 
pa ra le liz mas – an tai Ge or ge’as Stei ne ris yra pa ra šęs 
du ne men kus esė, ly gin da mas „dvi va ka rie nes“ – Pas
ku ti ni ą ją Va ka rie nę su tą ja puo ta, ku ri bu vo iš kel ta 
Aga to no per ga lei at švęs ti, bei „du gai džius“ – tą, ku ris 
už gie do jo Pet rui tre či ą kart iš si ža dė jus Jė zaus, bei tą, 
ku rį mįs lin guo se pas ku ti niuo se prieš mir tį pa sa ky tuo

Šv. jeronimo koplyčia. betliejus. 1999. birutės Gučaitės sjE nuotrauka

HiERoSoLymitanaPEREGRinatio



456 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 9

se žo džiuo se mi ni Sok ra tas: „Kri to nai, esa me sko lin gi 
Ask le pi jui gai dį, ne pa mirš ki te ati duo ti“.

O ma ne pa na šus ne di de lis pra smių nu švi ti mas iš ti ko 
vaikš tant po Sio no kal ną ir nuo Šv. Pet ro in Gal li can tu 
baž ny tė lės žiū rint į ne di de lį veš liai ža lią ak mens sie na 
ap tver tą Akel da mos skly pe lį to li apa čio je Hi nomo, ar ba 
Ge he nos, slė ny je. Ha kel da mach, ar ba Krau jo dir va, bu vo 
nupirkta už tuos tris de šimt si dab ri nių, ku riuos Ju das 
ga vo iš da vęs Jė zų. Ėmęs gai lė tis jis, kaip ži nia, gau tus 
pi ni gus grą ži no, ta čiau į šven tyk los iž dą už kraują įgytų 
pi ni gų dė ti ne be bu vo ga li ma, 
to dėl aukš tie ji ku ni gai už juos 
nu pir ko puo džiaus  dirvą at ei
viams lai doti (Mt 27, 3–8). Ding
te lė jo, kad vi sai ne se niai esu 
kaž ką la bai pa na šaus skaitęs. 
Ne tru kau pri si min ti ir kur – už 
tris de šimt mi nų si dab ro, pa sak 
Dio ge no La er ti jo, į lais vę bu vo 
iš pirk tas pat sai Pla to nas, ku rį 
ver gi jon par da vė už si rūs ti nęs 
Dio ni si jas Se na sis. Pla to ną, ku
rį aigi nie čiai no rėjo pa smerk ti 
mir čiai, išpir ko li bie tis Anike
ri das – žmo gus, Platono ap
lin kai šiaip  jau nepriklau sęs. 
Kai Pla to no ar ti mie ji drau gai 
su rin ko tris de šimt mi nų ir jas 
Ani ke ri dui mė gi no at mo    kė ti, 
šis pi ni gus pri im ti atsi sa kė, o 
ka dan gi jų grą žin ti au ko    to jams 
jau ne be bu vo ga li ma, ver čiau 
nu ta rė už juos nu pirkti že mės 
skly pą Pla to no Aka de mi jai...

Xi

Vil nius iš tie sų pri me na Je ru
za lę – jos gat vių kreivu  mą ir ne
tai syk lin gu mą, cha o są ir už ka
bo rius, ne ti kė tai at si ve rian čias 
per spek ty vas, siau rų vin giuo tų 
praėji mų la bi rin tus. Je ru za lės 
mū re – ir gi pra ėju sių epo chų 
pa lik tos em ble mos, mįs lin gi 
ne be san čių pra smių žen klai: kry žiuo čių, ma me liu kų 
her bai, įra šai ir keis tų for mų he ral di niai kry žiai. Ne be
iš li ku sių pa sta tų sie nos, por ta lai ir ar kos, įjung ti į da
bar ti nius pa sta tus. Ant tūks tant me čių se nu mo pa ma tų 
sto vi nau jes ni pa sta tai, at kar  to da mi is to ri jos bedug nė je 
nu grimz du sių, ar che olo gi nių sluoks nių pa lai do tų gat vių 
li ni jas, ku rių su ki nėji mo si ir ša ko ji mo si prie žas tys bu
vo ne įme na mos turbūt jau kry žiuo čių lai kais. Je ru za lė 

pa na ši į Vil nių ir tuo, kad be ne vie nin te liai dė me sio 
ver ti sta ti niai yra sakra li niai; ga liau siai pa čiu mies to 
po bū džiu – svar biau sia ja me ne tai, kas yra, o tai, kas 
bu vo, ko ne bė ra ir be ko da bar ties su pras ti ne įma no ma. 
Į abie jų mies tų da bartį rei kia ženg ti per is to ri ją. Ry tų 
Eu ro po je ji ka bo virš že my no kaip že mas, sun kus de be
sis. Je ru   zalėje ji ir gi vi są lai ką gre ta – ta čiau ki tu bū du. 
Ten praei tis nu gu lė tau te lių ir ti kė ji mų ar che o lo gi niais 
 klodais – drū zais, chal dė jais, ma ro ni tais. Ji te be gy ve na 
se no vinė je Je ruza lės pa t riarchų di dy bė je, li tur gi  niuose 

krikš čio nių ki vir čuo se, ga lų ga
le net gi da bar ti niuo se ne ra mu
muo se. „Auk si nis in  das, pil nas 
skor pio nų“, – už ra šė klai džiais, 
is to ri nių kom pli ka ci jų kir ban
čiais Je ru za lės užka bo riais pa
si bodė jęs mo ky tas Vi du ram žių 
arabas.

Xii

Šilabaišventavietaturitokią
savybę,kadkiekvienąnusidėjė
lį,–koksesąsprisipažįstu (mar
mu ri nė mis klausyk los kam ba
rė lio grin di mis strim gal viais, 
klu pi nė da mi it išvaryti demonai 
nu bė ga du milžiniški ta ra ko
nai), –nepaprastaiapstulbi
na,sujaudinairverčiadėkoti
Dievuiužnesuskaičiuojamas
žmoniųgimineipadarytasgera
da rys tes. Taip pat dar stip riai 
paskatina iruždegadomėtis,
kaipšiojevietoje Išganytojas
Kristus,baisiaižiauriuskanki
nimusirskausmuskentėdamas,
teikėsimusišganyti.

„At ei ki te ir pa ma ty ki te, kad 
Jo čia nė ra, kad Jis pri si kė lė“, – 
sa ko ku ni gas an ge lo žo džius, 
atsig rį žęs nuo Vieš pa ties Ka
po an gos Kry žiaus Ke lio ga le. 
Ši vie ta, kaip jo kia ki ta vie ta 
že mė je, svar bi ne tuo, kas jo je 

yra, bu vo ar bus, o Tuo, Ko jo je nė ra. Vi sas mū sų ti kė
ji mas lai ko si bū tent ši tuo –  kad ka pas tuš čias, kad to je 
ne di de lė je uo lo je iš kirs to je ka ma rai tė je nie ko nė ra. To kia 
yra ir vi sų Šven tų jų  vie tų gi liau sia pras mė: re gi mu liu
di ji mu apie Tą, Ku rio čia nė ra, pa kvies ti sie lą mal dingai 
ke lio nei ana pus sa vęs, ana pus vi sų že miš kų mies tų į tą 
mies tą, ku ria me nė ra šven tyk los, nes Viešpats, visa ga lis 
Dievas,irAvinėlisyrajošventykla (Apr 21, 22).

Paskutinės Vakarienės kambarys. Fragmentas. jeruzalė. 
1999. birutės Gučaitės sjE nuotrauka

man Tas ado mė nas
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du aPoKriFai

i

Max Jacob, neturtingas poetas,
antikvaro sūnus, visą amžių bandęs atrasti
du tris žodžius, kuriuose sutilptų pasaulis, 
garsėjo ne tiek eilėmis, kiek savo cilindru,
monokliu, horoskopais, kurie neretai
atitikdavo tiesą.
                               Guillaume’o ir Pablo bičiulis,
sostinės žiurkė, jis jautė, kad laikas lygus nelaimei, 
o kupolai, tiltai, baltos langinės bulvaruos, 
platanai žiemą, nesuvokiantys savojo grožio,
pagaliau ir jis pats 
tėra dekoracija. Tai, kas tvyro anapus, 
ryt poryt ją nupūs. Nes dėsniai pranyksta,
viskas grįžta pirmykštėn tamson. Dažnai sapnuose 
jį vijos vilkatai, o gal policijos šunys.
Jis slėpėsi šiukšlių dėžėj, žinodamas, jog atsibus
operacinės šalty, po tyliais chirurgų lancetais.

Nežinau, ar išliko dulkėta kino saliukė
(rue Ravignan ar rue ChercheMidi?)
kur – po mūšio prie Marnos – jam pasirodė Mergelė.
Įpusėjus begarsei kriminalinei juostai, prabilo
nuo ekrano, riebiu Paryžiaus argot, nes kitokios kalbos
jis tikriausiai nebūtų priėmęs. Paskui
Max Jacob gyveno dar trisdešimt metų.
Mėgino atstumti tą balsą. Dangstės madom,
ironija, kaukėm, vaikišku noru pirmauti.
Tačiau vieną kartą užrašė
žodžius, nepaliudytus Luko nei Jono,
kuriuos galėjo ištarti ir Ji:

Dievasesti,irtaineįtikėtina.
Dievasmiršta,irtaineįtikėtina.
Dievasturikaktą,lūpas,guolį,gimdyvę,irtaineįtikėtina.

Kada jį pagaliau pasivijo
šunys ir tylūs lancetai, Drancy stovykloj, ant gultų,
praradęs kupolus, tiltus, monoklį,
draugus, giminaičius, save, jis tikriausiai suprato,
jog tų žodžių pakaks.

ii

N. N., eilinis kareivis,
maždaug tuo metu, kai poetas mirė Drancy,
atsidūrė kitoj stovykloj anapus kitoniško fronto.
Ne duobėj tarp suirusių kūnų, su devynetu gramų 

pakaušy,
nes tai buvo skirta tiktai karininkams. Eilinių likimas
visada paprastesnis: alkis, utėlės, ligos.
Barake jam vaidenos dumblota nusekusi upė,
šieno kaugės pakrantėj.  Toliau – skruzdėlyno 
griuvėsiai 
po spygliais ir eglių kamienais. Kareivis suprato, 
jog tai, ką jis regi – netikra. Nes tamsūs
karštinės gūsiai bematant ardė pasaulį.
Nei cigaretės, nei lašo vandens, nekalbant apie degtinę.
Beje, ir nuryti būtų nelengva. Bet tai dar nėra
visų blogiausia. Virš gultų plūkoja dvokas. 
Rodos, nė vienas nebepajėgia pakilti
ar į viską numojo ranka. Tik jis dar ropoja
griovio linkui, kad sykį galėtų pritūpti 
ant permesto baslio (įvirsi – ir baigta). ŠŠtai ten,
kaip po daugelio metų man sakė N. N., jam pasirodė 

Mergelė.

Be vaško, smilkyklės, altoriaus, aptaiso, votų,
tačiau ta pati. Pasakė: „Rytoj išeisi į laisvę“.
Nežinia, kodėl pasirinko jį, o ne kitą. 
Jis buvo keikūnas, kekšautojas, net barake,
kur dažnas darėsi kryžių iš medžio skeveldrų, retai 
tesimeldė. Ką gi, praaušus
paleido visus. Amnestija po sutarties.

Jis vienas dar pusmetį liko stovykloje: na, netvarka
su popieriais, sukeistos pavardės, trūksta gimimo
datos. Bet buvo jau laisvas. Laisvas lig šiandien.

Nesuvoksi, ką gi tai reiškia. Tiek bičiulių vis dėlto 
žuvo.
Tėra mįslė ir kantrybė, duona ir vynas.

EilėraŠčiai

Tomas Venclova

PoezIjA
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Tomas VEncloVa

Po PasKaiTos

Tą dieną, kaip ne kartą, su studentais 
jų dar menkai išmanoma kalba 
skaičiau eiles.
                            Už lango plieskė balos.
Pilkavo mūrai, suręsti bedarbių
depresijos epochoje. ŠŠį stilių 
ne veltui praminė Depression Gothic.
Mane kamavo pojūtis, jog aš 
sakau ne tai. Atsimenu, kreida 
byrėjo rankoje, neklausė balsas,
ir viskas vyko truputį per sapną.
Bergždžiai bandžiau paaiškinti, kas man
tada (kaip šiandien) rodėsi svarbu:
jog priebalsiai pažįsta vienas kitą
ir susišaukia, lyg nuklydę girion
medžiotojai – dusliai, bet įsakmiai; 
jog balsiai leidžiasi ir kopia laiptais;
jog skiemenį paantrina skiemuo,
lyg veidrodis, atsukdamas paviršių
į veidrodį, idant iš jų užgimtų
svaiginanti tamsi amfilada,
kurioj it žvakė atsispindi kirtis.
Žodžiu, galybė banalių ir ne 
palyginimų – tam, kad jie suprastų,
jog smulkmenų eilėrašty nėra,
ir juo smiltis mažesnė, juo tikriau
ji sugeba paveikti upės tėkmę.
Bet tai ne viskas, nes eilutėj slypi
paties garsyno padiktuotos mįslės –
kadaise draudžiamas dievybės vardas,
o šiandien žodžiai, ženklinantys daiktus,
kuklius, tačiau poetui pravarčius
kaip amuletai. Viesulas virš posmo
vadinamas metafora. Lyg žolę,
jis lenkia sakinį ir pašo garsą
tarytum debesį, kol susijungia 
nutolusios, bet giminingos prasmės,
ir santuoką palaimina žodynas.

Klausytojai dėliojosi knygas.
Aš nutilau. Pasaulis ėmė keistis.
Stikle dar vis atsispindėjo balos 
ir brėžėsi beviltiški pinakliai, 
tačiau pro juos ryškėjo kambarys 
kitoniškoj šaly, kitam laike,
ir moteris, nugrimzdusi į krėslą, –
erelio profiliu, nebejauna,
labai apsunkus, bet keistai grakšti, –
kurią kadaise pažinau. Bijojau
jos replikų dygumo, atminties,
kur tilpo daug daugiau, nei mano amžius, 
bet dar labiau baisėjaus, kad nutrūks

jos kimstantis alsavimas, kai lipom 
į kažkelintą aukštą. (Jis nutrūko
po pusės metų). Moteris tylėjo,
bet aš galbūt atspėjau, ką ji manė.

Taip, visa tai – teisybė. Nors galėtum
šnekėti paprasčiau. Nėra ko neigti,
tai mūsų darbas. Jo lengvesnė pusė.
Pakanka sekti kalbą iš paskos,
nereikia jai kliudyti – ji pati
parūpins toną, ritmą, anagramą
ir net metaforą. Bet eilės gimsta
anksčiau nei tu, anksčiau už tavo kalbą,
begarsėj tuštumos kunigaikštijoj.
Eilėraštis sapnuojasi pats sau.
Mes turime sudrumsti tuos sapnus,
išvesti jį iš ten – tiksliau, iš nieko –
į sintaksės gatves, į garso aikštę.
Ir tai sunku. Čia lemia ne kalba,
bet, įtariu, kažkas už ją aukštesnis.
Jei patikėsime Augustinu, –
o jis, bet abejo, neklydo, – Viešpats
per amžių amžius sergi savyje
visas upes, visas aušras, kiekvieną
atomą, ašarą, kiekvieną kriaukšlį,
kurį žiaumoja zonoj kalinys,
kiekvieną budelio iššautą kulką.
Bet mums to neaprėpti. Mums belieka 
detalės: tarkime, garnys pakrantėj
ar nedaili Depression Gothic arka,
ar piktžolės po balkonu, kur būta 
aptriušusių auksuotų raidžių: Deus
conservat omnia. Ir to gana,
kad eilės sutalpintų visą meilę,
kurią esi patyręs. Kad paguostų
ir mus, ir mirusius.
Pagerbkim kalbą,
jos labirintus, sąryšius, aidus,
kurių dėka beveik prilygstam Dievui.
Taip pat teisybė – mūsų laukia siena,
kurios neperžengsi. Kalba išnyks,
kaip mes visi išnykstame. Bet tai 
neverta net ironijos.

                                    Lange
mačiau ledinį nečionykštį dangų.
Virš mūrų tvyrojo vėlyvas kovas.



459NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 9

EilėraŠčiai

saNkirta

Nuo plento takas leidosi į drėgną
pievutę. Dubury matei, kaip gęsta 
saulėlydis, užgavęs blizgią vielą.
Dryžuotą stulpą vainikavo herbas, 
cementą brūžino šiurkšti svėrė.

Į šiaurės rytus traukėsi ankšta,
kantri šalis, jau sveikinanti naktį.
Alksnyno nuokraštyje stirna skabė
lapiją. Už akiračio bemaž 
atspėjai ežerą, kurio pakrantėj
tamsoki vandens atspindėjo vaiką,
sutampantį su tavimi. Daina
vingiavo virš nendrynų, liepto, datos
užžėlusiame antkapyje. Laikas,
išsprūdęs atminčiai ar biografui,
turbūt visų svarbiausias, nes yra 
drauge ir sunkmena, ir talismanas.

Į kairę tvyrojo laukinis miškas.
Jame švytėjo proskyna – plyšys, 
atvėręs pelkę ar tiesiog purvynus,
kur spietėsi nematomos būtybės,
gauruotos, šypsančios, prasimanytos
bepročio grafiko. Labai toli 
juodavo lankos ir įgriuvę tiltai.
Žvarbus kanalas siekė marių ribą, 
nerasdamas nei miesto, nei laivyno.
Žinojai: kūdikiai tenai užgimsta
tam, kad pavartėse dalytųs švirkštais,
pagieža, sperma, nuorūkom, skatikais.

Už nugaros – balkšvi sodybos dūmai,
ir amsi šunys, saugodami ūkį
nuo neprašyto svečio. Jau vėlu.
Tarp įdubų ir piliakalnių sukas
beveik nepravažiuojamos keliūtės,
ir netinkuotas mūras dengia ugnį.
Na ką gi, jei likimas lėmė, būk
šiame krašte prie pat gimtinės durų,
kurčioj trilypėj sankirtoj, kur stūkso
stulpai, išlikę iš kitų laikų,
kadaise mirtini, ir atšiauriu
lanku dykynę kerta viadukas.

Palieski vėstančią vaikystės žolę.
Esi namie. Trilypė jūra ošia
nakties kriauklėj. Tau suteikta malonė: 
keista era, sargybinis, kurio 
nebėr, ir balso išsiilgęs oras.

KraŠToVaiZdis

Pradžioj tik vėjas, iškabų vienatvė,
įsmigęs į nedarnų smėlį bokštas,
juosvų kiemų stiklinės, iš kurių
matai apvalią Parmenido erdvę.

Lig priemiesčio pušynų skrieja dulkės.
Nematoma plaštakė prie voliutos
priglaudžia sparną. Žvaigždę vandeny
žvynais nubraukia atsitiktinumas.

Garsiakalby ties pradarytu langu
variu sugriaudžia angelo trimitas,
ir atsimerkęs Dievas iš aikštės
palieka žiupsnį peleno ir meilės.

Virš pragaišinto miesto kyla saulė.
ŠŠviesa apgraibomis atranda stalą,
ir tuščią laiką skaldo sakinys,
nepanašus į buvusiąją naktį.
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jurGis janKus (g. 1906) – prozininkas, dramaturgas (apie jį žr. 
nŽa, 1991, nr. 7, p. 23; nŽa, 1994, nr. 7–8, p. 79–93). dar 
išspausdino pasakojimų knygą „Papelkių skirpstūnas“ (1996), 
pasakų rinkinį „auksinis Vabaliukas“ (1997).

Joe Anak tą va ka rą pa si ju to la biau pa var gęs ne gu ki tais 
kar tais, bet, an tra ver tus, ir die na bu vo il ges nė. Ge ro kai 
prieš de vin tą rei kė jo iš ju dė ti su nu mi rė liu į baž ny čią, 
pas kum į ka pi nes, dar į prieš pie čius už pa lai do to jo vė
lę. Kad to dar bū tų už te kę. Po prieš pie čių, kaip šla pias 
la pas prie blauz dos, pri ki bo John Lor ry. Sa ko, kaip čia 
da bar. To kia pa to gi po pie tė, ne gi ei sim ir kiek vie nas 
sau rū dy si me na mie. Gir di:

– Pa va žiuo kim pas ma ne. Už eis To ny su Paul. Ma čiau, 
prie jų taiks to si Bru no. Su me sim po ke riu ką.

Joe jau ta da jau tė si pa var gęs ir mė gi no at si kal bė ti. 
– Pas ta ve? – pa kė lė iš re tė ju sius an ta kius, lyg bū tų 

la bai nu ste bęs. – O kaip aš iš ta vęs pės čias par ei siu?
– O ka ro ar ne tu ri? 
– Tu riu ir ne tu riu. Kle bo ną rei kia par vež ti, pas kum 

gė les į baž ny čią. Kol vis ką su žiū rė siu, ne be bus no ro nė 
pas ta ve trenk tis. Gal šį sy kį pa li kim taip.

Taip šne kė jo, bet jau tė si taip, kad pats ge riau sias daik
tas bū tų vis ką už mirš ti ir ko kią va lan dą ki tą iš si ties ti, 
tik John ne si trau kė, kaip ko kia pik ta pa gun da:

– O ką Mai kis veiks? Te gu ve žio ja ir kle bo ną, ir gė les. 
Kam čia pa čiam tam py tis? Par ve šim. Jei gu aš su ting siu, 
To ny pa veš. Jam net ne iš ke lio.

Iš tik rų jų tai John ir vi si ki ti ži no jo, kad Joe jau ku ris 
lai kas au to mo bi lio ne be vai ruo ja, bet pa čiam pa si sa ky ti 
ne lei do iš di du mas, o drau gai ne no rė jo to iš di du mo pe
šio ti, tai apie jį ir vaikš čio jo ant pirš tų ga lų. Lei dimą 
vai ruo ti tai dar te be tu rė jo, tik kad to ji gal va: kar tais 
im da vo ir ne be ži no nei kur esąs, nei kur ir ko be va žiuo
jąs. Ran kos ir gi. Kai rei kia kur stai giau pa suk ti, ima ir 
ne be su me ta. Jei gu ne Emi li ja, pats gal dar ir te be va ži
nė tų. Kai aną sy kį, suk da mas iš Port len do į Vins toną, 
vai ro ne be su me tė, už šo ko ant ša li gat vio ir tik per pirš tą 
su sto jo prie ga zo li no pom pos, Emi li ja, nors šiaip  vi sa da 
ra mi ir nuo lai di, trep te lė jo ko ja ir kaip kir viu už kir to, 
kad vai ro dau giau nė pirš tu ne lies tų, nes kas ga lė jo 
at si tik ti, jei gu dar ko kį sprin dį ar ki tą.

– Gy vi ga lė jom iš kep ti.
– Ne taip bai siai, ne taip bai siai. Juk ma tai, kad lai ku 

su sto jau, – pus bal siu tei si no si vy ras, pa si dai ry da mas į 
ša lis, ar kas ne ma tė.

Lyg ty čia gat vė bu vo tuš čia. At sar giai pa stū mė ma ši
ną at gal ir pa leng vu čia par va žia vo na mo. Ne be si gin či jo 
ir ne be si tei si no, nes ir pa čiam šiur pas ėjo per nu ga rą 
tik pa gal vo jus, kas ga lė jo at si tik ti, jei gu pom pą bū tų 
nu ver tęs. Nuo tos die nos taip ir ne be si ver žė prie vai ro. 
Jei gu kur tik rai rei kė da vo, pa vež ti pa pra šy da vo sa vo 
pa gel bi nin ką Mai kį.

Į ga lą po ke rio ir John ap smu ko, tai par ve žė To ny. Jis 
gal po rą me tų bu vo vy res nis už ki tus, bet lai kė si stip
riau už vi sus sa vo ga dy nės jau ge ro kai pra re tė ju sius 
drau gus. Su sto jęs prie Joe Anak lai do tu vių na mų, dar 
pa juo ka vo:

– Nors kel nes šį sy kį ir man nu mo vei, bet už par ve
ži mą ne im siu. Tik iš lip ti, tai jau ran gy kis pats, nors 
kaip di rek to riui gal rei kė tų ir du ris ati da ry ti, ir ran ką 
pa duo ti.

– Ką pra lo šei, per žeg nok, ką iš lo šei, neš kis. Toks 
įsta ty mas nuo am žių, – iš ma ši nos ran gy da ma sis at si
juo ka vo ir Joe. 

Iš si ran gęs dar va lan dė lę pa si lai kė už at vi rų ma ši nos 
du rų, o kai pa ju to, kad ko jos pa kan ka mai į že mę at si
rė mu sios, pa sa kė dė kui, už tren kė ir, kiek kils te lė jęs 
ran ką, dar pa ju di no pirš tus, at seit pa mo jo.

– I see You, – rik te lė jo To ny ir iš leng va, pri si bi jo da
mas, kad ne už kliu dy tų ša lia ma ši nos ne stip riai sto vin
čio drau go, nu va žia vo.

Anak pa si li ko vie nas ir ne ju čia ėmė per mąs ti nė ti die
ną, nes ko jos, lyg pri li pu sios, ne no rė jo kel tis iš vie tos. 
Baž ny čia, ka pi nės ir prieš pie čiai dar nie ko, bet po ke
rio tik rai gal ne rei kė jo. Tik kaip tu se niems drau gams 
atsi sa ky si. Ir dar tas Bru no. Net nu si šyp so jo. At seit 
ame ri kie tis, kad ta ve kur kep ti vel ne liai. At va žia vo nu
si pe šio ju siom ža liom kel nėm, tuoj pri li po prie se nų jų ir 
iš Bro nio Bru no pa si da rė. Gal gal vo jo taip pra tur tė ti, o 
kaip pra dė jo šla vi nė ti fab ri ko grin dis, taip ir iš šla vi nė jo 
li gi pen si jos. Kai ki ti su jo moks lu nei var dų, nei pa var
džių ne keis da mi į vi so kius bo sus ir bo se lius paki lo, jis 
pa si li ko iš ti ki mas šluo tai ir maz go tei. Ir ame ri kie tis, 
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kad ta ve kur per kū nė lis, min ty nu si kei kė, nu si spjo vė ir 
net ne ju to, kad spjau da las pa ki bo čia pat ant smakro.

– Mes tai mes. Mes ir gi su dar kėm ir var dus, ir pa var
des, bet ta da bu vo ki ti lai kai. Koks raš ti nin kė lis pa sa kė, 
kad da bar tu va din sies taip, taip ir pa li ko.

At sar giai pa ki lo da mas ko jas, pa si su ko į mels vo mis 
rai dė mis švy tin čią, vi du ry pie vu tės pa sta ty tą iš ka bą: 
Joe Anak Fu ne ral Ho me. Ta da ki taip ne bu vo ga li ma. 
Da bar kas ki ta. An tai dak ta ras An ta nas Va lys at važia
vo, iš si lai kė eg za mi nus ir už si ra šė. Eg za mi nus tu rė jo 
iš si lai ky ti, bet už si ra šė kaip no rė jo. Net ne Ant ho ny 
ar To ny, bet sta čiai An ta nas, lyg čia bū tų ne Ame ri ka, 
o koks Pu ša lo tas ar... Ki to lie tu viš ko var do ne be ga lė jo 
su ras ti. Ka da nors ži no jo dau giau, bet per lai ką vi si 
ka žin kur nu by rė jo. Jo mo ti na bu vo iš Pu ša lo to, tai tą 
at si mi nė, o iš kur bu vo tė vas, ne be ga lė jo net at si min ti. 
Gal nie ka da ir ne ži no jo. Te at si mi nė, kad bu vo vil niš
kis. O Pet ras Var na. Nors ir Var na, bet ne kvai las. Taip 
pat di pu kas. At va žia vęs ga vo dar bą Kris ley lai do tu vių 
na muo se, pa si mo kė. Kai se nis Kris ley at su ko ko jas į 
du ris, pe rė mė jo vie tą. Po rą me tų pa dir bo pa si slė pęs 
už Art hur Kris ley iš ka bos, pas kum vi są vie tą sa vaip 
per tvar kė, iš ka bon įra šė Pet rą Var ną, ir kas at si ti ko? 
Gal vi si iš si gan do ir iš bė gio jo? Kur tau. Ne iš bė gio jo, 
bet su bė go. Ir vi si di pu kai tik pas jį. Iš ana pus mies to 
at le kia. Daž ną sa vai tę net po du pa si gul dęs tu ri.

Pa mė gi no su mes ti, kaip jo iš kal ba at ro dy tų, jei gu bū tų 
įra šy tas Juo zas Anu kai tis. Anu kai tis kaip Anu kai tis, 
bet ant Juo zo ne vie nas lie žu vį nu si lauž tų. Rai džių ir gi 
bū tų la bai daug. Kad taip vie nas Anu kai tis. Anu kai tis 
Fu ne ral Ho me. Ir ko dėl ne? Ta da ki to Anu kai čio vi sa me 
mies te ne bu vo, ir jis su šyp se na pus bal siu pa sa ko:

– Anu kai tis Fu ne ral Ho me...
Pas ku ti nis žo dis be nus kam bė jo tik min ti mi. Pro lū pas. 

Taip da bar, o ta da bu vo ki ti lai kai. Bū tų rei kė ję vie nam 
at si skir ti. Ir taip jis tu rė jo drą sos ir tvir tu mo. Juk ir 
Onu tė, su ži no ju si, kad ne ša si į gra bo rius, at si sa kė už 
jo te kė ti. Net žie de lį grą ži no. Sa kė:

– Su nu mi rė liu po vie nu sto gu tai jau ne gu lė siu. Ei
tum į siu vyk lą ar kad ir pas bat siu vius, ta da my lė čiau, 
bet gra bo riaus nie ka da.

Vė liau iš Onu tės pa si da rė An na, iš te kė jo už mė si nin ko 
Me y er, vai kų ne su si lau kė, gy ve ni mą kaip sau sa ša ka 
nu gy ve no. Ji pa ti sa ky da vo: „Kas iš ma nęs? Gy ve nu 
kaip sau sa ša ka“. Kar tą dar ir taip pa sa kė: „Jei gu tu, 
Juo zu li, ne bū tum už si ke pęs į gra bo rius, gal bū tu mėm 
ko kį pus tu zi nį su gy ve nę. O da bar tas ma no vo kiet ga
lis... Vis tiek jam pa sa kiau, kad pa lai do ti ati duo tų tik 
tau. Juk pri im si, ar ne? Gy va at si sa kiau at ei ti, tai nors 
mi ru si. Bi jo jau, Juo zu li. Tik rai bi jo jau. Ne kad tik ta me 
pa čia me na me, bet ir ta vęs pa ties. Čiu pi nė si, čiu pi nė si 
ko kį nu mi rė lį ar nu mi rė lę, pas kum tom pa čiom ran kom 
at ei si ma ne ap ka bin ti. Tik pa gal vo jus šiur pas per vi są 
nu ei da vo. Kvai la bu vau. Da bar ne be bi jo čiau. Ir nu mi

ru si ne be bi jo siu. I think so... Tik pa lai dok gra žiau ne gu 
ki tas. Nu dai link, kad bū čiau to kia pat, kaip ta da, kai 
at si sa kiau už ta vęs te kė ti. Juk nu dai lin si?“

Tas pri si mi ni mas švie siu šyp su liu nu bė go per kiek 
pa dri bu sį Joe vei dą. Kas da bar be ga li pa sa ky ti, koks 
gy ve ni mas su ja bū tų bu vęs, bet jau dau giau ne gu de
šimt me tų, kaip kad jos ne bė ra. Jis pats ir pa lai do jo, 
ir vis ką pa da rė taip, kaip pa ti bu vo pra šiu si. Net pats 
Me y e ris ne ga lė jo at sig ro žė ti. Sa kė: vi siš kai to kia pat, 
ko kia bu vo, kaip pir mą sy kį į sa vo na mus par si ve dė. 
Gal taip rei kė jo. Bū tų tu rė jęs se nat vės me tus, kaip ne
tep tus ra tus, pats vie nas vilk ti. Onos se niai ne bė ra, o 
Emi li ja te bė ra. Su ja tiek me tų dar niai iš gy ven ta. Jos 
ne gąs di no nei nu mi rė liai, nei nu mi rė lius čiu pi nė ju sios 
rankos. Ir da bar švie sa te bė ra apa čio je, o vir šu je vi si 
lan gai tam sūs. La bai aiš ku, kad Emi li ja sė di prie kam
pi nės lem pos įkni bu si į ku rį nors pa veiks liu ką, ku rių 
jau ka žin kiek yra pri siu vi nė ju si, ir kan triai lau kia, 
ka da iš girs jo krebž dė ji mą už du rų. O tie jos pa veiks
liu kai, vi sos tos gė lės ir pei za žė liai, tik rai dai lūs. Ne 
vien jam pa čiam, bet ir apie me ną nu si ma ną žmo nės 
ne kar tą yra ją ge ra dai li nin ke pa va di nę.

Pa lai do ti Onu tę tai gra žiai pa lai do jo, bet ar su ja bū tų 
lai min ges nis bu vęs, tai ir šian dien ne ga lė jo pa sa ky ti. 
Vi du ry ta ko net stab te lė jo pa gal vo ti, ar bu vo ka da su 
Emi li ja ko kiu tik rai pik tu žo džiu per si me tę. Su Ona tai 
bu vo. Net ir aną jau nų die nų me tą, kai, ro dos, ir ne bu vo 
už ką pe šio tis. Su ana ne bu vo leng va: ji vis no rė jo, kad 
vis kas pa gal jos tei sy bę ei tų. Žmo nės šne kė jo, kad ir 
mė si nin kas apie ją ant pirš tų ga liu kų vaikš čio jo. Sa ko, 
mė sos ka po nę nu si tvė ru si, sy kį net iš na mų iš vi jo. Pas 
kai my ną nu bė gęs ir tol nė jęs na mo, kol ji pa ti ne at ėju si 
ir gra žiai ne pa pra šiu si, kad grįž tų. Sa kiu si: „Ko tu, pai
ku ti, iš si gan dai? Ar ma nei, kad aš sa vo bran giau siam, 
kaip ko kiam ko pūs tui, gal vą kir siu. Plau ką ko kį gal, 
bet tik jau ne gal vą“. Nors Ona ir trau kė, bet kas ga li 
pa sa ky ti, koks bū tų bu vęs gy ve ni mas. Su Emi li ja tai 
tik rai gra žiai su ta rė. Prieš te kė da ma ji jau bu vo kiek 
akis pra si try nu si, pas kum ku rį lai ką dar bė go į sek re
to rių kur sus ir pe rė mė tvar ky ti vi sus jo po pie rius. Kai 
įgu do, tvar kė taip ge rai, kad net ir ten, kur ki ti gra bo riai 
ad vo ka to šau kė si, ji pa ti vie na kaip nie ką su do ro da vo, 
o jam tik pa si ra šy ti te rei kė da vo. Ona to tai tikrai ne
bū tų su ge bė ju si. O ir da bar Emi li ja te bė ra gy va, vi sus 
lai do tu vių na mų po pie rius te bet var ko ir dar vis nau jus 
pa veiks liu kus iš gal vo ja. Ne rei kia jai nei pie ši nių, nei 
pa vyz džių. „Man jų pil na gal va, – sa ko, – kad tik lai ko 
tiek tu rė čiau“.

Ko jo mis ta ko ak me nis pa gra bi nė da mas, o min ti mis 
bė gio da mas po pra ėju sias die nas, Joe iš leng va at ėjo li gi 
laip te lių. Ne daug jų te bu vo, tik trys. Bu vo die nos, kai jų 
net ne pa ste bė da vo, da bar prie pir mo jo su sto jo. Jis stai ga 
iš au go į ko ja ne be už me ta mą kal ną. Kol nuo ša li gat vio 
at šliukš te no, ko jos taip pa sun ko, lyg kas ba tus bū tų 
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švi nu pa kaus tęs. Va lan dė lę pa sto vė jęs įsi ki bo į tu rėk lų 
ga lą ir tik ge rai su si ė męs už li po vi sus tris laip te lius. 
Už li pęs at si rė mė į tu rėk lą at gau ti kva pą. Nors ki še nė je 
grai bė rak to, bet no ras ėmė pa spaus ti skam bu tį. Bū tų 
daug leng viau. Emi li ja at bėg tų ir ati da rytų. Jam te be
at ro dė, kad ji te bė ra to kia pat grei tu tė, kaip ta da, kai 
bė gio da vo į sek re to rių kur sus: te ki na į au to bu są, te ki na 
iš au to bu so, te ki na į krau tu ves, te ki na apie puo dus. 
Be grai bant rak te lio nei iš šio, nei iš to su ėmė nuo tai
ka, kad pa gal bos jam dar ne rei kia. Gal ka da ir rei kės, 
bet ne da bar. Su ra dęs rak tą, at si tie sė, pri ėjo prie du rų, 
lyg kie no ran kos pri lai ko mas, iš kar to pa tai kė į rak to 
sky lu tę, pa su ko, ir du rys at si vė rė. 

Vi du je pra dė jo at si se gio ti pal tą, bet Emi li ja tuoj pri
bė go ir pa dė jo nu si vilk ti. 

– Pa var gai, – pa sa kė be prie kaiš to. – Vi są mie lą die
ne lę.

– Ne rei kė jo, bet pri si ka bi no. Jo nas vi są bū rį su rin ko, 
tai kaip, žmo gus, be at si sa ky si.

– Vis tiek. Juk bū tum ga lė jęs grįž ti, va lan dė lę pri gul
ti. Mai kis bū tų nu ve žęs. Da bar taip be jo kio po il sio. Ir 
va ka rie nė at vė so, bet aš tuoj pa šil dy siu, – už si me tu si 
pal tą ant ran kos pa su ko į laip tus.

– Ne rei kia, ne šil dyk. Ne bent sau. Aš tai so tus. Blan šė 
ne val giu sio ne iš lei do. Pri kim šo kaip pe ni mą žą si ną. Še, 
bus siū liu kams, – iš trau kė pluoš tą po pie ri nių iš kelnių 
ki še nės.

– Tai vėl drau gus nu virk dei, – pirš tais per bė go per 
dvi lin kai su lenk tą pluoš tą pi ni gų.

– Koks čia nu virk dy mas, – nu mo jo. – To nis tai verkš
le no. Skun dė si, kad pas ku ti nes kel nes nu mo viau. Iš 
tikrų jų tai ne kiek ir te pri ki šo. Dau giau sia tai Bru no. 
Di pu kas tas. Bet ar aš kal tas, kad ne su me ta, ka da ko
kiom kor tom vaikš čio ti. Kiek vie ną sy kį už drau gys tę 
už si mo ka, o šian dien dar ir sa ko: „Tai čia, Joe, te gu 
būnie tau avan sas į lai do tu vių są skai tą. Jei gu kiek vie
ną sy kį taip api pe šio si, tai ne liks nė cen to prie dū šios. 
Pa lai do ti vis tiek tu rė si pats. Ne no riu, kad Var na ma no 
li ku čius les tų“. Nie ko ne sa kiau. Te gu sau. O Jo ne lis tai 
vi sai su kiu žo, – gal ir pats ne jus da mas iš šo ko iš įpras
ti nio žar go no ir John pa va di no, kaip va din da vo si prieš 
dau ge lį me tų. – Pa val gę mes dar šne ku čia vom, o jis, pa
sig ra ba lio da mas už Blan šės pe čių, nu svy ra vo į lo vą.

Iš lė to dės ty da mas žo džius, kal bė jo čia pat sto vin čiai 
Emi li jai ir ne ga lė jo ati trauk ti akių nuo laip tų, ku rie be 
jo kio pa si su ki mo bė go tie siai į an trą aukš tą. Ir to kie il gi, 
kad at min ty kaip gy vi iš ni ro ka žin ka da dar mokyk lo je 
Šven to joj is to ri joj skai ty ti Bib li jos Jo kū bo laip tai, ku rie 
nuo že mės į pa tį dan gų ėjo. Ta da, kai ne rei kė jo, jis no rė te 
no rė jo jais kar tu su an ge liu kais pa laks ty ti, o da bar, kai 
rei kia, ne ži no, ar ga lės ko ją ant pir mo laip to už kel ti. 
Ži no te ži no, kad ga lės, bet vi du je toks su stin gi mas, kad 
nė ra jė gos apie li pi mą net pa gal vo ti, už tat užuot ėjęs į 
laip tus, pa su ko į ne to lie se prie lem pos sto vin tį fo te lį.

– Ar dar ne ža di lip ti vir šun? – pi ni gus te besk lai dy
da ma, pa klau sė Emi li ja ir tuoj pri dė jo: – Ge rai šį sy kį 
juos ir ap šmu ti nai. Be veik pus an tro šim to. 

– Taip jau šį sy kį iš ėjo. Ma nau, kad dėl to nė vie nas 
ba du ne mirs, – pa si aiš ki no jau tur sin da mas sės ti.

– Gal ne sėsk, – mė gi no žo džiu su lai ky ti fo te lio minkš
tu man jau be įsmun kan tį vy rą. – Ar ne ge riau bū tų, 
jei tuo pa čiu pra dė ji mu lip tu mėm vir šun. Ten ge riau 
pail sė tum. Nu si reng tum, pa si vir tin tum. Kai kau lai 
su stings, bus sun kiau iš si ju din ti.

– Nu ei sim. Ir iš si ju din sim, ir nu ei sim. Nu mesk pal tą, 
ką čia lai kai ap si ka bi nu si kaip my li mą jį. 

– Nu ne šiu ant vir šaus. Ir tuos rei kia pa dė ti, – pa ro
dė pi ni gus. 

– Bet su grįžk. No riu tau ką pa sa ky ti.
Emi li ja prie pir mo laip to stai ga at sig rį žo.
– Ar ne ge rai jau ties?
– La bai ge rai. Už tat ir ne no riu bėg ti pa si vir tin ti. Bet 

su grį ši?
– Ži no ma, kad su grį šiu, – pro te ki nė nu bė go laip tais. 
Ji bu vo smul ku tė, tam siap lau kė, vi sa da grei ta, net į 

se nat vę ne su lė tė ju si ir nė kiek ne pa šir mė ju si. Ma žiau 
pa žįs tą pa sa ky da vo, kad gra bo rie nė da žais no ri sa vo 
se nat vę pa slėp ti, bet ji to kia bu vo, ko kia bu vo, ir nie ko 
slėp ti ne rei kė jo. O jei gu ir bū tų rei kė ję, var gu ar bū tų 
slė pu si, nes pa ti sa ky da vo: „Esu to kia, ko kia esu. Ko kią 
Die vas su tvė rė, to kia ir at gal nu ei siu“. O ir rū pi nosi 
vis kuo. Ir kai my nais, ir paukš čiu kais, ir vo ve rai tė mis, 
tik na mie tai jo kio gy vu lio ne lai kė, o ir ne lai kė, kad 
vy ras ne no rė jo. Pa sak jo, nei baž ny čio je, nei lai  do ji mo 
na mų kop ly čio je gy vu liams ne vie ta. Kaip at ro dytų, 
jei gu tarp mal di nin kų im tų ka tės ir šu nys mai šy tis. Jai 
pa čiai tai ir tas ne bū tų kliu dę. Net pa sa ky da vo: „O kas 
jau čia at si tik tų, jei gu ka ty tė net ir ant kars to už šok tų 
nu mi ru siam pas ku ti nį su die pa sa ky ti“.

Nu se kęs žmo ną aki mis, ją vis ir vis te be ma tė bė gan čią 
vir šun. Ne ju čia ki lo no ras pa kil ti ir nu bėg ti pas ją, bet 
sun ku mas vi suo se są na riuo se lai kė pri spau dęs į kėdės 
minkš tu mą. Ne tik lai kė, bet at ro dė, kad vis gi liau spau
džia. Net pa gai lo, kad ne iš drį so kaip ki ti. Kaip Jo nas. 
Pa li ko mies te dvi aukš tį, nu si kė lė į mies to pa  kraš  tį, į 
vie na aukš tį, kur jo kių laip tų nė ra. Jis pa sė dės, pail sės 
ir už lips, bet Juo zas ka žin ar be bū tų. Ne be ga lė da mas 
at si loš ti, su sier zi no ir pri trū ko kva po. Ko ge ro, ga li net 
ryt me čio ne be su lauk ti. Tai vėl bū tų die na be po il sio. 
Pa žiū rė jo į laip tus, ir net šir dį su spau dė, ko dėl lai ku 
vie na aukš čio ne nu si pir ko. Bū tų juk už te kę viskam. Ir 
da bar už tek tų, tik var gu ar Emi li ją ga lė tų per kal bė ti. 
Ji ne no ri čia. Pra si mu šė gal vą su Flo ri da, ir ki taip ne
bus. Jam Flo ri da bū tų ir gi ne pro ša lį, bet kaip iš te nai 
lai do ji mo na mus tvar ky si. Jų į Flo ri dą ne nu si ne ši.

