Laiškas redaktoriui

Kur žmonės gyvena gerai

Ona Jurgaitytė

Mielas redaktoriau,
taip greitai prašvilpė metai iš trijų, kuriuos darbo reikalais turiu praleisti
Vienoje, o vis dar neprisijaukinu šio miesto ir šios šalies, kuri neliauja ste
binti savo keistenybėmis. Gyvenimas čia yra išblaivinanti patirtis, rekomen
duotina kiekvienam raudančiam ir lyginimo „Lietuvoje ir visame likusiame
civilizuotame pasaulyje“ manija sergančiam lietuviui.
Šiuo teiginiu nenorėčiau kaip nors sumenkinti Austrijos, kurioje žmogui
gyventi saugu ir patogu: nepaprasto grožio gamta, kultūros lobiai, ramus
miegas po globėjišku gerovės valstybės delnu. Atvirkščiai, lyginimas leidžia
matyti Lietuvos tikrovę ir perspektyvas daug blaiviau, negu primygtinai
perša pagrindinis šiuo metu informacijos apie Lietuvą šaltinis – elektroninė
žiniasklaida, kurioje per kriminalus, cinizmą ir vulgarybes šviesios dienos
nematyti. Pradedi vertinti pranašumus, apgailestauti dėl trūkumų, bet at
eina labai aiški ir asmeniška patirtis, jog žmonės visur gyvena įvairiai, ir
nėra jokių garantijų, jog didesnė gerovė ar gabesnė vyriausybė užtikrins
gyvenimo pilnatvę ir dvasios ramybę.
Visuomeninis gyvenimas Austrijoje panašus į jos gamtą. Iš pirmo žvilgs
nio viskas civilizuota, visur keliai, takeliai, suoleliai, rodyklės. Bet kalnai
neleidžia užsimiršti, prarajos, sniego lavinos ar akmenų griūtys tyko sau
aukų ir neretai jų randa. Lygiai taip ir iš pažiūros soti, neskubanti ir jau
kiai įsitaisiusi Austrijos visuomenė kupina rūpesčių, slaptų aistrų, intrigų,
fobijų ir kompleksų.
Pag rind inis austrus graužiant is rūp est is – kad tik nesum ažėt ų ta jų
nuostabioji gerovė. Juk visi puikiai suvokia, kokia laimė juos ištiko. Šį rū
pestį kursto gausūs ir garsūs populistai, rodydami pirštu į užsieniečius ir
kaimynines Vidurio Europos valstybes. Būdami užsieniečiai ir dar iš Rytų
Europos (nors Lietuva iš čia matyti kaip gūdus, tolimas nepažįstamas šiau
rės kraštas), esame jautrūs tiek buitinei ksenofobijai, tiek ją palaikančiai
politinei retorikai.
Užsieniečiu tau leis pasijusti visur – parduotuvėje, restorane, automobilių
servise, kavinėje, kirpykloje. Geriausia eiti į turistų nutūptas įstaigas, nes
ten paiso ne tavo paso, o piniginės. Iš pradžių nuoširdžiai sutrikdavau, kodėl
taip atšiauriai sutinkamos nuolankios mano pastangos ką nors pasakyti vo
kiškai. „Niekada nedarykite šios klaidos“, – šaukė nedidukas tamsaus gymio
kolega iš Maltos, kuris, pats vedęs austrę, Vienoje gyvena jau 12 metų ir,
mano supratimu, kalbos problemų neturi. „Tik angliškai. Pereinu į vokiečių
tik tuo atveju, kai neįmanoma susišnekėti. Akcento nepaslėpsi, ir jie tikriau
siai galvoja, kad esu koks jugoslavas ar rumunas“.
Į ES besirengiančių kaimynų tramdymas yra sudedamoji Austrijos užsienio
politikos dalis. Už bekompromisės kovos prieš Temelino atominę elektrinę
Čekijoje (ultimatumai ir sienų blokados) gali įžvelgti kiek daugiau, negu tik
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rūpestį dėl saugumo. Analogišką požiūrį į kaimynus liudija faktas, kad austrai užsispyrę
nenori tiesti greitkelio į Bratislavą (nuo Vienos iki Bratislavos tėra 60 km, ir tetrūksta
20 km greitkelio ruožo), į kurią daugelis vieniečių važinėja pigiau apsipirkti ar paval
gyti. ES nors rytoj tam skirtų pigų kreditą, bet statybos darbai numatyti ne anksčiau
kaip 2006 m.
Bauginimas ES plėtros pasekmėmis jau seniai tapo Austrijos vidaus politikos dalimi,
nors kam jau kam, o austrams tikrai negražu skųstis. Atsivėrus sienoms, jų, ypač anks
čiau skurdusių rytų pasienio rajonų, ekonomika tik laimėjo, ką ir kalbėti apie tuos mili
jardus šilingų, kuriuos kasmet Maria Hilfer Strasse (populiari parduotuvių gatvė netoli
centro) palieka Rytų europiečiai. Populizmo čempionė, be abejo, yra charizmiškojo Jörgo
Haiderio vadovaujama Laisvės partija (FPÖ). Kažkada ji pasisakė prieš Austrijos stojimą
į ES, paskui – prieš prisijungimą prie vieningos valiutos. Likimo ironija – po praėjusių
rinkimų tapusi valdančiosios koalicijos nare, FPÖ dabar savo rankomis laidoja šilingą
euro labui. Tik ką Lietuvoje viešėjusi nominali FPÖ pirmininkė, vicekanclerė Susanne
Riess-Passer nepraleido progos pabrėžti savo susirūpinimo dėl gresiančio pigios darbo
jėgos ir gamtą niokojančio transporto tranzito antplūdžio. Tačiau mes nuo Austrijos toli,
tad grįžusi vicekanclerė parsivežė gana šviesų Lietuvos paveikslą, net nurodė lietuvius
kaip pavyzdį čekams, kurie galėtų pasimokyti, kaip uždaryti savo atominę elektrinę.
Šūkius prieš ES plėtrą į Rytus FPÖ iškelia kiekvienuose vietos rinkimuose (primin
siu, kad Austrija yra federacinė valstybė, kurią sudaro 9 žemės). Pasienyje su Vengrija
esančiame Burgenlande savąja agitacija už referendumą dėl plėtros jie nieko nepešė.
Netrukus surengtuose Vienos valdžios rinkimuose FPÖ savo taikiniu pasirinko apskritai
užsieniečius. Miestas buvo nukabinėtas plakatais: „Užsieniečiai: aš suprantu vieniečių
rūpesčius“, arba agitacija prieš socialdemokratų/žaliųjų koaliciją: „Balsuokite už socde
mus – mums reikia daugiau užsieniečių“, arba „Daugiau užsieniečių savivaldybės bu
tuose jūsų kaimynystėje“. Be rezultatų –socdemai užtikrintai laimėjo daugumą Vienos
savivaldybėje.
Šią vasarą, kaip ir kasmet, Austrijos keliai užsikimšo nuo vietinių ir užsienio turistų
automobilių, ir FPÖ pasigavo naują arkliuką – surengti referendumą dėl tranzito iš Rytų
Europos ribojimo, šioms šalims įstojus į ES. Problema, žinoma, aktuali: antai per visą
spaudą nuaidėjo istorija, kai už rekordinį greičio viršijimą (226 km/h) nubaustas Por
sche vairuotojas teisinosi, kad jį išprovokavo... vengras. Beje, tai labai retas atvejis, kad
vengras ar Vengrija būtų minima Rytų europiečių kontekste. Kaip žinoma, Habsburgų
imperijoje būta privilegijuotų tautų – vokiečiai, vengrai, Galicijos lenkai, ir prastesnės
klasės – visi slavai, rumunai, žydai, – taigi nedaug kas pasikeitė.
Apie Austrijos kelius atskira kalba. Tokiais prastais greitkeliais neteko važiuoti nie
kur (Lenkijos kelių greitkeliais nepavadinsi). Nudėvėta betoninė danga, kamščiai ties
tuneliais ir remonto aikštelėmis. Tačiau transporto ministrė (FPÖ) nesijaudina, jos guru
kelių ekspertas visus tikina, jog Austrijos keliai iš tikrųjų yra labai geri ir būtent jų ne
paprastas gerumas pritraukia kamščius, nes gundo keliauti automobiliu, užuot sėdus į
traukinį. Su kamščiais mieste jis siūlo kovoti taip projektuojant automobilių stovėjimo
aikšteles, kad žmogui nuo namų iki jų eiti būtų toliau negu iki artimiausios visuomeni
nio transporto stotelės.
Grįžtant prie Austrijos-Vengrijos imperijos palikimo, kuris ypač Vienoje įvairus ir gyvy
bingas, norisi atskirai paminėti socialinio statuso problemėlę. Respublika atėmė „von“ iš
senosios kraujo aristokratijos. Tačiau išradingi austrai susigalvojo, kuo titulus pakeisti.
Populiariausias statuso rodiklis – mokslo laipsniai ir garbės vardai, būtinai įrašomi į
vizitinę kortelę ar lentelę prie durų. (Teko sutikti garbaus amžiaus personažą, kuris pri
sistatydamas įteikia net tris vizitines korteles, mat vienos per maža visiems nuopelnams
sutalpinti.) Jeigu kuris apsigynė dvi disertacijas, prie jo pavardės bus įrašyta Dr. Dr., o
pristatant bus ištariama: „Doktor, Doktor“. Finansų ministras gražuolis Grasseris prieš
pavardę nesidrovi rašyti „Mag.“ – magistras. Jei ne universiteto profesorius, ne Hofrat,
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ne daktaras, ne magistras, tai bent jau Diplom Ingenieur. Frau Kommerzialrat nebūti
nai reiškia, kad ponia yra prekybos patarėja, labai gali būti, jog ji tėra baigusi keturias
klases ir sugebėjo sėkmingai ištekėti.
Kitaip negu Šiaurės Europoje, kur turto demonstravimas laikomas prasto skonio žen
klu, čia tai ne tik priimtinas, bet ir būtinas socialinio statuso atributas, turintis specialų
skonio kanoną, kuriam neišdildomą įtaką paliko margaspalviai Balkanai ir bizantiška
prabanga. Tam tikrose vietose (daugiausia Kohlmarkte ir Grabene – prabangių parduo
tuvių kvartale, arba premjerose bei prezentacijose, o crкme de la crкme – Operos baliuje)
sutiksi liesas nenatūraliai įdegusias ponias su šukuosenomis ir storu dekoratyvinės
kosmetikos tinku ant veido, auksiniais papuošalais, kartais baltomis pėdkelnėmis. Pa
prastesnė publika į teatrus ir koncertus taip pat vaikšto pasipuošusi: blizgalai, karkalai,
atlasai, dekoltė, vėjo nesutaršomos šukuosenos ir daug aukso. Tarsi iš proginių suknelių
nuomos salono „pas Jadzę“. Užtat visi tokie pakylėti, tokie high society.
Parodomoji prabanga slepia iš tikrųjų jautrią ir provokacijoms neatsparią aukštuome
nės sielą. Šiemet Zalcburgo festivalis baigėsi triukšmingu skandalu. Specialiai festivaliui
parengtą Johanno Strausso „Šikšnosparnio“ premjerą puikioji publika paliko kaukdama
ir trypdama kojomis. Vienos kritikai sutartinai šaukė, kad spektaklis šlykštus (vienas
kritikas parašė triuškinamą recenziją jo net nematęs, tik klausęsis tiesioginės transliaci
jos per radiją). Festivalio direktorių Mortier (mažiuką belgą, kuris kanda jį maitinančią
ranką) jie kaltino iš anksto apgalvotu sistemingu išsityčiojimu iš tautos vertybių. FPÖ
pareikalavo grąžinti pinigus už bilietus (dar vienas FPÖ šūkis per rinkimus Vienoje
skambėjo taip: „Balsuokite už socdemus – daugiau savivaldybės pinigų menininkams
provokatoriams“).
Degdami smalsumu, pažiūrėjome televizijos transliaciją iš Zalcburgo. Spektaklis kaip
spektaklis – gana drąsi operetės dekonstrukcija XX a. stiliumi, provokuojančiai išryškinanti
vulgariąją siužeto liniją ir vedanti paraleles į fašizmo genezę. Publika pradėjo ūžti, kai
scenoje pasirodė kunigaikštis Orlovskis (jo vaidmenį falcetu atliko ilgaplaukis dryžuotu
chalatu apsivilkęs džiazo dainininkas), kuris savo svečius vietoj Strausso laikais įprasto
šampano vaišino kokainu. Kokainistų orgijos įkarštyje pasirodžiusios baltos, lengvutės
tiulio balerinos naujametinių saldaininių valsų stiliumi sušoko Kaizerio valsą, pagal
Schönbergo perdirbtą muzikos variantą. Tarnaitė Adelė už savo koketiškus kupletus buvo
išprievartauta. Aizenštainas spektaklio metu virto Göringu, o Rozalinda – Evita Perón.
Lyrinis choras apie brolybę ir seserystę iliustruotas baltaraiščių ištikimybės priesaiko
mis. Paskutinis lašas – finalas, kai chorui linksmai traukiant, jog visų nesusipratimų
kaltininkas yra vynų karalius šampanas, į sceną įbėgo „karalius“ – auksinė beždžionė
su karūna. Visi nusprendė, kad tai aliuzija į paskutinį imperatorių Pranciškų Juozapą,
kuris čia kaip imperijos aukso amžiaus simbolis labai gerbiamas.
Negaliu sakyti, kad spektaklis šedevras. Sunkokas, tiesmukiškas, išprotautas, žodžiu, vo
kiškas, truputį dvelkė kareivinėmis, kaip ir didžioji dalis Vienos architektūros (grakščiausi
miesto rūmai Belvederis statyti Savojos princo Eugenijaus, kuris, susipykęs su Prancūzijos
karaliumi, perėjo tarnauti Habsburgams ir pasižymėjo kaip talentingas karvedys). Spek
taklis buvo provokacija, ir nuostabiausia, kad publika jai pasidavė visa širdimi. Lietuvoje
neįsivaizduoju meno kūrinio, kuris išprovokuotų skandalą dėl socialinės kritikos. Ar čia
mes tolerantiškesni, ar visuomenės socialinė struktūra nesustabarėjusi?
Panašu, kad publika susitapatino su operetės herojais ir pasijuto skaudžiai įžeista,
kad ir dėl aliuzijų į fašizmą. Niekam ne paslaptis, kad dėl austrų indėlio į Trečiąjį Rei
chą suvestos ne visos sąskaitos. Austrams patogu teigti, kaip sakė kancleris Wolfgangas
Schüsselis interviu Izrael io laikraščiui, kad Austrija buvo pirmoji Hitlerio auka. Tačiau
istorikai skaičiuoja, jog pačioje Reicho viršūnėje austrų kilmės nacių būta neproporcin
gai daug. Kaip juokaujama, austrai yra tauta, kuriai pavyko įtikinti visą pasaulį, jog
Beethovenas yra austras, o Hitleris – vokietis.
Šalia National- kompleksėlių, čia stebėtinai gyvybingas „socializmas“. Ne atsitiktinai
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50 metų po karo šalį valdė socialdemokratai. Atvykus iš verslumu pulsuojančio Vilniaus,
Vienoje sunku apsipirkti. Parduotuvės baigia darbą vėliausiai septintą, sekmadienį ir
per šventes apskritai niekas nedirba. Švenčių čia net trylika, iš jų dešimt katalikiškų,
Naujieji metai, Gegužės 1-oji ir Nacionalinė diena sovietinės kariuomenės išvedimui iš
Austrijos 1954 m. pažymėti. (Iki šiol Schwarzenbergo aikštėje tebestovi paminklas rusų
kareiviui, nežinia, ar už tai, kad išvadavo, ar kad nepamiršo išeiti.) Darbo tempas čia
pietietiškas – šventės prailgėja iki savaitgalio, tėveliai atostogauja kartu su moksleiviais
(triskart per metus, neskaitant vasaros), žiemą jie slidinėja, vasarą važiuoja į šiltuosius
kraštus arba į Karintiją, kuri graži kaip saldainių dėžutė. Tikiu, kad tuo metu, kai ne
atostogauja, austrai dirba daug. Tačiau tai tikėjimo, o ne patirties padiktuotas teiginys.
Kitaip – iš kur tie turtai, ta gerovė?
Jeigu jums teks tvarkyti dokumentus ar kreiptis santechniko, elektriko, statybininko
paslaugų, apsišarvuokite kantrybe. Tiesa, kyšių čia neima, o visa kita – kaip tarybų Lietu
voje. Svarbu būti budriam, kad neapsuktų, nenusileisti spaudimui ir nebijoti bartis – tai
padeda. Mat moka čia už darbo valandas, o ne už atliktą darbą, profsąjungos stiprios ir
turtingos, o konkurencija nekankina. Seniai planuojame surašyti įvairių kuriozų „juodają
knygą“ ir duoti ją paskaityti visiems dejuojantiems lietuviams. Į ją būtinai įtrauksime
epizodą, kaip gydytoja išrašė, o vaistininkė pardavė dėžę pleistro (vaiko numuštam ke
liui užklijuoti), kaip santechnikas tris savaites keitė varvantį čiaupą, ar daugybę kartų
pasikartojusią istoriją, kai iš anksto nusipirkęs Austrijos avialinijų bilietą į Vilnių (kai
na tokia, tarsi skristum į Majamį), specialiai anksčiau atvykęs į oro uostą, sužinai, jog
vietos lėktuve tau nebėra.
Austrijos keistenybės neužgožia jos privalumų. Kultūra (pradedant buitinėmis man
dagybėmis, spalvotais žurnalais, politika, baigiant meno pasiūla ir kokybe) čia klesti.
Visuomeninis transportas, sveikatos apsauga, švietimas, socialinė rūpyba veikia beveik
tobulai. Jau pamiršome įprotį išimti radijo aparatą iš automobilio (būna, tiesa, kad au
tomobilius apšvarina lietuvis vagis, kurį dabar pasaulyje sutiksi dažniau negu žvirblį).
Švara ir tvarka visur, o ypač mažesniuose miesteliuose ir kaimuose, kurie iš tolo žėri gė
lynais ir tviska švarutėlaitėmis gatvelėmis ir namais. Žmonės mėgsta sportuoti, keliauti
po kalnus (tipiškas austras – storapadžiai kelionės batai, ilgos kojinės, trumpos kelnės,
margas megztinis, kuprinaitė, parišta po pilvu, kad nesimakaluotų, ir slidžių lazdos
kelionėje pasiremti), pasilinksminti, susirinkti tradicinėse vyninėse kartu pavalgyti ir
padainuoti. Kur dar legendinės Vienos kavinės, burnoje tirpstantys tortai, puiki kava,
aksominės staltiesės, krištolo kandeliabrai, šnicelių kvapas...
Nuostabiausia, kai supranti, jog visa tai ne iš dangaus ar valdžios malonės. Visuo
meninės paslaugos veikia, nes funkcionuoja stipri savivalda. Saugu, nes žmonės patys
saugosi ir kaimynų reikalais pasidomi, jie visada kreipsis į policiją, jei tik pastebės ką
įtartina. Švaru, nes visi ne tik aplink save apsišluoja, bet ir toliau nuo namų nešiukšlina
– jokių sudaužytų butelių gamtoje. Įstatymai veikia, bet ne patys savaime – kiekvienas,
tiek privatus asmuo, tiek asocijuotos struktūros aršiai gina savo interesus. Būtumėt matę
studentų demonstracijas, protestavusias prieš mokesčio už aukštąjį mokslą įvedimą.
Snobai ir menininkų bohema, studentai ir biurokratai, sotūs biurgeriai ir tylūs tur
kų imigrantai, ekscentriškos senutės ir išmuštruoti vaikai, ramūs kudloti šuniukai (kavi
nėse, parduotuvėse jie niekada nekreipia dėmesio į žmones, nebent į kitus šuniukus),
gauruotos smėlio spalvos kalnų karvės, opera, jogleriai, vokiška „liaudies“ muzika – visa
ši Austrija su savo imperijos mitais ir europerspektyvomis yra tokia, kokia yra, nei gera,
nei bloga, kaip būtų bet kuri kita Vidurio Europos šalis, jei komunistai nebūtų pamiršę
išeiti. Galbūt kaip Lietuva. Tik kada mes išmoksime pradėti geriau gyventi?

Ona Jurgaitytè
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DIENORAŠTIS
Danutė Gailienė

2001 m. rugpjūtis. Rugpjūtis kaip koks pjūties me
tas. Pagaliau susitinki tuos, kurių per žiemą ilgėjaisi
ir kūrei planus apie „jau greit greit pasimatysim“. Iš
Australijos atlekia atvirukas su plazdančia ant stiebo
vėliava ir skrendančiu paukščiu – „Paukštis pakeltas,
vėliava skrenda!“ – raportuoja J., mūsų labai mylimas
kovotojas su rimtimi. Po pirmo mūsų netikėto susitiki
mo Sidnėjuje virš mano stalo kabo trumpas laiškelis:
„Mielai Danutei, pasivaikščiojimą po Sydney prisiminti.
Nepamiršk: 1. Gyvenimas – tai laimė. 2. Rimtis nieko
mandresnio neatneša. Jurgis“. Jurgio tėvas, po karo
bėgdamas nuo bolševikų, būtinai veržėsi į Australiją,
nes buvo tikras, kad raudonasis tvanas greitai užlies ir
Europą, ir net Ameriką. Na, gal dar šitą baisiai tolimą
žemės kampelį ne iš karto pasieks... Ten ir išplaukė,
pasiėmęs suaugusius sūnus, kurie jau buvo gavę vietą
Sorbonos universitete.
Klausyk, ir mes pavasariop, kai vėjas
  Padvelks pernykščiais lapais ir žole,
      Ir iš miškų sugrįžtantis kirtėjas
Šauks apie pinigus visa gerkle, –
     Tada ir mes, kurių kišenės tuščios,
      O širdys pilnos jausmo ir kalbos, –
Tada ir mes suriksime, kad muštis
            Pavasariom į laisvę nepabos,
deklamuoja Jurgis savo mylimą Balio Rukšos eilėraš
tį, parašytą daugiau kaip prieš penkiasdešimt metų, o
Jolanta juokiasi: „Jis vaikams visada jį deklamuodavo,
kai užeidavo sunkūs momentai“.
Atvažiavo grupė kolegų iš Norvegijos. Jie giria Vilnių,
glosto širdį kalbomis, kad jaučiasi čia kaip namie, kažko
kie mes esam labai giminingi. Keliaujame po vasariškus
Vilniaus ir ne-Vilniaus kampelius ir vis šnekamės apie
darbus ir rūpesčius. Kaip čia padarius greičiau – kad
pasiektų pagalba tuos, kuriems jos labai reikia, kad tie
skaudūs žmonės būtų ir valstybės rūpestis. Klausinėja,
kaip čia mes iriamės į priekį, pagaliau sako: „Na, mums,
žinoma, lengviau, mūsų valdininkai daugiausia yra pro
tingi ir kompetentingi“. Tik pavydas nusmelkia – taip
norisi, kad greičiau ir čia.
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Baisiai romantiškas laikas namie – pilna šurmulio,
vieni išvažiuoja, kiti grįžta, vieni plaukia valtimis, kiti
važiuoja dviračiais, treti jau ruošia baidares, kažkas nak
voja, kažkas keliasi anksti ir išvažiuoja, kažkas grįžta
vėlai, nes pasitiko naujus svečius. K. išvyko į dviračių
žygį maršrutu Klaipėda – Klaipėda. Iš Kaliningrado
žygeiviai grįžo nustėrę: kitas pasaulis! Viens per kitą
pasakoja apie rėksnes pardavėjas, duobėtus kelius,
„kvaso“ statines gatvėse, paniurusius žmones. Visa tai
dar puikiai atsimename, bet jie tai ne. Mokyklose turėtų
būti privaloma karinio-patriotinio ugdymo programa.
Du kartus per metus susodini į autobusą ir nuveži į eks
kursiją Kaliningrado sritin. Ir nieko nereikia aiškinti.
Aišku, negražu spoksoti į kitų vargus. Bet jei galėsime
būti pavyzdys gražesnio gyvenimo, tai tegu jie spokso į
mus ir kaip nors teskubina tą savo demokratiją.
Vasarą pagaliau galima paskaityti į valias. Ne „vartoti“
knygas, skaitant tam, kad reikia, tai, ką reikia, tiek,
kiek reikia... Andrea Weiss. Knyga apie Thomo Manno
vaikų Erikos ir Klauso gyvenimą. Pasiutusiai gabūs,
pasiutusiai nelaimingi. Patyrę tikrąjį kūrybos džiaugs
mą, įėję į kultūros istoriją, blaškomi emigracijoje, aist
ringai nekenčiantys fašizmo, kankinami ateinančių ir
skaudžiai nutrūkstančių homoseksualios meilės ryšių,
varginami narkotikų. Klausas neištvėrė. Erika gyveno
dar ilgai, bet atrodė palūžusi. Aišku, ne aš teisėja kitų
gyvenimams, bet mėginu galvoti, kas galėjo suteikti
„stuburą“, apsaugoti nuo dažnai spengiančios tuštumos.
O jei tikėjimas? Bet Klauso romane „Vulkanas“ viena
herojė savo dar nedidelėms dukroms mėgina kalbėti apie
religiją. Tai išgirsta jos vyras ir griežtai ją sudraudžia
sakydamas: „Juk žinai, kad aš to nemėgstu“. Kas žino,
kiek tai autobiografiška.
Thomą Manną apstojo jo gyvenimo narstytojai. Praėjo
nustatytas laikas po jo mirties, ir tapo prieinami as
meniniai dokumentai, dienoraščiai, laiškai. Marianne
Krüll, sociologė feministė, pagamino knygą apie šią
šeimą. Knygos paantraštėje – pažadas: Kitokia Manų
šeimos istorija. Su stebėtinu įkarščiu ir klastingu pseu
doobjektyvumu „demaskuojamas“ egocentrikas, jam
savo gyvenimą nuolankiai paaukojusi moteris ir t. t.
Nemėgstu nedorų knygų. Viskas ne taip paprasta.
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dienoraštis

Besirausdama senuose popieriuose vėl randu kažkada
man labai patikusį tekstą. 1976 m. vasario 2 d. Bazelio
(Šveicarija) universiteto psichiatrijos profesorius Ga
etano Benedetti pasakė jubiliejinę kalbą apie austrų
poetą Georgą Traklį jo namuose Zalcburge. Traklis buvo
genialus ir skaudus poetas, visą gyvenimą kamuojamas
sunkios melancholijos, nevilties kupinų prisiminimų iš
savo baisios vaikystės, alkoholio, narkotikų, pagaliau
nusižudęs.
Man, dar tik pradedančiai dirbti klinikinės psichologijos
ir psichiatrijos srityje, padarė labai didelį įspūdį ta ne
paprasta pagarba, su kuria garsus profesorius kalbėjo
apie tokių žmonių kančią ir kūrybą. Susidaro įspūdis,
sakė jis, kad tokie pacientai gyvena egzistencijos ribi
nėse situacijose, kur žmogui tenka ypač skausmingi
potyriai, prieš kuriuos Traklio eilėraščių skaitytojai
jaučiasi maži savo sveikume. Viena vertus, pastebime,
kad šitaip byloja gili kančia; bet drauge jaučiame, kad
šitaip ne tik reiškiama tam tikra subjektyvi būklė, bet
užgriebiama ir objektyvioji, kančios kupina egzistencijos
pusė, kurios mes nematome, nuo kurios esame atsitvėrę
savuoju sveikumu. Taigi kenčiantis žmogus yra ne tik
ligonis, bet sykiu  ir pranašas...
Kaip tai skyrėsi nuo laikysenos daugelio biologiškai
orientuotų vadinamųjų profesionalų, su kuriais daž
nai tekdavo susidurti. Jie pasiskanaudami „lukšten
davo“ savo pacientų „patologijas“ ir visai neslėpė ir
nesidrovėjo savo pranašumo jausmo, kurį manė turį

teisę turėti dėl savo vadinamųjų žinių ir savo vadina
mojo sveikumo.
Pamačiau išsipildžiusią viziją. Kiek kartų atvažiavę į
pilkus ir nušiurusius sovietinius Trakus fantazuodavom,
koks puikus tai galėtų būti miestukas – Vilnius arti,
pilis puiki, ežerai romantiški, istorija tiesiog po kojom
voliojasi. Dabar taip viskas ir yra. Saulė plieskia, ma
šiną vos randi kur pasistatyti, klega vasariška minia,
jau užmaršty tas laikas, kai vos akį metus galėdavai
atskirti, kur lietuvis, o kur „užsienietis“. Ežere jachtos
ir kitokie plaukiojantys prietaisai, suvenyrų pardavė
jai apgulę visą krantinę, lauko (ir net ežero) kavinėse
smagūs žmonės, pilna visokio dydžio vaikų (kiek kartų
buvo pravirkdę sovietmečio durininkai ir barmenai, jei
net dieną su mažais vaikais mėgini kur nors prisėsti),
pilyje vaidinimai, koncertai, iliuminacijos. Kad taip ta
mūsų Nepriklausomybė dar tvertų...
Laidojom J. Vos spėję užaugti du jo vaikai. Kapuose –
nevardijami titulai, pasiekimai, tik vyrauja kažin koks
begalinis tikrumas. Tas fiziškai neįgalus žmogus su
nepaprastai sveika ir šviesia siela, galima sakyti, gy
veno kitiems. Ir ta gerokai per ankstyva mirtis – taip
pat bedirbant ir užvaduojant kitus. Pagalvojau – tai
geriausia, ką gali palikti savo vaikams – tą tiesiog ore
tvyrančią, beveik įmanomą pačiupinėti žmonių Meilę.
Žinią, kad tai vienintelis kelias į laimę.


Tomas Vyšniauskas. Pašto dėžutė. Ginučiai. 2001. Fotografija
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šiandiena

Futurologinės aistros
Egidijus Vareikis

Keleiviniai lėktuvai daužo dangoraižius ir ministerijas...
Vyksta karas, koks iki šiol dar nebuvo aprašytas nei
karo kronikininkų, nei teoretikų, karas nežinia su kuo
ir dar visiškai nežinia, kieno kontroliuojamoje terito
rijoje, prieš kuriuos ir už kuriuos žmones. Tūkstančiai
žmonių žūva ne nuo bombų ar šūvių – formaliai teroristų
ginklai tėra nedideli peiliai ir kartono rėžtukai.
Dar neseniai atrodė, kad globalios civilizacijos raida
bus gana paprasta – Europos Sąjunga ir JAV toliau
stiprės, nes jos jau įrodė savo pranašumą ir galią, atsi
kračiusios komunizmo, Vidurio ir Rytų Europos valsty
bės integruosis į Vakarus, globalizacija kaip apskritai
teigiamas procesas ilgainiui sukurs pasaulį be etninių
problemų, besilyginančiu išsivystymo lygiu ir panašiai.
Modernizacijai ir demokratizacijai priešinsis gal tik ke
lios „niekdariškos“ valstybės, kurios, beje, išnyks sulig
savo paranojiškų diktatorių biologine pabaiga.
Iš tiesų prognozių galimybės ribotos. Didele dalimi
jos priklauso nuo laikototarpio – prognozuotojai visa
da remiasi savojo gyvenimo realijomis ir madingomis
svajonėmis. Po renesansiškų utopijų apie laisvus ir ne
priklausomus piliečius klestėjo žanras, vaizduojantis,
kad žmonijos ateities buitį didele dalimi sąlygos mokslo
ir technikos pažanga. Politinis gyvenimas technikos ir
moderniosios epochos rašytojams atrodė būsiąs har
moningas ir racionalus. XX a. antroje pusėje žmonijos
ateitis, atrodo, turėjo pasukti kosmoso link, o planetai,
vardu Žemė, pranašauta ekologinė katastrofa bei glo
balusis konfliktas. Amžiaus pabaigoje kosmosas tapo
neįdomus, žmonija pasinėrė į interneto raizgyną, savęs
klonavimą ir pan. Tai – mokslinė fantastika.
Politikų sukurtos ateities vizijos neišvengiamai yra
optimistinės. Ypač tai pasakytina apie demokratinių
šalių politikus, kuriems dėl suprantamų priežasčių
lengviau gauti valdžios instrumentus „geresniam gy
venimui“ kurti nei rengimuisi gyventi blogiau.
Prieš dešimtmetį, šaltajam karui pasibaigus, politolo
gai, taigi mokslininkai, siūlė du ateities modelius. Pasak
optimistinio (fukujamiškojo) – konfrontacijų beprotybė
baigėsi, mūsų laukia gyvenimas liberalios demokratijos
ir rinkos sąlygomis, kuriomis negalimi ne tik karai, bet
ir didesni politiniai nesusipratimai. Tiesiog istorijos
pabaiga. Pasak pesimistinio (hantingtoniškojo) – kaip
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tik dabar prasideda „naujieji Viduramžiai“ – nesibai
giantis karas už tikėjimo tiesas ir šventąsias vietas,
karas tarp civilizacijų.
Nesunku atspėti, kuris modelis buvo patrauklesnis po
litiniam demokratinių valstybių elitui. Jis džiūgaudamas
ėmė laukti žadėtosios istorijos pabaigos. Bet, sugriuvus
dangoraižiams, pasijuto užpultas kažin kokios priešiškos
civilizacijos. Civilizacijos, kokios neturėjo būti.
Dauguma amerikiečių ir europiečių dabar jau sutinka,
kad civilizacijos, gyvenančios mūsų planetoje, ne tik
gali būti, bet ir yra skirtingos. Tačiau nelabai suvokia,
kodėl vienai reikia staiga pulti kitą, kodėl antiglobalizmo
vėliava, atrodo, vedanti tik gerovės ir teisės menkėjimo
linkme, tampa vis patrauklesnė. Kodėl euroatlantinės
civilizacijos ir demokratijos korifėjus – JAV – aiškiai
vadinama Blogio Imperija?
Į tai jau prieš keletą metų atsakė Zbigniewas Brze
ziñskis, neblogai pajutęs JAV politikos jėgą ir silp
numą.
Pasak jo, JAV, yra valstybė, turinti globalų galios
monopolį. Taip dar niekada nebuvo. Roma kadaise buvo
vienintelė, bet vis dėlto ne globali. JAV yra tikriausiai
pirma ir paskutinė globali supervalstybė. Globalus jos
karinis pajėgumas, globali – ekonomikos įtaka, globalus –
kultūrinis patrauklumas ir kaip viso to rezultatas – ir
politinė jėga. Tai pirmoji neagresyvi, nepiktybinė globali
supervalstybė, – stipri ir pagal savo supratimą – dora.
Teoriškai JAV yra pajėgios bet kuriai globaliai misijai.
Emociškai JAV kaip valstybė kelia ne baimę, o pavydą
ir, užuot susivienijus prieš ją, skatina būti jos draugu,
būti kaip ji. JAV sąjungininkai yra sąjungininkai ne
todėl, kad jie stiprūs, o todėl, kad silpni, ir jiems reikia
Amerikos tokios, kokia ji yra.
Tačiau JAV ne tik vienintelė. Ji, pasak kito autori
teto – Samuelio Huntingtono, – vieniša supervalstybė.
Didžiausias pavojus jai – dėl savo galios monopolio
tapti izoliuota nuo visų kitų, tapti savo globalių gali
mybių auka. Istorija moko, kad supervalstybė negali
viešpatauti ilgai, jeigu ji nepasiūlo – pasitikėdama ir
didžiuodamasi savimi – visam pasauliui reikšmingos
misijos. Tokia buvo Romos, Prancūzijos, Didžiosios
Britanijos patirtis. Jos turėjo aiškiai suvoktą misiją,
bet vėliau jos neteko.
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Misijos nebuvimas kelia mesianistines idėjas kitose
civilizacijose. Azija ir islamo pasaulis, išnaudodami
europiečių istorinį mazochizmą ir nuolaidžiavimą, gali
sėkmingai reikšti pretenzijas į vis dar Europos ir trans
atlantinės bendrijos diktuojamą pasaulio tvarką. JAV
negali būti nei pasaulio policininkas, nei bankininkas, nei
moralistas. Pirmajai misijai trūksta legitimumo, antra
jai – likvidumo, trečiajai – nepriekaištingos reputacijos.
Komunizmo žlugimo pasekmė ir JAV puoselėta nauja
pasaulio tvarka pasirodė esanti ne demokratijos ir tradi
cinių vertybių triumfas, o, pritaikius Brzeziñskio sąvo
ką – kornukopija, Gausybės Rago ieškojimas ar kūrimas.
Demokratijos gėris imtas suvokti kaip leidimas realizuoti
hedonistinius instinktus... Visa kita – tiesiog juokingos
nepragmatiškos smulkmenos. Pakeliui į kornukopinę
visuomenę laisvė atsiskiria nuo atsakomybės – leidžiama
viskas, kas patogu ir malonu, net pabrėžiant, kad tokie
leidimai yra kone svarbiausi civilizacinės tolerancijos ir
universalumo iškovojimai. Vakarai per Šaltąjį karą ko
vojo moraliniais argumentais ir tapo pranašesni. Deja,
po įspūdingos karo pabaigos jiems patiems moraliniai
argumentai nebeatrodo svarbūs.
JAV, kaip ir visa krikščioniškomis vertybėmis pa
grįsta civilizacija, šiandien tebėra pasirinkusi grynai
gynybinę strategiją. Ji leidžiasi būti niekinama ir pa
juokiama, verčiama atgailauti pasiduoda net tada, kai
nėra kalta, be to, ir pati nė kiek negaili savęs, versda

Tomas Vyšniauskas. Pasaulio prekybos centras Niujorke.
2001. Fotografija
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ma savąją krikščionybę taikytis prie kažkokio mitinio
„progreso“.
Tok ia sit ua c ij a yra ger a dirv a ant ik rikšč ion išk ai
ekspansijai, pagunda pulti Blogio Imperiją, smogti į
smūgiui neparuoštą vietą. Pagunda tiems, kurie manosi
galį tiesiog pasityčioti iš galingiausios pasaulio valsty
bės, pagunda tiems, kurie mano, kad JAV dėl nurodytų
problemų tapo silpna, galop pagunda prisiekusiems
antiglobalistams ir krikščionybės priešams.
Tiek apie priežastis, dėl kurių lėktuvai rėžėsi į dan
goraižius.
O dabar apie pasekmes. Neskubėkime tvirtinti, kad
pasaulis po tragedijos pabudo kitoks. Ir ar tikrai turė
jo kitoks pabusti. Terorizmas – tai visų pirma demo
ralizacija. JAV neturi imtis desperatiškų veiksmų ir
pulti į karą su nežinoma civilizacija. Pastaroji pra
dėjo, nes, matyt, kariauti nori, taip pat nori primesti
savo strategiją. Tad gal geriau likti neišmuštiems iš
vėžių. Reakcija į terorą rodo, kad JAV (ir Europos)
visuomenė nėra tokia beviltiška, kaip teigė kai kurie
autoriai, juolab kad nelaimės akivaizdoje atgyja ir su
stiprėja reikiami jausmai. Tik suvokti savo klaidas,
pagalvoti protu tų, kurie visais amžiais aukojosi dėl
vertybinių dalykų, kuriuos krikščioniška civilizacija
kiek primiršo. JAV ir transatlantinei bendrijai geriau iš
vengti civilizacijų karo, net jeigu ir ruošiamasi jį kariauti.
Šiandien situac ija palankesnė tiems, kurie nori kariau
ti, kitaip argi jiems vertėjo...
Tuomet pasirodys, kad islamo
ekspansijos sėkmė visiškai nega
rantuota. Radikalaus islamo apo
logetai gali smogti tik iš pasalų,
sukelti trumpalaikį efektą, nes fi
ziškai tebėra silpni, o regiono šalys,
kaip ir kadaise krikščionys, gali
paskęsti tarpusavio santykių aiš
kinimesi, o transatlantinę bendriją
palikti laukti geresnių laikų.
Grįžt ant prie fut ur ol og ij os ir
fant az ij ų, vert a pris im int i, kad
jokia science fiction nenumatė ir
nenumato laimingos pasaulio pa
baigos demokratijos, rinkos eko
nomikos ir pilietinės visuomenės
ar islamiškos kultūros ir politinės
doktrinos sąlygomis. Pagrindinės
problemos, su kuriomis civilizaci
jos susiduria – tai moralė, meilė,
sąžinė, gėda. Atrodo, kad to neiš
mokstama, nes kaskart kliūnama
už to paties...
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ŽVILGSNIS

Šališkasis teisingumas
Kęstutis K. Girnius

Pagal modernią teisingumo sampratą
įstatymai turi galioti lygiai visiems –
karaliui ir prezidentui, elgetai ir pro
fesoriui. Nors reikėtų kiek įmanoma
atsižvelgti į šalių ir tautų papročius
bei tradicijas, panašūs įstatymai tu
rėtų galioti visur. Tačiau tikrovė ilgai
nepakluso šiems teoriniams reikala
vimams. Traukti baudžiamojon atsa
komybėn galinguosius buvo gerokai
sunkiau, negu eilinius piliečius. Be
to, teisingumo įgyvendinimą ribodavo
valstybių sienos. Bet kuri šalis – ar
ji būtų diktatūra, ar demokratija –
gal ėd av o aps aug ot i sav o smog ik us
nuo bausm ių, nei šk eld am a byl ų ir
atsisakydama juos perduoti kitoms
šalims. Todėl daugelį pradžiugino tai,
kad per pastaruosius kelerius metus
dviem diktatoriams – Čilės Augusto
Pinochetui ir Serbijos Slobodanui Mi
loševičiui – buvo iškeltos baudžiamo
sios bylos už nusikaltimus žmonijai,
kur iuos jie įvykd ė vald yd am i sav o
šalis. Nors ilgainiui Pinochetas buvo
paleistas dėl amžiaus ir ligų, jis vis
dėlto sėdėjo namų arešte 16 mėnesių,
o Miloševičius buvo išduotas tarptau
tiniam Hagos tribunolui. Pasigirdo
balsų, tvirtinančių, kad tarptautinė
teisė pagaliau subrendo, panaikintas
ligi šiol galiojęs šalių vadovų de facto
imunitetas, ir galingi piktadariai ne
begalės tikėtis, jog liks nenubausti
net už baisiausius nusikaltimus. Ir
kadangi vadovams dabar galios pana
šios taisyklės kaip ir eiliniams pilie
čiams, jie turėsią atsargiau pasverti
savo žingsnius, prieš susidorodami su
politiniais priešais, pradėdami karą ar
tautinį valymą. Tad pasaulis būsiąs
ne tik teisingesnis, bet ir geresnis,
nes valstybių smurtas bus šiek tiek
sutramdytas.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 9

Atsirado ne vienas, o du tarptautinį
teisingumą laiduojantys instrumentai
– specialūs teismai ir visuotinės juris
dikcijos teorija. Miloševičius suimtas
nurodymu Tarptautinio Hagos tribu
nolo, kurį sukūrė JTO Saugumo tary
ba. Panašus tribunolas tiria genocidą
Ruandoje, ketinama panašius teismus
kurti Kambodžoje, Rytų Timore ir Sie
ra Leonėje. Pinochetas buvo sulaiky
tas remiantis visuotinės jurisdikcijos
teorija, pagal kurią magistratai gali
baudžiamojon atsakomybėn traukti
nus ik alt im ais įtar iam us asm en is,
nepaisant nei nusikaltimo vietos, nei
kaltinamojo pilietybės. Buvęs Čilės
dikt at or ius buv o sui mt as Lond on e
pagal arešto orderį, pasirašytą Ispa
nij os teis ėj o, nors Pin oc het as buv o
kaltinamas įvykdęs nusikaltimus Či
lėje gyvenusiems Ispanijos piliečiams.
Taigi vienos šalies teismo prašymu
antros šalies valdžia sulaikė trečios
šalies pilietį, nors jis jokių nusikalti
mų neįvykdė nei pirmoje, nei antroje
šalyje. Belgijoje irgi galioja įstatymai,
leidžiantys teisti asmenį už nusikalti
mus, įvykdytus ne Belgijos teritorijoje.
Grupė palestiniečių neseniai prašė
vietos teismo iškelti bylą dabartiniam
Izraelio ministrui pirmininkui Arieliui
Šaronui, esą atsakingam už 1982 m.
izraeliečių sąjungininkų įvykdytas žu
dynes dviejose palestiniečių stovyklose
Libane (Sabroje ir Šatiloje).
Tačiau ne visi užsidegė naujosios
tvarkos entuziazmu, iš dalies todėl,
kad jos trūkumai tiek pat akivaizdūs,
kaip ir privalumai. Jau iš pirmo žvilgs
nio aišk u, kad nauj i ins trum ent ai
naudojami šališkai ir kad galingų šalių
galingieji išsaugo savo imunitetą.
Tarptautinio teisingumo įrankiai
taikomi šališkai. Kad ir kokie būtų