Su ta min ti mi, kaip pa šauk ta, ir Emi li ja pa si ro dė 
laip tų vir šū nė je. Ne tik pa dė ju si pal tą ir pi ni gus, bet 
už si me tu si gė lė tą pa lai di nį, tą, kur anais me tais kai
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my nė iš Ja po ni jos par ve žė. Net ne stab te lė ju si lyg slys te 
nu sly do laip tais že myn ir pri sė do ant fo te lio kraš to.

– Tai ką no rė jai pa sa ky ti?
Pir ma Juo zui žo džiai bu vo taip su si dės tę, kad pa tys 

ver žė si pro lū pas, o da bar nė pir mu ti nio ne bu vo. Ir ką 
no rė jo pa sa ky ti, at ro dė vi siš kai ne ver ta nė bur nos au
šin ti, bet Emi li ja sė dė jo šo ną prie pe ties pri glau du si ir 
švel niais pirš tais sklai dė jau net ir ant spran do smar kiai 
iš re tė ju sius plau kus, tai kaip tu žo džio ne lai ky si.

– Ma tai, kai To ny nu va žia vo, aš dar va lan dė lę stovė jau 
ir žiū rė jau į sa vo iš ka bą, – iš lė to rink da mas žo džius 
ėmė dės ty ti, – Joe Anak. Ir pa gal vo jau: koks vel nias iš 
ta vęs Anak, kad gi mi mo met ri ko se la bai aiš kiai įra šy tas 
Juo zas Anu kai tis. Ly giai taip pat, kaip tas dur nius Bru
no. Sa ky tų Bro nys, tai bū tų žmo gus 
su tei sy be. Iš tų, kur tau pa da viau, 
ne ma žiau kaip pu sė yra jo. Bru no! 
Lor ry dar ne gra žiai pa si juo kė. Sa kė, 
no ri vy rų kom pa ni jai pri klau sy ti, 
ne gai lėk ir na rio mo kes tį už si mo kė ti. 
Bet kai pa gal vo ji, juk ir iš Lau rai čio 
toks pat Lor ry, kaip iš Bro nio Bru no. 
Da bar dau ge lis ne be ži no, ko kia tik ro ji 
jo pa var dė, o kai čia at va žia vo, nie kas 
ki taip kaip Lau rai čiu ku ir ne va di no. 
Ne pats ir pa si kei tė. Koks raš ti nin kė
lis ar bo se lis pa da rė, kad net var das 
ne kve pė tų old coun t ry. Da bar ki taip. 
Ki ti lai kai, ki to kios ir žmo gaus tei sės. 
Va lys už si ra šė Va liu, Varna už si ra šė 
Var na, ir nie kam, kaip ma no ma me lė 
sa ky da vo, nė mo tais. Ten sto vė da mas 
net pa gal vo jau, ka žin ar kas bū tų at
si ti kę, jei gu bū čiau iš drį sęs Anu kai čiu 
už si ra šy ti. Tur būt nie ko. 

– Gal ir nie ko, – kaip ir pa tvir ti no 
Emi li ja. – Bū tų pri pra tę, bet iš pra
džių bū tum vi siems ba dęs akis. Gal 
ne vie nas bū tų net nu si su kęs. 

– Gal... Gal ir biz nis bū tų pras čiau 
ėjęs, ne gu ėjo, bet šak nys bū tų li ku sios 
ne pa ka po tos. 

– Šak nys... – nu tę sė Emi li ja ir grei
tai su sig rie bė: – Tu sa vo šak nis ži nai, 
aš ži nau, o kas dar bo ki tiems, kur 
mū sų šak nys yra. Kas jas pa me tė, 
te gu ieš ko. Mes ne pa me tėm. Ži nom, 
iš kur mes ir kas mes. Ži no ir ki ti, o 
kas ne ži no, ga li pa si klaus ti.

– Mi liu te, ži nau, bet šian dien sto viu, 
žiū riu į iš ka bą ir jun tu: tė vas sto vi 
ša lia ir sa ko: „Kaip čia da bar yra? Ar 
tu ma no sū nus, ar ne? Tur būt ne, nes 
aš jo kio Anak ne pa ži nau.

– Kam tu stai ga taip la bai. Li gi šiol vis kas bu vo gerai, 
o da bar puo li į rū pes tį. Bu vom ma ži, sve ti mam kraš te 
bu vom baigš tūs. Da bar ti niai ki to ki. Kar tais net per 
drąsūs. Ne pa gal sa vo no sį drą sūs. At si me ni, kai anais 
me tais, vi siš kai ne pa gal vo ju si, į mi šių kor te lę įra šiau 
Stan ley. Kad pa sta tė di pu kas akis, kad už ve žė: „Sa kiau, 
po nia, kad Sta nis lo vas. Jei gu sun ku to kį il gą žo dį para
šy ti, ra šyk Sta sys, tik jau ne Stan ley“. Ne be at si me nu 
jo pa var dės, bet pa mo ką at si me nu. Nuo to lai ko ra šau 
var dus tik to kius, kaip pa sa ko. Dėl šven tos ra my bės. 

Po to va lan dė lę abu ty lė jo.
– Ar dar ne ža di ei ti pail sė ti? – ty lė ji mą per trau kė 

Emili ja. 
– Aš gal vo ju, – vėl, iš re to dės ty da mas žo džius, pra

ir Pa si li Ko nE nu VEr Ti
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jur Gis jan Kus

šne ko Juo zas, – gal vo ju, bet ne be ga liu at si min ti vi sų 
var dų. Ir skai čius ne be vi siš kai aiš kus. O bu vo to kie 
drau gai, kad ro dė si vi są am žių taip ir neiš si skir sim. Ar 
bu vom sep ty nio li ka ar aš tuo nio li ka. Jei gu at si min čiau 
vi sų var dus, tai su rink čiau. Kai ga vau lei di mą ati da ry
ti lai do ji mo na mus, su si rin kom pas Sluč ką ap lais ty ti, 
Jo nas ant vi so kam ba rio ir už šau kė... Ta da jis tik pas 
kriau čius te bu vo John, o apie na mus vi sa da Jo nas. Po
rą stip res nių jau bu vo pa ė męs, tai kad už šau kė: „Tai 
kaip da bar bus? Ar tu, Juo zu ti, spė si mus vi sus pa dai
li nęs pa lai do ti, ar mums pa tiems pir ma rei kės ta ve 
su ra tu kais į Ož ka kal nį vež ti“. Ne ži nau, nei kur tas 
Ož ka kal nis bu vo, nei ką jis Jo nui ga lė jo reikš ti, bet iš 
to bu vo vie niems juo ko, ki tiems kal bų, o aš vie nas sau 
pa gal vo jau: pa lau kit, par šai, aš už ve siu bu hal te ri ją, ir 
pa ma ty sim, kas ką pas ku ti nis į Ož ka kal nį ar ne į Ož
ka kal nį veš. Apie tą aš ir tau nie ka da ne pra si ta riau, 
bet da bar, kai stip ru sis Jo nas taip ne lauk tai su smu ko, 
pa ro dy siu, kad ži no tum.

Šį kar tą jis ga na vik riai pa ki lo iš fo te lio, nu šlep se no į 
ko ri do riu ko ga lą, at si da rė sie no je spin te lę, ku rio je lai ky
da vo tik sa vo pa ran ki nes smul kme nas, kiek pa si rau sė, 
pa si ė mė ap skri tą skardi nę dė žu tę ir at si ne šė at gal.

– Va, pa žiū rėk.
Mė gi no ati da ry ti, bet ap gru bę pirš tai nie kaip ne ga

lė jo už ka bin ti plo nu tės vir še lio briau nos, ta da iš tie sė 
Emi li jai.

– Še, pa mė gink tu, gal ta vo pirš čiu kai mik les ni. Už va
kar la bai grei tai ati da riau. Gal už da ry da mas per daug 
už spau džiau, o gal tik ma no pirš tai la biau su gru bo.

Emi li ja pa ė mė dė žu tę, ap var tė, ap žiū rė jo. Ji bu vo 
nuo sal dai nių, bet nuo anų, ku rie bu vo ma do je, kai ji 
te be bu vo mer gai čiu kė.

– Tai ar dar ir tų sal dai nių li gi šiol iš lai kei? – mė gin
da ma ati da ry ti pa klau sė. 

Juo zas tik nu si šyp so jo.
Po ke lin to mė gi ni mo dė žu tė at si vo žė. Vi du ry bu vo 

sau je lė mė ly nų stik li nių bur bu liu kų. Trys su ver ti ant 
siū lo, o ki ti pa lai di. Emi li ja su ver tus iš kė lė iš dė žu tės, 
kitus pirš tu pa žars tė.

– Kas čia? – pa klau sė.
– Tai gi čia vi sa ma no bu hal te ri ja, – ra miai pa sa kė 

im da mas dė žu tę iš žmo nos ran kų. – To kia min tis man 
at ėjo ta da pas Sluč ką, ir iš lai kiau ją pats sau li gi šios 
die nos. Tik da bar, pats ne ži nau ko dėl, pa no rau iš si
šne kė ti. Bet kad jau sy kį iš si žio jau, ži nok ir tu. Juk 
at si me ni, kad ta da kaip ir drau ga vau su Ona. 

– Ką čia kaip ir, – grei tai įsi ter pė Emi li ja. – Bu vai 
pri li pęs kaip mu sė prie me daus ko rio. Ir bū tum pa li kęs, 
tik kad ji pa si šiau šė.

– Ne pa si šiau šė, nu mi rė lių pa bi jo jo, – šyp te lė jo Juo
zas. – Kai da bar vis ką pa ma tėm, ar ne ge rai, kad taip 
iš ėjo. Ma ty ti, ir Po nas Die vas į sa vo kny gas bu vo taip 
įra šęs. Tu rė jau pa lauk ti, kol tu į vi są dai lu mą iš aug si. 

Ką bū čiau iš Onos ga vęs? Tu ir gra žes nė, ir ge res nė, ir 
Die vo duo tą gal vu tę tu ri, ir abu gra žiai se nas die nas 
pro ša lį stu miam, o su Ona... Kiek jau me tų bū čiau vie
nas kriū no jęs. Tu ta da te be bu vai dar toks vai ke liu kas, 
kad gal net ne ži nai, kaip su tai ka ro liais bu vo. Anais 
lai kais pik ni ke ge ro kai vy rai pa ger da vo. Mo te rys ir gi, 
bet anaip tol ne taip, kaip vy rai. Ka žin ku ris iš gė ręs už
ka bi no ir nu trau kė Onos ka ro lius. Taip nu trau kė, kad 
ne daug ant siū lo ir be li ko. Be veik vi si pa bi ro į žo lę. Rin
kom, rin kom ir ka žin ar vi sus be su rin kom. Pir muo sius 
ati da viau jai, bet kai ji ėmė rei ka lau ti, kad pa ro dy čiau 
anam, kaip su mo te ri mis rei kia elg tis, li ku sius su si py
liau į ki še nę, pa sa kiau, kad ei siu pa ieš ko ti, ir nu ė jau į 
par ko ki tą pu sę. Ne klau si nė jau ir nei eš ko jau. Ži no jau, 
kad ra dus rei kės muš tis, o aš jau ir ta da bu vau iš tų, 
ku rie ne vis ką spren dė muš ty nė mis. Taip ir din gau tą 
va ka rą net su Ona ne be pa si ma tęs. Vė liau, ži no ma, ga vau 
iš jos prie kaiš tų, net, ro dos, ku rį lai ką bu vom su si py kę, 
už tat ir tie ka ro liu kai pa si li ko ma no ki še nėj. O ta da pas 
Sluč ką, kai įkai tę ple pė jom, kas, kur, ka da ką lai do sim, 
ne ty čia įki šau ran ką į ki še nę ir už čiuo piau ka ro liu kus. 
Ta da ir top te lė jo min tis: pa lau kit, ty liai su si vars ty siu 
vi sus ant siū lo, ir nė vie nas ne pa bėg sit. Ir ne pa bė go. Nė 
vie nas ki tur ne iš si kė lė. Vi si čia pat. Liko tik trys. Vi sus 
ki tus gra žiai ap rū pi nau. Pa da riau klai dą: ne iš bė riau 
pa lai dų ka ro liu kų, tai da bar ne rei ka lin gas gal vo sū kis, 
ne be ga liu at si min ti tik ro skai čiaus, kiek ta da mū sų pas 
Sluč ką bu vo. Vė že liu kas tai no rė jo pa bėg ti. Į Det roi tą. 
Iš gir do, kad te nai ge rų dar bų at si ra do. Ge ras bu vo 
vy ras, tik ne tu rė jo sai ko: mė go dau giau įsi pil ti, ne gu 
ga lė jo pa neš ti. Drau gai su ren gė iš leis tu ves. Iš iš leis tu
vių tie siai į sto tį, o čia trau ki nys jau eina. Šo ko vy tis. 
Vy tis tai pa si vi jo ir įsi ki bo, bet kai pa šo ko, ne pa tai kė 
ant laip te lio, tai pas kum rei kė jo nuo bė gių su rink ti. 
Ki ta kaip ki ta, bet gal vos ne be ga li ma bu vo su durs ty ti. 
Tik jį vie ną ir te pa gul džiau už da ry tam kars te. Nie kaip 
ne bu vo ga li ma žmo nėms ro dy ti. Ki ti vi si pra dė jo daug 
vė liau, ir, ma tai, be li ko tik trys. Mai ke lis jau tre ti me tai 
in Nur sing Ho me. Ne ma čiau, bet sa ko, kad jau vi siš kai 
pa lin kęs. Jis už ma ne ge ro kai vy res nis. Su Lau rai čiu 
ir Par pliu šian dien kor tas lo šėm. Ir dar ką no rė jau tau 
pa sa ky ti. Gal ir Par plių Joh no ne be il gai teks lauk ti. Kai 
šian dien taip stai ga su smu ko, tai ne rei kia nei dak ta
ru, nei iš min čium bū ti, kad pa ma ty tum. Tu vis ra gi ni 
į Flo ri dą. Aš ir gi no rė čiau. Jei gu ne tas sau pa čiam 
pa si ža dė ji mas, juk se niai ga lė jom iš va žiuo ti. Da bar ir 
tu ži nai, ko dėl vis del siu. Ne be daug. Tik trys. Du, ga
li ma sa ky ti, ant duo bės kraš to, tik To ny dar stip ruo lį 
vai di na, bet nie ka da ne ži nai, kas at si tiks ry toj. O tu, 
Mi liut, ne su pyk. Tik dar pas ku ti niai trys, ir aš bū siu 
lais vas nuo vi so kių už ma čių. Da bar, kai ži nai, ir tau 
bus leng viau lauk ti.

– O gal sun kiau... – ty liai at si du so Emi li ja.
– Ko dėl? – pa kė lė akis Juo zas.
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– Kad man sun ku lauk ti ki to mir ties. Ma ne bai
mė ima. 

– Pa lauk, pa lauk, – su kru to Juo zas. – Aš ne taip 
pasa kiau. Kas ga li lauk ti ki to mir ties. Ne lauk ti, bet 
tik dar pa bū ti, kad sa vo drau gams ga lė čiau pas ku ti nį 
kar tą gra žiai pa tar nau ti. Tiek ap tar na vau, kaip čia 
pas ku ti nius ka žin ko kiam sve ti mam pa lik ti. Ar ne 
tei sy bę sa kau?

– Gal ir taip... – nu tę sė Emi li ja, – bet kai pa sa kei, 
kad pa lauk si dar tų tri jų ir ta da... Pa sa ky siu, kad šiur 
pas taip ir nu ė jo per nu ga rą, kad taip ga lė tum...

– Na ką čia tu da bar. Aš tik no rė jau pa sa ky ti, kad ta
da bū čiau už bai gęs sau pa čiam už si dė tą mi si ją. Pa ža dą 
iš ly dė ti vi sus jau nų die nų drau gus, – mė gi no švel nin ti 
Emi li jai pa da ry tą įspū dį, ku ris ir jam pa čiam sun kiu 
ne jau ku mu ėmė ger klę spaus ti. – Pa dėk tą dė žu tę at gal 
į spin te lę, te gu sau. Kaip iš eis, taip ir bus. Ne mums 
vis ką at spė ti. Tė vas sa ky da vo: „Žmo gus šau do, Die vas 
kul kas ne šio ja“.

Ge rai at si mi nė, kad tė vas ne taip sa ky da vo. Jo mė gia
mas pa sa ky mas bu vo: „Žmo gus šau do, vel nias kul kas 
gau do“, bet šio va ka ro nuo tai ka ne iš lei do to šiurkš taus 
pa sa ky mo pro lū pas. Ypač dėl Emi li jos. Ži no jo, kad to kie 
žo džiai jai bū tų la bai ne prie šir dies. 

Emi li ja nu ne šė dė žu tę, pa dė jo į spin te lę, už vė rė 
du re les ir at rė mė gal vą į sie ną. Juo zą pa ga vo stai gus 
rū pes tis. 

– Ar ne ge ra pa si da rė? – pa klau sė.
Emi li ja at si tie sė, pa pur tė gal vą.
– Ne... Aš tik pa gal vo jau, kaip žmo gus ga li bū ti taip 

to li nuo tei sy bės, kad net juo kas ima. Juk ir aš tam pik
ni ke ta da bu vau, net ir ka ro lius iš žo lės pa dė jau rink ti, 
pas kum tvar ky da ma si juos to je dė žu tė je už ti kau ir vi są 
lai ką gal vo jau, kad tu juos lai kai Oną pri si min ti. Tai 
ma tai, Juo ze li, ko kia kvai la kar tais ga li bū ti ta vo gud
rio ji Mi liu tė. Bet šiam va ka rui už teks. Ei nam vir šun. 
Man kaip man, bet tau tik rai jau rei kia iš si ties ti.

Juo zas vėl pa žiū rė jo į laip tus. Da bar jie pa si ro dė net 
il ges ni ir sta tes ni, ne gu pir ma, kai pro du ris įė jęs į juos 
akį me tė. 

– At ei siu. At ei siu ir aš, – dar pa kar to jo. – Eik, su
šil dyk lo vą, bus sma giau at si gul ti. Aš dar va lan dė lę 
pa sė dė siu.

Emi li jai top te lė jo jo sa ki nį už baig ti: „ir pa gal vo siu 
apie Onu tę“, bet dar spė jo jau be iš le kian čius žo džius 

nu kąs ti ir te pa sakė:
– Ge rai, pa šil dy siu. Tik tu ne už si sė dėk per il gai. Aš 

už mig siu ten, tu čia, ir kas iš to bus. Tik ma no šil dy
mas bus perniek. 

Dar per brau kė ran ka per ma din gai il go kus, bet jau 
smar kiai iš re tė ju sius vy ro plau kus ir pro te ki nė nu bė
go į vir šų. Juo zas su pa vy du nu se kė jos bė gi mą ir dar 
pa gal vo jo, kad ir jis pats dau gy bę sy kių jais ne blo giau 
bė gio jo, tik pas ta rai siais me tais ėmė da ry tis sun kiau, o 
šian dien net pa gal vo ti sun ku, lyg ko jas bū tų kas švi no 
pri py lęs. Kiek pa to giau pa si tai sė, gal vą at rė mė į aukš
tą fo te lio at kal tę, tin gus ra mu mas nu sru vo są na riais, 
akys taip sal džiai ėmė merk tis, kad net pa gal vo jo: o juk 
nie ko ne at si tik tų, jei gu to kiam pa to gu me už mig tų ir 
taip vi są nak tį iš mie go tų. Ry tą ko jos tik rai bū tų daug 
leng ves nės. Bū tų ge ra, tik Emi li ja ne leis. Pa gu lės, pa
gulės, pa lauks pa lau ku si ir at eis pa žiū rė ti. Pa ža dins 
ir temp te nu si temps į lo vą. Dar pa gal vo jo, ar Ona ir gi 
temp tų. Grei čiau siai kad ne. Pa sa ky tų: „Ne no ri, ir ne
rei kia. Ži no kis“. Su py ku si nu bėg tų vir šun ir dar gal vą 
už si klo tų. Bet ne Emi li ja, ne Emi li ja...

Laip tų vir šu je ėmė suk tis bal ti de be sys. Iš jų iš si
lukš te no Ona, dai li, su de vy niom ei lėm mė ly nų ka ro lių. 
Ša lia jos at si ra do My ko liu kas, už jo Jo nas, toks pats, 
ko kį va kar Blan šė nu rams tė į lo vą. Vi si trys jam mo ja ir 
šau kia. Bal sų ne gir di, bet ma to jų žo džius, kaip vai kus, 
bė gio jan čius laip tas tai že myn į jį, tai vėl at gal. Su ėmė 
no ras pa kil ti ir su jais pa si vai ky ti, kaip ano mis die no mis 
mo kyk lo je: laip tais aukš tyn ir vėl že myn. Su bruz do kil ti 
ir bėg ti, bet stip rios ran kos pa ga vo už ger klės, su spau dė 
ir taip trūk te lė jo at gal, kad net rik te lė jo.

– Ar sa kei ką? – iš vir šaus pa klau sė Emi li ja. 
Ne iš gir du si at sa ky mo, dar pri dė jo:
– Ar su si sap na vai?
Va lan dė lę klau sė si. Vi sa me na me bu vo taip ty lu, 

lyg nie kas čia ne be gy ven tų. Ty los ne jau ku mo pa gau ta 
net pa ti ne pa ju to, kaip at si sė do lo vo je. At si sė do ir vėl 
klau sė si. Pa gal vo jo, kad bus už snū dęs, o kai įmigs, bus 
vie nas var gas pri kel ti. Už si me tė pa lai di nį ir nu bė go že
myn. Juo zu lis te be sė dė jo fo te ly, tik bu vo gal vą at me tęs, 
at vi ro mis aki mis žiū rė jo tie siai į vir šų. Žiū rė jo, bet akys 
bu vo vi siš kai iš tuš tė ju sios. Emi li jai iš kar to pa si da rė 
aiš ku, kad jos Juo zu lis var gu ar be nu vers pas ku ti nius 
ka ro liu kus. Dar pa lie tė su gle bu sią ran ką ir nu bė go prie 
te le fo no, šauk tis pir mo sios pa gal bos ir dak ta ro.

ir Pa si li Ko nE nu VEr Ti
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„Ly gios ga li my bės“ yra ma tas, ku
riuo šian dien ma tuo ja ma Lie tu vos 
švie ti mo sis te ma. Jos pa si tel kia mos 
kaip vie nas pa grin di nių ar gu men tų 
dis ku tuo jant dėl to les nės švie ti mo 
rai dos per spek ty vos. „Ly gios ga li my
bės“ ta po ir šū kiu sie kiant abe jo ti nos 
ver tės švie ti mo tiks lų.

Per nai, pir mą kar tą per pas ta ruo
sius de šimt me tų, bu vo iš ana li zuo ti 
vals ty bi nių bran dos eg za mi nų re zul ta
tai, sie kiant at skleis ti, ar moks lei viai 
tu ri ly gias ga li my bes vi sa pu siškai iš
si la vin ti. Ty ri mą at li kęs Na cio na li nis 
eg za mi nų cen tras ly gias ga li my bes 
su pra to kaip kiek vie nam mo ki niui 
su da ry tas są ly gas „op ti ma liai plė toti 
sa vo ge bė ji mus“, tai gi sa vo as me ny bę. 
Vi si ži no me, kad šian dien mo ky mo si 
tvar ka yra ki ta: mo ki nys pri vers tas 
siau rin ti sa vo plė to ti nų ge bė ji mų ra
tą. Jis tu ri pa si rink ti tarp re a li nių ir 
hu ma ni ta ri nių da ly kų, taip su siau rin
da mas ir sa vo in te re sų lau ką.

Ko ge ro, daž niau siai ren ka ma si ne 
sie kiant op ti ma liai plė to ti ge bė ji mus, 
o pa gal dar vai kys tė je iš ryš kė ju sį leng
vu mą įsi sa vi nant kai ku riuos da ly kus, 
va di na muo sius „ga bu mus“. An tai 
vien tik ge ra at min tis ga li lem ti, kad 
mo ki nys bus nu ra šy tas kaip „ga bus“ 
is to ri jai, la ki vaiz duo tė – kaip „ga bus“ 
li te ra tū rai. Pa gal šį ar ko kį ki tą ne 
ma žiau at si tik ti nį kri te ri jų pa si rink
da mas da ly kus, jis ne tik su ma žins 
sa vo to les nio pro fe si jos rin ki mo si 
ga li my bę, ta čiau ir už dės ri bas sa vo 
as me ny bės plė to tei. Grei tai tur būt jau 
nie ko ne ste bins „be raš tis“ ma te ma ti
kas ar lo giš ko sa ki nio ne su rez gan tis 
li te ra tas. Tie sa, šie met dar ge ro kai nu
ste bi no 16,5% lai kiu sių jų ne iš lai ky tas 
vals ty bi nis lie tu vių kal bos eg za  mi nas. 
Dėl „spe cia li zuo to“ mo ky mo, ma tyt, 

AkA de my bė

ly gių ga li my bių plė ši niai
TOMAS DAUGIRDAS

aukš to jo moks lo sie  kiančių jų. To kios 
„ly gios“ ga li my bės su da ry tų ne įvei
kia mas kliū tis iš si  lavi ni mui iš kai 
ku rių vi suo me nės sluoks nių ki lu siems 
abi tu rien tams.

Ta čiau nė ra la bai ly gių ga li my bių 
ir tiems, ku rie ly ges nių ir no rė ti ne
ga lė tų. Pa vyz džiui, man ap lin ky bės 
bu vo vi sa pu siš kai pa lan kios: ge ra 
mo kyk la mies te, tur tin gi tė vai. Dėl 
ge res nių to les nių ga li my bių šian
dien pa si rink čiau ko kią nors itin 
po pu lia rią, „nau din gą“ spe cia ly bę: 
eko no mi ką, tarp tau ti nius san ty kius 
ar ba tei sę. Ta čiau man ne iš ven gia
mai tek tų nu si vil ti, pa ste bė jus, jog 
uni ver si tetai sa va va liš kai „pa ga mi na“ 
tiek „presti ži nių“ bran giai už moks lą 
su si mo kėju sių spe cia lis tų, kad bai gę 
jie ne tu ri be veik jo kių ga li my bių gau ti 
dar bą pa gal spe cia ly bę. Uni ver si te tai 
pa pras  čiau siai egois tiš kai ap gau
di nė ja stu den tus, nes ne ga ran tuo ja 
ge ro vės, ne va at per kan čios bran gias 
stu di jas. Ka dan gi nė ra uni ver si te tų 
spe cia ly bi nę sa vi va lę ri bo jan čios ir 
fi nan si nę sa vi va lę su tram dan čios vals
ty bės poli ti kos, bes tu di juo jan tie ji net 
po puliarias, itin bran gias spe cia ly bes 
nega lės ap skai čiuo ti sa vo ga li my bių 
įsi lie ti į vi suo me nę.

Šios ly gių ir dar ly ges nių ga li my bių 
pro ble mos, be abe jo, su si ju sios su vi
siems ben dro mis so cia li nė mis. Net jei 

jos bū tų su ma žin tos kre
di ta vi mu ar pa šal po mis, 
ga li my bės rink tis ir ap si
spręs ti ne tap tų laisvos. 
Tai le mia vi siš kas pa čios 
švie ti mo sis te mos ne
lanks tu mas. Nė ra jo kių 
tar pi nių pla tes nį pa si
rin ki mą už tik ri nan čių 
gran džių tarp vi du ri nio 

ge ro kai sky rė si ir dvi ejų šio eg za mi no 
da lių – tes to ir teks to in ter pre ta ci jos 
– įver ti ni mai. Ne su si mąs ty da mi, jog 
kal bi nis ne raš tin gu mas jau ta pęs tik
ro ve, už švie ti mą ir moks lą at sa kin gi 
pa rei gū nai sie lo jo si dėl kit ko: to kį re
zul ta tą lė mė tai, kad eg za mi ną bu vę 
pri vers ti lai ky ti kai ku rie „tiks liu kai“. 
Ka žin kiek dar lai ko pra eis, kol bus 
pa ste bė ta akis ba dan ti vien pu sio mo
ky mo mo kyk lo je per spek ty va.

Aki vaiz du, kad ski ria si ne tik mo
ki nių, bet ir mo kyk lų ly gis. Ne kar tą 
pri ei ta iš va da, taip pat pa tvir tin ta 
mi nė to ty ri mo, kad di džių jų Lie tu
vos mies tų ir ra jo nų ad mi nist ra ci nių 
cen t rų mo kyk lų abi tu rien tų vals ty bi
nių bran dos eg za mi nų re zul ta tai esą 
ge res ni už ki tų mo kyk lų abi tu rien tų 
re zul ta tus. Sie kiu iš ly gin ti aiš kiai 
regi mas ne ly gias ga li my bes ir įtvir
tin ti iš tie sų ly gias šian dien pri si den
gia ko vo to jai už stu den tams siau bu 
ta pu sio tūks tan čio li tų mo kes čio už 
moks lą įve di mą.

Stu den tai tu rė sią ly gias ga li my bes 
mo kė ti už moks lą. Tai gi ne mo kė ję iš vis 
tu rės mo kė ti tiek pat, kiek ir mo kė ję 
daug. Taip stu den tai ne va įgy sią ly
gias ga li my bes siek ti aukš to jo moks lo. 
Ša lia šio jo kios lo gi kos ne pai san čio 
ar gu men to pa tei kia ma ir ki ta „ly gių 
ga li my bių“ ver si ja. Taip ne va bū sią ga
li ma iš ly gin ti gali  my bių įgy ti aukš tą jį 
moks lą skir tu mus tarp 
sk ir  t in  gas  mo  kyk  las 
(„kai  mo“ ir „mies to“) bai
gu sių abi tu rien tų. Ly gios 
ga li my bės čia iš virs ta mo
kė ji mo už aukš tą jį moks
lą ly gia va, ne pa ste bint 
aki vaiz daus da ly ko, kad 
rea li ga li my bė mo kė ti yra 
įkan da ma ne dide lei da liai 
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AkA de my bė

ir aukš to jo moks lo įstai gų, tarp skir
tin gų spe cia li za ci jų pa čia me aukš ta ja
me moks le. Ne rei kia nė už si min ti apie 
nuo pir mo iki pas ku ti nio kur so griež
tai nu sta ty tas uni ver si te ti nes mo ky mo 
pro gra mas bei fak tiš kai iš ny ku sius 
pa si ren ka muo sius kur sus. Iki ga lo 
ano ni mi zuo ta sto ji mo į uni ver si te tus 
prak ti ka. Bū tų ga li ma daug leng viau 
at si kvėp ti, jei sto jan ty sis tu rė tų šan są 
įro dy ti sa vo iš im ti nį in te re są pa si rink
tai spe cia ly bei, ne pai sant to, ko kius 
vals ty bi nius bran dos eg za mi nus jis 
yra iš lai kęs. Šian dien, pa vyz džiui, 
Vil niaus uni ver si te te ga li my bė sa ve 
„pa ro dyti“ su tei kia ma tik sto jan tiems 
į tarp tau ti nį ver slą, žur na lis ti ką, in
for ma ti kos žinių rei ka lau jan čias bei 
fi lo lo gi nes spe cia ly bes.

Ne lanks ti švie ti mo sis te ma ri bo ja 
rin ki mo si, tiks lų kė li mo ga li my bes, 
ne pa pras tai skur di na į ją įsuk tą as me
ny bę. Ji vis la biau pa nė ši į ano ni mi nę 
įvai rių spe cia ly bių di plo mus tu rin čių 
žmo nių ga my bos ma ši ną, o ne į kū ry
bin gos as me ny bės sklai dos ir kū ry bos 
vie tą. O juk žmo gaus la vi ni mo si ke lias 
ne iš ven gia mai su si jęs su klai do mis, 
grį ži mu į tą pa čią vie tą, nau jais pa si
rin ki mais. Šian dien pri si den giant „ly
gio mis ga li my bė mis“ daž niau siai kaip 
tik ir įtvir ti na mos rin ki mo si ri bos, 
ko kio da li nio ar atsi tik ti nio pa si rin
ki mo ne at šau kia mu mas. Aki vaiz du, 
kad šios pa dė ties nega lės pa keis ti nei 
mo ky to jų pa si au ko ji mas, nei dės ty to jų 
su ma nu mas, o tik įvai riai di fe ren ci
juo ta pla tes nes ga li my bes as me ny bei 
reikš tis at ve rian ti švie ti mo sis te ma.

Švie ti mo svar ba as me ny bės rai dai 
aiš kiau siai bu vo pa brė žia ma Ap švie tos 
me tu. Vo kie čių Ap švie tos mąs ty to jas 
Got thol das Eph rai mas Les sin gas, 
kal bė da mas apie žmo gaus vertę, yra 
pa brė žęs: „Nes ne tie sos tu rė ji mu, ta
čiau jos ieš ko ji mu iš si ple čia jo jėgos, 
vien tik pas ta ra ja me glū di jo nuo lat 
au gan tis to bu lu mas“. To kios as me ny
bės ug dy mas bu vo su pran ta mas kaip 
vi suo me nės sta bi lu mo ir po li ti nės 
rai dos pa grin das. Švie ti mas žmo gų 
iš vals ty bės iš lai ky ti nio da rąs jos 
pi lie čiu, ga lin čiu im tis at sa ko my bės 
už sa vo veiks mus bei vals ty bės gy va

vi mą. Pas mus šian dien as me ny bės 
ir vi suo me nės in te re sų ne pai san ti 
sa vi va lė švie ti mo sis te mo je daž nai 
yra ne sude ri na ma ir su jo kiais vals
ty bės tiks lais.

Dau ge lis da bar ti nių as me ny bės 
ne pai san čios Lie tu vos švie ti mo sis
te mos ne sklan du mų aki vaiz džiai 
pa vel dė ti iš so viet me čio. Nors gal 
kas link tų ma ny ti, kad so viet me čiu 
bū ta ge rų da ly kų. Pa vyz džiui, bū ta 
spe cia li zuo tų tiks lių jų ar hu ma ni
ta ri nių moks lų mo kyk lų, į ku rias 
bū da vo at ren ka mi ga bes ni mo ki niai, 
jiems su tei kiant daug ge res nį ir vi
sa pu siš kes nį iš si la vi ni mą. Ga li ma 
manyti, kad ir aukšto sios mo kyk los 
su teik da vu sios pla tes nį iš si la vi ni mą, 
į stu di jų pro gra mas įtrauk da vu sios 
daug ben drų jų da ly kų. Ki ta ver tus, 
kaip tik ide o lo gi nis to les nio mo ky
mo si at ran kos kri te rijus tuo me tu 
at li ko di džiau sią vaid me nį. Nie kam 
ne pa slap tis, kad į spe cia li zuo tas mo
kyk las dau giau sia pa tek da vo vai kai 
tė vų, dir bu sių ide o lo gi nį ar va do
vau ja mą jį dar bą. Pri si min ti nas ir 
pla ni nis ne lei di mas da liai mo ki nių 
baig ti vi du ri nės mo kyk los, prie var ta 
nu krei piant į prof tech ni nes mo kyk
las. O ben drie ji mo ky mo ir dės ty mo 
da ly kai bu vo per dėm ide o lo gi zuo ti, 
vei kę kaip vi suo me nės ide o lo gi za vi mo 
fil tras. Apie jų rin ki mo si ga li my bę tuo 
me tu ne ga lė jo bū ti nė kal bos.

Iš bran daus so viet me čio pa vel dė jo
me smu ku sį švie ti mo au to ri te tą. Pa
gal Eko no mi nio ben dra dar bia vi mo ir 
plėt ros or ga ni za ci jos (OECD) at lik tus 
ir šie met pa skelb tus Lie tu vos švie ti
mo ty ri mus, ma žiau siai be si mo kančio 
jau ni mo (moks lei vių ir stu den tų) bu vo 
1993 m. (633 000), ta čiau ap skritai 
skai čius pra dė jo ma žė ti apie 1980 m. 
Per pen kis me tus jis nu kri to be veik 50 
000 (nuo 793 000 iki 744 000). Ži no ma, 
šį reiš ki nį ga li ma sie ti su tuo, jog kaip 
tik tuo me tu į so vie ti nę ar mi ją pra dė ti 
im ti ir į aukš tą sias mo kyk las įsto ję 
jau nuo liai. Jos pra ra do ir šią „prie bė
gos“ funk ci ją. Pū vant ide o lo gi jai ir jos 
pa lai ko mai pro fe siš kai ne spe cia li zuo
tai vi suo me nės san da rai, smun kan ti 
iš si la vi ni mo ver tė at vė rė, jog mo ky

ma sis se niai bu vo pra ra dęs sa vai mi nę 
svar bą vi suo me nei ir žmo gui.

Šian dien nau jo mis spal vo mis pa
mar gin tų so vie ti nio moks lo re lik tų 
to li ieš ko ti ne rei kia. Kai ku rių uni ver
si te tų są mo nin gas ne no ras at si žvelg ti 
į rin kos ri bas, vis dar griež ta ri ba 
tarp uni ver si te ti nės ir neu ni ver si te
ti nės vi suo me nės, ben drais da ly kais 
per krau ta uni ver si te tų pro gra ma, 
mi nima li vie ta jo se ne au di to ri nėms 
sa va ran kiš koms, tai gi in di vi du a lioms 
stu di joms. Be to, iki šiol ne at si ra do 
moks  lei vių lais vo rin ki mo si ga li
mybe pa grįs tos kon ku ren ci jos tarp 
ben dro jo la vi ni mo mo kyk lų. Iš ny kus 
jos ide olo gi nei funk ci jai, švie ti mo sis
te mos ta po ano ni miš kų ne lanks čiai 
spe cia li zuo tų, šia pras me siau rai gal
vo jan čių bei at ei ty je vi suo me niš kai 
pa smerk tų žmo nių ga my bos vie ta. 
Iš li ko ir po žiū ris į švie ti mo sis te mą 
ne kaip į tar nau jan čią as me ny bės ir 
vi suo me nės rai dai, o kaip į juos sau 
pa jun gian čią.

So vie ti nė mo kyk la man yra su tei
ku si įdo mių ži nių. Ne iš dil do mą įspū dį 
iš mo kyk lo je iš gy ven tų vi suo me nės 
moks lo pa mo kų pa li ko idė ja apie vie
ną iš anks ty viau sių že mės kul ti va vi
mo bū dų, ko mu niz mo kla si kų Kar lo 
Mar xo ir Fried ri cho En gel so su voktą 
kaip to me to vi suo me nės for ma ci jos 
pa grin dą. Kal bu apie plė ši ni nę žem
dir bys tę. Pir mie ji žem dir biai nu de
gin da vo že mės plo tus, ku rie tuo pat 
metu pa si tręš da vo pe le nais. Po dvi ejų 
ar trijų to kios kul ti va ci jos me tų ši 
žemė bū da vo nie kam ne be tin ka ma. 
Ji pa lie ka ma ke lias de šim čiai me tų 
at si gau ti, de gi na mi nau ji plo tai. Nors 
ir duo dan tis lai ki ną der lių, ta čiau 
že mę vi siš kai ali nan tis dir bi mo bū
das, ne su tei kian tis jo kių ga li my bių 
kas porą me tų kai ta lio ti tuos pa čius 
dir ba mos že mės plo tus. Vyks mas 
šian die nė je švie ti mo sis te mo je man 
ne re tai pri me na to kią žem dir bys tės 
sis te mą. Jos vei kia mas žmo gus vei
kiau ali na mas, o ne tur ti na mas. Ją 
iš gy ve nęs jis ne ža da kas met duo ti 
vis gau ses nį kultū ros der lių, o sie
kia, jei dar ga li, at sta ty ti pra di nius 
ga li my bių dai gus. 
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Ti kė ti nė ra leng va. Šiais lai kais, kai vis la biau nyks ta 
ri ba tarp re a ly bės ir iliu zi jos, tarp tik ros tik ro vės ir 
vir tu a lios tik ro vės, pa ga liau tarp vir tu a lios „tik ro vės“ 
ir „ne tik ro“ sap no ar ha liu ci na ci jos, ti kė ti nė ra leng va 
ne tik Die vo eg zis ta vi mu, bet ir pa čiais pa pras čiau siais 
da ly kais. Ti kė ji mą Die vu fi lo so fai ir te olo gai vis daž niau 
pa lie ka žmo gaus šir džiai, o ne pro tui, pa ti ki jaus mams, 
o ne ra cio na liems svars ty mams. Vis dėl to ti kė ji mas 
Die vu la biau siai nu ken čia tuo met, kai pro tas mąs ty ti 
jau ne be mo ka, o „pro tau ti“ pra de da šir dis. Ti kin ty sis, 
išug dy tas tik įvaiz džių ir me ta fo rų kul tū ro je, vie ną die ną 
pa ma to, kad pa sau ly je, pvz., per ne lyg daug bet ko kias 
ri bas per žen gian čio blo gio, ir jo ti kė ji mas su svy ruo ja. 
Mat jo šir dis „iš pro ta vo“ ir nu spren dė, kad ne ga li egzis
tuo ti Die vas, lei dęs to kį siau bin gą blo gį. Bet ar tuo met 
ne at si tiks taip, jog Die vo bu vi mas ar ne bu vi mas ims 
pri klau sy ti kad ir nuo mū sų nuo tai kos ar virš ki ni mo? 
Žmo gaus pro tas taip pat ri bo tas. Ar gu men tų kal ba 
taip pat ga li bū ti ydin ga, o mąs ty mas – ne plas tiš kas ir 
nekū ry bin gas. Tai gi ti kė ji mą Die vu rei kia pa ti kė ti ne 
širdžiai ir ne pro tui, o dva sios kū ry bin gu mui ir įkvė
pi mui, ku riuo se pri va lo da ly vau ti ir šir dis, ir pro tas, 
ir va lia. 

Bet ar ti kė ji mą Die vu ap skri tai ga li ma kuo nors grįs ti? 
Pir miau sia ap tar si me mis ti nes Die vo pa tir tis.

mis Ti nė diE Vo Pa Tir Tis

Dau gu ma žmo nių, at si sa kan čių ti kė ti Die vo eg zis ta
vi mu, klau sia: kodėlDievasnepasirodo?Šį klau si mą 
ke lia ir so li dūs fi lo so fai, o jų svars ty mai šiuo klau simu 
ga li tap ti pa vyz džiu, kaip ne rei kia mąs ty ti apie Die vą. 
Yale’o uni ver si te to fi lo so fi jos pro fe so rius Nor wo o das 
Rus sel las Han so nas (1924–1967) prieš ke le tą de šimt
me čių net gi nu ro dė Die vui, ką šis tu rė tų pa da ry ti, kad 
bū tų įma no ma pa ti kė ti Jo bu vi mu:

„Iš es mės Die vo eg zis ta vi mas ga lė tų bū ti nu sta ty tas 
su to kiu pat aiš ku mu ir ne tar piš ku mu, ko kio ga lė tu me 
ti kė tis iš tei gi nio, jog „kai ku rie šikš nos par niai de da 
kiau ši nius“, ve ri fi ka ci jos. Tar ki me, kad ry toj ry tą, po 
pus ry čių, vi sus mus ant ke lių pa klup do kur ti nan tis 
griaus ti nis. Me džiai nu me ta la pus. Že mė su pur to ma. 
Dan gus žė ri švie sa, de be sys pra si ski ria, at skleis da mi 

mil ži niš ką, spin din čią, į Dzeu są pa na šią fi gū rą. Jis su
rau kia an ta kius. Jis ro do į ma ne ir su šun ka taip, kad 
vi si gir dė tų:

– Pa kaks ta vo lo gi nių iš ve džio ji mų ir žo džiams ver
gau jan čių te olo gi jos da ly kų. Nuo šiol būk įti kin tas, kad 
aš kuo tik riau siai eg zis tuo ju.

Tai bū tų ne as me ni nis san dė ris tarp dan gaus ir ma
nęs. Kiek vie nas pa sau ly je bū tų tai pa ty ręs ir iš gir dęs, 
kas bu vo man pa sa ky ta. 

Ne at mes ki te šio pa vyz džio kaip žais min go iš si gal vo ji
mo. Ja me kon cep tu a lu tai, kad jei toks da ly kas įvyk tų, 
aš bū čiau vi siš kai įti kin tas, jog Die vas eg zis tuo ja. At si
dė ju sių šiems klau si mams mo ko vų sub ti ly bės, kuo met 
jie svars to šį eg zis ta vi mo tei gi nį, po to kios pa tir ties at
ro dy tų kaip dis ku si ja apie spal vą ak lų jų na muo se. Tai, 
jog Die vas eg zis tuo ja, bū tų bu vę pa tvir tin ta man ir bet 
ku riam ki tam to kiu pat tie sio gi niu bū du, koks įpras tas 
kiek vie nam ne kon tro ver siš kam fak ti niam tei gi niui. 
Bė da tik ta, kad, ne pai sant bib li nės mi to lo gi jos, nė ra 
rei kia mo pa grin do spė ti, jog kas nors bent iš to lo į tai 
pa na šaus bū tų ka da nors įvy kę.“1

Ti kiuo si, jog ne vi si Yale’o fi lo so fi jos pro fe so riai taip 
pra stai iš ma no lo gi ką. Mat re mian tis kon tin gen tiš ku 
fak tu (toks bū tų Han so no ap ra šy tas „Die vo“ pa si ro dy
mas) ne įma no ma įro dy ti būtinos Bū ty bės, ko kia yra 
Die vas, eg zis ta vi mo. Net jei tai, kas pa si ro dy tų Han
so nui, ir bū tų Die vas, tu rė tu me tei sę tvir tin ti vien tai, 
jog Die vas egzistavosavopasirodymoakimirką,bet iš 
to ne plauk tų, kad Jis eg zis tuos ry toj, po ryt, po me tų ar 
tūks tant me čio, jei ne bus įro dy ta, kad Jis pri va lo eg zis
tuo ti bū ti nai, o ne kon tin gen tiš kai. Ta čiau jei bū ti nas 
Die vo eg zis ta vi mas bū tų įro dy tas, tuo met jau ne berei
kėtų jo kio Die vo pa si ro dy mo kon tin gen tiš ko fak to būdu. 
Aš ste biuo si, kaip gar bin go uni ver si te to pro fe so rius ga li 
su de rin ti to kį ne su ge bė ji mą ti kė ti su to kiu pa tik lu mu. 
Tiesą sa kant, ne bu vo ga li ma su gal vo ti blo ges nio Dievo 
eg zis ta vi mo ar gu men to už tą, ku rį pa tei kė Han so nas. 
Pri si pa žįs tu, ma nęs toks ar gu men tas ir to kia efek tin ga 
„Die vo“ pa si ro dy mo pa tir tis tik rai ne įti kin tų, kaip kad 

Kodėl diEVas nEPasirodo?

Naglis Kardelis

1 Han son n. r., „The ag nos tic’s di lem ma“, in: Toul min s. and 
Woolf H. (Eds.), WhatidonotBelieveandotherEssays,dor drecht: 
d. rei del, 1971, p. 305–306.

TemA: TIkėjImAS IR dIeVo buVImo ĮRodymAI
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ne įti kin tų net pir ma kur sio fi lo so fi jos stu den to, iš klau
siu sio ele men ta rų lo gi kos įva do kur są. Beje, no rint tai 
su vok ti ne rei kia net gi lo gi nės įžval gos. Pa kan ka vien 
ge ros vaiz duo tės, kad su pras tum, jog pa na šų „Die vo 
pa si ro dy mo“ spek tak lį vi sai ne sun ku su vai din ti pa si
tel kus bran duo li nės fi zi kos ir ne tie si nės op ti kos (la ze rių 
bei ho log ra fi jos) tech no lo gi ją. Rei kia tik su sprog din ti 
vie ną de šim ties me ga to nų ter mob ran duo li nę bom bą, 
kad „su žė rė tų dan gus“, bū tų „su pur ty ta že mė“, po to 
su pro jek tuo ti dan gu je mil ži niš ką į Dzeu są pa na šaus 
„Die vo“ ho log ra mą, pa puoš tą kiau rai de be sis skro džian
čių la ze rių spin du liais ir kur ti nan čiu bal su per skai ty ti 
pra kal bą, iš anks to pa ra šy tą taip, kad ji ati tik tų Han so
no lū kes čius (no rint su ži no ti, ką pro fe sorius ma no apie 
Die vą ir kaip Jį įsi vaiz duo ja, ga li ma ap silan ky ti Han
so no pa skai to se, pa im ti iš jo in ter viu ar ba per skai ty ti 
kad ir ma no pa ci tuo tą iš trau ką iš jo kny gos). Pa na šų 
„ste buk lą“ (hu mo ris cau sa) Žemės gy ven to jams ga lė tų 
pa ro dy ti ir ko kia nors to li mus pra len ku si ne že miš ka 
ci vi li za ci ja. Taip pat ir mes pa tys, su ži no ję, kaip ku ri 
nors Af ri kos tau te lė įsi vaiz duo ja sa vo die vus, galė tu me 
jos aki vaiz do je su pro jek tuo ti dan gu je ho log ra finius tų 
die vų at vaiz dus ir „įti kin ti“ tos tau te lės at sto vus – jei gu 
jie dar ne ti ki – sa vo die vų eg zis ta vi mu...

Aš ne tei giu, kad ne įma no mi tik ri ste buk lai, ku rie 
su tvir tin tų jauesamąti kė ji mą Die vo bu vi mu, ta čiau 
to kie ste buk lai tik rai ne bū tų pa na šūs į gran dio zi nius 
šou, ko kius įsi vaiz duo ja Yale’o pro fe so rius. Pa brė žiu, 
jog tol, kol nė ra ant gam tiš kai per keis ta pa ti žmo gaus 
pri gim tis, joks – net ir tik riau sias – ste buk las ne įti
kin tų mąs tan čio (tai la bai svar bi iš ly ga!) žmo gaus, jog 
eg zis tuoja Die vas. Tik ri ste buk lai ga li tik su stip rin ti 
jauesamąti kė ji mą, ku rį tu ri įžval gus ir mąs tan tis žmo
gus. Ta čiau ne su ge ban čiam be iš ly gų ir są ly gų ti kė ti, 
bet pa tik liam fi lo so fui, re gis, pakak tų net fal si fi kuo tų 
ste buk lų. Jė zus bu vo pa da ręs dau gy bę tik rų ste buk lų, 
bet jam te ko nuo lat bar ti sa vo mo ki nius ir net iš ti sus 
mies tus dėl ne ti kė ji mo2.

Kal bė da mi apie Die vą te olo gai da ro per sky rą tarp 
Die vo es mės (ou sia) ir Die vo vei ki mų (ener gei ai). Die vas 
sa vo es mės lyg me ny je yra ne pa sie kia mas dar ne iš ga ny to 
ir ne per keis to žmo gaus pro tui ir juo la biau jaus mams 
ar po jū čiams. Die vo es mę pa lai min ga me re gė ji me (vi sio 
beatifica) po mir ties ma tys iš ga ny tie ji, ku rių vi sa esy bė 
bus per keis ta. Ne per keis to žmo gaus pa tir tį Die vas ga li 
pa siek ti tik sa vo vei ki mais. Kū rė jas, kalbė jęs Mo zei iš 
de gan čio ir ne su de gan čio krū mo3, švel niu vėje liu dvel kęs 
Eli jui4, rūs čiai ir di din gai ap si reiš kęs Eze kie liui vi so mis 
kryp ti mis be bū ti ny bės ap si suk ti rie dan čios va žiuok lės, 

tu rin čios dau gy bę vi sa re gin čių akių, pa vi da lu5, – vi sa 
tai tik ri Die vo ste buk lai, kai į dar ne per keis to žmo gaus 
pa tir ties erd vę Jis įsi ver žia sa vo vei ki mais. Vei ki mų 
lyg me ny je Die vas sa ve ap ri bo ja, kad pa si da ry tų pri
ei na mas ri bo tam žmo gaus su vo ki mui, įgy ja kon kre tų 
pa vi da lą, la biau iš ryš kin da mas ku rį nors vie ną sa vo 
at ri bu tą (an tai tei sin gu mą, kai at si skleidžia kaip rūs
tus, per spė jan tis sa vo vai kus Tė vas).

Mis ti nę vei ki mų lyg me ny je ap si reiš ku sio Die vo pa tir tį 
ti kin ty sis in ter pre tuo ja rem da ma sis sa vo ti kė ji mu bei 
re li gi ne tra di ci ja, o ne ti kin čio jo – jei gu jis už kie tė jęs 
sa vo ne ti kė ji me ir jam ne duo ta Die vo ma lo nė at si vers
ti – to kia pa tir tis vis tiek ne įti kin tų Die vo eg zis ta vi mu. 
Aiš ku, aš kal bu apie pro tin gus ne ti kin čiuo sius, o ne 
to kius, ku riuos Die vo eg zis ta vi mu ga lė tų įti kin ti net 
ste buk lų fal si fi ka tai bei su ro ga tai. Vei ki mų lyg me ny je 
ap si reiš kian tis Die vas at si sklei džia kon tin gen tiš ka me 
įvykyje, ap si reiš ki mo fak te, iš ku rio sa vai me dar ne
plau kia būtinas Die vo eg zis ta vi mas po to, kai mis tinė 
pa tir tis jau bus pa si bai gu si, o fak tas – ta pęs pra ei ties  
da li mi. Įro dy ti Die vo eg zis ta vi mą per žen giant kontin
gen ci jos ri bas ga li ma dve jo pai: pa teik ti būtinų (lo gi nių), 
o ne kon tin gen tiš kų (fak ti nių) Jo bu vi mo įrodymų ar ba 
tie siog įveikti,sunaikintikontingenciją, perkei čiant 
žmo gų ir per ke liant jį iš lai ko į am ži ny bę. Dangu je jau 
ne bus „anks čiau“ ir „vė liau“, o iš ga ny tie ji ne si bai mins, 
jog Die vo es mės re gė ji mas, aki vaiz džiai įti ki nan tis juos 
ne šiaip Die vo bu vi mu, bet jo bu vi mu drau ge su jais, ga li 
juos pa lik ti. Šio je že mė je kon tin gen ci ja yra tai syk lė, o 
bū ti nu mas ir pa sto vu mas – iš im tis. Dan gu je tai syk lė 
bus pa sto vu mas ir bū ti nu mas, o kon tin gen ci ja – (gal būt 
net iš vi so ne eg zis tuo jan ti) iš im tis. Aki vaiz du, jog tol, 
kol ne sa me per keis ti, įro dy ti Die vo bu vi mą per žen giant 
kon tin gen ci jos ri bas įma no ma tik pa tei kiant bū ti nų 
(lo gi nių) Jo eg zis ta vi mo įro dy mų.

Anot Ste ve no Cah no, Die vo pa tir ty je svar biau sia ne
ap si gau ti. Pri va lu bū ti vi siš kai tik ram, jog tai, kie no 
pre zen ci ja pa ti ria ma ir kie no va lia su vo kia ma, yra ne 
kas ki ta, o bū tent Die vas. To kia pa tir tis pri va lo bū ti 
pa tvir ti nan ti sa ve pa čią ir tu rė ti sa vo pa čios ne klys ta
mu mo ga ran ti ją6. O jei ran da mas lo gi nis Die vo bu vimo 
įro dy mas ir pa ro do ma, kad jis tik rai ga lio ja, tuo met 
šis įro dy mas, anot Cah no, tik pa tvir ti nąs tai, ką jau 
ži no me rem da mie si daug stip res niu as me ni nės pa tir
ties liudi ji mu7. Šis po žiū ris, man re gis, klai din gas, nes 
Cahnas ne pa ro do, kaip to kia Die vo pa tir tis ga li įveik ti 
kon tin gen ci ją: mat jei Die vo pa tir tis tik rai la bai ga
lin ga, tai ji iš tie sų pa tvir ti na sa ve pa čią ir tu ri sa vo 
pa čios ne klys ta mu mo ga ran ti ją, ta čiau tik tuo me tu, 

2 žr. Mt 11, 20–24; 12, 38–42; 14, 29–31; 16, 1–12; 21, 18–21; 
Mk 4, 37–40; 8, 11–12; 11, 20–23; 16, 9–14; Lk 7, 9; 8, 22–25; 11, 
29–32; 17, 5–6; 24, 13–27; 24, 36–41; Jn 20, 24–29.

3 Iš 3, 2–6.
4 1 Kar 19, 11–13.

5 Ez 1, 4–28.
6 cahn s., „The ir re le van ce to re li gion of Phi lo so pic Pro ofs for the 

Exis ten ce of God“, in: americanPhilosophicalQuarterly, 1969:6, p. 
171.

7 Ibi d., p. 172.
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koljipatiriama.Kai Die vo pa tir tis pa si bai gia, žmo gus 
vėl at krin ta į sa vo ri bo tu mą bei skur du mą ir ne tu ri 
jo kių ga ran ti jų, kad pa na ši pa tir tis pa si kar tos ka da 
nors at ei ty je, be to, sa vo at min ty je jis ne ga li at kur ti 
tos pa tir ties ryš ku mo: Die vo pre zen ci ja pil nat viš kai 
yra tik pa ti ria ma, o ne pri si me na ma, at ku ria ma ar kaip 
nors ki taip valdo ma. Jei žmo gus, pa ty ręs mis ti nę Die
vo pa tir tį, vis dėl to ti ki, jog Die vas pa na šio je pa tir ty je 
ap lan kys jį dar kar tą, jis vi lia si bū tent ištikėjimo,o ne 
dėl pa čios misti nės pa tir ties. Cah nas bū tų tei sus tik 
tuo at ve ju, jei Die vo pa tir tis jau šia me gy ve ni me ant
gam tiš kai per keis tų žmo gų, per kel da ma jį į to kią būk lę, 
kai dar ne mi ru sį jį jau pri va lė tu me lai ky ti iš ga ny tu. 
Aki vaizdu, jog te olo gi niu po žiū riu tai ne įma no ma, nes 
iki Die vo teis mo nie kas – net ir la bai šven tas bei tu rė
jęs mis ti nių pa tir čių žmo gus – nė ra iš ga ny tas. Bū tent 
to dėl fi lo sofi niai Die vo buvi mo įro dy mai  – prie šin gai 
nei ma no Cah nas – re li gi jai yra ne tik re le van tiš ki, bet 
ir la bai svarbūs.

Kad mis ti nė ne per keis to, dar šio je že mė je gy ve nančio 
žmo gaus pa tir tis ne ga li ab so liu čiai pa tvir tin ti sa vęs 
pa čios, o pri va lo bū ti in ter pre tuo ta re li gi nės tra di ci jos 
rė muo se, įti ki na mai pa ro do Wil lia mas Als to nas. Anot 
jo, bū tent pa ma ti nė re li gi nio ti kė ji mo sis te ma (bac
kgroundsystemofbelief) lei džia nu spręs ti ke le tą da ly kų. 
Pir ma, ar tai, ką pa ti ria me, Als to no ter mi nais kal bant, 
mis ti nės per cep ci jos bū du, tik rai yra Die vas (mat Jis 
ne vi suo met vi siems ap si reiš kia tik tuo uni ka liu bū du, 
ko kiu pa si ro do mums). Net jei gu Jis sa ko, kad Jis yra 
Die vas, bū ti na tik rą jį Die vą at skir ti nuo ap si šau kė lių. 
Be to, nors Die vas ga li pa si ro dy ti mums kaip ge ras, 
galin gas ir my lin tis, Jis pa pras tai ne pa si ro do kaip be
ga lo ge ras, ga lin gas ar my lin tis (ar ba kaip tu rin tis 
ku rių nors ki tų bruo žų, bū din gų Pa čiam Die vui (God 
Him self)). Taigi, kaip tei gia Als to nas, mes, ban dy da mi 
nu sta ty ti są ly gas ir kri te ri jus, ku rie api brėž tų, jog tai, 
ką pa ti ria me, tik rai yra Die vas, tu ri me rem tis pa ma ti ne 
te o lo gi ja (backgroundtheology) ir ki tais sa vo re li gi nės 
tra di ci jos as pek tais8.

Jau mi nė jau, kad ri bo tai ne per keis to žmo gaus pri gim
čiai be ga li nis Die vas ga li at si skleis ti tik sa vo vei ki mų 
lyg me ny je, tam tik ru bū du ap si ri bo da mas ir įgy da mas 
kon kre tų pa vi da lą, ku rio rei ka lau ja kon kre ti są ly čio 
su žmo gu mi si tu a ci ja. Ne ga lė da mas kon tin gen tiš ka me 
ap si reiš ki mo įvy ky je at si skleis ti kaip begalo my lin tis, 
begalo ga lin gas, begalo tei sin gas ir t. t., Jis ne ga li at si
skleis ti kaip begalinisir begalotobulas, t. y. ne ga li iki 
ga lo ir pil nat viš kai at si skleis ti kaip Die vas, nes ri bo ta 
žmo gaus pri gim tis Die vo be ga ly bės, Jo die viš ku mo pil
nat vės pa pras čiau siai ne iš tver tų. To dėl ir sa ko ma, kad 

ne įma no ma pa ma ty ti Die vo vei do (Die vo esmės) ir lik ti 
gy vam (t. y. pa si lik ti ne per keis to je būk lė je)9. Ka dan gi 
tik es mės lyg me ny je ap si reiš ku sio Die vo pa tir tis ga lė
tų vi siš kai sa ve pa grįs ti ir tu rė ti sa vo ne klai din gu mo 
ga ran ti ją, bet ko kia ne per keis tam žmo gui pri ei na ma 
Jo pa tir tis pri va lo bū ti in ter pre tuo ja ma ti kė ji mo ir 
tra di ci jos rė muo se. Net vi siš kai tik ro je ir ne fal si fi kuo
to je mis ti nė je pa tir ty je mes re gė tu me ne pa tį Die vą, o 
Dievą kaip ženklą, nes be ga li nė ir ne per keis tam žmo gui 
ne iš tve ria ma Die vo švie sa bū tų pri tem dy ta iki tų te gu 
ir ne že miš kai žė rin čių ža rų, ko kias Die vo sos to re gė ji
muo se iš vy do pra na šas Eze kie lis ir šv. Jo nas. 
Dievoniekasniekadanėramatęs10. O jei gu Die vą iš

vys tu me, Jį iš vys tu me jau ne mes, tiks liau ta riant, ne 
vi siš kai tie pa tys mes – Jį iš vys tų per keis tos bū ty bės. 
Va di na si, no rint ra cio na liai pa grįs ti sa vą jį ti kė ji mą, 
visiš kai ne bū ti na drau ge su Yale’o uni ver si te to pro
fe so riu mi Han so nu klaus ti, ko dėl Die vas ne pa si ro do. 
Savą jį ti kė ji mą rei kia grįs ti fi lo so fi niais ar gu men tais. 
Bū tent jie pro to žvil giui pa ro do kū no akims ne pa si ro
dan tį Die vą.

Fi lo so Fi nių diE Vo bu Vi mo  
ar Gu mEn Tų aP žVal Ga

Fak tais ne įma no ma nei įro dy ti, nei pa neig ti, jog Die
vas eg zis tuo ja. Fi lo so fai, rei ka lau jan tys faktiniųJo bu
vi mo įro dy mų, pa mirš ta ne tik fak tų kon tin gen ci ją, bet 
ir lo ty niš ko žo džio fac tum eti mo lo gi ją, ku ri šiuo po žiū riu 
la bai svar bi: fac tum (iš fa ce re) yra „tai, kas pa dary ta“. 
Rei ka lau ti, jog Die vas ar jo eg zis ta vi mas bū tų fak tas, 
yra tas pat, kaip rei ka lau ti, jog Die vas ar Jo eg zis ta vi
mas būtųpadarytas. Keis ta tai, kad, kiek man ži no ma, 
nė vie nas fi lo so fas ar te olo gas ne pa ste bė jo šio pa pras to 
da ly ko ir šia įžval ga ne ban dė tie siog ap rio riš kai, ana li tiš
kai at mes ti rei ka la vi mą Die vo eg zis ta vi mą pa teik ti kaip 
fak tą. To kio rei ka la vi mo ap skri tai ne ver ta svarsty ti, nes 
jis ne ko rek tiš kas lo giš kai ir ne są ži nin gas etiškai. Jis 
ana li tiš kai su konst ruo tas taip, jog Die vo bu vi mo nie
kada ne bū tų įma no ma įro dy ti. Kaip apie faktus galima 
kal bė ti tik apie kū ri nius, ku rie su kur ti (pa da ry ti) Die vo, 
o ne apie pa tį Kū rė ją. Die vas yra ne fac tum, o fa  ciens 
(„Da ran ty sis“). Va di na si, rei ka lau jan tys fak tinių Die vo 
bu vi mo įro dy mų jau iš anks to už ima be die viš ką po zi ci
ją, už ker tan čią bet ko kius ke lius su ras ti Die vą, nes Jo 
eg zis ta vi mą pri pa žin tų tik tuo met, jei Kū rė jas bū tų tik  
kū ri nys, pa da ry tas pa da ras, ki taip ta riant, jei Die vas 
jau ne be bū tų Die vas. Rei ka la vi mas pa teik ti Dievą ar 
jo eg zis ta vi mą kaip fak tą yra už cik lin tas ydin gu ra tu 
taip: jei Die vas tik rai yra Die vas, tuo met Jo eg zis ta vi

8 als ton W., PerceivingGod, it ha ca, ny: cor nell uni ver si ty Press, 
1991, p. 293–295. 

9 Pr 32, 31: jo kū bas ste bi si iš vy dęs die vą veidasįveidąirlikęsgyvas.

10 Jn 1, 18. re mian tis šia ei lu te, ne sun ku pa da ry ti iš va dą, kad ir jo kū-
bas, iš vy dęs die vą „vei das į vei dą“, vis dėl to re gė jo die vo vei ki mus, 
o ne jo esmę.

naGlis KardElis
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mas ne ga li bū ti įro dy tas a pri ori, o jei gu Jo eg zis ta vi
mas vis dėl to įro do mas, tuo met pa si ro do, jog tai, kie no 
eg zis ta vi mas įro dy tas, jaunėraDievas...

Fi lo so fai at eis tai, kaip ži nia, rei ka lau ja bū tent fak ti
nių įro dy mų. At eis tas An to ny Flew pa tei kia pa ra bolę, 
ku rio je du ty ri nė to jai, ti kin ty sis ir skep ti kas, ke liauda mi 
per džiun gles pa ten ka į pro sky ną. Ti kin ty sis tei gia, jog 
šią vie tą puo se lė ja ka žin koks so di nin kas. Bet so di nin ko 
ras ti ne pa vyks ta. Tuo met ti kin ty sis sa ko, kad so di nin kas 
yra ne ma to mas, ne pa lie čia mas, nie kada ne pa gau na mas. 
Skep ti kas rei ka lau ja fak ti nių so di nin ko eg zis ta vi mo 
įro dy mų, tei rau da ma sis, kuo ši toks so di nin kas ski ria si 
nuo įsivaizduojamoar apskritaijokio so di nin ko11. Flew 
re to riš kai klau sia ti kin čių jų: „Kas tu rė tų įvyk ti ar bū ti 
įvy kę, kad bū tų įro dy ta, jog Die vo mei lė ir pats Die vas 
ne eg zis tuo ja?“12 Nors klau si mas re to ri nis ir des pe ra tiš
kas, jis tu ri aki vaiz dų ir vie nin te lį lo giš kai įma no mą 
at sa ky mą: nėrairnegalibūtijokiofaktinionetikDievo
egzistavimo,betirJoneegzistavimoįrodymo. Flew ne pa
ste bi, jog so di nin kas yra ne fac tum, o fa ciens (jei bū čiau 
ne ko rek tiš kas ir ban dy čiau ad hoc iro ni zuo ti gar saus 
fi lo so fo pa var dę, pa sa ky čiau, kad jis sa vo už mojais pa
neig ti Die vo eg zis ta vi mą ne flew, o fell). Ne so di nin ko, o 
bū tent pro sky nos eg zis ta vi mas džiun glė se yra fac tum, 
nu ro dan tis į fa ciens, t. y. kū ri nys, nu ro dan tis į Kū rė ją, 
so di nys – į so din to ją, pro sky na – į pra sky nė ją...

Bet ar džiun glė se esan ti pro sky na pa ti nė ra fak ti nis 
so di nin ko bu vi mo įro dy mas? Tai tik ne tie sio gi nis įro
dy mas, nes prie fak tų tu ri bū ti pri jung tas fi lo so fi nis 
iš pro ta vi mas. Vie nų fak tų čia ne pa kak tų, o prie fak tų 
pri jun gus fi lo so fi nį (lo gi nį) iš pro ta vi mą, tai bū tų jau 
ne fak ti nis, o fi lo so fi nis (šiuo at ve ju – kos mo lo gi nis su 
ne ryš kiais te le o lo gi niais at spal viais) įro dy mas. 

W. K. Clif for das sa vo esė „Ti kė ji mo eti ka“ (The Et hics 
of Be lief) yra su for mu la vęs va di na mą jį Clif for do prin ci
pą: „Vi suo met, vi sur ir vi siems yra blo gas da ly kas ti kė ti 
bet kuo be pa kan ka mų fak ti nių įro dy mų“13. Anot Clif for
do, ti kė ti Die vu be fak ti nių įro dy mų yra ne etiš ka, tai gi 
ir šis fi lo so fas no rė tų, kad Kū rė jas, idant bū tų įro dy tas 
Jo eg zis ta vi mas, taptųkūriniu! Pe te ris van In wa ge nas, 
kri ti kuo da mas Clif for do prin ci pą, pa ste bi, jog re li gi niam 
ti kė ji mui čia tai ko mas dvi gu bas stan dar tas: ti kė ji mui 
su ren gia mas iš ban dy mas, ku rio jis, aki vaiz du, ne ga li 
iš lai ky ti, ta čiau ig no ruo ja ma tai, kad be veik jo kie mū
sų įsi ti ki ni mai apie jo kį da ly ką ne ga lė tų iš lai ky ti to kio 
iš ban dy mo14. Be je, ir van In wa ge nas nė ra iki ga lo pre
ci ziš kas: jis kal ba taip, tar si mi nė to prin ci po ti kė ji mui 
su ren gia mas iš ban dy mas, nors ir ne iš lai ko mas, ta čiau 
lo gi niu po žiū riu lyg ir tei sė tas. Kaip jau mi nė jau, rei
ka la vi mas Die vą ar Jo eg zis ta vi mą pa teik ti kaip fak tą 

yra ydin gas ana li tiš kai (už cik lin tas taip, kad dėl pa čios 
lo gi nės šio rei ka la vi mo struk tū ros Die vo eg zis ta vi mo 
nie kada ne bū tų įma no ma įro dy ti), tai gi ne są ži nin gas ir 
lo giš kai ne tei sė tas, to dėl van In wa ge nui net ne de rė tų 
tei sin tis, jog ti kė ji mas ne ga li iš lai ky ti Clif for do prin
ci po jam su reng to iš ban dymo: skir tu mas tarp ti kė ji mo 
Die vu ir ki tų įsi ti ki ni mų yra tas, kad ki ti įsi ti ki ni mai 
ne ga li iš lai ky ti jiems su reng to iš ban dy mo, ta čiau šis 
iš ban dy mas jų at žvil giu lo giš kai yra tei sė tas, o ti kė ji
mui Die vu su reng tas iš ban dy mas lo gi niu po žiū riu yra 
ap skri tai ne tei sė tas. 

Gi liau įsi žiū rė ję pa ma ty tu me, kad em pi ri nis pa sau
lis, ku rio ob jek tų eg zis ta vi mas (ta ria mai) įro do mas 
faktiš kai, yra iliu zi nis. Tai pa ste bė jo dar Par me ni das, 
He rak lei tas ir Pla to nas. Mes ne abe jo ja me me džių ir 
ak me nų eg zis ta vi mu tik to dėl, kad pa na šių da ly kų eg
zista vi mas nė ra mums gy vy biš kai svar bus. Jei mū sų 
li kimas, bū ties pras mė ir iš ga ny mas taip pri klau sy tų 
nuo me džių ir ak me nų eg zis ta vi mo, kaip kad pri klau so 
nuo Die vo eg zis ta vi mo, mes tik rai im tu me jais abe jo ti, 
įta riai klaus da mi, ar šie ob jek tai nė ra tik iliu zi ja. Esa ma 
daly kų, dėl ku rių tu ri me bū ti vi siš kai tik ri. Yra si tu a
ci jų, kai net men kiau sia klai da yra ne do va no ti na. Tai, 
nuo ko pri klau so mū sų li ki mas ir ap skri tai vis kas, mes 
vi suo met ti ria me su di džiau siu kruopš tu mu, įta ru mu 
ir ne pa si ti kė ji mu, o vi si ki ti da ly kai – net ne pra dė jus 
gi liau svars ty ti jų re a lu mo klau si mo – yra lyg ir sa vai me 
su pran ta mi. Tuo tar pu tai, ką su vo kia me kaip me džius 
ir ak me nis, yra, fi zi kų aki mis žvel giant, tik atomų san
kau pos, o ato mai – ele men ta rių jų da le lių kon stelia ci jos. 
Bet ir ele men ta rio sios da le lės, dar gi liau žvel giant, nors 
ir nė ra, kaip kai kas ma no, iš si gal vo tos, vis dėl to tė ra 
gana iliu zi niai ob jek tai, prie ku rių eg zis ta vi mo iš da
lies  pri si de da ir kon struo jan tis pro tas. Be to, re mian tis 
nau jau sio mis fi zi kos te ori jo mis, net ir jos nė ra vi siš kai 
ele men ta rios, nes su da ry tos iš va di na mų jų sty gų – hi
po te ti nių vien ma čių ob jek tų. Gal būt at eis lai kas, kai 
ir sty gos pa si ro dys su da ry tos iš ka žin ko dar ele men ta
res nio. Pra dė ję „re a liai“ ir „fak tiš kai“ eg zis tuo jan čiais 
me džiais bei ak me ni mis, mes pa bai gia me kva zi re a liais 
vien ma čiais ob jek tais, ku rie, šiaip ar taip, vis dėl to re
a les ni už „re a lius“ ir „fak tiš kus“ me džius bei akme nis, 
ir pa ny ra me į kvan ti nį rū ką ar dre bu čius, kur vis kas 
pri klau so nuo vis ko: net gi pats šių kvan ti nių drebu čių 
eg zis ta vi mas šiektiekpriklausonuomūsųmąstymo
apiejuos,tai gi ne ga li bū ti su vo kia mas kaip visiškaiob
jektyvus... Va di na si, me džių, ak me nų ir ki tų em pi ri nio 
pa sau lio ob jek tų fak tiš ku mas reiš kia ne on to lo gi nį jų 
re a lu mą ir tvir tu mą, o bū tent – kaip ir de  ra fak tams – 
padarytumą,sukonstruotumą,sukurtumą. Tie są sa kant, 

11 Flew a., „The o lo gy ant Fal si fi ca tion: a sym po sium“, in: Flew a. 
and ma cin ty re a. (Eds.), newEssaysinPhilosophicaltheology, lon-
don: scm Press, 1955, p. 13–14.

12 Ibi d., p. 15.

13 clif ford apud van in wa gen: van in wa gen P., „clif ford’s Prin cip le“, 
in: mor ris T. V. (Ed.), GodandthePhilosophers,new york: ox ford 
uni ver si ty Press, 1994, p. 44–45.

14 Ibi d., p. 46.

Kodėl diEVas nEPasirodo?
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vi si fak tai yra ar te fak tai, tik vie nus ar te fak tus pa da ro 
ar ti fex, o ki tus – Ar ti fex... Ta čiau pats Ar ti fex vie nin te lis 
jau nė ra nei fak tas, nei ar te fak tas.

Nuo ko pri klau so ob jek tų eg zis ta vi mo aki vaiz du mas? 
Subjektyvusakivaizdumas(aki vaiz du mas mums) tie siog 
pro por cin gas objektyviamakivaizdumui(aki vaiz du mui 
sa vai me) ir at virkš čiai pro por cin gas tai svarbai,ku rią 
mums tu ri ob jek tas. Iš dvi ejų da ly kų, ku rių eg zis ta vi
mas – žvel giant ne ša liš kai ir ob jek ty viai – yra vie no dai 
aki vaiz dus, sub jek ty viai vi suo met ma žiau aki vaiz dus 
mums svar bes nio da ly ko eg zis ta vi mas. Žvel giant ne ša
liš kai Die vo eg zis ta vi mas tik rai ne ma žiau aki vaiz dus 
už em pi riš kai pa ti ria mų kas die nės ap linkos ob jek tų 
eg zis ta vi mą (tie są sa kant, Die vo eg zis ta vi mas žymiai 
aki vaiz des nis). Ta čiau Die vo eg zis ta vi mu mes esa me 
įpra tę tie siog ins tink ty viai abe jo ti to dėl, kad mums nė ra 
nie ko svar biau už Die vą, nuo ku rio pri klau so vis kas. 
Mes kruopš čiau siai tik ri na me ir la biau siai ne pa si ti ki
me tuo, kas mums la biau siai rū pi. Jei ti kė ji mą Die vu 
su vok si me vi sų pir ma kaip rūpestįdėlJoegzistavimo,
pa ma ty si me, jog di džiau sią ti kė ji mą ly di ir didžiau sios 
abe jo nės. Bū ti na nuo lan kiai su si tai ky ti su šio mis abe
jo nė mis ir pri im ti jas kaip na tū ra lų ir ne iš ven gia mą 
mū sų ti kė ji mo iš ban dy mą. 

De wi’o Phil lip so tei gi mu, įsten gi mas pa ma ty ti, jog 
eg zis tuo ja Die vas, nė ra pa na šus į pa ste bė ji mą, kad 
eg zis tuo ja dar vie na bū ty bė. Jei taip bū tų, tai tap tų tik 
mū sų fak ti nio ži no ji mo pra plė ti mu, bet ne mū sų su p
ra ti mo pa gi li ni mu. Įžvel gi mas, jog eg zis tuo ja Die vas, 
api ma nau jos gy ve ni mo pra smės įžvel gi mą ir nau jo 
su prati mo įgi ji mą15. Be to, kaip pa ste bi Ra e bur ne’as S. 
Heim bec kas, ne ga lė ji mas iden ti fi kuo ti Die vo (em pi ri nė
je) pa tir ty je nė ra ta pa tus ne ga lė ji mui Jo iden ti fi kuo ti 
min ty se, to dėl pas ta ra sis ne su ge bė ji mas ne ga li plauk ti 
iš pir mo jo16. Ne kul ti vuo tam pro tui at ro do, jog em pi ri nio 
pa sau lio ob jek tai eg zis tuo ja stip res niu bū du, re a liau ir 
tik riau nei, an tai, min tys ar lo gi kos dės niai. Iš tie sų yra 
prie šin gai: tik rai eg zis tuo ja vien tai, kas tapa  tu sau, 
kas ne įtrauk ta į em pi ri nių reiš ki nių srau tą, kas bū ti na, 
o ne kon tin gen tiš ka.

Man re gis, jog tiks liau ir pra smin giau bū tų kal bė ti ne 
apie fi lo so fi nius Die vo bu vi mo įrodymus, o Jo bu vi mo 
ar gu men tus. Žodis „įro dy mas“ su si jęs su ro dy mu į kaž ką 
konkretų,faktišką,tai gi kontingentišką. Ro dy da mas į 
kaž ką kon kre tų, įro dy mas ne ju čia įsi trau kia į kon kre čios 
vie tos ir lai ko kon tin gen ci ją. Tuo tar pu argu men tas (iš 
lot. ar gu men tum „gin čas, (sa vo jo po žiū rio) (iš)dės ty mas, 
(pa)aiš ki ni mas (nušviečiant,apšviečianttam sų, ne aiš kų 
da ly ką)“, tos pat šak nies kaip ar gentum „si dab ras (= švie
sus, spin din tis me ta las)“) kal ba apie visõs in te li gi bi lios 
mąs ty mo erd vės ap švie ti mą, ne susi ju sį su kon kre čia 

vie ta ir lai ku, tai gi erd vė lai kiškai ne lo ka li zuo tą ir ne
įtrau ktą į kon tin gen ci ją. Ar gu men tas, nu švies da mas 
mąs ty mo erd vę, su tei kia nau ją supratimą, nau ją pro to 
nušvitimą, o ne įro do, nu ro dy da mas į kon tin gen ci jo je 
lo ka li zuo tą fak tą. Įsi są mo nin ti Die vo bu vi mo ar gu men
tai taip pa kei čia mū sų mąs ty mą, ap švies da mi jį pro to 
akims skir ta švie sa (šv. Au gus ti nas, kal bė da mas apie 
iliu mi na ci ją, bu vo vi siš kai tei sus), jog Die vo ne bu vi mas 
pra de da mas su vok ti kaip ne įma no mas ir ne pa mąs to mas. 
Šis su vo ki mas gi lė ja nuo lat, tar si ryš kė jan ti ho log ra ma. 
Šio je in te li gi bi lio je ho log ra moje mes ne ma to me Die vo 
(skir tin gai nei fi zi nė je ho log ra mo je re gi mo „Die vo“, su ku
ria mo „Die vo pa si ro dy mo“ spek tak ly je): mumsvislabiau
irlabiauryškėjavientai,jogDievopaprasčiausiainegali
nebūti.Kai ką nors įro do me įpras tu bū du, tas da ly kas 
tar si at si ran da mū sų mąs ty mo erd vė je, už im da mas tam 
tik rą ribotą mąs ty mo erd vės da lį, sa ky tu me, tam tik rą 
vietą, į ku rią ro do įro dy mas. Pa čiõs mąs ty mo erd vės 
įro dy mas ne pa kei čia. Tuo tar pu Die vo bu vi mo ar gu
men tai taip pa kei čia ir per ku ria vi są mąs ty mo erd vę, 
jog Die vas už pil do ją vi są, tap da mas ne re gi mu, bet vi sa 
ap švie čian čiu mąsty mo fo nu. Nors Die vo ne ma to me, 
mes ima me vis gi liau su vok ti, jog pa tys esa me Die vo 
ma to mi ir mąs to mi, vaikš to me Jo aki vaiz do je, pa ga liau 
vi są pa sau lį ir vi sus kū ri nius ma to me ir mąs to me in te li
gi bi lio je mus mąs tan čio Die vo švie so je. Tai gi Die vas ne 
at ei na į ku rią nors mąs ty mo erd vės da lį, o vi sa mąs ty mo 
erd vė pa kei čiama taip, jog Dievonebuvimui ir Die vo 
nebuvimosuvokimui ne be lie ka vie tos šio je erd vė je: 
Die vo ne bu vi mas vis gi liau, ho log ra fiš kai ryš kė jan čiu 
bū du ima mas su vok ti kaip ra cio na liai ne pa mąs to mas. 
Vaiz džiai ta riant, kai ar gu men tai ap švie čia mąs ty mo 
erd vę, pa si ro do, jog ji vi sa jau iš anks to yra už pil dy ta 
Die vo taip, kad jo je nė ra jo kių pro per šų, į ku rias ga lė tų 
pra si skverb ti Die vo ne bu vi mo su vo ki mas. Tuo met Die vo 
bu vi mo jau ne rei kia įpras tu bū du įro di nė ti, nu ro dant į 
ku rią nors mąs tymo erd vės vie tą, nes to je erd vė je iš vi so 
nė ra vie tų, kur Die vo dar ne bū tų. Die vas net gi ne ga li 
įženg ti į Jo bu vi mo ar gu men tus su vo ku sio žmo gaus 
mąs ty mo erd vę lo ka liu, kon tin gen tiš ku bū du, nes jau 
iš anks to būtinubūduužimająvisą, ki taip ta riant, Jis 
ne ga li at ei ti ge riau, negu jauyraatėjęs. Die vo bu vi mo 
ar gu men tai vei kia, sa ky tu me, ne ga ty viai: juos įsi są mo
ni nus ima mas vis ryš kiau su vok ti ne Die vo bu vi mas, o 
vei kiau Die vo ne bu vi mas vis ryš kiau su vo kia mas kaip 
ne įma no mas ir pro tin gai ne pa mąs to mas. Die vo bu vi mo 
su vo ki mas tuo met at eina lo gi niu prie šin go al ter na ty vos 
na rio at me ti mo ke liu.

Fi lo so fi nių Die vo bu vi mo ar gu men tų yra ke le tas. On
to lo gi nis ar gu men tas Die vo eg zis ta vi mą su sie ja su Jo 
to bu lu mu: tei gia ma, jog Die vas yra tai, už ką di des nio 

15 Phil lips d., FaithandPhilosophicalEnquiry, lon don: rout led ge 
and Ke gan Paul, 1970, p. 18.

16 Heim beck r. s., theologyandmeaning, lon don: Ge or ge al len 
and un win, 1969, p. 108.
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ir to bu les nio pa mąs ty ti ne įma no ma, po to pa ro do ma, jog 
eg zis tuo jan tis Die vas vi suo met yra to bu les nis ir ne iš
ven gia mai mąs to mas kaip to bu les nis už gal būt ir labai 
to bu lą, bet ne eg zis tuo jan tį Die vą, ir da ro ma iš vada, jog 
Die vas ne ga li ne eg zis tuo ti, nes jei gu Jis ne eg zis tuo tų, 
tai tuo met net ne ga lė tų bū ti mąs to mas kaip tai, už ką 
di des nio ir to bu les nio ne ga li bū ti pa mąs ty ta. No rint 
ge riau su pras ti on to lo gi nį ar gu men tą, bū ti na įsi są mo
nin ti, jog Die vo, kaip to bu lu mo ri bos, su vo ki mas to li 
gra žu nė ra ba na lus ir sa vai me su pran ta mas da ly kas: 
mat hi po te ti nia me pa sau ly je, ku ria me ne bū tų Die vo, 
žmo nių mąs ty mas tu rė tų bū ti toks, kad ap skri tai ne
ga lė tų pa mąs ty ti Die vo kaip to bu lu mo ri bos, tai gi ir 
su for mu luo ti on to lo gi nio ar gu men to. Šis ar gu men tas 
ge nia lus tuo, jog Die vo būtį su sie ja su Jo es me, t. y. 
tobulumu (įdo mu tai, jog mums vi siš kai ne bū ti na ži no
ti, kokiakonkrečiai yra Die vo es mė, ku ri ne per keis to 
žmo gaus pro tui ne pa ži ni; pa kan ka vien nu ro dy ti, kad 
ji absoliučiai,ribiškaitobula). Die vo bū ties ir es mės 
(to bu lu mo) jung tis yra lo giš kai ne iš ar do ma to dėl, kad 
on to lo gi nia me ar gu men te yra ana li tiš kai už ko duo tas 
dve jo pas rei ka la vi mas, ku ris gal būt ne vi siems iš kar to 
aki vaiz dus: vie na ver tus, rei ka lau ja ma, jog tik ra bū tis, 
ver ta Die vo, būtų su vo kia ma kaip tobula bū tis, o ki ta 
ver tus, rei ka lauja ma, jog tik ras to bu lu mas, ver tas Die
vo, bū tų su vo kia mas kaip egzistuojantis, t. y. ak tu a lus, 
o ne po ten cialus to bu lu mas. Tai gi būtis, idantbūtų
būtinai, o ne kon tin gen tiš kai, pri va lo bū ti to bu la, o to
bulumas, idant bū tų iki ga lo to bu las, tobulaitobulas,
pri va lo eg zis tuo ti. Lo gi kos ter mi nais kal bant, on to lo
gi nia me ar gu men te su for mu luo ta ri bi nė Die vo są vo ka 
yra to kia, kad ins tan ci juo ja ma (įpa vyz di na ma, t. y. 
Die vo są vo kai „at si ran da“ Die vas kaip ją iliust ruo jan
tis pa vyz dys) bū ti nai, o ne kon tin gen tiš kai. Viìsos ki tos 
są vo kos ins tan ci juo ja mos kon tin gen tiš kai: kai ku rios 
są vo kos yra ins tan ci juo tos (tu ri sa vo ati tik me nis re a
ly bė je), o ki tos – ne ins tan ci juo tos, „tuš čios“, be pras mės 
(ne tu rin čios ati tik me nų realy bė je).

On to lo gi nis ar gu men tas bu vo pre ci ziš kai su for mu luo
tas šv. An zel mo Ken ter be rie čio, ta čiau jo užuo maz gų 
ga li ma ras ti jau šv. Au gus ti no teks tuo se ir net gi pa go niš
ko je grai kų fi lo so fi jo je. Kai fi lo so fai elė jie čiai (vi sų pir ma 
Par me ni das) kal bė jo apie bū tį kaip gra žiai ap va lai ną 
ru tu lį, jie iš es mės jau sie jo ją su to bu lu mu, nes bū tent 
ru tu lį, pa si žy min tį cen tri ne si met ri ja, grai kai su vo kė 
kaip gra žiau sią ir to bu liau sią erd vi nį kū ną, tie siog to
bu lu mo įsi kū ni ji mą. Grai kiš ka sis on to lo gi nio argu men
to va rian tas (ar pro vaiz dis) tu rė tų skam bė ti maž daug 
taip: bū tis, idant bū tų bū ti nai, o ne kon tingen tiš kai, 
pri va lo bū ti to bu la kaip gra žiai ap va lai nas ru tu lys, o 
ru tu lys, idant bū tų vi siš kai tiks lus ir to bu las („to bu lai 
ru tu liš kas“), pri va lo eg zis tuo ti, to dėl bū tis yra to bu lai 
ap va lai nas ir bū ti nai eg zis tuo jan tis ru tu lys. Bū ties, kaip 
to bu lu mo ru tu lio, įžval ga mums ga li pa si rody ti nai vi 

ir mi to lo giš ka, bet jo je sly pi gi li fi lo so fi nė prasmė, vi sų 
pir ma – on to lo gi nio ar gu men to užuo maz gos. Tai reiš kia, 
kad on to lo gi nis ar gu men tas nė ra vie no žmo gaus, net ir 
la bai ge nia laus, kū ri nys. Prie šio ar gu men to be veik du 
tūks tan čius me tų ėjo vi sa Va ka rų fi lo so fi ja. 