Miloševičiaus ir jo kariaunos nusi
kalt im ai Bosn ij oj e ir Serb ij oj e, jie
neprilygsta Rusijos vykdomam terorui
Čečėnijoje. Tačiau Rusijos vadovai –
gerbiami svečiai visame pasaulyje,
o JAV prezidentas neseniai pasidi
džiavo, kad jam pasisekė įžvelgti Puti
no sielą, jog Rusijos prezidentas – sąži
ningas ir tiesus žmo
gus. Pag al iau pats
Mil oš ev ič ius pat eko nem al on ėn tik
1999 m., kai met ė
išš ūk į Vak ar ams,
nors Bosnijoje nužu
dyta gerokai daugiau
žmonių neg u Kos o
ve. Hagos tribunolas
kruopščiai tiria ser
bų smurto veiksmus Kosove, bet rimtai
netyrė nei NATO antpuolio teisėtumo,
nei žmogaus teisių organizacijų prane
šimų, kad per NATO antpuolius žuvo
apie 500 civilių gyventojų. Čia nėra
nieko nuostabaus, rašo JTO univer
siteto Tokijuje vicerektorius Ramešas
Tahkuras, kai tribunolo būstinė yra
NATO šalyje, kai daugumą jo išlaidų
pad eng ia NAT O šal ys, kai įkalč iai
prieš Miloševičių ir jo sėbrus paremti
NATO perduota medžiaga. Ir nekils
jokio pavojaus galingųjų šalių de facto
imunitetui, kol nebus pakeista specia
lių teismų sudarymo tvarka. Teismus
įgalioja JTO Saugumo taryba, ir jai
priklausančios galybės turi veto teisę.
Putinas gali miegoti ramiai.
Teoriškai visuotine jurisdikcija pa
sikliaujantys teismai turi būti ma
žiau šališki. Tačiau teorija – vienas
dalykas, o tikrovė – kitas. Dešinysis
generol as Pin oc het as sul aik om as,
o Kub os dikt at or ius Castr o, kur io
vald žia neb uv o nė kiek šveln esn ė,
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keliauja kur nori. Sunku įsivaizduo
ti, kad būtų keliama byla buvusiam
Amerikos užsienio reikalų ministrui
Kiss ing er iui už slapt ą Kamb od žos
bombardavimą 1973 m. per Vietnamo
karą arba Amerikos generolams už na
palmo naudojimą prieš vietnamiečius.
Ir jei būtų keliamos tokios bylos, kiek
vienos šalies valdžia turėtų nuspręsti,
ar reikia gerbti išdavimo prašymą,
galutinį nutarimą veikiausiai lemtų
globalinės politikos prioritetai, o ne
visuotinio teisingumo normos.
Tačiau esama ir didesnių rūpesčių,
iš kurių verta paminėti du. Pirma, spe
cialūs teismai ir visuotinė jurisdikcija
pažeidžia valdžių padalijimo principą,
iš viet os vald žios ir parl am ent ar ų
atimdami galimybę patiems spręsti,
kaip geriausiai įveikti praeitį, nutarti,
kas darytina, siekiant laiduoti ne tik
teisingumą, bet ir gyventojų tarpusa
vio susitaikymą. Antra, primesdami
kitiems savo jurisdikciją, specialūs
teismai ir magistratai išreiškia nepa
sitikėjimą vietos teisėsaugos organais,
savinasi aukštesnę kompetenciją bei
dorovinę įžvalgą. O tai atsiduoda ju
ridiniu kolonializmu.
Dažnai tvirtinama, kad teisingu
mas – svarb iaus ia vert yb ė, kur iai
įgyvendinti reikia suteikti pirmenybę.
Kaip žmogui, taip ir valstybei nevalia
imtis jokių veiksmų, kurie pažeistų
teisingumą arba užkirstų kelią jį įgy
vendinti. Manau, kad abu teiginiai
klaidingi. Nereikia be išlygų teikti
pirmenybės teisingumui. O valstybės
ir jų atsakingi pareigūnai privalo savo
doroviniuose sprendimuose daugiau
reikšmės skirti alternatyvių veiks
mų sukeliamoms pasekmėms, negu
eilinis žmogus. Po karų, revoliucijų
ar kitokių didesn ių suk rėtim ų, su
skaldančių visuomenę ir išardančių
bendruomenės vidaus saitus, nepa
prastai svarbu rasti priemonių susi
skaidymui įveikti. Vargu ar geriausias
būdas tai padaryti yra nusikaltėlių
arba nugalėtojų traukimas baudžia
moj on ats ak om yb ėn. Sėkm ing iaus i
perėjimai iš diktatūros į demokratiją
neretai buvo grindžiami nutarimais,
kad nue in ant ys nuo scen os neb us
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baudžiami. Taip buvo Ispanijoje po
Franco mirties, įtikinant Pinochetą
ir generolus pasitraukti iš valdžios
Čilėje, vykstant komunistų valdžios ir
Solidarumo deryboms Lenkijoje. Pietų
Afrika nutarė, kad tiesos komisijos ir
amnestija labiau skatins susitaikymą
ir šalies klestėjimą negu baltųjų vado
vų teismai. Kiekvienu atveju valdžios
kaitos logika nesudėtinga – jei neten
kantys valdžios nujaučia, kad jie bus
persekiojami, jie laikysis valdžios iš
paskutinių jėgų ir nesiskaitydami su
priemonėmis. Tad, siekiant taikaus
sprendimo, reikia juos įtikinti, kad
jiems negresia nei teismas, nei koks
nors susidorojimas. Tokiais atvejais
teisingumas gal buvo pažeistas ir nu
sikaltėliai liko nenubausti, bet niekas
negali prikišti šių šalių politikams,
kad jie tur ėt ų riz ik uot i sui rut e ar
nelaisvės pratęsimu vien dėl to, kad
kaž in kok ie teis ing um o reik al av i
mai būtų patenkinti. Nevalia vietos
gyventojų, kurie savo kailiu patirs
nutarimo pasekmes, mokyti, ką jie
tokiais atvejais turi daryti.
Demokratinėse valstybėse teismai
yra nepriklausomi, bet ne visagaliai.
Jie taiko įstatymus, gal juos interpre
tuoja, bet jų nepriima. Tai parlamento
darbas. Jei įstatymų leidėjai pastebi,
kad kai kurie įstatymai neveiksmingi
ar sukelia įvairių bėdų, tai gali juos
pat iksl int i, pak eist i ar pan aik int i.
Kad a ir kaip keist i – bus pol it in is
sprendimas, o sprendimo veiksmin
gumą nulems politinė išmintis. Bet
spec ial iems teism ams ir vis uot in ei
jurisdikcijai tokie suvaržymai kaip
tik neg al ioj a. Jų sav ar ank išk um as
pavirsta visagalybe, kadangi vietos
politikai ir žmonės negali nustatyta
tvarka pakeisti jų įgaliojimų ir vei
kimo procedūrų. Išorės teismai yra
aukšč iau viet os pol it in ių proc es ų,
taigi aukščiau žmonių valios, tad ir
demokratijos.
Valdžių padalijimo principo panei
gimą ir teismų išaukštinimą galima
mėginti pateisinti įvairiai. Kuriant
specialius teismus, paprastai aiški
nama, kad šiose šalyse teisėtvarkos
sist em a tiek pak rik us i, jog neg al i

užtikrinti teisingumo. Teiginys labai
abejotinas ir primena kolonistų tei
ginius, jog čiabuviai nepajėgūs savęs
valdyti, tad reikia patiems didžiad
vasiškai imtis tokios atsakomybės ir
naštos. Bet net jei specialių teismų
kūrimo momentu vietos teisėtvarka
būt ų nev eiksm ing a, reikt ų dažn ai
tikrinti, ar padėtis nepakitusi ir ar
teismai nebereikalingi. Tačiau Hagos
tribunolo įgaliojimų trukmė neribota.
Tai, kad Serbijos valdžia suėmė Milo
ševičių ir perdavė jį Hagos tribunolui,
leidžia suprasti, kad padėtis Serbijoje
tiek pakito, jog šalis subrendo ir pati
gali spręsti, kas darytina su Miloševi
čiumi ir jo bendrais.
Tarptautinių teismų ir visuotinės
jurisdikcijos šalininkai dažnai taria,
kad teism ai ir teis ing um as veik ia
aukštesnėje plotmėje negu politika.
Tad reikia teismus izoliuoti nuo poli
tinių procesų, ypač šalyse be didesnės
demokratijos patirties. Teismų veik
lą nulemia principai, o politiką – tik
siauri interesai. Teisėjai nešališkai
int erp ret uoj a įstat ym us, siekd am i
teis ing um o, pol it ik ai prit ar ia ne
švariems kompromisams savo arba
part ij os naud ai. Kont rast as gal ir
glosto teisėjų ir prokurorų savimeilę,
bet jis visiškai neįtikinamas. Teisėjai
ir prokurorai nėra tokie skaistūs, o
politikai tiek susikompromitavę. Pa
kanka prisiminti buvusius Lietuvos
gen er al in ius prok ur or us, Liet uv os
konstitucinio teismo nuosprendį dėl
teisėjų algų. Nacių Vokietijoje teisėjai
buvo valdžios ramstis. Principai gal
ir liko svarbūs, bet jie buvo nacisti
niai, o ne buržuaziniai. JAV teismai
beveik šimtmetį nepastebėjo juodųjų
diskriminavimo, Prancūzijos teismai
beveik iki šios dienos užmerkę akis
prieš valdžios viršūnių korupciją.
Miloševičių reikia teisti, reikia jį
ir nubausti. Ne Hagoje, o Belgrade,
pasikliaujant Serbijos įstatymais. Su
dėtingoms gyvenimo problemoms nesti
lengvų sprendimų. Ir specialių teismų
kūrimas bei visuotinės jurisdikcijos
primetimas nėra ta stebuklinga laz
delė, kuri pašalins Balkanų ar Afrikos
problemas.
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Tarp kompiuterių ir burokėlių
Guoda Steponavičienė

Įprastas, kaip… kompiuteris
Gyvenam informacijos amžiuje, – taip sakoma. Mo
komės valdyti šio amžiaus žirgą – informaciją, – taip
veikiama. Kodėl? Nes nelabai esti alternatyvų – to
kios žaidimo taisyklės. Jei nemoki skraidyti šluota,
gal i pret end uot i žaist i futb ol ą, bet ne kvid ičą1. Jei
nedraugauji su e-prietaisais bei reiškiniais, rizikuoji
į stambius žaidimus visai nepatekti. Žmonės tai suvo
kia: mokosi patys, perka kompiuterius sau, savo vai
kams, savo vaikų mokykloms, savo įmonėms. Įmonės
kepa interneto svetaines tarsi reklaminius bukletus,
nebemanydamos, kad tai prabanga. Tinkluose nuolat
gimsta ir miršta daugybė naujų paslaugų – įmonės
tyrinėja naująją erdvę ir ieško jai tinkamų gyventojų.
Žmonės tyrinėja tuos gyventojus ir ieško sau malonių
arba naudingų. Tradicinė žiniasklaida klonuoja savo
atvaizdus virtualioj erdvėj, randasi ir specifinių šios
erdvės veikėjų, neturinčių, pvz., popierinio kūno. Kinta
ne tik darbo įpročiai: vaikai nori dovanų nebe pliušinių
meškinų, ir net ne Lego, bet kompiuterinių žaidimų.
Studentai rašto darbus pateikia švariai kompiuteriu
surinktus ir gerais spausdintuvais atspausdintus (arba
nukopijuotus/nupirktus internete), o literatūros sąrašai
pilni nuorodų į šaltinius, kurių savomis kojomis nuėjęs
į biblioteką nė minties neturėtum surasti. Mažai kas
bes iunč ia dail iai išv ed žiot us žod žius išk vėpint uos e
vokeliuose, o tik „pagroję“ minutę kitą klaviatūra ir
spustelėję send išsaugo senuosius draugus ir net naujų
susiranda. Sako, vienas paauglys Japonijoje per die
ną išsiunčia dešimtis SMS žinučių – idant nesijaustų
izol iuot as tok iam e sav im užs iė m us iam e pas aul yj e.
Jau spėjom pabūti liudytojais ir e-verslo potvynio, ir
atoslūgio. Galim žavėtis svetima šlove ir skaičiuoti
svetimus nuostolius – informacijos amžiuje tam pui
kiausios galimybės. Todėl galim sakyti, kad visuomenė
informuota (ar bent turi galimybę tokia būti), ir apie
informatikos dalykus taip pat.

O tuo metu teatre...
Politikai kalba, kad reikia kurti informacinę visuo
menę. Estai, kaip visuomet, kalbėti apie informacinę
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visuomenę ir veikti jos labui pradėjo gerokai seniau ir
jau nusipelnė lyderio vardo – netgi suomius aplenkti
baudžiasi. Estijoje įdiegta pirmoji pasaulyje (kaip tei
gia patys estai) veikianti e-vyriausybė – ministrai, nors
kol kas dar susirinkę vienoje fizinėje patalpoje, dirba
virtualioje erdvėje. Sutaupoma maždaug 3 milijonai
popieriaus lapų per metus. E-vyriausybės informa
cinė sistema ne tik taupo medžius bei pinigus, bet ir
kokybiškai pagerina kabineto darbą, ypač skaidrumo
ir operatyvumo prasme. Kitas stambus ir ne mažiau
garsus mokyklų prijungimo prie interneto projektas
labai neestišku pavadinimu „Tigro šuolis“ sėkmingai
įgyvendintas jau prieš kelerius metus.
Šiandien lietuviškoji BNS rašo: „Lietuvoje sparčiai
kuriama informacinė visuomenė“. Žinutėje kalbama,
kad kompiuterizuodami mokyklas per kelis metus pa
sivysime latvius bei estus, o per keturis – pasieksime ir
lemtinguosius ES standartus (1 PC dešimčiai mokslei
vių). Iš tiesų stebint įstatymų leidybos naujienas panašu,
kad užmojai nemenki. Per 2001 m. pirmąpusmetį šioje
srityje buvo priimta kaip niekad daug sprendimų.
Štai vasarį Seimas patvirtino Nacionalinę informaci
nės visuomenės plėtros koncepciją, kurioje aptariama,
ką reikėtų nup irkti ir ko išmokti, idant visuomenė
taptų informacine. Kuriama nacionalinės informaci
nės visuomenės plėtros strategija, kurios objektas dar
platesnis, apimantis ir mokslą, ir švietimą, ir ekonomi
ką, ir socialinius reikalus. Seime veikia Informacinės
visuomenės komisija, komisija tokiu pat pavadinimu
dirba ir prie Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerijoje
įkurtas Informacinės politikos departamentas, planuo
jama jo funkcijas perduoti naujai kuriamam komitetui
prie Vyriausybės. Vyriausybė pritarė mokslo ir techni
kos Baltosios knygos kūrimui. Skamba rimtai ir netgi
bauginamai. Tiek institucijų bei iniciatyvų, ir visos
tokios gražios. Tad ar jau galime sakyti, kad valdžia
yra informuota, ir apie informatikos dalykus taip pat?
Ar po metų kitų jau gyvensime informacinėje visuome
nėje? Ir pagaliau, kas gi vis dėlto yra toji informacinė
visuomenė ir kaip ji atsiranda?
1
Erdvinis futbolo variantas, žaidžiamas Rowlings sukurtame Hario
Poterio pasaulyje.
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Informacinė visuomenė
Visi informacinės visuomenės apibrėžimai, kuriuos
pavyko rasti prestižiniuose šaltiniuose, šį terminą tik
dar labiau komplikavo2. Todėl pateiksiu savo nepres
tižinį paaiškinimą. Informacinė visuomenė yra tokia,
kurioje kritinė masė žmonių naudojasi informacija kaip
savo veiklos ištekliu. Valstybės mastu informacinės vi
suomenės problematika paprastai skaidoma į e-verslo,
e-valdžios ir e-švietimo. Nagrinėjant atskirai aiškumo
gerokai daugiau, mat aiškūs yra veikėjai.

E-verslas
E-verslo skiriamoji savybė yra ta, kad dalis veiklos
(arba visa) atliekama elektroninėje erdvėje. E-verslą
sukuria verslininkai, o valstybė tam padeda arba trukdo
priklausomai nuo to, kokias teisines bei administracines
prielaidas sukuria. Tačiau mintis, kad valstybė pati turi
aktyviai kurti verslą, gaji ir e-versle. Valstybė „kuria“
verslus perskirstydama išteklius – finansuodama in
frastruktūros elementus (pvz., e-parašo infrastruktūrą,
kurdama valstybinį telekomunikacijų tinklą), progra
mas e-verslams plėtotis (Lietuvoje populiariausia SVĮ3
e-peryklų (inkubatorių) idėja), valstybės institucijų ar
jų įsteigtų viešųjų įstaigų pajėgomis teikdama verslams
įvairias e-krypties paslaugas – mokymus, informacinius
vartus ir kt. Visi šie projektai neskaidrūs nuo pat pirmi
nės idėjos ir neturi galimybės būti efektyvūs. Todėl ne
nuostabu, kad su e-verslo programomis bei priemonėmis
valdžiai tvarkytis sunkiausia. Siauras takelis, skiriantis
verslo sąlygų kūrimą nuo valstybinio verslininkavimo
kartkartėmis vis pranyksta globėjiškų arba „specialisto
rankos“ iniciatyvų šešėlyje. Perskaičius socialdemokratų
Vyriausybės programos skyrių apie informacinę visuo
menę (kuris yra kone silpniausias visoje programoje),
ši riba dar neaiškesnė, mat socialdemokratai ir kitose
ekonomikos šakose linkę „išlaikyti valstybės įtaką“ gana
materialiais akcijų arba valdymo teisės pavidalais. Žino
ma, įsitikinusiems, kad turi veikti valstybiniai bankai
ar draudimo bendrovės, tikrai sunku būtų įrodyti, kad
e-parašo sertifikavimo centrus, jei tokie reikalingi, turį
steigti privatūs rinkos subjektai, o valdžiai tik reikią
patiesti patogų „įstatymų kilimėlį“.
Šis „tik“, žinia, apgaulingai trumpas. Mūsų įstatymų
kūrimo praktika tikrai negalėtų būti priskirta prie „ge
riausios praktikos“ pavyzdžių. Dar liūdnesni rezultatai
kuriant ilgalaikius principinius dokumentus – koncep
cijas bei strategijas. Strateginis planavimas, be kurio
neapsieina nė viena įmonė, daugeliui ministerijų tebėra
2
Pavyzdžiui, informacinė visuomenė atspindi vis augančius žinių
sisteminimą ir sklaidą visuomenėje, EBPO (angl. OECD).
3
SVĮ – tai toks burtažodis, kurio reikšmė Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo tarybos bei ES ekonominėje politikoje panaši į žodžio
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„tik trukdymas dirbti“ (panašiai kaip sovietinėse par
duotuvėse pardavėjoms labiausiai trukdė dirbti pir
kėjai). Klausimas, ko siekiama viena ar kita įstatymo
nuostata, daugelį pareigūnų tiesiog erzina. Ką ir kalbėti
apie nekuklų norą surasti alternatyvių mechanizmų
norimam tikslui pasiekti (jei toks apskritai egzistuoja
ir yra siektinas). Tradiciškai įstatymai reglamentuoja
viską, ką jo kūrėjas žino ir pajėgia įsivaizduoti. Ir juo
detaliau, juo geriau. Galima įtarti, kaip tokiam įstaty
mų leidėjui sudėtinga susidoroti su e-reiškiniais. Visų
pirma nėra visiškai aišku, kas tai yra, o dar neaiškiau –
kuo tai taps po metų kitų. Visuomenėje sklando baimės
ir išankstinės nuostatos dėl e-vagių, šnipų bei sukčių,
tačiau juk atvirai riboti nevalia – pernelyg madinga te
ma. Atvirai riboti informacinės visuomenės plėtrą yra
beveik tas pat kaip pasisakyti prieš Lietuvos stojimą
į ES ar NATO. Tačiau ne atvirai – visais įmanomais
būdais. Ir nebūtinai iš piktos valios, dažnai dėl pasek
mių nesuvokimo. (Amžinas klausimas, ar neracionalūs
sprendimai daromi dėl savų interesų, ar iš nežinojimo).
O bendras tiek valdžios, tiek visuomenės nenuvokimas
šioje srityje yra gerokai didesnis už kitų ekonomikos
klausimų išmanymo vidurkį. Todėl ne visada valdžios
iniciatyvos kurti informacinę visuomenę džiugina visuo
menės narius, įpratusius informaciją gauti, naudoti ją
asmeniškai, savo esamo verslo efektyvumui padidinti ar
naujam verslui sukurti. Aktyvi valdžia e-verslo reika
luose – tai rizikinga partija: jei neveiks visai – gersim
vandenį, jei veiks teisingai – midų, jei veiks blogai – teks
troškuliu kankintis.

E-valdžia
Gerokai mažiau tiesioginės rizikos susiję su e-valdžios
projektais. E-valdžia yra tokia, kuri dalį savo paslau
gų įmonėms bei gyventojams teikia elektronine forma.
Pavyzdžiui, įdiegia informacines sistemas, leidžiančias
įmonėms pateikti mokesčių bei muitinės deklaracijas,
statistikos ataskaitas elektroniniu būdu, gauti konsul
tacijas iš valdžios institucijų, užregistruoti turtą, nepa
kylant iš savo darbo vietos ir pan. E-valdžios sąvoka taip
pat vartojama nusakyti projektams, kurie tiesioginių
paslaugų nesukuria, tačiau racionalizuoja patį val
džios veikimą, t. y. teikia didžiulę paslaugą mokesčių
mokėtojams, kaip jau minėtas Estijos e-vyriausybės
pavyzdys. Lietuvoje ryškiausias tokio darbo pavyzdys
yra valstybės registrų sistema, kurią sutvarkyti žada
kiekviena valdžia, tačiau toliau koncepcijos metmenų
projekto nepasistumia. Socialdemokratų vyriausybės
programoje taip pat numatyta „sutvarkyti registrus“.
„moteris“ feministiniame diskurse. SVĮ – tai smulkios bei vidutinės
įmonės, kurioms, anot minėtų autoritetų, teiktina visokeriopa parama.
Bėda ta, kad Lietuvoje šiuos kriterijus atitinka 95% įmonių.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 9

Tarp kompiuterių ir burokėlių

E-švietimo problemos paprastai vardijamos šia pri
oritetine eile: kompiuterių bei priėjimo prie interneto
trūkumas vidurinėse mokyklose, informatikos mokytojų
bei dėstytojų stoka, valstybės tarnautojų kompiuterinis
neraštingumas, informacinių technologijų specialistų
bei programinės įrangos lietuvių kalba stoka. Daug ne
galvojus galima surašyti priemones šioms problemoms
spręsti: skirti papildomai lėšų bei pasitelkti privačius
donorus įrengiant apčiuopiamą „porciją“ kompiuteri
zuotų mokymosi vietų, padidinti valstybės finansuo
jamų vietų skaičių informatikos studentams, įvesti
privalomą kompiuterinio raštingumo cenzą valstybės
tarnautojams, kurti mokomąsias programas lietuvių
kalba. Taip ir daroma – šios priemonės yra surašytos
ir informacinės visuomenės plėtros koncepcijoje, kitose
rezoliucijose, strategijose bei planuose. Kad ir kaip bū
tų keista, pirmą kartą vienas sprendimų buvo susietas
ir su finansais: nuspręsta dalį lėšų, gautų parduodant
licenc ij as azart in ių loš im ų org an iz at or iams, skirt i

mokykloms kompiuterizuoti. Į akis krenta viena ne
maloni visų šių priemonių detalė – tai yra investiciniai
projektai, kurie įstatyminėmis ar administracinėmis
priemonėmis neišsprendžiami. Visiems reikia tikrų
pinigų… (vai, vai, netinka netgi obligacijos). Tačiau
ir kitais aspektais esamos problemos nėra trivialios, o
pasiūlytos priemonės nebūtinai duos tokių rezultatų,
kokių tikimasi.
Tiesa, skyrus daugiau pinigų, vieną kartą bus nupirk
ta daugiau kompiuterių ar interneto valandų. Tačiau
e-įranga turi bjaurią savybę vartoti finansinius ištek
lius ir po pirkimo, ir kas dar liūdniau – po kelių metų
pasenti. Taigi vienkartinių biudžeto injekcijų bei verslo
visuomenės dovanų nepakanka.
Lygiai taip pat nepakanka padidinti studijuojančių
informatiką skaičių. Žinoma, atskirų sričių pedagogų
trūkumo esama ir kitose specialybėse. Ir ne dėl to, kad
jų mažai parengiama – tiesiog jie nedirba, kur norima,
kad dirbtų (antai anglų kalbos mokytojai). Tai dar ak
tualiau informacinių technologijų ir telekomunikacijų
(IT&T) specialistams. Čia darbdavių konkurencija dar
didesnė. Lietuvos švietimo įstaigos konkuruoja dėl ge
rų darbuotojų ne tik su vietinėmis, bet ir su užsienio
komercinėmis įmonėmis. Jeigu Lietuvos įmonės, turė
damos tam galimybių ir konkurencinių kovų patirtį,
nepajėgia išlaikyti savo darbuotojų, kuriems pasiūlo
mos geresnės sąlygos bei karjeros galimybės užsienio
kompanijose, tai kaip galima tikėtis, kad tai pajėgs
padaryti visiškai nekonkurencinėje erdvėje dirbančios
švietimo įstaigos?
Kad ir kaip tai nepatinka pasišovusiems vienu mos
tu įžiebti e-šviesas Lietuvos švietimo sistemoje, norint
rezultatų, reikia rimtesnių pokyčių. Reikia pakeisti
švietimo sistemą taip, kad rastųsi motyvacija jos įstaigų
finansuotojams skirti lėšų e-mokymams reikalingai įran
gai įsigyti bei specialistams išlaikyti. O tai jau švietimo
finansavimo reformos klausimai. Nuo jų sprendimo būdo
priklauso ir IT bei kitų paklausių specialistų padėtis
rinkoje. Turint omenyje, kad asmens išmokslinimui
naudojami Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigai, turė
tų būti įtvirtinti tam tikri absolvento įsipareigojimai
jį išmokslinusiai visuomenei. Panašiai kaip įmonei
finansuojant jauno žmogaus studijas, jis įsipareigoja
nustatytą laiką atidirbti toje įmonėje. Žinoma, tais
atvejais, kai asmuo pats (tėvai, draudimas ar bankas)
susimoka už mokslą, įsipareigojama tik konkretiems
finansuotojams. Sistemos požiūriu tai pats aiškiausias
ir paprasčiausias variantas.
Apskritai šiandien Lietuvoje kur kas svarbesnė pro
blema yra ne informatikų, o visuomenės bendro su
pratimo apie informatiką stoka. Daug didesnis efektas

4
Per beveik penkerius darbo metus Laisvos rinkos institute esu
perskaičiusi šūsnį įvairiausio lygio valstybės dokumentų: programų,

strategijų bei koncepcijų. E-valdžios koncepcija buvo pirma, kurios
nereikėjo kritikuoti.

Šis žodžių junginys, keliaujantis per vyriausybių progra
mas bei priemonių planus, jau pradeda įgauti šalutinių
prasmių. Apie netvarką valstybės registruose sklando
šmaikščios istorijos, kurių autoriai tarsi lenktyniauja,
kuris nurodys didesnį funkcionuojančių tos pačios rū
šies registrų skaičių: 10, 20 ar 30.
Nors šioje srityje valdžia tvarkosi tarsi savo darže ir
mažiau turi progų nuskinti svetimus jurginus, tačiau
nustelbti juos galimybių netrūksta. E-valdžios projek
tuose korupcijos rizika: diegti būtent firmos X techno
logijas, pasirinkti įgyvendinti ypač firmai Y naudingus
projektus ir pan. Pavyzdžiui, pasirinkti diegti gyven
tojų identifikacijos korteles, kurias gamina įmonė Y ir
kurių nauda patiems gyventojams visai neakivaizdi,
o ne mokesčių inspekcijos informacinę sistemą, idant
būtų mokėtojams patogiau atsiskaitinėti. Politikai ir
valstybės tarnautojai priimdami sprendimus privalo
paisyti bendrųjų interesų. Išdidžiai tai vadinasi vals
tybiniu mąstymu, o paprastai – savo pareigų vykdymu.
Tačiau savaime tai nevyksta. Todėl ypač svarbūs yra
strateginiai dokumentai. Mat jais įkalami stulpeliai,
neleisiantys sprendimams nuklysti toli į lankas. Šia
prasme Lietuvos e-valdžios koncepcija labai korek
tiška – neperžengianti užsibrėžtos temos ribų, kartu
nekreipianti vežimo nė prie vienos ryškiai ir brangiai
pažymėtos sienos, įkalanti stulpelius, fiksuojančius
pagrindinius sprendimų priėmimo principus. Tik tiek.
Atrodo paprasta, tačiau nežinia kodėl labai sunku dau
giau tokių pavyzdžių rasti4.

E-švietimas
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būtų pasiektas mokant informatikos ne specialistus:
filologus, teisininkus, istorikus, ekonomistus. Tiesa, tam
reikėtų subtilesnių programų ir dėstytojų – ne visi juk
gali įžiūrėti virtualios erdvės žavesį, ypač kai jis visaip
slepiamas: kalbama, jog informatika – „baisiai sudė
tingas dalykas“, kurį suvokti reikia ypatingų talentų,
vartojamos sąvokos bei trumpiniai, kurių nesivarginama
apibrėžti, ir kiti cecho paslaptis saugantys užkeikimai.
Investicijos į IT specialistų rengimą potencialiai plėstų
IT paslaugų spektrą, gerintų jų kokybę. Tai, be abejo,
naudinga. Tačiau šiandien IT firmų plėtrai labiausiai
trukdo nedidelis vartotojų skaičius. Nesusidarius varto
tojų kritinei masei, neapsimoka diegti naujų produktų,
sunku užtikrinti paslaugų kokybę. Taigi informacines
paslaugas teikti visuomenei, kuri yra ne informacinė,
labai brangu.
Inf orm ac in ių pas laug ų vart ot oj ų rat ui pad id int i,
valdžios prestižui pagerinti siūloma priemonė – priva
lomi kompiuterinio raštingumo reikalavimai valstybės
tarnautojams. Kai kuriuose dokumentuose formuluo
jama dar paprasčiau – įvesti privalomą e-raštingumo
egzaminą. Apie mokymą kukliai nutylima. Gera mintis:
idant neatprastų nuo stresų nuolat keičiantis vyriausy
bėms bei valstybės institucijų struktūroms, svarstant
bei persvarstant darbo užmokesčius ir kaunantis dėl
vietos siauroje karjeros laiptinėje, pats tas būtų parei
kalauti, kad per kuo trumpesnį laiką (kad galima būtų
raportuoti apie priemonės įvykdymą) išlaikytų rimto
dalyko egzaminą. Investuoti į mokymus būtų brango
ka, be to, lyg ir nepriderėtų – rinkoje tokie kursai gana
brangūs, tad kodėl šiaip žmonės turi mokėti patys, o
valdininkams – veltui? Neabejoju, kad kompiuterinio
raštingumo minimumas dirbant valstybės tarnyboje
reikalingas, o už mokslus turėtų susimokėti pats parei
gūnas. Tačiau yra du problemiški kintamieji: minimumo
turinys ir valdininkų kompiuterinio švietimo akcijos ei
ga. Kadangi žinių lygio skirtingose darbo vietose reikia
labai įvairaus, racionalu būtų įstaigos vadovui spręsti
dėl reikalavimų konkrečiai pareigybei (ar pareigybių
grupei), o terminus planuoti taip, kad žmonės iš tiesų
turėtų laiko išmokti, o ne tik pademonstruoti žinias.
Išvengus akcijos masiškumo, sumažėtų ir korupcijos ri
zika. Žinia, nutarus, kad visi valdininkai bus testuojami
pagal vieną mokomąjį paketą, jo pardavėjams pasisektų
5
Viena informacinės visuomenės apraiškų – animaciniais filmais
virstantys kompiuteriniai žaidimai. Europos žaislų parduotuvės už
verstos veikėjais iš serialo „Digimonai“ (digital monsters), kurie keičia
pavidalus, t. y. digimonizuojasi.
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labiau nei Maggi žaidimo laimėtojams – gyvenimas be
rūpesčių galėtų trukti ilgiau nei metus.

Pavyti ir pralenkti
Kai paklausi, kada užduodamas darbas turėtų būti
atliktas, dažnai išgirsti, kad vakar. Pagal informacinės
visuomenės kiekybines apimtis (interneto vartotojų
skaičių, IT produkcijos dalį BVP, kompiuterių skai
čių, tenkantį vienam mokiniui ir kt.) taip ir turėtume
atsakyti. Bet visai neakivaizdu, kad skubėdami toliau
nuvažiuosime. Pačioje nepriklausomybės pradžioje bu
vome pasišovę iš deficito ir šlapios dešros visuomenės
nerti tiesiai į informacinę, – gražių planų projektas
„Lietuva 2000“ žlugo visų pirma dėl pačių banaliausių
dalykų – prasto administravimo. O jo abėcėlė sako, kad
reikia rimtai žiūrėti į strateginį planavimą ir, tik ga
vus pritarimą strateginiam planui, rengti konkrečius
planus, aiškiai paskirstyti atsakomybes, numatyti fi
nansus. Dar svarbu numatyti, kas viską kontroliuos bei
ką daryti, jei reikalai klostysis ne taip, kaip tikėtasi (o
paprastai taip ir atsitinka). Visam tam reikia: galimybių
autoriams idėjas iškelti, laiko idėjoms tarpusavyje pasi
varžyti, laiko idėjų autoriams projektus parengti, laiko
sprendimų priėmėjams jas suvokti ir noro jas suprasti,
didelei daliai idėjų reikia ir visuomenės pritarimo. Dar,
deja, neišvengiamai reikia protingos administracinės
struktūros ir geros koordinacijos (nors iš vykstančių
procesų atrodo, kad vis dar tikimasi, kad šios reikmės
pavyks išvengti). Ir viskam labai trūksta laiko: reikia
svarstyti, kiek BVP paskirti žemės ūkiui ir kokias mo
kesčių lengvatas pritaikyti „strateginiams verslams“,
kiek akcijų kam parduoti, o svarbiausia – kaip pasidalyti
portfelius, kad visų ambicijos būtų patenkintos.
Todėl nenuostabu, kad judame lėtai, ir tai, kas su
formuluota šiandien, vakar atlikta būti negali. Kaip
sako žemaičiai – sriuoks masės nepridies. Kai judama
teisinga kryptim, kiekvienas naujas žingsnis pride
da pagreičio – nes matyti rezultatai. Juolab kad ir be
didelių visuomenės kūrėjų pastangų pati visuomenė
kuriasi. Tiesa, greitai korektiškai „susiinformatizavu
si“5 valdžia padarytų didžiulį postūmį visiems kitiems
veikėjams. Tačiau atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus
„reikia“, matyti, jog tikimybė, kad tai įvyks, artėja prie
nulio. Todėl nelieka nieko kita, kaip pasitikėti savo
mis pastangomis ir tikėtis, kad kūrėjų norai pavyti ir
pralenkti neužgožtų realių informacinės visuomenės
tikslų – naujų galimybių žmonėms veikti.
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dėl gudų ir rusios
Edvardas Gudavičius, Alfredas Bumblauskas

Rašyti įvardyta tema mus privertė dr. Nadijos Nepo
rožnios straipsnis1. Prie šio straipsnio dar šiek tiek
sugrįšime, bet pirmiausia reikia pasakyti, kad rytų
slavų tautų lietuviškosios etninės ir istorinės terminijos
klausimas tikrai kelia ne vieną problemą. Esame apie
tai rašę ir pasisakę (kai kas dar ruošiama spaudai).
Kartoti viso to nesirengiame, tik norime paryškinti kai
kuriuos mūsų požiūrio postulatus.
1. Nurodytos terminijos klausimas turi būti spren
džiamas kiekvienoje kalboje atskirai. Tai nereiškia,
kad nereikia įvertinti kitų kalbų terminijos būklės, bet
pirmenybė turi būti teikiama savo kalbos poreikiams.
Taigi kalbėjome, kalbame ir kalbėsime tik apie lietu
viškąją terminiją.
2. Tautas ir etnosus apibrėžiantys terminai neatski
riami nuo jų kalbas ir raštiją apibrėžiančių terminų.
Tai reiškia, kad jie turi būti suderinti tiek su istorinio
proceso, tiek ir su kalbų, tarmių ar raštijos raidos re
alijomis. Dažnai tai nėra paprasta, nes tenka derinti
šaltinių paliudijamus pavadinimus, kurie kito, kurie
gali skambėti vienodai su mūsų pasirenkamais moks
liniais terminais, bet kartu nebūtinai tą patį reikšti.
Kitaip sakant, reikia įvertinti ir nusakyti homonimus
ir sinonimus, parodyti jų paplitimo vietą bei kitimo
pobūdį ir laiką, santykį tarp etnosą ir jo kalbą nusa
kančių terminų.
3. Caro laikais visą aptariamą terminiją lėmė šovinis
tinė imperinė koncepcija: iš rytų slavų genčių susidarė
Kijevo valstybė ir rusų tauta. Ši Rusija išlikusi visą
vėlesnį laiką: Ukraina (Mažoji Rusija) ir Baltarusija
(Baltoji Rusija) tebuvę tik vienos ir nedalomos Rusijos

regionai greta jos centro – Didžiarusijos. Sovietmečiu ši
koncepcija buvo kosmetiškai pakoreguota: Kijevo vals
tybė paskelbta bendru rusų, ukrainiečių ir baltarusių
tautų lopšiu, etnonimas Русь paskelbtas visoms joms
bendru. Ši tauta toliau skilo į rusų (didžiarusių), ukrai
niečių ir baltarusių tautas, bet dvi pastarosios visados
jautė savo bendras šaknis su pirmąja ir siekė prie jos
prisijungti (oficialiai – susijungti) 2. Į imperines kon
cepcijas tautinė ukrainiečių ir baltarusių istoriografija
atsakė atitinkamo lygio savo koncepcijomis. Ukrainie
čiai Kijevo valstybę laiko Ukraina, o Didžiarusiją – iš
šios valstybės ugrofiniškosios periferijos atsiradusia
Moskovija. Baltarusiai pasiskelbė tikraisiais lietuviais,
pačius lietuvius pavadinę lietuvisais.
4. Pažymėdami visų šių koncepcijų politinį konjunk
tūriškumą, nurodėme vieną bendrą jų trūkumą: tarp
vieno (Kijevo valstybės) ir trijų (rusų, ukrainiečių, bal
tarusių) etnosų gyvavimo laikotarpių būtina įvertinti
dar tarpinį dviejų etnosų laikotarpį. Tai XV–XVII a.,
kai egzistavo tik dvi rytų slavų tautos – rytinė (sujungta
Maskvos) ir vakarinė (Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos
valstybėse). Pirmoji – tai Rusija ar Didžiarusija, antroji
kažkur nuo XVII a. antros pusės suskilo į ukrainiečių
ir baltarusių tautas.
Rytų slavų tautų ir jų kalbų istorinėje terminijoje
sus ik aup ė ne vien as nei šs pręst as klaus im as. Fak
tišk ai dar neį vert int as antr as is šių taut ų istorinės
raidos (dviejų etnosų) laikotarpis labai apsunkina šių
klausimų sprendimą. Mums, žinoma, rūpi lietuviškoji
terminija. Beje, tai ne vienintelė problema, kai kurios jų
spręstinos ne vien šiuo laikotarpiu, pvz., termino Rusia
(lietuvių kalboje!) klausimas. Nesame peržiūrėję visų
tarpukario Lietuvos leidinių, bet galime pasakyti, kad
mūsų mokslinė istorijos literatūra iš esmės nevartojo
šio žodžio. Rusija ir rusai buvo rašomi aptariant X–XV
a. tiek dabartinės Ukrainos ar Baltarusijos žemes, tiek
ir Pskovą, Naugardą ar Maskvą3. Kalbant dr. Neporož

1
Neporožnia N., „Kijevo Rusios, Ukrainos ir Rusijos pavadinimai
Lietuvos istoriografijoje“, in: Voruta, 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. buvo iškilmingai atšvęstos Ukrainos prijungimo prie Ru
sijos 300-osios metinės, sugalvojus ir atitinkamą, sunkiai išverčiamą
terminą воссоединение (lot. išeitų reunio).