On to lo gi nis ar gu men tas lai ko mas ap rio ri niu, vi siškai 

ne pri klau so mu nuo em pi ri nės pa tir ties. Ki ti ar gu men
tai, ku rie va di na mi apo ste rio ri niais, dau giau ar ma žiau 
re mia si em pi ri ne pa tir ti mi, ta čiau vien ja ne ap si ri bo ja. 
Apo ste rio ri niai Die vo bu vi mo ar gu men tai ne tam pa fak
ti niais įro dy mais to dėl, kad em pi ri nius fak tus su sie ja 
su fi lo so fi niais iš pro ta vi mais. Šie ar gu men tai ne įro do 
Die vo bu vi mą kaip em pi ri nį fak tą, o tar piš kai, ne tiesio
giai ar gu men tuo ja Die vo eg zis ta vi mą, ieš ko da mi empi
ri niams fak tams (ku rių ne įma no ma tie sio giai su sie ti 
su Die vu, nes Jis ne fak tiš kas) fi lo so fi nio pa aiš ki ni mo, 
sly pin čio ana pus em pi ri nio pa sau lio, ir šį pa aiš ki ni mą 
sie ja su Die vo eg zis ta vi mu. 

Kos mo lo gi nis ar gu men tas tei gia, jog em pi ri nis pa sau

„Kvailys tarė: dievo nėra“. XV a. miniatiūra. Prancūzija
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lis pri va lo tu rė ti jį per žen gian čią ne em pi ri nę prie žas tį, 
ku ri ir yra Die vas. Te le o lo gi nis ar gu men tas tvir ti na, 
jog em pi ri nio pa sau lio tvar ka, dės nin ga są ran ga ir 
gro žis ne pa aiš ki na mi em pi ri nio pa sau lio ri bo se, o 
priva lo tu rė ti sa vo Ren tė ją ir Ar chi tek tą – Die vą. Kon
tingencijosargumentas,ku rį ga li ma trak tuo ti ir kaip 
apo ste rio ri nį, ir kaip ap rio ri nį (kaip šiek tiek skir tin gą, 
„ap vers tą“ on to lo gi nio ar gu men to for mu luo tę), tei gia, 
jog net ne tva rus, kon tin gen tiš kas kon tin gen tiš kų esi
nių eg zis ta vi mas yra ne pa aiš ki na mas kon tin gen ci jos 
rė muo se: mat jei gu kon tin gen tiš ki esi niai ne tu ri sa vy je 
sa vo egzis ta vi mo pa grin do, tuo met ne aiš ku, ko dėl jie 
ap skri tai eg zis tuo ja (net ir kon tin gen tiš kai); šiuos esi
nius tu ri grįs ti bū ti nas pa grin das, bū ti na bū tis, ku ri 
ir yra Dievas. Kon tin gen ci jos ar gu men tas, pa rem tas 
kon tin gen tiš kų esi nių eg zis ta vi mo šia me pa sau ly je 
ste bė ji mu ir ap mąs ty mu, lyg ir re mia si em pi ri nės sfe
ros ty ri nė ji mu, ta čiau ne sun ku pa ro dy ti, jog tai tik, 
sa ky tu me, ki ta onto lo gi nio ar gu men to for mu luo tė, jo 
ne ga ty vas. On to lo ginis ar gu men tas, tobuloDievobūtį 
su sie da mas su egzistuojančioDievotobulumu, pa ro do, 
jog tik rai to bu las Die vas ne ga li ne eg zis tuo ti, o tik rai 
(bū ti nai) eg zis tuo jantis Die vas ne ga li ne bū ti to bu las. 
Šis ar gu men tas Die vo eg zis ta vi mo ne iš ven gia mu mą 
at sklei džia kaip unikaliąvisiškotobulumoirintensy
viausiosbūtiessankirtą.O kon tin gen ci jos ar gu men tas, 
at kreip da mas dė me sį į tai, kad su kur ti esi niai nė ra 
to bu li, o jų bū tis la bai tra pi ir ne pil na ver tiš ka, pa ro do, 
jog re mian tis on to lo gi nio ar gu men to lo gi ka kon tin gen
tiš ki esi niai iš vi so ne tu rė tų nie kaip eg zis tuo ti – nei 
bū ti nai, nei kon tin gen tiš kai; net ir kon tin gen tiš kas 
to kių esi nių eg zis ta vi mas yra di de lė mįs lė ir pa ra dok
sas, ku rį ga li iš spręs ti tik bū ti nos Die vo bū ties, tar si 
pa ma tas grin džian čios kon tin gen tiš ką su kur tų esi nių 
bū tį, po stu la vi mas. 

Vi si mi nė ti Die vo bu vi mo ar gu men tai yra la bai stip
rūs. Jei gu jais ne vi sada pa si ti ki me, tai tik to dėl, kad 
už Die vo eg zis ta vi mą mums nė ra nie ko svar biau. Die vo 
eg zis ta vi mas yra bet ko kios pra smės, lai mės ir atei   ties 
pa grin das bei už sta tas, to dėl esa me įpra tę šiuos argu
men tus tik rin ti ypač nuo dugniai ir prie ka biai. Nepai 
sant dau ge lio des pe ra tiš kų ban dy mų šiuos ar gu mentus 
su griau ti, kol kas nie kam ne pa vy ko to įti ki na mai pa
da ry ti. Šiuo lai ki nė je fi lo so fi jo je ir fi lo so fi nė je  te olo gi jo je 
jie nuo lat sub ti liai pe rin ter pre tuo ja mi, su ran da ma dar 
ne pa ste bė tų kon cep tua  lių as pek tų.

on To lo Gi nio ar Gu mEn To Kri Ti Ka 
ir jos aT rė mi mas

On to lo gi nį ar gu men tą, be ki tų mąs ty to jų, yra kri ti ka vę 
šv. To mas Ak vi nie tis ir Kan tas. Ši kri ti ka, man re gis, 
ne pa grįs ta. Pa pras tai lai ko ma si to kios stra te gi jos: kaip 
pa vyz dys pa ima mas koks nors kon tin gen tiškas ob jek tas, 

lie pia ma su si da ry ti tobulokontingentiško(con t ra dic tio 
in ad jec to!) ob jek to są vo ką, o po to rei ka lauja ma, kad, 
re mian tis on to lo gi niu ar gu men tu, to ob jek to eg zis ta vi
mas iš plauk tų iš jo są vo kos. Šv. An zel mo Kenter be rie čio 
am ži nin kas Gau ni lo nas, kri ti kuo da mas on to lo gi nį ar
gu men tą, tei gė, jog iš ab so liu čiai to bu los salos są vo kos 
dar ne plau kia ab so liu čiai to bu los sa los eg zis ta vi mas. 
Pa na šiai ir Kan tas tvir ti no, jog iš ab so liu čiai to bu lo 
tri kam pio są vo kos sa vai me ne plau kia to kio tri kam pio 
eg zis ta vi mas. Abu pa vyz džiai yra ana li tiškai ydin gi, 
nes nei sa la, nei tri kam pis, bū da mi riboti (sa lą riboja 
jos kran tai, o tri kam pį – jo kraš ti nės) ir kon tin gen tiš ki 
esi niai, ne ga li bū ti neribotai,absoliučiaitobuli pa gal 
pa čią jų api brėž tį, to dėl są vo ko se „ab so liu čiai to bu la 
sa la“ ir „ab so liu čiai to bu las tri kam pis“ sly pi con tra
dictio inadjecto. Ab so liu čiai, ne ri bo tai to bu las ga li 
bū ti ir ne iš ven gia mai yra tik  Die vas, to dėl on to lo gi nio 
ar gu men to stra te gi ja, tai ko ma ar gu men tuo ti Die vo 
eg zis ta vi mą, ne ga li bū ti tei sė tai pri tai ky ta jo kiems 
kon tin gen tiš kiems esi niams. Ap vaiz dos iro ni ja ta, kad 
šis ar gu men tas yra ana li tiš kai daug tvir čiau su ręs tas 
nei dau ge lis Kan to kon cep tų, tarp jų ir gar su sis daiktas 
savyje,ku ris ta ria mai esąs ab so liu čiai ne pa ži nus: mat 
jei daiktassavyjebū tų iš tie sų ab so liu čiai ne pa ži nus, 
tuo met mes net ne ži no tu me, ar jis eg zis tuo ja; jei gu 
daiktas sa vy je eg zis tuo ja, tuo met mes žinomebentjo
egzistavimofaktą, tai gi daiktassavyjejau ne ga li bū ti 
lai komas ab so liu čiai ne pa ži niu, o jei gu jis tik rai ab so
liu čiai nepa ži nus, tuo met privalobūtineegzistuojantis
(to kiu atve ju apie jį nė ra pra smės ir kal bė ti). Šv. To mo 
Ak vi nie čio pa tei kia mi pen ki Die vo bu vi mo ar gu men tai 
(„pen ki ke liai į Die vą“) vi si ar ba be veik vi si yra kon
tin gen ci jos ar gu men to va ria ci jos, at ski ri jo at ve jai: 
jie pa grįs ti vie naip ar ki taip ko ky biš kai nu spal vin ta 
daugiau/mažiau per sky ra (dau giau jud rus /mažiau 
jud rus – kal bant apie ju dan čius daik tus ir jų ju dė ji mo 
šal ti nį, Pir mą jį Ju din to ją, dau giau to bu las  / mažiau 
to bu las – kal bant apie to bu lu mo laips nių gran di nę 
ir jos pa baigą, Ab so liu tų To bu lu mą, ir pan.). Vie no
je per sky ros pu sė je fik suo ja ma pilnatvė (bū ti nu mas, 
to bu lu mas), ku ri sie ja ma su Die vu kaip tos pil nat vės 
įsi kū ni ji mu, o ki to je – sto ka (kon tin gen ci ja, ri bo tu mas, 
są ly go tu mas), ku ri sie ja ma su Die vo su kur tais baig ti
niais esi niais. Skirtin gi esi niai įkū ni ja skir tin gus pil
nat vės ir sto kos de ri nius, skir tin gus pil nat vės ir sto kos 
laips nius, ta čiau tų laips nių gran di nės, anot šv. To mo 
Ak vi nie čio, ne ga li bū ti be ga li nės, jos anks čiau ar vė liau 
tu ri pa si baig ti ir at si rem ti į bū ti ną ab so liu čios pil nat
vės Pa grin dą – Die vą. Vadi na si, „pen ki ke liai į Die vą“ 
yra at ski ri kon tin gen ci jos ar gu men to at ve jai, ko ky bės 
at žvil giu skir tin gai as pek tuo tos jo va ria ci jos. Ta čiau, 
kaip jau tei gė me, kon tin gen ci jos ar gu men tas yra tar si 
on to lo gi nio ar gu men to ne ga ty vas, iš virkš čia jo pu sė: 
jei gu ne ga lio ja on to lo ginis ar gu men tas, tuo met ne ga
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lio ja ir kon tin gen ci jos ar gu men tas, nes pas ta ra sis tik 
ap tin ka kon tin gen tiš kų esi nių eg zis ta vi mo pa ra dok są, 
ku rį pa aiš ki na ir iš spren džia on to lo gi nis ar gu men tas. 
Šv. To mas Ak vi nie tis, kri ti kuo da mas on to lo gi nį ar gu
men tą, pats to ne pa ste bė da mas kri ti kuo ja sa vo pen kis 
Die vo bu vi mo ar gu men tus. 

La bai stip rios yra įvai rios mo da li nės on to lo gi nio ar gu
men to ver si jos, ku rias pa tei kia Nor ma nas Mal col mas, 
Char les’as Hart shor ne ’as, Al vi nas Plan tin ga ir ki ti ana
li ti nės fi lo so fi jos bei te olo gi jos at sto vai17. Šiuo po žiūriu 
ypač pra var ti ga li mų pa sau lių (possibleworlds) są voka. 
Dau gu ma mo da li nės lo gi kos te ori jų re mia si įžval ga, 
jog lo gi kos dės niai galutinai ir vie na reikš miš kai ne
api  brėžia, koks tu ri bū ti kon kre tus em pi ri nis pa sau lis. 
Dau gu ma em pi ri nių pa sau lio as pek tų yra kon tin gen
tiš ki. Be to, nė ra jo kio spe cia laus lo gi kos dės nio, pa gal 
ku rį pa sau lis ap skri tai tu rė tų eg zis tuo ti, t. y. pri va lė tų 
eg zis tuo ti bū ti nai, o ne kon tin gen tiš kai. Ka dan gi kon
tin gen tiš ki pa sau lio as pek tai te oriš kai ga li bū ti pa tys 
įvai riau si bei re a li zuo ti įvai riau sio mis kom bi na ci jo mis, 
tačiau prak tiš kai yra bū tent to kie, ko kius at sklei džia 
em pi ri niai ste bė ji mai, t. y. konkretūsir vie na reikš miai, 
ke lia mas klau si mas, kas nu le mia bū tent to kią, o ne ki
to kią empi ri nių pa sau lio as pek tų re a li za ci ją. Kren ta į 
akis asimetrija tarp re a li zuo tų ir ne re a li zuo tų em pi ri nių 
pa sau lio as pek tų. Sie kiant įveik ti šią asi met ri ją da ro
ma prielai da, kad  kon tin gen tiš kų as pek tų simetrijos
su me ti mais pri va lo eg zis tuo ti dau gy bė ar net be ga lo 
daug ki tų (ga li mų) pa sau lių, ku riuo se ga lio tų tie pa tys 
lo gi kos dėsniai, ta čiau em pi ri nė je plot mė je to kie pa sau
liai dau giau ar ma žiau skir tų si, t. y. kiek vie na me iš jų 
em pi ri niai pa sau lio as pek tai bū tų re a li zuo ti skir tin gai. 
Be ga li nė je ga li mų pa sau lių dau gy bė je bū tų „iš ban dy ti“ 
vi si įmano mi em pi ri niai as pek tai ir jų kombi na ci jos, 
to dėl bū tų pa nai kin ta asi met ri ja tarp re a li zuo tų ir 
ne re a li zuo tų as pek tų: tai, kas po ten cia liai įma no ma 
re a li zuo ti, bet ak tu a liai ne re a li zuo ta vie na me ga li ma
me pa sau ly je, pri va lo bū ti ak tu a liai re a li zuo ta ku ria me 
nors ki ta me. Mo da li nė lo gi ka da ro per sky rą tarp to, kas 
ga li ma (įma no ma, ti kė ti na), ir to, kas būtina. Tai, kas 
bū ti na (pvz., pa grin di niai lo gi kos dės niai, antai ne pri
eš ta ra vi mo, taip pat vi sos tau to lo gi jos, įro do mos kaip 
lo gi nės te ore mos), vie no dai ga lio ja vi suo se ga li muo se 
pa sau liuo se. O tai, kas ga li ma, pri va lo būtinaieg zis tuo ti 
bentvienameiš ga  li mų pa sau lių. Re mia masi prin ci pu: 
jeikasnorsapskritaigaliegzistuoti,taibūtinaikurnors
egzistuoja.Kaip ma to me, ga li my bė mo da li nė je lo gi ko je 
iš es mės pa aiš ki na ma per bū ti ny bę. 

Kuo mo da li nė lo gi ka svar bi Die vo bu vi mo ar gu menta
ci jai? Jei Die vo są vo ka ap skri tai nė ra ana li tiš kai ydin ga 

ir lo giš kai ne įma no ma (t. y. jei nė ra lo gi nės bū ti ny bės, 
kad Die vo ne bū tų), tuo met Jo eg zis ta vi mas yra lo giš kai 
ga li mas. Iš ver tus į mo da li nės lo gi kos kal bą, tai reikš tų, 
jog Die vas eg zis tuo ja bentvienameiš ga li mų pa sau lių. 
To liau pa si tel kia ma tra di ci nė on to lo gi nio ar gu men to 
stra te gi ja: jei Die vas yra tai, už ką di des nio ir to bu les nio 
ne įma no ma pa mąs ty ti, tuo met Die vas, eg zis tuo jan tis 
tikvienamearbakeliuosega li muo se pa sau liuo se, būtų 
su vo kia mas kaip ma žiau to bu las už Die vą, eg zis tuo jan
tį vi suo se ga li muo se pa sau liuo se; va di na si, idant bū tų 
su vo kia mas kaip ab so liu čiai, ri biš kai to bu las, Die vas 
priva lo eg zis tuo ti vi suo se ga li muo se pa sau liuo se. Tai gi 
jei gu Die vo są vo ka nė ra ana li tiš kai (a pri ori) ydin ga ir 
jei gu nė ra jo kios lo gi nės bū ti ny bės, pa gal ku rią Die vas 
ap skri tai ne ga lė tų eg zis tuo ti, tuo met Die vo eg zis ta
vi mas, nors ir ne bū ti nas, yra lo giš kai ga li mas, to dėl 
Die vas eg zis tuo ja bent vie na me ga li ma me pa sau ly je, 
o jei gu eg zis tuo ja bent vie na me iš jų, tuo met – jei gu 
Jis mąs to mas kaip to bu lu mo ri ba – pri va lo eg zis tuo ti 
vi suo se, tarp jų ir mū sų pa sau ly je. Mo da li nė je lo gi ko je 
for muluo ja mas toks dės nis: jeigalima,jogbūtina,kad
p,tuometbūtina,jogp. Ki taip sa kant, jei ko kia nors 
bū ti ny bė yra ap skri tai ga li ma ir lo giš kai (a pri ori) ne
at mes ti na, tuo met ta bū ti ny bė yra bū ti na. Die vas, ku
rio eg zis ta vi mo ne įma no ma iš anks to at mes ti lo giš kai, 
bū ti nai eg zistuo ja bent vie na me ga li ma me pa sau ly je, 
o po to – pa gal tra di ci nio on to lo gi nio ar gu men to lo gi
ką – Jis pri va lo būti nai eg zis tuo ti vi suo se pa sau liuo se, 
tai gi ir mū sų pa sau lyje. 

Kri ti kai, ban dy da mi pa neig ti mo da li nes on to lo gi nio 
ar gu men to ver si jas, sie kia pa ro dy ti, jog Die vo eg zis ta
vi mas nė ra įma no mas a pri ori, nes pa ti Die vo są vo ka 
esan ti ana li tiš kai ydin ga. Jie no rė tų at mes ti pa čią Die
vo eg zis ta vi mo ga li my bę. Pa pras tai grie bia ma si Die vo 
at ri bu tų ana li zės ir sie kia ma įro dy ti, jog šie at ri bu tai 
yra tar pu sa vy je ne su de ri na mi, ana li tiš kai vie nas ki tą 
pa nei gian tys. Die vo at ri bu tais tra di ciš kai lai ko mi tei
sin gu mas, gai les tin gu mas, vi sa ga ly bė, vi sa ži nys tė ir t. 
t. On to lo gi nio ar gu men to kri ti kai Die vo gai les tin gu mą 
ban do pa ro dy ti kaip ne su de ri na mą nei su Jo tei sin gumu, 
nei su vi sa ga ly be. Anot jų, jei gu Die vas yra tei sin gas, 
tuo met Jis nė ra be ga lo gai les tin gas (esą ne ga lįs tuo 
pat me tu ir nu teis ti pik ta da rius, ir jų pa si gai lė ti); be to, 
jei Die vas yra iš tie sų vi sa ga lis, tuo met Jis vėl gi nė ra 
be ga lo gai les tin gas, nes lei dži ąs siau tė ti blo giui, ku rį, 
bū da mas vi sa ga lis, ga lė tų su nai kin ti. „Su pju dy da mi“ 
Die vo at ri bu tus tar pu sa vy je, on to lo gi nio ar gu men to kri
ti kai ban do ana li tiš kai su griau ti pa čią Die vo są vo ką, esą 
me cha niš kai ir ne lo giš kai su konst ruo tą iš šių at ri bu tų. 
Anot jų, idant kas nors bū tų ab so liu čiai to bu las, jis pri
va lo sa vy je ne pri eš ta rin gai su de rin ti vi sus kon kre čius 
to bu lu mo as pek tus, ku rie tap tų to bu los bū ty bės at ri bu
tais. Ta čiau ka dan gi vi sų to bu lu mo as pek tų ne įma no ma 
ne pri eš ta rin gai su de rin ti vie no je bū ty bėje, ab so liu čiai 

17 apie on to lo gi nio ar gu men to plė to tę šiuo lai ki nė je fi lo so fi jo je žr. 
Plan tin ga a., theontologicalargument:FromStanselmtoContem
poraryPhilosophers,Gar den ci ty, ny, 1965.

18 Lk 18, 27.

Kodėl diEVas nEPasirodo?
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to bu los bū ti ny bės są vo ka esan ti ana li tiš kai ydin ga: bet 
ku ri bū ty bė sa vo to bu lu mą vie nu as pek tu „per ka“ sa vo 
ne to bu lu mo ki tu as pek tu kai na (pvz., jeigu ji no ri bū ti 
to bu lai tei sin ga, pri va lo at si sa ky ti pre ten zi jos bū ti to
bu lai gai les tin ga). Ana li tiš kai su prie ši nus tar pu sa vy je 
Die vo at ri bu tus tuo ne ap si ri bo ja ma – sie kia ma pa ro dy ti, 
jog bet ku ris sky rium pa im tas Die vo at ri bu tas yra lo gi nė 
ne ga li my bė, t. y. kiek vie ną iš atri bu tų ban do ma su griau ti 
iš vi daus. Pvz., mė gi na ma įrody ti, jog to bu la Die vo vi
sagalybėyra lo giš kai ne įma no ma. To bu los vi sa ga ly bės 
pa nei gi mo stra te gi ja bu vo ži no ma dar se no vės grai kams, 
nag ri nė ju siems Dzeu so vi sa ga ly bės klau si mą. Anot jų, 
to bu lai vi sa ga lis Dzeu sas turė tų bū ti pa jė gus tuo pat me
tuirviskąsukurti,irviskąpakelti.Idant bū tų pa jė gus 
viskąsukurti, Dzeu sas pri va lo bū ti ge bąs su kur ti net gi 
to kį ak me nį, ku rio ne su ge bė tų pa kel ti. Be to, idant bū tų 
pa jė gus viskąpakelti, jis pri va lo bū ti ge bąs pa kel ti net ir 
sa vo su kur tus ak me nis. Tai gi jei gu Dzeu sas yra vi sa ga lis 
kūrėjas, tuo met jis su ge ba su kur ti ak me nį, ku rio ne ga li 
pa kel ti, va dina si, jis nėravisagalissunkumųkilnotojas.
O jei gu Dzeu sas yravisagalissunkumųkilnotojas, t. y. 
su ge ba pa kel ti bet ką, tuo met jis jau nėravisagaliskū
rėjas,nes ne ga li su kur ti ak mens, ku rio ne ga lė tų pa kel ti. 
Vi sa ga ly bės at ri bu tas čia su skai dy tas į du as pek tus ir 
jie su prie šin ti tar pu sa vy je, ban dant vi sa ga ly bės at ri bu
tą ana li tiš kai su griau ti iš vi daus. No ri ma pa ro dy ti, jog 
to bulai vi sa ga lis Dzeu sas ne ga li eg zis tuo ti: jis yra ar ba 
vi saga lis kū rė jas, ar ba vi sa ga lis sun ku mų kil no to jas, 
bet nė ra to bu lai vi sa ga lis iš kar to abiem vi sa ga ly bės 
as pek tais. To bu lą kū rė jo vi sa ga ly bę Dzeu sas „per ka“ ne
to bu los visa ga ly bės kil no jant sun ku mus kai na, o to bu lą 
sun kumų kil no to jo vi sa ga ly bę – ne to bu los vi sa ga ly bės 
kuriant kaina.

Vis dėl to ana li ti nė Die vo at ri bu tų kri ti ka ne pa sie kia 
tiks lo. Nė ra jo kio re a laus skir tu mo tarp Die vo es mės ir 
Jo at ri bu tų, ku rie Die vo es mė je or ga niš kai su si lie ja ir 
su si ly do. Griež tai kal bant, eg zis tuo ja tik Die vo esmė, ku ri 
yra vien ti sa ir ne pri eš ta rin ga, ta čiau ri bo tam žmo gaus 
pro tui – ne pa ži ni. Kai žmo gus ban do mąs ty ti Die vo es mę, 
jis ne įsten gia to pa da ry ti to bu lai, vien ti sai, orga niš kai ir 
plas tiš kai. Ji jam su sky la į dau gy bę Die vo atri bu tų, pa
na šiai kaip vi sa ap švie čian čią, bet ne ma to mą ir be spal vę 
die nos švie są priz mė su skai do į sep ty nias vai vo rykš tės 
spal vas. Prieš ta ra vi mai tarp Die vo at ribu tų yra iliu zi niai, 
nes ir pa tys šie at ri bu tai, nors šiaip ir nė ra iliu zi niai, vis 
dėl to yra iliu zi niai tiek, kiek žmo gaus pro to mąs to mi 
me cha niš kai ir ne plas tiš kai, nepa jė giant jų su lie ti bei 
su ly dy ti į vien ti są ir ne pri eš ta rin gą Die vo es mę. On to lo
gi nį ar gu men tą vi siš kai ne sunku per for mu luo ti taip, kad 

jis iš veng tų Die vo at ri bu tuo se pa ste bi mų prieš ta ra vi mų. 
Pvz., ga li ma teig ti, jog Die vas, ku rio at ri bu tuo se ne sa ma 
prieš ta ra vi mų ar ba kurio es mė je iš nyks ta vi si at ri bu tuo
se ap tin ka mi prieš ta ra vi mai, yra to bu les nis už Die vą, 
ku rio at ri bu tuo se esa ma prieš ta ra vi mų ar ba pas ta rie ji 
Die vo es mė je ne iš nyks ta; tai gi Die vas, idant bū tų tik rai 
to bu las (nes nuo Jo to bu lu mo pri klau so Jo eg zis ta vi mas), 
pri va lo bū ti mąs to mas kaip iš ven gian tis šių prieš ta ra
vi mų, nes ne su ge bė ji mas su de rin ti sa vo at ri bu tų bū tų 
toks pat ne to bu lu mas kaip ir ne su ge bė ji mas eg zis tuo ti. 
Ka dan gi Die vas ap rio riš kai tu ri bū ti su vo kia mas kaip 
tai, už ką to bu les nio ne įma no ma pa mąs ty ti, bet ko kio 
(ne tik su si ju sio su at ri bu tų ne su de ri na mu mu) Die vo 
ne to bu lumo ga li my bė pri va lo bū ti at me ta ma iš anks to, 
ap rioriš kai. On to lo gi nį ar gu men tą ga li ma for mu luo ti 
reflektyviai, t. y. taip, kad pa ti Die vo są vo ka – net ne ži
nant, ko kia kon kre čiai ji yra – bū tų iš anks to su vo kia ma 
kaip ne pri eš ta rin ga subspecieDei,o subspeciehominis 
(ri boto žmo gaus aki vaiz do je ir są ly ty je su ri bo tu žmo gaus 
pro tu) – kri tiš kai „reflektuojanti“ vi sus baig ti nius, baig ti
niam pro tui pri ei na mus sa vo pa vi da lus, pa ste bin ti visus 
po ten cia lius sa vo prieš ta ra vi mus ir juos iš tai san ti, ri biš
kai ar tė da ma prie tos ne pri eš ta rin gu mo ri bos, ku ri pri ei
na ma tik pa čiam Die vui. Die vas, ku rio są vo ka mąs to ma 
kaip ana li tiš kai ne pri eš ta rin ga, yra to bu les nis už Die vą, 
ku rio są vo ka mąs to ma kaip ana li tiš kai prieš ta rin ga, o 
ka dan gi Die vas pri va lo bū ti su vo kia mas kaip bet ko kio 
to bu lu mo ri ba, iš ab so liu taus Die vo to bu lumo drau ge su 
Jo eg zis ta vi mu tu ri plauk ti ir Jo są vo kos ne pri eš ta rin gu
mas – net jei šis ne pri eš ta rin gu mas pri ei na mas tik pa ties 
Die vo pro tui. Juk tai,kasneįmanomažmogui,įmanoma
Die vui18. O gal mes esa me to kie nai vūs, kad ma no me, 
jog Die vui su de rin ti sa vo at ri bu tus (su ly dant juos sa vo 
es mė je) yra sun kiau ne gu eg zis tuo ti? Įdo miau sia čia yra 
tai, kad, kaip mi nė jau, mums vi siš kai ne bū ti na ži no ti, 
ko kia bū tent yra Die vo są vo ka konk re čiu sa vo pa vi da lu 
(ne ži no da mi Die vo es mės mes ne ga li me su for mu luo ti ir 
ana li tiš kai ne pri eš ta rin gos Jo są vo kos). Die vo są vo kos 
ne pri eš ta rin gu mą mes iš anks to įjun gia me į on to lo gi nį 
ar gu men tą ir su sie ja me su abso liu čiu Die vo to bu lu mu, 
tai gi iš anks to, ap rio riš kai ap drau džia me nuo ana li ti nės 
kri ti kos: jei on to lo gi nio argu men to prie šai ko kio je nors 
ne to bu lo je, ri bo to pro to su konst ruo to je Die vo są vo ko je 
ir su ge bė tų ras ti lo gi nių prieš ta ra vi mų, tai bus ko kio 
nors ne to bu lo (ir, sa vai me su pran ta ma, ne eg zis tuo jan
čio) Die vo są vo ka... 

Na, o ką da rys „vi sa ga lis“ Dzeu sas, ne mo kan tis su
de rin ti to bu lo kū rė jo vi sa ga ly bės su to bu lo sun ku mų 
kil no to jo vi sa ga ly be? Jei Dzeu sas bū tų tik ras Die vas, 

pri ly gin tu me vieš pa ties šlo vei, tuo met ri bo tam pro tui įžvel gia mus jo 
at ri bu tus ga lė tu me pri ly gin ti (aiš ku, tik me ta fo riš kai) vieš pa ties šlovės
pa na šu mui. To dėl ir sa ko me, jog ne re gi ma die vo es mės švie sa baig ti-
niam žmo gaus pro tui iš si sklei džia die vo at ri bu tų vai vo rykš te.

naGlis KardElis

19 Pr 9, 12–16; be to, apie vai vo rykš tę kaip die vo šlovėspanašumąskai-
to me pra na šo Eze kie lio kny gos pra džio je (Ez 1, 28): „Kaip vai vo rykš tė, 
kai ji pa si ro do lie taus die ną de be sy se, to kia bu vo pa švais tė, ku ri jį su po 
ap lin kui. Tai bu vo vieš pa ties šlovėspanašumo [kursyvasmano–n.K.] 
iš vaiz da“ (ver ti mas an ta no rub šio). jei ne re gi mą die vo es mės švie są 
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jis pa da ry tų štai ką: prieš pra dė da mas de rin ti sa vo 
kaip kū rė jo vi sa ga ly bę su sa vo kaip sun ku mų kil no to jo 
vi sa galy be, jis, būdamasvisagaliskūrėjas, pir miau sia 
abst rak čia me lo gi nių es mių lyg me ny je sukurtųpatį
savosugebėjimąsuderinti įvai rius vi sa ga ly bės, pa si
reiš kian čios že mes niuo se ir kon kre tes niuo se lyg me ny se, 
as pek tus, ir tik po to – bū tent kon kre tes nia me lyg me ny
je – im tų juos de rin ti ir su de rin tų, nes šį sa vo su ge bė ji mą 
de rin ti bū tų su kū ręs anks čiau. Tą pat ga li ma pa sa ky ti 
ir pra de dant ne nuo kū ri mo, o nuo sun ku mų kil no ji mo: 
būdamasvisagalisbetkokių–netikfizinių,betirme
tafizinių(visųpirmaloginių)–sunkumųkilnotojas,jis 
vi sų pir ma pa kel tų vi sus lo gi nius sun ku mus, su si ju sius 
su to bu lo kū rė jo vi sa ga ly bės ir to bu lo sunku mų kil no to jo 
vi sa ga ly bės su de ri ni mu, taip pat vi sų kitų sa vo vi sa ga
ly bės as pek tų lo gi niu su de ri ni mu, ir tik po to pra dė tų 
kil no ti ak me nis bei ki tus fi zi nius daik tus... Aiš ku, tai 
bū tų tik tada, jei Dzeu sas bū tų Dievas!

***

Die vas yra pa pras tas, bet ri bo tam žmo gaus pro tui 
Jo es mė iš si sklei džia at ri bu tų vai vo rykš te. Ki ta ver
tus, žmo gus ir žmo gaus pa sau lis, erd vė ir lai kas yra 
su dė tin gi, ta čiau žvel giant iš Die vo per spek ty vos jie 
yra tar si taš kas, ku ria me iš nyks ta vi sos skir ty bės, o 
bet ko kia (ne  svar bu, erd vi nė, lai ki nė ar lo gi nė) pra džia 
su tam pa su pa bai ga. Pa pras ta, ne su skai dy ta Die vo es
mės švie sa kol kas mums ne ma to ma. Mes ne ma to me 
jos, bet jo je mato me vi są kū ri ni ją, o Ap reiš ki me re gi ma 
tei sin go, gai les tin go, vi sa ga lio, vi sa ži nio Die vo atributų
vaivorykštė yra Kū rė jo, ku rio dar ne pa jė gia me re gė ti 
akis į akį, sandorossumumisženklas19 ir pa ža das, kad 
ka da nors iš vy si me ir pa čią Jo es mę. Kol gy ve na me šio je 
že mė je, Die vas no ri, kad mes, žvelg da mi iš ri bo tos sa vo 
per spekty vos, mąs ty tu me apie Jį kaip vi sa ga lį, vi sa ži
nį, be ga lo my lin tį, gai les tin gą ir tei sin gą, to dėl mes 
tu ri me Jam pa klus ti. Die vo at ri bu tų  vai vo rykš tė – tai 
tar si ko pė čios į dan gų, bet jo mis už ko pę ir iš vy dę pa čią 
Die vo es mę, mes – kas ži no? – gal būt jas ir nu me si me 
kaip ko pė čias...

Die vo at ri bu tus, ku riuo se sly pi dau gy bė prieš ta ra
vi mų, ga li ma in ter pre tuo ti ir Izai jo pra na šys tės apie 
perkeis to pa sau lio ra my bę ir tai ką kon teks te: „plėš rūs 
žvė rys čia ga ny sis drau ge su žo lė džiais, o vi sus juos 

20 Iz 11, 6–9.
21 car man j. b., majestyandmeekness:aComparativeStudyofCon

ves sil pnas kū di kis“20. Tai bus ne tik pa sau lis, ku ria me 
su si tai kys bu vę prie šai ir jų au kos. Tai bus pa sau lis, 
ku ria me ir prieš ta rin gi Die vo at ri bu tai „ga ny sis“ jau
kioje Die vo es mės ly gu mo je. Sil pnas kū di kis, ve dan tis 
miš rią plėš rių ir žo lė džių gy vū nų kai me nę, sim bo li zuo ja 
tai, jog Die vui, sie kian čiam su de rin ti „ne su de ri na mus“ 
prieš ta ra vi mus, ne rei kia jo kios jė gos ir pa stan gų. Anot 
Joh no B. Car ma no, šia me vi suo ti nio su si tai ky mo re gė
ji me įžvel gia me ga lu ti nį Die vo pa pras tu mą21. 

Pir mą kar tą su si dū ru siems su on to lo gi niu ar gu men tu 
jis ne pa lie ka gi laus įspū džio. Ar gu men tas lyg ir su vo
kia mas, ta čiau niekotarsiirneįvyksta.Taip yra to dėl, 
kad šiuo lai ki nis žmo gus bet ko kį įro dy mą ins tink ty viai 
sie ja su tech no lo gi ja, pa da ry mu ir už val dy mu: įro do mas 
da ly kas ar ob jek tas, į ku rį ro do jam skir tas įrodymas, 
tar si „įva ro mas į kam pą“ (kon kre čią vie tą, į kurią ro do 
įrodymas) ir juo ima ma ma ni pu liuo ti. Ta čiau Die vas 
ne si lei džia ma ni pu liuo ja mas, to dėl ir on to lo gi nis ar gu
men tas ne tu ri jo kio prak ti nio pri tai ky mo: jį su vo kę mes 
ne ga li me pri vers ti Die vo mums pa si ro dy ti, nepa jė gia me 
iš šauk ti jį tar si dži ną iš bu te lio. O tai, kas ne pa da ro ma 
ir ne pa si duo da ma ni pu lia ci jai, at ro do lyg ir ne vi siš kai 
įro dy ta ar ne pa kan ka mai ar gu men tuo ta. No riu dar 
kar tą pa brėž ti, jog on to lo gi nis ar gu men tas yra tar si 
ho log ra ma, ku rią rei kia nuo lat ryš kin ti. Vis giles nis 
jo su pra ti mas su si jęs su mo ra li niu mū sų to bu lė ji mu ir 
pa si žy mi, ki ber ne ti kos ter mi nais kal bant, grįž ta mo jo 
ry šio sa vy bė mis: kad vis ge riau su vok tu me, jog Die vas 
tik rai eg zis tuo ja, pri va lo me vis gi liau su pras ti, kas yra 
tik ra sis gė ris ir to bu lu mas; ki ta ver tus, idant su vok tu
me gėrįsavaime ir tobulumąsavaime, absoliutųgėrį ir 
absoliutųtobulumą,nuokuriųpriklausoDievoegzista
vi mas, pa tys pri va lo me tap ti kiek įma no ma ge res ni ir 
to bu les ni, o tai ne įma no ma, jei iš anks to, dar tuo met, 
kai on to lo gi nio ar gu men to ho log ra ma vi sai ne ryš ki ir 
ne da ro mums jo kio įspū džio, bejokiųišlygųtikėjimo
ak tu ne pri ima me Die vo, ku ris yra bet ko kios bū ties 
šal ti nis ir vi so ke rio po to bu lė ji mo pa grin das. 

Fi lo so fi niai Die vo bu vi mo ar gu men tai ne pri eš ta rau ja 
mis ti nei Jo pa tir čiai. Gi liai su vok ti jie su tei kia tokią 
mis ti nę Die vo pa tir tį, prieš ku rią nu blanks ta vi si Jo 
„pa si ro dy mai“. Taigi at sa ky ti į klau si mą, kodėlDievas
ne pa si ro do, vi sai ne sun ku: kol mes dar ne sa me perkeisti, 
Jis pa pras čiau siai ne ga li mums pa si ro dy ti geriau, ne gu 
jauyrapasirodęs...

trastandHarmonyintheConceptofGod, Grand ra pids, mi chi gan: 
Wil liam b. Eerdmans Pub lis hing com pa ny, 1994, p. 429.

Kodėl diEVas nEPasirodo?





478 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 9

Vie no je įdo miau sių sa vo pa skai tų Ber tran das Rus sel las 
ža vi si Joh no Stu ar to Mil lio „Au to biog ra fi ja“, pa žadi  nu
sia jį iš re li gi nio snau du lio. Gal būt ši Kan to me ta fora 
ne vi sai tin ka to kiam įvy kiui nu sa ky ti: Rus sel lą sun ku 
pa va din ti ir re li gin gu, ir snau džian čiu. Vis dėlto lor das 
Rus sel las pa ger bė jį iš lais vi nu sią kny gą, ir teolo gui čia 
tin ka pri min ti dė kin go fi lo so fo žo džius:

„Ga lė čiau sa ky ti, kad kai bu vau jau nas ir rim tai svars
čiau šiuos klau si mus, il gą lai ką su ti kau su „Pir mi nės 
prie žas ties“ ar gu men tu; bet su lau kęs aš tuo nio li kos 
per skai čiau Joh no Stu ar to Mil lio „Au to biog ra fi ją“, kur 
ra dau sa ki nį: „Tė vas man pa sa kė, kad į klau si mą „kas 
su kū rė ma ne?“ nė ra at sa ky mo, nes tuoj pat ky la to lesnis 
klau si mas – „kas su kū rė Die vą?““ Iki šiol ma nau, kad 
tas pa pras tas sa ki nys man pa ro dė „pir mi nės prie žas ties“ 
ar gu men to klai din gu mą. Jei viísa tu ri tu rė ti prie žas tį, 
tai ir Die vas tu ri tu rė ti prie žas tį. Jei pa sau ly je kas nors 
ga li bū ti be prie žas ties, tai ga li bū ti ir Die vas, tai gi šis 
ar gu men tas ne ga lio ja“1.

Pro ble mą, ku rią no rė čiau pa nag ri nė ti, pa tei kia Mil
lis, du XIX a. treč da lius bu vęs vie nas svar biau sių britų 
fi lo so fų. Kal bu ne apie be vil tiš kai dirb ti nę prie žas tin
gu mo ar gu men to trak tuo tę, ku ri tę sia si iki Rus sel lo ir 
di džio gam tos fi lo so fo Er nes to Na ge lio. Svar biau tai, 
ką pats Mil lis yra pa brė žęs: vi sos dis ku si jos apie Die vo 
re a lu mą tu ri bū ti pri ski ria mos „griež tai moks li niams 
klau si mams“, t. y. joms tu ri bū ti tai ko mi „tie pa tys 
moks lo me to dai bei prin ci pai, kaip bet ku rioms ki toms 
speku lia ty vioms gam tos moks lų iš va doms“. Įpras
tas apo lo ge ti kos at sa kas  – pri im ti šios me to do lo gi jos 
va ria ci jas, įsi trauk ti į Mil lio „moks li nes“ dis ku si jas, 
pri myg ti nai tvir tin ti, kad tik dis junk ci nių ele men tų 
kon junk ci ja (kaip sin te ti nia me tei gi ny je) rei ka lau ja 
prie žas ties, ir leis tis į Rus sel lo ar gu men ta ci ją. Čia no
rė čiau at si ri boti nuo to kios dis ku si jos, ku rios in te lek ti nį 

mo dEr naus aT EiZ mo aT si ra di mas 
ir rE li Gi nis EPoCHé

Mi cha el J. Buc kley SJ

ste ri lu mą liu di ja trys pas ku ti nie ji šimt me čiai, ir grįž ti 
prie anks tes nio klau si mo: ko dėl ap skri tai mes vi sa tai 
da ro me? Ko dėl fi lo so fuo da mi gin či ja mės ir so fis tiš kai 
at si ri bo ja me nuo to, kas mū sų gy ve ni me yra pa ma ti nis 
ir pir mi nis re li gi  nis įsi ti ki ni mas? Ar ba, pri tai kius kiek 
se nes nį Ter tu li jo no klau si mą: ko dėl pra šo me Sto jos 
pa tei sin ti tai, ką lan ko me Sa lia mo no Sto gi nė je? (De 
pra esc rip cio ne hae  re ti co rum).

Rus sel las ir Mil lis nė ra iš im tys. Ne se niai pa si ro džiu
siuo se at si mi ni muo se an glų fi lo so fas Ant ho ny Ken ny 
ap ra šė sa vo ke lią į teis ti nį ag nos ti ciz mą. Bai gęs stu di jas 
Ro mo je ir įšven tin tas į ku ni gus, Ken ny at ra do dvi pa
grin di nes sa vo pa si kei ti mo prie žas tis. Tai me ta fi zi nės 
pro ble mos, su kel tos trans subs tan ci a ci jos dok trinos, ir 
Die vo bu vi mo eg zis ta vi mo pa grin di mo pro ble ma. Leis
ki me kal bė ti jam pa čiam:

„Sie kiant iš sklai dy ti abe jo nes dėl ag nos ti ciz mo svar
biau sias žings nis [...] bu vo iš tir ti Die vo bu vi mo įro dy mus, 
idant pa ma ty čiau, ar ku ris jų ga lio ja [...]. Di džiai gerb
da mas šv. To mą Ak vi nie tį kaip fi lo so fą, nu spren džiau, 
kad ge riau sia pra dė ti nuo pen kių ke lių, ku riais, kaip jis 
sa ko Sum ma the o lo giae, Die vo bu vi mas ga li bū ti įro dy
tas. Svars čiau: jei kas nors bū tų ga lė jęs pa teik ti tik rai 
įti ki na mą Die vo bu vi mo įro dy mą, tai tą bū tų pa da ręs 
ge nia lu sis šv. To mas. Tad jo įro dy mus ty ri nė jau la bai 
kruopš čiai. [...] Nė vie nas ar gu men tų, juos nuo dug niai 
iš stu di ja vus, ne su ge bė jo sėk min gai įro dy ti Die vo bu vi
mo. [...] Bu vau nu ste bęs, gal net nu si vy lęs...“2

Ste bi na, kad čia vi siš kai trūks ta spe ci fi nio re li gi nio 
mat mens, tu rin čio pa žin ti nę ver tę, siū lan čio ko kį nors 
ki tą pa grin di mą negu ak las ti kė ji mas. Tar si ne bū tų 
jokio re li gin gu mo, są mo nin go san ty kio su Die vu žmo
ni jos is to ri jo je, rei ka lau jan čio re flek si jos ir su ge ban
čio įti kinti in te lek tą. Iš es mės lau kia ma, kad Die vas 
pasi ro dy tų tar si pa slėp ta kon tin gen tiš kos vi sa tos 

mi cHaEl j. buc KlEy sj – bos to no uni ver si te to te olo gi jos pro-
fe so rius. straips nis pa reng tas pa gal kiek su trum pin tą pa skai tos, 
skai ty tos 1995 m. lie pos 19 d. bos to ne, teks tą. 