3
Lietuvos istorija, red. Adolfas Šapoka, Kaunas–Vilnius, 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; Kučinskas A., Kęstu
tis. Lietuvių tautos gynėjas, Marijampolė, 1938, p. 9, 18, 19, 23, 25,
26, 58, 59, 79, 87 (Raudonoji Rusija), 89, 90, 97, 98, 100, 105, 110,
122, 125, 134; Jogaila, red. Adolfas Šapoka, Kaunas, 1935, p. 14, 17,

Услышав то татары
Сказали: „Ну, не трусь!“
Надели шаровары,
Поехали на Русь.
Алексей Толстой, История России
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nios leksikonu, būtų galima pasakyti, kad tarpukario
lietuvių istorikų (įrašius juos vietoje „Gudavičiaus“)
„istoriosofija ir politinis tendencingumas – nostalgiškai
prosovietinis, monarchistiškai – rusiškai – imperialis
tiškas...“4 Bet geriau prisiminkime filmo „Pono Voko
vestuvės“ epizodą, sukurtą nepralenkiamu, Jaroslavo
Hašeko tradiciją palaikančiu čekų meniniu stiliumi. Su
čiupęs žmones, spausdinusius prieš karalių nukreiptus
atsišaukimus, ponas Vokas pasipiktino: „Ir jūs įvėlėte
tokias gramatines klaidas? Tai šitaip jūs leidote laiką
mokykloje?“ Skaitytojas tesprendžia, kaip šiuo atve
ju reikėtų paskirstyti pono Voko, jo oponentų ir filmo
žiūrovų vaidmenis, bet akivaizdu, kas nutinka, kai
antrasis rytų slavų tautų laikotarpis nėra įvertintas.
Ir todėl Adolfo Šapokos redaguotoje „Lietuvos istorijo
je“5, aptariant X–XV a. įvykius, greta ruso randame ir
gudo etnonimą, vartojamą kaip ruso sinonimą6. Tačiau
gudas čia pavartojamas ir kaip specifiškai Didžiosios
Lietuvos Kunigaikštijos santykiams taikomas terminas7,
taigi ruso sinonimu šiuo atveju vargu ar vadintinas. O
kai aptariama raštija, ruso termino jau neberandame.
Rašoma gudų kalba8, bet kartu parašoma ir slavų kal
ba9. Tuo tarpu kalbant apie XX a. pradžią, gudiškoji
kalba suprantama jau kaip baltarusių kalba10. Knygoje
nurodoma, kad gudų ar slavų kalba buvo tik rašoma11.
Pastarosios vien rašomąją funkciją bandoma įrodinėti
ir šiandien, tačiau kaip tuomet reikėtų vertinti šitaip
suprantamą gudų kalbą? Ar kitais atvejais užsiminus
apie gudus12, turėta galvoje, kad jie tik rašė, o ne kal
bėjo (jei taip, tai kokia kalba)?
Žodžiai Rusia ir baltarusiai (tarpukariu sakėme gudai)
įsigalėjo lietuvių kalboje sovietmečiu. Nereikalaujame
jų vien dėl to šalinti nė šaukiame, kad juos šalinant
bus griaunami Tarybų Lietuvos (liaudiškai – Ubirat
Lietuvos), valdomos didžiojo lietuvio Antano Sniečkaus,
pasiekimai. Nėra gerų ar blogų terminų, yra tik geri
ar blogi terminų vartotojai. Lietuviškoji istorinė rytų
slavų tautų terminija buvo ir lieka nesutvarkyta, tiek
nebuvus Rusios terminui, tiek jam ir esant. Neišvartėme
visos anglų istorinės literatūros, nepastebėjome, ar tam

tikslui dar kas nors vartė (gal yra ir rašęs), bet galime
tvirtinti, jog bent jau daugeliu atvejų anglų kalboje Ru
sios terminas nevartojamas (visur rašoma Russia)13. Tą
patį galėtume pasakyti apie vokiečių kalbą (Rußland14
ir die Russen15), tik po Antrojo pasaulinio karo, ypač
Rytų Vokietijoje, joje atsirado terminas Rus’. Todėl ir
svarstant lietuvių kalbos terminijos problemas, reikia
pagalvoti, ką duoda terminas Rusia. Mes jo atsisakėme,
ypač pabrėždami antrojo rytų slavų tautų raidos (dviejų
etnosų) etapo terminijos poreikius. Kalbėjome tik apie
lietuvių kalbos reikalus, apie jos istorinę terminiją.
Mums visai nerūpi, ar kiti sako ir rašo taip kaip mes.
Tegul rašo kaip nori, gyvenimas parodys, kas tai daro
geriau. Mes nevaikštome po instancijas ir institucijas,
niekam nenurodinėjame, kad jie klaidingai rašo. Bet
mes nenorime maltis tose Augėjo arklidėse, kurias jau
spėjo prikrauti visažiniai nurodinėtojai, reikalaujantys
daryti taip, kaip daro jie.
Dr. Neporožnia narsiai papildė šių nurodinėtojų gre
tas. Pasiekti ir konkretūs institucijų atakavimo rezul
tatai. Cituojamas gautas iš Lietuvos istorijos instituto
direktoriaus pavaduotojo Zigmanto Kiaupos laiškas:
„Visiškas nesusipratimas yra Kijevo Rusija (Киевская
Россия), net dabartiniai rusai aiškiai skiria Rusia (Русь)
ir Rusija (Россия)“ 16. Kiaupai kiekvienos nacionalinės
terminijos specifika neegzistuoja, terminą iš vienos
kalbos į kitą jis verčia santykiu 1:1 ir todėl kalba apie
rusišką terminiją, apie kurią mes visai nekalbame. Ši
taip jis savo cituojamą darinį – nesusipratimą (Киевская
Россия) priskiria mums. Antras nesusipratimas yra
kategoriškas Kiaupos tvirtinimas, kad net dabar rusai
aiškiai skiria sąvokas Русь ir Россия. Pirmieji sovietinio
himno žodžiai parodo, jog taip nėra17. Taigi lietuviška
Kijevo Rusija yra toks pats „nesusipratimas“ kaip an
gliška Kievan Russia ar vokiška Kiewer Rußland. Русь
yra rusų etninės terminijos savybė. Beje, jos problema
tika, kaip matėme, nėra deramai pačių rusų išspręsta18.
Galima daug kalbėti apie tai, kada ir kaip vietoje Русь
atsirado Россия, ko, žinoma, nesirengiame daryti, nes
rusų istorinės terminijos problemos yra ne mūsų, o pačių

Neporožnia N., op. cit., in: Voruta, Nr. 11, p. 2.
Žr. 3 nuor.
6
Lietuvos istorija, 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
Dvornik F., The making of Central and Eastern Europe, London, 1949,
p. II (Kievan Russia), 347 (passim); Longworth Ph., The making of Eastern
Europe. From prehistory to postcommunism, New York, 1997, p. 349.

14
Wenskus R., Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns
von Querfurt, Münster, Köln, 1956, S. 144; Gebhardt B., Handbuch der
deutschen Geschichte, Bd. 1, Stuttgart, 1954, S. 217, 219, 377.
15
Kultur-  und Sittengeschichte aller Zeiten und Völker. Aus den
Meisterwerken der Kulturgeschichtschreibung ausgewählt und bear
beitet von Alexander von Gleichen-Russwurm und Friedrich Wencker,
Wien, Hamburg, Zürich, Bd. 8: Romanische und byzantinische Welt,
S. 308, 311–315.
16
Neporožnia N., op. cit., in: Voruta, Nr. 11, p. 2.
17
Союз нерушимых республик свободных сплотила на веки великая
Русь. Kokia Русь, gal Киевская?
18
Neporožnia N., op. cit., in: Voruta, Nr. 11, p. 2.

22, 23 (Raudonoji Rusija), 26, 27, 29, 31, 32–34, 36, 43; Jonynas I.,
„Aleksandras“, in: Lietuviškoji enciklopedija, t. 1, Kaunas, 1933, p.
230, 232, 233; Idem., „Algirdas“, LE, t. 1, p. 281, 283–285, 295; Idem,
„Gediminas“, LE, t. 8, Kaunas, 1940, p. 1119, 1128, 1131, 1134. Dėl

nuorodų į Raudonąją Rusiją plg. nustebimą ir pasipiktinimą – Nepo
rožnia N., op. cit., in: Voruta, Nr. 11, p. 2: „Raudonoji Rusija – kas tai,
Jūsų nuomone? Lvovas!!!“

4
5

448

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 9

dėl gudų ir rusios

rusų reikalas. Tepažymėsime, kad tai atsirado tautoje ir
valstybėje, laikiusioje ir laikančioje, jog abu šie žodžiai
išreiškia vieną ir tą pačią etninę ar tautinę tapatybę,
tik nurodo atskirus štos tapatybės raidos laikotarpius.
Bet tai irgi yra pačių rusų reikalas, o lietuviai gali šiuos
dalykus pasakyti savo terminais, remdamiesi savo kal
bos sąvokų raiškos galimybėmis.
Rusų terminijoje nėra išspręstas termino Русь san
tykis su antruoju rytų slavų tautų istorinės raid os
laikotarpiu. Nėra, nes ten apskritai nėra kalbos apie
šį laikotarpį ir jam būtiną terminiją. Ką šiuo požiūriu
gali duoti terminas Rusia lietuvių istorinei terminijai,
kur irgi šis klausimas neišspręstas? Kuriant dviejų rytų
slavų etnosų laikotarpį atitinkančią terminiją (be abejo,
lietuvišką), būtina apibrėžti vakarinį etnosą, kuris gyve
no Lietuvos (taip pat Lenkijos ir Vengrijos) valstybėje.
Vartojame gudų terminą, bet nieko dar nereikalavome,
kad vartotų ir jie. Gali būti ir kiti terminai (rusėnai,
rusinai, rutenai ir t. t., ir t. t.), svarbu, kad būtų aiškiai
apibrėžtas minėtas etnosas. Taigi svarbu susitarti. Ne
porožnios minimame 1997 m. pabaigoje vykusiame ko
lokviume tai ir pažymėjome. Kai kurių dalyvių reakcija
buvo neigiama, bet įtikinamų argumentų neišgirdome.
Nepateikė jų ir Neporožnia. Savo straipsnyje ji pažymi:

„buvo nuspręsta (pasiūlius dr. Dariui Kuoliui) istorinius
Kijevo Rusios gyventojus vadinti rusėnais...“ Mes kal
bėjome ne apie „istorinius Kijevo Rusios gyventojus“,
o apie Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos rytų slavų
etnosą, apskritai atmesdami Rusios terminą. Nebuvo
nieko ir nubalsuota. Balsuoti, žinoma, ir nesirengėme.
Nesirengiame ir dabar, nes mums nepriimtinas ter
minų nustatinėjimas tokiu būdu, net jei ir laimėtume
balsuojant. Tai reikštų cenzūros įvedimą. To būtent ir
siekiama: „tyčiojamasi iš švenčiausių lietuvių tautinei
savimonei relikvijų, įvykių. [...] Kreipiausi į Valstybinę
lietuvių kalbos komisiją, prašydama kontroliuoti, kad
šie etnonimai būtų ištaisyti Lietuvos humanitarinėje
literatūroje... [...] Įdomu, ar šį „epochos“ veikalą19 nors
rankose laikė Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie
LR seimo?“20
Tiek esame priversti atsiliepti į Neporožnios straips
nį, kadangi tai verčia daryti jo informavimas apie mūsų
poziciją etninės terminijos klausimu. Dalykinės straips
nio pusės, jo argumentacijos nematome reikalo aptarinė
ti, nes tai „Vorutos“ klasikų kūrybos lygio rašinys. 
19
Kalb am a apie: Gud av ič ius E., Liet uv os ist or ij a, t. 1, Viln ius,
1999.
20
Neporožnia N., op. cit., in: Voruta, Nr. 11, p. 2.

Naugardukas. XX a. pr. Nuotrauka iš Picturesque Europe, t. 3. London
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Hierosolymitana  Peregrinatio
(Po keturių šimtų suvirš metų)

Mantas Adomėnas

Illustrissimus Domine Radzivil,
Pie Pater Praecessorque Noster,
Ora pro nobis

I
Lėktuvas nusileidžia naktį. Iš neramaus, pertrūkingo,
slogaus skrydžio miego pabundu tik važiuoklei palietus
asfaltą. Palestina padvelkia drėgna drungme, kurio
je tebejusti praėjusios dienos karštis. Prie prašmatnių
moderniškų Tel Avivo oro uosto pastatų kaip vėliavos
naktyje plaikstosi palmės. Po trumpos, formalios pasie
nio apklausos – jauno saugumo karininko paryčiui ne
bedomina ir nebestebina niekas, nei kelionės tikslas,
nei anketos skiltyje įrašytos mįslingos pareigos Don –
susirandu šerut, maršrutinį mikroautobusą, vairuojamą
seno niurgzlaus žydo, kuris pažadintas netikėtai puikiai
prabyla angliškai – vien tam, kad už pusvalandžio kelio
nę užsiplėštų astronominę kainą. Po ilgų derybų kainą
nuo astronominės pavyksta sumažinti iki šiaip plėši
kiškos, ir taip, šaltam ir mieguistam varikliui nenoriai
kosčiojant, prasideda mano anabasis Jeruzalėn.
Nuo viešbučio, prie kurio durų šerut vairuotojas iš
krauna mano lagaminus ir kažką burbtelėjęs nuvažiuoja,
iki Jeruzalės – dar keliolika kilometrų. Kai, išsidėliojęs
daiktus ir kiek pailsėjęs, išsirengiu į miestą, paaiškėja,
jog šabo dieną net ir šitoks atstumas gali būti nemenka
kliūtis. Taksi, kurio tenka griebtis, skriete nuskriejęs
šventadieniškai tuščiomis Naujamiesčio gatvėmis iš
laipina mane prie Naujųjų Vartų – properšos miesto
sienoje, pro kurią matyti į kairę užsisukanti gatvė ir
žemų atdarų krautuvėlių eilė. Krikščionių kvartale te
beverda gyvenimas. Hic incipit Hierusalem.

II
Hierusalem quae aedificatur ut civitas cuius participa
tio in id ipsum (Ps 121, 3), besklaidant Vulgatą stabteli
akis prie vienos slaptingesnių Jeruzalei skirtų psalmės
eilučių. Nustebina žodis participatio – nuo jo išsyk pa
dvelkia filosofija. Pažiūrėjęs į Septuagintą, aptinku,
jog ten pavartota metochç – filosofinis terminas, įvar
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dijantis platoniškąjį daiktų „dalyvavimą“ pavidaluose,
idėjose, formose. Regis, į Jeruzalę kreipiamasi kaip į
miestą, kuris „dalyvauja tik pats savyje, priklauso tik
pats sau“. Taip apibūdinti būtų galima tik pavieniuose
žemiškuose miestuose „nedalyvaujantį“, jiems transcen
dentinį Miesto provaizdį, Bernardo Urbem sine tempore,
dangiškąją Jeruzalę, Dievo valstybę:
Urbs Sion unica, mansio mystica, condita caelo,
Nunc tibi gaudeo, nunc tibi lugeo, tristor anhelo.
„Siono vienatinis mieste, danguj įsteigta mistiškoji
buveine, – čia džiaugiuos tavimi, čia liūdžiu dėl tavęs,
sielvartauju ir trokštu“...
Ši platoniška-augustiniška minčių jungtis ima birti,
pažvelgus į lietuvišką vertimą: Jeruzale, kuri pastaty
ta kaip miestas, kurio visos dalys laikosi išvien, verčia
Skvireckas, ir čia pat paaiškina: „Jeruzalė turi išvaizdą
didelio, gerai sustiprinto miesto, kurs einančia aplinkui
siena padaro tam tikrą vienetą, kuriame namai nekaip
kaimuose stovi išblaškyti, bet vieni šalia kitų“. Toliau
skaitinėdamas sužinai, jog tai viena iš „Pakopų“, arba
„Pakilimų“ psalmių, taip pavadintų veikiausiai todėl,
kad Izraelio giminės jas giedodavę, iš visų pusių kopda
mos aukštyn į Jeruzalę per tris didžiąsias metų šventes.
O galbūt jos būdavo giedamos ant Šventyklos laiptų
pakopų. Galimas daiktas ir tai, kad žydai jas giedoję iš
Babilono nelaisvės „kildami“ į Palestiną...
Alegorinė prasmė tarytum atsitraukia prieš istorinius
aiškinimus, tačiau nesuvisam. Biblistai nesutaria ir
abejoja; galiausiai trys „moksliniai“ istoriniai paaiški
nimai ima rodytis nebe kaip tarpusavyje nesuderinamos
hipotezės, o kaip viena kitą papildančios simbolinės
prasmės: kopimas Jeruzalėn tolygus išsilaisvinimui,
kilimui į Dievo Namus, į Dievo artumą šventėje, šven
tovėje, šventybėje. Šių simbolinių prasmių visuma vėl,
apsukusi ratą, sugrįžta prie pirminio, paliktojo alego
Mantas Adom ėn as (g. 1972) 1996 m. baigė klasikinę
filologiją VU, 2001 m. apsigynė filosofijos daktaro disertaciją
Kembridžo universitete. Paskelbė knygų ir straipsnių klasikinės
filosofijos ir aktualiais visuomenės gyvenimo klausimais. Šiuo
metu yra Gonville & Caius kolegijos Kembridže narys.
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rinio skaitymo; Jeruzalė – tam tikra prasme – tebėra
Dangiškasis Miestas. Griežta riba tarp žemiškosios ir
dangiškosios Jeruzalės ima virpėti ir tirpti, kaip kad
tirpsta ir su dangum liejasi miesto sienos, regimos pro
raibuliuojantį karštą vidurdienio orą.

III
Psalmė patraukė dėmesį ne šiaip sau; tai – maldininkų
giesmė: Man linksma buvo, kai man sakė: „Mes eisime į
Viešpaties namus“. Jau stovi mūsų kojos tavo vartuose,
Jeruzale, Jeruzale, kuri pastatyta kaip miestas, kurios
visos dalys laikosi išvien (Ps 121, 1–3). Tačiau vos pra
dėjus ją skaityti, pasirodo ir tai, kad be filologijos, be
egzegezės, be komentaro nei jos, nei Jeruzalės nesuprasi.
Miestas, kaip ir raštas, reikalingas egzegezės, kadangi
tiesiogiai, tik paėmęs į rankas, jo neperskaitysi – ne
svarbu, ar (laikantis žemėlapio krypčių) skaitytumei jį
iš kairės į dešinę, pradėdamas Šventuoju Karstu, ar iš
dešinės į kairę, nuo Uolos Kupolo mečetės ir Saliamono
Šventyklos pakylos. Miesto rašmenis ir prasmes kloja
verdančio gyvenimo pavidalai, kai kuriose vietose spėję
jį nugulti net keliolikos metrų storumo archeologiniu
sluoksniu, paskesnių interpretacijų statiniai, sugriovi
mai bei perstatymai.
Iš komentarų šiam miestui, be nepamainomo, nors
kiek beasmenio Oxfordo archeologinio vadovo po Šven
tąją Žemę, dar pasiėmiau Radvilos Našlaitėlio Kelionę į
Jeruzalę. Pradėjau ją skaityti dar pakeliui į Palestiną,
Varšuvoje, tačiau, kaip ir daugelis svetimų kelionių
aprašymų, tekstas neatsivėrė man tol, kol neatsidūriau
pačiame mieste.
Knyga jau daug kartų lyginta su miestu, ir atvirkščiai.
(Tereikia prisiminti Platono Valstybę – ten aprašomas
miestas, kuris, kaip kad vienur prasitaria Sokratas,
galimas daiktas, tegyvena vien tik jį aprašiusiųjų žo
džiuose, taigi knyga ir yra miestas...) Įdėmiai skaito
moje knygoje, kaip ir mieste, nuolat grįžti į tas pačias
kryžk el es, ein i tom is pač iom is minč ių gatv ėm is ar
skersgatviais. Kai kuriose vietose, loci, kai kuriose pa
straipose ir puslapiuose norisi apsistoti ilgesniam laikui;
kaskart sugrįždamas vis aptinki ten ką nors nematyta
ir nauja. Radvilos Našlaitėlio Šventojo Karsto bažny
čios aprašymą įdėmiai perskaičiau bent penkis kartus,
kruopščiai lygindamas juos su savo paties atsilankymų
potyriais. Kitąsyk ką nors nekart praeini nepastebė
jęs, kol galiausiai kaži kas priverčia sustot, įsimąstyt,
išvysti glūdėjusią vaizdo ar sakinio prasmę. Reginiai
susipina su Radvilos frazėmis; dalykiškas aprašymo
ritmas persiduoda tavo paties žingsniams, kai nuo Šv.
Stepono vartų pro Getsemanę leidiesi prie Absalomo
* Čia ir toliau kursyvu be nuorodų cituojami tekstai paimti iš kuni
gaikščio Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio Kelionės į Jeruzalę
(vert. Ona Matusevičiūtė, Vilnius: Mintis, 1990).
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kapo, ir santūrios pasakojimo formos prisipildo spalvų,
potyrių, kvapų, išgyvenimų.

IV
Jeruzalėn mane atvedė kas treji metai vis kitur ren
giamas Platono tyrinėtojų kongresas. Iš pradžių apsi
stojau konferencijos viešbutyje, betoniniame statinyje
vidury kibuco ant vešliai žaliuojančių Judėjos kalvų,
tačiau greitai iš ten pasprukau į seną, nudyžusį, pigų
viešbutėlį prie Jafos vartų, garsėjantį neapsakomais
vaizdais į miestą ir užpraeitame amžiuje ten apsistoda
vusiais žymiais keliauninkais. Palikęs kondicionuotus,
beveidžius kambarius, sterilius žydro chloruoto baseino
apžavus ir spiečius pensininkų plėšriais veidais, pasineri
į miestą, norėdamas pajusti jo alsavimą, ir laimėdamas
kaitros pritvinkusias naktis po senoviniais skliautais,
kur ant apmusijusios sietyno grandinės supasi tik blau
si vieniša elektros lemputė, kur vartaisi, mėgindamas
kaip nors nuo savęs nuvaryti tvankumą ir nemigą, kol
anksti rytą pratrūkęs nepažįstamų kalbų urdulys šia
pus Jafos vartų nepraneša, jog jau brėkšta dar viena
diena, nutraukdama tirštos Pietų nakties uždangą nuo
Dovydo tvirtovės, tolumoje boluojančių Šventojo Karsto
kupolų ir aklų Patriarchų tvenkinio sienų.
Pirmutiniai, stipriausi įspūdžiai – karštis ir tuštuma.
Nuo Radvilos Našlaitėlio laikų maža kas pakito. Prie
Piloto rūmų, saulei kepinant, ėjome, kaip piligrimai pa
prastai eina, viduriu gatvės, turkams palikdami laisvai
vaikščioti palei namus, pavėsiuose. Tenai trijų ar keturių
uolekčių pločio šaligatviai pakelti kiek aukščiau, tad
saulės spinduliai einantiems nebe taip žalingi*. Netru
kus kūnas pats, kaip supratingas galvijas, neraginamas
ima ieškoti šešėlio, vėsos, instinktyviai pajusti, iš kur
atsklinda kaitra, atsistoti taip, kad bent kiek gaivintų
iš kiemo ar nuo gatvės kampo dvelkiąs vėjelis.
Nepaisant arabų daugybės, regėti, jog miestas pus
tuštis. Įprastinės eilės nebėra netgi prie įėjimo į Vieš
paties Karstą. Dėl neramumų šiemet, kaip ir Radvilos
laikais, musulmonai nebeleidžia krikščionims užeiti į
Uolos Kupolo šventovę ar net į jos kiemą, kur kitados
stovėjo Saliamono šventykla. Pabūgę palestiniečių sa
vižudžio bombos ar susišaudymo metu pasiklydusios
kulkos, neskrenda svetimšaliai maldininkai ir turistai.
Visa kas parengta jiems priimti. Kavinės ir viešbučiai
atnaujinti Jubiliejiniams metams. Nuo rožančių, pada
rytų iš alyvmedžio, ir žemės, atvežamos iš Damasko, iš
kurios sako, buvęs nulipdytas Adomas, taip pat įvairių
akmenėlių, suvertų panašiai kaip rožančiai, kryžių su
Šventosios Žemės vietų relikvijomis, Viešpaties Karsto
modelių ir kai kurių kitokių (gražių, tegu ir mažai kam
reikalingų) daiktų lūžtančios krautuvėlės nekantrauja
pravėrę duris – o niekas neatvažiuoja, neužeina. Prekijų
nenumaldomos pastangos ką nors įsiūlyti dvelkia ne
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viltimi. „Jau tris dienas nieko nepardaviau – nusipirkit
nors ką, kad bent kasa pagaliau atsidarytų“, – bando
graudenti laimingais ženklais tikintys (ar bent nuduo
dantys tikį) arabai. Senamiesčio kavinėse, trūkstant
lankytojų, padangėsna liuoktelėjo kainos. Už bokalą
vietinio alaus su atsitiktinai sutiktu angliškojo Teleg
raph korespondentu sumokėjome po dvidešimt penkis
šekelius (šekelis vos pigesnis už litą). O skystą persal
dintą kavą pirkdavausi po šešis-aštuonis šekelius, kol,
labiau su miestu susigyvenęs, atkampesniuose skersgat
viuose prie arabų turgaus pradėjau pastebėti vieteles,
kur čia pat gatvėje ant nešiojamo dujinio degiklio kavą
verda arabų paaugliai, paskui išnešiojantys ją turgaus
prekijams. Ten stiprios ir aitrios, kardamonu pagardin
tos kavos nusipirkdavau už du šekeliu – berniūkščiai,
vos ją išvirę, kava nukrautu padėklu nešini vėl tekini
leisdavosi į turgų, atsainiai mostelėję: „Paskui palik
pinigus ir puodelį štai ten“.
Visi miesto namai akmeniniai. Dar netgi britų protek
torato metais Jeruzalėje buvo draudžiama statyti namus,
kurie nebūtų aptaisyti akmeniu bent iš išorės. Vietinis
smiltainis sukuria tą vos ne monochrominį spalvyną,
kuriame kaitaliojasi geltona, pilkšva, rusva spalvos,

švelnaus grietinėlės baltumo jaunas akmuo, šimtametis
ochros sodrumas, juosvi vandens raštai, amžių bėgyje
prisilietusių rankų nugludinti paviršiai ir į akmenį
susigėrusio prakaito bei kūno riebalų paliktos žymės,
kryželiai, maldininkų įrėžti akmens paviršiuje prieš
šimtą, du šimtus, o gal septynis šimtus metų.

V

Jeruzalės kaip šventojo miesto savasčiai priklauso ir
ta ypatinga trauka, kuria ji vilioja netikrus pranašus,
bepročius ir šiaip žmones, kurių pamaldumas kiek su
mišęs su pamišimu. Nihil novi – dar Radvila mini po
atvykimo sutikęs čia kažkokią lenkę moterį Dorotėją
Sekežecką, kuri jau keletą metų gyveno Jeruzalėje ir
nepraleisdavo nė vienos progos įeiti į baziliką. Radvila ją,
kaip savo kraštietę, ne itin atsakančią už savo veiksmus,
apsiėmė prieš jos norą pargabendinti tėvynėn. Kai jai
neleido iš namų išeiti į viešumą, ėmė pro langą svaidyti
akmenis į praeinančius turkus ir kai kuriems pataikė.
Vėliau susirūpinusi, jog daugiau nebepamatys Švento
sios Žemės, iš nuplaukiančio laivo ji triskart šoko į jūrą,
vos nenuskendo, bet buvo ištraukta. Galiausiai Italijoje
pabėgo nuo Radvilos jai paskirtų
pal yd ov ų ir kažk ur pas is lėp ė.
Man aj am e viešb ut ėl yj e bu
vo apsistojęs kiek apsiglamžęs
vyriškis apyilgiais riebaluotais
plaukais – iš tokių, kurių am
žių tegalima apibūdinti tik kaip
ilgokai užt ruk us į pere in am ąj į
laikotarp į tarp paa ugl yst ės ir
senatvės. Iš jo kalbų tiksliai taip
ir nesupratau, ar jis – mesijas,
ar mesijas esąs jo draugas, su
kuriuo dažnai matąsis ir kalbąs.
Įamžėjusi amerikietė vakarais
viešbučio hole drauge su juo gar
siai skaitydavo ir aiškindavosi
Bibliją. O vieną naktį užmigti
neleido kultūrų dialogo apašta
las, irgi amerikietis, tiesiai po
lang ais entuz iast ing u kol ed žo
studento balsu dėstęs savo moky
Vienuolių sarkofagai Alyvų kalne. Jeruzalė. 1999. Birutės Gučaitės SJE nuotrauka
mą apie toleranciją ir ideologijų
baigtį pagyvenusiam arabui. Šis
džiugiai su viskuo sutiko, kol galiausiai nusprendė, jog
vietomis paįvairinamos paauksavimo ar tirštesnės seno
jau būtų metas iš užsimezgusio kultūrų dialogo išpešti
nedažyto medžio sepijos. Tai šiek tiek primena Vilnių
kokios apčiuopiamos naudos, ir pamėgino apaštalui „už
prieš dabartinį jo išdažymą, anuos jau bebaigiančius
labai gerą kainą“ įsiūlyti savo prekių.
išnykti murzinai pilkų ir rusvų atspalvių derinius, kur
Tačiau šių epizodų nepalyginsi su įvykiais, nutikusiais
kas subtilesnę, nors gal ir niūresnę gamą, negu dabar
savaitę prieš man atvykstant: radikalių žydų ortodok
tinis aukštos kokybės užsienietiškų varsų spindesys.
sų būrys, įsivertęs į sunkvežimį nemenką uolos luitą,
Jeruzalės smiltainis kaip medis – sugerdamas į save
mėgino jį nuvežti ant Šventyklos kalvos ir padėti ten
laiko tėkmę, jis keičiasi, bręsta ir sodrėja. Šviesus, vos ne
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kaip kertinį akmenį Trečiosios Jeruzalės Šventyklos
atstatymui, savo ruožtu paskubinsiančiam mesijo at
ėjimą. Policija, be abejo, žydų su jų uola nepraleido, tad
jie nusprendė bent jau patys prasiveržti į Šventyklos
pakylą. Musulmonai, kuriems toji pakyla dabar priklau
so, į juos pradėjo svaidyti akmenis, policija puolė tram
dyti musulmonus, iš paskos policijai, ją stumdydami,
ėmė veržtis juodaskverniai skrybėlėti žydai... Užvirė
kone eschatologinis mūšis, kuriame susigrūmė ne tik
ir ne tiek dviejų tautų ar dviejų religijų atstovai, o du
istorijos ir laiko supratimai, dvi „paskutiniųjų dalykų“
(graikiškai ta eschata) sampratos.

VI
Vaikščiojant Jeruzale, nejučiom kertant Krikščionių,
Musulmonų, Žydų ir Armėnų kvartalus skiriančią ribą,
apskritai nesyk apninka jausmas, kad vienu metu da
lyvauji bent trijuose skirtinguose pasauliuose, kuriuos
kaip praraja dalija būtent nebendramatės laikiškumo
sampratos: žydų iš esmės sekuliarus mesianizmas, krikš
čioniškas praeities sudabartinimas sakramentuose ir
Bažnyčios Tradicijoje, galiausiai amžinybėje įšaldytas
islamo laikas.
Arabai tam tikra prasme išties yra anapus istorišku
mo; jų santykis su praeitimi betarpiškas, statiškas ir
nereflektuotas. Prasmę kuria, veiksmui įpareigoja ne
istorija, ne atsakas į tai, kas kitados yra įvykę, o belaikiai
Korano priesakai. Istorinio ir kultūrinio paveldo vertė
nėra savaiminė – jis vertingas tik tiek, kiek įsiterpia į
šventybę. Turkai Jeruzalę paprastai vadina šventuoju
miestu, todėl labai rūpestingai saugo, kad nedingtų
niekas, kas iš senovės likę. Lygiai taip ir kasdienis gy
venimas skleidžiasi anapus istorinės savimonės – da
bartyje, dabarties reikmių varomas, nė nesusimąstant
apie istorijos įpareigojimą ar istorinį kontekstą. Galbūt
netgi būtų galima sakyti, jog tik arabai tebegyvena is
torijoje, o ne greta jos – istorinė refleksija drauge juk
žymi ir susvetimėjimą. Jie bene vieninteliai Jeruzalėje
gyvena „taip, kaip gyvenasi“, ir galbūt todėl jų statiniai
ir esti tokie autentiški: jų pašiūrės ir priestatėliai, ru
pus betonas ir plastmasės bei skardos lakštai atrodo
labiau persisunkę istorijos dvasios, negu kruopščiai
tašytas Žydų kvartalo akmuo, mat jų „poetika“ kyla iš
nesugebėjimo kurti kaip nors kitaip, o ne iš sąmoningo
mėginimo mėgdžioti istorinius pavidalus.
Kit a vert us, Žyd ų kvart al as – turb ūt vien int el is
svet imk ūn is Jer uz al ės kūn e, su sav o mod ern ist in e
architektūra, imituojančia Senamiesčio manierą, mo
dernizuojančių perstatymų sterilizuotais senais kie
mais, negyvais skersgatviais, Holokausto suvenyrų ir
sentimentalios judaikos pilnomis krautuvėlėmis. Žydai
jaučiasi esą vieninteliai teisėti Šventosios Žemės savi
ninkai, tad įsipareigojimo paveldui nėra, kadangi jisai
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dažniausiai svetimas – krikščionių arba musulmonų
paliktas. Viduramžiškas miesto audinys, textus be
atodairiškai ardomas, siekiant atkapstyti kokios nors
Dovydo ar Makabiejų laikų griuvenos kampą. O unikali
Miesto dvasia tėra svetima praeitis, su kuria galima
elgtis kaip nori, griauti ir perstatyti – juk kokią nors
vertę turinti tik išrinktoji tauta.
Tame beatodairiškame elgesyje justi mesijinės vil
ties primygtinumas, tačiau atrodo, kad šis mesijas vis
labiau ima panėšėti į Leviataną, tą Hobbeso „regimą
Dievą“, kurio karalystę gina nebe angelų kareivijos, o
Jeruzalės gatves kasryt užtvindantys legionai žydų ir
žydaičių, dar beveik moksleivių, kurie, kartais už save
pačius didesniais automatais nešini, būriais vyksta
į priv al om os ios kar in ės tarn yb os viet as. Jam, o ne
Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievui iš tiesų statoma ir
Trečioji Šventykla.
Kaip čia šita dingstimi neprisiminsi Vilniaus Val
dovų rūmų „atstatymo“ planų. Tie rūmai kai kuriems
lietuviams, atrodo, ne mažiau svarbūs, negu Jeruzalės
Šventykla žydams ortodoksams. Tai į juos krypsta me
sijinė pražuvusios Lietuvos didybės atstatymo viltis. Ir
čia esama tam tikro sekuliaraus mesianizmo, lietuvių
tautos išskirtinumo, „išrinktumo“ idėjos. Tauta, jos
ganytojams neprieštaraujant ar net pritariant, atvirai
statosi sau stabą, prieš kurį parpuolusi galėtų save
pačią garbinti.

VII
Viešp at ies Karst o bažn yč ios erdv ės neį man om a
suvokti, mintimis neatkūrus pirminės Šventųjų Vietų
topografijos, nesupratus didingo Šv. Elenos užmojo, ku
ris tebematyti ir istorijos audrų apdaužytoje kryžiuočių
katedroje: į vieną šventovės visumą sujungti trimatę,
išsibarsčiusią Šventųjų Vietų erdvę. Vaikščiodamas po
bažnyčią, privalai galvoje nešiotis jos vaizdinį, vesdamas
mintyse seniai neegzistuojančio, tieksyk vaizduotės
akimis regėto peizažo linijas. Atkragi Golgotos uola – ji
aukštu pasikėlusi virš bažnyčios lygio, į ją veda dveji
statūs ir siauri laipteliai. Uolena vėl išeina paviršiun
tiesiai po Golgota esančioje Adomo koplyčioje – ten labai
gerai matyti, kaip plačiai perskilusi uola tarp Kristaus
ir kairiojo piktadario kryžių. (Adomo koplyčioje bergž
džiai ieškojau Radvilos aprašytų ten buvusių Jeruzalės
karaliaus Balduino ir jo brolio Gotfrydo kapų – vėliau
paaiškėjo, jog graikai stačiatikiai, kuriems ta koply
čia priklauso, kryžiuočių antkapius išmetė dar XIX a.
prad žioj e.) Tol iau, kalv os pap ėd ėj e – uol oj e iškalta
užuolanda, veikiausiai sodo sargo pašiūrė, kur Jėzus
buvo laikomas, kol jam paruošė kryžių. Dar toliau rytų
kryptimi, giliai apačioje – Kryžiaus Atradimo kripta:
užg riuv us i pož em in ė skald ykl a, kur imp er at or ien ė
Elena rado paslėptą Šv. Kryžių. Priešingame Golgotos
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kalvos šone, šiek tiek žemiau, negu pati uolos viršūnė,
Frankų koplyčia žymi vietą, iš kur Kristaus kančią re
gėjo jo Motina. Dabar ji atsidūrusi už išorinės bažnyčios
sienos, tačiau koplyčioje esantis langas atveria vaizdą
į Golgotą prie altoriaus – Marijos vietoje – stovinčiam
kunigui. Golgotos papėdėje į vakarus – Patepimo ak
muo, kur Juozapas iš Arimatėjos ir Nikodemas paguldė
Jėzaus kūną. Dar tolėliau – kapas, kurį Juozapas buvo
sau pasistatydinęs. Nūnai jis atsidūrė kupolu vainikuo
tos rotondos viduryje. Sodas, pavieniai akmenys, statūs
kalvos šlaitai, pastatų griuvėsiai tartum į aptaisą įdėtas
brangakmenis apkaustyti sienomis, kolonadomis, gale
rijomis ir laiptais, gotikinėmis, bizantinėmis formomis,
pagražinti altoriais, ikonomis, skliautais ir lempelėmis...
Tačiau pro visa tai ir šiandien tebematyti nuščiuvusi
minia ir tie trys kryžiai, iškilę temstančio dangaus fone.
Hic – „čia, šioje vietoje“, sako kunigas kiekvienoje
antif on oj e kasd ien ės proc es ij os po Švent oj o Karst o
bažnyčią metu. Vakarinė prieblanda tuštėjančioje ba
zilikoje, tamsioje erdvėje greitai besisklaidančių smil
kalų kvapas, nelygi procesijoje nešamų žvakių šviesa,
keliolika pranciškoniškų abitų, keletas pasauliečių ir,
kaip kadaise, tautas tebevienijanti marmurinė lotyniškų
žodžių vėsa: Foderunt hic manus meas et pedes meas...
Cum vidisset Iesus Matrem hic stantem iuxta Crucem...
Dixit Angelus hic mulieribus...
Atrodo, šitoks pamaldumas turėtų prieštarauti teolo
ginei logikai – jeigu išganymas skirtas visiems, turėtų
būti visiems lygiai prieinamas, nepaisant nei laiko, nei
vietos. Jokia vieta ir joks laikas neturėtų būti „arčiau
Dievo“, kuris pasiekiamas vien tikėjimu, sola fide. Tai –
Naujųjų amžių logika, kurią Radvila, tegu ir nebūdamas
teologas, aiškiai juto, kai, atpasakodamas pokalbį su
vietos armėnų kunigu, rašė, jog tasai niekaip negalįs
patikėti, kad protestantai, būdami krikščionys, nevyktų
į šią vietą, kur Dievas, priėmęs mirtingąjį kūną, sudėjo
mūsų išganymo auką, kad neturėtų čia jokių kunigų,
jokio altoriaus Dievui paaukoti auką. Ir atvirkščiai –
visų senųjų krikščionių konfesijų atstovų susibūrimas
Šventojoje Žemėje Radvilai yra metafizinis ženklas to,
kad Bažnyčia visada buvo viena.
Net ir Kierkegaard’as, pabrėždamas „antrosios kar
tos“, t. y. laike nutolusio Kristaus mokinio pranašumą
prieš Kristaus amžininką, pasiduoda tai protestantiz
mo, Naujųjų amžių racionalistinės religijos, logikai:
„Antrosios kartos mokinys negundomas nuolat pribėgti
ir pažiūrėti, ar nėra ko nors, ką galima būtų aptikti
juslinėmis akimis. Visoks toks bėginėjimas yra tuščia
pastanga, ir didžiai apgailėtinas vargas, kol esi nuo to
atjunkomas“ – maldininko kelionė ir būtų tie „bėginėji
mai“. Ši nuostata, nors iš pažiūros ir priešinga moder
nybės istoricizmui, iš tiesų gyvybiškai su ja susijusi: vos
tik imamasi demitologizuoti, gliaudyti „amžinuosius“
turinius iš istorinio sąlygotumo kevalų, amžinybės ir is
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torijos riba tampa tik laipsnio, metodologinio kriterijaus
klausimu ir pamažu atsiduria paties to gliaudančiojo,
interpretuotojo valioje. Galiausiai telieka tik vienas
kitą keičiančių istorinių pavidalų lukštai...
Tik liturgijoje, tik štai tokiose, tikrąja prasme „istorijos
aplenktose“ vietose, kaip Jeruzalė, Neapolis arba Šilu
va, dar tebegyvuoja lopinėliai senojo pasaulio, kuriame
dar egzistuoja šventosios vietos ir pašventintas laikas.
Ir taip, mums prieš savo proto valią atliekant tai, kas
prieštarauja visai mūsų susekuliarėjusiai logikai, tikė
jimo amžius nemačiomis švenčia slaptą pergalę prieš
šio amžiaus audras. Gal ta Golgotos kalne ar Betliejaus
oloje netikėtai užplūstančia ramybe, priebėgos jausmu
ir pasireiškia malonės veikimas?

VIII
Skaitydamas knygą, vaikščiodamas Jeruzalės gatvė
mis, mėginau perprasti jas rašiusį ir aprašiusį asmenį.
Viena vertus, tūlas galėtų Radvilą Našlaitėlį laikyti ir
senovės ar Viduramžių žmogumi, spręsdamas pagal
tai, kaip patikliai jis aprašinėja chameleoną, kuris
niekada nesituština, nes iš visur uždaras, be to, neėda
ir negeria, arba užtikrintai kalba apie kinokefalus, at
vežamus į Egiptą iš Kunigo Jono žemių. Tačiau jo pa
sakojimas turi kažin kokią naują kokybę, kurios nerasi
skaitydamas Egerijos užrašus, Marco Polo keliones ar
kryžiuočių rašytas istorijas. Ta kokybė akivaizdi, per
skaičius bent keletą Radvilos puslapių, tačiau labai
sunku užčiuopti, kas konkrečiai ją kuria. Tiesiog savo
jausena, savo žvilgsnio kokybe, pačia žvilgsnio slinkti
mi ir dėmesio sandara Radvila kur kas giminingesnis
mums, negu bet kuriam ankstesniųjų amžių žmonių.
Lietuvos kultūros ir raštijos istorijoje jis turbūt viena
pirmųjų modernių figūrų.
Antra vertus, lygiai aiškiai matyti, kad Radvila tvir
tai tebepriklauso ikimoderniai epochai. Jo santykis
su Šventąja Istorija ne istoricistinis, jis tebepriklauso
paradigmai, kurios istorijos sampratos šerdį sudaro
ne viską sąlygojanti ir nulemianti negrįžtama istorijos
slinktis, o nuolatinis grįžimas į istorijos centrą. Mal
dininko kelionė irgi yra toks grįžimas, nostos, erdvėje
atkartojantis sakramentinę logiką: tai, kas kitados
įvyko, sakramente sudabartinama, ir taip praeitis per
amžinybę nuolat grįžta į dabartį. Išganymo Istorijos
įvykiai jam yra ne praeitis, o tikėjimo dabartis, kuri
betgi netrukdo tų įvykių istoriškumo suvokimui. Taigi
Radvila stovi ant senųjų ir naujųjų amžių slenksčio,
o jo jausenos dvilypume glūdinčioje įtampoje iškyla
didžiosios Baroko kultūrinės sintezės apybraižos. Tai
sintezei, kuri trumpam sujungė Naujųjų Amžių protą
ir katalikų tikėjimą, istorinę savivoką ir kristocentri
nę laiko sampratą, taip ir nebuvo lemta įsigalėti – ją
nebegrįžtamai išblaškė Trisdešimtmetis karas, kurio
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Radvilai Našlaitėliui, laimei, nebuvo lemta sulaukti.
Netgi Šventosios Žemės vaizdai, kurie mus per Radvilą
pasiekia, ženklina tą tarpinę, slenkstinę jo padėtį. Viena
vertus, Palestiną jis matė jau po visų didžiųjų istorinių
audrų, iš esmės susiformavus ir dabartiniam Jeruzalės
pavidalui, tad beveik viską, ką jis matė, galima pamatyti
ir dabar. Antra vertus, jo matytas peizažas buvo kitoks –
toks, koks egzistavo iki pat praeito amžiaus, kokį jį matė
ir Jėzus: už miesto plytintys dirbamų laukų ploteliai,
sodai, alyvmedžių giraitės, dulkini lauko keleliai. Jeru
zalės silueto nuo Alyvų kalno netemdė modernistiniai
dangoraižiai. Tame peizaže besiskleidžiantis Radvilos
pasakojimas yra kaip tiltas, vienu galu besiremiantis į
Naujuosius, kitu – į senovės amžius, ir kaip joks kitas
padedantis vaizduotei pereiti tą epochinio lūžio metu
atsivėrusią prarają – regėti Jeruzalę tokią, kokią ją re
gėjo kryžiuočiai, Jeronimo, Elenos, Jėzaus amžininkai.

IX

tiškai bandome sujungti. Atmintyje iškyla portugalų
pora: ankštoje Viešpaties Karsto koplytėlėje pakaitomis
vienas meldėsi, sukniubęs prie paaukštinimo kūnui
paguldyti, o kitas besimeldžiantį filmavo, pusbalsiu
diktuodamas į kamerą komentarus. Arba lenkas, kuris
eidamas keliais apie Golgotą ir kalbėdamas rožančių
kas pora Ave Maria mikliai prisitaikęs vis nutraukdavo
po nuotrauką, nė neatsistodamas.

X
Atidarant Platono Įstatymams skirtą kongresą, nesyk
pabrėžtas šis paradoksalus derinys – Platonas Jeruza
lėje. Prisimintas šv. Klemensas Aleksandrietis, įrodi
nėjęs, kad visa, kas jo kūriniuose geriausia, Platonas
nukeliavęs Jeruzalėn išmoko iš žydų, taip pat Klemenso
cituojamas paslaptingasis Numenijus, retoriškai teira
vęsis: „Kas gi yra Platonas, jeigu ne atiškai kalbantis
Mozė?“ Kongreso deklaracijoje netgi užsiminta apie tai,
ko iš Platono galima būtų pasimokyti šiandieninei Je
ruzalei – kaip rašoma Įstatymuose, pamatinis valstybės
tikslas turinti būti ne pergalė kare, o jos piliečių dorybė
ir laimė, kuri neatskiriama nuo dorybės. Atėnai ir Jeru

Išryškinus nuotraukas paaiškėjo, kad Jeruzalės foto
grafuoti neįmanoma. Fotografija negailestingai parodo
tai, ką nuslepia kasdienybei atlaidi ir negriežta rega:
kad iš tiesų Jeruzalėje nelabai
yra ką pamatyti – jeigu nežiūri
tikėjimo akimis. Šventųjų vietų
nuotraukose neatsispindi tai, kas
jose ir yra svarbiausia. Betliejus
„griežtai žiūrint“ tėra lempelėmis
nukabinėta niša uoloje su keista
sidabro žvaigžde uolos įdubimo
dugne. Tas pats nutinka ir neap
čiuop iam iems miest o ker ams,
ypatingai jo dvasiai – jie nepa
tenka nė į vieną kadrą, o tai, kas
nuotraukose užsifiksuoja, galėtų
būti bet kuriame Levanto mieste.
Jer uz al ė reik al auj a ypating os
reg os – pag arb iai pam ald aus
žvilgsnio, bandančio regimuose
pėdsakuose ir ženkluose įskaityti
Šventąją Istoriją. O akmenys ir
statiniai tėra „simboliai“ pačia
pirmine reikšme – trūkstamos
Šv. Jeronimo koplyčia. Betliejus. 1999. Birutės Gučaitės SJE nuotrauka
puselės, prasmę įgyjančios tik tų
atkurtųjų įvykių visumoje.
„Išvysti“ aną Jeruzalę padeda skaitoma knyga – susi
zalė, Sokratas ir Jėzus – paralelė driekiasi nuo pirmųjų
tapatindamas su Radvila, matydamas jo akimis, žvelgi
krikščionybės amžių. Stebina ir intriguoja netgi detalių
taip, kaip žvelgė jis, matai tai, ką jis matė, kas jį taip jau
paralelizmas – antai George’as Steineris yra parašęs
dino ir traukė. Esame reikalingi mokytojų, – topteli, – o
du nemenkus esė, lygindamas „dvi vakarienes“ – Pas
tai reiškia, kad patys būti maldininkais nebesugebame.
kutiniąją Vakarienę su tąja puota, kuri buvo iškelta
Neišvengiamai šiek tiek esame turistai, kiek gerėlesniu
Agatono pergalei atšvęsti, bei „du gaidžius“ – tą, kuris
atveju – keliautojai. Mūsų žvilgsnis susiskaldęs į akių
užgiedojo Petrui trečiąkart išsižadėjus Jėzaus, bei tą,
pageidimą ir tikėjimo regą, kuriuos bergždžiai ir pate
kurį mįslinguose paskutiniuose prieš mirtį pasakytuo
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se žodžiuose mini Sokratas: „Kritonai, esame skolingi
Asklepijui gaidį, nepamirškite atiduoti“.
O mane panašus nedidelis prasmių nušvitimas ištiko
vaikštant po Siono kalną ir nuo Šv. Petro in Gallicantu
bažnytėlės žiūrint į nedidelį vešliai žalią akmens siena
aptvertą Akeldamos sklypelį toli apačioje Hinomo, arba
Gehenos, slėnyje. Hakeldamach, arba Kraujo dirva, buvo
nupirkta už tuos trisdešimt sidabrinių, kuriuos Judas
gavo išdavęs Jėzų. Ėmęs gailėtis jis, kaip žinia, gautus
pinigus grąžino, tačiau į šventyklos iždą už kraują įgytų
pinigų dėti nebebuvo galima,
todėl aukštieji kunigai už juos
nupirko puodžiaus dirvą atei
viams laidoti (Mt 27, 3–8). Ding
telėjo, kad visai neseniai esu
kažką labai panašaus skaitęs.
Netrukau prisiminti ir kur – už
trisdešimt minų sidabro, pasak
Diogeno Laertijo, į laisvę buvo
išpirktas patsai Platonas, kurį
vergijon pardavė užsirūstinęs
Dionisijas Senasis. Platoną, ku
rį aiginiečiai norėjo pasmerkti
mirčiai, išpirko libietis Anike
rid as – žmog us, Platono ap
linkai šiaip jau nepriklausęs.
Kai Platono artimieji draugai
surinko trisdešimt minų ir jas
Anik er id ui mėg in o atm okėt i,
šis pinigus priimti atsisakė, o
kadangi jų grąžinti aukotojams
jau nebebuvo galima, verčiau
nutarė už juos nupirkti žemės
sklypą Platono Akademijai...

panaši į Vilnių ir tuo, kad bene vieninteliai dėmesio
verti statiniai yra sakraliniai; galiausiai pačiu miesto
pobūdžiu – svarbiausia jame ne tai, kas yra, o tai, kas
buvo, ko nebėra ir be ko dabarties suprasti neįmanoma.
Į abiejų miestų dabartį reikia žengti per istoriją. Rytų
Europoje ji kabo virš žemyno kaip žemas, sunkus debe
sis. Jeruzalėje ji irgi visą laiką greta – tačiau kitu būdu.
Ten praeitis nugulė tautelių ir tikėjimų archeologiniais
klodais – drūzais, chaldėjais, maronitais. Ji tebegyvena
senovinėje Jeruzalės patriarchų didybėje, liturginiuose
krikščionių kivirčuose, galų ga
le netgi dabartiniuose neramu
muose. „Auksinis indas, pilnas
skorpionų“, – užrašė klaidžiais,
istorinių komplikacijų kirban
čiais Jeruzalės užkaboriais pa
sibodėjęs mokytas Viduramžių
arabas.

XII

Ši labai šventa vieta turi tokią
savybę, kad kiekvieną nusidėjė
lį, – koks esąs prisipažįstu (mar
murinėmis klausyklos kamba
rėlio grindimis strimgalviais,
klupinėdami it išvaryti demonai
nubėga du milžiniški tarako
nai), – nep ap rast ai aps tulb i
na, sujaudina ir verčia dėkoti
Diev ui už nesuskaičiuojamas
žmonių giminei padarytas gera
darystes. Taip pat dar stipriai
paskatina ir uždega domėtis,
kaip šioj e viet oj e Išg an yt oj as
Kristus, baisiai žiaurius kanki
XI
nimus ir skausmus kentėdamas,
teikėsi mus išganyti.
Vilnius iš tiesų primena Jeru
„Ateikite ir pamatykite, kad
zalę – jos gatvių kreivumą ir ne
Jo čia nėra, kad Jis prisikėlė“, –
taisyklingumą, chaosą ir užka
sako kunigas angelo žodžius,
borius, netikėtai atsiveriančias
atsigrįžęs nuo Viešpaties Ka
perspektyvas, siaurų vingiuotų
po angos Kryžiaus Kelio gale.
praėjimų labirintus. Jeruzalės
Paskutinės Vakarienės kambarys. Fragmentas. Jeruzalė.
1999. Birutės Gučaitės SJE nuotrauka
Ši vieta, kaip jokia kita vieta
mūre – irgi praėjusių epochų
žemėje, svarbi ne tuo, kas joje
pal ikt os emb lem os, mįsl ing i
yra, buvo ar bus, o Tuo, Ko joje nėra. Visas mūsų tikė
nebesančių prasmių ženklai: kryžiuočių, mameliukų
jimas laikosi būtent šituo – kad kapas tuščias, kad toje
herbai, įrašai ir keistų formų heraldiniai kryžiai. Nebe
nedidelėje uoloje iškirstoje kamaraitėje nieko nėra. Tokia
išlikusių pastatų sienos, portalai ir arkos, įjungti į da
yra ir visų Šventųjųvietų giliausia prasmė: regimu liu
bartinius pastatus. Ant tūkstantmečių senumo pamatų
dijimu apie Tą, Kurio čia nėra, pakviesti sielą maldingai
stovi naujesni pastatai, atkartodami istorijos bedugnėje
kelionei anapus savęs, anapus visų žemiškų miestų į tą
nugrimzdusių, archeologinių sluoksnių palaidotų gatvių
miestą, kuriame nėra šventyklos, nes Viešpats, visagalis
linijas, kurių sukinėjimosi ir šakojimosi priežastys bu
Dievas, ir Avinėlis yra jo šventykla (Apr 21, 22).
vo neįmenamos turbūt jau kryžiuočių laikais. Jeruzalė
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Eilėraščiai
Tomas Venclova

du apokrifai
I

II

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.

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.

Nežinau, ar išliko dulkėta kino saliukė
(rue Ravignan ar rue Cherche-Midi?)
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:
Dievas esti, ir tai neįtikėtina.
Dievas miršta, ir tai neįtikėtina.
Dievas turi kaktą, lūpas, guolį, gimdyvę, ir tai neįtikėtina.
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.
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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.
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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
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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.
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eilėraščiai

Sankirta

Kraštovaizdis

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

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

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.

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.

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.
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proza

Ir pasiliko nenuverti
Jurgis Jankus

Joe Anak tą vakarą pasijuto labiau pavargęs negu kitais
kartais, bet, antra vertus, ir diena buvo ilgesnė. Gerokai
prieš devintą reikėjo išjudėti su numirėliu į bažnyčią,
paskum į kapines, dar į priešpiečius už palaidotojo vė
lę. Kad to dar būtų užtekę. Po priešpiečių, kaip šlapias
lapas prie blauzdos, prikibo John Lorry. Sako, kaip čia
dabar. Tokia patogi popietė, negi eisim ir kiekvienas
sau rūdysime namie. Girdi:
– Pavažiuokim pas mane. Užeis Tony su Paul. Mačiau,
prie jų taikstosi Bruno. Sumesim pokeriuką.
Joe jau tada jautėsi pavargęs ir mėgino atsikalbėti.
– Pas tave? – pakėlė išretėjusius antakius, lyg būtų
labai nustebęs. – O kaip aš iš tavęs pėsčias pareisiu?
– O karo ar neturi?
– Turiu ir neturiu. Kleboną reikia parvežti, paskum
gėles į bažnyčią. Kol viską sužiūrėsiu, nebebus noro nė
pas tave trenktis. Gal šį sykį palikim taip.
Taip šnekėjo, bet jautėsi taip, kad pats geriausias daik
tas būtų viską užmiršti ir kokią valandą kitą išsitiesti,
tik John nesitraukė, kaip kokia pikta pagunda:
– O ką Maikis veiks? Tegu vežioja ir kleboną, ir gėles.
Kam čia pačiam tampytis? Parvešim. Jeigu aš sutingsiu,
Tony paveš. Jam net ne iš kelio.
Iš tikrųjų tai John ir visi kiti žinojo, kad Joe jau kuris
laikas automobilio nebevairuoja, bet pačiam pasisakyti
neleido išdidumas, o draugai nenorėjo to išdidumo pe
šioti, tai apie jį ir vaikščiojo ant pirštų galų. Leidimą
vairuoti tai dar tebeturėjo, tik kad toji galva: kartais
imdavo ir nebežino nei kur esąs, nei kur ir ko bevažiuo
jąs. Rankos irgi. Kai reikia kur staigiau pasukti, ima ir
nebesumeta. Jeigu ne Emilija, pats gal dar ir tebevaži
nėtų. Kai aną sykį, sukdamas iš Portlendo į Vinstoną,
vairo nebesumetė, užšoko ant šaligatvio ir tik per pirštą
sustojo prie gazolino pompos, Emilija, nors šiaipvisada
rami ir nuolaidi, treptelėjo koja ir kaip kirviu užkirto,
kad vairo daugiau nė pirštu neliestų, nes kas galėjo
atsitikti, jeigu dar kokį sprindį ar kitą.
JURGIS JANKUS (g. 1906) – prozininkas, dramaturgas (apie jį žr.
NŽ-A, 1991, Nr. 7, p. 23; NŽ-A, 1994, Nr. 7–8, p. 79–93). Dar
išspausdino pasakojimų knygą „Papelkių Skirpstūnas“ (1996),
pasakų rinkinį „Auksinis Vabaliukas“ (1997).
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– Gyvi galėjom iškepti.
– Ne taip baisiai, ne taip baisiai. Juk matai, kad laiku
sustojau, – pusbalsiu teisinosi vyras, pasidairydamas į
šalis, ar kas nematė.
Lyg tyčia gatvė buvo tuščia. Atsargiai pastūmė maši
ną atgal ir palengvučia parvažiavo namo. Nebesiginčijo
ir nebesiteisino, nes ir pačiam šiurpas ėjo per nugarą
tik pagalvojus, kas galėjo atsitikti, jeigu pompą būtų
nuvertęs. Nuo tos dienos taip ir nebesiveržė prie vairo.
Jeigu kur tikrai reikėdavo, pavežti paprašydavo savo
pagelbininką Maikį.
Į galą pokerio ir John apsmuko, tai parvežė Tony. Jis
gal porą metų buvo vyresnis už kitus, bet laikėsi stip
riau už visus savo gadynės jau gerokai praretėjusius
draugus. Sustojęs prie Joe Anak laidotuvių namų, dar
pajuokavo:
– Nors kelnes šį sykį ir man numovei, bet už parve
žimą neimsiu. Tik išlipti, tai jau rangykis pats, nors
kaip direktoriui gal reikėtų ir duris atidaryti, ir ranką
paduoti.
– Ką pralošei, peržegnok, ką išlošei, neškis. Toks
įstatymas nuo amžių, – iš mašinos rangydamasis atsi
juokavo ir Joe.
Išsirangęs dar valandėlę pasilaikė už atvirų mašinos
durų, o kai pajuto, kad kojos pakankamai į žemę atsi
rėmusios, pasakė dėkui, užtrenkė ir, kiek kilstelėjęs
ranką, dar pajudino pirštus, atseit pamojo.
– I see You, – riktelėjo Tony ir išlengva, prisibijoda
mas, kad neužkliudytų šalia mašinos nestipriai stovin
čio draugo, nuvažiavo.
Anak pasiliko vienas ir nejučia ėmė permąstinėti die
ną, nes kojos, lyg prilipusios, nenorėjo keltis iš vietos.
Bažnyčia, kapinės ir priešpiečiai dar nieko, bet poke
rio tikrai gal nereikėjo. Tik kaip tu seniems draugams
atsisakysi. Ir dar tas Bruno. Net nusišypsojo. Atseit
amerikietis, kad tave kur kepti velneliai. Atvažiavo nu
sipešiojusiom žaliom kelnėm, tuoj prilipo prie senųjų ir
iš Bronio Bruno pasidarė. Gal galvojo taip praturtėti, o
kaip pradėjo šlavinėti fabriko grindis, taip ir iššlavinėjo
ligi pensijos. Kai kiti su jo mokslu nei vardų, nei pavar
džių nekeisdami į visokius bosus ir boselius pakilo, jis
pasiliko ištikimas šluotai ir mazgotei. Ir amerikietis,
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kad tave kur perkūnėlis, minty nusikeikė, nusispjovė ir
net nejuto, kad spjaudalas pakibo čia pat ant smakro.
– Mes tai mes. Mes irgi sudarkėm ir vardus, ir pavar
des, bet tada buvo kiti laikai. Koks raštininkėlis pasakė,
kad dabar tu vadinsies taip, taip ir paliko.
Atsargiai pakilodamas kojas, pasisuko į melsvomis
raidėmis švytinčią, vidury pievutės pastatytą iškabą:
Joe Anak Funeral Home. Tada kitaip nebuvo galima.
Dabar kas kita. Antai daktaras Antanas Valys atvažia
vo, išsilaikė egzaminus ir užsirašė. Egzaminus turėjo
išsilaikyti, bet užsirašė kaip norėjo. Net ne Anthony
ar Tony, bet stačiai Antanas, lyg čia būtų ne Amerika,
o koks Pušalotas ar... Kito lietuviško vardo nebegalėjo
surasti. Kada nors žinojo daugiau, bet per laiką visi
kažin kur nubyrėjo. Jo motina buvo iš Pušaloto, tai tą
atsiminė, o iš kur buvo tėvas, nebegalėjo net atsiminti.
Gal niekada ir nežinojo. Teatsiminė, kad buvo vilniš
kis. O Petras Varna. Nors ir Varna, bet nekvailas. Taip
pat dipukas. Atvažiavęs gavo darbą Krisley laidotuvių
namuose, pasimokė. Kai senis Krisley atsuko kojas į
duris, perėmė jo vietą. Porą metų padirbo pasislėpęs
už Arthur Krisley iškabos, paskum visą vietą savaip
pertvarkė, iškabon įrašė Petrą Varną, ir kas atsitiko?
Gal visi išsigando ir išbėgiojo? Kur tau. Ne išbėgiojo,
bet subėgo. Ir visi dipukai tik pas jį. Iš anapus miesto
atlekia. Dažną savaitę net po du pasiguldęs turi.
Pamėgino sumesti, kaip jo iškalba atrodytų, jeigu būtų
įrašytas Juozas Anukaitis. Anukaitis kaip Anukaitis,
bet ant Juozo ne vienas liežuvį nusilaužtų. Raidžių irgi
būtų labai daug. Kad taip vienas Anukaitis. Anukaitis
Funeral Home. Ir kodėl ne? Tada kito Anukaičio visame
mieste nebuvo, ir jis su šypsena pusbalsiu pasako:
– Anukaitis Funeral Home...
Paskutinis žodis benuskambėjo tik mintimi. Pro lūpas.
Taip dabar, o tada buvo kiti laikai. Būtų reikėję vienam
atsiskirti. Ir taip jis turėjo drąsos ir tvirtumo. Juk ir
Onutė, sužinojusi, kad nešasi į graborius, atsisakė už
jo tekėti. Net žiedelį grąžino. Sakė:
– Su numirėliu po vienu stogu tai jau negulėsiu. Ei
tum į siuvyklą ar kad ir pas batsiuvius, tada mylėčiau,
bet graboriaus niekada.
Vėliau iš Onutės pasidarė Anna, ištekėjo už mėsininko
Meyer, vaikų nesusilaukė, gyvenimą kaip sausa šaka
nugyveno. Ji pati sakydavo: „Kas iš manęs? Gyvenu
kaip sausa šaka“. Kartą dar ir taip pasakė: „Jeigu tu,
Juozuli, nebūtum užsikepęs į graborius, gal būtumėm
kokį pustuzinį sugyvenę. O dabar tas mano vokietga
lis... Vis tiek jam pasakiau, kad palaidoti atiduotų tik
tau. Juk priimsi, ar ne? Gyva atsisakiau ateiti, tai nors
mirusi. Bijojau, Juozuli. Tikrai bijojau. Ne kad tik tame
pačiame name, bet ir tavęs paties. Čiupinėsi, čiupinėsi
kokį numirėlį ar numirėlę, paskum tom pačiom rankom
ateisi mane apkabinti. Tik pagalvojus šiurpas per visą
nueidavo. Kvaila buvau. Dabar nebebijočiau. Ir numi
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rusi nebebijosiu. I think so... Tik palaidok gražiau negu
kitas. Nudailink, kad būčiau tokia pat, kaip tada, kai
atsisakiau už tavęs tekėti. Juk nudailinsi?“
Tas prisiminimas šviesiu šypsuliu nubėgo per kiek
padribusį Joe veidą. Kas dabar begali pasakyti, koks
gyvenimas su ja būtų buvęs, bet jau daugiau negu de
šimt metų, kaip kad jos nebėra. Jis pats ir palaidojo,
ir viską padarė taip, kaip pati buvo prašiusi. Net pats
Meyeris negalėjo atsigrožėti. Sakė: visiškai tokia pat,
kokia buvo, kaip pirmą sykį į savo namus parsivedė.
Gal taip reikėjo. Būtų turėjęs senatvės metus, kaip ne
teptus ratus, pats vienas vilkti. Onos seniai nebėra, o
Emilija tebėra. Su ja tiek metų darniai išgyventa. Jos
negąsdino nei numirėliai, nei numirėlius čiupinėjusios
rankos. Ir dabar šviesa tebėra apačioje, o viršuje visi
langai tamsūs. Labai aišku, kad Emilija sėdi prie kam
pinės lempos įknibusi į kurį nors paveiksliuką, kurių
jau kažin kiek yra prisiuvinėjusi, ir kantriai laukia,
kada išgirs jo krebždėjimą už durų. O tie jos paveiks
liukai, visos tos gėlės ir peizažėliai, tikrai dailūs. Ne
vien jam pačiam, bet ir apie meną nusimaną žmonės
ne kartą yra ją gera dailininke pavadinę.
Palaidoti Onutę tai gražiai palaidojo, bet ar su ja būtų
laimingesnis buvęs, tai ir šiandien negalėjo pasakyti.
Vidury tako net stabtelėjo pagalvoti, ar buvo kada su
Emilija kokiu tikrai piktu žodžiu persimetę. Su Ona tai
buvo. Net ir aną jaunų dienų metą, kai, rodos, ir nebuvo
už ką pešiotis. Su ana nebuvo lengva: ji vis norėjo, kad
viskas pagal jos teisybę eitų. Žmonės šnekėjo, kad ir
mėsininkas apie ją ant pirštų galiukų vaikščiojo. Sako,
mėsos kaponę nusitvėrusi, sykį net iš namų išvijo. Pas
kaimyną nubėgęs ir tol nėjęs namo, kol ji pati neatėjusi
ir gražiai nepaprašiusi, kad grįžtų. Sakiusi: „Ko tu, pai
kuti, išsigandai? Ar manei, kad aš savo brangiausiam,
kaip kokiam kopūstui, galvą kirsiu. Plauką kokį gal,
bet tik jau ne galvą“. Nors Ona ir traukė, bet kas gali
pasakyti, koks būtų buvęs gyvenimas. Su Emilija tai
tikrai gražiai sutarė. Prieš tekėdama ji jau buvo kiek
akis prasitrynusi, paskum kurį laiką dar bėgo į sekre
torių kursus ir perėmė tvarkyti visus jo popierius. Kai
įgudo, tvarkė taip gerai, kad net ir ten, kur kiti graboriai
advokato šaukėsi, ji pati viena kaip nieką sudorodavo,
o jam tik pasirašyti tereikėdavo. Ona to tai tikrai ne
būtų sugebėjusi. O ir dabar Emilija tebėra gyva, visus
laidotuvių namų popierius tebetvarko ir dar vis naujus
paveiksliukus išgalvoja. Nereikia jai nei piešinių, nei
pavyzdžių. „Man jų pilna galva, – sako, – kad tik laiko
tiek turėčiau“.
Kojomis tako akmenis pagrabinėdamas, o mintimis
bėgiodamas po praėjusias dienas, Joe iš lengva atėjo ligi
laiptelių. Nedaug jų tebuvo, tik trys. Buvo dienos, kai jų
net nepastebėdavo, dabar prie pirmojo sustojo. Jis staiga
išaugo į koja nebeužmetamą kalną. Kol nuo šaligatvio
atšliukšteno, kojos taip pasunko, lyg kas batus būtų
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švinu pakaustęs. Valandėlę pastovėjęs įsikibo į turėklų
galą ir tik gerai susiėmęs užlipo visus tris laiptelius.
Užlipęs atsirėmė į turėklą atgauti kvapą. Nors kišenėje
graibė rakto, bet noras ėmė paspausti skambutį. Būtų
daug lengviau. Emilija atbėgtų ir atidarytų. Jam tebe
atrodė, kad ji tebėra tokia pat greitutė, kaip tada, kai
bėgiodavo į sekretorių kursus: tekina į autobusą, tekina
iš autobuso, tekina į krautuves, tekina apie puodus.
Begraibant raktelio nei iš šio, nei iš to suėmė nuotai
ka, kad pagalbos jam dar nereikia. Gal kada ir reikės,
bet ne dabar. Suradęs raktą, atsitiesė, priėjo prie durų,
lyg kieno rankos prilaikomas, iš karto pataikė į rakto
skylutę, pasuko, ir durys atsivėrė.
Viduje pradėjo atsisegioti paltą, bet Emilija tuoj pri
bėgo ir padėjo nusivilkti.
– Pavargai, – pasakė be priekaišto. – Visą mielą die
nelę.
– Nereikėjo, bet prisikabino. Jonas visą būrį surinko,
tai kaip, žmogus, beatsisakysi.
– Vis tiek. Juk būtum galėjęs grįžti, valandėlę prigul
ti. Maikis būtų nuvežęs. Dabar taip be jokio poilsio. Ir
vakarienė atvėso, bet aš tuoj pašildysiu, – užsimetusi
paltą ant rankos pasuko į laiptus.
– Nereikia, nešildyk. Nebent sau. Aš tai sotus. Blanšė
nevalgiusio neišleido. Prikimšo kaip penimą žąsiną. Še,
bus siūliukams, – ištraukė pluoštą popierinių iš kelnių
kišenės.
– Tai vėl draugus nuvirkdei, – pirštais perbėgo per
dvilinkai sulenktą pluoštą pinigų.
– Koks čia nuvirkdymas, – numojo. – Tonis tai verkš
leno. Skundėsi, kad paskutines kelnes numoviau. Iš
tikrųjų tai ne kiek ir teprikišo. Daugiausia tai Bruno.
Dipukas tas. Bet ar aš kaltas, kad nesumeta, kada ko
kiom kortom vaikščioti. Kiekvieną sykį už draugystę
užsimoka, o šiandien dar ir sako: „Tai čia, Joe, tegu
būnie tau avansas į laidotuvių sąskaitą. Jeigu kiekvie
ną sykį taip apipešiosi, tai neliks nė cento prie dūšios.
Palaidoti vis tiek turėsi pats. Nenoriu, kad Varna mano
likučius lestų“. Nieko nesakiau. Tegu sau. O Jonelis tai
visai sukiužo, – gal ir pats nejusdamas iššoko iš įpras
tinio žargono ir John pavadino, kaip vadindavosi prieš
daugelį metų. – Pavalgę mes dar šnekučiavom, o jis, pa
sigrabaliodamas už Blanšės pečių, nusvyravo į lovą.
Iš lėto dėstydamas žodžius, kalbėjo čia pat stovinčiai
Emilijai ir negalėjo atitraukti akių nuo laiptų, kurie be
jokio pasisukimo bėgo tiesiai į antrą aukštą. Ir tokie ilgi,
kad atminty kaip gyvi išniro kažin kada dar mokykloje
Šventojoj istorijoj skaityti Biblijos Jokūbo laiptai, kurie
nuo žemės į patį dangų ėjo. Tada, kai nereikėjo, jis norėte
norėjo jais kartu su angeliukais palakstyti, o dabar, kai
reikia, nežino, ar galės koją ant pirmo laipto užkelti.
Žinote žino, kad galės, bet viduje toks sustingimas, kad
nėra jėgos apie lipimą net pagalvoti, užtat užuot ėjęs į
laiptus, pasuko į netoliese prie lempos stovintį fotelį.
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– Ar dar nežadi lipti viršun? – pinigus tebesklaidy
dama, paklausė Emilija ir tuoj pridėjo: – Gerai šį sykį
juos ir apšmutinai. Beveik pusantro šimto.
– Taip jau šį sykį išėjo. Manau, kad dėl to nė vienas
badu nemirs, – pasiaiškino jau tursindamas sėsti.
– Gal nesėsk, – mėgino žodžiu sulaikyti fotelio minkš
tuman jau beįsmunkantį vyrą. – Ar ne geriau būtų,
jei tuo pačiu pradėjimu liptumėm viršun. Ten geriau
pailsėtum. Nusirengtum, pasivirtintum. Kai kaulai
sustings, bus sunkiau išsijudinti.
– Nueisim. Ir išsijudinsim, ir nueisim. Numesk paltą,
ką čia laikai apsikabinusi kaip mylimąjį.
– Nunešiu ant viršaus. Ir tuos reikia padėti, – paro
dė pinigus.
– Bet sugrįžk. Noriu tau ką pasakyti.
Emilija prie pirmo laipto staiga atsigrįžo.
– Ar negerai jauties?
– Labai gerai. Užtat ir nenoriu bėgti pasivirtinti. Bet
sugrįši?
– Žinoma, kad sugrįšiu, – protekinė nubėgo laiptais.
Ji buvo smulkutė, tamsiaplaukė, visada greita, net į
senatvę nesulėtėjusi ir nė kiek nepaširmėjusi. Mažiau
pažįstą pasakydavo, kad graborienė dažais nori savo
senatvę paslėpti, bet ji tokia buvo, kokia buvo, ir nieko
slėpti nereikėjo. O jeigu ir būtų reikėję, vargu ar būtų
slėpusi, nes pati sakydavo: „Esu tokia, kokia esu. Kokią
Dievas sutvėrė, tokia ir atgal nueisiu“. O ir rūpinosi
viskuo. Ir kaimynais, ir paukščiukais, ir voveraitėmis,
tik namie tai jokio gyvulio nelaikė, o ir nelaikė, kad
vyras nenorėjo. Pasak jo, nei bažnyčioje, nei laidojimo
namų koplyčioje gyvuliams ne vieta. Kaip atrodytų,
jeigu tarp maldininkų imtų katės ir šunys maišytis. Jai
pačiai tai ir tas nebūtų kliudę. Net pasakydavo: „O kas
jau čia atsitiktų, jeigu katytė net ir ant karsto užšoktų
numirusiam paskutinį sudie pasakyti“.
Nusekęs žmoną akimis, ją vis ir vis tebematė bėgančią
viršun. Nejučia kilo noras pakilti ir nubėgti pas ją, bet
sunkumas visuose sąnariuose laikė prispaudęs į kėdės
minkštumą. Ne tik laikė, bet atrodė, kad vis giliau spau
džia. Net pagailo, kad neišdrįso kaip kiti. Kaip Jonas.
Paliko mieste dviaukštį, nusikėlė į miesto pakraštį, į
vienaaukštį, kur jokių laiptų nėra. Jis pasėdės, pailsės
ir užlips, bet Juozas kažin ar bebūtų. Nebegalėdamas
atsilošti, susierzino ir pritrūko kvapo. Ko gero, gali net
rytmečio nebesulaukti. Tai vėl būtų diena be poilsio.
Pažiūrėjo į laiptus, ir net širdį suspaudė, kodėl laiku
vienaaukščio nenusipirko. Būtų juk užtekę viskam. Ir
dabar užtektų, tik vargu ar Emiliją galėtų perkalbėti.
Ji nenori čia. Prasimušė galvą su Florida, ir kitaip ne
bus. Jam Florida būtų irgi ne pro šalį, bet kaip iš tenai
laidojimo namus tvarkysi. Jų į Floridą nenusineši.
Su ta mintimi, kaip pašaukta, ir Emilija pasirodė
laiptų viršūnėje. Ne tik padėjusi paltą ir pinigus, bet
užsimetusi gėlėtą palaidinį, tą, kur anais metais kai
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mynė iš Japonijos parvežė. Net nestabtelėjusi lyg slyste
nuslydo laiptais žemyn ir prisėdo ant fotelio krašto.
– Tai ką norėjai pasakyti?
Pirma Juozui žodžiai buvo taip susidėstę, kad patys
veržėsi pro lūpas, o dabar nė pirmutinio nebuvo. Ir ką
norėjo pasakyti, atrodė visiškai neverta nė burnos au
šinti, bet Emilija sėdėjo šoną prie peties priglaudusi ir
švelniais pirštais sklaidė jau net ir ant sprando smarkiai
išretėjusius plaukus, tai kaip tu žodžio nelaikysi.
– Matai, kai Tony nuvažiavo, aš dar valandėlę stovėjau
ir žiūrėjau į savo iškabą, – iš lėto rinkdamas žodžius
ėmė dėstyti, – Joe Anak. Ir pagalvojau: koks velnias iš
tavęs Anak, kad gimimo metrikose labai aiškiai įrašytas
Juozas Anukaitis. Lygiai taip pat, kaip tas durnius Bru
no. Sakytų Bronys, tai būtų žmogus
su teisybe. Iš tų, kur tau padaviau,
ne mažiau kaip pusė yra jo. Bruno!
Lorry dar negražiai pasijuokė. Sakė,
nor i vyr ų komp an ij ai prik laus yt i,
negailėk ir nario mokestį užsimokėti.
Bet kai pagalvoji, juk ir iš Lauraičio
toks pat Lorry, kaip iš Bronio Bruno.
Dabar daugelis nebežino, kokia tikroji
jo pavardė, o kai čia atvažiavo, niekas
kitaip kaip Lauraičiuku ir nevadino.
Ne pats ir pasikeitė. Koks raštininkė
lis ar boselis padarė, kad net vardas
nekvepėtų old country. Dabar kitaip.
Kiti laikai, kitokios ir žmogaus teisės.
Valys užsirašė Valiu, Varna užsirašė
Varna, ir niekam, kaip mano mamelė
sakydavo, nė motais. Ten stovėdamas
net pagalvojau, kažin ar kas būtų at
sitikę, jeigu būčiau išdrįsęs Anukaičiu
užsirašyti. Turbūt nieko.
– Gal ir nieko, – kaip ir patvirtino
Emilija. – Būtų pripratę, bet iš pra
džių būtum visiems badęs akis. Gal
ne vienas būtų net nusisukęs.
– Gal... Gal ir biznis būtų prasčiau
ėjęs, negu ėjo, bet šaknys būtų likusios
nepakapotos.
– Šaknys... – nutęsė Emilija ir grei
tai susigriebė: – Tu savo šaknis žinai,
aš žinau, o kas darbo kitiems, kur
mūsų šaknys yra. Kas jas pamet ė,
tegu ieško. Mes nepametėm. Žinom,
iš kur mes ir kas mes. Žino ir kiti, o
kas nežino, gali pasiklausti.
– Miliute, žinau, bet šiandien stoviu,
žiūriu į iškabą ir juntu: tėvas stovi
šalia ir sako: „Kaip čia dabar yra? Ar
tu mano sūnus, ar ne? Turbūt ne, nes
aš jokio Anak nepažinau.
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– Kam tu staiga taip labai. Ligi šiol viskas buvo gerai,
o dabar puoli į rūpestį. Buvom maži, svetimam krašte
buvom baigštūs. Dabartiniai kitoki. Kartais net per
drąsūs. Ne pagal savo nosį drąsūs. Atsimeni, kai anais
metais, visiškai nepagalvojusi, į mišių kortelę įrašiau
Stanley. Kad pastatė dipukas akis, kad užvežė: „Sakiau,
ponia, kad Stanislovas. Jeigu sunku tokį ilgą žodį para
šyti, rašyk Stasys, tik jau ne Stanley“. Nebeatsimenu
jo pavardės, bet pamoką atsimenu. Nuo to laiko rašau
vardus tik tokius, kaip pasako. Dėl šventos ramybės.
Po to valandėlę abu tylėjo.
– Ar dar nežadi eiti pailsėti? – tylėjimą pertraukė
Emilija.
– Aš galvoju, – vėl, iš reto dėstydamas žodžius, pra

Telesforas Valius. Laikrodis. Lino raižinys. 1954

463

Jurgis Jankus

šneko Juozas, – galvoju, bet nebegaliu atsiminti visų
vardų. Ir skaičius nebe visiškai aiškus. O buvo tokie
draugai, kad rodėsi visą amžių taip ir neišsiskirsim. Ar
buvom septyniolika ar aštuoniolika. Jeigu atsiminčiau
visų vardus, tai surinkčiau. Kai gavau leidimą atidary
ti laidojimo namus, susirinkom pas Slučką aplaistyti,
Jonas ant viso kambario ir užšaukė... Tada jis tik pas
kriaučius tebuvo John, o apie namus visada Jonas. Po
rą stipresnių jau buvo paėmęs, tai kad užšaukė: „Tai
kaip dabar bus? Ar tu, Juozuti, spėsi mus visus padai
linęs palaidoti, ar mums patiems pirma reikės tave
su ratukais į Ožkakalnį vežti“. Nežinau, nei kur tas
Ožkakalnis buvo, nei ką jis Jonui galėjo reikšti, bet iš
to buvo vieniems juoko, kitiems kalbų, o aš vienas sau
pagalvojau: palaukit, paršai, aš užvesiu buhalteriją, ir
pamatysim, kas ką paskutinis į Ožkakalnį ar ne į Ož
kakalnį veš. Apie tą aš ir tau niekada neprasitariau,
bet dabar, kai stiprusis Jonas taip nelauktai susmuko,
parodysiu, kad žinotum.
Šį kartą jis gana vikriai pakilo iš fotelio, nušlepseno į
koridoriuko galą, atsidarė sienoje spintelę, kurioje laiky
davo tik savo parankines smulkmenas, kiek pasirausė,
pasiėm
 ė apskritą skardinę dėžutę ir atsinešė atgal.
– Va, pažiūrėk.
Mėgino atidaryti, bet apgrubę pirštai niekaip nega
lėjo užkabinti plonutės viršelio briaunos, tada ištiesė
Emilijai.
– Še, pamėgink tu, gal tavo pirščiukai miklesni. Užva
kar labai greitai atidariau. Gal uždarydamas per daug
užspaudžiau, o gal tik mano pirštai labiau sugrubo.
Emilija paėmė dėžutę, apvartė, apžiūrėjo. Ji buvo
nuo saldainių, bet nuo anų, kurie buvo madoje, kai ji
tebebuvo mergaičiukė.
– Tai ar dar ir tų saldainių ligi šiol išlaikei? – mėgin
dama atidaryti paklausė.
Juozas tik nusišypsojo.
Po kelinto mėginimo dėžutė atsivožė. Vidury buvo
saujelė mėlynų stiklinių burbuliukų. Trys suverti ant
siūlo, o kiti palaidi. Emilija suvertus iškėlė iš dėžutės,
kitus pirštu pažarstė.
– Kas čia? – paklausė.
– Taigi čia visa mano buhalterija, – ramiai pasakė
imdamas dėžutę iš žmonos rankų. – Tokia mintis man
atėjo tada pas Slučką, ir išlaikiau ją pats sau ligi šios
dienos. Tik dabar, pats nežinau kodėl, panorau išsi
šnekėti. Bet kad jau sykį išsižiojau, žinok ir tu. Juk
atsimeni, kad tada kaip ir draugavau su Ona.
– Ką čia kaip ir, – greitai įsiterpė Emilija. – Buvai
prilipęs kaip musė prie medaus korio. Ir būtum palikęs,
tik kad ji pasišiaušė.
– Nepasišiaušė, numirėlių pabijojo, – šyptelėjo Juo
zas. – Kai dabar viską pamatėm, ar ne gerai, kad taip
išėjo. Matyti, ir Ponas Dievas į savo knygas buvo taip
įrašęs. Turėjau palaukti, kol tu į visą dailumą išaugsi.
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Ką būčiau iš Onos gavęs? Tu ir gražesnė, ir geresnė, ir
Dievo duotą galvutę turi, ir abu gražiai senas dienas
pro šalį stumiam, o su Ona... Kiek jau metų būčiau vie
nas kriūnojęs. Tu tada tebebuvai dar toks vaikeliukas,
kad gal net nežinai, kaip su tai karoliais buvo. Anais
laikais piknike gerokai vyrai pagerdavo. Moterys irgi,
bet anaiptol ne taip, kaip vyrai. Kažin kuris išgėręs už
kabino ir nutraukė Onos karolius. Taip nutraukė, kad
nedaug ant siūlo ir beliko. Beveik visi pabiro į žolę. Rin
kom, rinkom ir kažin ar visus besurinkom. Pirmuosius
atidaviau jai, bet kai ji ėmė reikalauti, kad parodyčiau
anam, kaip su moterimis reikia elgtis, likusius susipy
liau į kišenę, pasakiau, kad eisiu paieškoti, ir nuėjau į
parko kitą pusę. Neklausinėjau ir neieškojau. Žinojau,
kad radus reikės muštis, o aš jau ir tada buvau iš tų,
kurie ne viską sprendė muštynėmis. Taip ir dingau tą
vakarą net su Ona nebepasimatęs. Vėliau, žinoma, gavau
iš jos priekaištų, net, rodos, kurį laiką buvom susipykę,
užtat ir tie karoliukai pasiliko mano kišenėj. O tada pas
Slučką, kai įkaitę plepėjom, kas, kur, kada ką laidosim,
netyčia įkišau ranką į kišenę ir užčiuopiau karoliukus.
Tada ir toptelėjo mintis: palaukit, tyliai susivarstysiu
visus ant siūlo, ir nė vienas nepabėgsit. Ir nepabėgo. Nė
vienas kitur neišsikėlė. Visi čia pat. Liko tik trys. Visus
kitus gražiai aprūpinau. Padariau klaidą: neišbėriau
palaidų karoliukų, tai dabar nereikalingas galvosūkis,
nebegaliu atsiminti tikro skaičiaus, kiek tada mūsų pas
Slučką buvo. Vėželiukas tai norėjo pabėgti. Į Detroitą.
Išgirdo, kad tenai gerų darbų atsirado. Geras buvo
vyras, tik neturėjo saiko: mėgo daugiau įsipilti, negu
galėjo panešti. Draugai surengė išleistuves. Iš išleistu
vių tiesiai į stotį, o čia traukinys jau eina. Šoko vytis.
Vytis tai pasivijo ir įsikibo, bet kai pašoko, nepataikė
ant laiptelio, tai paskum reikėjo nuo bėgių surinkti.
Kita kaip kita, bet galvos nebegalima buvo sudurstyti.
Tik jį vieną ir tepaguldžiau uždarytam karste. Niekaip
nebuvo galima žmonėms rodyti. Kiti visi pradėjo daug
vėliau, ir, matai, beliko tik trys. Maikelis jau treti metai
in Nursing Home. Nemačiau, bet sako, kad jau visiškai
palinkęs. Jis už mane gerokai vyresnis. Su Lauraičiu
ir Parpliu šiandien kortas lošėm. Ir dar ką norėjau tau
pasakyti. Gal ir Parplių Johno nebeilgai teks laukti. Kai
šiandien taip staiga susmuko, tai nereikia nei dakta
ru, nei išminčium būti, kad pamatytum. Tu vis ragini
į Floridą. Aš irgi norėčiau. Jeigu ne tas sau pačiam
pasižadėjimas, juk seniai galėjom išvažiuoti. Dabar ir
tu žinai, kodėl vis delsiu. Nebedaug. Tik trys. Du, ga
lima sakyti, ant duobės krašto, tik Tony dar stipruolį
vaidina, bet niekada nežinai, kas atsitiks rytoj. O tu,
Miliut, nesupyk. Tik dar paskutiniai trys, ir aš būsiu
laisvas nuo visokių užmačių. Dabar, kai žinai, ir tau
bus lengviau laukti.
– O gal sunkiau... – tyliai atsiduso Emilija.
– Kodėl? – pakėlė akis Juozas.
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Ir pasiliko nenuverti

– Kad man sunk u laukt i kit o mirt ies. Man e bai
mė ima.
– Palauk, palauk, – sukruto Juozas. – Aš ne taip
pasakiau. Kas gali laukti kito mirties. Ne laukti, bet
tik dar pabūti, kad savo draugams galėčiau paskutinį
kartą gražiai patarnauti. Tiek aptarnavau, kaip čia
pask ut in ius kaž in kok iam svet im am pal ikt i. Ar ne
teisybę sakau?
– Gal ir taip... – nutęsė Emilija, – bet kai pasakei,
kad palauksi dar tų trijų ir tada... Pasakysiu, kad šiur
pas taip ir nuėjo per nugarą, kad taip galėtum...
– Na ką čia tu dabar. Aš tik norėjau pasakyti, kad ta
da būčiau užbaigęs sau pačiam užsidėtą misiją. Pažadą
išlydėti visus jaunų dienų draugus, – mėgino švelninti
Emilijai padarytą įspūdį, kuris ir jam pačiam sunkiu
nejaukumu ėmė gerklę spausti. – Padėk tą dėžutę atgal
į spintelę, tegu sau. Kaip išeis, taip ir bus. Ne mums
viską atspėti. Tėvas sakydavo: „Žmogus šaudo, Dievas
kulkas nešioja“.
Gerai atsiminė, kad tėvas ne taip sakydavo. Jo mėgia
mas pasakymas buvo: „Žmogus šaudo, velnias kulkas
gaudo“, bet šio vakaro nuotaika neišleido to šiurkštaus
pasakymo pro lūpas. Ypač dėl Emilijos. Žinojo, kad tokie
žodžiai jai būtų labai ne prie širdies.
Emil ij a nun eš ė dėž ut ę, pad ėj o į spint el ę, užv ėr ė
dureles ir atrėmė galvą į sieną. Juozą pagavo staigus
rūpestis.
– Ar negera pasidarė? – paklausė.
Emilija atsitiesė, papurtė galvą.
– Ne... Aš tik pagalvojau, kaip žmogus gali būti taip
toli nuo teisybės, kad net juokas ima. Juk ir aš tam pik
nike tada buvau, net ir karolius iš žolės padėjau rinkti,
paskum tvarkydamasi juos toje dėžutėje užtikau ir visą
laiką galvojau, kad tu juos laikai Oną prisiminti. Tai
matai, Juozeli, kokia kvaila kartais gali būti tavo gud
rioji Miliutė. Bet šiam vakarui užteks. Einam viršun.
Man kaip man, bet tau tikrai jau reikia išsitiesti.
Juozas vėl pažiūrėjo į laiptus. Dabar jie pasirodė net
ilgesni ir statesni, negu pirma, kai pro duris įėjęs į juos
akį metė.
– Ateisiu. Ateisiu ir aš, – dar pakartojo. – Eik, su
šildyk lovą, bus smagiau atsigulti. Aš dar valandėlę
pasėdėsiu.
Emilijai toptelėjo jo sakinį užbaigti: „ir pagalvosiu
apie Onutę“, bet dar spėjo jau beišlekiančius žodžius

nukąsti ir tepasakė:
– Gerai, pašildysiu. Tik tu neužsisėdėk per ilgai. Aš
užmigsiu ten, tu čia, ir kas iš to bus. Tik mano šildy
mas bus perniek.
Dar perbraukė ranka per madingai ilgokus, bet jau
smarkiai išretėjusius vyro plaukus ir protekinė nubė
go į viršų. Juozas su pavydu nusekė jos bėgimą ir dar
pagalvojo, kad ir jis pats daugybę sykių jais neblogiau
bėgiojo, tik pastaraisiais metais ėmė darytis sunkiau, o
šiandien net pagalvoti sunku, lyg kojas būtų kas švino
pripylęs. Kiek patogiau pasitaisė, galvą atrėmė į aukš
tą fotelio atkaltę, tingus ramumas nusruvo sąnariais,
akys taip saldžiai ėmė merktis, kad net pagalvojo: o juk
nieko neatsitiktų, jeigu tokiam patogume užmigtų ir
taip visą naktį išmiegotų. Rytą kojos tikrai būtų daug
lengvesnės. Būtų gera, tik Emilija neleis. Pagulės, pa
gulės, palauks palaukusi ir ateis pažiūrėti. Pažadins
ir tempte nusitemps į lovą. Dar pagalvojo, ar Ona irgi
temptų. Greičiausiai kad ne. Pasakytų: „Nenori, ir ne
reikia. Žinokis“. Supykusi nubėgtų viršun ir dar galvą
užsiklotų. Bet ne Emilija, ne Emilija...
Laiptų viršuje ėmė suktis balti debesys. Iš jų išsi
lukšteno Ona, daili, su devyniom eilėm mėlynų karolių.
Šalia jos atsirado Mykoliukas, už jo Jonas, toks pats,
kokį vakar Blanšė nuramstė į lovą. Visi trys jam moja ir
šaukia. Balsų negirdi, bet mato jų žodžius, kaip vaikus,
bėgiojančius laiptas tai žemyn į jį, tai vėl atgal. Suėmė
noras pakilti ir su jais pasivaikyti, kaip anomis dienomis
mokykloje: laiptais aukštyn ir vėl žemyn. Subruzdo kilti
ir bėgti, bet stiprios rankos pagavo už gerklės, suspaudė
ir taip trūktelėjo atgal, kad net riktelėjo.
– Ar sakei ką? – iš viršaus paklausė Emilija.
Neišgirdusi atsakymo, dar pridėjo:
– Ar susisapnavai?
Valandėlę klausėsi. Visame name buvo taip tylu,
lyg niekas čia nebegyventų. Tylos nejaukumo pagauta
net pati nepajuto, kaip atsisėdo lovoje. Atsisėdo ir vėl
klausėsi. Pagalvojo, kad bus užsnūdęs, o kai įmigs, bus
vienas vargas prikelti. Užsimetė palaidinį ir nubėgo že
myn. Juozulis tebesėdėjo fotely, tik buvo galvą atmetęs,
atviromis akimis žiūrėjo tiesiai į viršų. Žiūrėjo, bet akys
buvo visiškai ištuštėjusios. Emilijai iš karto pasidarė
aišku, kad jos Juozulis vargu ar benuvers paskutinius
karoliukus. Dar palietė suglebusią ranką ir nubėgo prie

telefono, šauktis pirmosios pagalbos ir daktaro.