TemA: TIkėjImAS IR dIeVo buVImo ĮRodymAI

1 rus sell b., WhyiamnotChristian, lon don: und win bo oks, p. 15. 
rei kė tų pa žy mė ti, kad rus sel las lai ko sa vo po zi ci ją la biau ag nos ti ne 
nei at eis ti ne.

2 Ken ny a., A PathfromRome:anautobiography, ox ford: ox ford 
uni ver si ty Press, 1986, p. 99, 208–209.
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priežas tis. Tokia me pa sau ly je Die vas yra sve ti mas.
At ro do, šiuo se ir dau ge ly je pa na šių XIX bei XX a. 

teks tų vi siš kai ne su vo kia ma, kad Die vo eg zis ta vi
mo pro b le ma yra es miš kai re li gi nis klau si mas ir kad 
„re li gingie ji“ pa tei kia tiek spe ci fi nius įro dy mus, tiek 
spe ci fi nius rei ka la vi mus juos ty ri nė sian tiems. Tai tik
ri jo pa ties pa si reiš ki mai, an tai šven ty bės pa tir ty je, 
slė pi ny je, ar po pu lia ria ja me re li gin gu me, ar ba ta me 
mis ti ciz me, ku ris, pa sak Hen ri Berg so no, tu ri mums 
su teik ti prie mo nių eks pe ri men tiš kai pri ar tė ti prie Die vo 
eg zis ta vi mo ir pri gim ties pro ble mos3. Dar keis čiau, kad 
teks tuo se, pri klau san čiuo se krikš čio niš kai kul tū rai, nė 
ne mė gi na ma kal bė ti apie kon kre taus Die vo at si sklei di
mą žmo ni jos is to ri jo je. Ta čiau ne ga li ma sa ky ti, kad tai 
vi sai ne įpras ta. Su si du ria me su žai di mu, ku rio tai syk lės 
api brėž tos dar mo der ny bės auš ro je. Kad ir kaip bū tų 
keis ta, tai pa da rė dau giau sia krikš čio nių te olo gai.

Anot Lud wi go Wit tgens tei no, jie kaip ir Rus sel las 
skati no idė ją, kad re li gi nius įsi ti ki ni mus bū ti na pa
grįs ti fi lo so fi ja. Ir at eis tas, kei kian tis re li gi ją už tai, 
kad ne ran da jo kių įro dy mų, ir ti kin ty sis, mė gi nan tis 
įro dy ti Die vo eg zis ta vi mą, ta po moks li nio mąs ty mo 
sti liaus au ko mis4.

XVII a. ka ta li kų te olo gai, an tai Le o nar das Les sius ir 
Ma ri nas Mer sen ne’as, tei gė, kad krikš čio niš ka re ligi  nė 
pa tir tis ir krikš čio niš kas gy ve ni mas pa žin ti niu po žiū riu 
ne su si ję su klau si mais, for mu luo ja mais ka rin go jo at eiz
mo. Fi lo so fi nis mąs ty mas pri va ląs pa grįs ti pa ma ti nius 
re li gi jos tei gi nius, nes, kaip bū tų pa aiš ki nęs t. Ni co las 
Ma leb ran che’as: „Ti kė ji mo tik ru mas ky la iš au to ri te to 
Die vo, ku ris kal ba ir ne ga li bū ti ap ga vi kas. Tai gi jei ne
sa te pro to įti kin tas, kad Die vas yra, kaip ga li te ti kė ti, 
kad Jis kal bė jo? Ar ga li te ži no ti, kad Jis kal bė jo, ne ži
no da mi [pir ma], kad Jis yra?“ (Con ver sa tio nes chrétien
nes). Ma leb ran che’as rė mė si de kar tiš kuo ju pa li ki mu, 
o štai jė zui tas Les sius pa su ko į stoi cis ti nę natū ra li ą ją 
te olo gi ją, su ge ban čią in kor po ruo ti nau jus re li gi jo ty ros, 
me cha ni kos bei ast ro no mi jos at ra di mus. Ši gam tos te olo
gi ja pa ma žu vir to niu to niš ka gam tos fi lo so fi ja, už ka ria
vu sia vie tą me cha ni kai, o šios prin ci pai ga liau siai ta po 
uni ver sa liu me to du moks lo, tu rė ju sio pa grįs ti tei gi nius 
apie Die vo bu vi mą. New to no uni versa lio ji me cha ni ka 
su jun gė fun da men ti nę te olo gi ją su moks li nin kų te olo
gų, pvz., Wil lia mo Der ha mo, Joh no Ray’aus ir Ber nar do 
Nie u wen tij to fi zi ki nė mis te olo gi jo mis. Jie sie kė pa grįs ti 
Die vo eg zis ta vi mą, rem da mie si kū ri ni jos įvai ro ve, at
skleis ta pa de dant nau ja jai me cha ni kai.

Ar ti ku liuo tas, at vi ras, as me niš kas at eiz mas at si ra

do nu si vy lus šiuo pro jek tu, su by rė jus niu to niš ka jam 
teo  lo gi jos mo de liui, kai fi zi ka ar me cha ni ka, tu rė ju sios 
su teik ti uni ver sa lų me to dą bet ko kiam ty ri nė ji mui, ne
su ge bė jo iš es mės pa grįs ti re li gi nių įsi ti ki ni mų.

Dau ge lis te olo gų at ri bo jo vi sa, kas bu vo pri ski ria ma 
re li gin gu mui, ir pri pa ži no pa žin ti niu po žiū riu tai esant  
tuš čia bei pri myg ti nai rei ka la vo, kad gam tos fi loso  fi
ja ar ba fi zi ka pa teik tų tai, ką di dy sis an glų te olo gas 
Sa mu e lis Clar ke’as pa va di no „re li gi jos pir mai siais 
pa grin dais“5. Tai bu vo is to ri nis pa tir ties epoché – dėl 
įro dymų, va di na mų moks li niais, ir ste bė to jo, va di na mo 
neut ra liu – lei dęs Va ka ruo se at si ras ti ne re gė tam ateiz
mui, ku ris ga liau siai ta po grei čiau siai be si ple čian čiu 
re li gi niu są jū džiu per pas ta ruo sius du šim tus me tų. 
No rė čiau at kreip ti dė me sį bū tent į tai, nuo ko bu vo 
at siri bo ta atsi ran dant at eiz mui, nes tai gal būt ga lė tų 
pa siū ly ti te olo gi jai prie mo nes spręs ti „Die vo kaip sve
ti mo“ pro ble mą; pra dė siu nuo „pa tir ties“ są vo kos.

Pa Tir TiEs są Vo Ka

Są vo ka „pa tir tis“ yra vie na mig lo čiau sių, ar ba, kaip 
ra šė Al fre das Whi te he a das, „vie na klas tin giau sių fi lo
so fi jo je“6. No rė čiau kiek iš sklai dy ti šį dvi pras miš ku mą, 
mė gin da mas pa nag ri nė ti, kaip šią są vo ką var to jo bei 
aiš ki no Aris to te lis, Kan tas ir Joh nas De wey.

Aris to te lio manymu, „pa tir tis“ reiš kia at si mi ni mų 
vi su mą, lei džian čią šį tą ži no ti apie at ei tį. Jis tei gė, 
kad kai ku rie gy vū nai ga li tik jaus ti; aukš tes ni gy vū
nai su ge ba ku rį lai ką iš sau go ti šiuos po jū čius – jie tu ri 
at min tį. Dar aukš tes ni gy vū nai jun gia šiuos pra ei ties 
įvy kius į vi su mą: jie pri si me na, kad kon kre tus gar sas 
sie jo si su kon kre čiu skaus mo po jū čiu ar ba kad skys tis 
su si jęs su iš gi ji mu. Pa tir tis lai ko ma įgy tu įgū džiu. Ji 
sutei  kia ga li my bę įžvelg ti tam tik ruo se žen kluo se kon
kre čias są sa jas bei nu ma ty ti at ei ties įvy kius7. 

Kan tas ne ma no, kad pa tir tis yra įgy tas įgū dis; tai 
em pi ri nis bet ko kio te ori nio pa ži ni mo mat muo. Idant 
vyk tų pa ži ni mas, gau sūs ir įvai rūs jus li niai ste bi niai 
tu ri bū ti sin te zuo ja mi in tu ici jos for mo mis bei in te lek to 
ka te go ri jo mis. Toks mąs ty mo su sie ji mas su po jū čiais 
va di na mas pa ži ni mu. Pa ži ni mas pri va lo tu rė ti em pi
ri nį mat me nį, ki taip ta riant, mąs ty mas ja me tu ri bū ti 
su sie tas su ra cio na lia in tui ci ja. Bet koks pa ži ni mas 
šia pras me yra em pi ri nis, o „em pi ri nis pa ži ni mas yra 
pa tir tis“8.

XIX a. pa bai go je ir XX a. JAV są vo ka „pa tir tis“ įgi jo 
ben dres nį po bū dį. Pa sak De wey ir Wil lia mo Ja me so, 

mo dEr naus aT EiZ mo aT si ra di mas ir rE li Gi nis EPoCHé

3 berg son H., thetwoSourcesofmoralityandReligion, Gar den ci ty, 
new york: doub le day and com pa ny, 1935, p. 240–241.

4 Plg. monk r., LudwigWittgenstein,theDutyofGenius, new york: 
The Fre e Press, 1990, p. 410.

5 žr. Kors a., „or to dox sour ces of dis be lief“, in: At heism in Fran ce 
1650–1729, t. 1, Prin ce ton: Prin ce ton uni vers ti ty Press, 1990.

6 Whi te he ad a. n., Symbolism:itsmeaningandEffect, new york: 
cap cri corn bo oks, rep. 1959, p. 16.

7 aris to te lis, metafizika, i, 1, 980b25–981b9; Ni ko ma cho eti ka, i, 1, 
1094b28–1095a13; Vi, 11, 1143b6–14.

8 Kantas i., Grynojoprotokritika, Vilnius: mintis, 1982, p. 152.
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pa tir tis nė ra įgy tas įgū dis, lei džian tis ras tis te ori niam 
ar prak ti niam pa ži ni mui (Aris to te lis), ji ne le mia vi so 
te ori nio pa ži ni mo – esa mo ar ga li mo – em pi ri nio po
bū džio (Kan tas). Vis kas, ką ži no ar da ro žmo gus, ne 
tik tam tik ru po žiū riu ky la iš pa tir ties, bet ir yra pa ti 
patir  tis – jos tu ri nys ar ba pro ce sas.

De wey su tin ka su Ja me su, kad žo dis „pa tir tis“ yra 
dvi ly pis, t. y. jis nu ro do ir tu ri nį, ir jo įgi ji mo pro ce są. 
Pa tir tis „iš reiš kia vis ką, ką da ro ir iš gy ve na žmo nės, už 
ką jie ko vo ja, ką my li, kuo ti ki ir ką iš tve ria, o drau ge ir 
tai, kaip jie vei kia ir ką jiems da ro ki ti, ko kiais bū dais 
jie vei kia ir iš gy ve na, trokš ta ir džiau gia si, ma to, ti ki 
ir įsi vaiz duo ja – trum piau ta riant, pa tir ties įgi ji mo, 
pa ty ri mo pro ce sus“9.

Šis ben dra sis pa tir ties api brė ži mas at ro do esąs pra
na šes nis už Kan to ir bri tų em pi ri kų pa teik tuo sius vien 
tuo, kad čia pa tir tis ne lai ko ma pa sy viu iš gy ve ni mu. 
Tai są vei ka, pa grįs ta or ga niš kais iš gy ve nan čio in di vi
do ir jo ap lin kos mai nais. Tai iš es mės nau ja pa tir ties 
sam pra ta, lei džian ti vi siš kai ki taip lo ka li zuo ti re li gi nį 
iš gy ve ni mą, pa ver čiant jį ap mąs ty mų ob jek tu.

Ga li bū ti, kad ne su ge bė jus pel ny tai įver tin ti pa tir čiai 
bū din go są vei ku mo, im ta ig no ruo ti bū tent tuos įvy kius, 
ku rie tik ro jo je ti kė ji mo is to ri jo je yra pa tys svar biau si. 
Kar di no las New ma nas XIX a. ir Wit tgens tei nas XX a. 
pa ste bė jo, kad ti kin tie ji ir apo lo ge tai iš es mės skir tin gai 
trak tuo ja Die vo re a lu mą. Wit tgens tei nas ra šė: „jie pa
tei kia Die vo eg zis ta vi mo įro dy mus, nors pa tys nie kaip 
ne ga lė tų pa ti kė ti šių įro dy mų re zul ta tais“10. Jei ga li ma 
ti kė ti as me niš kais liu di ji mais, tai pa si ti kė ji mą ke lia 
vei kiau pa ti są vei ka, o ne prie lai da, kad žmo gus au ten
tiš kai ti ki to mis tar pi nė mis ar už mas kuo to mis for mo mis, 
ku rio mis žmo gui at si ve ria be dug nė Die vo gel mė. Ta čiau 
šią są vei ką ar ba pa tir tį ne vie ną šimt me tį at mes da vo 
te olo gai, ne lai ky da mi jos svar bia pa ži ni mui. 

KriKŠ čio niŠ Kas rE li Gi nis iŠ Gy VE ni mas:  
Ka TE Go ri nis maT muo

Ar gi pa pras to se krikš čio nių is to ri jo se ne sa ma įvy kių, 
ku rie pri ski ria mi są vei kai su Die vu, gy ve ni mo aki mir kų 
ar mat me nų, kai Die vo tik ro vė ar tie sa at vė rė ne ti kėtas 
žmo gaus esy bės ar ben druo me nės gel mes, pa ska ti  no 
jas at si verti ar su si ti kti, ir to dė ka die viš ko ji tik ro vė 
tapo ne pa nei gia ma – pra bu di mo aki mir kų, per ku rias 
ei li niuo se kas die nio gy ve ni mo įvy kiuo se at si sklei dė ab
so liu tus Die vo slė pi nys? Aš kal bu ne apie pa ra nor ma lius 
reiš ki nius, ku riuos mė go ap ra ši nė ti Ja me sas. Ne no  riu 

čia vel tis į abst rak čias dis ku si jas. Pa tir tis ir iš gy ve   
ni mas yra kon kre tūs. Leis ki te pa teik ti du pa vyz
džius.

Edi ta Stein per ėjo nuo at eiz mo prie sim pa ti jų krikš čio
ny bei. Jos ar tė ji mą prie Die vo lė mė su ge bė ji mas įžvelg ti 
as me niš kus ir in ter sub jek ty vius iš gy ve ni mus bei pa tir tį 
Ma xo Sche le rio te ori jo se bei Adolp ho ir An nos Rei na
chų gy ve ni muo se. An nos su si tai ky mas ir vil tis vy rui 
mirš tant iš es mės per kei tė Edi tą: „Tą aki mir ką ma no 
ne ti kė ji mas griu vo ir man nu švi to Kris tus Kry žiaus 
pa slap ty je“11. Pri si min ki me tik pas ku ti nį šios istori jos 
veiks mą: 1921 m. va sa rą lan ky da ma si pas fi loso fę Hed
wi gą Con radMar tius, ji vie ną va ka rą at si tikti nai li ko 
vie na. Pa si ė mu si Te re sės Avi lie tės au to biog ra fi ją, skai tė 
ją per nak tį. Švin tant ji už ver tė knygą  ir ta rė: „Štai tie
sa“12. Tai ne at si tik ti nai re li gi jos en tu zias tės per skai ty ta 
pa mal di kny ga. Tai die viš ku mo at si vė ri mas žmo gaus 
is to ri jo je tam, kas su ge ba jį tei  sin gai pa aiškin ti.

No rė čiau pri min ti dar vie ną ne pa pras tai ta len tin gą 
mo te rį, Si mo ne Weil, ir jos laiš ką Hen ri Per ri nui: 

„Di džiau sia jū sų man at neš ta pa lai ma yra kiek ki to
kia. Įgi jęs ma no drau gys tę ar ti mo mei le (ku riai ly gios 
ki tur ne su su ti ku si), jūs do va no jo te man pa trauk liau
sio ir ty riau sio įkvė pi mo šal ti nį, ko kį tik ga li ma ras ti 
tarp žmo nių. Nie kas žmo giš ka me pa sau ly je ne su ge ba 
taip stip riai pri trauk ti ir iš lai ky ti mū sų žvilgs nio prie 
Die vo, kaip Die vo drau gų drau gys tė“13.

Aš vi siškai su tin ku su Kar lu Rah ne riu, kad pa tir tis 
bei iš gy ve ni mai, įkū ny ti šio je dva si nė je li te ra tū ro je, yra 
pir mes ni už te olo gi nius ap mąs ty mus ir juos for muo ja; 
jie „iš min tin ges ni ir mo ky tes ni už mo ky tų jų iš min tį; 
tai li te ra tū ra, ku rio je Baž ny čios ti kė ji mas, Die vo Žo dis 
ir Šven to sios Dva sios vei ki mas, nie ka da ne si liau jan tis 
Baž ny čio je, ran da au ten tiš kes nę iš raiš ką, ne gu te olo
gų trak ta tuo se“14. Pri mi niau šiuos pa vyz džius tik tam, 
kad pai liust ruo čiau vie ną tei gi nį ir pa teik čiau vie ną 
klau si mą: aukš čiau sia Die vo at si vė ri mo for ma reiš kia si 
šven tu mo gy ve ni me, bendr uo me ni nė je ar ba as me niš ko je 
są vei ko je. Die vas pa si ro do są vei ko je ir ko vo se, ku rio
se vei kia ir da ly vau ja žmo nės, ku rio mis jie ar tė ja prie 
Die vo, klau sy da mie si sa vo troš ki mų ir at si žvelg da mi į 
sa vo są mo nės struk tū rą; ir ta da jie pa ti ria at sa ką, ku rio 
die viš ku mą ne vi sa da iš kar to su vo kia. 

Jei tai tie sa, tai ar mū sų ne ste bi na, kad ka ta li kiš ka 
te olo gi ja iš ti sus šimt me čius kū rė ir pro pa ga vo me to
do lo gi ją, ska ti nan čią at skir ti dva sin gu mą („dva sios 
te olo gi ją“) nuo fun da men ti nės ar ba dog mi nės te olo gi jos 
ir ne igian čią jo svar bą, iš sky rus po le miš kas nuo ro das 

mi cHa El j. buc KlEy sj

9 žr. de wey j., Ex pe rien ce and Na tu re, la sal le, il: open cou ret, 
1971, p. 10–14.

10 Wit tgens tein l., Cul tu re and Va lue, ox ford: ba sil blac kwell, 
1977, p. 85.

11 žr. The Col lec ted Works of Edith Stein, vol. 1, Was hing ton d. c.: 
ins ti tu te for car me li te sour ces, 1986, p. 419–420.

12 Herbst rith W., EdithStein.abiography,san Fran cis co: Har per 
and row, p. 24–25.

13 Weil s., Waiting forGod, new york: Har per and row, 1951, 
p. 74. 

14 rah ner K., „The lo gic or conc re te in di vi du al Know led ge in ig na tius 
lo y o la“, in: theDynamicElementintheChurch, new york: Her der 
and Her der, 1964, p. 85.
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į Baž ny čios šven tu mą? Ar ne ska ti na „Die vo kaip sve
timo jo“ su vo ki mo tai, kad Die vo ap si reiš ki mo ir jo pa
tir ties kon kre tu mas pa ša lin tas iš te olo gi jos, pa darytas 
jai sve ti mas? Ar stan dar ti nė mū sų lai kų te olo gi ja nė ra 
skur des nė dėl to, kad ji ne sie kė su kur ti in te lek ti nių 
įran kių, pa de dan čių tir ti šiuos kon kre čius iš gy ve ni mus 
ir juo se at si sklei džian čią Die vo tik ro vę, kad ne si sten gė 
įtrauk ti jų į for ma lią sis te mi nės te olo gi jos vi su mą?

Bet ar įma no ma ko kia ki ta pro ce dū ra? No rė čiau kai 
ką pa siū ly ti. Vie na iš ne dau ge lio šio ben dro pro ce so 
iš im čių yra Jo nas Kry žie tis. Jis pir miau sia su si tel kia 
ties re li gi niu iš gy ve ni mu, įkū ny tu iš raiš kin ga me me
no ob jek te – šiuo at ve ju po ezi jo je. Šia me lyg me ny je 
eg zis tuo ja abi pu sis prie žas ti nis ry šys, sie jan tis iš gy ve
ni mą ir me ni nę iš raiš ką. Vė liau jis per ei na prie me no 
ob jek to her me neu ti kos, rem da ma sis Šven tuo ju Raš tu, 
dog mi niais Baž ny čios raš tais, mal din gą ja li te ra tū ra ir 
skai ty to jo iš gy ve ni mais. Tai vis rak tai, lei džian tys in
ter pre tuo ti fun da men ta lią mis ti ko pa tir tį. Ši įta ka taip 
pat yra  dvi pu sė. Jo me to do lo gi jo je di na miš ku, cik li niu 
ry šiu  jun gia mi iš raiš kospa tir ties ir kul tū ri nisling vis
ti nis  mo de liai15. Ta čiau tu riu pri min ti, kad toks po žiū ris 
yra re ta iš im tis.

KriKŠ čio niŠ Ka rE li Gi nė Pa Tir Tis:  
Trans cEn dEn Ta lu mas

Rei kia pa nag ri nė ti dar vie ną šio klau si mo as pek tą – 
trans cen den ta lu mą. De wey tei gia, kad pa tir tį su ke lia 
pra di nė sub jek to veik la: „or ga niz mas vei kia ap lin ką 
pa gal sa vo struk tū rą, ku ri ga li bū ti pa pras ta ar ba su
dė tin ga“. Čia ky la dar vie nas, gal net svar bes nis klau
si mas apie sub jek to struk tū rą ar ba su dė tį, le mian čią jo 
veiks mus. Tai gi ap žvel ki me trans cen den ta li nį pa tir ties 
mat me nį. Jei šven tu mo ka te go ri nis bu vi mas yra Die vo 
tik ro vės ap reiš ki mas, tai kam toks at sklei di mas ar ba 
ap reiš ki mas yra ga li mas? Ki taip ta riant, kas yra žmo
gaus sub jek ty vu mo trans cen den ta lu mas, lei džian tis 
žmo gui įžvelg ti die viš ku mą su si dū rus su šven ty be, kas 
tos „akys, ku rios ma to“? Šio je vie to je mes sy kiu su Wit
t gens tei nu per kel si me dis ku si ją į gy ve ni mą. Jis tei gė, 
kad žmo gus ne ti ki, kai jam tai „nie ko ne sa ko“. „Man tai 
šį tą sa ky tų, jei bū čiau vi sai ki taip gy ve nęs.“16

Kas bu vo svar biau sia Stein ir Si mo ne Weil sub jekty
vu mo da lis? Kuo reiš kė si anks tes nis jų sub jek ty vu mas, 
lei dęs pa tir ti „at si sklei di mą“ ir su tei kęs su ge bė ji mą jį 
„at pa žin ti“? Man at ro do, kad tai ab so liu tus įsi pa rei
go ji mas tie sai, kad ir kaip ši tie sa reikš tų si gy ve ni me. 
Šis gel mi nis šven tu mas su da ro pa gar bos ir do mė ji mo si 

es mę, o šie sa vo ruož tu lei džia įvyk ti „at si sklei di mui“.
Toks ab so liu tus įsi pa rei go ji mas lei džia pa aiš kin ti 

Stein do mė ji mą si fe no me no lo gi ja. Po Hus ser lio mir ties 
ji ra šė, jog vi sai dėl jo ne si jau di nan ti: „Die vas yra tie sa, 
o tas, kas ieš ko tie sos, no ro mis ar ne no ro mis ieš ko ir 
Die vo“17. Pa na šiai ra šė Weil: „Bu vau tuo įsi ti ki nu si, ir 
da bar ne abe jo ju, kad žmo gus ne ga li per dėm ko vo ti su 
Die vu, jei tai da ro vien tik siek da mas tie sos. Kristui 
pa tin ka, kad tie sa mums bran ges nė už jį, nes prieš 
bū da mas Kris tus, jis pats yra tie sa. Jei nu sig rę žia me 
nuo jo ir ei na me į tie są, ne il gai tru kus at si dur si me jo 
glė by je“18.

Ko dėl šis įsi pa rei go ji mas tie sai, ši pir mi nė ir ab so liu ti 
žmo gaus gy ve ni mo kryp tis, tam pa trans cen den ta li ne 
są ly ga, le mian čia šven tu mo at pa ži ni mą? To dėl, kad ji 
sa vai me ska ti na pa si da vi mą ab so liu tui. Kal bant Bib li jos 
ter mi nais, tai ne gin či ja mos ir ne są ly giš kos vieš pa tys
tės pri ėmi mas. Juo at sa ko ma į ra gi ni mą ab so liučiai 
pa klus ti ir my lė ti, ne pai sant prie šin gų rei ka la vi mų, 
kad ir ko kie jie at ro dy tų šven ti bei iš sa mūs. Ab so liu čių 
tie sos rei ka la vi mų iš gy ve ni mas – tai Die vo rei ka la vi mų 
iš gy ve ni mas. Pa klus ti jiems dar prieš tai, kol jie pa sieks 
ka te go ri jų pa vi da lą, de fac to reiškia pa si duo ti Die vui, 
vie nin te liam ab so liu tui. 

Šių ab so liu taus ir vi suo ti nio tie sos rei ka la vi mų iš 
gy ve ni me eg zis tuo ja są mo nin gas Die vo iš gy ve ni mas, 
leidžian tis žmo gui įžvelg ti Die vo bu vi mą šven tu mo 
ap raiš ko se.

Tai ga li pri min ti dar vie ną Wit tgens tei no tvir ti ni mą. 
Pa sak jo, Die vo bu vi mo klau si mo ne ga li ma nag ri nė ti 
it ter mo di na mi kos ar ne euk li di nės ge o met ri jos dės nių 
taip, tar si jo spren di mas ne tu rė tų iš es mės pa veik ti 
klau sian čio jo. Wit tgens tei nas ypač pa brė žė, kad žmo
gus, for mu luo jan tis to kį klau si mą, iš gy ve na bū ti ny bę 
pa si keis ti; jis dau giau kal bė jo apie tai, o ne apie Die vo 
eg zis ta vimo in tui ci ją ar ba spė ji mą. Ray’us Mon kas ra
šo: „Wit tgens tei nas ne no rė jo pa ma ty ti Die vo, ne no rė jo 
ieš ko ti jo bu vi mo įro dy mų. Jis ma nė, kad jei ga lė tų pats 
sa ve įveik ti – jei vie ną die ną jo pa ties pri gim tis „pul tų 
į dul kes ir susi tai ky tų“, – ta da Die vas, taip sa kant, 
pats pas jį at ei tų; ta da jis bū tų iš ga ny tas“19. Die vo 
eg zis ta vi mo klau si mą ga li ma sėk min gai nag ri nė ti tik 
tuo at ve ju, jei klau sian čių jų as mens in teg ra lu mas yra 
gi lus ir es miš kas. Gy ven ti tu ri mo je švie so je yra ne tik 
svar bi, bet ir gy vy biš kai bū ti na prie lai da šiam klau si
mui nag ri nė ti.

Vi di niam su si tai ky mui su trans cen den ta li niu po žiū
riu į ab so liu čią tik ro vę – ne svar bu, ar tai bū tų tie sa, 
ar mei lė, ar tei sin gu mas, – ga li tar pi nin kau ti dau ge lis 

mo dEr naus aT EiZ mo aT si ra di mas ir rE li Gi nis EPoCHé

15 žr. john of the cross, „The spi ri tu al can tic le“, pro lo gue, in: The 
Col lec ted Works of John of the Cross, Was hing ton d. c.: ins ti tu te for 
car me li te sour ces, 1991, p. 469–471.

16 Wit tgens tein l., op. cit., p. 33.

17 laiškas adel gun dis ja e gers chmid, cit. iš Harbst rith W., op. cit., 
p. 78.

18 Weil s., op. cit., p. 69.
19 monk r., op. cit., p. 410.
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ka te go ri nių spren di mų, liu di jan čių ra di ka lią gy ve ni mo 
kon cen tra ci ją. Tar pi nin ku ga li bū ti pa si au ko ja mas įsi
trau ki mas į tei sin gas vi suo me nės struk tū ras, gi nan čias 
išnau do ja muo sius ar pa nie kin tuo sius; to kio įsi trau    
kimo ne įma no ma nu gin čy ti, jis tę sia si net pa si kei tus 
kon teks tui. Pa na šiai ga li bū ti įsi trau kia ma į me ni nę 
kūry bą, įkū ni jan čią vi siš ką nuo lan ku mą ir net pa si da
vi mą tam, kas gra žu ir tik ra. Įsi trau kia ma ir į tar pas
me ni nį trans cen den ta lu mą, į mei lę ki tam žmo gui, kai 
to ji mei lė gali pa rei ka lau ti pa au ko ti net gy vy bę. Die vo 
bu vi mas iš gyve na mas ta da, kai žmo gus su si du ria su 
ab so liu tu, pa sireiš kian čiu vi sa me ka me ir ne kom pro mi
siš kai rei ka lau jan čiu jam pa klus ti, pa si duo ti, jį my lė ti 
ar su juo su si taiky ti.

Tai reiš kia ne pra noks ta mai ar ti mai su si tik ti su Die vu. 
Die vo „ar tu mas“ api brė žia mas ne ge og ra fi niu ar fi ziniu 
at stu mu. Į jį ko ky biš kai pa na šus žmo nių ar tu mas, – kai 
drau gai ne są mo nin gai ži no, ką ki tas mąs to, jau čia ar 
mėgs ta. As me niš kas ar tu mas – tai ry šys, lei džiantis 
for muo tis ben dra vi mui ir jam tar nau jan tis. Krikš čio
niš ko ji te olo gi ja du tūks tant me čius tei gė, kad „ar tu mas 
Die vui“, šis ra di ka lus žmo gaus trans cen den ta lu mo 
po ky tis, at si ran da per Die vo Dva sią. Dva sios mi si ja ir 
yra pa keis ti žmo gaus jaus mų sri tį bei są mo nę, pri ar
tin ti jį prie Die vo, idant žmo gus ga lė tų įžvelg ti Die vo 
bu vi mą ka te go ri jų ar is to ri jos įvy kių iš raiš ko se. Kris
taus Dva  sia per ku ria žmo gų į Kris tų, kad jis sa vy je, 
sa vo si tu a ci jo je ar ki tuo se at pa žin tų tai, kas vaiz duo ja 
ir iš reiš kia Die vą.

Ka te go ri nė Die vo iš raiš ka aptin ka ma ne tik šven tų jų 
gy ve ni muo se. Ji per smel kia is to ri ją, taip pat is to ri jai 
prieš ta rau jan tį ir jos bu vi mą už tik ri nan tį žmo gaus 
sub jek ty vu mą. Ji reiš kia si Baž ny čios sak ra men tuo se ir 
kon kre čio se vi suo me nės struk tū ro se, už ku rias pri va lo 
ko vo ti krikš čio nys; ji re gi ma to kiuo se ofi cia liuo se da ly
kuo se kaip li tur gi ja ir liau dies re li gin gu me. Ka te go ri jos 
vi sais pa vi da lais iš reiš kia Die vą ir at sklei džia Tą, ku ris 
pir miau sia yra Die vo Iš raiš ka – Tą, ku ria me ir ku riam 
vis kas su kur ta, Tą, ku ria me vis kas su si lie ja: Kris tų, 
ne re gi mo jo Die vo at vaiz dą (žr. Kol 1, 15–17). Žmo gus 
sub jek ty viai pa klūs ta Die vo tik ro vei, pri im da mas (kad ir 
kaip ano ni miš kai) die viš ku mą tei kian čią Dva sią, tai gi jis 
na tū ra liai at pa žįs ta šio Die vo iš raiškas, „įžo di nan čias“ 
ir pa aiš ki nan čias die viš ką trans cen den ta li nę pa tir tį, 
su tei kian čias jai for mą ir aiš kią pras mę.

Idant re li gi nis iš gy ve ni mas bū tų žmo giš kas, jis tu ri 
tu rė ti ir trans cen den ta li nį ir ka te go ri nį mat me nį. Čia 
mums ne pa pras tai pa lan kus Rah ne ris, pa pil dan tis 

De wey’aus tei gi nius. Ka te go ri nis mat muo ga li bū ti 
pa žįs ta mas tik per trans cen den ta lu mą ir at virkš čiai. 
Su dė ti drau gėn jie du su da ro su dė tin gą in di vi do ir jo 
ap lin kos ar ba žmo gaus ir jo gy ve na mo jo kon teks to są
vei ką, ku rią De wey va di no pa ty ri mu ar ba pa tir ti mi. Taip 
aiš ki nant, Die vo at si sklei di mas vi sa da yra tri ni ta ri nis. 
Visi is to ri jo je ste bi mi šven tu mo pa si reiš ki mai sa vi tai 
su si ję – ar ba pri ar tė ja prie aukš čiau sio šven tu mo ar 
su si vie ni ji mo – su Die vu; o šven tu mo ap raiš kos vi di nė je 
is to ri jo je bei jos da ly viuo se sa vi tai su si ję su ar ba pri ar
tė ja prie per kei čian čio Dva sios vei ki mo – di džiau sios 
Kris taus do va nos.

Man at ro do, kad tri ni ta riškai aiš ki na mas kon kre čios 
pa tir ties liu di ji mas bu vo nuo sek liai pa ša lin tas Va ka
ruo se for muo jan tis at eiz mui; re li gi nio epoché stra te gija 
dia lek tiš kai su kū rė tai, kam su griau ti bu vo su kur ta. 
Šis re li gi nės pa tir ties, re li gi nio iš gy ve ni mo ar re li gi nio 
pa tir ties mat mens pa ša li ni mas, dva sin gu mo ir for ma
lio sios te olo gi jos ar ba gy ve ni mo ir mąs ty mo at sky ri mas 
su kū rė pa grin dus nag ri nė ti šį klau si mą taip, kaip jis 
bu vo nag ri nė ja mas iki šiol. Ma ny čiau, jog ir Rus sel
las, ir Ant ho ny Ken ny pa si ro do esą tę sė jai tra di ci jos, 
ven gian čios vis ko, kas iš pri gim ties re li giš ka (ką ir 
kal  bėti apie tri ni ta riš ku mą), ta čiau sie kian čios įro dy
mais pa tei sin ti ar ba su kri ti kuo ti pa grin di nį re li gi jos 
tei gi nį – Die vo bu vi mą.

Ko ga lė tu me pa si mo ky ti iš šių pa mąs ty mų? Kad spe
ku lia ci ja, me ta fi zi ka ir net gam tos fi lo so fi ja tam pa klai
din ga, kai ima nag ri nė ti Die vo tik ro vę, ar kad jos, kaip 
tvir ti no Feu er ba chas, slap ta at eis tiš kos? Tai ne tin ka 
kal bant apie di džiuo sius me ta fi zi kus – nuo Pla to no ir 
Aris to te lio iki Pier ce’o ar Whi te he a do. Ge riau siu at ve
ju iš me ta fi zi kos gi mu si na tū ra lio ji te olo gi ja iš reiš kia 
žmo gaus dva sios es mi nį at vi ru mą Die vui kaip ga lu ti nei 
tie sai. Ži no ma, po stmo der niz mas daug kur ati tin ka tai, 
ką aš sie kiu įro dy ti: įta rų žvilgs nį į for mu lių ga lią ir 
stab mel dys tės apei gas, į die viš ku mo ta pa ti ni mą su kon
kre čio mis ins ti tu ci jo mis, po lin kį į mis ti ką ir apofa ti ką, 
vi sos kū ri ni jos at vi ru mą re li gi nei in tui ci jai. Tačiau jei 
jis virs sam pro ta vi mų, kri tiš ko mąs ty mo, ins ti tu ci jų, 
moks lo ir fi lo so fi jos at me ti mu, sie kiant juos pa keis ti 
jaus mais, emo ci jo mis, au to no miš ko mis „emo ci jų bend
ruo me nė mis“ ir mis tiš ka mig la, tai at neš ne ma žiau 
ža los, ne gu jo prie šy bė. Ins ti tu ci jos, mąs ty mas, fi lo so fi ja 
ir spe ku lia ci ja taip pat yra au ten tiš kos re li gi jos, net 
au ten tiš ko re li gi nio iš gy ve ni mo su de da mo sios da lys ar 
rei ka la vi mai. Fi lo so fi ja ar me ta fi zi ka neišduo da re li gi jos 
ge ni jaus. Re li gi ja ga li tik išduo ti pa ti sa ve.

mi cHa El j. buc KlEy sj
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apie rū mus, šven tyk lą, ne vil tį ir vil tį 

IRE NA VAIŠ VI LAI TĖ

PASTAboS

At kur tos Lie tu vos ne pri klau so my bės 
tarp tau ti nio pri pa ži ni mo de šimt me tis 
bu vo pa mi nė tas ga na kuk liai, iš sky rus 
gal vie ną įvy kį – vy riau sy bės pa si ža
dė ji mą fi nan suo ti Vil niaus Žemu ti nės 
pi lies rū mų, va di na mų jų Valdo vų rū
mų, įvar dy tų „Lie tu vos vals ty bin gu mo 
sim bo liu“, at sta ty mą. At sta ty mo lo bis
tai pa si nau do jo po li ti ne kon junk tū ra, 
nu mo da mi ran ka į ža dė tą tarp tau ti nės 
kon fe ren ci jos, ku rio je bū tų svars to mas 
to kio at staty mo pra smin gu mas, ren gi
mą, ir da bar ra gi na baig ti dis ku si jas 
ir ne truk dy ti dirb ti. Pri pa žįs tant, kad 
in for ma ci jos tiks liam jau XVII a. su ny
ku sio pa sta to at kū ri mui ne pa kan ka, 
kad pa čiai idė jai prie ši na si ne ma žai 
spe cia lis tų, Val do vų rū mų at sta ty mas 
pa tei kia mas kaip is to ri nio tei sin gu
mo ar net at si tei si mo ak tas, tu rin tis 
už gy dy ti Lie tu vos tik ro vės žaiz dą, 
kaž ką iš es mės pa tai sy ti ar ati tai sy ti 
da bar ty je ir at ei ty je. 

Di de lės lė šos ski ria mos rū mams pro
jek tuo ti ir sta ty ti, o ne an trą de šimt
me tį be si tę sian čių ka si nė ji mų radi
niams ty ri nė ti, sau go ti ir po pu lia rin ti, 
t. y. pir me ny bė ati duo dama lie tu viš
kų jų šli ma nų vaiz duo tė je gy vuo jan čių 
rū mų ma ke tui, o ne auten tiš kiems 
se no vės li ku čiams. Spren džiant iš 
kal bų, tiems li ku čiams  naujai pa sta ty
tuo se rū muo se tu rė tų atsi ras ti vie tos 
ša lia dau gy bės ki tų da ly kų – Pa sau lio 
lie tu vių me nės, „Is to ri nių tra di ci jų“ 
te at ro, tu ris tų in forma ci jos cen tro... 
Su gal vo ti, kuo užpil dy ti di džiu lį plo
tą, rei kės, nes vi sų Lie tu vos mu zie jų 
tu ri mais au ten tiš kais XVI ir XVII a. 
daik tais var gu ar pa vyks ap sta ty ti 
bent tris bū si mų rū mų me nes. 

Pri klau sau žmo nėms, pa te ku siems 
į Val do vų rū mų ir pa na šių at sta ty mų 
prie ši nin kų bū rį. „Pa te ku sių“, nes at

sta ty mo or ga ni za to rių aki mis būta tik 
dviejų nuo mo nių: jų ir vi sų tų, ku rie 
bu vo „prieš“. Ka dan gi rim tos dis ku si
jos dėl Val do vų rū mų pa vy ko iš veng ti, 
li ko ne iš girs tas siū ly mas ap tar ti iš kas
tų mū rų kon ser va vi mą, ieš ko ti bū dų 
juos ar jų da lį eks po nuo ti, stei giant 
ty ri mų cen trą ir eks po zi ci ją, skir tą 
Vil niaus pi lims. Ne li ko vie tos siū ly mui 
šiuo lai kiš kiau siais bū dais pri sta ty ti 
da bar ti nį mū sų ži no ji mą apie ob jek
tą, ne pri si ri šant prie re konst ruk ci jos, 
ku rios ne tik ru mą, jos kū rė jų vil ti mis, 
kaž kiek pa slėps tin kas. At ro do, kad 
Val do vų rū mų ty ri nė ji mai su at sta ty
mu pa si baigs ir kad po to pla nuo ja mas 
dar vie nas eta pas – at sta ty ti Aukš tu
ti nę Vil niaus pi lį.

Al ter na ty vūs at sta ty mui siū ly mai 
bu vo remiami ar gu men tu, kad da bar
ti nės Lie tu vos ga li my bės per men kos 
pa na šiai eks tra va gan ci jai, o atremia
mi tuo, kad be Val do vų rū mų Lie tuva 
esanti ne visa ver tė vals ty bė, nes „ne tu 
ri ką pa ro dy ti“. Ly gi nant, pa vyz džiui, 
su Če ki ja, tu rin čia per du šimtus 
pi lių, taip pat ir la bai ne blo gai išlai
ky tų re ne san si nių, juola b ba ro ki nių, 
ar gu men tas skam ba liūd nai, nes aki
vaiz du, kad ir vė liau ne tu rė si me „ką 
pa ro dy ti“. Ga li ma pa vy dė ti Vac la vui 
Ha ve lui ir bū si miems Če kijos pre zi
den tams Hrad  ča nų pi lies, bet var gu ar 
ga li ma tą „ne ly gy bę“ atitai sy ti. 

Ta čiau Val do vų rū mų at sta ti nė tojai 
ma no ki taip. Iš to ma ny mo ky la pavy
dė ti nas at kak lu mas, per dau giau nei 
de šimt me tį su ge bė jęs įveik ti dau gybę 
kliū čių ir, ko ge ro, ap si vai ni kuo si ąs 
rū mų „at sta ty mu“. Pas ta ra sis ter mi
nas ver čia su si mąs ty ti ne ma žiau nei 
„at sta ty mą“ ska ti nan tis at kak lu mas. 

Juk, skep tiš kai žvel giant, kal ba ma 
apie rū mų pa sta ty mą. Ta čiau skep siui 

vie tos ne lie ka ten, kur gy vuo ja re to
ri ka, pri me nan ti Se no jo Te sta men to 
trem ties teks tus apie Je ru za lės šven
tyk los at sta ty mą. Kal bo se apie Val
do vų rū mų at sta ty mą ga li ma įžvelg ti 
sa vitą Lie tu vos vals ty bės „te olo gi ją“. 
Rūmų at sta ty to jai juos pa tei kia kaip 
Lie tu vos vals  ty bin gu mo „vie tą“, lie tu

vių tau tos cen trą, ku riam 
pri va lo me jaus ti pa rei gą. 
Ne at si tik ti nai gir di me 
kal bas ir apie tai, kad 
rū mų su grio vi mas bu vo 
ne tik sve ti mų ir prie šų 
dar bas, bet ir tau tos nuo
dė mė, už ku rią tu ri me 
at si teis ti jų at sta ty mu. 

To dėl ar gu men tai apie būsi mo sta ti nio 
ne is to riš ku mą ne pa sie kia tiks lo – do
ku men ti nis tiks lu mas šia me kon teks te 
vi sai ne svar bus. 

Iš sie kian čių pa sta ty ti Vil niaus Že
mu ti nės pi lies rū mus kal bų ga li ma 
at pa žin ti, kad jie gy ve na tam tik ra me 
lai ke, va do vau ja si tam tik ro mis vil ti
mis, peržengian čio mis siau rus isto
ri jos moks lo rė mus. Tą lai ką ga li ma 
nu sa ky ti trum pai – da bar tis ir at ei tis 
pri klau so nuo pra ei ties. Pra ei ty je buvo 
di din giau si Lie tu vos lai kai, taip pat 
ir tos di dy bės su gu ri mo prie žas tys, 
są ly go jan čios mū sų da barties sun
ku mus. Ati tai sę pra ei ties klai das ir 
ne pa si se ki mus, at sta ty da mi su griau tą 
di dy bę, mes tvar ko me da bar tį ir ku ria
me ge res nę at ei tį, paklus dami Tau tos 
him no im pe ra ty vui – „Iš pra ei ties ta vo 
sū nus te stip ry bę se mia“.