Atitaisymas
Š. m. „Naujojo Židinio-Aidų“ Nr. 7–8 Dariaus Barono apžvalgoje „Ukraina – užspausta praeitis“ p. 417 paraše
po iliustracija nenurodyti paminklo autoriai – A. ir V. Suchorskiai, klaidingai nurodytas miestas (turi būti Lvovas),
o p. 418 – ekspremjero Juščenkos vardas (turi būti Viktoras).
Atsiprašome autoriaus ir skaitytojų.
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Akademybė

Lygių galimybių plėšiniai
Tomas Daugirdas

„Lyg ios gal im yb ės“ yra mat as, ku
riuo šiand ien mat uoj am a Liet uv os
švietimo sistema. Jos pasitelkiamos
kaip vienas pagrindinių argumentų
disk ut uoj ant dėl tol esn ės šviet im o
raidos perspektyvos. „Lygios galimy
bės“ tapo ir šūkiu siekiant abejotinos
vertės švietimo tikslų.
Pernai, pirmą kartą per pastaruo
sius dešimt metų, buvo išanalizuoti
valstybinių brandos egzaminų rezulta
tai, siekiant atskleisti, ar moksleiviai
turi lygias galimybes visapusiškai iš
silavinti. Tyrimą atlikęs Nacionalinis
egzaminų centras lygias galimybes
sup rat o kaip kiekv ien am mok in iui
sudarytas sąlygas „optimaliai plėtoti
savo gebėjimus“, taigi savo asmenybę.
Visi žinome, kad šiandien mokymosi
tvarka yra kita: mokinys priverstas
siaurinti savo plėtotinų gebėjimų ra
tą. Jis turi pasirinkti tarp realinių ir
humanitarinių dalykų, taip susiaurin
damas ir savo interesų lauką.
Ko gero, dažniausiai renkamasi ne
siekiant optimaliai plėtoti gebėjimus,
o pagal dar vaikystėje išryškėjusį leng
vumą įsisavinant kai kuriuos dalykus,
vad in am uos ius „gab um us“. Ant ai
vien tik gera atmintis gali lemti, kad
mokinys bus nurašytas kaip „gabus“
istorijai, laki vaizduotė – kaip „gabus“
literatūrai. Pagal šį ar kokį kitą ne
mažiau atsitiktinį kriterijų pasirink
damas dalykus, jis ne tik sumažins
sav o tol esn io prof es ij os rink im os i
galimybę, tačiau ir uždės ribas savo
asmenybės plėtotei. Greitai turbūt jau
nieko nestebins „beraštis“ matemati
kas ar logiško sakinio nesurezgantis
literatas. Tiesa, šiemet dar gerokai nu
stebino 16,5% laikiusiųjų neišlaikytas
valstybinis lietuvių kalbos egzaminas.
Dėl „specializuoto“ mokymo, matyt,

466

gerokai skyrėsi ir dviejų šio egzamino
dalių – testo ir teksto interpretacijos
– įvertinimai. Nesusimąstydami, jog
kalbinis neraštingumas jau tapęs tik
rove, už švietimą ir mokslą atsakingi
pareigūnai sielojosi dėl kitko: tokį re
zultatą lėmė tai, kad egzaminą buvę
priversti laikyti kai kurie „tiksliukai“.
Kažin kiek dar laiko praeis, kol bus
pastebėta akis badanti vienpusio mo
kymo mokykloje perspektyva.
Akivaizdu, kad skiriasi ne tik mo
kinių, bet ir mokyklų lygis. Ne kartą
prieita išvada, taip pat patvirtinta
minėto tyrimo, kad didžiųjų Lietu
vos miestų ir rajonų administracinių
centrų mokyklų abiturientų valstybi
nių brandos egzaminų rezultatai esą
geresni už kitų mokyklų abiturientų
rez ult at us. Siek iu išl yg int i aišk iai
regimas nelygias galimybes ir įtvir
tinti iš tiesų lygias šiandien prisiden
gia kovotojai už studentams siaubu
tapusio tūkstančio litų mokesčio už
mokslą įvedimą.
Studentai turėsią lygias galimybes
mokėti už mokslą. Taigi nemokėję išvis
turės mokėti tiek pat, kiek ir mokėję
daug. Taip studentai neva įgysią ly
gias galimybes siekti aukštojo mokslo.
Šalia šio jokios logikos nepaisančio
argumento pateikiama ir kita „lygių
galimybių“ versija. Taip neva būsią ga
lima išlyginti galimybių įgyti aukštąjį
moksl ą skirt um us tarp
s k i r t i n g a s m o k
 y k l a s
(„kaimo“ ir „miesto“) bai
gusių abiturientų. Lygios
galimybės čia išvirsta mo
kėjimo už aukštąjį moks
lą lyg iav a, nep as teb int
akivaizdaus dalyko, kad
reali galimybė mokėti yra
įkandama nedidelei daliai

aukštojo mokslo siekiančiųjų. Tokios
„lygios“ galimybės sudarytų neįvei
kiam as kliūt is išs ilavin im ui iš kai
kurių visuomenės sluoksnių kilusiems
abiturientams.
Tačiau nėra labai lygių galimybių
ir tiems, kurie lygesnių ir norėti ne
galėtų. Pavyzdžiui, man aplinkybės
buv o vis ap us išk ai pal ank ios: ger a
mokykla mieste, turtingi tėvai. Dėl
ger esn ių tol esn ių gal im yb ių šian
dien pas ir inkč iau kok ią nors itin
pop ul iar ią, „naud ing ą“ spec ial yb ę:
ekonomiką, tarptautinius santykius
arba teisę. Tačiau man neišvengia
mai tektų nusivilti, pastebėjus, jog
universitetai savavališkai „pagamina“
tiek „prestižinių“ brangiai už mokslą
susimokėjusių specialistų, kad baigę
jie neturi beveik jokių galimybių gauti
darbą pagal specialybę. Universitetai
pap rasčiaus iai egoist išk ai apg au
dinėja studentus, nes negarantuoja
gerovės, neva atperkančios brangias
studijas. Kadangi nėra universitetų
specialybinę savivalę ribojančios ir
finansinę savivalę sutramdančios vals
tybės politikos, bestudijuojantieji net
populiarias, itin brangias specialybes
negalės apskaičiuoti savo galimybių
įsilieti į visuomenę.
Šios lygių ir dar lygesnių galimybių
problemos, be abejo, susijusios su vi
siems bendromis socialinėmis. Net jei
jos būtų sumažintos kre
ditavimu ar pašalpomis,
galimybės rinktis ir apsi
spręsti netaptų laisvos.
Tai lemia visiškas pačios
šviet im o sist em os ne
lankstumas. Nėra jokių
tarpinių platesnį pasi
rink im ą užt ikr in anč ių
grandžių tarp vidurinio
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ir aukštojo mokslo įstaigų, tarp skir
tingų specializacijų pačiame aukštaja
me moksle. Nereikia nė užsiminti apie
nuo pirmo iki paskutinio kurso griež
tai nustatytas universitetines mokymo
programas bei faktiškai išnykusius
pas ir enk am uos ius kurs us. Iki gal o
anonimizuota stojimo į universitetus
praktika. Būtų galima daug lengviau
atsikvėpti, jei stojantysis turėtų šansą
įrodyti savo išimtinį interesą pasirink
tai specialybei, nepaisant to, kokius
valstybinius brandos egzaminus jis
yra išl aik ęs. Šiand ien, pav yzd žiui,
Vilniaus universitete galimybė save
„parodyti“ suteikiama tik stojantiems
į tarptautinį verslą, žurnalistiką, in
formatikos žinių reikalaujančias bei
filologines specialybes.
Nelanksti švietimo sistema riboja
rinkimosi, tikslų kėlimo galimybes,
nepaprastai skurdina į ją įsuktą asme
nybę. Ji vis labiau panėši į anoniminę
įvairių specialybių diplomus turinčių
žmonių gamybos mašiną, o ne į kūry
bingos asmenybės sklaidos ir kūrybos
vietą. O juk žmogaus lavinimosi kelias
neišvengiamai susijęs su klaidomis,
grįžimu į tą pačią vietą, naujais pasi
rinkimais. Šiandien prisidengiant „ly
giomis galimybėmis“ dažniausiai kaip
tik ir įtvirtinamos rinkimosi ribos,
kokio dalinio ar atsitiktinio pasirin
kimo neatšaukiamumas. Akivaizdu,
kad šios padėties negalės pakeisti nei
mokytojų pasiaukojimas, nei dėstytojų
sumanumas, o tik įvairiai diferenci
juota platesnes galimybes asmenybei
reikštis atverianti švietimo sistema.
Švietimo svarba asmenybės raidai
aiškiausiai buvo pabrėžiama Apšvietos
metu. Vokiečių Apšvietos mąstytojas
Gott hold as Ephr aim as Less ing as,
kalbėdamas apie žmogaus vertę, yra
pabrėžęs: „Nes ne tiesos turėjimu, ta
čiau jos ieškojimu išsiplečia jo jėgos,
vien tik pastarajame glūdi jo nuolat
augantis tobulumas“. Tokios asmeny
bės ugdymas buvo suprantamas kaip
vis uom en ės stab il um o ir pol it in ės
raidos pagrindas. Švietimas žmogų
iš valst yb ės išl aik yt in io dar ąs jos
piliečiu, galinčiu imtis atsakomybės
už savo veiksmus bei valstybės gyva
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vimą. Pas mus šiandien asmenybės
ir vis uom en ės int er es ų nep ais ant i
sav iv al ė šviet im o sist em oj e dažn ai
yra nesuderinama ir su jokiais vals
tybės tikslais.
Daug el is dab art in ių asm en yb ės
nepaisančios Lietuvos švietimo sis
tem os nes kland um ų akiv aizd žiai
pav eld ėt i iš sov ietm eč io. Nors gal
kas linktų manyti, kad sovietmečiu
būta gerų dalykų. Pavyzdžiui, būta
spec ial iz uot ų tiksl iųj ų ar hum an i
tar in ių moksl ų mok ykl ų, į kur ias
būdavo atrenkami gabesni mokiniai,
jiems suteikiant daug geresnį ir vi
sap us išk esn į išs il av in im ą. Gal im a
manyti, kad ir aukštosios mokyklos
suteikdavusios platesnį išsilavinimą,
į studijų programas įtraukdavusios
daug bendrųjų dalykų. Kita vertus,
kaip tik ideo l og in is tol esn io mok y
mos i atr ank os krit er ijus tuo met u
atliko didžiausią vaidmenį. Niekam
ne paslaptis, kad į specializuotas mo
kyklas daugiausia patekdavo vaikai
tėv ų, dirb us ių ideo l og in į ar vad o
vauj am ąj į darb ą. Pris im int in as ir
planinis neleidimas daliai mokinių
baigti vidurinės mokyklos, prievarta
nukreipiant į proftechnines mokyk
las. O bendrieji mokymo ir dėstymo
dalykai buvo perdėm ideologizuoti,
veikę kaip visuomenės ideologizavimo
filtras. Apie jų rinkimosi galimybę tuo
metu negalėjo būti nė kalbos.
Iš brandaus sovietmečio paveldėjo
me smukusį švietimo autoritetą. Pa
gal Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos (OECD) atliktus
ir šiemet paskelbtus Lietuvos švieti
mo tyrimus, mažiausiai besimokančio
jaunimo (moksleivių ir studentų) buvo
1993 m. (633 000), tačiau apskritai
skaičius pradėjo mažėti apie 1980 m.
Per penkis metus jis nukrito beveik 50
000 (nuo 793 000 iki 744 000). Žinoma,
šį reiškinį galima sieti su tuo, jog kaip
tik tuo metu į sovietinę armiją pradėti
imti ir į aukštąsias mokyklas įstoję
jaunuoliai. Jos prarado ir šią „priebė
gos“ funkciją. Pūvant ideologijai ir jos
palaikomai profesiškai nespecializuo
tai visuomenės sandarai, smunkanti
išsilavinimo vertė atvėrė, jog moky

masis seniai buvo praradęs savaiminę
svarbą visuomenei ir žmogui.
Šiandien naujomis spalvomis pa
margintų sovietinio mokslo reliktų
toli ieškoti nereikia. Kai kurių univer
sitetų sąmoningas nenoras atsižvelgti
į rink os rib as, vis dar griežt a rib a
tarp universitetinės ir neuniversite
tinės visuomenės, bendrais dalykais
perk raut a univ ers it et ų prog ram a,
minimali vieta jose neauditorinėms
savarankiškoms, taigi individual ioms
studijoms. Be to, iki šiol neatsirado
moksleiv ių laisv o rink im os i gal i
mybe pagrįstos konkurencijos tarp
bendrojo lavinimo mokyklų. Išnykus
jos ideologinei funkcijai, švietimo sis
temos tapo anonimiškų nelanksčiai
specializuotų, šia prasme siaurai gal
vojančių bei ateityje visuomeniškai
pas merkt ų žmon ių gam yb os viet a.
Išliko ir požiūris į švietimo sistemą
ne kaip į tarnaujančią asmenybės ir
visuomenės raidai, o kaip į juos sau
pajungiančią.
Sovietinė mokykla man yra sutei
kusi įdomių žinių. Neišdildomą įspūdį
iš mokykloje išgyventų visuomenės
mokslo pamokų paliko idėja apie vie
ną iš ankstyviausių žemės kultivavi
mo būdų, komunizmo klasikų Karlo
Marxo ir Friedricho Engelso suvoktą
kaip to meto visuomenės formacijos
pagrindą. Kalbu apie plėšininę žem
dirbystę. Pirmieji žemdirbiai nude
gindavo žemės plotus, kurie tuo pat
metu pasitręšdavo pelenais. Po dviejų
ar trijų tok ios kult iv ac ij os met ų ši
žemė būdavo niekam nebetinkama.
Ji paliekama keliasdešimčiai metų
atsigauti, deginami nauji plotai. Nors
ir duod ant is laik in ą derl ių, tač iau
žemę visiškai alinantis dirbimo bū
das, nesuteikiantis jokių galimybių
kas porą metų kaitalioti tuos pačius
dirb am os žem ės plot us. Vyksm as
šiandienėje švietimo sistemoje man
neretai primena tokią žemdirbystės
sistemą. Jos veikiamas žmogus vei
kiau alinamas, o ne turtinamas. Ją
išgyvenęs jis ne žada kasmet duoti
vis gausesnį kultūros derlių, o sie
kia, jei dar gali, atstatyti pradinius
galimybių daigus.
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TEMA: TIKĖJIMAS IR DIEVO buvimo ĮRODYMAI

Kodėl Dievas nepasirodo?
Naglis Kardelis

Tikėti nėra lengva. Šiais laikais, kai vis labiau nyksta
riba tarp realybės ir iliuzijos, tarp tikros tikrovės ir
virtualios tikrovės, pagaliau tarp virtualios „tikrovės“
ir „netikro“ sapno ar haliucinacijos, tikėti nėra lengva
ne tik Dievo egzistavimu, bet ir pačiais paprasčiausiais
dalykais. Tikėjimą Dievu filosofai ir teologai vis dažniau
palieka žmogaus širdžiai, o ne protui, patiki jausmams,
o ne racionaliems svarstymams. Vis dėlto tikėjimas
Dievu labiausiai nukenčia tuomet, kai protas mąstyti
jau nebemoka, o „protauti“ pradeda širdis. Tikintysis,
išugdytas tik įvaizdžių ir metaforų kultūroje, vieną dieną
pamato, kad pasaulyje, pvz., pernelyg daug bet kokias
ribas peržengiančio blogio, ir jo tikėjimas susvyruoja.
Mat jo širdis „išprotavo“ ir nusprendė, kad negali egzis
tuoti Dievas, leidęs tokį siaubingą blogį. Bet ar tuomet
neatsitiks taip, jog Dievo buvimas ar nebuvimas ims
priklausyti kad ir nuo mūsų nuotaikos ar virškinimo?
Žmogaus protas taip pat ribotas. Argumentų kalba
taip pat gali būti ydinga, o mąstymas – neplastiškas ir
nekūrybingas. Taigi tikėjimą Dievu reikia patikėti ne
širdžiai ir ne protui, o dvasios kūrybingumui ir įkvė
pimui, kuriuose privalo dalyvauti ir širdis, ir protas,
ir valia.
Bet ar tikėjimą Dievu apskritai galima kuo nors grįsti?
Pirmiausia aptarsime mistines Dievo patirtis.

Mistinė Dievo patirtis
Dauguma žmonių, atsisakančių tikėti Dievo egzista
vimu, klausia: kodėl Dievas nepasirodo? Šį klausimą
kelia ir solidūs filosofai, o jų svarstymai šiuo klausimu
gali tapti pavyzdžiu, kaip nereikia mąstyti apie Dievą.
Yale’o universiteto filosofijos profesorius Norwoodas
Russellas Hansonas (1924–1967) prieš keletą dešimt
mečių netgi nurodė Dievui, ką šis turėtų padaryti, kad
būtų įmanoma patikėti Jo buvimu:
„Iš esmės Dievo egzistavimas galėtų būti nustatytas
su tokiu pat aiškumu ir netarpiškumu, kokio galėtume
tikėtis iš teiginio, jog „kai kurie šikšnosparniai deda
kiaušinius“, verifikacijos. Tarkime, kad rytoj rytą, po
pusryčių, visus mus ant kelių paklupdo kurtinantis
griaustinis. Medžiai numeta lapus. Žemė supurtoma.
Dangus žėri šviesa, debesys prasiskiria, atskleisdami
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milžinišką, spindinčią, į Dzeusą panašią figūrą. Jis su
raukia antakius. Jis rodo į mane ir sušunka taip, kad
visi girdėtų:
– Pakaks tavo loginių išvedžiojimų ir žodžiams ver
gaujančių teologijos dalykų. Nuo šiol būk įtikintas, kad
aš kuo tikriausiai egzistuoju.
Tai būtų ne asmeninis sandėris tarp dangaus ir ma
nęs. Kiekvienas pasaulyje būtų tai patyręs ir išgirdęs,
kas buvo man pasakyta.
Neatmeskite šio pavyzdžio kaip žaismingo išsigalvoji
mo. Jame konceptualu tai, kad jei toks dalykas įvyktų,
aš būčiau visiškai įtikintas, jog Dievas egzistuoja. Atsi
dėjusių šiems klausimams mokovų subtilybės, kuomet
jie svarsto šį egzistavimo teiginį, po tokios patirties at
rodytų kaip diskusija apie spalvą aklųjų namuose. Tai,
jog Dievas egzistuoja, būtų buvę patvirtinta man ir bet
kuriam kitam tokiu pat tiesioginiu būdu, koks įprastas
kiekvienam nekontroversiškam faktiniam teiginiui.
Bėda tik ta, kad, nepaisant biblinės mitologijos, nėra
reikiamo pagrindo spėti, jog kas nors bent iš tolo į tai
panašaus būtų kada nors įvykę.“1
Tikiuosi, jog ne visi Yale’o filosofijos profesoriai taip
prastai išmano logiką. Mat remiantis kontingentišku
faktu (toks būtų Hansono aprašytas „Dievo“ pasirody
mas) neįmanoma įrodyti būtinos Būtybės, kokia yra
Dievas, egzistavimo. Net jei tai, kas pasirodytų Han
sonui, ir būtų Dievas, turėtume teisę tvirtinti vien tai,
jog Dievas egzistavo savo pasirodymo akimirką, bet iš
to neplauktų, kad Jis egzistuos rytoj, poryt, po metų ar
tūkstantmečio, jei nebus įrodyta, kad Jis privalo egzis
tuoti būtinai, o ne kontingentiškai. Tačiau jei būtinas
Dievo egzistavimas būtų įrodytas, tuomet jau neberei
kėtų jokio Dievo pasirodymo kontingentiško fakto būdu.
Aš stebiuosi, kaip garbingo universiteto profesorius gali
suderinti tokį nesugebėjimą tikėti su tokiu patiklumu.
Tiesą sakant, nebuvo galima sugalvoti blogesnio Dievo
egzistavimo argumento už tą, kurį pateikė Hansonas.
Prisipažįstu, manęs toks argumentas ir tokia efektinga
„Dievo“ pasirodymo patirtis tikrai neįtikintų, kaip kad
1
Hanson N. R., „The Agnostic’s Dilemma“, in: Toulmin S. and
Woolf H. (Eds.), What I do not Believe and Other Essays, Dordrecht:
D. Reidel, 1971, p. 305–306.
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neįtikintų net pirmakursio filosofijos studento, išklau
siusio elementarų logikos įvado kursą. Beje, norint tai
suvokti nereikia netgi loginės įžvalgos. Pakanka vien
geros vaizduotės, kad suprastum, jog panašų „Dievo
pasirodymo“ spektaklį visai nesunku suvaidinti pasi
telkus branduolinės fizikos ir netiesinės optikos (lazerių
bei holografijos) technologiją. Reikia tik susprogdinti
vieną dešimties megatonų termobranduolinę bombą,
kad „sužėrėtų dangus“, būtų „supurtyta žemė“, po to
suprojektuoti danguje milžinišką į Dzeusą panašaus
„Dievo“ hologramą, papuoštą kiaurai debesis skrodžian
čių lazerių spinduliais ir kurtinančiu balsu perskaityti
prakalbą, iš anksto parašytą taip, kad ji atitiktų Hanso
no lūkesčius (norint sužinoti, ką profesorius mano apie
Dievą ir kaip Jį įsivaizduoja, galima apsilankyti Han
sono paskaitose, paimti iš jo interviu arba perskaityti
kad ir mano pacituotą ištrauką iš jo knygos). Panašų
„stebuklą“ (humoris causa) Žemės gyventojams galėtų
parodyti ir kokia nors toli mus pralenkusi nežemiška
civilizacija. Taip pat ir mes patys, sužinoję, kaip kuri
nors Afrikos tautelė įsivaizduoja savo dievus, galėtume
jos akivaizdoje suprojektuoti danguje holografinius tų
dievų atvaizdus ir „įtikinti“ tos tautelės atstovus – jeigu
jie dar netiki – savo dievų egzistavimu...
Aš neteigiu, kad neįmanomi tikri stebuklai, kurie
sutvirtintų jau esamą tikėjimą Dievo buvimu, tačiau
tokie stebuklai tikrai nebūtų panašūs į grandiozinius
šou, kokius įsivaizduoja Yale’o profesorius. Pabrėžiu,
jog tol, kol nėra antgamtiškai perkeista pati žmogaus
prigimtis, joks – net ir tikriausias – stebuklas neįti
kintų mąstančio (tai labai svarbi išlyga!) žmogaus, jog
egzistuoja Dievas. Tikri stebuklai gali tik sustiprinti
jau esamą tikėjimą, kurį turi įžvalgus ir mąstantis žmo
gus. Tačiau nesugebančiam be išlygų ir sąlygų tikėti,
bet patikliam filosofui, regis, pakaktų net falsifikuotų
stebuklų. Jėzus buvo padaręs daugybę tikrų stebuklų,
bet jam teko nuolat barti savo mokinius ir net ištisus
miestus dėl netikėjimo2.
Kalbėdami apie Dievą teologai daro perskyrą tarp
Dievo esmės (ousia) ir Dievo veikimų (energeiai). Dievas
savo esmės lygmenyje yra nepasiekiamas dar neišganyto
ir neperkeisto žmogaus protui ir juo labiau jausmams
ar pojūčiams. Dievo esmę palaimingame regėjime (visio
beatifica) po mirties matys išganytieji, kurių visa esybė
bus perkeista. Neperkeisto žmogaus patirtį Dievas gali
pasiekti tik savo veikimais. Kūrėjas, kalbėjęs Mozei iš
degančio ir nesudegančio krūmo3, švelniu vėjeliu dvelkęs
Elijui4, rūsčiai ir didingai apsireiškęs Ezekieliui visomis
kryptimis be būtinybės apsisukti riedančios važiuoklės,

turinčios daugybę visa reginčių akių, pavidalu5, – visa
tai tikri Dievo stebuklai, kai į dar neperkeisto žmogaus
patirties erdvę Jis įsiveržia savo veikimais. Veikimų
lygmenyje Dievas save apriboja, kad pasidarytų pri
einamas ribotam žmogaus suvokimui, įgyja konkretų
pavidalą, labiau išryškindamas kurį nors vieną savo
atributą (antai teisingumą, kai atsiskleidžia kaip rūs
tus, perspėjantis savo vaikus Tėvas).
Mistinę veikimų lygmenyje apsireiškusio Dievo patirtį
tikintysis interpretuoja remdamasis savo tikėjimu bei
religine tradicija, o netikinčiojo – jeigu jis užkietėjęs
savo netikėjime ir jam neduota Dievo malonė atsivers
ti – tokia patirtis vis tiek neįtikintų Dievo egzistavimu.
Aišku, aš kalbu apie protingus netikinčiuosius, o ne
tokius, kuriuos Dievo egzistavimu galėtų įtikinti net
stebuklų falsifikatai bei surogatai. Veikimų lygmenyje
apsireiškiantis Dievas atsiskleidžia kontingentiškame
įvykyje, apsireiškimo fakte, iš kurio savaime dar ne
plaukia būtinas Dievo egzistavimas po to, kai mistinė
patirtis jau bus pasibaigusi, o faktas – tapęs praeities
dalimi. Įrodyti Dievo egzistavimą peržengiant kontin
gencijos ribas galima dvejopai: pateikti būtinų (loginių),
o ne kontingentiškų (faktinių) Jo buvimo įrodymų arba
tiesiog įveikti, sunaikinti kontingenciją, perkeičiant
žmogų ir perkeliant jį iš laiko į amžinybę. Danguje jau
nebus „anksčiau“ ir „vėliau“, o išganytieji nesibaimins,
jog Dievo esmės regėjimas, akivaizdžiai įtikinantis juos
ne šiaip Dievo buvimu, bet jo buvimu drauge su jais, gali
juos palikti. Šioje žemėje kontingencija yra taisyklė, o
būtinumas ir pastovumas – išimtis. Danguje taisyklė
bus pastovumas ir būtinumas, o kontingencija – (galbūt
net iš viso neegzistuojanti) išimtis. Akivaizdu, jog tol,
kol nesame perkeisti, įrodyti Dievo buvimą peržengiant
kontingencijos ribas įmanoma tik pateikiant būtinų
(loginių) Jo egzistavimo įrodymų.
Anot Steveno Cahno, Dievo patirtyje svarbiausia ne
apsigauti. Privalu būti visiškai tikram, jog tai, kieno
prezencija patiriama ir kieno valia suvokiama, yra ne
kas kita, o būtent Dievas. Tokia patirtis privalo būti
patvirtinanti save pačią ir turėti savo pačios neklysta
mumo garantiją6. O jei randamas loginis Dievo buvimo
įrodymas ir parodoma, kad jis tikrai galioja, tuomet
šis įrodymas, anot Cahno, tik patvirtinąs tai, ką jau
žinome remdamiesi daug stipresniu asmeninės patir
ties liudijimu7. Šis požiūris, man regis, klaidingas, nes
Cahnas neparodo, kaip tokia Dievo patirtis gali įveikti
kontingenciją: mat jei Dievo patirtis tikrai labai ga
linga, tai ji iš tiesų patvirtina save pačią ir turi savo
pačios neklystamumo garantiją, tačiau tik tuo metu,

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.

Ez 1, 4–28.
Cahn S., „The Irrelevance to Religion of Philosopic Proofs for the
Existence of God“, in: American Philosophical Quarterly, 1969:6, p.
171.
7
Ibid., p. 172.
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neįmanoma pamatyti Dievo veido (Dievo esmės) ir likti
gyvam (t. y. pasilikti neperkeistoje būklėje)9. Kadangi
tik esmės lygmenyje apsireiškusio Dievo patirtis galė
tų visiškai save pagrįsti ir turėti savo neklaidingumo
garantiją, bet kokia neperkeistam žmogui prieinama
Jo patirtis privalo būti interpretuojama tikėjimo ir
tradicijos rėmuose. Net visiškai tikroje ir nefalsifikuo
toje mistinėje patirtyje mes regėtume ne patį Dievą, o
Dievą kaip ženklą, nes begalinė ir neperkeistam žmogui
neištveriama Dievo šviesa būtų pritemdyta iki tų tegu
ir nežemiškai žėrinčių žarų, kokias Dievo sosto regėji
muose išvydo pranašas Ezekielis ir šv. Jonas.
Dievo niekas niekada nėra matęs10. O jeigu Dievą iš
vystume, Jį išvystume jau ne mes, tiksliau tariant, ne
visiškai tie patys mes – Jį išvystų perkeistos būtybės.
Vadinasi, norint racionaliai pagrįsti savąjį tikėjimą,
visiškai nebūtina drauge su Yale’o universiteto pro
fesoriumi Hansonu klausti, kodėl Dievas nepasirodo.
Savąjį tikėjimą reikia grįsti filosofiniais argumentais.
Būtent jie proto žvilgiui parodo kūno akims nepasiro
dantį Dievą.

kol ji patiriama. Kai Dievo patirtis pasibaigia, žmogus
vėl atkrinta į savo ribotumą bei skurdumą ir neturi
jokių garantijų, kad panaši patirtis pasikartos kada
nors ateityje, be to, savo atmintyje jis negali atkurti
tos patirties ryškumo: Dievo prezencija pilnatviškai
yra tik patiriama, o ne prisimenama, atkuriama ar kaip
nors kitaip valdoma. Jei žmogus, patyręs mistinę Die
vo patirtį, vis dėlto tiki, jog Dievas panašioje patirtyje
aplankys jį dar kartą, jis viliasi būtent iš tikėjimo, o ne
dėl pačios mistinės patirties. Cahnas būtų teisus tik
tuo atveju, jei Dievo patirtis jau šiame gyvenime ant
gamtiškai perkeistų žmogų, perkeldama jį į tokią būklę,
kai dar nemirusį jį jau privalėtume laikyti išganytu.
Akivaizdu, jog teologiniu požiūriu tai neįmanoma, nes
iki Dievo teismo niekas – net ir labai šventas bei turė
jęs mistinių patirčių žmogus – nėra išganytas. Būtent
todėl filosofiniai Dievo buvimo įrodymai – priešingai
nei mano Cahnas – religijai yra ne tik relevantiški, bet
ir labai svarbūs.
Kad mistinė neperkeisto, dar šioje žemėje gyvenančio
žmogaus patirtis negali absoliučiai patvirtinti savęs
pačios, o privalo būti interpretuota religinės tradicijos
rėmuose, įtikinamai parodo Williamas Alstonas. Anot
jo, būtent pamatinė religinio tikėjimo sistema (bac
kground system of belief) leidžia nuspręsti keletą dalykų.
Pirma, ar tai, ką patiriame, Alstono terminais kalbant,
mistinės percepcijos būdu, tikrai yra Dievas (mat Jis
ne visuomet visiems apsireiškia tik tuo unikaliu būdu,
kokiu pasirodo mums). Net jeigu Jis sako, kad Jis yra
Dievas, būtina tikrąjį Dievą atskirti nuo apsišaukėlių.
Be to, nors Dievas gali pasirodyti mums kaip geras,
galingas ir mylintis, Jis paprastai nepasirodo kaip be
galo geras, galingas ar mylintis (arba kaip turintis
kurių nors kitų bruožų, būdingų Pačiam Dievui (God
Himself)). Taigi, kaip teigia Alstonas, mes, bandydami
nustatyti sąlygas ir kriterijus, kurie apibrėžtų, jog tai,
ką patiriame, tikrai yra Dievas, turime remtis pamatine
teologija (background theology) ir kitais savo religinės
tradicijos aspektais8.
Jau minėjau, kad ribotai neperkeisto žmogaus prigim
čiai begalinis Dievas gali atsiskleisti tik savo veikimų
lygmenyje, tam tikru būdu apsiribodamas ir įgydamas
konkretų pavidalą, kurio reikalauja konkreti sąlyčio
su žmogumi situacija. Negalėdamas kontingentiškame
apsireiškimo įvykyje atsiskleisti kaip be galo mylintis,
be galo galingas, be galo teisingas ir t. t., Jis negali atsi
skleisti kaip begalinis ir be galo tobulas, t. y. negali iki
galo ir pilnatviškai atsiskleisti kaip Dievas, nes ribota
žmogaus prigimtis Dievo begalybės, Jo dieviškumo pil
natvės paprasčiausiai neištvertų. Todėl ir sakoma, kad

Faktais neįmanoma nei įrodyti, nei paneigti, jog Die
vas egzistuoja. Filosofai, reikalaujantys faktinių Jo bu
vimo įrodymų, pamiršta ne tik faktų kontingenciją, bet
ir lotyniško žodžio factum etimologiją, kuri šiuo požiūriu
labai svarbi: factum (iš facere) yra „tai, kas padaryta“.
Reikalauti, jog Dievas ar jo egzistavimas būtų faktas,
yra tas pat, kaip reikalauti, jog Dievas ar Jo egzistavi
mas būtų padarytas. Keista tai, kad, kiek man žinoma,
nė vienas filosofas ar teologas nepastebėjo šio paprasto
dalyko ir šia įžvalga nebandė tiesiog aprioriškai, analitiš
kai atmesti reikalavimą Dievo egzistavimą pateikti kaip
faktą. Tokio reikalavimo apskritai neverta svarstyti, nes
jis nekorektiškas logiškai ir nesąžiningas etiškai. Jis
analitiškai sukonstruotas taip, jog Dievo buvimo nie
kada nebūtų įmanoma įrodyti. Kaip apie faktus galima
kalbėti tik apie kūrinius, kurie sukurti (padaryti) Dievo,
o ne apie patį Kūrėją. Dievas yra ne factum, o faciens
(„Darantysis“). Vadinasi, reikalaujantys faktinių Dievo
buvimo įrodymų jau iš anksto užima bedievišką pozici
ją, užkertančią bet kokius kelius surasti Dievą, nes Jo
egzistavimą pripažintų tik tuomet, jei Kūrėjas būtų tik
kūrinys, padarytas padaras, kitaip tariant, jei Dievas
jau nebebūtų Dievas. Reikalavimas pateikti Dievą ar
jo egzistavimą kaip faktą yra užciklintas ydingu ratu
taip: jei Dievas tikrai yra Dievas, tuomet Jo egzistavi

8
Alston W., Perceiving God, Ithaca, NY: Cornell University Press,
1991, p. 293–295.
9
Pr 32, 31: Jokūbas stebisi išvydęs Dievą veidas į veidą ir likęs gyvas.