 Ro man ti nis, į pra ei tį at sig rę žęs 
laikas Lie tu vo je bu vo svar bus ne tik 
XIX a., bet ir vi są XX a. So vie ti niam 
kal bė ji mui apie sta to mą „švie sią at ei
tį“, pa tei si nan čią var gin gos da bar ties 
sun ku mus, prie ši no si gal vo ji mas apie 
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„švie sią pra ei tį“, nuo ku rios da bar tis 
bu vo jė ga at plėš ta ir to dėl var gin ga. 
Pra ei ty je bu vo mū sų at ei ties vil tys – 
atkūrimo vil tys. 

Prieš dvy li ka me tų nie kur ne ve dan
tį so vie ti nį „at ei ties sta ty mą“ pa kei tė 
ins ti tu ci jų, tei sių, var dų, pa dė ties 
„at sta ty mas“, „at kū ri mas“, gy vų ir 
mi ru sių jų „su grį ži mas“. Pra ėju sio 
de šimt me čio kas die nos kal bė ji me nu
to lu si pra ei tis ar tė jo prie da bar ties, 
bet, kaip pa ty rė me, ja ne ta po. Pra ei
ties ide a lu mas, dar nu mas da bar ties 
ne pa sie kė, jo ne pa vy ko „at kur ti“, bet 
ne vi sos pa stan gos lio vė si. Val do vų 
rū mai tai liu di ja. 

Per pas ta rą jį de šimt me tį at si ra du
sios ne dar nios, su dė tin gos, sun kios 
da bar ties pro ble mas vėl gi aiš ki na me 
pra ei ti mi. Ne ta di din ga, o ta blo ga, 
daž nai vi sai ne se na, dar ša lia gy
vuojan čia, ki bia ir ga lin čia su grįž ti. 
Tiesa, kai kam ta pra ei tis at ro do 
pa trauk li. So vie ti nės pra ei ties „su
grį žimas“ ar dar jun ta mas ga ju mas 
ir gi ke lia ar ba vil tis, ar ba bai mes ir 
są ly go ja tam tik rą „ma žą jį“ is to ri nį, 
da bar tį pa aiš ki nan tį pa sa ko ji mą. 

Bet ben dras vi suo me nės pa si ti kė
ji mas „di džiai siais pa sa ko ji mais“, 
ap gy ven di nan čiais vil tį di džio je pra
ei ty je ar ba mū sų ku ria mo je ge res nė je 
at ei ty je, dy la, dau ge liui jie ne be tu ri 
pra smės. Žmo nės gy ve na vis di dė jan
čio je da bar ty je, už ku rios sun ku ką 
nors įžvelg ti. Nyks ta pra ei ties– da    bar
tie s–a tei ties su sie tu mo po jū tis, „čia ir 
da bar“ pra ran da sa ve pra noks tan čią 
pras mę. Ir vi sai na tū ra liai ky la klau
si mas: „Ar tai ir yra vis kas, ko ga li ma 
ti kė tis?“

Pas ta ruo ju me tu lai ko, t. y. „pra ei
tie s–a tei ties“, kryp tį vie ša me mū sų 
kal bė ji me kei čia ju dė ji mas erd vė je. 
Ofi cia lio se kal bo se mes „ei na me“, 
„jun  gia mės“, „sto ja me“ į Pa sau lio pre
ky bos or ga ni za ci ją, NA TO, Eu ro pos 
Są jun gą... Ka žin ko kia da lis mū sų 
tau tie čių pa pras čiau siai va žiuo ja ir... 
išva žiuo ja sa vo vil tis su dė da mi ne į 

at ei tį ir ne į pra ei tį, o gy ve na mo sios 
vie tos pa kei ti mą. 

 Su at ei ti mi ir pra ei ti mi su si ju sių šio 
šimt me čio mū sų vi suo me nės lū kes čių 
žlu gi mą ir iš to ky lan tį be vil tiš ku mą 
ga li ma at pa žin ti ir ta me, kad pri va
taus rū pes čio sri tis Lie tu vo je, kaip, 
be je, ir vi sa me Va ka rų pa sau ly je, 
nuo lat ple čia si vi suo me ni nių rū pes čių 
są skai ta. Jei at ei tis yra tik da bar ties 
pra tę si mas, su pran ta mas, nors ir ne
pa trauk lus, no ras ir sie kis pa si im ti 
iš da bar ties vis ką, kas tik įma no ma. 
To dėl ir kal bos apie vi suo me nės nau dą 
vis daž niau pa ly di mos iš tar tu ar pa
gal vo tu klau si mu „o kas man iš to?“ 
Klau si mu, liu di jan čiu vilties ne bu vi mą 
ir įsi ti ki ni mą, kad pa sau lis ne si kei čia, 
„di des niems nei mes pa tys“ da ly kams 
skir tos pa stan gos yra be ver tės, vis kas 
yra tik tai, ką tu ri me.

„Is to ri jos at kū ri mu“ gy ve nan tiems 
to kie pa si kei ti mai at ro do vi siš kas 
nuos mu kis, ku rį sten gia ma si gy dy ti 
se nu vais tu – di des niu is to ri jos „su
grą ži ni mu“. Val do vų rū mus no ri ma 
ma ty ti kaip pa si au ko ji mo rei ka lau
jan tį „vi sos tau tos“, „vi sų lie tu vių“, 
„mū sų vals ty bės“ rei ka lą. Ga li bū ti, 
kad tai su ny ku sio „ben dro la bo“ il ge
sys. An tra ver tus, at si ra do pa tir tis, 
kad is to ri ja ir is to ri niai da ly kai mums 
at si vė ru sia me var to ji mo pa sau ly je 
ga li bū ti ge ra pre kė. To dėl Val do vų 
rū muo se bus in for ma ci jos tu ris tams 
cen tras. O „at kū ri mo“ dar bai ga li bū
ti pel nin gas už sa ky mas, dar bo vie ta 
ar dar ko kios nau dos duo ti. Tad apie 
Val do vų rū mus, pa na šiai kaip apie 
Je ru za lės šven tyk lą, bū riuo ja si ir nuo
šir džiai ti kin tys pra ei ties gar bin to jai, 
ir da bar ty je įsi šak ni ję prag ma ti kai, 
ir pro fe sio na lūs vals ty bės ku ni gai. 
En tu ziaz mo, pa si šven ti mo ir in te re sų 
py nė tik riau siai rū mų sta ty bą va rys 
į prie kį ir 2009 m. jie, vie no kie ar ki
to kie, jau sto vės. 

Tai gi Rū mų at sta ty mo pa ža dai 
pa ska ti no įvai riau sias vie nų vil tis, 
o ki tus nu vy lė, nes, jų aki mis žiū

PASTAboS

rint, pi ni gai, skir ti šios „šven to vės“ 
sta ty bai, ne pa teks ki toms reik mėms 
– kny goms, sti pen di joms, mo kyk loms 
ar li go ni nėms. Val do vų rū mų at sta ty
me vie ni įžvel gia trokš ta mą pra ei ties 
at kū ri mą, ki ti – ne no ri mos pra ei ties 
su grį ži mą, tre ti – da bar ti nę nau dą, 
ket vir ti – mū sų ofi cia lios kul tū ros 
ėji mo į nie ką, į ak la vie tę, į tuš čius 
kon struk tus žen klus.

O kur ras ti jė gų Vil čiai, iš va duo jan
čiai iš bai mių, kad pra ei tis pa si kartos, 
ar iš vis ką už go žian čio pri si ri ši mo 
prie jos? Ko ga li ma ti kė tis, jun tant, 
kad da bar tis ple čia si iki be ga ly bės, 
už gož da ma vi sus ho ri zon tus? 

Gal ver ta įsi klau sy ti į Se no jo ir 
Nau jo jo Te sta men to kal bė ji mą apie 
Šven tyk lą, prie ku rios ra gi na ma ne
pri si riš ti ir ki taip pa žiū rė ti į is to ri ją 
ir sa vo gy ve ni mo pa tir tis. Šven ta jame 
Raš te mums at ve ria ma, kad ne sa me 
su var žy ti pra ei ties ir da bar ties tę si nio. 
Gy ve na me da bar ty je, ku ri pri klau so 
ne nuo pra ei ties, o nuo at eities. Ta 
at ei tis yra ku ria ma ex  ni hi lo, iš nie ko. 
Bū tent ku ria ma, o ne sta to ma. To dėl 
mū sų vil tis nė ra ap ri bo ta įsi vaiz da
vi mu tik to, kas yra, ir to, ko mums 
stin ga. Mū sų vil tis ir lū kes čiai tu ri 
bū ti at vi ri nuo sta bai, nes Is to ri ja nė
ra vieš pats, ji tu ri Vieš pa tį, kuris ga li 
pri kel ti iš mir ties. To kia vil tis lei džia 
ir ska ti na veik ti, bet ne pri sle gia pri
klau so my be tik nuo mū sų su ge bė ji mų 
ir nuo to, kas jau bu vo. 

Ži no ji mas, kad tik rai vis kas yra 
įma  no ma, kad iš mir ties yra žen gęs 
ir žengs nau jas gy ve ni mas, duo da 
jė gų ry tą iš lip ti iš lo vos ir su si tik ti 
su atei  ti mi, ku ri nė ra nei tik mū sų 
pa da ro ma, nei at ei nan ti tik iš pra
ei ties. Tai ska ti nan ti gy ven ti Ge ro ji 
ži nia – atei  tis yra. O pra ei tis – ir du 
pa si bai gę tūks tant me čiai po Kris taus, 
ir de šimt pas ta rų jų me tų pri me na, kad 
Die vas mums pa da ro vis nau jų da ly kų, 
ku rių ne pa jė gia me nei nu spė ti, nei 
įsivaizduo ti. 
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apžvalga

Darbotvarkėje–religingas 
europėnas
Pauliussubačius

ReligijosirtikintiejiEuropossąjungos
institucijųdarbotvarkėjeatsiduria
kurkasdažniaunegulietuvospoli
tikųirvaldininkųtvarkaraščiuose.
atsigręžti įreliginęiretinęplotmę
Espareigūnusnuolatskatinašalių
nariųkatalikųVyskupųKonferencijų
komisijos(ComECE),veikiančiosnuo
1980m.,Vykdomasiskomitetasirsek
retoriatas.Protestantųbeiortodoksų
požiūriusdėltradiciniųvertybiųirse
nųjųsocialiniųsaitųlikimoperteikia
briuselyjedirbantysEuroposbažny
čiųKonferencijos(KEK)veikėjai.Es
ideologaitaippatnesykįyraskatinę
religines grupes bendradarbiauti
tarpusavyjeirsupolitiniaislyderiais
eurointegraciniųprocesųkontekste.
MinėtinabuvusioEuroposKomisijos
(EK)pirmininkoJacques’oDelors’o
iniciatyva „sielaEuropai“,kurioje
dalyvavošešiųkonfesijųatstovai.EK
Politiniųpatarėjųgrupėturiketuris
padalinius, iškuriųvienasrūpina
sibūtentdialogusubažnyčiomisir
religijomis.Palyginimui–kitostrys
formaliai lygiagrečiossritys:ekono
mikairsocialiniaireikalai,politiniai
ir instituciniaireikalaibeiužsienio
ryšiai.atrodytų,kadkuriamossu
pravalstybėspiliečiųtikėjimąDievu
didžiausiabiurokratinėžemynoįstai
gatraktuojanemažiaurimtai,negu
tųpiliečiųsocialinesgarantijasarba
EsirJaVsantykius.
Kylaklausimas,kaslemiadėmesį

religineiEsdimensijai?Jossvarbos
suvokimas?Nuogąstavimaidėlšioje
srityjekylančiųproblemų,pavyzdžiui,
krikščioniųirmusulmonųkonfliktų?

Ogalvostris tarnautojusturinčio
minėtoEKpadaliniodidingaiškaba
irprotarpiaisnuskambančioskomi
sarų frazėsapie„eurodvasingumą“
tereiškiaįadministravimouniversu
mąpretenduojančioaparatopolitiš
kaikorektišką„tiksėjimą“.Pagaliau
nėnebūtinapriešpriešintiišvardytų
spekuliatyviųgalimybių.Mateurokra
tijadeklaruojasavo„pašaukimą“regu
liuotikonfliktus,taigisvarbiomisne
išvengiamailaikoproblemiškassritis,
skirdamajomsatitinkamąinstitucinį
apipavidalinimą–juoįmantresnį,juo
konfliktassunkiauįkandamas.Kover
tasEsįstaigųdėmesysbažnyčiomsir
kaiprealiaimezgasidialogas,lietuvos
tradiciniųreliginiųbendruomeniųva
dovaiturėjoprogosasmeniškaipatirti
perpažintinįvizitąbriuselin,įkurį
šiųmetų liepos1–3dienomisvyko
EKkvietimu.
Manomeesantprasminga trum

paipapasakotiapiešįvizitątrimis
aspektais:kosiekėEKpareigūnai,
kalbindamimūsųreliginiuslyderius,
kokiusneraminančiusklausimusapie
eurointegracijąkėlėpastarieji,kaip
susitikimųatmosferąpaveikėypač
margalietuvosdelegacijos sudė
tis–19žmoniųatstovavodevynioms
konfesijoms.PirmassvečiusKarolio
Didžiojokonferencijųcentresveikino
užlietuvąatsakingasEKPlėtrosge
neraliniodirektoratodarbuotojasan
dersasHenrikssonas.Jisbeužuolankų
pareiškė, kad šalysekandidatėse
žiniasklaidanepakankamaiirdažnai
iškreiptaisvarstopolitinius,ekonomi
niusbeisocialiniuseurointegracijos

aspektus, todėlEKrūpi tiesioginis
kontaktas sudvasiniais lyderiais,
kuriųskleidžiamažiniapasiekiapla
čiusvisuomenėssluoksnius.Religinių
bendruomeniųsvarbą ireuroidėjų
sklaidosperjasgalimybeslietuvoje
minėjovisisusitikimuosedalyvavę
pareigūnai.apiemūsųšaliesnarys
tęjiekalbėjotoligražunetariamąja
nuosaka ir,praleisdamiklausimus
„arpriims“bei„kadapriims“,svars
tė,kaipbažnyčiosgaliprisidėti,jog
praktiškainebesustabdomamprocesui
iškiltųmažiaukliuvinių.
TiekEKGeneraliniosekretoriatovy

riausiojopatarėjoJérфme’oVignono,
tiekPolitiniųpatarėjųgrupėspada
liniodialoguisubažnyčiomisvadovo
MichaelioWeningeriokomentaraiver
tėmanyti,kadsvarbiausiabriuseliui
įdomireligijųfunkcija–talkakuriant
pilietinęvisuomenę.Dėlinstrumenti
nioreligijostraktavimoganagriežtai
replikavoarkiv.sigitasTamkevičius,
klausdamas,arEsbiurokratainėra
panašūsįlietuvosvaldininkus,kurie
prisimenabažnyčiątiktuomet,kai
norijapasinaudoti,tačiaupamiršta
metafizinę josprigimtį irpaskirtį.
Norsmintis,kadtinkamasbažnyčios
misijosvykdymasyrageriausiasįna
šaskuriantateitiesEuropą,lietuvos
delegacijosnariųlūposeskambėjoke
lissykius,vienintelisįjąadekvačiai
atsiliepęspareigūnasbuvoPolitinių
patarėjųgrupėsnarysportugalas
MiguelisMesquitadaCunha.Jožo
džiais,„tikėjimuinereikiaEuropos,
tačiauEuropaireikiatikėjimo.Mels
kitėsužEuropą–jeiEssusikūrimas
yradidisistorinisįvykis,užjįbūtina
melstis.savosupratimą,savoteologi
jąpanaudokiteaiškinti,interpretuoti
tam,kasvykstaEuropaivienijantis“.
Šispatarėjas,kuriokompetencija
oficialiaiapibrėžtakaip„Europosin
tegracijosfilosofinėdimensija,ryšiai
suakademineaplinkairreligijomis“*,
suentuziazmupasakojoapiesavo
šaliesraidąEsirparodėbenedau



486 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 9

r e l i g i j a

giausiadėmesiospecifineitikėjimoir
laicizmopriešpriešosEuropojepro
blematikai.Pirmiausiajodėkamūsų
delegacijospažintiessueurokratija
įspūdisbuvokiekspalvingesnis,nes
šiaipdaugiausiasusitikimuosevyravo
gatavistandartiniaiatsakymaiįbet

kokiusklausimus–netirtuomet,kai
teiraujamasivisaineapietai.
Tarppolitikosapžvalgininkųžino

mątezę, jogbriuselioaparatesavo
nuomonęirEsvizijąturitikaukš
čiausio rangoasmenys,patvirtino
kitasneuniformiškaiirlabaisuinte
resuotaidiskutavęspareigūnas–EK
PlėtrosgeneralinisdirektoriusEneko
landaburu illarramendi.Jiskone
primygtinairaginopradėtiintensy
vesnįvaldžiosirbažnyčiųdialogąbei
pačiomsbažnyčiomsaktyviaureikšti
savopožiūriusdėlpermainų,kurios
vykstaEuroposšalimssuartėjant.
„Derėdamiesisušalimiskandidatė
mis,meskeičiamėsirvertybėmis,ir
tikėjimu,otaiabejopaiprasminga“,–
sakėponaslandaburu.Jisapiereli
gingumąkalbėjopabrėždamas,kad
asmenybės integralumasyraviena
išEsvertybių.
svarbiausialietuvosdelegacijos

nariamsrūpėjusi tema–tradicinių

vertybių likimas išsiplėtusiojeEs.
Krikščioniškųkonfesijųatstovai,klau
sinėdamiEKkalbėtojus,palietėplatų
šeimos,gyvybėsapsaugosproblemų
ratą.briuselėnaikonevienubalsu
teigė,kadeurointegracijapalankiskir
tingomstautinėmsirkultūrinėmsta

patybėmsišsiskleisti,otai,kaskartais
laikomaneigiamaisjospadariniais,
tėrabendrųjųpasaulyjevykstančių
socialiniųirdvasiniųprocesųrezul
tatas.Reaguodamiįpasiteiravimus
apieEsnuostatasdėlreliginiopaveldo
puoselėjimo,bendruomeniųturtogrą
žinimo,naujojoreligingumoapraiškų,
EKpareigūnaikorektiškaiskėsčiojo
rankomis,esąEuroposbendrosios
institucijosneturikompetencijosnu
rodinėti,kaip tvarkytini tamtikri
vidiniaišaliųreikalai, lįsti įetikos
sritį,spręstidalykų,susijusiųsusektų
plitimuetc.
lietuvospusėatkreipėdėmesį,kad

spaudimątradicinėmsvertybinėms
nuostatomsbei jaspalaikančioms
institucijomsgalidarytinevientie
sioginėsdirektyvos,bet ir įbendrą
sociokultūrinįorganizmąanksčiau
įsiliejusiose liberaliausiose šalyse
vyraujančiossocialinės,administra
cinėsbeiteisinėspraktikos.briuselio
valdininkaiįtikinėjo,kadpoveikisbus
abipusis,t.y.stambusVidurioirRytų
Europosblokaspajėgusreprezentuoti
irgintisavošalysepuoselėjamusįsiti

kinimus.Šiuopožiūriubenekonkre
čiausiabuvoponoWeningeriomintis,
joglenkijos irlietuvosprisijungi
massustiprinsneigiamąaustrijos
irairijospozicijądėlhomoseksualų
santuokųlegalizavimo.Minėtąpa
stabąaustrasdiplomatas išsakėsu
akivaizdžiupasitenkinimudėltokios
perspektyvos.
Eurooptimistinėsgaidosvyravone

tikpokalbiųsuEKvaldininkais,bet
irsusitikimosuEuroposjudėjųrabi
nųcentroatstovu,KEKbažnyčiosir
visuomenėskomisijosdirektoriumi
KeithuJenkinsubeiComCECgene
raliniusekretoriumimons.Noлliu 
Treanorumetu.Tačiaulankymasis
Europoskoplyčiojebuvo lyg liūdna
tradiciniųbažnyčiųateitiessupra
valstybėjemetafora.Didžiulių,spin
dinčiųEsinstitucijųpastatųšešėlyje
prisiglaudusiuosekukliuose,nebaig
tuose įrengti ir,kaippasakojo juos
globojantistėvasGuyMartinot,vos
išgelbėtuosenuosugriovimomaldos
namuose,kuriuosaptarnaujakatali
kųbendruomenė,siūlomasusikaupi
moirmaldosgalimybėvisųkonfesijų
krikščionims.Nevienasdelegacijosiš
lietuvosnarysjuosepasijutonejau
kiai.irnetiktodėl,kadkaraimaiar
musulmonainegalėjoprisijungtiprie
bendros„Tėvemūsų“maldos.Kątik
pakiluspooficialiųpietųRomanoPro
divalgomajame,koplyčiojepernelyg
kritoįakisnetinkuotosgelžbetonio
plokštės irkitinepritekliauspožy
miai,įnekonfesiškumąpanėšėjantis
religiniųatributų, visosaplinkos
interkonfesiškumas.
susitikimųirpietųmetuturėjępro

gospabendrautisuišvisodešimčia
EK irEuroparlamentopareigūnų,
lietuvos tradiciniųbendruomenių
lyderiainuolatreiškėrūpestįdėlso
cialiniųignalinosatominėsjėgainės
uždarymopadarinių.Keliskartus
buvogrįžtaprie „Europosdvasios“
krikščioniškumotemos.PonasVig
nonasaiškino, jogdabar „Europos
dvasioje“ siekiamasulydytikrikš
čionių,musulmonųiržydųdvasines
tradicijas, tačiautąpadaryti labai
sunku.EKpareigūnams,atrodo,buvo

*žr.http://europa.eu.int/comm/dgs/poli
cy_advisers/dialogue_religions_humanisms/
team/index_en.htm

lietuvostradiciniųreliginiųbendruomeniųdelegacija.Briuselis.2001m.liepa.
jonoaleksandravičiausnuotrauka



487NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 9

r e l i g i j a

gananetikėtašiųsvarstybųlietuviš
kaaktualizacija.Ponaslandaburu,
savokalbojeakcentavęsnelengvai
įveikiamą įtampątarpkrikščionių
irmusulmonų,suneslepiamosnuo
stabos išraiškaveideklausėsilie
tuvosmusulmonųsunitųMuftiato
sekretoriausadomoasanavičiaus
prakalbosapiešešisamžiustrunkantį
taikingąmusulmonųirkrikščionių
sugyvenimąmūsųkrašte–esą jis
galėtųbūtipavyzdžiuvisaiEuropai.
irkitųkonfesijųatstovų laikysena
vizitometunedavėnėmenkiausios
galimybėsįtarti,kadtarptradicinių
religijųlietuvojeesamakokiosnors
įtampos.arkiv.Tamkevičius savo
ruožtuponuiWeningeriuikalbėjo
apiebūtinybępalaikytimažųjųkon
fesiniųgrupiųpaveldą.
baigiantreikėtųsugrįžtipriekelio

nės ištakų ir išdavų.Peranksčiau
EKsurengtusVengrijos,lenkijosir
kitųVidurioEuroposšaliųreliginių
bendruomeniųvadovųvizitus,Es
institucijaslankėtikkatalikųbeiliu
teronųvyskupai.Mūsųšaliesdvasinių
lyderiųkelionępradėjęrengti,tačiau
vėliaukitaspareigasužėmędiploma
taiprivačiaiišsitarė,kadplanaspa

demonstruotipolitinįkorektiškumąir
išlietuvosatskraidintivisųvalstybės
pripažintųreligijųatstovusgimėuR
Motarnautojųgalvose.Potamtikrų
peripetijųplanas„įgijokūną“.supran
tama,Katalikųbažnyčiaidelegacijoje
buvoatstovaujamagausiausiai–greta
VyskupųKonferencijospirmininko,
įbriuselįvykodukunigaiirdupa
sauliečiai.sunkupasakyti,aruRMo
sumanymasdavėgeidžiamųvaisių–
įtikinoEKpareigūnus,kadlietuva
yrataikausreliginiųbendruomenių
sugyvenimoirvalstybėstolerancijos
jųatžvilgiupavyzdys.Prisiminkime–
EKpirmiausiavylėsi,kadpoasme
niškosreliginiųlyderiųpažintiessu
briuseliokoridoriais,euroidėjosbus
retransliuojamosjųautoritetodėka.
Šio tikslo įgyvendinimastiesiogiai
priklausonuobendruomenės,įkurią
dvasiniaivadovaigaliapeliuoti,mas
to.Žodžiu,lietuvosirEsvaldininkų
siekiaiprasilenkė.užtatneprasilenkė
delegacijosnariųinteresai–priepietų
stalovisiradobendrųpokalbiotemų.
Osentikiųbažnyčiosatstovaišiovi
zitodėkadarirpirmąsykįgyvenime
pamatė,kaipatrodopasaulisįvakarus
nuolietuvos. 

Vienasžymiausiųiruniversaliausių
vėlyvųjųViduramžių irankstyvojo
humanizmoasmenybiųMikalojus
Kuzietis(1401–1464,tikrojipavardė
Krebsas)–bažnyčiosveikėjas,kardi
nolas,teologas,filosofas,gamtamoks
lininkas– įsimintina šiuolaikinio
Europosvienijimosifigūra.Gimęs

popiežių Herkulis
prierojausvartų
MikalojuiKuziečiui–600m.

GEDiMiNasMiKElaiTis

KueseprieMozelioupės(dabartinėje
VokietijosReinlandoPfalcožemėje),
nuopenkiolikosmetųHeidelbergo,
vėliauPadujosuniversitetuosestudi
juojabažnyčiosteisę,22metųtampa
Doctordecretorum.Nuo1425m.dirba
Tryroarkivyskupo teisėspatarėju
irKelnouniversitete,vadovaujant

HeimerichuivonKampui,studijuo 
jaalbertoDidžiojo,Raimundoluli
jaus,MokytojoEkhartoraštus.Nuo
1430m.imasakytipamokslus(išliko
beveik300).Kuniguįšventintastikpo
1436m.bazelio,Feraros,Florencijos
susirinkimai1432–1445m.tampajo
veiklosarena.1438–1449m.Mikalo
jusKuzietis–popiežiųEugenijausiV
irMikalojausVapaštališkasislegatas
Vokietijosžemėse.1448m.pakeltas
kardinolu,1450m.paskirtasbrikse
novyskupu,1458–1464m.popiežiaus
PijausiigeneralinisvikarasRomoje.
MirėTodžiomiesteitalijoje.
užtokiosįprastinėsViduramžiais

dvasininkokarjeroskreivės–permai
ningajo,kaipbažnyčiosreformato
riausirkrikščioniųvienytojo,veikla.
Kuzietisėmėsi įgyvendintibazelio
susirinkime iškeltusuždavinius:
stiprintikrikščioniųtikėjimą,taiky
tikrikščionis,reformuotibažnyčią.
Ypačbuvoaktualuspastarasisužda
vinys:vyskupųrinkimas,popiežiaus
įtakosapribojimasdalijanttarnybas,
popiežiausrinkimųreglamentacija
irkardinolųkolegijos sudarymas.
Taibuvotikraireikalingidekretai,
betkad jie taptų tikrove, reikėjo
popiežiauspritarimo.betkaip tik
tuo laikotarpiuužvirėkovos tarp
popiežiausviršenybėsšalininkų ir
konsiliaristų(susirinkimoviršenybės
šalininkų).bazelyjetikėjimodogma
paskelbussusirinkimoviršenybępo
piežiausatžvilgiu,Kuzietisišpradžių
palaikėkonsiliaristus,betpamatęs,
kadgresiantisbažnyčiosvaldymoski
limasgalipakenktivisosbažnyčios
santarvei,imapalaikytipopiežiaus
šalininkus.TaineKuziečioneapsi
sprendimodalykas,oaukštesnėsbaž
nyčiospaskirtiesįžvelgimas,siekimas
concordantia catholica,bandymas
sutaikytibažnyčiąirvalstybę(kuni
gaikščiusirkaralius).Nepaisydamas
popiežiausvaldžiossilpnumoirbaž
nyčiosklaidų,jisypačrūpinasitaika
irstabilumuEuropoje.Joįsitikinimu,
taigalimapasiektitiksusitaikiusir
susijungussuRytųbažnyčia.Kaip
tikKuzietį1437m.popiežiussiunčia
įturkųapsuptąKonstantinopolįsu
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vokiečiųkunigaikščiusprivertusiosuklauptiKuziečioskrybėlėsraišteliuslaikopopiežius.
1538.Medžioraižinys.j.KyrneusopoleminioveikaloDes Bapsts Hercules wider die 
Deutschentitulinispuslapis

stačiatikiųbažnyčiaparengtiuniją,
kuribuvopasirašytaFlorencijossu
sirinkime1439m.Panašiosunijos
taippatsudarytossumažesnėmis
Rytųbažnyčiomis:monofizitaisarmė
nais,nestorianistais,jakobitaisirkt.
lankydamasisdaugelyjeVokietijos
žemiųmiestų,nepabūgęspopiežiaus
priešininkųirkarštaisujaisdisku
tuodamasEugenijausiVHerkuliu
pramintasKuzietisvisdėltopasiekė,
kadvokiečiųkunigaikščiai(tiesa,jau
pošiopopiežiausmirties)pripažintų
popiežiausprimatą.Turkamsužėmus
KonstantinopolįiršmėkščiojantEu
ropojegrėsmei„TurkaiprieRomos!“,
Kuzietis iškeliarizikingą,anuomet
negirdėtąsusiskaldžiusiojeEuropoje
mintį:religinętolerancijąpagrindžia
įsitikinimutiesa.
Jisraginasiekti religinės taikos

vienojereligijoje,pasireiškiančioje

tikskirtingaisritualais.Vienavertus,
tolerancijakaippliuralistinisreligijos
supratimas,antravertus,katalikiška
intelektualimisijųpaskirtisįgalino
rastidvasinesprielaidasvienijimosi
formuleiunareligioinrituumvarie
tate.Kultųįvairovėkylantiiškultūrų
įvairovės,betgarbinimoįvairovėne

keičiagarbinimoobjektųvienovės.
MikalojusKuzietisbažnyčioskelio

taisymąmotyvavoneformaliaiskom
promisais,omąstymojėga,keičiančia
sustingusiąmokyklinęplatonišką,
aristotelinę, scholastinępasaulio
sampratą.Jisneklausia,kaipanks
tesnimąstytojai,aregzistuojaDievas,
kokieyrajobuvimoįrodymaiirpan.,
okeliamintį:kaipgalimapažintiDie
vą?Remdamasisantikosmąstytojais
(aristoteliu,Platonu,Plotinu,Prok
lu),PseudoDionisijuareopagiečiu,
Ekhartu,taippatTomuakviniečiu,
KuzietistokiuDievopažinimokeliu
pasirenkaapofatinę(negatyviąją)te
ologiją.bejossunkubūtųįsivaizduo
ti,jomanymu,irpozityviąjąteologiją,
nesbepirmosiosDievonegarbintume
kaipbegalinio,oveikiaugarbintume
kaipstabmeldiškąatvaizdą.Mūsų
ribotasprotasnegalivienišpanašu

mo,pagalanalogijąsuvoktitikslios
tiesosapiedaiktus.Protas,Kuziečio
teigimu,tokspatartimastiesai,kaip
daugiakampis–apskritimui, t. y.
jisniekadanepasidarys jamlygus.
Protas santykiauja su tiesa,kaip
galimybė suabsoliučia būtinybe.
Taigidalykųesmė,kaipbūtiestiesa,

išprinciponesuvokiama,iržmogus
stengiasipažintitiksavonežinojimą.
savonežinojimopažinimąvokiečių
mąstytojasvadinaišaugustinopasi
skolintuterminu–mokytunežinojimu 
(apietai jisparašėpagrindinįtrijų
daliųveikalą„Dedoctaignorantia“).
Tobulasišmintingasžinojimaspasie
kiamas,kaiparodomasmokytumas
savopatiesnežinojimeirtaiplabiau
priartėjamaprietiesos.
išmokytonežinojimoišplaukiaiš

vada,kadDievasneišreiškiamas,nes
yraišesmėsneįvardijamabegalybė.
arčiautiesosesame,kaiapieDievą
kalbameneigimobūdu,nesPseudo
Dionisijoareopagiečioteigimu,„jis
nėraneitiesa,neiprotas,neišviesa,
neikažkas,kąbūtųgalimaišreikšti
žodžiais“,otikbegalybėamžinybėje.
Kuziečiožodžiais,„prierojausvartų
dingstavisossąvokos“.
Klasikinęmetafiziką,neoplatonizmą

Kuzietisjungėsurenesansiškamate
matinegnoseologija,kainuobūties
buvopasuktaįsąmonėsapmąstymą.
Plotinoemanacijųteorija interpre
tuojamaEkhartominimaisVisatos
susitraukimo(complicatio)irišsiru
tuliojimo(explicatio)teiginiais.Dievo
vienovėpasireiškiapagalpriešybių
vienybės(coincidentiumoppositorum)
principą,oryškiausiaKūrėjokūry
bingumoapraiška–žmogausprotas.
aukščiausiojopažinimuiKuzietis
pasitelkiarenesansiškąmathesisuni
versalis–mistinę,simbolinęmatema
tiką.skaičiuisuteikiamauniversali,
pažintinė,ontinėfunkcija, jisvadi
namasproto,kaippasauliokosmog
rafo,pirmavaizdžiu,oprotas–Dievo
pirmavaizdžiu.Matematikaparemta
KuziečiofilosofijatapopamatiniuRe
nesansokosmologijosstulpu.
Cusanusdraugijoskonferencijos

šiųmetųpavasarįVokietijoje, taip
pat naujausi tyrinėjimai1 iškelia
šiuospagrindiniusKuziečiodarbų

1BeierwaltesW.,Pla to nis mus im Chris
ten tum,FrankfurtamMain,2001;FlaschK.,
Ni co laus Cu sa nus,München,2001;Meffert
e.,Ni ko laus von Ku es,Stuttgart,2001;Win
klerN.,Ni ko laus von Ku es zur Einführung, 
Ham burg,2001.
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Tinkluoseįsipainiojus
MaNFREDasŽViRGŽDas

Kompiuteris irkultūra–šiandien
madingairbanalybiųlinksvarstymus
lengvaipastūmėjantitema.Kasstip
resnis,kurisnugalės–toksklausimo
kėlimassuponuojaprielaidą,kadtarp
šiųžmogiškosiosveiklossferųneiš
vengiamasantagonizmas;taiptarsi
atsisakomapripažinti,kadkeitimasis
žiniomisyrabendrosioskultūrosdalis,
reikšmingaijąpraplečianti.Yraišsila
vinusiųžmonių(ypačvyresnėskartos),
kuriemsnaujosiostechnologijoskelia
baimęirsusirūpinimą:informacijos
nevaldomassrautasjiems–lygdžinas,
kurįnerūpestingarankapaleidoišbu
telio.Kraštutinėintelektualopozicija
–paniekanaujovėms,pvz.,rašytojas,
NobeliopremijoslaureatasGünteris
Grassasnebijodamaspasirodytikon
servatyvuskategoriškaiatsiliepiaapie
informacijosmainųsistemą:„Tainau
javienatvėsforma.Esusenamadiškas,
neturiukompiuterio“1.sutinkama,
kadprocesasneapgręžiamas,tačiau
siekiamasukurti įvairiųkontrolės
svertų,kuriuosgausėjantystechno
loginėspažangosapologetaismerkia
kaipnereikalingussuvaržymus.Jei
kultūrąreikiagintinuotikrosarįsi
kalbėtosinvazijos,–vadinasi,jisilp
nesnė,lengvaipažeidžiama,sunkiai

prisitaikantipriepokyčių?Kitisako:
priešingai,internetodėkamuziejaiir
knygųsaugyklos,prieštaringiausių
nuomoniųirteorijųrinkiniaiartel
kiniaitapovisiemsprieinami(tiesa,
medžiagospateikimąjuridiškairiboja
autoriųteisiųįstatymai),kiekvienas,
įkėlęskojąįjampatinkamąsvetainę,
galiįsitrauktiįproblemossvarstymą
(kitasklausimas,arvisadajispasi
rengęsdiskutuoti,arrealiaivertina
savointelektinespajėgas,artiesiog
ieškoprogosišsikeikti–tokiųpavyz
džiųgausuelektroniniųdienraščių
skiltyse,kuržodissuteikiamasskai
tytojamskomentuotojams).
informacijaššiandienatrodopriei

namabetkam,tačiaukylaproblema,
kaipjapasinaudoti.Teoretikaikalba
apiegilėjantįplyšįtarptechnologiškai
pirmaujančiųiratsiliekančiųvalsty
bių.MariausPoviloŠaulauskoteigi
mu,„informacijosvisuomenėdidina
socialinę,turtinęnelygybętiekviduje,
tiekišorėje.Praktiškaiyravienavals
tybė–JaV,kuridiktuojasavosąlygas
visampasauliui.[...]Mesturimekelti
klausimąnekaippasivytiameriką
(nejuokinkimžmonių)irpakeliuipra
lenktiEuropą,okaipsuŠVElNiNTi
skaitmeninįsklastą“2.Kitidiskusijos
dalyviailabiaulinkępabrėžti,kadpas
taruojumetuinformacijagalimanipu
liuotiirspecialauspasiruošimoneįgiję

1Cit.pagal:„Kasyrainformacinėvisuome
nė“,in:www.artium.lt/brevi/pazistant 
2 Ibid.

K u l T ūr a

teiginius:1)pasauliopagrindąsuda
rovienybėirdvasia;2)tai,kastikra,
yratiesa;3)žmogusyravisųdaiktų
matas;4)žmogus,kaipantrasisDie
vas,kuriakultūrą.Kiekvienasšis
teiginyssusijęssutradicijairsujos
„pataisymu“.bepoveikioGiordani’ui
brunoirGalileoGalilei’ui,ikiXiXa.
jisbuvožinomaskaippirmasisvokie
čiųkardinolas(prisimintastikRené
Descartes’o irGottfriedoWilhelmo
leibnizo), oJohannasWolfgangas
Goethe,FriedrichasWilhelmasschel
lingas,Friedrichasschlegelisjįturėjo
atrastiišnaujo.Kuzietisdavęsprad
menisalbertoEinsteinoreliatyvumo
teorijai,darydamasprielaidą,kad
begalinėVisataneturi centro. iš
jopažinimoteorijoseinagija į im
manuelioKantoapmąstymusapie
„daiktąsavaime“,oGeorgoWilhelmo
FriedrichoHegeliofilosofijosdialek
tikojeatsispindivokiečiųkardinolo
coincidentiaoppositorum.Jėzųkaip
kosminįpaveikslą iš jonusižiūrėjo
Teilhard’asdeChardinas.Joskelbta
pasaulioreligijųtolerancijainspiravo
GottholdąEphraimąlessingąpara
šyti„Natanąišmintingąjį“.Mistinius
Kuziečiofilosofijos irteologijosele
mentusperėmėbroliaischlegeliaiir
FranzasXaverasbaaderis2.
iš pirmo žvilgsnio gremėzdiška

iruždaraKuziečiofilosofijaištiesų
reikšminga šiuolaikinei politinei
minčiai.Demokratijosteorijaisvar
bu,kadpavaldinysyrahierarchijos
grandis,irnėravadovobepavaldinio.
Kuziečiofilosofinėmintis–Vakarų
pliuralistinėsvisuomenėspranokėja,
ištikimybęprincipams ir tvirtumą
jungiantisukuodidesnešiuolaikine
tolerancija.
Panašiaikaipkaikuriedabartiniai

aukšti vokiečiųdvasininkai,pvz.,
JosephasRatzingeris,Karlaslehma
nas,WalterisKasperisirkt.,Kuzietis
įstengėjungtiaukštobažnyčiosrefor

matoriauspareigassuteologinebeifi
losofinekūryba.Joveikalai,parašyti
kelionėse,atliekantbažnyčiosmisiją,
dažnaivadinamifilosofijanuoarklio
balno.bettaimąstymas,gilinantisir
argumentuojantisbažnyčiosveikląir
bažnyčiospolitiką,atnaujinantisir
dinaminantisanometoteologinesir

2lietuvojeapieKuzietįrašytanedaug:pra
nasDovydaitis„Kosmose“ (1933)apžvelgė
Kuziečiodarbus,keliosištraukosišDe doc ta 
ig no ran tia(„Filosofijosistorijoschrestomatija.
renesansas“,vilnius,1984),kelipuslapiai
gintautoMažeikioknygoje„renesansosim
bolinismąstymas“,Šiauliai,1998.

filosofinesidėjas.Dėltovisaišviežiai
skambaabatoJohannoTrithemijaus
(XVia.)vertinimas:„Kuziečiodvasia
apėmėvisasžmogausžinojimosritis,
betjožinojimasišplaukėišDievoir
vienąturėjotikslą–Dievogarbinimą
beižmogausugdymą.išjomoksloga
limamokytistikrosiššminties“. 
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entuziastai,kaikasnetsusavotiška
nostalgijaprisimenalaikus,kainorint
pasinaudotikompiuterioteikiamomis
galimybėmis, anotKazioalmeno,
„reikėjoturėtigiluminįžinojimą“.Tai
neviendarbiniaiįgūdžiai,betirtam
tikrasesminiskodas,raktas,bekurio
duomenųlobynasliksneprieinamas.
„informacijairanksčiaubuvolaikoma
foliantuose,manuskriptuose,reikėjo
tamtikrųžinių,kadpriejosprieiti:
atsirakintspyną,surinktkodą“3.Ne
galimapalikti tautosbegalimybių
protingainaudotisšiaisturtais;pir
miausiaintelektualaiturėtųstengtis
pratintieiliniusžmonesprienaujai
susidariusiųaplinkybių,atsargiai
perspėtiapiepiktnaudžiavimus,ta
čiauneprisidėtiprieįvairiausiųfobijų
radimosiirplitimo.
apiehumanitarinėskultūros ir

technologinių išradimųsantykius
kalbamajaudaugiaukaipšimtmetį.
Radijo, telefono, fotografijos,kino,
televizijos įsiveržimasįkasdienybę
kadaiseatrodėstebuklas,sujudinan
tiscivilizacijospagrindus,visiikitol
buvęamžiaibūdavopravardžiuojami
tamsiaisiaisarbaidealizuojamikaip
saulėtažmonijosvaikystė,nelygu
asmeninėsnuostatos.Kitoskultū
rossritysturėdavo,vienųnuomone,
atsižvelgtiįrealijas,kadmenininkų
kūriniailiktųaktualūsirsuprantami
pasikeitusiaivisuomenei,kitimanė,
kadbūtinavengtivienadieniųnaujo
vių,išlaikytiorųatstumą,laiduojantį
ateinančiųkartų(kuriomskažkodėl
sunaiviaviltimipriskiriamasimu
nitetastechnologijos„užkratui“)pri
pažinimą.
Elektroninėsinformacijosvartoto

jųbendrijapastaruojumetulinkusi
teigtiatstovaujantibesiformuojančiai
tradicijai,tamtikramtęstinumąįgi
jusiamgyvenimoirmąstymobūdui:
pranešamaapieketvirčioamžiaus
jubiliejų,kurįpažymi„svarbiausias
XXa.žaisliukas–asmeniniskompiu
teris“(jo„kaltininkai“–JaVišradė

jaisteve’asWozniakas irsteve’as
Jobsas),taippatapieserijinioibM
kompiuteriodvidešimtmetį.Taifak
tai,turintysliudyti,kadinformacinės
technologijosnebegalibūtivertinamos
kaipvienadieniomokslininkųžavėji
mosiobjektai.Įinternetoerąįžengęs
pasaulisyra išesmėspakitęs.Jau
ir lietuvių tyrinėtojai, sociologiniu
aspektuaprėpiantystuospokyčius,
pažymi,kadsusidarėikitolnežino
tatinklažmogiųpadermė, įsisteigė
unikalus „kiberkultūros“ veikimo
laukassusavomis institucijomis ir
pretenzijomisįalternatyvųtikrovės
vaizdavimą.Kaipteigiamavienoje
autoritetingųužsienio specialistų
teiginiaisžongliruojančiojestudijoje,
„interakcijaperbinariniuskodusir
visspartėjantispasikeitimasskaitme
niniaisduomenimistradicinękultūrą
leidžiasuvoktikaipkiberkultūrą,ko
munikacijosprocesodalyviųveikimo
erdvękaipkibererdvę, internetinę
erdvę,„tinklažmogių“veikimozoną,
realybėssąvokakeičiamaalterna
tyviosrealybėsapibrėžimu“4.Mums
įprastąbendravimoetiketąišstumia
sąlygiškųbinariniųkodųžaismas,
kur„taip“galireikšti„ne“irindivi
dasyralinkęspasislėptiužpatogios
virtualumokaukės.Jisyrairnėratuo
patmetu, išsiskiriavisurbrukama
savonuomoneirsykiunėnepastebi
gresiančiosžodžio infliacijos:elek
troninėjekomunikacijojedažniausiai
svarbuspats„apnuogintas“,viena
reikšmispranešimas,oneatskirų
žodžiųprasmė;kitavertus,irpatys
teiginiai(tai,kaspranešama)pasiro
doesąnepatikimiarnepatikrinami.
Dėlbendravimointernetuspecifikos
mažėjapoveikioadresatuigalimybių,
išnykstaemocinispradas(jįišdalies
atstojasutartiniųženklų,imituojan
čiųreiškiamąliūdesįardžiaugsmą,
sampynos:),:(irt.t.).
Kąirkalbėtiapiekultūriniuspoky

čius,jeiignoruojamaarapverčiama
netbiologinėpriklausomybėkonkre
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čiailyčiai(interaktyvauskontaktome
tupašnekovasnaudojasianonimišku
mu,galiatskleistislaptąsias(taippat
ir„tamsiąsias“)savoasmenybėspuses:
vyraiprisistatokaipmoterysirpan.).
individasnesijaučiaesąsstabilus,
baigtinis,joasmenybėsusidvejinusi
(paklūstanti„binariškumo“logikai),
jisnuolatkažkąatradinėja,nėratik
rasnetdėlsavotapatybės,savęsat
radimasjamnėrajoksdžiaugsmingas
įvykis,betbūtinakasdienėprocedūra:
„refleksyvumaspasireiškiakaipnuo
latinėkaita.ašesunetai,kasesu,o
kokįašsavepadarau.akcentuojami
tiekpsichologiniai,tiekkitiveiksniai,
tačiausvarbiausiudalykutampasa
vikūra,savęskūrimas“5.
Kaipmatyti,bendravimas„kiber

zonoje“suteikiažmoniųsantykiams
daugpainiavos;tarpsavodaugialy
piųegosusipainiojęsindividas,atro
do,kaiptikiryratasįjokiusrėmus
netelpantispostmodernuspadaras,
nervingai ieškąssavęs irdėlnieko
neužtikrintas.Virginijaussavukyno
nuomone, internetokultūratikuž
baigiaindividualizmotriumfą,prasi
dėjusįXViiia.,kaikilotikrairimtas
susidomėjimo spausdintu žodžiu,
knygabumas:žmogustapovidujai
turtingesnis, tačiau irvienišesnis
(tad,atrodo,Grassasšiuopožiūriu
teisus):„Žmogaussavasis„aš“persi
keliaišaikščiųirkarnavalųįuždaras
erdves.Viešosioserdvėstamparei
kalingostam,kadbūtųįgyvendinta
tai,kasyrasubrandintasavajame,
privačiamepasaulyje“6.Kitavertus,
virtualumas,kaitosneišvengiamybė
yrapriešingatradicijai (steigties ir
saugossantykiai,kurie,anotarūno
sverdiolo,apibrėžiakultūrosesmę,
linkękatastrofiškai išsiderinti:be
paliovossteigiamosįvairiosnebūtos
vertės,betnebėrakąsaugoti...).Koks
yrainternetinėsbendruomenėssanty
kissuraštija,koraštožmonėsieškoir
kąkuriatojedarretokaiapgyvendin
tojeteritorijoje,kuriojeateityježada

3žilvinoBeliauskopasisakymas,in:www.
artium.lt/brevi/pazistant

4Matulionytėr.,„lytiestapatumoproblema

informacinėjekultūroje“,in:www.eforma.lt/
studijos1.htm 

5 Ibid.

6Savukynasv.,„Skaitymopraktika ir in
ternetas“, in:www.artium.lt/brevi/pazistant/
skait.html 
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knibždėteknibždėtiidėjųirnaujovių?
Kaslaukialietuviųliteratūros?