10
Jn 1, 18. Remiantis šia eilute, nesunku padaryti išvadą, kad ir Jokū
bas, išvydęs Dievą „veidas į veidą“, vis dėlto regėjo Dievo veikimus,
o ne Jo esmę.
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mas negali būti įrodytas a priori, o jeigu Jo egzistavi
mas vis dėlto įrodomas, tuomet pasirodo, jog tai, kieno
egzistavimas įrodytas, jau nėra Dievas...
Filosofai ateistai, kaip žinia, reikalauja būtent fakti
nių įrodymų. Ateistas Antony Flew pateikia parabolę,
kurioje du tyrinėtojai, tikintysis ir skeptikas, keliaudami
per džiungles patenka į proskyną. Tikintysis teigia, jog
šią vietą puoselėja kažin koks sodininkas. Bet sodininko
rasti nepavyksta. Tuomet tikintysis sako, kad sodininkas
yra nematomas, nepaliečiamas, niekada nepagaunamas.
Skeptikas reikalauja faktinių sodininko egzistavimo
įrodymų, teiraudamasis, kuo šitoks sodininkas skiriasi
nuo įsivaizduojamo ar apskritai jokio sodininko11. Flew
retoriškai klausia tikinčiųjų: „Kas turėtų įvykti ar būti
įvykę, kad būtų įrodyta, jog Dievo meilė ir pats Dievas
neegzistuoja?“12 Nors klausimas retorinis ir desperatiš
kas, jis turi akivaizdų ir vienintelį logiškai įmanomą
atsakymą: nėra ir negali būti jokio faktinio ne tik Dievo
egzistavimo, bet ir Jo neegzistavimo įrodymo. Flew nepa
stebi, jog sodininkas yra ne factum, o faciens (jei būčiau
nekorektiškas ir bandyčiau ad hoc ironizuoti garsaus
filosofo pavardę, pasakyčiau, kad jis savo užmojais pa
neigti Dievo egzistavimą ne flew, o fell). Ne sodininko, o
būtent proskynos egzistavimas džiunglėse yra factum,
nurodantis į faciens, t. y. kūrinys, nurodantis į Kūrėją,
sodinys – į sodintoją, proskyna – į praskynėją...
Bet ar džiunglėse esanti proskyna pati nėra faktinis
sodininko buvimo įrodymas? Tai tik netiesioginis įro
dymas, nes prie faktų turi būti prijungtas filosofinis
išprotavimas. Vienų faktų čia nepakaktų, o prie faktų
prijungus filosofinį (loginį) išprotavimą, tai būtų jau
ne faktinis, o filosofinis (šiuo atveju – kosmologinis su
neryškiais teleologiniais atspalviais) įrodymas.
W. K. Cliffordas savo esė „Tikėjimo etika“ (The Ethics
of Belief) yra suformulavęs vadinamąjį Cliffordo princi
pą: „Visuomet, visur ir visiems yra blogas dalykas tikėti
bet kuo be pakankamų faktinių įrodymų“13. Anot Cliffor
do, tikėti Dievu be faktinių įrodymų yra neetiška, taigi
ir šis filosofas norėtų, kad Kūrėjas, idant būtų įrodytas
Jo egzistavimas, taptų kūriniu! Peteris van Inwagenas,
kritikuodamas Cliffordo principą, pastebi, jog religiniam
tikėjimui čia taikomas dvigubas standartas: tikėjimui
surengiamas išbandymas, kurio jis, akivaizdu, negali
išlaikyti, tačiau ignoruojama tai, kad beveik jokie mū
sų įsitikinimai apie jokį dalyką negalėtų išlaikyti tokio
išbandymo14. Beje, ir van Inwagenas nėra iki galo pre
ciziškas: jis kalba taip, tarsi minėto principo tikėjimui
surengiamas išbandymas, nors ir neišlaikomas, tačiau
loginiu požiūriu lyg ir teisėtas. Kaip jau minėjau, rei
kalavimas Dievą ar Jo egzistavimą pateikti kaip faktą

yra ydingas analitiškai (užciklintas taip, kad dėl pačios
loginės šio reikalavimo struktūros Dievo egzistavimo
niekada nebūtų įmanoma įrodyti), taigi nesąžiningas ir
logiškai neteisėtas, todėl van Inwagenui net nederėtų
teisintis, jog tikėjimas negali išlaikyti Cliffordo prin
cipo jam surengto išbandymo: skirtumas tarp tikėjimo
Dievu ir kitų įsitikinimų yra tas, kad kiti įsitikinimai
negali išlaikyti jiems surengto išbandymo, tačiau šis
išbandymas jų atžvilgiu logiškai yra teisėtas, o tikėji
mui Dievu surengtas išbandymas loginiu požiūriu yra
apskritai neteisėtas.
Giliau įsižiūrėję pamatytume, kad empirinis pasau
lis, kurio objektų egzistavimas (tariamai) įrodomas
faktiškai, yra iliuzinis. Tai pastebėjo dar Parmenidas,
Herakleitas ir Platonas. Mes neabejojame medžių ir
akmenų egzistavimu tik todėl, kad panašių dalykų eg
zistavimas nėra mums gyvybiškai svarbus. Jei mūsų
likimas, būties prasmė ir išganymas taip priklausytų
nuo medžių ir akmenų egzistavimo, kaip kad priklauso
nuo Dievo egzistavimo, mes tikrai imtume jais abejoti,
įtariai klausdami, ar šie objektai nėra tik iliuzija. Esama
dalykų, dėl kurių turime būti visiškai tikri. Yra situa
cijų, kai net menkiausia klaida yra nedovanotina. Tai,
nuo ko priklauso mūsų likimas ir apskritai viskas, mes
visuomet tiriame su didžiausiu kruopštumu, įtarumu
ir nepasitikėjimu, o visi kiti dalykai – net nepradėjus
giliau svarstyti jų realumo klausimo – yra lyg ir savaime
suprantami. Tuo tarpu tai, ką suvokiame kaip medžius
ir akmenis, yra, fizikų akimis žvelgiant, tik atomų san
kaupos, o atomai – elementariųjų dalelių konsteliacijos.
Bet ir elementariosios dalelės, dar giliau žvelgiant, nors
ir nėra, kaip kai kas mano, išsigalvotos, vis dėlto tėra
gana iliuziniai objektai, prie kurių egzistavimo iš da
lies prisideda ir konstruojantis protas. Be to, remiantis
naujausiomis fizikos teorijomis, net ir jos nėra visiškai
elementarios, nes sudarytos iš vadinamųjų stygų – hi
potetinių vienmačių objektų. Galbūt ateis laikas, kai
ir stygos pasirodys sudarytos iš kažin ko dar elementa
resnio. Pradėję „realiai“ ir „faktiškai“ egzistuojančiais
medžiais bei akmenimis, mes pabaigiame kvazirealiais
vienmačiais objektais, kurie, šiaip ar taip, vis dėlto re
alesni už „realius“ ir „faktiškus“ medžius bei akmenis,
ir panyrame į kvantinį rūką ar drebučius, kur viskas
priklauso nuo visko: netgi pats šių kvantinių drebučių
egzistavimas šiek tiek priklauso nuo mūsų mąstymo
apie juos, taigi negali būti suvokiamas kaip visiškai ob
jektyvus... Vadinasi, medžių, akmenų ir kitų empirinio
pasaulio objektų faktiškumas reiškia ne ontologinį jų
realumą ir tvirtumą, o būtent – kaip ir dera faktams –
padarytumą, sukonstruotumą, sukurtumą. Tiesą sakant,

11
Flew A., „Theology ant Falsification: A Symposium“, in: Flew A.
and MacIntyre A. (Eds.), New Essays in Philosophical Theology, Lon
don: SCM Press, 1955, p. 13–14.
12
Ibid., p. 15.

13
Clifford apud van Inwagen: van Inwagen P., „Clifford’s Principle“,
in: Morris T. V. (Ed.), God and the Philosophers, New York: Oxford
University Press, 1994, p. 44–45.
14
Ibid., p. 46.
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visi faktai yra artefaktai, tik vienus artefaktus padaro
artifex, o kitus – Artifex... Tačiau pats Artifex vienintelis
jau nėra nei faktas, nei artefaktas.
Nuo ko priklauso objektų egzistavimo akivaizdumas?
Subjektyvus akivaizdumas (akivaizdumas mums) tiesiog
proporcingas objektyviam akivaizdumui (akivaizdumui
savaime) ir atvirkščiai proporcingas tai svarbai, kurią
mums turi objektas. Iš dviejų dalykų, kurių egzistavi
mas – žvelgiant nešališkai ir objektyviai – yra vienodai
akivaizdus, subjektyviai visuomet mažiau akivaizdus
mums svarbesnio dalyko egzistavimas. Žvelgiant neša
liškai Dievo egzistavimas tikrai ne mažiau akivaizdus
už empiriškai patiriamų kasdienės aplinkos objektų
egzistavimą (tiesą sakant, Dievo egzistavimas žymiai
akivaizdesnis). Tačiau Dievo egzistavimu mes esame
įpratę tiesiog instinktyviai abejoti todėl, kad mums nėra
nieko svarbiau už Dievą, nuo kurio priklauso viskas.
Mes kruopščiausiai tikriname ir labiausiai nepasitiki
me tuo, kas mums labiausiai rūpi. Jei tikėjimą Dievu
suvoksime visų pirma kaip rūpestį dėl Jo egzistavimo,
pamatysime, jog didžiausią tikėjimą lydi ir didžiausios
abejonės. Būtina nuolankiai susitaikyti su šiomis abe
jonėmis ir priimti jas kaip natūralų ir neišvengiamą
mūsų tikėjimo išbandymą.
Dewi’o Phillipso teigimu, įstengimas pamatyti, jog
egzistuoja Dievas, nėra panašus į pastebėjimą, kad
egzistuoja dar viena būtybė. Jei taip būtų, tai taptų tik
mūsų faktinio žinojimo praplėtimu, bet ne mūsų sup
ratimo pagilinimu. Įžvelgimas, jog egzistuoja Dievas,
apima naujos gyvenimo prasmės įžvelgimą ir naujo
supratimo įgijimą15. Be to, kaip pastebi Raeburne’as S.
Heimbeckas, negalėjimas identifikuoti Dievo (empirinė
je) patirtyje nėra tapatus negalėjimui Jo identifikuoti
mintyse, todėl pastarasis nesugebėjimas negali plaukti
iš pirmojo16. Nekultivuotam protui atrodo, jog empirinio
pasaulio objektai egzistuoja stipresniu būdu, realiau ir
tikriau nei, antai, mintys ar logikos dėsniai. Iš tiesų yra
priešingai: tikrai egzistuoja vien tai, kas tapatu sau,
kas neįtraukta į empirinių reiškinių srautą, kas būtina,
o ne kontingentiška.
Man regis, jog tiksliau ir prasmingiau būtų kalbėti ne
apie filosofinius Dievo buvimo įrodymus, o Jo buvimo
argumentus. Žodis „įrodymas“ susijęs su rodymu į kažką
konkretų, faktišką, taigi kontingentišką. Rodydamas į
kažką konkretų, įrodymas nejučia įsitraukia į konkrečios
vietos ir laiko kontingenciją. Tuo tarpu argumentas (iš
lot. argumentum „ginčas, (savojo požiūrio) (iš)dėstymas,
(pa)aiškinimas (nušviečiant, apšviečiant tamsų, neaiškų
dalyką)“, tos pat šaknies kaip argentum „sidabras (= švie
sus, spindintis metalas)“) kalba apie visõs inteligibilios
mąstymo erdvės apšvietimą, nesusijusį su konkrečia

vieta ir laiku, taigi erdvėlaikiškai nelokalizuotą ir ne
įtrauktą į kontingenciją. Argumentas, nušviesdamas
mąstymo erdvę, suteikia naują supratimą, naują proto
nušvitimą, o ne įrodo, nurodydamas į kontingencijoje
lokalizuotą faktą. Įsisąmoninti Dievo buvimo argumen
tai taip pakeičia mūsų mąstymą, apšviesdami jį proto
akims skirta šviesa (šv. Augustinas, kalbėdamas apie
iliuminaciją, buvo visiškai teisus), jog Dievo nebuvimas
pradedamas suvokti kaip neįmanomas ir nepamąstomas.
Šis suvokimas gilėja nuolat, tarsi ryškėjanti holograma.
Šioje inteligibilioje hologramoje mes nematome Dievo
(skirtingai nei fizinėje hologramoje regimo „Dievo“, suku
riamo „Dievo pasirodymo“ spektaklyje): mums vis labiau
ir labiau ryškėja vien tai, jog Dievo paprasčiausiai negali
nebūti. Kai ką nors įrodome įprastu būdu, tas dalykas
tarsi atsiranda mūsų mąstymo erdvėje, užimdamas tam
tikrą ribotą mąstymo erdvės dalį, sakytume, tam tikrą
vietą, į kurią rodo įrodymas. Pačiõs mąstymo erdvės
įrodymas nepakeičia. Tuo tarpu Dievo buvimo argu
mentai taip pakeičia ir perkuria visą mąstymo erdvę,
jog Dievas užpildo ją visą, tapdamas neregimu, bet visa
apšviečiančiu mąstymo fonu. Nors Dievo nematome,
mes imame vis giliau suvokti, jog patys esame Dievo
matomi ir mąstomi, vaikštome Jo akivaizdoje, pagaliau
visą pasaulį ir visus kūrinius matome ir mąstome inteli
gibilioje mus mąstančio Dievo šviesoje. Taigi Dievas ne
ateina į kurią nors mąstymo erdvės dalį, o visa mąstymo
erdvė pakeičiama taip, jog Dievo nebuvimui ir Dievo
nebuvimo suvokimui nebelieka vietos šioje erdvėje:
Dievo nebuvimas vis giliau, holografiškai ryškėjančiu
būdu imamas suvokti kaip racionaliai nepamąstomas.
Vaizdžiai tariant, kai argumentai apšviečia mąstymo
erdvę, pasirodo, jog ji visa jau iš anksto yra užpildyta
Dievo taip, kad joje nėra jokių properšų, į kurias galėtų
prasiskverbti Dievo nebuvimo suvokimas. Tuomet Dievo
buvimo jau nereikia įprastu būdu įrodinėti, nurodant į
kurią nors mąstymo erdvės vietą, nes toje erdvėje iš viso
nėra vietų, kur Dievo dar nebūtų. Dievas netgi negali
įžengti į Jo buvimo argumentus suvokusio žmogaus
mąstymo erdvę lokaliu, kontingentišku būdu, nes jau
iš anksto būtinu būdu užima ją visą, kitaip tariant, Jis
negali ateiti geriau, negu jau yra atėjęs. Dievo buvimo
argumentai veikia, sakytume, negatyviai: juos įsisąmo
ninus imamas vis ryškiau suvokti ne Dievo buvimas, o
veikiau Dievo nebuvimas vis ryškiau suvokiamas kaip
neįmanomas ir protingai nepamąstomas. Dievo buvimo
suvokimas tuomet ateina loginiu priešingo alternatyvos
nario atmetimo keliu.
Filosofinių Dievo buvimo argumentų yra keletas. On
tologinis argumentas Dievo egzistavimą susieja su Jo
tobulumu: teigiama, jog Dievas yra tai, už ką didesnio

15
Phillips D., Faith and Philosophical Enquiry, London: Routledge
and Kegan Paul, 1970, p. 18.

16
Heimbeck R. S., Theology and Meaning, London: George Allen
and Unwin, 1969, p. 108.
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ir tobulesnio pamąstyti neįmanoma, po to parodoma, jog
egzistuojantis Dievas visuomet yra tobulesnis ir neiš
vengiamai mąstomas kaip tobulesnis už galbūt ir labai
tobulą, bet neegzistuojantį Dievą, ir daroma išvada, jog
Dievas negali neegzistuoti, nes jeigu Jis neegzistuotų,
tai tuomet net negalėtų būti mąstomas kaip tai, už ką
didesnio ir tobulesnio negali būti pamąstyta. Norint
geriau suprasti ontologinį argumentą, būtina įsisąmo
ninti, jog Dievo, kaip tobulumo ribos, suvokimas toli
gražu nėra banalus ir savaime suprantamas dalykas:
mat hipotetiniame pasaulyje, kuriame nebūtų Dievo,
žmonių mąstymas turėtų būti toks, kad apskritai ne
galėtų pamąstyti Dievo kaip tobulumo ribos, taigi ir
suformuluoti ontologinio argumento. Šis argumentas
genialus tuo, jog Dievo būtį susieja su Jo esme, t. y.
tobulumu (įdomu tai, jog mums visiškai nebūtina žino
ti, kokia konkrečiai yra Dievo esmė, kuri neperkeisto
žmogaus protui nepažini; pakanka vien nurodyti, kad
ji absoliučiai, ribiškai tobula). Dievo būties ir esmės
(tobulumo) jungtis yra logiškai neišardoma todėl, kad
ontologiniame argumente yra analitiškai užkoduotas
dvejopas reikalavimas, kuris galbūt ne visiems iš karto
akivaizdus: viena vertus, reikalaujama, jog tikra būtis,
verta Dievo, būtų suvokiama kaip tobula būtis, o kita
vertus, reikalaujama, jog tikras tobulumas, vertas Die
vo, būtų suvokiamas kaip egzistuojantis, t. y. aktualus,
o ne potencialus tobulumas. Taigi būtis, idant būtų
būtinai, o ne kontingentiškai, privalo būti tobula, o to
bulumas, idant būtų iki galo tobulas, tobulai tobulas,
privalo egzistuoti. Logikos terminais kalbant, ontolo
giniame argumente suformuluota ribinė Dievo sąvoka
yra tokia, kad instancijuojama (į-pavyzdinama, t. y.
Dievo sąvokai „atsiranda“ Dievas kaip ją iliustruojan
tis pavyzdys) būtinai, o ne kontingentiškai. Viìsos kitos
sąvokos instancijuojamos kontingentiškai: kai kurios
sąvokos yra instancijuotos (turi savo atitikmenis rea
lybėje), o kitos – neinstancijuotos, „tuščios“, beprasmės
(neturinčios atitikmenų realybėje).
Ontologinis argumentas buvo preciziškai suformuluo
tas šv. Anzelmo Kenterberiečio, tačiau jo užuomazgų
galima rasti jau šv. Augustino tekstuose ir netgi pagoniš
koje graikų filosofijoje. Kai filosofai elėjiečiai (visų pirma
Parmenidas) kalbėjo apie būtį kaip gražiai apvalainą
rutulį, jie iš esmės jau siejo ją su tobulumu, nes būtent
rutulį, pasižymintį centrine simetrija, graikai suvokė
kaip gražiausią ir tobuliausią erdvinį kūną, tiesiog to
bulumo įsikūnijimą. Graikiškasis ontologinio argumen
to variantas (ar provaizdis) turėtų skambėti maždaug
taip: būtis, idant būtų būtinai, o ne kontingentiškai,
privalo būti tobula kaip gražiai apvalainas rutulys, o
rutulys, idant būtų visiškai tikslus ir tobulas („tobulai
rutuliškas“), privalo egzistuoti, todėl būtis yra tobulai
apvalainas ir būtinai egzistuojantis rutulys. Būties, kaip
tobulumo rutulio, įžvalga mums gali pasirodyti naivi
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ir mitologiška, bet joje slypi gili filosofinė prasmė, visų
pirma – ontologinio argumento užuomazgos. Tai reiškia,
kad ontologinis argumentas nėra vieno žmogaus, net ir
labai genialaus, kūrinys. Prie šio argumento beveik du
tūkstančius metų ėjo visa Vakarų filosofija.
Ontologinis argumentas laikomas aprioriniu, visiškai

„Kvailys tarė: Dievo nėra“. XV a. miniatiūra. Prancūzija

nepriklausomu nuo empirinės patirties. Kiti argumen
tai, kurie vadinami aposterioriniais, daugiau ar mažiau
remiasi empirine patirtimi, tačiau vien ja neapsiriboja.
Aposterioriniai Dievo buvimo argumentai netampa fak
tiniais įrodymais todėl, kad empirinius faktus susieja
su filosofiniais išprotavimais. Šie argumentai ne įrodo
Dievo buvimą kaip empirinį faktą, o tarpiškai, netiesio
giai argumentuoja Dievo egzistavimą, ieškodami empi
riniams faktams (kurių neįmanoma tiesiogiai susieti
su Dievu, nes Jis nefaktiškas) filosofinio paaiškinimo,
slypinčio anapus empirinio pasaulio, ir šį paaiškinimą
sieja su Dievo egzistavimu.
Kosmologinis argumentas teigia, jog empirinis pasau
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lis privalo turėti jį peržengiančią neempirinę priežastį,
kuri ir yra Dievas. Teleologinis argumentas tvirtina,
jog empirinio pasaulio tvarka, dėsninga sąranga ir
grož is nep aa išk in am i emp ir in io pas aul io rib os e, o
privalo turėti savo Rentėją ir Architektą – Dievą. Kon
tingencijos argumentas, kurį galima traktuoti ir kaip
aposteriorinį, ir kaip apriorinį (kaip šiek tiek skirtingą,
„apverstą“ ontologinio argumento formuluotę), teigia,
jog net netvarus, kontingentiškas kontingentiškų esi
nių egzistavimas yra nepaaiškinamas kontingencijos
rėmuose: mat jeigu kontingentiški esiniai neturi savyje
savo egzistavimo pagrindo, tuomet neaišku, kodėl jie
apskritai egzistuoja (net ir kontingentiškai); šiuos esi
nius turi grįsti būtinas pagrindas, būtina būtis, kuri
ir yra Dievas. Kontingencijos argumentas, paremtas
kontingentiškų esinių egzistavimo šiame pasaulyje
stebėjimu ir apmąstymu, lyg ir remiasi empirinės sfe
ros tyrinėjimu, tačiau nesunku parodyti, jog tai tik,
sakytume, kita ontologinio argumento formuluotė, jo
negatyvas. Ontologinis argumentas, tobulo Dievo būtį
susiedamas su egzistuojančio Dievo tobulumu, parodo,
jog tikrai tobulas Dievas negali neegzistuoti, o tikrai
(būtinai) egzistuojantis Dievas negali nebūti tobulas.
Šis argumentas Dievo egzistavimo neišvengiamumą
atskleidžia kaip unikalią visiško tobulumo ir intensy
viausios būties sankirtą. O kontingencijos argumentas,
atkreipdamas dėmesį į tai, kad sukurti esiniai nėra
tobuli, o jų būtis labai trapi ir nepilnavertiška, parodo,
jog remiantis ontologinio argumento logika kontingen
tiški esiniai iš viso neturėtų niekaip egzistuoti – nei
būtinai, nei kontingentiškai; net ir kontingentiškas
tokių esinių egzistavimas yra didelė mįslė ir paradok
sas, kurį gali išspręsti tik būtinos Dievo būties, tarsi
pamatas grindžiančios kontingentišką sukurtų esinių
būtį, postulavimas.
Visi minėti Dievo buvimo argumentai yra labai stip
rūs. Jeigu jais ne visada pasitikime, tai tik todėl, kad
už Dievo egzistavimą mums nėra nieko svarbiau. Dievo
egzistavimas yra bet kokios prasmės, laimės ir atei-ties
pagrindas bei užstatas, todėl esame įpratę šiuos argu
mentus tikrinti ypač nuodugniai ir priekabiai. Nepai
sant daugelio desperatiškų bandymų šiuos argumentus
sugriauti, kol kas niekam nepavyko to įtikinamai pa
daryti. Šiuolaikinėje filosofijoje ir filosofinėje teologijoje
jie nuolat subtiliai perinterpretuojami, surandama dar
nepastebėtų konceptualių aspektų.

Ontologinio argumento kritika
ir jos atrėmimas
Ontologinį argumentą, be kitų mąstytojų, yra kritikavę
šv. Tomas Akvinietis ir Kantas. Ši kritika, man regis,
nepagrįsta. Paprastai laikomasi tokios strategijos: kaip
pavyzdys paimamas koks nors kontingentiškas objektas,
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liepiama susidaryti tobulo kontingentiško (contradictio
in adjecto!) objekto sąvoką, o po to reikalaujama, kad,
remiantis ontologiniu argumentu, to objekto egzistavi
mas išplauktų iš jo sąvokos. Šv. Anzelmo Kenterberiečio
amžininkas Gaunilonas, kritikuodamas ontologinį ar
gumentą, teigė, jog iš absoliučiai tobulos salos sąvokos
dar neplaukia absoliučiai tobulos salos egzistavimas.
Panašiai ir Kantas tvirtino, jog iš absoliučiai tobulo
trikampio sąvokos savaime neplaukia tokio trikampio
egzistavimas. Abu pavyzdžiai yra analitiškai ydingi,
nes nei sala, nei trikampis, būdami riboti (salą riboja
jos krantai, o trikampį – jo kraštinės) ir kontingentiški
esiniai, negali būti neribotai, absoliučiai tobuli pagal
pačią jų apibrėžtį, todėl sąvokose „absoliučiai tobula
sala“ ir „absoliučiai tobulas trikampis“ slypi contra
dictio in adjecto. Absoliučiai, neribotai tobulas gali
būti ir neišvengiamai yra tikDievas, todėl ontologinio
argumento strategija, taikoma argumentuoti Dievo
egzistavimą, negali būti teisėtai pritaikyta jokiems
kontingentiškiems esiniams. Apvaizdos ironija ta, kad
šis argumentas yra analitiškai daug tvirčiau suręstas
nei daugelis Kanto konceptų, tarp jų ir garsusis daiktas
savyje, kuris tariamai esąs absoliučiai nepažinus: mat
jei daiktas savyje būtų iš tiesų absoliučiai nepažinus,
tuomet mes net nežinotume, ar jis egzistuoja; jeigu
daiktas savyje egzistuoja, tuomet mes žinome bent jo
egzistavimo faktą, taigi daiktas savyje jau negali būti
laikomas absoliučiai nepažiniu, o jeigu jis tikrai abso
liučiai nepažinus, tuomet privalo būti neegzistuojantis
(tokiu atveju apie jį nėra prasmės ir kalbėti). Šv. Tomo
Akviniečio pateikiami penki Dievo buvimo argumentai
(„penki keliai į Dievą“) visi arba beveik visi yra kon
tingencijos argumento variacijos, atskiri jo atvejai:
jie pagrįsti vienaip ar kitaip kokybiškai nuspalvinta
daugiau / mažiau perskyra (daugiau judrus / mažiau
judrus – kalbant apie judančius daiktus ir jų judėjimo
šaltinį, Pirmąjį Judintoją, daugiau tobulas / mažiau
tobulas – kalbant apie tobulumo laipsnių grandinę
ir jos pabaigą, Absoliutų Tobulumą, ir pan.). Vieno
je perskyros pusėje fiksuojama pilnatvė (būtinumas,
tobulumas), kuri siejama su Dievu kaip tos pilnatvės
įsikūnijimu, o kitoje – stoka (kontingencija, ribotumas,
sąlygotumas), kuri siejama su Dievo sukurtais baigti
niais esiniais. Skirtingi esiniai įkūnija skirtingus pil
natvės ir stokos derinius, skirtingus pilnatvės ir stokos
laipsnius, tačiau tų laipsnių grandinės, anot šv. Tomo
Akviniečio, negali būti begalinės, jos anksčiau ar vėliau
turi pasibaigti ir atsiremti į būtiną absoliučios pilnat
vės Pagrindą – Dievą. Vadinasi, „penki keliai į Dievą“
yra atskiri kontingencijos argumento atvejai, kokybės
atžvilgiu skirtingai aspektuotos jo variacijos. Tačiau,
kaip jau teigėme, kontingencijos argumentas yra tarsi
ontologinio argumento negatyvas, išvirkščia jo pusė:
jeigu negalioja ontologinis argumentas, tuomet nega
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lioja ir kontingencijos argumentas, nes pastarasis tik
aptinka kontingentiškų esinių egzistavimo paradoksą,
kurį paaiškina ir išsprendžia ontologinis argumentas.
Šv. Tomas Akvinietis, kritikuodamas ontologinį argu
mentą, pats to nepastebėdamas kritikuoja savo penkis
Dievo buvimo argumentus.
Labai stiprios yra įvairios modalinės ontologinio argu
mento versijos, kurias pateikia Normanas Malcolmas,
Charles’as Hartshorne’as, Alvinas Plantinga ir kiti ana
litinės filosofijos bei teologijos atstovai17. Šiuo požiūriu
ypač pravarti galimų pasaulių (possible worlds) sąvoka.
Dauguma modalinės logikos teorijų remiasi įžvalga,
jog logikos dėsniai galutinai ir vienareikšmiškai ne
apibrėžia, koks turi būti konkretus empirinis pasaulis.
Dauguma empirinių pasaulio aspektų yra kontingen
tiški. Be to, nėra jokio specialaus logikos dėsnio, pagal
kurį pasaulis apskritai turėtų egzistuoti, t. y. privalėtų
egzistuoti būtinai, o ne kontingentiškai. Kadangi kon
tingentiški pasaulio aspektai teoriškai gali būti patys
įvairiausi bei realizuoti įvairiausiomis kombinacijomis,
tačiau praktiškai yra būtent tokie, kokius atskleidžia
empiriniai stebėjimai, t. y. konkretūs ir vienareikšmiai,
keliamas klausimas, kas nulemia būtent tokią, o ne ki
tokią empirinių pasaulio aspektų realizaciją. Krenta į
akis asimetrija tarp realizuotų ir nerealizuotų empirinių
pasaulio aspektų. Siekiant įveikti šią asimetriją daro
ma prielaida, kad kontingentiškų aspektų simetrijos
sumetimais privalo egzistuoti daugybė ar net be galo
daug kitų (galimų) pasaulių, kuriuose galiotų tie patys
logikos dėsniai, tačiau empirinėje plotmėje tokie pasau
liai daugiau ar mažiau skirtųsi, t. y. kiekviename iš jų
empiriniai pasaulio aspektai būtų realizuoti skirtingai.
Begalinėje galimų pasaulių daugybėje būtų „išbandyti“
visi įmanomi empiriniai aspektai ir jų kombinacijos,
todėl būtų panaikinta asimetrija tarp realizuotų ir
nerealizuotų aspektų: tai, kas potencialiai įmanoma
realizuoti, bet aktualiai nereal izuota viename galima
me pasaulyje, privalo būti aktualiai realizuota kuriame
nors kitame. Modalinė logika daro perskyrą tarp to, kas
galima (įmanoma, tikėtina), ir to, kas būtina. Tai, kas
būtina (pvz., pagrindiniai logikos dėsniai, antai nepri
eštaravimo, taip pat visos tautologijos, įrodomos kaip
loginės teoremos), vienodai galioja visuose galimuose
pasauliuose. O tai, kas galima, privalo būtinai egzistuoti
bent viename iš galimų pasaulių. Remiamasi principu:
jei kas nors apskritai gali egzistuoti, tai būtinai kur nors
egzistuoja. Kaip matome, galimybė modalinėje logikoje
iš esmės paaiškinama per būtinybę.
Kuo modalinė logika svarbi Dievo buvimo argumenta
cijai? Jei Dievo sąvoka apskritai nėra analitiškai ydinga
17
Apie ontologinio argumento plėtotę šiuolaikinėje filosofijoje žr.
Plantinga A., The Ontological Argument: From St Anselm to Contem
porary Philosophers, Garden City, NY, 1965.
18
Lk 18, 27.
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ir logiškai neįmanoma (t. y. jei nėra loginės būtinybės,
kad Dievo nebūtų), tuomet Jo egzistavimas yra logiškai
galimas. Išvertus į modalinės logikos kalbą, tai reikštų,
jog Dievas egzistuoja bent viename iš galimų pasaulių.
Toliau pasitelkiama tradicinė ontologinio argumento
strategija: jei Dievas yra tai, už ką didesnio ir tobulesnio
neįmanoma pamąstyti, tuomet Dievas, egzistuojantis
tik viename arba keliuose galimuose pasauliuose, būtų
suvokiamas kaip mažiau tobulas už Dievą, egzistuojan
tį visuose galimuose pasauliuose; vadinasi, idant būtų
suvokiamas kaip absoliučiai, ribiškai tobulas, Dievas
privalo egzistuoti visuose galimuose pasauliuose. Taigi
jeigu Dievo sąvoka nėra analitiškai (a priori) ydinga ir
jeigu nėra jokios loginės būtinybės, pagal kurią Dievas
apskritai negalėtų egzistuoti, tuomet Dievo egzista
vimas, nors ir nebūtinas, yra logiškai galimas, todėl
Dievas egzistuoja bent viename galimame pasaulyje,
o jeigu egzistuoja bent viename iš jų, tuomet – jeigu
Jis mąstomas kaip tobulumo riba – privalo egzistuoti
visuose, tarp jų ir mūsų pasaulyje. Modalinėje logikoje
formuluojamas toks dėsnis: jei galima, jog būtina, kad
p, tuomet būtina, jog p. Kitaip sakant, jei kokia nors
būtinybė yra apskritai galima ir logiškai (a priori) ne
atmestina, tuomet ta būtinybė yra būtina. Dievas, ku
rio egzistavimo neįmanoma iš anksto atmesti logiškai,
būtinai egzistuoja bent viename galimame pasaulyje,
o po to – pagal tradicinio ontologinio argumento logi
ką – Jis privalo būtinai egzistuoti visuose pasauliuose,
taigi ir mūsų pasaulyje.
Kritikai, bandydami paneigti modalines ontologinio
argumento versijas, siekia parodyti, jog Dievo egzista
vimas nėra įmanomas a priori, nes pati Dievo sąvoka
esanti analitiškai ydinga. Jie norėtų atmesti pačią Die
vo egzistavimo galimybę. Paprastai griebiamasi Dievo
atributų analizės ir siekiama įrodyti, jog šie atributai
yra tarpusavyje nesuderinami, analitiškai vienas kitą
paneigiantys. Dievo atributais tradiciškai laikomi tei
singumas, gailestingumas, visagalybė, visažinystė ir t.
t. Ontologinio argumento kritikai Dievo gailestingumą
bando parodyti kaip nesuderinamą nei su Jo teisingumu,
nei su visagalybe. Anot jų, jeigu Dievas yra teisingas,
tuomet Jis nėra be galo gailestingas (esą negalįs tuo
pat metu ir nuteisti piktadarius, ir jų pasigailėti); be to,
jei Dievas yra iš tiesų visagalis, tuomet Jis vėlgi nėra
be galo gailestingas, nes leidžiąs siautėti blogiui, kurį,
būdamas visagalis, galėtų sunaikinti. „Supjudydami“
Dievo atributus tarpusavyje, ontologinio argumento kri
tikai bando analitiškai sugriauti pačią Dievo sąvoką, esą
mechaniškai ir nelogiškai sukonstruotą iš šių atributų.
Anot jų, idant kas nors būtų absoliučiai tobulas, jis pri
valo savyje neprieštaringai suderinti visus konkrečius
tobulumo aspektus, kurie taptų tobulos būtybės atribu
tais. Tačiau kadangi visų tobulumo aspektų neįmanoma
neprieštaringai suderinti vienoje būtybėje, absoliučiai
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tobulos būtinybės sąvoka esanti analitiškai ydinga: bet
kuri būtybė savo tobulumą vienu aspektu „perka“ savo
netobulumo kitu aspektu kaina (pvz., jeigu ji nori būti
tobulai teisinga, privalo atsisakyti pretenzijos būti to
bulai gailestinga). Analitiškai supriešinus tarpusavyje
Dievo atributus tuo neapsiribojama – siekiama parodyti,
jog bet kuris skyrium paimtas Dievo atributas yra loginė
negalimybė, t. y. kiekvieną iš atributų bandoma sugriauti
iš vidaus. Pvz., mėginama įrodyti, jog tobula Dievo vi
sagalybė yra logiškai neįmanoma. Tobulos visagalybės
paneigimo strategija buvo žinoma dar senovės graikams,
nagrinėjusiems Dzeuso visagalybės klausimą. Anot jų,
tobulai visagalis Dzeusas turėtų būti pajėgus tuo pat me
tu ir viską sukurti, ir viską pakelti. Idant būtų pajėgus
viską sukurti, Dzeusas privalo būti gebąs sukurti netgi
tokį akmenį, kurio nesugebėtų pakelti. Be to, idant būtų
pajėgus viską pakelti, jis privalo būti gebąs pakelti net ir
savo sukurtus akmenis. Taigi jeigu Dzeusas yra visagalis
kūrėjas, tuomet jis sugeba sukurti akmenį, kurio negali
pakelti, vadinasi, jis nėra visagalis sunkumų kilnotojas.
O jeigu Dzeusas yra visagalis sunkumų kilnotojas, t. y.
sugeba pakelti bet ką, tuomet jis jau nėra visagalis kū
rėjas, nes negali sukurti akmens, kurio negalėtų pakelti.
Visagalybės atributas čia suskaidytas į du aspektus ir
jie supriešinti tarpusavyje, bandant visagalybės atribu
tą analitiškai sugriauti iš vidaus. Norima parodyti, jog
tobulai visagalis Dzeusas negali egzistuoti: jis yra arba
visagalis kūrėjas, arba visagalis sunkumų kilnotojas,
bet nėra tobulai visagalis iš karto abiem visagalybės
aspektais. Tobulą kūrėjo visagalybę Dzeusas „perka“ ne
tobulos visagalybės kilnojant sunkumus kaina, o tobulą
sunkumų kilnotojo visagalybę – netobulos visagalybės
kuriant kaina.
Vis dėlto analitinė Dievo atributų kritika nepasiekia
tikslo. Nėra jokio realaus skirtumo tarp Dievo esmės ir
Jo atributų, kurie Dievo esmėje organiškai susilieja ir
susilydo. Griežtai kalbant, egzistuoja tik Dievo esmė, kuri
yra vientisa ir neprieštaringa, tačiau ribotam žmogaus
protui – nepažini. Kai žmogus bando mąstyti Dievo esmę,
jis neįstengia to padaryti tobulai, vientisai, organiškai ir
plastiškai. Ji jam suskyla į daugybę Dievo atributų, pa
našiai kaip visa apšviečiančią, bet nematomą ir bespalvę
dienos šviesą prizmė suskaido į septynias vaivorykštės
spalvas. Prieštaravimai tarp Dievo atributų yra iliuziniai,
nes ir patys šie atributai, nors šiaip ir nėra iliuziniai, vis
dėlto yra iliuziniai tiek, kiek žmogaus proto mąstomi
mechaniškai ir neplastiškai, nepajėgiant jų sulieti bei
sulydyti į vientisą ir neprieštaringą Dievo esmę. Ontolo
ginį argumentą visiškai nesunku performuluoti taip, kad

jis išvengtų Dievo atributuose pastebimų prieštaravimų.
Pvz., galima teigti, jog Dievas, kurio atributuose nesama
prieštaravimų arba kurio esmėje išnyksta visi atributuo
se aptinkami prieštaravimai, yra tobulesnis už Dievą,
kurio atributuose esama prieštaravimų arba pastarieji
Dievo esmėje neišnyksta; taigi Dievas, idant būtų tikrai
tobulas (nes nuo Jo tobulumo priklauso Jo egzistavimas),
privalo būti mąstomas kaip išvengiantis šių prieštara
vimų, nes nesugebėjimas suderinti savo atributų būtų
toks pat netobulumas kaip ir nesugebėjimas egzistuoti.
Kadangi Dievas aprioriškai turi būti suvokiamas kaip
tai, už ką tobulesnio neįmanoma pamąstyti, bet kokio
(ne tik susijusio su atributų nesuderinamumu) Dievo
netobulumo galimybė privalo būti atmetama iš anksto,
aprioriškai. Ontologinį argumentą galima formuluoti
reflektyviai, t. y. taip, kad pati Dievo sąvoka – net neži
nant, kokia konkrečiai ji yra – būtų iš anksto suvokiama
kaip neprieštaringa sub specie Dei, o sub specie hominis
(riboto žmogaus akivaizdoje ir sąlytyje su ribotu žmogaus
protu) – kritiškai „reflektuojanti“ visus baigtinius, baigti
niam protui prieinamus savo pavidalus, pastebinti visus
potencialius savo prieštaravimus ir juos ištaisanti, ribiš
kai artėdama prie tos neprieštaringumo ribos, kuri priei
nama tik pačiam Dievui. Dievas, kurio sąvoka mąstoma
kaip analitiškai neprieštaringa, yra tobulesnis už Dievą,
kurio sąvoka mąstoma kaip analitiškai prieštaringa, o
kadangi Dievas privalo būti suvokiamas kaip bet kokio
tobulumo riba, iš absoliutaus Dievo tobulumo drauge su
Jo egzistavimu turi plaukti ir Jo sąvokos neprieštaringu
mas – net jei šis neprieštaringumas prieinamas tik paties
Dievo protui. Juk tai, kas neįmanoma žmogui, įmanoma
Dievui18. O gal mes esame tokie naivūs, kad manome,
jog Dievui suderinti savo atributus (sulydant juos savo
esmėje) yra sunkiau negu egzistuoti? Įdomiausia čia yra
tai, kad, kaip minėjau, mums visiškai nebūtina žinoti,
kokia būtent yra Dievo sąvoka konkrečiu savo pavidalu
(nežinodami Dievo esmės mes negalime suformuluoti ir
analitiškai neprieštaringos Jo sąvokos). Dievo sąvokos
neprieštaringumą mes iš anksto įjungiame į ontologinį
argumentą ir susiejame su absoliučiu Dievo tobulumu,
taigi iš anksto, aprioriškai apdraudžiame nuo analitinės
kritikos: jei ontologinio argumento priešai kokioje nors
netobuloje, riboto proto sukonstruotoje Dievo sąvokoje
ir sugebėtų rasti loginių prieštaravimų, tai bus kokio
nors netobulo (ir, savaime suprantama, neegzistuojan
čio) Dievo sąvoka...
Na, o ką darys „visagalis“ Dzeusas, nemokantis su
derinti tobulo kūrėjo visagalybės su tobulo sunkumų
kilnotojo visagalybe? Jei Dzeusas būtų tikras Dievas,

19
Pr 9, 12–16; be to, apie vaivorykštę kaip Dievo šlovės panašumą skai
tome pranašo Ezekielio knygos pradžioje (Ez 1, 28): „Kaip vaivorykštė,
kai ji pasirodo lietaus dieną debesyse, tokia buvo pašvaistė, kuri jį supo
aplinkui. Tai buvo viešpaties šlovės panašumo [kursyvas mano – N. K.]
išvaizda“ (vertimas Antano Rubšio). Jei neregimą Dievo esmės šviesą

prilygintume viešpaties šlovei, tuomet ribotam protui įžvelgiamus Jo
atributus galėtume prilyginti (aišku, tik metaforiškai) viešpaties šlovės
panašumui. Todėl ir sakome, jog neregima Dievo esmės šviesa baigti
niam žmogaus protui išsiskleidžia Dievo atributų vaivorykšte.
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jis padarytų štai ką: prieš pradėdamas derinti savo
kaip kūrėjo visagalybę su savo kaip sunkumų kilnotojo
visagalybe, jis, būdamas visagalis kūrėjas, pirmiausia
abstrakčiame loginių esmių lygmenyje sukurtų patį
savo sugebėjimą suderinti įvairius visagalybės, pasi
reiškiančios žemesniuose ir konkretesniuose lygmenyse,
aspektus, ir tik po to – būtent konkretesniame lygmeny
je – imtų juos derinti ir suderintų, nes šį savo sugebėjimą
derinti būtų sukūręs anksčiau. Tą pat galima pasakyti
ir pradedant ne nuo kūrimo, o nuo sunkumų kilnojimo:
būdamas visagalis bet kokių – ne tik fizinių, bet ir me
tafizinių (visų pirma loginių) – sunkumų kilnotojas, jis
visų pirma pakeltų visus loginius sunkumus, susijusius
su tobulo kūrėjo visagalybės ir tobulo sunkumų kilnotojo
visagalybės suderinimu, taip pat visų kitų savo visaga
lybės aspektų loginiu suderinimu, ir tik po to pradėtų
kilnoti akmenis bei kitus fizinius daiktus... Aišku, tai
būtų tik tada, jei Dzeusas būtų Dievas!

Dievas yra paprastas, bet ribotam žmogaus protui
Jo esmė išsiskleidžia atributų vaivorykšte. Kita ver
tus, žmogus ir žmogaus pasaulis, erdvė ir laikas yra
sudėtingi, tačiau žvelgiant iš Dievo perspektyvos jie
yra tarsi taškas, kuriame išnyksta visos skirtybės, o
bet kokia (nesvarbu, erdvinė, laikinė ar loginė) pradžia
sutampa su pabaiga. Paprasta, nesuskaidyta Dievo es
mės šviesa kol kas mums nematoma. Mes nematome
jos, bet joje matome visą kūriniją, o Apreiškime regima
teisingo, gailestingo, visagalio, visažinio Dievo atributų
vaivorykštė yra Kūrėjo, kurio dar nepajėgiame regėti
akis į akį, sandoros su mumis ženklas19 ir pažadas, kad
kada nors išvysime ir pačią Jo esmę. Kol gyvename šioje
žemėje, Dievas nori, kad mes, žvelgdami iš ribotos savo
perspektyvos, mąstytume apie Jį kaip visagalį, visaži
nį, be galo mylintį, gailestingą ir teisingą, todėl mes
turime Jam paklusti. Dievo atributų vaivorykštė – tai
tarsi kopėčios į dangų, bet jomis užkopę ir išvydę pačią
Dievo esmę, mes – kas žino? – galbūt jas ir numesime
kaip kopėčias...
Dievo atributus, kuriuose slypi daugybė prieštara
vimų, galima interpretuoti ir Izaijo pranašystės apie
perkeisto pasaulio ramybę ir taiką kontekste: „plėšrūs
žvėrys čia ganysis drauge su žolėdžiais, o visus juos

ves silpnas kūdikis“20. Tai bus ne tik pasaulis, kuriame
susitaikys buvę priešai ir jų aukos. Tai bus pasaulis,
kuriame ir prieštaringi Dievo atributai „ganysis“ jau
kioje Dievo esmės lygumoje. Silpnas kūdikis, vedantis
mišrią plėšrių ir žolėdžių gyvūnų kaimenę, simbolizuoja
tai, jog Dievui, siekiančiam suderinti „nesuderinamus“
prieštaravimus, nereikia jokios jėgos ir pastangų. Anot
Johno B. Carmano, šiame visuotinio susitaikymo regė
jime įžvelgiame galutinį Dievo paprastumą21.
Pirmą kartą susidūrusiems su ontologiniu argumentu
jis nepalieka gilaus įspūdžio. Argumentas lyg ir suvo
kiamas, tačiau nieko tarsi ir neįvyksta. Taip yra todėl,
kad šiuolaikinis žmogus bet kokį įrodymą instinktyviai
sieja su technologija, padarymu ir užvaldymu: įrodomas
dalykas ar objektas, į kurį rodo jam skirtas įrodymas,
tarsi „įvaromas į kampą“ (konkrečią vietą, į kurią rodo
įrodymas) ir juo imama manipuliuoti. Tačiau Dievas
nesileidžia manipuliuojamas, todėl ir ontologinis argu
mentas neturi jokio praktinio pritaikymo: jį suvokę mes
negalime priversti Dievo mums pasirodyti, nepajėgiame
iššaukti jį tarsi džiną iš butelio. O tai, kas nepadaroma
ir nepasiduoda manipuliacijai, atrodo lyg ir ne visiškai
įrodyta ar nepakankamai argumentuota. Noriu dar
kartą pabrėžti, jog ontologinis argumentas yra tarsi
holograma, kurią reikia nuolat ryškinti. Vis gilesnis
jo supratimas susijęs su moraliniu mūsų tobulėjimu ir
pasižymi, kibernetikos terminais kalbant, grįžtamojo
ryšio savybėmis: kad vis geriau suvoktume, jog Dievas
tikrai egzistuoja, privalome vis giliau suprasti, kas yra
tikrasis gėris ir tobulumas; kita vertus, idant suvoktu
me gėrį savaime ir tobulumą savaime, absoliutų gėrį ir
absoliutų tobulumą, nuo kurių priklauso Dievo egzista
vimas, patys privalome tapti kiek įmanoma geresni ir
tobulesni, o tai neįmanoma, jei iš anksto, dar tuomet,
kai ontologinio argumento holograma visai neryški ir
nedaro mums jokio įspūdžio, be jokių išlygų tikėjimo
aktu nepriimame Dievo, kuris yra bet kokios būties
šaltinis ir visokeriopo tobulėjimo pagrindas.
Filosofiniai Dievo buvimo argumentai neprieštarauja
mistinei Jo patirčiai. Giliai suvokti jie suteikia tokią
mistinę Dievo patirtį, prieš kurią nublanksta visi Jo
„pasirodymai“. Taigi atsakyti į klausimą, kodėl Dievas
nepasirodo, visai nesunku: kol mes dar nesame perkeisti,
Jis paprasčiausiai negali mums pasirodyti geriau, negu
jau yra pasirodęs...


Iz 11, 6–9.
Carman J. B., Majesty and Meekness: A Comparative Study of Con

trast and Harmony in the Concept of God, Grand Rapids, Michigan:
William B. Eerdmans Publishing Company, 1994, p. 429.

***

20
21

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 9

477

TEMA: TIKĖJIMAS IR DIEVO buvimo ĮRODYMAI

Modernaus ateizmo atsiradimas
ir religinis epoché
Michael J. Buckley SJ

Vienoje įdomiausių savo paskaitų Bertrandas Russellas
žavisi Johno Stuarto Millio „Autobiografija“, pažadinu
sia jį iš religinio snaudulio. Galbūt ši Kanto metafora
ne visai tinka tokiam įvykiui nusakyti: Russellą sunku
pavadinti ir religingu, ir snaudžiančiu. Vis dėlto lordas
Russellas pagerbė jį išlaisvinusią knygą, ir teologui čia
tinka priminti dėkingo filosofo žodžius:
„Galėčiau sakyti, kad kai buvau jaunas ir rimtai svars
čiau šiuos klausimus, ilgą laiką sutikau su „Pirminės
priežasties“ argumentu; bet sulaukęs aštuoniolikos
perskaičiau Johno Stuarto Millio „Autobiografiją“, kur
radau sakinį: „Tėvas man pasakė, kad į klausimą „kas
sukūrė mane?“ nėra atsakymo, nes tuoj pat kyla tolesnis
klausimas – „kas sukūrė Dievą?““ Iki šiol manau, kad
tas paprastas sakinys man parodė „pirminės priežasties“
argumento klaidingumą. Jei viísa turi turėti priežastį,
tai ir Dievas turi turėti priežastį. Jei pasaulyje kas nors
gali būti be priežasties, tai gali būti ir Dievas, taigi šis
argumentas negalioja“1.
Problemą, kurią norėčiau panagrinėti, pateikia Mil
lis, du XIX a. trečdalius buvęs vienas svarbiausių britų
filosofų. Kalbu ne apie beviltiškai dirbtinę priežastin
gumo argumento traktuotę, kuri tęsiasi iki Russello ir
didžio gamtos filosofo Ernesto Nagelio. Svarbiau tai,
ką pats Millis yra pabrėžęs: visos diskusijos apie Dievo
realumą turi būti priskiriamos „griežtai moksliniams
klausimams“, t. y. joms turi būti taikomi „tie patys
mokslo metodai bei principai, kaip bet kurioms kitoms
spekul iat yv ioms gamt os moksl ų išv ad oms“. Įpras
tas apologetikos atsakas – priimti šios metodologijos
variacijas, įsitraukti į Millio „mokslines“ diskusijas,
primygtinai tvirtinti, kad tik disjunkcinių elementų
konjunkcija (kaip sintetiniame teiginyje) reikalauja
priežasties, ir leistis į Russello argumentaciją. Čia no
rėčiau atsiriboti nuo tokios diskusijos, kurios intelektinį
Michael J. Buckley SJ – Bostono universiteto teologijos pro
fesorius. Straipsnis parengtas pagal kiek sutrumpintą paskaitos,
skaitytos 1995 m. liepos 19 d. Bostone, tekstą.
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sterilumą liudija trys paskutinieji šimtmečiai, ir grįžti
prie ankstesnio klausimo: kodėl apskritai mes visa tai
darome? Kodėl filosofuodami ginčijamės ir sofistiškai
atsiribojame nuo to, kas mūsų gyvenime yra pamatinis
ir pirminis religinis įsitikinimas? Arba, pritaikius kiek
senesnį Tertulijono klausimą: kodėl prašome Stojos
pateisinti tai, ką lankome Saliamono Stoginėje? (De
praescripcione haereticorum).
Russellas ir Millis nėra išimtys. Neseniai pasirodžiu
siuose atsiminimuose anglų filosofas Anthony Kenny
aprašė savo kelią į teistinį agnosticizmą. Baigęs studijas
Romoje ir įšventintas į kunigus, Kenny atrado dvi pa
grindines savo pasikeitimo priežastis. Tai metafizinės
problemos, sukeltos transsubstanciacijos doktrinos, ir
Dievo buvimo egzistavimo pagrindimo problema. Leis
kime kalbėti jam pačiam:
„Siekiant išsklaidyti abejones dėl agnosticizmo svar
biausias žingsnis [...] buvo ištirti Dievo buvimo įrodymus,
idant pamatyčiau, ar kuris jų galioja [...]. Didžiai gerb
damas šv. Tomą Akvinietį kaip filosofą, nusprendžiau,
kad geriausia pradėti nuo penkių kelių, kuriais, kaip jis
sako Summa theologiae, Dievo buvimas gali būti įrody
tas. Svarsčiau: jei kas nors būtų galėjęs pateikti tikrai
įtikinamą Dievo buvimo įrodymą, tai tą būtų padaręs
genialusis šv. Tomas. Tad jo įrodymus tyrinėjau labai
kruopščiai. [...] Nė vienas argumentų, juos nuodugniai
išstudijavus, nesugebėjo sėkmingai įrodyti Dievo buvi
mo. [...] Buvau nustebęs, gal net nusivylęs...“2
Stebina, kad čia visiškai trūksta specifinio religinio
matmens, turinčio pažintinę vertę, siūlančio kokį nors
kitą pagrindimą negu aklas tikėjimas. Tarsi nebūtų
jokio religingumo, sąmoningo santykio su Dievu žmo
nijos istorijoje, reikalaujančio refleksijos ir sugeban
čio įtikinti intelektą. Iš esmės laukiama, kad Dievas
pasir od yt ų tars i pas lėpt a kont ing ent išk os vis at os
1
Russell B., Why I am not Christian, London: Undwin Books, p. 15.
Reikėtų pažymėti, kad Russellas laiko savo poziciją labiau agnostine
nei ateistine.
2
Kenny A., A Path from Rome: An Autobiography, Oxford: Oxford
University Press, 1986, p. 99, 208–209.
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priežast is. Tokiam e pas aul yj e Diev as yra svet im as.
Atrodo, šiuose ir daugelyje panašių XIX bei XX a.
tekst ų vis išk ai nes uv ok iam a, kad Diev o egz ist av i
mo problema yra esmiškai religinis klausimas ir kad
„religingieji“ pateikia tiek specifinius įrodymus, tiek
specifin
 ius reikalavimus juos tyrinėsiantiems. Tai tik
ri jo paties pasireiškimai, antai šventybės patirtyje,
slėpinyje, ar populiariajame religingume, arba tame
misticizme, kuris, pasak Henri Bergsono, turi mums
suteikti priemonių eksperimentiškai priartėti prie Dievo
egzistavimo ir prigimties problemos3. Dar keisčiau, kad
tekstuose, priklausančiuose krikščioniškai kultūrai, nė
nemėginama kalbėti apie konkretaus Dievo atsiskleidi
mą žmonijos istorijoje. Tačiau negalima sakyti, kad tai
visai neįprasta. Susiduriame su žaidimu, kurio taisyklės
apibrėžtos dar modernybės aušroje. Kad ir kaip būtų
keista, tai padarė daugiausia krikščionių teologai.
Anot Ludwigo Wittgensteino, jie kaip ir Russellas
skatino idėją, kad religinius įsitikinimus būtina pa
grįsti filosofija. Ir ateistas, keikiantis religiją už tai,
kad neranda jokių įrodymų, ir tikintysis, mėginantis
įrodyti Dievo egzistavimą, tapo mokslinio mąst ym o
stiliaus aukomis4.
XVII a. katalikų teologai, antai Leonardas Lessius ir
Marinas Mersenne’as, teigė, kad krikščioniška religinė
patirtis ir krikščioniškas gyvenimas pažintiniu požiūriu
nesusiję su klausimais, formuluojamais karingojo ateiz
mo. Filosofinis mąstymas privaląs pagrįsti pamatinius
religijos teiginius, nes, kaip būtų paaiškinęs t. Nicolas
Malebranche’as: „Tikėjimo tikrumas kyla iš autoriteto
Dievo, kuris kalba ir negali būti apgavikas. Taigi jei ne
sate proto įtikintas, kad Dievas yra, kaip galite tikėti,
kad Jis kalbėjo? Ar galite žinoti, kad Jis kalbėjo, neži
nodami [pirma], kad Jis yra?“ (Conversationes chrétien
nes). Malebranche’as rėmėsi dekartiškuoju palikimu,
o štai jėzuitas Lessius pasuko į stoicistinę natūraliąją
teologiją, sugebančią inkorporuoti naujus religijotyros,
mechanikos bei astronomijos atradimus. Ši gamtos teolo
gija pamažu virto niutoniška gamtos filosofija, užkaria
vusia vietą mechanikai, o šios principai galiausiai tapo
universaliu metodu mokslo, turėjusio pagrįsti teiginius
apie Dievo buvimą. Newtono universalioji mechanika
sujungė fundamentinę teologiją su mokslininkų teolo
gų, pvz., Williamo Derhamo, Johno Ray’aus ir Bernardo
Nieuwentijto fizikinėmis teologijomis. Jie siekė pagrįsti
Dievo egzistavimą, remdamiesi kūrinijos įvairove, at
skleista padedant naujajai mechanikai.
Artikuliuotas, atviras, asmeniškas ateizmas atsira

do nusivylus šiuo projektu, subyrėjus niutoniškajam
teologijos modeliui, kai fizika ar mechanika, turėjusios
suteikti universalų metodą bet kokiam tyrinėjimui, ne
sugebėjo iš esmės pagrįsti religinių įsitikinimų.
Daugelis teologų atribojo visa, kas buvo priskiriama
religingumui, ir pripažino pažintiniu požiūriu tai esant
tuščia bei primygtinai reikalavo, kad gamtos filosofi
ja arba fizika pateiktų tai, ką didysis anglų teologas
Sam ue l is Clark e’as pav ad in o „rel ig ij os pirm ais iais
pagrindais“5. Tai buvo istorinis patirties epoché – dėl
įrodymų, vadinamų moksliniais, ir stebėtojo, vadinamo
neutraliu – leidęs Vakaruose atsirasti neregėtam ateiz
mui, kuris galiausiai tapo greičiausiai besiplečiančiu
religiniu sąjūdžiu per pastaruosius du šimtus metų.
Norėčiau atkreipti dėmesį būtent į tai, nuo ko buvo
atsiribota atsirandant ateizmui, nes tai galbūt galėtų
pasiūlyti teologijai priemones spręsti „Dievo kaip sve
timo“ problemą; pradėsiu nuo „patirties“ sąvokos.

3
Bergson H., The Two Sources of Morality and Religion, Garden City,
New York: Doubleday and Company, 1935, p. 240–241.
4
Plg. Monk R., Ludwig Wittgenstein, the Duty of Genius, New York:
The Free Press, 1990, p. 410.
5
Žr. Kors A., „Ortodox Sources of Disbelief“, in: Atheism in France
1650–1729, t. 1, Princeton: Princeton Universtity Press, 1990.

6
Whitehead A. N., Symbolism: Its meaning and Effect, New York:
Capcricorn Books, rep. 1959, p. 16.
7
Aristotelis, Metafizika, I, 1, 980b25–981b9; Nikomacho etika, I, 1,
1094b28–1095a13; VI, 11, 1143b6–14.
8
Kantas I., Grynojo proto kritika, Vilnius: Mintis, 1982, p. 152.
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Sąvoka „patirtis“ yra viena migločiausių, arba, kaip
rašė Alfredas Whiteheadas, „viena klastingiausių filo
sofijoje“6. Norėčiau kiek išsklaidyti šį dviprasmiškumą,
mėgindamas panagrinėti, kaip šią sąvoką vartojo bei
aiškino Aristotelis, Kantas ir Johnas Dewey.
Aristotelio manymu, „patirtis“ reiškia atsiminimų
visumą, leidžiančią šį tą žinoti apie ateitį. Jis teigė,
kad kai kurie gyvūnai gali tik jausti; aukštesni gyvū
nai sugeba kurį laiką išsaugoti šiuos pojūčius – jie turi
atmintį. Dar aukštesni gyvūnai jungia šiuos praeities
įvykius į visumą: jie prisimena, kad konkretus garsas
siejosi su konkrečiu skausmo pojūčiu arba kad skystis
susijęs su išgijimu. Patirtis laikoma įgytu įgūdžiu. Ji
suteikia galimybę įžvelgti tam tikruose ženkluose kon
krečias sąsajas bei numatyti ateities įvykius7.
Kantas nemano, kad patirtis yra įgytas įgūdis; tai
empirinis bet kokio teorinio pažinimo matmuo. Idant
vyktų pažinimas, gausūs ir įvairūs jusliniai stebiniai
turi būti sintezuojami intuicijos formomis bei intelekto
kategorijomis. Toks mąstymo susiejimas su pojūčiais
vadinamas pažinimu. Pažinimas privalo turėti empi
rinį matmenį, kitaip tariant, mąstymas jame turi būti
susietas su racionalia intuicija. Bet koks pažinimas
šia prasme yra empirinis, o „empirinis pažinimas yra
patirtis“8.
XIX a. pabaigoje ir XX a. JAV sąvoka „patirtis“ įgijo
bendresnį pobūdį. Pasak Dewey ir Williamo Jameso,
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patirtis nėra įgytas įgūdis, leidžiantis rastis teoriniam
ar praktiniam pažinimui (Aristotelis), ji nelemia viso
teorinio pažinimo – esamo ar galimo – empirinio po
būdžio (Kantas). Viskas, ką žino ar daro žmogus, ne
tik tam tikru požiūriu kyla iš patirties, bet ir yra pati
patirtis – jos turinys arba procesas.
Dewey sutinka su Jamesu, kad žodis „patirtis“ yra
dvilypis, t. y. jis nurodo ir turinį, ir jo įgijimo procesą.
Patirtis „išreiškia viską, ką daro ir išgyvena žmonės, už
ką jie kovoja, ką myli, kuo tiki ir ką ištveria, o drauge ir
tai, kaip jie veikia ir ką jiems daro kiti, kokiais būdais
jie veikia ir išgyvena, trokšta ir džiaugiasi, mato, tiki
ir įsivaizduoja – trumpiau tariant, patirties įgijimo,
patyrimo procesus“9.
Šis bendrasis patirties apibrėžimas atrodo esąs pra
našesnis už Kanto ir britų empirikų pateiktuosius vien
tuo, kad čia patirtis nelaikoma pasyviu išgyvenimu.
Tai sąveika, pagrįsta organiškais išgyvenančio indivi
do ir jo aplinkos mainais. Tai iš esmės nauja patirties
samprata, leidžianti visiškai kitaip lokalizuoti religinį
išgyvenimą, paverčiant jį apmąstymų objektu.
Gali būti, kad nesugebėjus pelnytai įvertinti patirčiai
būdingo sąveikumo, imta ignoruoti būtent tuos įvykius,
kurie tikrojoje tikėjimo istorijoje yra patys svarbiausi.
Kardinolas Newmanas XIX a. ir Wittgensteinas XX a.
pastebėjo, kad tikintieji ir apologetai iš esmės skirtingai
traktuoja Dievo real umą. Wittgensteinas rašė: „jie pa
teikia Dievo egzistavimo įrodymus, nors patys niekaip
negalėtų patikėti šių įrodymų rezultatais“10. Jei galima
tikėti asmeniškais liudijimais, tai pasitikėjimą kelia
veikiau pati sąveika, o ne prielaida, kad žmogus auten
tiškai tiki tomis tarpinėmis ar užmaskuotomis formomis,
kuriomis žmogui atsiveria bedugnė Dievo gelmė. Tačiau
šią sąveiką arba patirtį ne vieną šimtmetį atmesdavo
teologai, nelaikydami jos svarbia pažinimui.

Krikščioniškas religinis išgyvenimas:
kategorinis matmuo
Argi paprastose krikščionių istorijose nesama įvykių,
kurie priskiriami sąveikai su Dievu, gyvenimo akimirkų
ar matmenų, kai Dievo tikrovė ar tiesa atvėrė netikėtas
žmogaus esybės ar bendruomenės gelmes, paskatino
jas atsiverti ar susitikti, ir to dėka dieviškoji tikrovė
tapo nepaneigiama – prabudimo akimirkų, per kurias
eiliniuose kasdienio gyvenimo įvykiuose atsiskleidė ab
soliutus Dievo slėpinys? Aš kalbu ne apie paranormalius
reiškinius, kuriuos mėgo aprašinėti Jamesas. Nenoriu
9
Žr. Dewey J., Experience and Nature, La Salle, IL: Open Couret,
1971, p. 10–14.
10
Wittgenstein L., Culture and Value, Oxford: Basil Blackwell,
1977, p. 85.
11
Žr. The Collected Works of Edith Stein, vol. 1, Washington D. C.:
Institute for Carmelite Sources, 1986, p. 419–420.
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čia veltis į abstrakčias diskusijas. Patirtis ir išgyvenim as yra konk ret ūs. Leisk it e pat eikt i du pav yz
džius.
Edita Stein perėjo nuo ateizmo prie simpatijų krikščio
nybei. Jos artėjimą prie Dievo lėmė sugebėjimas įžvelgti
asmeniškus ir intersubjektyvius išgyvenimus bei patirtį
Maxo Schelerio teorijose bei Adolpho ir Annos Reina
chų gyvenimuose. Annos susitaikymas ir viltis vyrui
mirštant iš esmės perkeitė Editą: „Tą akimirką mano
netikėjimas griuvo ir man nušvito Kristus Kryžiaus
paslaptyje“11. Prisiminkime tik paskutinį šios istorijos
veiksmą: 1921 m. vasarą lankydamasi pas filosofę Hed
wigą Conrad-Martius, ji vieną vakarą atsitiktinai liko
viena. Pasiėmusi Teresės Avilietės autobiografiją, skaitė
ją per naktį. Švintant ji užvertė knygąir tarė: „Štai tie
sa“12. Tai ne atsitiktinai religijos entuziastės perskaityta
pamaldi knyga. Tai dieviškumo atsivėrimas žmogaus
istorijoje tam, kas sugeba jį teisingai paaiškinti.
Norėčiau priminti dar vieną nepaprastai talentingą
moterį, Simone Weil, ir jos laišką Henri Perrinui:
„Didžiausia jūsų man atnešta palaima yra kiek kito
kia. Įgijęs mano draugystę artimo meile (kuriai lygios
kitur nesu sutikusi), jūs dovanojote man patraukliau
sio ir tyriausio įkvėpimo šaltinį, kokį tik galima rasti
tarp žmonių. Niekas žmogiškame pasaulyje nesugeba
taip stipriai pritraukti ir išlaikyti mūsų žvilgsnio prie
Dievo, kaip Dievo draugų draugystė“13.
Aš visiškai sutinku su Karlu Rahneriu, kad patirtis
bei išgyvenimai, įkūnyti šioje dvasinėje literatūroje, yra
pirmesni už teologinius apmąstymus ir juos formuoja;
jie „išmintingesni ir mokytesni už mokytųjų išmintį;
tai literatūra, kurioje Bažnyčios tikėjimas, Dievo Žodis
ir Šventosios Dvasios veikimas, niekada nesiliaujantis
Bažnyčioje, randa autentiškesnę išraišką, negu teolo
gų traktatuose“14. Priminiau šiuos pavyzdžius tik tam,
kad pailiustruočiau vieną teiginį ir pateikčiau vieną
klausimą: aukščiausia Dievo atsivėrimo forma reiškiasi
šventumo gyvenime, bendruomeninėje arba asmeniškoje
sąveikoje. Dievas pasirodo sąveikoje ir kovose, kurio
se veikia ir dalyvauja žmonės, kuriomis jie artėja prie
Dievo, klausydamiesi savo troškimų ir atsižvelgdami į
savo sąmonės struktūrą; ir tada jie patiria atsaką, kurio
dieviškumą ne visada iš karto suvokia.
Jei tai tiesa, tai ar mūsų nestebina, kad katalikiška
teologija ištisus šimtmečius kūrė ir propagavo meto
dologiją, skatinančią atskirti dvasingumą („dvasios
teologiją“) nuo fundamentinės arba dogminės teologijos
ir neigiančią jo svarbą, išskyrus polemiškas nuorodas
12
Herbstrith W., Edith Stein. A biography, San Francisco: Harper
and Row, p. 24–25.
13
Weil S., Waiting for God, New York: Harper and Row, 1951,
p. 74.
14
Rahner K., „The Logic or Concrete Individual Knowledge in Ignatius
Loyola“, in: The Dynamic Element in the Church, New York: Herder
and Herder, 1964, p. 85.
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Reikia panagrinėti dar vieną šio klausimo aspektą –
transcendentalumą. Dewey teigia, kad patirtį sukelia
pradinė subjekto veikla: „organizmas veikia aplinką
pagal savo struktūrą, kuri gali būti paprasta arba su
dėtinga“. Čia kyla dar vienas, gal net svarbesnis klau
simas apie subjekto struktūrą arba sudėtį, lemiančią jo
veiksmus. Taigi apžvelkime transcendentalinį patirties
matmenį. Jei šventumo kategorinis buvimas yra Dievo
tikrovės apreiškimas, tai kam toks atskleidimas arba
apreiškimas yra galimas? Kitaip tariant, kas yra žmo
gaus subjektyvumo transcendentalumas, leidžiantis
žmogui įžvelgti dieviškumą susidūrus su šventybe, kas
tos „akys, kurios mato“? Šioje vietoje mes sykiu su Wit
tgensteinu perkelsime diskusiją į gyvenimą. Jis teigė,
kad žmogus netiki, kai jam tai „nieko nesako“. „Man tai
šį tą sakytų, jei būčiau visai kitaip gyvenęs.“16
Kas buvo svarbiausia Stein ir Simone Weil subjekty
vumo dalis? Kuo reiškėsi ankstesnis jų subjektyvumas,
leidęs patirti „atsiskleidimą“ ir suteikęs sugebėjimą jį
„atpažinti“? Man atrodo, kad tai absoliutus įsiparei
gojimas tiesai, kad ir kaip ši tiesa reikštųsi gyvenime.
Šis gelminis šventumas sudaro pagarbos ir domėjimosi

esmę, o šie savo ruožtu leidžia įvykti „atsiskleidimui“.
Toks absoliutus įsipareigojimas leidžia paaiškinti
Stein domėjimąsi fenomenologija. Po Husserlio mirties
ji rašė, jog visai dėl jo nesijaudinanti: „Dievas yra tiesa,
o tas, kas ieško tiesos, noromis ar nenoromis ieško ir
Dievo“17. Panašiai rašė Weil: „Buvau tuo įsitikinusi, ir
dabar neabejoju, kad žmogus negali perdėm kovoti su
Dievu, jei tai daro vien tik siekdamas tiesos. Kristui
patinka, kad tiesa mums brangesnė už jį, nes prieš
būdamas Kristus, jis pats yra tiesa. Jei nusigręžiame
nuo jo ir einame į tiesą, neilgai trukus atsidursime jo
glėbyje“18.
Kodėl šis įsipareigojimas tiesai, ši pirminė ir absoliuti
žmogaus gyvenimo kryptis, tampa transcendentaline
sąlyga, lemiančia šventumo atpažinimą? Todėl, kad ji
savaime skatina pasidavimą absoliutui. Kalbant Biblijos
terminais, tai neginčijamos ir nesąlygiškos viešpatys
tės priėmimas. Juo atsakoma į raginimą absoliučiai
paklusti ir mylėti, nepaisant priešingų reikalavimų,
kad ir kokie jie atrodytų šventi bei išsamūs. Absoliučių
tiesos reikalavimų išgyvenimas – tai Dievo reikalavimų
išgyvenimas. Paklusti jiems dar prieš tai, kol jie pasieks
kategorijų pavidalą, de facto reiškia pasiduoti Dievui,
vieninteliam absoliutui.
Šių absoliutaus ir visuotinio tiesos reikalavimų iš
gyvenime egzistuoja sąmoningas Dievo išgyvenimas,
leidžiantis žmogui įžvelgti Dievo buvimą šventumo
apraiškose.
Tai gali priminti dar vieną Wittgensteino tvirtinimą.
Pasak jo, Dievo buvimo klausimo negalima nagrinėti
it termodinamikos ar neeuklidinės geometrijos dėsnių
taip, tarsi jo sprendimas neturėtų iš esmės paveikti
klausiančiojo. Wittgensteinas ypač pabrėžė, kad žmo
gus, formuluojantis tokį klausimą, išgyvena būtinybę
pasikeisti; jis daugiau kalbėjo apie tai, o ne apie Dievo
egzistavimo intuiciją arba spėjimą. Ray’us Monkas ra
šo: „Wittgensteinas nenorėjo pamatyti Dievo, nenorėjo
ieškoti jo buvimo įrodymų. Jis manė, kad jei galėtų pats
save įveikti – jei vieną dieną jo paties prigimtis „pultų
į dulkes ir susitaikytų“, – tada Dievas, taip sakant,
pats pas jį ateitų; tada jis būtų išganytas“ 19. Dievo
egzistavimo klausimą galima sėkmingai nagrinėti tik
tuo atveju, jei klausiančiųjų asmens integralumas yra
gilus ir esmiškas. Gyventi turimoje šviesoje yra ne tik
svarbi, bet ir gyvybiškai būtina prielaida šiam klausi
mui nagrinėti.
Vidiniam susitaikymui su transcendentaliniu požiū
riu į absoliučią tikrovę – nesvarbu, ar tai būtų tiesa,
ar meilė, ar teisingumas, – gali tarpininkauti daugelis

15
Žr. John of the Cross, „The Spiritual Canticle“, prologue, in: The
Collected Works of John of the Cross, Washington D. C.: Institute for
Carmelite Sources, 1991, p. 469–471.
16
Wittgenstein L., op. cit., p. 33.

17
Laiškas Adelgundis Jaegerschmid, cit. iš Harbstrith W., op. cit.,
p. 78.
18
Weil S., op. cit., p. 69.
19
Monk R., op. cit., p. 410.

į Bažnyčios šventumą? Ar neskatina „Dievo kaip sve
timojo“ suvokimo tai, kad Dievo apsireiškimo ir jo pa
tirties konkretumas pašalintas iš teologijos, padarytas
jai svetimas? Ar standartinė mūsų laikų teologija nėra
skurdesnė dėl to, kad ji nesiekė sukurti intelektinių
įrankių, padedančių tirti šiuos konkrečius išgyvenimus
ir juose atsiskleidžiančią Dievo tikrovę, kad nesistengė
įtraukti jų į formalią sisteminės teologijos visumą?
Bet ar įmanoma kokia kita procedūra? Norėčiau kai
ką pasiūlyti. Viena iš nedaugelio šio bendro proceso
išimčių yra Jonas Kryžietis. Jis pirmiausia susitelkia
ties religiniu išgyvenimu, įkūnytu išraiškingame me
no objekte – šiuo atveju poezijoje. Šiame lygmenyje
egzistuoja abipusis priežastinis ryšys, siejantis išgyve
nimą ir meninę išraišką. Vėliau jis pereina prie meno
objekto hermeneutikos, remdamasis Šventuoju Raštu,
dogminiais Bažnyčios raštais, maldingąja literatūra ir
skaitytojo išgyvenimais. Tai vis raktai, leidžiantys in
terpretuoti fundamentalią mistiko patirtį. Ši įtaka taip
pat yra dvipusė. Jo metodologijoje dinamišku, cikliniu
ryšiu jungiami išraiškos-patirties ir kultūrinis-lingvis
tinis modeliai15. Tačiau turiu priminti, kad toks požiūris
yra reta išimtis.

Krikščioniška religinė patirtis:
transcendentalumas
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kategorinių sprendimų, liudijančių radikalią gyvenimo
koncentraciją. Tarpininku gali būti pasiaukojamas įsi
traukimas į teisingas visuomenės struktūras, ginančias
išnaudojamuosius ar paniekintuosius; tokio įsitraukimo neįmanoma nuginčyti, jis tęsiasi net pasikeitus
kontekstui. Panašiai gali būti įsitraukiama į meninę
kūrybą, įkūnijančią visišką nuolankumą ir net pasida
vimą tam, kas gražu ir tikra. Įsitraukiama ir į tarpas
meninį transcendentalumą, į meilę kitam žmogui, kai
toji meilė gali pareikalauti paaukoti net gyvybę. Dievo
buvimas išgyvenamas tada, kai žmogus susiduria su
absoliutu, pasireiškiančiu visame kame ir nekompromi
siškai reikalaujančiu jam paklusti, pasiduoti, jį mylėti
ar su juo susitaikyti.
Tai reiškia nepranokstamai artimai susitikti su Dievu.
Dievo „artumas“ apibrėžiamas ne geografiniu ar fiziniu
atstumu. Į jį kokybiškai panašus žmonių artumas, – kai
draugai nesąmoningai žino, ką kitas mąsto, jaučia ar
mėgsta. Asmeniškas artumas – tai ryšys, leidžiantis
formuotis bendravimui ir jam tarnaujantis. Krikščio
niškoji teologija du tūkstantmečius teigė, kad „artumas
Diev ui“, šis rad ik al us žmog aus transc end ent al um o
pokytis, atsiranda per Dievo Dvasią. Dvasios misija ir
yra pakeisti žmogaus jausmų sritį bei sąmonę, priar
tinti jį prie Dievo, idant žmogus galėtų įžvelgti Dievo
buvimą kategorijų ar istorijos įvykių išraiškose. Kris
taus Dvasia perkuria žmogų į Kristų, kad jis savyje,
savo situacijoje ar kituose atpažintų tai, kas vaizduoja
ir išreiškia Dievą.
Kategorinė Dievo išraiška aptinkama ne tik šventųjų
gyvenimuose. Ji persmelkia istoriją, taip pat istorijai
prieštaraujantį ir jos buvimą užtikrinantį žmogaus
subjektyvumą. Ji reiškiasi Bažnyčios sakramentuose ir
konkrečiose visuomenės struktūrose, už kurias privalo
kovoti krikščionys; ji regima tokiuose oficialiuose daly
kuose kaip liturgija ir liaudies religingume. Kategorijos
visais pavidalais išreiškia Dievą ir atskleidžia Tą, kuris
pirmiausia yra Dievo Išraiška – Tą, kuriame ir kuriam
viskas sukurta, Tą, kuriame viskas susilieja: Kristų,
neregimojo Dievo atvaizdą (žr. Kol 1, 15–17). Žmogus
subjektyviai paklūsta Dievo tikrovei, priimdamas (kad ir
kaip anonimiškai) dieviškumą teikiančią Dvasią, taigi jis
natūraliai atpažįsta šio Dievo išraiškas, „įžodinančias“
ir paaiškinančias dievišką transcendentalinę patirtį,
suteikiančias jai formą ir aiškią prasmę.
Idant religinis išgyvenimas būtų žmogiškas, jis turi
turėti ir transcendentalinį ir kategorinį matmenį. Čia
mums nep ap rast ai pal ank us Rahn er is, pap ild ant is
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Dewey’aus teiginius. Kategorinis matmuo gali būti
pažįstamas tik per transcendentalumą ir atvirkščiai.
Sudėti draugėn jiedu sudaro sudėtingą individo ir jo
aplinkos arba žmogaus ir jo gyvenamojo konteksto są
veiką, kurią Dewey vadino patyrimu arba patirtimi. Taip
aiškinant, Dievo atsiskleidimas visada yra trinitarinis.
Visi istorijoje stebimi šventumo pasireiškimai savitai
susiję – arba priartėja prie aukščiausio šventumo ar
susivienijimo – su Dievu; o šventumo apraiškos vidinėje
istorijoje bei jos dalyviuose savitai susiję su arba priar
tėja prie perkeičiančio Dvasios veikimo – didžiausios
Kristaus dovanos.
Man atrodo, kad trinitariškai aiškinamas konkrečios
patirties liudijimas buvo nuosekliai pašalintas Vaka
ruose formuojantis ateizmui; religinio epoché strategija
dialektiškai sukūrė tai, kam sugriauti buvo sukurta.
Šis religinės patirties, religinio išgyvenimo ar religinio
patirties matmens pašalinimas, dvasingumo ir forma
liosios teologijos arba gyvenimo ir mąstymo atskyrimas
sukūrė pagrindus nagrinėti šį klausimą taip, kaip jis
buvo nagrinėjamas iki šiol. Manyčiau, jog ir Russel
las, ir Anthony Kenny pasirodo esą tęsėjai tradicijos,
vengiančios visko, kas iš prigimties religiška (ką ir
kalbėti apie trinitariškumą), tačiau siekiančios įrody
mais pateisinti arba sukritikuoti pagrindinį religijos
teiginį – Dievo buvimą.
Ko galėtume pasimokyti iš šių pamąstymų? Kad spe
kuliacija, metafizika ir net gamtos filosofija tampa klai
dinga, kai ima nagrinėti Dievo tikrovę, ar kad jos, kaip
tvirtino Feuerbachas, slapta ateistiškos? Tai netinka
kalbant apie didžiuosius metafizikus – nuo Platono ir
Aristotelio iki Pierce’o ar Whitehead
 o. Geriausiu atve
ju iš metafizikos gimusi natūralioji teologija išreiškia
žmogaus dvasios esminį atvirumą Dievui kaip galutinei
tiesai. Žinoma, postmodernizmas daug kur atitinka tai,
ką aš siekiu įrodyti: įtarų žvilgsnį į formulių galią ir
stabmeldystės apeigas, į dieviškumo tapatinimą su kon
krečiomis institucijomis, polinkį į mistiką ir apofatiką,
visos kūrinijos atvirumą religinei intuicijai. Tačiau jei
jis virs samprotavimų, kritiško mąstymo, institucijų,
mokslo ir filosofijos atmetimu, siekiant juos pakeisti
jausmais, emocijomis, autonomiškomis „emocijų bend
ruomenėmis“ ir mistiška migla, tai atneš ne mažiau
žalos, negu jo priešybė. Institucijos, mąstymas, filosofija
ir spekuliacija taip pat yra autentiškos religijos, net
autentiško religinio išgyvenimo sudedamosios dalys ar
reikalavimai. Filosofija ar metafizika neišduoda religijos
genijaus. Religija gali tik išduoti pati save.
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Apie rūmus, šventyklą, neviltį ir viltį
Irena Vaišvilaitė

Atkurtos Lietuvos nepriklausomybės
tarptautinio pripažinimo dešimtmetis
buvo paminėtas gana kukliai, išskyrus
gal vieną įvykį – vyriausybės pasiža
dėjimą finansuoti Vilniaus Žemutinės
pilies rūmų, vadinamųjų Valdovų rū
mų, įvardytų „Lietuvos valstybingumo
simboliu“, atstatymą. Atstatymo lobis
tai pasinaudojo politine konjunktūra,
numodami ranka į žadėtą tarptautinės
konferencijos, kurioje būtų svarstomas
tokio atstatymo prasmingumas, rengi
mą, ir dabar ragina baigti diskusijas
ir netrukdyti dirbti. Pripažįstant, kad
informacijos tiksliam jau XVII a. suny
kusio pastato atkūrimui nepakanka,
kad pačiai idėjai priešinasi nemažai
specialistų, Valdovų rūmų atstatymas
pateikiamas kaip istorinio teisingu
mo ar net atsiteisimo aktas, turintis
užg yd yt i Liet uv os tikr ov ės žaizd ą,
kažką iš esmės pataisyti ar atitaisyti
dabartyje ir ateityje.
Didelės lėšos skiriamos rūmams pro
jektuoti ir statyti, o ne antrą dešimt
metį besitęsiančių kasinėjimų radi
niams tyrinėti, saugoti ir populiarinti,
t. y. pirmenybė atiduodama lietuviš
kųjų šlimanų vaizduotėje gyvuojančių
rūmų maketui, o ne autentiškiems
sen ov ės lik uč iams. Sprend žiant iš
kalbų, tiems likučiams naujai pastaty
tuose rūmuose turėtų atsirasti vietos
šalia daugybės kitų dalykų – Pasaulio
lietuvių menės, „Istorinių tradicijų“
teatro, turistų informacijos centro...
Sugalvoti, kuo užpildyti didžiulį plo
tą, reikės, nes visų Lietuvos muziejų
turimais autentiškais XVI ir XVII a.
daiktais vargu ar pavyks apstatyti
bent tris būsimų rūmų menes.
Priklausau žmonėms, patekusiems
į Valdovų rūmų ir panašių atstatymų
priešininkų būrį. „Patekusių“, nes at
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statymo organizatorių akimis būta tik
dviejų nuomonių: jų ir visų tų, kurie
buvo „prieš“. Kadangi rimtos diskusi
jos dėl Valdovų rūmų pavyko išvengti,
liko neišgirstas siūlymas aptarti iškas
tų mūrų konservavimą, ieškoti būdų
juos ar jų dalį eksponuoti, steigiant
tyrimų centrą ir ekspoziciją, skirtą
Vilniaus pilims. Neliko vietos siūlymui
šiuolaikiškiausiais būdais pristatyti
dabartinį mūsų žinojimą apie objek
tą, neprisirišant prie rekonstrukcijos,
kurios netikrumą, jos kūrėjų viltimis,
kažkiek paslėps tinkas. Atrodo, kad
Valdovų rūmų tyrinėjimai su atstaty
mu pasibaigs ir kad po to planuojamas
dar vienas etapas – atstatyti Aukštu
tinę Vilniaus pilį.
Alternatyvūs atstatymui siūlymai
buvo remiami argumentu, kad dabar
tinės Lietuvos galimybės per menkos
panašiai ekstravagancijai, o atremia
mi tuo, kad be Valdovų rūmų Lietuva
esanti nevisavertė valstybė, nes „netu
ri ką parodyti“. Lyginant, pavyzdžiui,
su Ček ij a, tur inč ia per du šimtus
pilių, taip pat ir labai neblogai išlai
kytų renesansinių, juolab barokinių,
argumentas skamba liūdnai, nes aki
vaizdu, kad ir vėliau neturėsime „ką
parodyti“. Galima pavydėti Vaclavui
Havelui ir būsimiems Čekijos prezi
dentams Hradčanų pilies, bet vargu ar
galima tą „nelygybę“ atitaisyti.
Tačiau Valdovų rūmų atstatinėtojai
mano kitaip. Iš to manymo kyla pavy
dėtinas atkaklumas, per daugiau nei
dešimtmetį sugebėjęs įveikti daugybę
kliūčių ir, ko gero, apsivainikuosiąs
rūmų „atstatymu“. Pastarasis termi
nas verčia susimąstyti ne mažiau nei
„atstatymą“ skatinantis atkaklumas.
Juk, skeptiškai žvelgiant, kalbama
apie rūmų pastatymą. Tačiau skepsiui

vietos nelieka ten, kur gyvuoja reto
rika, primenanti Senojo Testamento
tremties tekstus apie Jeruzalės šven
tyklos atstatymą. Kalbose apie Val
dovų rūmų atstatymą galima įžvelgti
savitą Lietuvos valstybės „teologiją“.
Rūmų atstatytojai juos pateikia kaip
Lietuvos valstybingumo „vietą“, lietu
vių tautos centrą, kuriam
privalome jausti pareigą.
Ne atsitiktinai girdime
kalb as ir apie tai, kad
rūmų sugriovimas buvo
ne tik svetimų ir priešų
darbas, bet ir tautos nuo
dėm ė, už kur ią tur im e
atsiteisti jų atstatymu.
Todėl argumentai apie būsimo statinio
neistoriškumą nepasiekia tikslo – do
kumentinis tikslumas šiame kontekste
visai nesvarbus.
Iš siekiančių pastatyti Vilniaus Že
mutinės pilies rūmus kalbų galima
atpažinti, kad jie gyvena tam tikrame
laike, vadovaujasi tam tikromis vilti
mis, peržengiančiomis siaurus isto
rijos mokslo rėmus. Tą laiką galima
nusakyti trumpai – dabartis ir ateitis
priklauso nuo praeities. Praeityje buvo
didingiausi Lietuvos laikai, taip pat
ir tos didybės sugurimo priežastys,
sąl yg oj anč ios mūs ų dab arties sun
kumus. Atitaisę praeities klaidas ir
nepasisekimus, atstatydami sugriautą
didybę, mes tvarkome dabartį ir kuria
me geresnę ateitį, paklusdami Tautos
himno imperatyvui – „Iš praeities tavo
sūnus te stiprybę semia“.
Rom ant in is, į prae it į ats igr ęž ęs
laikas Lietuvoje buvo svarbus ne tik
XIX a., bet ir visą XX a. Sovietiniam
kalbėjimui apie statomą „šviesią atei
tį“, pateisinančią vargingos dabarties
sunkumus, priešinosi galvojimas apie
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pastabos
„šviesią praeitį“, nuo kurios dabartis
buvo jėga atplėšta ir todėl varginga.
Praeityje buvo mūsų ateities viltys –
atkūrimo viltys.
Prieš dvylika metų niekur nevedan
tį sovietinį „ateities statymą“ pakeitė
inst it uc ij ų, teis ių, vard ų, pad ėt ies
„ats tat ym as“, „atk ūr im as“, gyv ų ir
mir us iųj ų „sug rįž im as“. Praė jus io
dešimtmečio kasdienos kalbėjime nu
tolusi praeitis artėjo prie dabarties,
bet, kaip patyrėme, ja netapo. Praei
ties idealumas, darnumas dabarties
nepasiekė, jo nepavyko „atkurti“, bet
ne visos pastangos liovėsi. Valdovų
rūmai tai liudija.
Per pastarąjį dešimtmetį atsiradu
sios nedarnios, sudėtingos, sunkios
dabarties problemas vėlgi aiškiname
praeitimi. Ne ta didinga, o ta bloga,
dažn ai vis ai nes en a, dar šal ia gy
vuojančia, kibia ir galinčia sugrįžti.
Tiesa, kai kam ta prae it is atr od o
patraukli. Sovietinės praeities „su
grįžimas“ ar dar juntamas gajumas
irgi kelia arba viltis, arba baimes ir
sąlygoja tam tikrą „mažąjį“ istorinį,
dabartį paaiškinantį pasakojimą.
Bet bendras visuomenės pasitikė
jim as „did žiais iais pas ak oj im ais“,
apgyvendinančiais viltį didžioje pra
eityje arba mūsų kuriamoje geresnėje
ateityje, dyla, daugeliui jie nebeturi
prasmės. Žmonės gyvena vis didėjan
čioje dabartyje, už kurios sunku ką
nors įžvelgti. Nyksta praeities–da-bar
ties–ateities susietumo pojūtis, „čia ir
dabar“ praranda save pranokstančią
prasmę. Ir visai natūraliai kyla klau
simas: „Ar tai ir yra viskas, ko galima
tikėtis?“
Pastaruoju metu laiko, t. y. „praei
ties–ateities“, kryptį viešame mūsų
kalbėjime keičia judėjimas erdvėje.
Ofic ial ios e kalb os e mes „ein am e“,
„jungiamės“, „stojame“ į Pasaulio pre
kybos organizaciją, NATO, Europos
Sąj ung ą... Kaž in kok ia dal is mūs ų
tautiečių paprasčiausiai važiuoja ir...
išvažiuoja savo viltis sudėdami ne į
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ateitį ir ne į praeitį, o gyvenamosios
vietos pakeitimą.
Su ateitimi ir praeitimi susijusių šio
šimtmečio mūsų visuomenės lūkesčių
žlugimą ir iš to kylantį beviltiškumą
galima atpažinti ir tame, kad priva
taus rūpesčio sritis Lietuvoje, kaip,
bej e, ir vis am e Vak ar ų pas aul yj e,
nuolat plečiasi visuomeninių rūpesčių
sąskaita. Jei ateitis yra tik dabarties
pratęsimas, suprantamas, nors ir ne
patrauklus, noras ir siekis pasiimti
iš dabarties viską, kas tik įmanoma.
Todėl ir kalbos apie visuomenės naudą
vis dažniau palydimos ištartu ar pa
galvotu klausimu „o kas man iš to?“
Klausimu, liudijančiu vilties nebuvimą
ir įsitikinimą, kad pasaulis nesikeičia,
„didesniems nei mes patys“ dalykams
skirtos pastangos yra bevertės, viskas
yra tik tai, ką turime.
„Istorijos atkūrimu“ gyvenantiems
tok ie pas ik eit im ai atr od o vis išk as
nuosmukis, kurį stengiamasi gydyti
senu vaistu – didesniu istorijos „su
grąžinimu“. Valdovų rūmus norima
matyti kaip pasiaukojimo reikalau
jantį „visos tautos“, „visų lietuvių“,
„mūsų valstybės“ reikalą. Gali būti,
kad tai sunykusio „bendro labo“ ilge
sys. Antra vertus, atsirado patirtis,
kad istorija ir istoriniai dalykai mums
ats iv ėr us iam e vart oj im o pas aul yj e
gali būti gera prekė. Todėl Valdovų
rūmuose bus informacijos turistams
centras. O „atkūrimo“ darbai gali bū
ti pelningas užsakymas, darbo vieta
ar dar kokios naudos duoti. Tad apie
Valdovų rūmus, panašiai kaip apie
Jeruzalės šventyklą, būriuojasi ir nuo
širdžiai tikintys praeities garbintojai,
ir dabartyje įsišakniję pragmatikai,
ir prof es ion al ūs valst yb ės kun ig ai.
Entuziazmo, pasišventimo ir interesų
pynė tikriausiai rūmų statybą varys
į priekį ir 2009 m. jie, vienokie ar ki
tokie, jau stovės.
Taig i Rūm ų ats tat ym o paž ad ai
paskatino įvairiausias vienų viltis,
o kit us nuv yl ė, nes, jų akim is žiū

rint, pinigai, skirti šios „šventovės“
statybai, nepateks kitoms reikmėms
– knygoms, stipendijoms, mokykloms
ar ligoninėms. Valdovų rūmų atstaty
me vieni įžvelgia trokštamą praeities
atkūrimą, kiti – nenorimos praeities
sugrįžimą, treti – dabartinę naudą,
ketv irt i – mūs ų ofic ial ios kult ūr os
ėjimo į nieką, į aklavietę, į tuščius
konstruktus ženklus.
O kur rasti jėgų Vilčiai, išvaduojan
čiai iš baimių, kad praeitis pasikartos,
ar iš visk ą užg ož ianč io pris ir iš im o
prie jos? Ko galima tikėtis, juntant,
kad dabartis plečiasi iki begalybės,
užgoždama visus horizontus?
Gal vert a įsik laus yt i į Sen oj o ir
Naujojo Testamento kalbėjimą apie
Šventyklą, prie kurios raginama ne
prisirišti ir kitaip pažiūrėti į istoriją
ir savo gyvenimo patirtis. Šventajame
Rašte mums atveriama, kad nesame
suvaržyti praeities ir dabarties tęsinio.
Gyvename dabartyje, kuri priklauso
ne nuo praeities, o nuo ateities. Ta
ateitis yra kuriama exnihilo, iš nieko.
Būtent kuriama, o ne statoma. Todėl
mūsų viltis nėra apribota įsivaizda
vimu tik to, kas yra, ir to, ko mums
stinga. Mūsų viltis ir lūkesčiai turi
būti atviri nuostabai, nes Istorija nė
ra viešpats, ji turi Viešpatį, kuris gali
prikelti iš mirties. Tokia viltis leidžia
ir skatina veikti, bet neprislegia pri
klausomybe tik nuo mūsų sugebėjimų
ir nuo to, kas jau buvo.
Žin oj im as, kad tikr ai visk as yra
įmanoma, kad iš mirties yra žengęs
ir žengs nauj as gyv en im as, duod a
jėgų rytą išlipti iš lovos ir susitikti
su ateitimi, kuri nėra nei tik mūsų
padaroma, nei ateinanti tik iš pra
eities. Tai skatinanti gyventi Geroji
žinia – ateitis yra. O praeitis – ir du
pasibaigę tūkstantmečiai po Kristaus,
ir dešimt pastarųjų metų primena, kad
Dievas mums padaro vis naujų dalykų,
kurių nepajėgiame nei nuspėti, nei
įsivaizduoti.
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apžvalga
Darbotvarkėje – religingas
europėnas
Paulius Subačius