Mūsųkraštedarsunkokaaptikti
rimtesniųinternetopretenzijųbūti
alternatyvatradicineikultūrai,t.y.
darnegausumėginimųdubliuotikul
tūrossavaitraščiuoseanalizuojamas
temas,pateikti išsamią įvykiųbei
reiškiniųpanoramą.Daugpasako
faktas,kadrugpjūčiomėnesįdauge
lissukultūrine informacija,knygų
apžvalgomissusijusiųsvetainiųgali
sauleistiatostogauti,t.y.nusiženg
tioperatyvumoprincipui.internete
esamakelių lietuviškųdienraščių
elektroniniųversijų, josepasitaiko
įdomesniamspektakliuiar filmui
skirtasstraipsnis,tačiaudienraščiai
internetolankoselaikosilengvaranka
taikomos„žirkliųpolitikos“,pirmiau
siaapkarpydami„neesminę“kultūros
skiltį.„lietuvosžinioms“visoksme
nas lengvai telpa į respektabiliam
miesčioniuisvetimą,skandalais ir
pigausvynoaromatuviliojančią„bo
hemos“lentynėlę, iš„lietuvosryto“
„Mūzųmalūno“įpasaulinįtinkląjau
kelintasavaitėmetamasdaugiausia
teatroscenąbeiužkulisiusnušvie
čiantis reportažas (kryptingumas,
galintisatvestiprietendencingumo).
Daryra„literatūrairmenas“bei„7
menodienos“,kuriosneiprisitaiko
priespartausinformacijosperdavimo
tempo,neiprikaustodėmesįminties
gelme.spausdintivariantaisolidesni,
norspoligrafiniukuklumuiratspin
dintysskaudžiątiesąapieposlinkius
mūsųvisuomenėsprioritetųsrityje.
internetepateiktos lietuviškųkny
gųrecenzijostrumposirmėgėjiškos,
pasitenkinamanuskenuojantviršelio
pirmąjįpuslapįirkartaisparaidžiui
nurašantanotacijąišketvirtojo(www.
tvnet.lt/lifestyle/knygos).
Šiektiekdaugiaupastangųįdėta

ruošiantknygųapžvalgassvetainėje
www.skaityta.lt,čiagalimaišstiliaus
atpažintimalonius,literatūrologinio
priekabumotaipirneįgijusiusžmones,
mėgstančiusnepretenzinguslaisvalai
kiopasiskaitymus,tačiauneturinčius
pernelygdaug laikonegailestingai

tekstovivisekcijai.užsimojamaap
tarti tikgeras, tegulkartais irne
pačiasšviežiausiasknygas, irbūtų
neteisinga tvirtinti,kadrecenzen
taipataikautųkuriainorsleidyklai;
jeiapskritaikamnorsčiasiekiama
įtikti,tainebentkiekprakutusiems
paaugliamsbeivisiemssunkiaisu
augantiems.Naivutikėtis,kadšioje
jaunatviškaiklegančiojedraugijoje
kasnorspaminės,tarkim,„lietuvių
literatūrosenciklopediją“;tuotarpu
stephenoKingo,Ray’ausbradbury
ar„MikėsPūkuotuko“gerbėjai tik
rairastai,ko ieško.Taitipiškane
pačiosprasčiausiosrūšiesmasinės
literatūroskūriniamsįvertintiskirta
tribūna,iškuriosprabylamatiems,
kurieskaito „neatsijungdami“nuo
kasdieniųrūpesčių.Jieyrareikšminga
skaitytojųdauguma,kuriosskonioir
pageidavimųčiapaisoma:„Šispro
jektasbuvopradėtas tikintis,kad
daryražmonių,norsirvaikštančių
pointernetą,betvistikskaitančių
įprastas,mielas,pietųstalukvepian
čias,troleibusokratymąpamenančias
popierinesknygas“7.
akademinėpublika,nors irkra

tomatuosepačiuosetroleibusuose,
atvirožavėjimosikokianorsknyga

nerodo(tokieetiketoreikalavimai–
rimtojeanalizėjeprivaluapsieitibe
emocionaliųšauktukų;objektyvumas
dažnaipadvelkianuoboduliu):moks
lineistudijainevietaantpietųstalo
(kadirkaipentuziastingaikaikurie
postmodernistaigretintųpatrauk
liaiparašyto tekstobeikulinarijos
„šedevrų“ teikiamusmalonumus),
piguspopuliarumasšiojedraugijo
je ignoruojamas.lietuviškų elito
svetainių,skirtųrimtajaikultūrai,
onevienprogramuotojų laisvalai
kiuipaįvairinti,galimaišskirtivos
kelias.PirmiausiataiVulituanistų
oficialusgriežtosstruktūrosleidinys
„literatūra“,neseniai įvilktas ir į
elektroninįdrabužį(www.literatura.
lt,vyr. redaktoriusGiedriusViliū
nas).internetinisžurnalovariantas
čiažengiapirmaspausdintinio,jame
atsispindidaugiausia tarp senojo
universitetosienųkunkuliuojančios
aistros,leidžiamapašaliniamstebė
tojuiįvertintiuždaruosesambūriuose
diskutuojamasproblemas.skaitytojų
teismuipateikiaminevienmoksli
niaistraipsniai,akademiniolaipsnio

eimontaspivoriūnas.China. Kompiuterinisfotomontažas.1999

7„Skaityta.gavau.perskaičiau.parašiau“,
in:www.skaityta.lt
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siekiančiųjųsurinktairsavitaiinter
pretuotamedžiaga,betiroponentų
kalbos, reportažaiapie literatūros
lankosevykstančiusaštriausiusgin
čus.ilgaimanyta,kadnėrakoeitiį
viešumąsuspecifineliteratūrologijos
terminija,kuriosnesuvoksnėeiliniai
pedagogaiar lituanistikosmokslų
ragavękorektoriai,kąirkalbėtiapie
techninio sukirpimo inteligentus.
„siauroratelio“kompleksąpadeda
įveikti būtentpasaulinis tinklas,
kuriamnesvarbusbendravimokodų
skirtingumas:kiekvienas,kurismano
turįspakankamaikompetencijos,gali
dalyvautiavangardizmoproblemati
kosaristoriniosuliteratūrasusijusių
reiškiniųskerspjūviosvarstymuose.
Darvienasprivalumas–profesiona
liaiparinktanuorodųrodyklė,kurioje
surastavietairsuliteratūrosteorija
susijusioms,įpasaulinįkontekstątai
kančiomsanglakalbėmssvetainėms
(specializacija–nuoromantizmoiki
marksizmoirpostmodernauskultū
rųdialogo).
Mintiessolidumuišsiskiria jung

tinis („Kultūrosbarų“, „Metų“bei
„Šiaurėsatėnų“ intelektines pa
stangasapibendrinantis)puslapis
www.eforma.lt.Jispretenduojanau
jomispriemonėmis skleistikultū
rosšviesątiems,kuriuosjaubaigia
užburtimonitoriausšvytėjimas, ir
populiarintielektroninėskomunika
cijosidėjątarpskeptikų,kuriųnepa
sitikėjimaskylaiššnežinojimo:„Tu
riniamsvisuometreikalingosnaujos
formos.Kaiptikvienaištokiųformų
yrainternetas.Taielektroninėforma,
arbaeForma.būtenttodėlmespasi
rinkomešįpavadinimą“8.sumanymas
sveikintinas,tiksudarytojamsderėtų
susirūpintioperatyvesniumedžiagos
pateikimu,dažnesnekaita,būtine
tokiemstolerantiškiemsgausiųko
rektūrosklaidųatžvilgiu.
Įpraprususįadresatąorientuojasi

ir www.artium.lt (vyr.redaktorius
RamūnasTrimakas)svetainė.sun
kiasvorėsstudijos,kuriųprivalumas–
preciziškos formuluotės iršaltinių

atranka, čiaderinamos su labiau
publicistiniu „inbrevi“ skyreliu,
kuriameintelektualaitarsinusiriša
kaklaraiščiusirmaloniaiatsakoįne
tokiusjausudėtingusklausimus,kur
apžvelgiamosmokslininkųapyvokoje
cirkuliuojančiosknygos,surandama
nišavisiemskultūrologiškai intri
guojantiemsreiškiniams–hiphopo
judėjimui,perspektyviųpoetųling
vistiniamseksperimentams,naujųjų
technologijųinvazijai įkasdienybę.
„Rimtoji“ir„laisvoji“dalys„artium
unitio“puslapiuosegriežtaiatskirtos,
tačiausvarbujautai,kadpovienu
„stogu“sutilporūstusakademizmas
irpopuliaresniostiliausdiskursas
(tokskalbėjimaskeliaisbalsaisdar
retasiratrodonovatoriškaspalyginti
suįprastineperiodika).

8 www.eforma.lt/projektas.htm 

Kaipmatyti iš šios aptakios ir
paviršinės apžvalgos, rimtų lite
ratūrologinėspakraipos svetainių
lietuviškame internetožemėlapyje
pažymėtanepergausiausiai.skait
meninėstechnologijosmūsųvisuo
menėje jaunėra suvokiamosvien
kaipneišsenkantispramogųšaltinis
arversloorganizavimoįrankis,nors
įmokslininkųiratidesniųkultūros
stebėtojųkasdienybęjosbraunasiper
lėtai.Menokūriniųbeitekstųverti
nimaspasauliniovoratinklioterpėje
darturėsbūtiišplėtotas,ištobulintas.
Elektroniniuosepuslapiuose,kita
vertus,galimaaptikti įvairiausios
stilistikosir lygiooriginaliųtekstų
su literatūrinėmispretenzijomis,
tačiauapiejųvertęreikėtųpasvars
tytiatskirai.

Trysdešimtyslietuvosistorikų,filologų,
menotyrininkųparašė studijasknygai
„lietuvosDidžiosiosKunigaikštijoskul
tūra:tyrinėjimaiirvaizdai“.Sudarytojų
pastangospateiktiatnaujintąkultūrosir
visuomenėsistorijossampratąbeiauto
rių tyrinėjimai,užgriebiantys irnaujas
temasturbūtšiąknygąpadarysneforma
liųdiskusijųobjektu.rugsėjo12dieną
įvykusiameknygospristatymevienas
išsudarytojųpamėginonetiknusakyti
veikalokoncepciją,betirglaustaiaptarti
tolesneslDKkultūrosirvisuomenėstyri
moperspektyvas,kuriasturintpriešakis
šiknygairbuvoformuojama.

XiXamžiauspabaigoježmonėslabai
mėgosavometą.Jienorėjosuvokti,
kaiptapuikiojidabartisatsiradoir
sugalvojokeistąmokslą–kultūrosir
idėjųistoriją,kuriturėjosukonstruoti
tosdabartiesgenealogiją:ištamsiųjų
Viduramžiųperlaisvėsidėjąnešantį
Renesansąirpažangiąjąapšvietąį

Naujuosiuslaikus.Šioamžiauspra
džioježmonėsnebetaipmėgstasavo
metą,betnorasjįsuvoktikažinkodėl
nesilpsta.Šiomisdienomisgalima
stebėtidarvienąreiškinį–sintezių,
enciklopedijų,žodynųsuklestėjimą.
Šioreiškiniopriežastisgalimaaiškin
tiįvairiai.Galbūttainesąmoningas
(kaikuriemsgalnet irchiliastinių
nuotaikųpadiktuotas)norasužbrėžti
brūkšnįtiespasibaigusiaisšimtmečiu
ir tūkstantmečiu.bet racionaliau
taibūtųaiškintisiekiususigaudyti
smarkiaigausėjančiuoseirnetžinovui
sunkiaiapžvelgiamuosespecialiųjų
tyrimųlabirintuose.irtainepaisant
akivaizdausfakto,kaddėltųpačių
specialiųjųstudijųraidos,visostos
sintezės irenciklopedijosnetrukus
taps tikankstesniožinojimo liudi
jimu.
Šiknyganėrasumanytakaipkokio
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norsnaujojožinojimosaugykla.Tai
nėra irbandymassusisteminti lig
šiolinęistoriografijospatirtį,pateikti
lDKkultūrosenciklopedinįžinyną.
Šiosknygossudarytojaikėlėkukles
nį,betturbūtkartuirsudėtingesnį
uždavinį,kurįsuprastigalipadėti
geraižinomashumanistų (iraušri
ninkų)posakishomineshistoriarum
ignaripueri sunt.beje,jįkadaisesavo
lietuvosistorijospratarmėjecitavo
irZenonas ivinskis.Šisnebūtinai
teisingas,bettradicijospersmelktas
posakisatėjoįgalvąmatantvisau
gantįtekstųpluoštą.irjis,kogero,
geriausiaiapibūdinasudarytojųsie
kįšiosknygospagalbasau,kartuir
kitiems,atskleistisenosioslietuvos
kultūrosvaizdą.Galbūtpažindami
praeitį, suvokdamimums tekusio
pasaulio sudėtingumąbeviltiškai
senstame,tačiautokiaperspektyva
yraautentiškesnėužamžinai jau
no, istorijosnesugadintožmogaus
naivumą.
Šiojeknygojepristatomasseno

sioslietuvoskultūrosvaizdasnėra
neipilnas,neiišsamus.sudarytojai
veikiau ieškojonaujųperspektyvų,
naujųformų,naujųsąvokųšiaiisto
rijaiinterpretuoti.irapietainorėtųsi
kiekplačiaupakalbėti.
leidiniostruktūrinisprincipasyra

nechronologinis,oteminisirproblemi
nis.siektaaptartipagrindiniuslDK
kultūrosreiškinius,neskaidantjųį
įprastaskultūrinesepochas.Tokia
strategijaleidžiašiąkultūrąsuvok
tikaipvisumąirnetrukdostebėti
vykstančiųpokyčių.XViiia.lietuvių
bajorogyvenimobūdas,skonisar
išsilavinimasištiessmarkiaiskyrė
sinuojoXVa.gyvenusioprotėvio,
tačiautebeegzistavodaugybėgyve
nimoformųirpasaulėžiūroskatego
rijų,siejusiųtuoslaikenutolusius
irdažnainetatmintiesnesiejamus
asmenis.Kitavertus,tokspožiūris
išryškina tamtikrasbendrąsias
lDKkultūrosypatybes,pvz.,peri
feriškumąirdaugiasluoksniškumą.
Nuopatlietuvoskrikšto(oištik
rųjų,kaippastaruojumetutampa
visakivaizdžiau,dar iranksčiau)

prasidėjonenutrūkstamaseuropinės
kultūrosperėmimoprocesas.lietu
vojeilgainiuisusiformavoreiškiniai,
sudaręEuroposkultūrospaveikslą.
lDKkūrėsikaipdaugiatautėvalsty
bė,kuriojeatskirossritysišsaugojo
politinįirkultūrinįsavarankiškumą.
skirtingų tendencijų susidūrimas
sukūrėsavitąkultūrinįkraštovaizdį,
kuriamesavaimesuprantamostokios
simbiozės,kurioskituose,kultūros
požiūriuvientisesniuosekraštuose
yrasunkiaiįsivaizduojamos.Rusėnų
kalbaformuluojamosRomosteisėska
tegorijosarVakarųEuroposistorinės
tradicijosmotyvai,barokasstačiatikių
irprotestantųbažnyčiose–taitikpora
šiopaveikslodetalių.
Tačiaumūsųknygosatsiradimąlė

mėneviennorassuvoktišiąkultūrinę
tradiciją.Galbūtnetkurkassvarbiau
buvopažintitostradicijosautorius,
t.y.žmones,kuriesavoužsakymais,
idėjomis,meniniaissprendimaisar
pagaliaufiziniudarbująsukūrė.Pa
žintituosžmonesreiškiapažintiap
linką,kuriojejiegyveno–socialinius
ryšius,gyvenimosąlygas,ekonominę
kasdienybę,požiūrį į gyvenimą ir
anapusybę.Taipžvelgiant,kultūros
istorijosribosišsiplečiairjiperaugaį
socialinę(galgeriaulietuviškaibūtų
sakytivisuomenės)istoriją.Dabarti
nėjeistoriografijojevisuomenėtampa
svarbiausiatyrimoproblema.Tyri

nėtojųdėmesysnuo institucijųvis
dažniauperkeliamasįasmenis,tiks
liau,įasmenųgrupes.Miestoistorija
virstamiestiečiųistorija,vienuolyno
–vienuolių,meno–menininkųirme
cenatų,knygos–skaitytojų,rašytojų
ir leidėjų.Tačiausvarbupažymėti
šio istoriografinioposūkiopobūdį.
Tainėragrįžimaspriesenosiostra
dicinėsbiografinėsasmenųistorijos,
kuripaprastaiorientuodavosiį„di
džiuosiusasmenis“irjų„idėjas“.Jau
seniaipastebėta,kadtokspožiūris
yrapernelygsiauras,atitrūkęsnuo
istorinėsrealybės,kurioje tie iški
lūsžmonėsgyveno.Ojukvisuomenės
grupė(bajorųgiminė,cechoamatinin
kai,bažnytinėbendruomenėirpan.),
kitaipnegusunkiaiapčiuopiamiluo
maiarklasės,yrabeveiktokiapat
realikaipindividas.betjeiatskirų
individųveiklosnagrinėjimuinuolat
gresiapavojusišleistiišakiųistorinį
kontekstą,taivisuomenėsgrupėssą
vokateikiagalimybiųplatesniems
socialiniamsapibendrinimams.be
to,tokstyrimaskuriaerdvę,kurioje
įmanomastikrasisskirtingųmokslų
bendravimas.Vienavertus,taidik
tuojapatsobjektas, jukantaikoks
norsžmogusvienumetugalėjobūti
įvairiųgrupių–miestobendruome
nės,giminės,parapijos,menininkų
būrelio,dvaro–narys,irkartudabar
domintiskirtingųdisciplinųmoksli
ninkus–istorikus,menotyrininkus,
literatūrologus.Kitavertus,irtai
darsvarbiau,šiųgrupiųgyvavimo
principaiyrapanašūs,taigiartima
galibūtiirjųtyrimometodologija.
savaimesuprantama,kadatskiri
mokslaiprivalotirtisavospecifines
problemas,ieškotinaujųtemų,kelti
naujusklausimus,tačiaušissocia
linisaspektasgalipadėtiintegruoti
jųpasiekimus, ir taisavoruožtu
galileistigeriaupažintipraėjusios
epochosvisuomenę.
būtentšiakryptimiturėtųplė

totismodernioji(kultūros)istorija.
beabejo, tai įateitįorientuotas
projektas,onedabartinismokslo,
kartuiršiosknygos,turinys.Gal
būtšiknygaskatinstoliausekti

Freska„lietuvosDidžiosiosKunigaikštijos
kultūros“viršelyje.vilnius.Xvia.pr.?
Tomovyšniauskonuotr.



494 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 9

v i S u o M e N ė

apieputinoširdiesmaudulį
ViRGisValENTiNaVičius

PernaitradicinėrugpjūčiokrizėRu
sijojepasireiškėatomlaivioKursk 
katastrofa.TuometprezidentasVladi
mirasPutinasbuvokritikuojamasuž
nejautrumą,kadnenutraukėatostogų
prieJuodosiosjūros.Putinasvėliau
pripažinonegeraipasielgęsir,tary
tumatgailaudamas,šiemetatostogavo
artimesnėsegalimomsnelaimėms
platumose.Šįrugpjūtįjokiųypatin
gųbėdųbenepirmąkartąnebuvo,o
prezidentastapopabrėžtinaidievotu
irstropiailankėšventasstačiatikių
vietas,kuriųgausutolimuoseRusijos
šiaurėsvakaruose.
solovkųsalosebaltojojejūrojePu

tinasapžiūrėjoXVa.vienuolyną,kurį
jamaprodėRusijosstačiatikiųvadovas
patriarchasaleksijusii.Putinasbu
vopirmojiRusijosgalva,aplankiusi
solovkusnuoXiXa.vidurio,kaičia
pabuvojocarasaleksandrasii.saloje
taippatlankėsiirPetrasDidysis;tei
giama,jogmaldomisprašytipergalės
prieššvedus,kaipvėliaupaaiškėjo–
sėkmingai.
solovkuosealeksijusiipadovanojo

Putinuimedinįkryželį,kurįlaikyda
masrankojesužurnalistaissusitikęs
Putinasišrėžėkažkąpanašausįpa
moksląapiereligijossvarbąvisuome
nėsgyvenime.Prezidentaspareiškė,
jogžmoniųlygybėspriešDievąidėja
turintitaptiRusijosvidausiružsienio
politikospagrindu.Putinaskalbėjo,
kadbekrikščionybėsnebūtųbuvę

Rusijosvalstybėsirkaddabar,„kai
vėlieškomesavęsirdoroviniųgyve
nimopamatų“,esąsvarbuatsigręžti
įištakas.
Kiekanksčiau jispabuvojoVala

amosalojeladogosežere,dalyvavo
pamaldoseišganytojoatsimainymo
katedroje.Televizijatrumpaiparo
dėsportiškaiapsirengusįPutinąsu
stačiatikiųdvasininku–begeriantį
šventintąvandenį.Valaamosalalai
komavienašvenčiausiųstačiatikių
vietų–tvirtinama,jogapaštalasan
drejusčiapastatėkryžiųpriešbeveik
dutūkstančiusmetų.
ŽiniųagentūraAssociatedPress 

pastebi, jogPutinasdažnai lanko
stačiatikių cerkves.Kunigai ir ti
kintieji įvairiaivertinaprezidento
bažnytiniųritualųišmanymą.Dau
gumatvirtina,jog,kaipšiuolaikinis
Rusijospolitikas, jisapeigasžinąs
neblogai,ypačatsižvelgiantįtai,jog
PutinasilgaidirboKGb–įstaigoje,
kuridešimtmečiaispersekiojotikin
čiuosius,–rašoAP.
Rusijosžiniasklaidojenenutrūksta

legendųapietariamąPutinoatsiver
timąįtikėjimąapyvarta.Pagalvieną
tokiųpasakų,prezidentasatsivertęs
priešketveriusmetus,kaiišgelbėjoiš
degančios„dačios“(vilos)dvidukras.
PagalkitąversijąPutinastapodievo
baimingupoto,kaimotinapadovanojo
jamkryžių,kurisbuvęspašventintas
Jeruzalėje.Maskvojeveikiančiobritų

ins ti tu to Keston,kuriospecializacija
–stebėtitikėjimolaisvępokomunis
tiniuosekraštuose, bendradarbės
JeraldinFaganteigimu,Putinui ir
kitiemsRusijosvadovamsbūdinga
demonstruotiprisirišimąprieRusijos
stačiatikiųbažnyčios:„Nepasakyčiau,
jog taisiekiakieknorsgiliau.Tai
kažkas,kąjienaudojademonstruoti
patriotizmui,nesbažnyčiaartimai
siejamasuRusijosvalstybe“.
DienraščioMoscowTimes re li gi jos 

korespondentasandrejusZolotovas
teikiadidelės reikšmės faktui, jog
Putinaslankėsisolovkuosedešimtųjų
rugpjūčiopučometiniųdieną.1991m.
vienasvadinamojoGKčPnariųbuvo
tuometinisPutinoviršininkas,KGb
vadovasVladimirasKriučkovas.„Kai
Maskvojeaktyviaisvarstomas1991m.
pučopalikimas,prezidentasnesirodo
irniekoapietainekalba“,–aiškino
Zolotovas.Kitavertus,Putinasišsi
rengiaįfaktiškaimaldininkokelionę
pošventąsiasvietasRusijosšiaurėje.
Vizitassolovkuosebuvęssvarbiau
sias.PasakZolotovo,„tailabaisub
tilus,atsargusbūdasduotikonkretų
signalą, jog jisprisimenatarybinio
laikotarpioaukas“.Jonuomone,Pu
tinuisvarbiausiavienytitautą,todėl
jisvengiąsstaigiųjudesių.
Galimasdaiktas,kadPutinosiun

čiamųsignalųbūtaperdėmsubti
lių–jis,kaipiraleksijusii,nėžodžiu
neužsiminėnetikapiepučą,bet ir
apiesolovkuosedarleninoįsteigtą
pirmąjąkoncentracijosstovyklą,ta
pusiąpavyzdžiu,pagalkurįvisoje
sovietųsąjungojeišsiskleidėtai,ką
solženycinaspavadinoGulaGosaly
nu.Manoma,jogsolovkuosežuvonuo
30000iki40000žmonių.Paradoksalu
irtai,jogbūtentčiaPutinasšaukiasi
„naujų“,krikščioniškųdoroviniųpa
matų,norėdamasjaisužpildytipoko
munistinę„dorovinę“tuštumą.Kitaip
sakant,Rusijosprezidentoširdyje
tuščia,nustojusgaliotikomunizmo
statytojokodeksui,kuriopaprasta
ittrijųpirštųkombinacija„dorovė“
– tikslaspateisinapriemones– ir 
buvopamatas, antkurio statytas 
GulaGas.Manding,nebūtųsugriu

praeitiespaliktaispėdsakais.Juk
netmažosdetalėsatradimas,kaip
kadgalėtųparodytidarneparašyta
knygosviršelįpuošiančios freskos
istorija,neretaiatveriaplačią is
torinėsatminties teritoriją.Teks

taisprikeliamidaiktaiarsampratos
įgyjanaujasreikšmes,otoksderinys
yradabarties ir praeitiesdialogo
prielaida.Dialogo, kuris kaskart
parodo,kaddabartisnėravienintelis
visakomatas. 
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vusissRs,nereikėtųPutinuipa
mokslautiapie„visuomeninę“tikė
jimonaudą,tuometirbepopųbuvo
tvarka,irdarkokia.
ĮtakingasPutinokomandosnarys

GlebasPavlovskisneseniaipareiškė,
jogRusijojeaktyviaikuriasipilietinė
visuomenė,irkadtosvisuomenėsir
joskūrimolyderisesąsnekaskitas,
oPutinas.Taitarytumpatvirtina
politologoandrejausKagarlickio
mintį,jogRusijojedabarįsitvirtino
naujapolitinėsistema–komandinė
demokratija.Juokaijuokais,tačiau
tokiukeliušioješalyjegalimatoli
nueiti.KritikuodamaskolegosGe
offreyHoskingopomėgįaukštinti
neribotasirslėpiningasrusųliau
diesgalimybes,žinomasistorikas
RichardasPipesasprimena, jog
Rusijojevienasžmogus, jei jispa
čiameviršuje,galidaug,pavyzdžiui,
PetrasDidysisnutempėRusijąten,
kurnorėjo,priešfaktiškaivisųpa
valdiniųvalią (PipesR., „Didthe
PeasantsreallymakeRussia?“,in:
TimesLiterarySuplement,200108
24).Pipesuinetrūkstapavyzdžių
–saujelėsbolševikųperversmas,
stalinas, ivanasRūstusis.Štai ir
borisuiJelcinuipakakotinkamu
laikutinkamojevietojeužsiliptiant
tankoirše...iškovotademokratija.
Komandinėjedemokratijojesvarbuuž
imtikomandinęaukštumą.Nereikėtų
pamiršti,jogGKčPsustabdėįJelcino
kvietimąatsiliepusikeliųdešimčių
tūkstančiųžmoniųminiaseptynmili
joninėsMaskvoscentre–150000000
gyventojųšaliessostinėje.Neišeinaiš
galvospokalbissuvienumaskviečiu,
kurispasakojaperversmodienomis
gėręsalųkartusuuniversitetostudi
jųdraugaisirapieįvykiussužinojęs
pokeliųsavaičiųišspaudos,kurioje
pastebėjo,kadGorbačiovąpakeitė
Jelcinas.Kaimesbuvomeprilipęprie
televizoriųekranų,Rusijoje tokių
buvokurkasmažiau.Dešimtiesme
tųpučojubiliejųtaippatšventėvien
Vakarai,oRusijairjosprezidentas,
kaipmatėme,jįsutikosubtiliai–ci
tuojantlietuviškussubtilumoklasikus
–„kadtikkonorsnesuprieššinus“.

Varšuvojegyvenantiamerikiečių
žurnalistėanneapplebaumneseniai
lankėsibuvusiojeGulaGosostinė
jeVorkutoje.Dalydamasikelionės
įspūdžiais(Spectator,20010728),ji
rašo,jog200000dabartiniųbuvusios
GulaGosostinėsgyventojųįsitiki
nę,jogVorkutayrapatinuostabiausia
vietapasaulyje, irkaltinavisokius
„vagisdemokratus“siekimuuždaryti
miestą.Veikbeišimčiųvorkutiškiai
supasididžiavimupateikdavovieną
irtąpatįklausimą:„arginenuostabi
mūsųVorkuta?“sunkuįsivaizduoti
dabartinioOsvencimogyventojus,
siūlančius užsieniečiams žavėtis
savomiestu,tačiauVorkutojegyve
nantieji tikisipagyrų,applebaum
žodžiais, „bjauriammiestui,kuris
tikrąjatožodžioprasmepastatytas
antstalinoaukųkaulų(vasarąnuo
latjudantisamžinasisįšalasdažnai

iškeliakauluspaviršiun)irkurio
tolesnįegzistavimąužtikrinotik
sovietųsąjungosnesugebėjimas
skaičiuoti tokius dalykus, kaip
„kaštai“ir„pelnas““.
WashingtonPostkorespondentas

RobertasG.Kaiserislankėsikita
meantžmoniųkaulųpastatytame
mieste–Norilske.čiavaizdelis
gyvesnisbentūkyje,nesveikia
didžiausiaspasaulyjenikeliokom
binatasNorilskonikelis,kurįpri
vatizavovienasmiklesnių rusų
oligarchųVladimirasPotaninas.
Kaiserisrašo,jogpraėjusįdešimt
metįestai, latviai ir lietuviaičia
pastatėpaminklątūkstančiamsNo
rilskežuvusiųbaltijostremtinių.
Kiekvėliaupaminkląsavosioms
aukomspastatėlenkai.Šiąvasa
rąnetikėtaiatsiradodarvienas
paminklas.antvarpinės su tri
misvarpais,baigtosstatytiliepos
mėnesį,priešpatPasauliobanko 
prezidentoJamesoD.Wolfensoh
novizitą,kabopaminklinė lenta
sutokiuužrašu:„Norilskolagerių
politiniamskaliniamsnuodėkingų
palikuonių.Norilskonikelis“.
„Pilietinėsvisuomenės lyderis“

Putinas gali nenusiminti – po
komunistinė dorovinė tuštuma
laipsniškaiužsipildo,žinoma,ne

solovkųirVorkutos lageriųreflek
sija.Karščiausia šaliesdorovinių
„dūmų“temašiąvasarąbuvoginčas
dėl sumanymoMaskvoje surengti
buliųkautynes.Prieš„žiaurųreginį“
kategoriškaipasisakėstačiatikųhie
rarchai,taspatsaleksijusii.buvo
keletaspiketų,kuriuoseprotestavo
jaunimassuPutinoportretaisant
marškinėlių,pristatomaskaipap
linkosaugossąjūdis.Kažinkokssos
novskis,ordinaisbetarpųapsagstyta
sovietiniogenerolouniforma, taip
pat„aplinkosaugininkas“,perCNN 
televizijąaiškino,jogkoridos„nuodė
mė“nesuderinamasurusųtauta,už
kuriąhumaniškesnėsnesąpasaulyje.
GalopMaskvosmerasJurijuslužko
vas,reikiamanyti,TrečiosiosRomos
pilietinėsvisuomenėslyderis,koridą
uždraudė.

v i S u o M e N ė

prezidentasvladimirasputinasišganytojoatsi
mainymovienuolynevalaamosaloje,Karelijoje.
2001m.rugpjūtis.epaelTa
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Gyvendamiglobalėjančiamepasaulyje
visdažniausuvokiame,kadjausda
miesilaisviirnepriklausomi,esame
vislabiaususietivienisukitais.Eko
logųnuomone,visimes–penketassu
viršummilijardų–gyvenamešiltna
myje,vadinamameŽemėsplaneta.
Šiltnamismusišaugino.Kolmūsų

nebuvodaugirkolmūsųgyvenimiš
kosambicijosbuvokuklios,atrodė,
kadkiekvienasesamelaisvaselgtisir
galimenekreiptidėmesioįšiltnamio
konstrukciją.Tačiaudabar,kaimūsų
tiekdaugirnoraidideli,nejučiasu
vokiame,kadgyvenamenetokiame
jauberibiamename,ir,norintatida
ryti langelįar„išleistigarą“,reikia
visųbendrosutarimo.Pasijuntame
bendrabutyje,kurkiekvienas,tegu
irnepriklausomassavotautosarben
druomenėsląstelėje,yraatsakingas
užkitasbendruomenes.
Šiltnamisleidžiafiziškaiišgyventi,

bejo–beatmosferosirozonogyvybės
–biologiškaiegzistuotinebūtųįmano
ma,tačiaušiandienšiltnamyjegali
atsitiktinegerųdalykų.Jokonstruk
cijanėratokiatvirtairnepajudinama,
kaipatrodėanksčiau.
Pastaruojumetupasaulis susir

go,susirgoperkaitimu,vienagana
tikėtinašiltnamioliga.Globalusat
šilimas–vienasekologiniųglobali
zacijos„laimėjimų“.Ekologaiskiepija
supratimąapieperkaitimokeliamus
pavojus.Prognozuojama,kad išlie
kantdabartinėmstendencijoms,per
būsimąjįšimtmetįorotemperatūra
vidutiniškaipakilsnuo1iki3,5laips
nio.Taireiškia,kadjūroslygispakils
nuo15cmiki95cm,nesištirpsdalis
poliarinių ledynų.Galima tikėtis
daugiausausringųperiodų,uraganų,
ekstremaliųtemperatūrossvyravimų.

Šiltnamis

EGiDiJusVaREiKis

Pasakpesimistiškiausioscenarijaus,
globaliejiefektaiesąnesulaikomi–čia
nepadėsneimiškųsodinimas,neioro
valymas.augalaiutilizuojatikvieną
vadinamųjų„šiltnamiodujų“–anglies
dioksidą.Tai,tiesa,svarbiausiaskom
ponentas,tačiau...Daugiauproblemų
keliametanas,azotooksidai,fluoro
junginiai.
Priešgerusdudešimtmečiusatrodė,

kadekologinesproblemasgalimaiš
spręstimažiauteršiantaplinką,suku
riantefektyviasvandensirorovalymo
sistemas.Josbuvosukurtos.Europair
Šiaurėsamerikagerokai
apsivalė.bettonepakako.
OzonoskylėviršPietųaši
galiotaporimtusignalu,
kadekologiniųproblemų
ikigalonegalimaišspręs
tinėvienoje atskiroje
šalyje.
Jeiprocesastęsis,afri

kojesumažėsderliai,išsiplėsdyku
mos,ypačPietų,ŠiaurėsirVakarų
afrikoje,kurdykumosjauiršiandien
plotulenkiarespektabiliasEuropos
valstybes.TankiaiapgyventusNige
rijos irsenegalorajonus imssemti
vanduo.azijojenuoklimatokaitos
kentėstropiniairajonai,kurie irgi,
kaipžinoma,yrabene tankiausiai
apgyventivisojemūsųplanetoje.Eu
ropąjaušiandiensiaubiapotvyniai,
jųturidaugėti,nessuyranatūrali
vandensapytaka,kiekvienaismetais
daliskalnų ledynų irkitovandens
vis labiau imskeltigrėsmęsaugu
mui.Panašiaigalinutiktilotynų
amerikoje–kultūriniųaugalųplan
tacijosatsidurspavojujedėlsausrų
irkatastrofiškų... liūčių,oŠiaurės
amerikoje pranašaujamas preri
jųsausėjimas irpakrančiųerozija.

australijosDidysisbarjerinisrifas
išnyks,daugelįRamiojovandenyno
salų tekspaprasčiausiaievakuoti,
jospasislėpspovandeniu.apibendri
nantgalimateigti,kadklimatastaps
atšiauresnis,jokaita„šiurkštesnė“:
sausrosgalikaitaliotissupotvyniais.
Prognozuojama,kadpagerėssąlygos
maliarijai,šiltinei,pradėskistiflora
irfauna.Darilgalaikiškesnespasek
mesnevisadalengvanumatyti...
suprantama,kadprognozėsniūrios

ir jaušiandienreikiabentpradėti
galvoti,kaip tadagyvensimesavo

šiltnamyje.Prognozėmis
galima netikėti, jos iš
tiesųnebūtinai išsipil
do,antaižmonėsišmoko
išsivalytiupes,ežerusir
jūras,irprognozė,kadjos
virspamazgųduobėmis,
nepasitvirtino. Tačiau
netikėjimasprognozėmis

neatleidžianuoatsakomybėsirnebū
tinaigarantuoja,kadbusgeriau,nei
prognozuojama.
ardabartinishomosapiensgaligy

ventirealios,onekokiosnorsteorinės
globalizacijossąlygomis?Gamtosau
giniusprojektussunkukoordinuoti;
ekologinėbūsenapagerėjatiktada,
kaižmogussavokailiupatiria,kątai
reiškia...
Pastaraisiaismetaissurengtakele

tastarptautiniųforumų,bandžiusių
pradėtirūpintisglobaliuojušiltna
miu.RiodeŽaneirosusitikimeprieš
beveikdešimtmetįapie taigarsiai
prabilta,oKiotosusitikimaspriėmė
irpaskelbėdokumentą,turėjusįtapti
sprendimogaire.
VadinamojoKiotoprotokolo,dėl

kurio tebeverdaaistros, esmėpa
prasta–mėginamasusitartidėlįorą

vienas pasaulis
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išmetamųcheminiųmedžiagų,didi
nančiųšiltnamioefektą.Oficialiai
taiJungtiniųTautųklimatokaitos
konvencijosKiotoprotokolas,pasira
šytasprieštrejusmetus,tačiautaip
irneįsigaliojęs.Protokolastaikytinas
labiausiaiišsivysčiusiomsvalstybėms
(tokiųapie40)2008–2012m.,betdar
netaikomasvadinamajamtrečiajam
pasauliui.
atrodytų,viskaspaprasta.Šiltna

mioefektas–globalu,tadjokiokito
veikimo,bebendro,čianeišmąstysi.
„Šiltnamiodujos“–angliesdioksidas,
metanas irkitos,daroklimatąvis
šiltesnį,otaiveikiavandensapyta
kąirtaiptoliau.aišku,kadįprastos
būsenostrikdymasgamtaipavojin
gas.Kiotoprotokolasnurodo,kadiki
2012m.išmetamųdujųkiekisturisu
mažėtibeveik5%.Tačiauprotokolui
įgyvendintireikiadarvienoglobalaus
efekto–pasiryžimoveiktibendrai
irindividualiaiatsakytiužaplinkai
padarytąžalą(mokateršėjas).beje,
patiklimatokaitoskonvencija–dar
1992m.JTOdiplomatijosproduk
tas,oJungtiniųTautųautoritetas
nėratoks,kad jųdokumentaibūtų
traktuojami su derama pagarba.
Mažato,išEsšalių„reikalaujama“
8%,išJaV–7%,išJaponijos–6%.
Otaijaudirvanesutarimamsirnet
konfliktams.
Dardaugiauesamanaudingųgud

rybių–valstybės,norinčios„išmesti“
daugiau,galinusipirktikvotas iš
šalių,kurios jųneišnaudoja, taigi
šiltnamioefektastampapreke.Globa
lizacijasuteikiagalimybę,netgiverčia
prekiautiišmetamomisdujomis.Kvota
yraglobaliprekė;svarbunetai,kad
vienašalisgalyrageresnėužkitą,o
tai,kadvisosveiktųkartu,tadkvotas
geriaupirktiirįgyvendinti,negune
įgyvendinti.baudosyradidelės,tad
pardavinėti limitusapsimoka,apsi
mokajuosirpirkti.atskirosešalyse
skiriasiirkaina,iršiltnamioefekto
„gamybos“mastai.Galimybėspirkti
parduotinemažos,tačiau„šiltnamio“
rinkadarnesuformuota,nėrajiirde
taliaiteisiškaisureguliuota.
Neatsakyta įklausimą,ar tikrai

lokaliaiišmetamųdujųkoncentracija
nėratokianekaltairtaipmažaiglo
balizuota,–ogallokaliaipridarysime
naujųozonoskylių.atskirosešalyse
skiriasi irnustatymometodikabei
vietiniaireikalavimai,tadikigalone
standartizuotasistemataippattampa
stabdžiu.VienaišJaVabejoniųyra
mokslinisnepagrįstumaskaikurių
teiginių,beto,amerikiečiamsneaišku,
kodėltokiekuklūsreikalavimaibesi
vystančiomsšalims,kuriosšiandien
iryradidžiausiosteršėjos.išeina,kad
mokaneteršėjas,oturtingasis.
DarikiKiotoirmūsųdienųpasaulis

pergyvenonevienąekologinękatast
rofą,tamtikraprasmenetvadintina
anųlaikųmastaisglobalia.
antikosgraikaisugebėjopakeisti

savoklimatą(atrodo,įblogąjąpusę),
sunaikinęmiškusirnemažusplotus
pavertędykumomis.Neatsitiktinaikai
kuriesenųjųmiestųgriuvėsiaistunk
sotokiųdykumųviduryje, irsunku
suprasti,kodėlmiestasstatytasnei
prieupės,neikokiojekitojegeografiš
kaisvarbiojevietoje.savaiplokalinį
klimatąpakeitėpramonėsaugimas
VakarųEuropoje,savaip–gyvulinin
kystėaustralijoje.idantbadošmėkla
išnyktų iš žemėlapio, įgyvendinta
žaliojirevoliucija–sukurtadaugybė
genetiškaimodifikuotųarnenatūraliai
produktyviųaugalųveislių.Tadšian
dienbadaujamatikrainedėlmaisto
trūkumo,oveikiaudėlkaroarkai
kurių„politinių“sprendimų.Valgyti
yraką,tačiauvarginguosekraštuose
sugebėjimaspramisti iršioks toks
ekonomikoskilimasveikiaipersilieja
įgyventojųskaičiausaugimą,tuotar
pu„civilizuotas“pasaulispasišiaušė
priešgenetikospasiekimus.
beje,nedidelisekologinisakibrokš

tasatliktas irKuršiųnerijoje,kur
natūraliospustomoskoposapsodin
tosmedžiais,sutrikdantnatūraliąjų
būseną,–akibrokštas,šiandientapęs
aplinkosaugininkųjauemocingaigi
namuobjektu.arjisturibūtitoks,ar
jisgaliirturibūtikitoks;irkasyra
žmogussavobiologinėjeaplinkoje–jos
šeimininkas,josdalis,joskeitėjas?
Šiltnamio temperatūraikylant,

emocinispasirengimasjąkaipnors
mažintineatrodopakankamas.leng
viausiaapkaltintiamerikiečius,kad
jienenorimokėtitųdideliųpinigų,
kuriuosJaVpagaljospotencijąmo
kėtipriskirta.amerikiečiaiantglo
balizacijosaltoriausjaupaaukojoga
limybęnepriklausomaitvarkytisavo
vidausreikalus,odabar jie tampa
kalti,kadpasaulisnetaipteigiamai
globalus,kaipturėjobūti.Kaireikia
mokėtiužšiltnamį,paaiškėja,kad
dėlviskokaltiamerikiečiai,nestur
tingi,beiEuroposkolonizatoriai,mat
kadaisevaldėpasaulį.Visainekalti
tie,kurievadinamajameTrečiajame
pasaulyjekuriapigią,betitintaršią
industriją,visainesiklausydamiap
linkosaugininkųpatarimų.Jiemat
kadaisenukentėję.Visainekalta
kokianorsparanojiškaimperija,nes
josniekaipneįmanomaprisiprašyti
elgtispadoriai.
VienintelėVidurioEuropadėlsavo

nenumaldomonorotaptivakarietiš
kasudideliuentuziazmuvykdotas
aplinkosauginesprogramas,įkurias
afrika,azijairdardidelėdalisame
rikosįpietusnuoRioGrandėstiesiog
nusispjauna–tegujankiaiužviską
atsako,netužskyles,nesjiegyvena
gerai,oirkitiemstonorisi.Tegulir
ozonoskyliųsąskaita.
Globaliamepasaulyjevisdargy

venameskirtingai, irskirtingaigy
vensime,kolšaliaglobaliųprojektų
neatsiras irglobaliatsakomybė,ne
vienfinansinė,betirkurkasabstrak
tesnėirreikalingesnė–moralinė.
Kadaisežinomasfantastasarthuras

C.Clarke’asmanė,kadžmonijapajėgs
kovotiužsave,užsavoplanetosinfra
struktūrą,oreikaluiesantiružhomo
sapiensišlikimą,kaiplanetašiltnamis
nebeegzistuos.Vienamejoapsakymų
žmonija,priešsauleivirstantnova,
sugebėjosusikurtikažkąpanašaus
įkosminęNojausarkąirpabėgtiiš
yrančiossaulėssistemos.autoriusgal
irnebuvopesimistas,tačiaunenagri
nėjoklausimo,kasmokėsužbilietus
tojetolimoje(švėsioje?)ateityje,kai
jankiųdoleriaiirbaltaveidžiųeurai
busišdalytivisiemspotruputį...

vienas pasaulis
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J. E. Respublikos Prezidentui
J. E. Ministrui Pirmininkui

J. E. Kultūros Ministrui
Vilniaus miesto Merui 

iniciatyvaatstatytiŽemutinėspilies
rūmus (dabardažniausiai,betne
autentiškai, vadinamus Valdovų
rūmais)susilaukėnemenkovisuome
nėsdėmesio.Deja,ikišiolirpareigūnų
veiksmuose, iržiniasklaidos infor
macijojevadovaujamasitik„atstaty
mo“iniciatoriųargumentais,nuolat
nutylint,kadklausimastebėra la
bai ginčytinas,norsniekasnesu
abejojo,kadVilniaus senamiestis
turibūtitvarkomaskompleksiškaiir
strategiškai.
skubiai telkiamos aukotojų ir

biudžeto lėšos,netneparengusaiš
kiospastatoirbūsimojopanaudojimo
koncepcijos, sudaropsichologinį ir
moralinįspaudimąpradėtistatybos
darbus,kadirkastoliaubūtų.
susidarosituacija,kaivienpusis„at

statymo“propagavimas,apeliuojantis
į tautinęsavigarbą,tautosvienybę
irkitasneginčytinasvertybes,kuria
atmosferą,kuriojepriešingapozicija
lengvaigalibūti įvardytakaip„de
struktyvi“irnet„nepatriotinė“.
Tuotarpuvisiškaineaišku,koks

atstatymoprojektosantykissuVilni
aussenamiesčioregeneracijosplanais.
Niekaipneatsižvelgiamaįpasikeitusią
urbanistinęKatedrosaikštėssituaciją.
Žygimanto augusto pastatydinti
rūmaitebuvodalisŽemutinėspilies
komplekso,išdėstytokitokiamenegu
šiandienkraštovaizdyje.