Religijos ir tikintieji Europos Sąjungos
inst it uc ij ų darb otv ark ėj e ats id ur ia
kur kas dažniau negu Lietuvos poli
tikų ir valdininkų tvarkaraščiuose.
Atsigręžti į religinę ir etinę plotmę
ES pareigūnus nuolat skatina šalių
narių katalikų Vyskupų Konferencijų
komisijos (ComECE), veikiančios nuo
1980 m., Vykdomasis komitetas ir sek
retoriatas. Protestantų bei ortodoksų
požiūrius dėl tradicinių vertybių ir se
nųjų socialinių saitų likimo perteikia
Briuselyje dirbantys Europos Bažny
čių Konferencijos (KEK) veikėjai. ES 
ideologai taip pat ne sykį yra skatinę
rel ig in es grup es bend rad arb iaut i
tarpusavyje ir su politiniais lyderiais
eurointegracinių procesų kontekste.
Minėtina buvusio Europos Komisijos
(EK) pirmininko Jacques’o Delors’o
inic iat yv a „Siel a Eur op ai“, kur ioj e
dalyvavo šešių konfesijų atstovai. EK
Politinių patarėjų grupė turi keturis
padalinius, iš kurių vienas rūpina
si būtent dialogu su Bažnyčiomis ir
religijomis. Palyginimui – kitos trys
formaliai lygiagrečios sritys: ekono
mika ir socialiniai reikalai, politiniai
ir instituciniai reikalai bei užsienio
ryšiai. Atrodytų, kad kuriamos su
pravalstybės piliečių tikėjimą Dievu
didžiausia biurokratinė žemyno įstai
ga traktuoja ne mažiau rimtai, negu
tų piliečių socialines garantijas arba
ES ir JAV santykius.
Kyla klausimas, kas lemia dėmesį
religinei ES dimensijai? Jos svarbos
suvokimas? Nuogąstavimai dėl šioje
srityje kylančių problemų, pavyzdžiui,
krikščionių ir musulmonų konfliktų?
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O gal vos tris tarn aut oj us tur inč io
minėto EK padalinio didinga iškaba
ir protarpiais nuskambančios komi
sarų frazės apie „eurodvasingumą“
tereiškia į administravimo universu
mą pretenduojančio aparato politiš
kai korektišką „tiksėjimą“. Pagaliau
nė nebūtina priešpriešinti išvardytų
spekuliatyvių galimybių. Mat eurokra
tija deklaruoja savo „pašaukimą“ regu
liuoti konfliktus, taigi svarbiomis ne
išvengiamai laiko problemiškas sritis,
skirdama joms atitinkamą institucinį
apipavidalinimą – juo įmantresnį, juo
konfliktas sunkiau įkandamas. Ko ver
tas ES įstaigų dėmesys Bažnyčioms ir
kaip realiai mezgasi dialogas, Lietuvos
tradicinių religinių bendruomenių va
dovai turėjo progos asmeniškai patirti
per pažintinį vizitą Briuselin, į kurį
šių metų liepos 1–3 dienomis vyko
EK kvietimu.
Man om e esant pras ming a trum
pai papasakoti apie šį vizitą trimis
aspektais: ko siekė EK pareigūnai,
kalbindami mūsų religinius lyderius,
kokius neraminančius klausimus apie
eurointegraciją kėlė pastarieji, kaip
susitikimų atmosferą paveikė ypač
marg a Liet uv os del eg ac ij os sud ė
tis – 19 žmonių atstovavo devynioms
konfesijoms. Pirmas svečius Karolio
Didžiojo konferencijų centre sveikino
už Lietuvą atsakingas EK Plėtros ge
neralinio direktorato darbuotojas An
dersas Henrikssonas. Jis be užuolankų
par eišk ė, kad šal ys e kand id at ės e
žiniasklaida nepakankamai ir dažnai
iškreiptai svarsto politinius, ekonomi
nius bei socialinius eurointegracijos

aspektus, todėl EK rūpi tiesioginis
kont akt as su dvas in iais lyd er iais,
kurių skleidžiama žinia pasiekia pla
čius visuomenės sluoksnius. Religinių
bend ruom en ių svarb ą ir eur oid ėj ų
sklaidos per jas galimybes Lietuvoje
minėjo visi susitikimuose dalyvavę
pareigūnai. Apie mūsų šalies narys
tę jie kalbėjo toli gražu ne tariamąja
nuosaka ir, praleisdami klausimus
„ar priims“ bei „kada priims“, svars
tė, kaip Bažnyčios gali prisidėti, jog
praktiškai nebesustabdomam procesui
iškiltų mažiau kliuvinių.
Tiek EK Generalinio sekretoriato vy
riausiojo patarėjo Jérфme’o Vignono,
tiek Politinių patarėjų grupės pada
linio dialogui su Bažnyčiomis vadovo
Michaelio Weningerio komentarai ver
tė manyti, kad svarbiausia Briuseliui
įdomi religijų funkcija – talka kuriant
pilietinę visuomenę. Dėl instrumenti
nio religijos traktavimo gana griežtai
replikavo arkiv. Sigitas Tamkevičius,
klausdamas, ar ES biurokratai nėra
panašūs į Lietuvos valdininkus, kurie
prisimena Bažnyčią tik tuomet, kai
nori ja pasinaudoti, tačiau pamiršta
met af iz in ę jos prig imt į ir pas kirt į.
Nors mintis, kad tinkamas Bažnyčios
misijos vykdymas yra geriausias įna
šas kuriant ateities Europą, Lietuvos
delegacijos narių lūpose skambėjo ke
lis sykius, vienintelis į ją adekvačiai
atsiliepęs pareigūnas buvo Politinių
pat ar ėj ų grup ės nar ys port ug al as
Miguelis Mesquita da Cunha. Jo žo
džiais, „tikėjimui nereikia Europos,
tačiau Europai reikia tikėjimo. Mels
kitės už Europą – jei ES susikūrimas
yra didis istorinis įvykis, už jį būtina
melstis. Savo supratimą, savo teologi
ją panaudokite aiškinti, interpretuoti
tam, kas vyksta Europai vienijantis“.
Šis pat ar ėj as, kur io komp et enc ij a
oficialiai apibrėžta kaip „Europos in
tegracijos filosofinė dimensija, ryšiai
su akademine aplinka ir religijo- mis“*,
su ent uz iazm u pas ak oj o apie sav o
šalies raidą ES ir parodė bene dau
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r e l i g i j a
giausia dėmesio specifinei tikėjimo ir
laicizmo priešpriešos Europoje pro
blematikai. Pirmiausia jo dėka mūsų
delegacijos pažinties su eurokratija
įspūdis buvo kiek spalvingesnis, nes
šiaip daugiausia susitikimuose vyravo
gatavi standartiniai atsakymai į bet

vert yb ių lik im as išs ip lėt us ioj e ES.
Krikščioniškų konfesijų atstovai, klau
sinėdami EK kalbėtojus, palietė platų
šeimos, gyvybės apsaugos problemų
ratą. Briuselėnai kone vienu balsu
teigė, kad eurointegracija palanki skir
tingoms tautinėms ir kultūrinėms ta

Lietuvos tradicinių religinių bendruomenių delegacija. Briuselis. 2001 m. liepa.
Jono Aleksandravičiaus nuotrauka

kokius klausimus – net ir tuomet, kai
teiraujamasi visai ne apie tai.
Tarp politikos apžvalgininkų žino
mą tezę, jog Briuselio aparate savo
nuomonę ir ES viziją turi tik aukš
čiaus io rang o asm en ys, pat virt in o
kitas neuniformiškai ir labai suinte
resuotai diskutavęs pareigūnas – EK
Plėtros generalinis direktorius Eneko
Land ab ur u Ill arr am end i. Jis kone
primygtinai ragino pradėti intensy
vesnį valdžios ir Bažnyčių dialogą bei
pačioms Bažnyčioms aktyviau reikšti
savo požiūrius dėl permainų, kurios
vykst a Eur op os šal ims sua rt ėj ant.
„Derėdamiesi su šalimis kandidatė
mis, mes keičiamės ir vertybėmis, ir
tikėjimu, o tai abejopai prasminga“, –
sakė ponas Landaburu. Jis apie reli
gingumą kalbėjo pabrėždamas, kad
asmenybės integralumas yra viena
iš ES vertybių.
Svarb iaus ia Liet uv os del eg ac ij os
nariams rūpėjusi tema – tradicinių
* Žr. http://europa.eu.int/comm/dgs/poli
cy_advisers/dialogue_religions_humanisms/
team/index_en.htm
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patybėms išsiskleisti, o tai, kas kartais
laikoma neigiamais jos padariniais,
tėra bendrųjų pasaulyje vykstančių
socialinių ir dvasinių procesų rezul
tatas. Reaguodami į  pasiteiravimus
apie ES nuostatas dėl religinio paveldo
puoselėjimo, bendruomenių turto grą
žinimo, naujojo religingumo apraiškų,
EK pareigūnai korektiškai skėsčiojo
rank om is, esą Eur op os bend ros ios
institucijos neturi kompetencijos nu
rod in ėt i, kaip tvark yt in i tam tikr i
vidiniai šalių reikalai, lįsti į etikos
sritį, spręsti dalykų, susijusių su sektų
plitimu etc.
Lietuvos pusė atkreipė dėmesį, kad
spaudimą tradicinėms vertybinėms
nuos tat oms bei jas pal aik anč ioms
institucijoms gali daryti ne vien tie
sioginės direktyvos, bet ir į bendrą
sociok ultūr in į org an izm ą anksč iau
įsil iej us ios e lib er al iaus ios e šal ys e
vyraujančios socialinės, administra
cinės bei teisinės praktikos. Briuselio
valdininkai įtikinėjo, kad poveikis bus
abipusis, t. y. stambus Vidurio ir Rytų
Europos blokas pajėgus reprezentuoti
ir ginti savo šalyse puoselėjamus įsiti

kinimus. Šiuo požiūriu bene konkre
čiausia buvo pono Weningerio mintis,
jog Lenkijos ir Lietuvos prisijungi
mas sus tipr ins nei giam ą Austr ij os
ir Airijos poziciją dėl homoseksualų
santuokų legalizavimo. Minėtą pa
stabą austras diplomatas išsakė su
akivaizdžiu pasitenkinimu dėl tokios
perspektyvos.
Eurooptimistinės gaidos vyravo ne
tik pokalbių su EK valdininkais, bet
ir susitikimo su Europos judėjų rabi
nų centro atstovu, KEK Bažnyčios ir
visuomenės komisijos direktoriumi
Keithu Jenkinsu bei ComCEC gene
ral in iu sekr et or ium i mons. Noл l iu
Treanoru metu. Tačiau lankymasis
Europos koplyčioje buvo lyg liūdna
tradicinių Bažnyčių ateities supra
valstybėje metafora. Didžiulių, spin
dinčių ES institucijų pastatų šešėlyje
prisiglaudusiuose kukliuose, nebaig
tuose įrengti ir, kaip pasakojo juos
globojantis tėvas Guy Martinot, vos
išgelbėtuose nuo sugriovimo maldos
namuose, kuriuos aptarnauja katali
kų bendruomenė, siūloma susikaupi
mo ir maldos galimybė visų konfesijų
krikščionims. Ne vienas delegacijos iš
Lietuvos narys juose pasijuto nejau
kiai. Ir ne tik todėl, kad karaimai ar
musulmonai negalėjo prisijungti prie
bendros „Tėve mūsų“ maldos. Ką tik
pakilus po oficialių pietų Romano Pro
di valgomajame, koplyčioje pernelyg
krito į akis netinkuotos gelžbetonio
plokštės ir kiti nepritekliaus požy
miai, į nekonfesiškumą panėšėjantis
rel ig in ių atr ib utų, vis os apl ink os
interkonfesiškumas.
Susitikimų ir pietų metu turėję pro
gos pabendrauti su iš viso dešimčia
EK ir Eur op arl am ent o par eig ūn ų,
Liet uv os trad ic in ių bend ruom en ių
lyderiai nuolat reiškė rūpestį dėl so
cialinių Ignalinos atominės jėgainės
užd ar ym o pad ar in ių. Kel is kart us
buv o grįžt a prie „Europ os dvas ios“
krikščioniškumo temos. Ponas Vig
non as aišk in o, jog dab ar „Eur op os
dvas ioj e“ siek iam a sul yd yt i krikš
čionių, musulmonų ir žydų dvasines
trad ic ij as, tačiau tą pad ar yt i lab ai
sunku. EK pareigūnams, atrodo, buvo
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gana netikėta šių svarstybų lietuviš
ka aktualizacija. Ponas Landaburu,
sav o kalb oj e akc ent av ęs nel engv ai
įveik iam ą įtamp ą tarp krikšč ion ių
ir musulmonų, su neslepiamos nuo
stab os išr aišk a veid e klaus ės i Lie
tuv os mus ulm on ų sun it ų Muft iat o
sekr et or iaus Adom o Asan av ič iaus
prakalbos apie šešis amžius trunkantį
taikingą musulmonų ir krikščionių
sug yv en im ą mūs ų krašt e – esą jis
galėtų būti pavyzdžiu visai Europai.
Ir kitų konfesijų atstovų laikysena
vizito metu nedavė nė menkiausios
galimybės įtarti, kad tarp tradicinių
religijų Lietuvoje esama kokios nors
įtamp os. Ark iv. Tamk ev ič ius sav o
ruožt u pon ui Wen ing er iui kalb ėj o
apie būtinybę palaikyti mažųjų kon
fesinių grupių paveldą.
Baigiant reikėtų sugrįžti prie kelio
nės išt ak ų ir išd av ų. Per anksč iau
EK surengtus Vengrijos, Lenkijos ir
kitų Vidurio Europos šalių religinių
bend ruom en ių vad ov ų viz it us, ES 
institucijas lankė tik katalikų bei liu
teronų vyskupai. Mūsų šalies dvasinių
lyderių kelionę pradėję rengti, tačiau
vėliau kitas pareigas užėmę diploma
tai privačiai išsitarė, kad planas pa

demonstruoti politinį korektiškumą ir
iš Lietuvos atskraidinti visų valstybės
pripažintų religijų atstovus gimė UR
Mo tarnautojų galvose. Po tam tikrų
peripetijų planas „įgijo kūną“. Supran
tama, Katalikų Bažnyčiai delegacijoje
buvo atstovaujama gausiausiai – greta
Vyskupų Konferencijos pirmininko,
į Briuselį vyko du kunigai ir du pa
sauliečiai. Sunku pasakyti, ar URMo
sumanymas davė geidžiamų vaisių –
įtikino EK pareigūnus, kad Lietuva
yra taikaus religinių bendruomenių
sugyvenimo ir valstybės tolerancijos
jų atžvilgiu pavyzdys. Prisiminkime –
EK pirmiausia vylėsi, kad po asme
niškos religinių lyderių pažinties su
Briuselio koridoriais, euroidėjos bus
retransliuojamos jų autoriteto dėka.
Šio tiksl o įgyv end in im as ties iog iai
priklauso nuo bendruomenės, į kurią
dvasiniai vadovai gali apeliuoti, mas
to. Žodžiu, Lietuvos ir ES valdininkų
siekiai prasilenkė. Užtat neprasilenkė
delegacijos narių interesai – prie pietų
stalo visi rado bendrųpokalbio temų.
O Sentikių Bažnyčios atstovai šio vi
zito dėka dar ir pirmąsykį gyvenime
pamatė, kaip atrodo pasaulis į vakarus
nuo Lietuvos.


Popiežių Herkulis
prie rojaus vartų
Mikalojui Kuziečiui – 600 m.
Gediminas Mikelaitis

Vienas žymiausių ir universaliausių
vėlyvųjų Viduramžių ir ankstyvojo
hum an izm o asm en yb ių Mik al oj us
Kuzietis (1401–1464, tikroji pavardė
Krebsas) – Bažnyčios veikėjas, kardi
nolas, teologas, filosofas, gamtamoks
lin ink as – įsim int in a šiuol aik in io
Eur op os vien ij im os i fig ūr a. Gim ęs
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Kuese prie Mozelio upės (dabartinėje
Vokietijos Reinlando Pfalco žemėje),
nuo penkiolikos metų Heidelbergo,
vėliau Padujos universitetuose studi
juoja Bažnyčios teisę, 22 metų tampa
Doctor decretorum. Nuo 1425 m. dirba
Tryr o ark iv ysk up o teis ės pat ar ėj u
ir Keln o univ ers it et e, vad ov auj ant

Heimerichui von Kampui, studijuoja Alberto Didžiojo, Raimundo Luli
jaus, Mokytojo Ekharto raštus. Nuo
1430 m. ima sakyti pamokslus (išliko
beveik 300). Kunigu įšventintas tik po
1436 m. Bazelio, Feraros, Florencijos
Susirinkimai 1432–1445 m. tampa jo
veiklos arena. 1438–1449 m. Mikalo
jus Kuzietis – popiežių Eugenijaus IV
ir Mikalojaus V apaštališkasis legatas
Vokietijos žemėse. 1448 m. pakeltas
kardinolu, 1450 m. paskirtas Brikse
no vyskupu, 1458–1464 m. popiežiaus
Pijaus II generalinis vikaras Romoje.
Mirė Todžio mieste Italijoje.
Už tokios įprastinės Viduramžiais
dvasininko karjeros kreivės – permai
ninga jo, kaip Bažnyčios reformato
riaus ir krikščionių vienytojo, veikla.
Kuzietis ėmėsi įgyvendinti Bazelio
Sus ir ink im e išk elt us užd av in ius:
stiprinti krikščionių tikėjimą, taiky
ti krikščionis, reformuoti Bažnyčią.
Ypač buvo aktualus pastarasis užda
vinys: vyskupų rinkimas, popiežiaus
įtakos apribojimas dalijant tarnybas,
popiežiaus rinkimų reglamentacija
ir kard in ol ų kol eg ij os sud ar ym as.
Tai buvo tikrai reikalingi dekretai,
bet kad jie tapt ų tikr ov e, reik ėj o
pop iež iaus prit ar im o. Bet kaip tik
tuo laikot arp iu užv ir ė kov os tarp
pop iež iaus virš en yb ės šal in ink ų ir
konsiliaristų (Susirinkimo viršenybės
šalininkų). Bazelyje tikėjimo dogma
paskelbus Susirinkimo viršenybę po
piežiaus atžvilgiu, Kuzietis iš pradžių
palaikė konsiliaristus, bet pamatęs,
kad gresiantis Bažnyčios valdymo ski
limas gali pakenkti visos Bažnyčios
santarvei, ima palaikyti popiežiaus
šalininkus. Tai ne Kuziečio neapsi
sprendimo dalykas, o aukštesnės Baž
nyčios paskirties įžvelgimas, siekimas
conc ord ant ia cath ol ic a, band ym as
sutaikyti Bažnyčią ir valstybę (kuni
gaikščius ir karalius). Nepaisydamas
popiežiaus valdžios silpnumo ir Baž
nyčios klaidų, jis ypač rūpinasi taika
ir stabilumu Europoje. Jo įsitikinimu,
tai galima pasiekti tik susitaikius ir
susijungus su Rytų Bažnyčia. Kaip
tik Kuzietį 1437 m. popiežius siunčia
į turkų apsuptą Konstantinopolį su
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Stačiatikių Bažnyčia parengti uniją,
kuri buvo pasirašyta Florencijos Su
sir ink im e 1439 m. Pan aš ios unij os
taip pat sud ar yt os su maž esn ėm is
Rytų Bažnyčiomis: monofizitais armė
nais, nestorianistais, jakobitais ir kt.
Lankydamasis daugelyje Vokietijos
žemių miestų, nepabūgęs popiežiaus
priešininkų ir karštai su jais disku
tuod am as Eug en ij aus IV Herk ul iu
pramintas Kuzietis vis dėlto pasiekė,
kad vokiečių kunigaikščiai (tiesa, jau
po šio popiežiaus mirties) pripažintų
popiežiaus primatą. Turkams užėmus
Konstantinopolį ir šmėkščiojant Eu
ropoje grėsmei „Turkai prie Romos!“,
Kuzietis iškelia rizikingą, anuomet
negirdėtą susiskaldžiusioje Europoje
mintį: religinę toleranciją pagrindžia
įsitikinimu tiesa.
Jis rag in a siekt i rel ig in ės taik os
vien oj e rel ig ij oj e, pas ir eišk ianč ioj e

keičia garbinimo objektų vienovės.
Mikalojus Kuzietis Bažnyčios kelio
taisymą motyvavo ne formaliais kom
promisais, o mąstymo jėga, keičiančia
sus ting us ią mok ykl in ę plat on išk ą,
arist ot el in ę, schol ast in ę pas aul io
sampratą. Jis neklausia, kaip anks
tesni mąstytojai, ar egzistuoja Dievas,
kokie yra jo buvimo įrodymai ir pan.,
o kelia mintį: kaip galima pažinti Die
vą? Remdamasis Antikos mąstytojais
(Aristoteliu, Platonu, Plotinu, Prok
lu), Pseudo Dionisiju Areopagiečiu,
Ekhartu, taip pat Tomu Akviniečiu,
Kuzietis tokiu Dievo pažinimo keliu
pasirenka apofatinę (negatyviąją) te
ologiją. Be jos sunku būtų įsivaizduo
ti, jo manymu, ir pozityviąją teologiją,
nes be pirmosios Dievo negarbintume
kaip begalinio, o veikiau garbintume
kaip stabm eld išk ą atv aizd ą. Mūs ų
ribotas protas negali vien iš panašu

Vokiečių kunigaikščius privertusio suklaupti Kuziečio skrybėlės raištelius laiko popiežius.
1538. Medžio raižinys. J. Kyrneuso poleminio veikalo Des Bapsts Hercules wider die
Deutschen titulinis puslapis

tik skirtingais ritualais. Viena vertus,
tolerancija kaip pliuralistinis religijos
supratimas, antra vertus, katalikiška
intelektuali misijų paskirtis įgalino
rasti dvasines prielaidas vienijimosi
formulei una religio in rituum varie
tate. Kultų įvairovė kylanti iš kultūrų
įvairovės, bet garbinimo įvairovė ne
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mo, pagal analogiją suvokti tikslios
tiesos apie daiktus. Protas, Kuziečio
teigimu, toks pat artimas tiesai, kaip
daug iak amp is – aps krit im ui, t. y.
jis niekada nepasidarys jam lygus.
Prot as sant yk iauj a su ties a, kaip
gal im yb ė su abs ol iuč ia būt in yb e.
Taigi dalykų esmė, kaip būties tiesa,

iš principo nesuvokiama, ir žmogus
stengiasi pažinti tik savo nežinojimą.
Savo nežinojimo pažinimą vokiečių
mąstytojas vadina iš Augustino pasi
skolintu terminu – mokytu nežinojimu
(apie tai jis parašė pagrindinį trijų
dalių veikalą „De docta ignorantia“).
Tobulas išmintingas žinojimas pasie
kiamas, kai parodomas mokytumas
savo paties nežinojime ir taip labiau
priartėjama prie tiesos.
Iš mokyto nežinojimo išplaukia iš
vada, kad Dievas neišreiškiamas, nes
yra iš esmės neįvardijama begalybė.
Arčiau tiesos esame, kai apie Dievą
kalbame neigimo būdu, nes Pseudo
Dionisijo Areopagiečio teigimu, „jis
nėra nei tiesa, nei protas, nei šviesa,
nei kažkas, ką būtų galima išreikšti
žodžiais“, o tik begalybė amžinybėje.
Kuziečio žodžiais, „prie rojaus vartų
dingsta visos sąvokos“.
Klasikinę metafiziką, neoplatonizmą
Kuzietis jungė su renesansiška mate
matine gnoseologija, kai nuo būties
buvo pasukta į sąmonės apmąstymą.
Plotino emanacijų teorija interpre
tuoj am a Ekharto minimais Visatos
susitraukimo (complicatio) ir išsiru
tuliojimo (explicatio) teiginiais. Dievo
vienovė pasireiškia pagal priešybių
vienybės (coincidentium oppositorum)
principą, o ryškiausia Kūrėjo kūry
bingumo apraiška – žmogaus protas.
Aukšč iaus ioj o paž in im ui Kuz iet is
pasitelkia renesansišką mathesis uni
versalis – mistinę, simbolinę matema
tiką. Skaičiui suteikiama universali,
pažintinė, ontinė funkcija, jis vadi
namas proto, kaip pasaulio kosmog
rafo, pirmavaizdžiu, o protas – Dievo
pirmavaizdžiu. Matematika paremta
Kuziečio filosofija tapo pamatiniu Re
nesanso kosmologijos stulpu.
Cus an us draug ij os konf er enc ij os
šių metų pavasarį Vokietijoje, taip
pat nauj aus i tyr in ėj im ai 1 išk el ia
šiuos pag rind in ius Kuz ieč io darb ų
1
Beierwaltes W., Platonismus im Chris
tentum, Frankfurt am Main, 2001; Flasch K.,
Nicolaus Cusanus, München, 2001; Meffert
E., Nikolaus von Kues, Stuttgart, 2001; Win
kler N., Nikolaus von Kues zur Einführung,
Hamburg, 2001.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 9

k u l t ūr a
teiginius: 1) pasaulio pagrindą suda
ro vienybė ir dvasia; 2) tai, kas tikra,
yra tiesa; 3) žmogus yra visų daiktų
matas; 4) žmogus, kaip antrasis Die
vas, kuria kult ūr ą. Kiekv ien as šis
teiginys susijęs su tradicija ir su jos
„pataisymu“. Be poveikio Giordani’ui
Bruno ir Galileo Galilei’ui, iki XIX a.
jis buvo žinomas kaip pirmasis vokie
čių kardinolas (prisimintas tik René
Descartes’o ir Gott fried o Wilh elm o
Leibn iz o), o Joh ann as Wolfg ang as
Goethe, Friedrichas Wilhelmas Schel
lingas, Friedrichas Schlegelis jį turėjo
atrasti iš naujo. Kuzietis davęs prad
menis Alberto Einsteino reliatyvumo
teo rij ai, dar yd am as priel aid ą, kad
beg al in ė Vis at a net ur i cent ro. Iš
jo pažinimo teorijos eina gija į Im
man ue l io Kant o apm ąst ym us apie
„daiktą savaime“, o Georgo Wilhelmo
Friedricho Hegelio filosofijos dialek
tikoje atsispindi vokiečių kardinolo
coincidentia oppositorum.  Jėzų kaip
kosminį paveikslą iš jo nusižiūrėjo
Teilhard’as de Chardinas. Jo skelbta
pasaulio religijų tolerancija inspiravo
Gottholdą Ephraimą Lessingą para
šyti „Nataną Išmintingąjį“. Mistinius
Kuziečio filosofij os ir teologijos ele
mentus perėmė broliai Schlegeliai ir
Franzas Xaveras Baaderis2.
Iš pirm o žvilgsn io grem ėzd išk a
ir uždara Kuziečio filosofija iš tiesų
reikšm ing a šiuol aik in ei pol it in ei
minčiai. Demokratijos teorijai svar
bu, kad pavaldinys yra hierarchijos
grandis, ir nėra vadovo be pavaldinio.
Kuziečio filosofinė mintis – Vakarų
pliuralistinės visuomenės pranokėja,
išt ik im yb ę princ ip ams ir tvirt um ą
jungianti su kuo didesne šiuolaikine
tolerancija.
Panašiai kaip kai kurie dabartiniai
aukšt i vok ieč ių dvas in ink ai, pvz.,
Josephas Ratzingeris, Karlas Lehma
nas, Walteris Kasperis ir kt., Kuzietis
įstengė jungti aukšto Bažnyčios refor
2
 Lietuvoje apie Kuzietį rašyta nedaug: Pra
nas Dovydaitis „Kosmose“ (1933) apžvelgė
Kuziečio darbus, kelios ištraukos iš De docta
ignorantia („Filosofijos istorijos chrestomatija.
Renesansas“, Vilnius, 1984), keli puslapiai
Gintauto Mažeikio knygoje „Renesanso sim
bolinis mąstymas“, Šiauliai, 1998.
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matoriaus pareigas su teologine bei fi
losofine kūryba. Jo veikalai,  parašyti
kelionėse, atliekant Bažnyčios misiją,
dažnai vadinami filosofija nuo arklio
balno. Bet tai mąstymas, gilinantis ir
argumentuojantis Bažnyčios veiklą ir
Bažnyčios politiką, atnaujinantis ir
dinaminantis ano meto teologines ir

filosofines idėjas. Dėl to visai šviežiai
skamba abato Johanno Trithemijaus
(XVI a.) vertinimas: „Kuziečio dvasia
apėmė visas žmogaus žinojimo sritis,
bet jo žinojimas išplaukė iš Dievo ir
vieną turėjo tikslą – Dievo garbinimą
bei žmogaus ugdymą. Iš jo mokslo ga
lima mokytis tikros iššminties“. 

Tinkluose įsipainiojus
Manfred
 as Žvirgždas

Komp iut er is ir kult ūr a – šiand ien
madinga ir banalybių link svarstymus
lengvai pastūmėjanti tema. Kas stip
resnis, kuris nugalės – toks klausimo
kėlimas suponuoja prielaidą, kad tarp
šių žmogiškosios veiklos sferų neiš
vengiamas antagonizmas; taip tarsi
atsisakoma pripažinti, kad keitimasis
žiniomis yra bendrosios kultūros dalis,
reikšmingai ją praplečianti. Yra išsila
vinusių žmonių (ypač vyresnės kartos),
kuriems naujosios technologijos kelia
baimę ir susirūpinimą: informacijos
nevaldomas srautas jiems – lyg džinas,
kurį nerūpestinga ranka paleido iš bu
telio. Kraštutinė intelektualo pozicija
– panieka naujovėms, pvz., rašytojas,
Nobelio premijos laureatas Günteris
Grassas nebijodamas pasirodyti kon
servatyvus kategoriškai atsiliepia apie
informacijos mainų sistemą: „Tai nau
ja vienatvės forma. Esu senamadiškas,
net ur iu komp iut erio“1. Sut inkam a,
kad procesas neapgręžiamas, tačiau
siek iam a suk urt i įvair ių kont rol ės
svertų, kuriuos gausėjantys techno
loginės pažangos apologetai smerkia
kaip nereikalingus suvaržymus. Jei
kultūrą reikia ginti nuo tikros ar įsi
kalbėtos invazijos, – vadinasi, ji silp
nesnė, lengvai pažeidžiama, sunkiai
1
Cit. pagal: „Kas yra informacinė visuome
nė“, in: www.artium.lt/brevi/pazistant
2
Ibid.

prisitaikanti prie pokyčių? Kiti sako:
priešingai, interneto dėka muziejai ir
knygų saugyklos, prieštaringiausių
nuomonių ir teorijų rinkiniai ar tel
kiniai tapo visiems prieinami (tiesa,
medžiagos pateikimą juridiškai riboja
autorių teisių įstatymai), kiekvienas,
įkėlęs koją į jam patinkamą svetainę,
gali įsitraukti į problemos svarstymą
(kitas klausimas, ar visada jis pasi
rengęs diskutuoti, ar realiai vertina
savo intelektines pajėgas, ar tiesiog
ieško progos išsikeikti – tokių pavyz
džių gausu elektroninių dienraščių
skiltyse, kur žodis suteikiamas skai
tytojams-komentuotojams).
Informacija ššiandien atrodo priei
nama bet kam, tačiau kyla problema,
kaip ja pasinaudoti. Teoretikai kalba
apie gilėjantį plyšį tarp technologiškai
pirmaujančių ir atsiliekančių valsty
bių. Mariaus Povilo Šaulausko teigi
mu, „Informacijos visuomenė didina
socialinę, turtinę nelygybę tiek viduje,
tiek išorėje. Praktiškai yra viena vals
tybė – JAV, kuri diktuoja savo sąlygas
visam pasauliui. [...] Mes turime kelti
klausimą ne kaip pasivyti Ameriką
(nejuokinkim žmonių) ir pakeliui pra
lenkti Europą, o kaip SUŠVELNINTI 
skaitmeninį sklastą“2. Kiti diskusijos
dalyviai labiau linkę pabrėžti, kad pas
taruoju metu informacija gali manipu
liuoti ir specialaus pasiruošimo neįgiję
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entuziastai, kai kas net su savotiška
nostalgija prisimena laikus, kai norint
pasinaudoti kompiuterio teikiamomis
gal im yb ėm is, anot Kaz io Alm en o,
„reikėjo turėti giluminį žinojimą“. Tai
ne vien darbiniai įgūdžiai, bet ir tam
tikras esminis kodas, raktas, be kurio
duomenų lobynas liks neprieinamas.
„Informacija ir anksčiau buvo laikoma
foliantuose, manuskriptuose, reikėjo
tam tikrų žinių, kad prie jos prieiti:
atsirakint spyną, surinkt kodą“3. Ne
galima palikti tautos be galimybių
protingai naudotis šiais turtais; pir
miausia intelektualai turėtų stengtis
pratinti eilinius žmones prie naujai
sus id ar ius ių apl ink yb ių, ats arg iai
perspėti apie piktnaudžiavimus, ta
čiau neprisidėti prie įvairiausių fobijų
radimosi ir plitimo.
Apie hum an it ar in ės kult ūr os ir
techn ol og in ių išr ad im ų sant yk ius
kalbama jau daugiau kaip šimtmetį.
Rad ij o, tel ef on o, fot og raf ij os, kin o,
televizijos įsiveržimas į kasdienybę
kadaise atrodė stebuklas, sujudinan
tis civilizacijos pagrindus, visi iki tol
buvę amžiai būdavo pravardžiuojami
tamsiaisiais arba idealizuojami kaip
saul ėta žmon ij os vaik yst ė, nel yg u
asm en in ės nuos tat os. Kit os kult ū
ros sritys turėdavo, vienų nuomone,
atsižvelgti į realijas, kad menininkų
kūriniai liktų aktualūs ir suprantami
pasikeitusiai visuomenei, kiti manė,
kad būtina vengti vienadienių naujo
vių, išlaikyti orų atstumą, laiduojantį
ateinančių kartų (kurioms kažkodėl
su naivia viltimi priskiriamas imu
nitetas technologijos „užkratui“) pri
pažinimą.
Elektroninės informacijos vartoto
jų bendrija pastaruoju metu linkusi
teigti atstovaujanti besiformuojančiai
tradicijai, tam tikram tęstinumą įgi
jusiam gyvenimo ir mąstymo būdui:
pran eš am a apie ketv irč io amž iaus
jubiliejų, kurį pažymi „svarbiausias
XX a. žaisliukas – asmeninis kompiu
teris“ (jo „kaltininkai“ – JAV išradė

jai Stev e’a s Wozn iak as ir Stev e’a s
Jobsas), taip pat apie serijinio IBM
kompiuterio dvidešimtmetį. Tai fak
tai, turintys liudyti, kad informacinės
technologijos nebegali būti vertinamos
kaip vienadienio mokslininkų žavėji
mosi objektai. Į interneto erą įžengęs
pas aul is yra iš esm ės pak it ęs. Jau
ir liet uv ių tyr in ėt oj ai, soc iol og in iu
aspektu aprėpiantys tuos pokyčius,
pažymi, kad susidarė iki tol nežino
ta tinklažmogių padermė, įsisteigė
unik al us „kib erk ult ūr os“ veik im o
laukas su savomis institucijomis ir
pretenzijomis į alternatyvų tikrovės
vaizd av im ą. Kaip teig iam a vien oj e
aut orit et ing ų užs ien io spec ial ist ų
teiginiais žongliruojančioje studijoje,
„interakcija per binarinius kodus ir
vis spartėjantis pasikeitimas skaitme
niniais duomenimis tradicinę kultūrą
leidžia suvokti kaip kiberkultūrą, ko
munikacijos proceso dalyvių veikimo
erdv ę kaip kib er erdv ę, int ern et in ę
erdvę, „tinklažmogių“ veikimo zoną,
rea l yb ės sąv ok a keič iam a alt ern a
tyvios realybės apibrėžimu“4. Mums
įprastą bendravimo etiketą išstumia
sąl yg išk ų bin ar in ių kod ų žaism as,
kur „taip“ gali reikšti „ne“ ir indivi
das yra linkęs pasislėpti už patogios
virtualumo kaukės. Jis yra ir nėra tuo
pat metu, išsiskiria visur brukama
savo nuomone ir sykiu nė nepastebi
gres ianč ios žod žio infl iac ij os: elek
troninėje komunikacijoje dažniausiai
svarbus pats „apnuogintas“, viena
reikšm is pran eš im as, o ne ats kir ų
žodžių prasmė; kita vertus, ir patys
teiginiai (tai, kas pranešama) pasiro
do esą nepatikimi ar nepatikrinami.
Dėl bendravimo internetu specifikos
mažėja poveikio adresatui galimybių,
išnyksta emocinis pradas (jį iš dalies
atstoja sutartinių ženklų, imituojan
čių reiškiamą liūdesį ar džiaugsmą,
sampynos :), :( ir t. t.).
Ką ir kalbėti apie kultūrinius poky
čius, jei ignoruojama ar apverčiama
net biologinė priklausomybė konkre

čiai lyčiai (interaktyvaus kontakto me
tu pašnekovas naudojasi anonimišku
mu, gali atskleisti slaptąsias (taip pat
ir „tamsiąsias“) savo asmenybės puses:
vyrai prisistato kaip moterys ir pan.).
Ind iv id as nes ij auč ia esąs stabil us,
baigtinis, jo asmenybė susidvejinusi
(paklūstanti „binariškumo“ logikai),
jis nuolat kažką atradinėja, nėra tik
ras net dėl savo tapatybės, savęs at
radimas jam nėra joks džiaugsmingas
įvykis, bet būtina kasdienė procedūra:
„refleksyvumas pasireiškia kaip nuo
latinė kaita. Aš esu ne tai, kas esu, o
kokį aš save padarau. Akcentuojami
tiek psichologiniai, tiek kiti veiksniai,
tačiau svarbiausiu dalykutampa sa
vikūra, savęs kūrimas“5.
Kaip matyti, bendravimas „kiber
zonoje“