Matydamisituaciją,kuriosįkaitais
nesunkiaigalime tapti,norėtume
atkreiptiJūsųdėmesį įšiasaplin
kybes:
1.Žemutinėspilies rūmainelai

kytinilietuvosvalstybingumosim
boliu,nes:
a. jie funkcionavokaipvisavertė

didžiųjųkunigaikščiųrezidencijatik

kiekdaugiaunegušimtąmetų;
b.didžiausia jųistorijosdalissu

sijusisulietuvapoliublinounijos,
kaišaliesvalstybingumasbendroje
lenkijosirlietuvosvalstybėjebuvo
apribotas;
c.lDKliteratūrojekaipvalstybin

gumo s imbo l i s  akcentuo jama
aukštutinėpilisantGediminokalno,
jinetgi lyginamasuRomosKapito
lijumi;
d.pomaskvėnųinvazijosXViia.

viduryje rūmai nebuvo atstatyti,
priešingaineikitiVilniauspastatai,
otailiudijatuometiniųvalstybingumo
formųkrizę;vėlesnivaldovaiapsis
tojimuiVilniujerinkdavosididikų
rezidencijas, opolitiniogyvenimo
centrubuvotapęsGardinas;
e.Rūmųliekanųirmiestogynybinės

sienosnugriovimasvertintinaspirmi
ausiainekaipvalstybingumosimbolių
naikinimas,okaipnorasįgyvendinti
XiXa.pr.urbanistineskoncepcijas,
analogiškaikeitusiasvisosEuropos
miestųvaizdą(atkreiptinasdėmesys,
kadkurkassvarbesnisvalstybingumo
simbolis–VaršuvosKaraliųrūmai
likonepaliesti).
2.Dažnaipasitelkiamosatstatymo

paralelėssuVaršuvosarGdansko
pokariniuatstatymunekorektiškos,
nesignoruojamasvisiškaiskirtingas
ikonografinėsdokumentacijos,istori
nėstradicijostęstinumo,politinėssi
tuacijoslygis.Pokariniuosesenamies
čiųobjektųatstatymuose remtasi
netikgausios ikonografijos,bet ir
mokslinėsobjektų inventorizacijos
duomenimis.KalbantapieŽemutinės
piliesrūmus,sąvoka‘atstatyti’išviso
nevartotina (ypačrenkantaukas),
kaipklaidinanti.
3.Turistiniuir istoriniupožiūriu

objektasbusmenkavertis,nes:
a .  neįmanoma atkurt i  jokio

autentiško interjero,oeksterjeras
žinomaslabaifragmentiškai;
b. statinysdisonuossulauryno

GucevičiausprojektuotaKatedrair

visuarchitektūriniuXiX–XXa.kon
tekstu:XiX–XXa.pastataisaplink
Katedrosaikštę,Gediminopaminklu,
dabartiniaislietuvosNacionalinio
muziejauspastatais;
c.nepagerinsVilniauskaipturis

tiniomiestoįvaizdžio,kuriamkenkia
apleistosŠv.Kotrynos,MarijosPa
guodos,Šv.stepono,Misionieriųirkt.
bažnyčiosarbatiesiognesutvarkyti
senamiesčiokiemai,kontrastuojantys
suneseniainudažytaisfasadais;
d.Rūmaineiarchitektūra,neipuo

šybaneprilygsvaldovųrezidencijųtipo
objektamsEuropoje;panašiaiatstaty
tasarsenalasnetiknetapoturistų
traukoscentru,betirarchitektūriniu
požiūriuneturiistorinėsvertės.
4.ligišiolneaišku,kammanoma

skirtinorimus „atstatyti“ rūmus:
Tautosnamųidėjaperdėmabstrakti
irniekonepaaiškina.Nepagrįstas
irsumanymasįkurtiTautos istori
josmuziejų,kai šaliaanalogiškas
istorijosmuziejusjauyra.Jeireikia
reprezentaciniųarkoncertiniųsalių,
verčiaupastatytikokybišką šiuo
laikinįpastatą,kadirsumanytame
moderniamekvartaledešiniajame
Nerieskrante.Katedroslobynaskaip
bažnyčiosnuosavybėirlDKlaikais
niekuometnebuvopainiojamassu
valstybėsinstitucijomis,tadjoekspo
navimasvadinamuosiuoseValdovų
rūmuosebūtųistorinėbeprasmybė.

Piliečiųiniciatyvairvalstybėspa
stangosišsaugotiirgausintiistorinį
paveldągalėtųįgautiproduktyvesnę
kryptį:
1.Reikėtųsukurtitikrųjųvalstybin

gumosimbolių–Vilniausaukštutinės
ir Trakų pilių, signatarų namų,
PrisikėlimobažnyčiosirPrezidentūros
Kaune–atgaivinimokoncepciją.be
to, valstybingumo simboliai nėra
vienpastatai,tadilgaamžįsuverenų
lietuvos valstybingumą liudijan
tyspaminklai–lietuvosMetrika
irlietuvosstatutai–nusipelnonė
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kieknemenkesniolietuvospatriotų
dėmesioirlaukiadosnesnėsparamos
tyrinėjimamsirpublikavimui.
2.atkreiptinasdėmesysirįpoliub

lininėslietuvosvalstybingumopuo
selėtojųdidikų (sapiegų,Radvilų,
sluškų)rūmus,kurieikišiandienstovi
apleisti,orekonstruotibūtųVilniaus
puošmena.
3.Vilniauslankytojųdėmesįlabiau

neiXXia.sumūrytipastataipatrauktų
tvarkingassenamiestis,atnaujintiir
sutvarkytiautentiškimiesto
rūmai,bažnyčios,namaiirkiemai.

Pasirašo:
„NaujojoŽidinioAidų“vyriaus.

redaktoriusSauliusDrazdauskas,
„Kultūrosbarų“vyriaus.redaktorius
BronysSavukynas,„Aidų“leidyklos
direktoriusVytautasAlišauskas,„Bal
tųlankų“leidyklosdirektoriusSau
liusŽukas,kun.JuliusSasnauskas,
rašytojaiTomasVenclova,Antanas
Gailius;dr.PauliusV.Subačius(VU),
dr.NerijaPutinaitė(LFSJ);istorikai:
dr.EligijusRaila,LiudasJovaiša,
RemigijusČernius,NerijusŠepetys
(visi:VU),MindaugasPaknys(Kultū
ros irmeno institutas); teisininkas
GintarasSteponavičius.

Kas yra dva sin gu mas 

Įdomusžodispasirodėesąsdvasin
gumas.Keistajovartojimopasmus
kelionė.Pirmiauįjunktavartoti,poto
imtasvarstyti,kamtasžodisreikalin
gas.Nežinia,iškuratsiradęs.Nežinia,
kodėlatsiradęs.Nežinia,kąjisreiškia.
Galiausiaiimtamanyti,kadgaljisiš
visoniekonereiškia.
Tokiesvarstymai„NaujajameŽi

dinyjeaiduose“Nr.6Tatjanosalek
nienėsstraipsnyje„alergijadvasin
gumui“.svarstytataip,kadnebūtų
nuspręsta.Yrasąmojausirvartojimo
faktų,daugiaukaip irnieko.Toks
apibūdinimasnėrastraipsniopapei
kimas.Reikalingiirnekąpasakan
tysstraipsniai,o juosparašytidar
sunkiaunegukąnorspasakančius.
bandaueiti lengvesniukeliu.Žodį

„dvasingumas“būtųgalimasuprasti
viensavoprotupagalvojus,netirne
siremiantautoritetais.Jisturėtųne
visaitąpatįreikštitikintiemsirneti
kintiemsžmonėms.Tikintiemsdvasi
niųbūtybiųbuvimujisturėtųreikšti
nedvasinės,tiksliau–neviendvasinės
būtybės–žmogauspanašumąįgryną
siasdvasias.Dvasinėsbūtybės,tiesa,
tikimosgerosirblogos.
Dvasingumuįprastavadintipanašu

mąįgerąsiasgalbūttodėl,kadpiktoji
dvasialinkusireikštispermedžiagą
–kūną.Žmonės jaučia josveikimą
kaipnevaldomosmedžiagostrauką,
omedžiagossuvaldymasyragerosios
dvasiosapraiška.Taipparašyta ir
šv.Pauliauslaiškegalatams:„Kūno
darbaigeraižinomi–tai[...]priešiš
kumas,nesantaika,pavyduliavimas,
piktumai,vaidai,nesutarimai,susi
skaldymai,pavydai“(Gal5,19–21).
Parašyta ir apiedvasią: „Dvasios
vaisiaiyrameilė,džiaugsmas,taika,
kantrybė,malonumas,gerumas,išti
kimybė,romumas,susivaldymas“(Gal
5,22–23).irpatarta,kaipelgtispagal
dvasią:„Nesivaikykimetuščiosgarbės,
neerzinkimevienikitų,nepavydėkime
vienikitiems!“(Gal5,26).
Dvasingumaspažįstamasišvaisių.

Tikintiesiemstaiyravienoksarki
toksšventumas.Tikintiejisupranta,
kasyradvasingumas,bettasžodis,ir
Tatjanaaleknienėtaiprašo,jųbuvo
retokaivartojamas.sakoma:pranciš
koniškasarkitoksdvasingumas,taip
susiaurinusjoreikšmę,nurodantku
riosnorsrūšiesDievogarbinimobūdą.
Kitųvartojimopavyzdžiųtarsinebu
vo.Galimapaaiškinti,kodėlnebuvo.
Tikinčiųjų siekiamsar jųelgesiui
apibūdintiyrakonkretesniųžodžių.
Šiamreikiapaaiškinimų.Jis irpa
vartojamassupaaiškinimais.skaitau
vyskupoliudvikoPavilonioKaunoar
kikatedroje1979m.sakytąpamokslą,
išspausdintąanometoperiodiniame
pogrindžio leidinyje „Rūpintojėlis“,
praėjusiaismetais išleistameviena
knyga,p.440.Pirmųjųkrikščionių
gyvenimasapibūdintas:dvasingi,
betyrairpaaiškinimas.išapaštalų
darbųknygos:„Jieištvermingailai

kėsiapaštalųmoksloirbendravimo,
duonos laužymo irmaldų“ (Apd2,
42).irpatiesvyskupožodžiais:„Štai
kokietikriejikrikščionys–klusnūs
apaštalams,broliški tarpusavyje,
susivienijęsuKristumi...“irvisoto
apibūdinimas–dvasingi.Darpapil
dant:„Jiestiprinosibendramaldair
bendrakomunija.Jųtarpusaviovie
nybėplaukėišdvasinėsvienybėssu
Dievu.broliškaskrikščioniųsugyve
nimasstebinovisus,kuriemstikteko
juospažinti;ligimūsųlaikųišlikotoks
nuostabusposakis:Žiūrėkite,kaipjie
vienaskitąmyli!“
Žodispavartotas,žodispaaiškintas.

bepaaiškinimųjismažiaupriimti
nas.Yrakonkretesniųžodžių.Krikš
čionyssiekiadorybių.Krikščionys
siekiašventumo.Krikščionyssiekia
Dievo.Taikonkretu.Opo žodžiu
„dvasingumas“galislėptisniekone
siekimas.Galtodėlarkivyskuposigito
Tamkevičiausjaušiųdienųrašinyje
„Meilės ištikimybė“,spausdintame
„Valstiečiųlaikraštyje“Nr.42(8025),
žodispapeiktas,citata:„atgavęlaisvę,
žmonėskalbėjoneapietikrąją,įsišak
nijusiąDievomeilę,oapieneaiškų
dvasingumą.iškažkur irkažkodėl
vietojaiškausnenaudojamožodžione
aiškausirpernelygdažnainaudojamo
atsiradusio?Veikiausiaitoneaiškaus
žodžioprireikėnevisaisąžiningiems
netikintiesiems.JieDievunetiki,bet
nori,kadKažkasbūtų.Dargeriau,kad
taskažkasbūtųnekonkretus,taigiir
neįpareigotų.Taiirpritikojiemsma
žaikąsakantisžodis„dvasingumas“.
Jeigunori,galijoniekaipnesuprasti.
Galisuprasti, jeiguesisąžiningas,
kaipkažkąarbetką,kasyramažiau
medžiaga.
Taiįimtasįjįirmenas,irmuzika,

etiniaiirestetiniaipojūčiai.Yrabuvę
nettokiųsvarstymų,kadknygųskai
tymasyrabuvęsdvasingumas,oėmus
naudotisinternetu,dvasingumasišnyk
siąs.Esantneaiškumui,yragalimybė
irnesąžiningaižodžiuspekuliuoti.
KaipparašytaTatjanosaleknienės,
kadtingumasirnesugebėjimastvar
kytimedžiaginiusreikalus imamas
vadintidvasingumu.Galimasirdar
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didesnisnesąžiningumas– tyčinis
jokartojimasbeprasmės,kadbūtų
atgrėstanuoto,ką jis iš tikroturi
reikšti.sąmoningassiekissukeltijam
irjotikraiprasmeialergiją.
Šiuometumadasdiktuojanetikin

tieji,taigrįžojau„perkeistas“dvasin
gumasirtikinčiųjųvartosenon.Tokį
perkeistąjįirpapeikėarkivyskupas
sigitasTamkevičius.Dievomeilėyra
prasmingižodžiai.Odvasingumui
alergija išnyktųtiksugrąžinusjam
tikrąjąprasmę.Jaisugrįžus,nereikė
tųtožodžiodažnaisakyti,obūtųta
riamižodžiaiaiškesni,gerieji.

GražinaTrimakaitė

Apie gar bėt roš kas, me ta fo ri nius 
įvaiz džius ir Val do vų rū mus

Reikiapagirti„NaujojoŽidinioai
dų“redakciją,kadValdovųrūmųat
statymoklausimuijiskiriaišskirtinį
dėmesį.Tailiudijabirželionumeryje
pirmustraipsniuspausdinamaEligi
jausRailospolemika.Taitema,kuria
iš tiesųverta išsamiai,kiekgalint
dalykiškaidiskutuoti, ir tamtikru
laipsniutosdiskusijosvyksta.Ypač
pažymėtinasprofesionalus,kitųkraš
tųvisuomeniųpatirtįįdiskusijųeigą
įjungiantisPauliausŽygostraipsnis,
pasirodęs„Metmenyse“(Nr.79).
GerbiamoEligijausRailosstraipsnis

kitoks(idantnepiktnaudžiaučiaupa
varde,toliaujįvadinsiu„autoriumi“),
betjisirgiįdomus.Jeikasnespėjote
paskaityti, taikupinasmetaforų,
įvairiaspalviųįvaizdžių,galimabūtų
sakyti,netpoetinisstraipsnis.Yra
tenirkeletasnukrypimųnuotokiems
straipsniaisbūdingotono.Manau,juos
galimapriskirtiautoriauspastangoms
paaštrintipoleminįstraipsniopobūdį.
Pavyzdžiui,pirmopuslapiogaleauto
riusrašo:„Jukrūmųatstatymoentu
ziastaiišesmėsnorisukurtididingą
paminkląnelietuvosvalstybingumui
ar,kaipteigėJaVlietuvisKazysal
menas,„įprasmintidvidešimtojoam
žiauspabaigojeįvykusįstebuklą“,o
saupatiemspasistatytiimpozantišką

paminklą,kurisateitieskartomstu
rėtųbylotiapienenuilstamąjųtriūsą,
telkianttautąkilniamtikslui“.
Taip,perskaitėtetiksliai,autorius

teigia, jogaš irkitiValdovųrūmų
atstatymošalininkaiesameniekingi
garbėtroškos.Jeiirstengiamėskąat
likti,taitiksiekdamipatenkintisavo
tuščiasambicijas.
Viliuosiu,jogautoriustairašėtu

rėdamasgalirnelabaipagirtiną,bet
mūsųlaikais„darpasitaikantį“tikslą
savoįsivaizduotuspriešininkusįžeis
ti.Kasišmūsųkartaisnepasiduoda
žmogiškomssilpnybėms?asmeniškai
jamatleidžiu;esutikras,kadatleis
irMonsinjorasVasiliauskas (taip,
jis irgi „Valdovųrūmų“atstatymo
šalininkųgretose).užkitusatsaky
tinegaliu,betabejoju,ar jiepatirs
emocinestraumas.Taigijeitaiišties
įžeidimas,taimatjįbala.būtųkur
kasliūdniau, jeitaineįžeidimas,o
autentiškasautoriauspasaulėžiūros
atspindys.liūdniausia,suprantama,
jampačiam,tačiauirmanjotokiu
atvejugaila.Koksvisginykusturi
atrodytipasaulis, jeiesi įsitikinęs,
kadtavesupaviengarbėtroškos!To
kiamepasaulyje joksgerasdarbas
išvisneįmanomas,viskasdaromatik
turintkokiųnorssavanaudiškų iš
skaičiavimų.Taigiliaiesmineprasme
nekrikščioniškaspasaulis.
Nesinorinuklysti įetiniusbeifi

losofinius išvedžiojimus, tadgrįšiu
prieprielaidos,jogtaipaprasčiausias
asmeninisirkolektyvinisįžeidimas.
Ojeijautaip,taiirašturiuteisęšiek
tieknukryptiįasmeniškumus.
autorius tamsuteikiaaibępro

gų,nes,kaipminėta,straipsnisyra
išesmėspoetiniųmetaforųir lakių
įvaizdžiųrinkinys.Ometaforosdau
giaupasakoapiejųautorių,neguapie
objektą,kuriamjostaikomos.Kiekjos
tinkaobjektui,diskutuotina,tačiau
nediskutuotinatai,kad josyraau
toriauskūrinys,jopasaulėžiūros,jo
regėjimokampoišdava.Tųmetaforų
esamaįvairių.Pavyzdžiui,autoriaus
vaizduotėjeVubibliotekosknygosgali
„kuždėtis,skleistiįvairiuskvapusir
mylėtistarpusavyje“.Tokiaspoetines

digresijasapeisiu,arčiauprieapta
riamoklausimopriartėjaįvaizdžiai,
kurieapibūdinaautoriauspožiūrį į
būsimusValdovųrūmus.Įžvelgiučia
dupagrindiniusmetaforiniusleitmo
tyvus,kuriuosiliustruojaantroirtre
čioparagrafopirmisakiniai:„Tačiau
šiosmirusiųjųdurys–tikpreliudija
įketinimusVilniųpaverstimirusiųjų
miestu“;„Muziejinėsavimonė,ištrū
kusiužmuziejųsienų,pavojingatuo,
jogjiyranekrofilinėsavimonė“.
Pirmamesakinyjekalbamaapie

naująsiasVubibliotekosbronzines
duris,kuriosautoriuisukelia„nenu
sakomąbaimę“,josasocijuojasisumir
timi,karstu,gedulingaiskaspinaisir
panašiaismelancholiškaisįvaizdžiais.
Jasaprašydamasautoriussukuria
gūdžią,fatalizmuirmirtiesšešėliais
dvelkiančiąatmosferą.sukuriatam,
kadįtą„mirusiojomiesto“įtakoszo
nąįjungtųirplanuojamusatstatyti
Valdovųrūmus.
Kąįtaibūtųgalimaatsakyti?Ver

tinant literatūriniupožiūriu,man
atrodo,kadįvaizdžiaiganėtinaiįtai
gūs;tačiaukalbėdamasValdovųrūmų
šalininkųvardu–negaliupasakyti
nieko.autoriusrašo,kad jamtaip
atrodo,tai,matyt,jamtaipiratrodo.
Oištakųšitiemsįvaizdžiamsreikia
ieškotikitur.Pabandykime.Viena
galimybėyrata,kadautoriusrašo
rimtai–jįištiesųapima„nenusako
mabaimė“,išvydusbronzinesduris.
Tokiuatvejunenorėčiaugyventi jo
kaimynystėje.labiautikėtina, jog
taipoetinėpoza.Jamtiesiogpatinka
tokianiūrigražbylystėir,jonuomo
ne,jigalėtųnuteiktiskaitytojusprieš
Valdovųrūmus.abiematvejaistai
joasmenybėsatspindžiai.bronzinės
durysirbūsimiejiValdovųrūmaičia
tikrainiekuodėti.
antrasleitmotyvasyrapakartotinai

minima„muziejinėssavimonės“sąvo
ka.Jąkurdamasautoriuspasinaudoja
visuomenėje įsipilietinusiu„muzie
jininkystės“ įvaizdžiu. Įsidėmėtina
(ypačmuziejininkams),kadautorius
nieko bloga apiemuziejininkystę
nepasako; jistiesiogmano,kadyra
savaimesuprantama,jogtaineigia
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masreiškinys.Okadangibūsimuose
Valdovųrūmuoseplanuojamaįrengti
irmuziejų,taismerktiniirjie.
Deja,šitonegalimapriskirtivientik

autoriaussubjektyviomspažiūroms.
Muziejininkystėyra,kogero,vienaiš
labiausiaiatsilikusių,mažiausiainuo
sovietijoslaikųpakitusiųkultūrinės
veiklosšakų;muziejųrealybėirišto
išplaukiantis įvaizdis taiatspindi.
Numanau,kadpatysmuziejininkai
gali išskaičiuotieilępateisinančių
priežasčių,kuriųpirmoje(irantroje,
irtrečioje)vietojebusminima„lėšų
stoka“.Nečiavietaapietaidiskutuoti;
konstatuojamefaktą, jogneigiamas
įvaizdisneautoriaussukurtas–jistik
juopasinaudojairteigia,jogbūsimieji
Valdovųrūmaitapstikdarvienumu
ziejumi,tadatsirasdarviena,vieta
kur„vertingatiktai,kasyravirtę
žemėsdulkėmis“.
būtinadėltopabrėžti,irįsakmiai

pabrėžti, jogtaipnebus.Galimetai
drąsiai teigtidėl to,kadnaujame
muziejuje (taip!dalisatstatytųVR
busbūtentmuziejus)buspritaikyta
nešiandienarvakar,bet jaukelis
dešimtmečiusVakaruosevystomamu
ziejininkystėspatirtis.Dabarlietuviai
daugkeliauja,taijossmulkmeniškai
apibūdintiirnereikia.Tikpriminsime,
kadšiųlaikųmuziejus–tainesenų
daiktųsaugykla,nedulkėmisatsiduo
dantyskambariai,kuriųkampuose
sėdisenosmoterėlės,oužstikloišdės
tytospageltusioslaikraščiųiškarpos.
Muziejusjauseniaiyravisaikaskita.

Taivieta,kurįvairiųsričiųinformacija
pateikiamaįtaigiai,išradingaiirįdo
miai.Kurnaudojamapatinaujausia
informacijosperteikimotechnologija
(kompiuterizuotiekranai,virtualire
alybėetc.).Technologijaišvystyta,pa
tirtissukaupta,jątereikiapritaikyti.
ŠitaibusdaromabūsimuoseValdovų
rūmuose.beje,jauirvietinėspatirties
turime,nesšiostechnologijosbuvo
panaudotoslietuvospaviljonepraeitų
metųHanoveriopasaulinėjemugėje.
lietuvospaviljonasšiojesrityjenė
kiekneatsilikonuokitų,tailiudijojo
populiarumas,otopasėkayrašiais
metaisgerokaipadidėjęsturistųsrau
tasišVakarų.beje,autoriausnuomo
ne,turistasyra„išesmėsžioplys“,ir
jomuziejaisnesugundysi,tačiautai
kategoriškaipaneigiamuziejųpopu
liarumasVakaruose.Šiuolaikiškas
istorijosmuziejusvisurtampavienu
išpagrindiniųtraukoscentrų.Tokio
muziejausreikiapirmiausiamums
patiems,bet jis,be jokiosabejonės,
dominsirturistus.
Galimabūtųtoliaunarstytiauto

riausapsčiaipažertasmetaforas.Jos
visosganėtinainiūrios,jųpaskirtissu
keltitokią„yrablogai,busdarblogiau“
nuotaiką,kurišiaislaikaispopuliari
poetikoje irdvasingojepolemikoje.
Kadanginusileidome ikiasmeniš
kumų,taitenkapripažinti,jogman
asmeniškaitoksrašymostiliusgero
kaiįkyrėjęs,irnorskartaisdargaliu
susižavėtimetaforųišradingumu,jos
manęssenainebebaugina.

baigiant vertėtų grįžti prie ge
rų darbų ir aukos prasmingumo.
autoriuspasišaipo iš teiginio,kad
aukojimaskokiamnorstiksluiyra
svarbusnetiktikslui,betirpačiam
aukotojui.Pašaiposadresatutampu
aš, tačiaunejaugi tenkapaminėti,
jogtaitikrainemanoidėja.Jisiekia
bentjaubibliniuslaikus,irašjątik
pritaikiauValdovųrūmųatsatymo
atvejui.Taikonkretus,prasmingas,
daugumai suprantamas, siektinas
irdėltoremtinastikslas.Norėčiau
pakviestiautoriųapsilankytiprie
neseniaipastatytų (tiesa,kolkas
butaforinių)Valdovų rūmųvartų
užGediminopaminklo.Dargeriau,
jeiautoriuspašvęstųkokiąvalandą
ardviirprisidėtųpriesavolaikąir
pastangastamsavanoriškaiskirian
čiųbudėtojų.Tadapatspamatytų,
koksplatus,įvairusjobendrapiliečių
sluoksnisdomisiValdovųrūmaisirjo
atstatymoprojektu.irjįremiasavo
aukomis.Taip,remiamanominėti
pensininkaiirmoksleiviai,daktarai
irtaksistai.Didžiumatųaukųmo
netineprasmenedidelės,betkaipir
našlėsskatikas,jossverialabaidaug.
Jasskirdamimūsųbendrapiliečiaiiš
pasyviųstebėtojųtampaaktyviaisšio
tikslosiekimodalyviais.KaipMon
sinjorasVasiliauskaslabaiprasmin
gaipasakė,jieprisidedaprieValdovų
rūmųatstatymo,nesdemokratinėje
visuomenėje„Valdovai“–taimes.

KazysAlmenas

laiŠKai
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KNygoS

Ališanka Eugenijus,Dionisosu
grįžimas:chtoniškumas,postmoderniz
mas,tyla,Vilnius:lietuvosrašytojų
sąjungosleidykla,2001,206p.

Postmodernizmas,anotautoriaus,
atpalaiduojailgaivaržytaschtoniš
kąsiasgalias,neramiausiuspasą
monėsgaivalus.Jis– lyggėrimas,
pilamasįbetkokiosformostaures,
betneprarandantissavoskonio.be
abejo,antšiostaurėsgalimaįžiūrėti
išrantytasDionisogrimasas,galnet
pagrįstitokįįspūdįakademiniųcitatų
aparatu.Postmodernizmovaizdinijoje
yravietosdaugybeiarchetipų,one
vienstudijosautoriųnenumaldomai
traukiančiaisvaigulio,netvarkosir
triukšmadarystėsdvasiai.

KlemensasPauliukėnas

Balsevičiūtė Virginija,Vytautas
Mačernisirjokarta,Vilnius:llTi,
2001,375p. (ser.Naujausios lite
ratūrosstudijos).

KnygojeaptariamavisaMačernio
kūryba–irpamėgtos„Vizijos“arsone
tai,irretokaiminėtinebaigticiklai,
– o jai būdingi siužetai vedaprie
NykosNiliūno,bradūnoirkitųbend
rakeleiviųpoezijos.Tekstųkvalifika
ciniamišbandymuifragmentiškaipa
sitelkiamasemiotika,dasMan,citatos
išKierkegaardo,Nietzsche’s,Camus,
Šliogerio,sartre’o ir t. t.Visdėlto
autorėnepamiršta,kąaptarinėjanti,
tadknygapraverseklektikainealer
giškammokslomylėtojui.

KristinaJonušaitė

Gairė–pilnutinėdemokratija,sud.
irred.Vidmantas Valiu šai tis,Kau
nas:„Įlaisvę“fondolietuvosfilialas,
2001,341p.

leidinys, skirtas „Įlaisvę“ fon
doveikloslietuvojedešimtmečiui,

yrairdetaluslietuvosgyvenimomet
raštis.
Tekstai(fondodokumentai,prane

šimai)ženklinaperdešimtmetųįvy
kusiąvisuomenėsnuotaikų,politinės
atmosferos,pilietinėssavivokos,isto
riniosovietmečiuišatmintiestrinto
palikimovertinimokaitą.Jiepritrau
kiatai,kasjauprimiršta:nemetais,
ogyvapatirtimimatuojamąkeliąnuo
rezistenciniopirmų fondoatstovų
budrumosąjūdžiolaikaisikidemo
kratijosgarantuojamoatvirumodabar.
skaitytojasatrasnemažaiišsakytų

vertinimų,kuriuoslaikasatmetė.Kita
vertus,neliksnepastebėjęsirprojuos
prasiskverbiančionekintamokrikš
čioniškovertybiniopagrindo.

TomasDaugirdas

Goethe Johan Wolfgang,Faustas, 
[išvokiečiųk.]vertėleonasŠvedas,
Kaunas:lietuvosasmenųįgaliotųjų
atstovųdraugija,2001,220p.

Šisvertimasatspindimūsųkultūros
istoriją–atliktasjosbrandos,deja,ir
karo,metais,kaiėmėplačiaireikštis
Nepriklausomybės išaugintakarta
(vertėjasg.1918),nuokomunistų
persekiojimų bėgančio autoriaus
išsivežtasįlenkiją,opaskelbtastik
dabar.Vietomisnusisekęs,vietomis
tobulinimoreikalaująstekstasnu
sipelnovertimoistorikųirteoretikų
dėmesio,kurio,matyt,nesulauks–
atgrasileidinioišvaizdairneregėtai
netvarkingaspublikavimasatbaidys
rimtąskaitytojądarknygyne.

VytautasAlišauskas

Janavičius Jurgis,Tadairmes:
LaiškaiišAustralijos,Vilnius:Tyto
alba,2001,66[2]p.,iliustr.

surinktos anksčiau periodikoje
spausdintosnovelės–pasakėčiosišmo
ningai,šmaikščiaiiršiltaipasakoja
apieaustralijoskasdienybę.Šiojipa

našiįmūsiškę–tūlaslietuvisgalės
pasidžiaugti irtenkylančiaisskan
dalaisdėlministromobiliojotelefono.
Nemokančiusskaitytipamalonins
patiesautoriauspieštipelikanaiar
oposumai–vizualinistekstas,beje,
egzotiškiausias.

RimaMalickaitė

Kavaliauskas Vilius,Užnuopel
nusLietuvai: 1918–1940metųLietu
vosRespublikosordinaiirmedaliai,
Vilnius:Vaga,2001,506p.

Prabangi,gausiaiiliustruotaknyga
bibliotekoms, įžymybėmsir turtin
giemskolekcininkams(pardavinėti
nenumatyta).iš20numeruotųegz.Nr.
8skirtaspoetuiJust.Marcinkevičiui,
Nr.10–dr.Kaziuibobeliui,Nr.16–
Vyt.landsbergiui.Reiklausistoriko
knyganesužavės:katalogiškosžinios
apieapdovanojimusirapdovanotuo
sius,gausiosiliustracijos,anekdotai
iroficialūsdokumentaisupintiįne
lengvaisuvokiamąvisumą.Visdėlto
tenkadžiaugtistuo,kąturime,tik
labaigaila,kadsudaręsneblogąvardų
rodyklę,autoriusnesiryžopridurtiir
vietovardžių.

VytautasAlišauskas

Komparatyvistikašiandien:teorija
irpraktika:Tarptautinėmokslinė
konferencijadiskusija,Vilnius:VPu,
2000,194p.

ikišiolpasmuskomparatyvistiniais
kartaisvadintiveikalai,pasakoję,kaip
žymusprancūzųrašytojasvažiavoper
lietuvąarbakaipvokiečiųklasikas
vasarojogintariniamepajūryje.Tuo
tarpušiamepranešimųpluošteskai
tytojasrassektinųpavyzdžių,kaip
lyginti tekstussutekstais,ogreta
įgrisusiųparalelių (bražėnasapie
Cvirką irRolland’ą), esama švie
žiųNiliūno,bložės,Gedoseuropinių
įkontekstinimų.Okviestiniųužsienio
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profesoriųstraipsniaipapuošiarinkinį
teoriniaissvarstymais,arkompara
tyvistikaprasminga.Vienųakimis,
ji skatinakosmopolitizmą,okitų–
priešingai,lygųliteratūrųdialogą.

PauliusSubačius

Morkus Jonas,SaulėlydisLietu
voje: PažintissuLietuvosžydųbei
holokaustoistorija,Vilnius:Garnelis,
2001,128p.

Knygelė sumanytakaippriedas
mokytojamsprietaippatpavadinto
filmo.Pedagoginiaiautoriausgrau
denimaigalisuerzinti,tačiauknygelė
vertadaugiauneguiškartpasirodo.
Filmokalbėtojųliudijimai,etnografinė
iristorinėmedžiaga,žodynėlis,gan
išsamusliteratūrossąrašaspravers
visiems,norintiemsglaustaisužinoti,
kasbuvo,kaipgyvenoirkąiškentė
kadaisebuvusigausiausialietuvos
tautinėmažuma.

VytautasAlišauskas

Šimulynas Šarūnas,Rugiuose
prieobelų,Vilnius:lietuvosrašytojų
sąjungosleidykla,2001,333p.

labiaukaip skulptorius žinomo
autoriausantrasirpaskutinisnovelių
rinkinys,parašytasbebeletristopo
zos, tačiau itinvizualistiškai.Kai
kuriosistorijospapasakotospunkty
riškai,kaikuriųsiužetas–nuosek
liaisupintas išgyvenimas irsu juo
susijęįvykiai(minėtupožiūriubene
nuosekliausianovelė„Rugiuosetarp
obelų“).Pavadinimasneatsitiktinai
keliaasociacijų–taipasakojimaiapie
bręstančiuosiusirbręstantiesiems.

RimaMalickaitė

Ulčinaitė Eugenija,LietuvosRe
nesanso irBaroko literatūra,Vu,
2001,346p.

DaugiakalbėslDKliteratūrosžan
rųpagrindusudarytasinventorius–
geraspagrindastolesniemstyrimams.

Visdėltotaiiržymiosmokovėstyri
nėjimųsintezė.Gal tik tarpžanrų
galėjoatsirastivietoshagiografijai;
norsdaugiausiadėmesioskiriama
lotyniškairaštijai,keližodžiaibūtų
pravertęirapiegudiškąją.Nepaken
čiama,kaitokiainformatyviknyga
leidžiamabevardųrodyklės.

VytautasAlišauskas

Valančius Motiejus,Raštai,t.1,
par.VytautasVanagas,tekstusred.
birutėVanagienė,Vilnius:llTi,
2001,831p.

Valančiausbeletristikosirjosurink
tųpatarliųtomasstojanevienįstori
ausioslietuviškosknygosvaržytuves.
Greta teikiamasparaidinisXiXa.
spaudiniųbei išlikusiųrankraščių
perrašas ir redakcijabendrineka
lba.Šaunu,kadsubendrinimasgana
nuosaikus.Oautentiškasužrašymas
nuolatverčiasuglumtidėlkorektūros
klaidų–tekstologinioaparatostoka
neleidžiabūti tikramdėlpraleistų
tarpelių, sukeistų raidžiųkilmės.
Kirbaklausimas:kodėlperrinkinėta
užuotdėjusfaksimiles?atsakymas
kiekaiškėjapažvelgusįlabainevyku
siaiatspausdintusspalvotusVaikų
knygelėspaveikslėlius.

PauliusSubačius

Venclova Tomas,Vilnius:vadovas
pomiestą,Vilnius:R.Paknioleidykla,
2001,216p.

išsamus,gyvasiraiškusvadovas,
iškurionetseniVilniausbičiuliai
patirsįdomiųistoriniųaranekdotinių
detalių.iliustruotasgausiai,paran
kiaiirdailiai(galnetpernelyg–nuot
raukoskartaisgražesnėsužtikrovę).
Ypačįdomiosvertingoistorinioįvado
iliustracijos.Tačiauiš„Vilniauskaip
dvasiniogyvenimoformos“autoriaus
tikėtumeisidaugiau–oaptariamam
vadovuiparašytinereikiabūtiTomu
Venclova...Sedcumbibliopolisnon
disputandum. Įdomupalyginti su
angliškuJ.Everattovadovu:Vilniuje

įsikūręssvetimšalisnustebinagai 
viaperspektyva,osveturišvažiavęsvil
nietispateikiakultūriškaiiristoriškai
praturtintąpažįstamomiestovaizdą.

MantasAdomėnas

Viewegh Michal ,  Mergaičių
auklėjimasČekijoje,iščekųk.vertė
Vykantėbartkutė,Vilnius:Tytoalba,
2001,191p.

Šiuolaikinioautoriaus,jaužinomo
iružsavotėvynėsribų,romanasapie
gyvenimopokyčiuspokomunistinėje
čekijoje.sekant gerai pažįstama
čekiškohumoro tradicija,pasako
jamaistorijaapie jaunąneturtingą
mokytoją,neperpratusįkapitalizmo
dinamikosirvisdarsvajojantįapie
literatokarjerą.Jistampaišpaikintos
naujojo milijonieriaus dukrelės
kūrybiniųbandymųvadovu–litera
tūroskorepetitoriumi.Prabangiuose
apartamentuosemokytojasturisu
kurtituriningospedagoginėsveiklos
iliuziją,norsir juntaesąsgeraiap
mokamasgalingoponoir joatžalos
juokdarys.Romanopagrindinętemą
galimapriskirtiprieamžinųirnuolat
atsinaujinančių–taimažojožmogaus
neviltisirjopastangosišlikti.

ManfredasŽvirgždas

Vilniausmiestoistorijosskaitiniai,
mokymopriemonė,sud.Eugenijus 
Manelis, R. Samavičius,Vilnius:
Vilniausknyga,2001,938p.

atrodo,sudarytojaipadarėviską,
kadšieistorijosskaitiniaibūtųnepa
skaitominetirvisiškainepriekabiam
Vilniaussenovėsmėgėjui.Pirma,mi
glotaknygoskoncepcijairstruktūra.
antra, šimokymopriemonė – ne
straipsniųiratsiminimųrinkinys,o
veikiauįvairiausiųsenienų,laikraš
tiniųiškarpųirmoksliniųnuolaužų
sąvartynas,kuriamekantresnisgim
nazistasgal iratrasšįtąvertingo.
Trečia,žr.pirmąjįsakinį.

EligijusRaila

KNygoS
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ašsukniubauprieuniversiteto,
pareidamasrausvuakmenstaku,
kurtyliaibundafreskoseskeletai,
gyviejišnekasisukapsuku;

fontanogriaučiaiirsuolaisustingę
sarbievijųapglėbia–irtuomet
potunikomisrektoriaisuminga
parduotamePočobutoname;

nežadinkit–nebentvėlyvassargas,
nužengęsnuogirtosrudensgalvos,
prošalįgūrins,apsimetęsskarga,
irpasikviesįvarpinękavos;

tikkamsuga÷spamišęsvariogaub

UŽSKLANDA / ATSKLANDA

istoriniaidienorakščiai
PalEMONasDRačiula

oDėuNiverSiTeToDuriMS

tas,
kurįkasdientinklainėjetapai,
kurįišgirdęsšventasJonasklaupias,
spėliodamas,kamveriasikapai:

studentui,vaikui,kunigui,veltėdžiui;
perasperaadastra–gretimais
yrašalis,kurašpoberžusėdžiu,
skambėdamasišmirusiaiskiemais;

palaidotasprieuniversiteto,
girdžiu–toli,visatosvidury
nusivejalietauskabrioletai
padangėjeplasnojančiasduris.ištiesų...juokinga...


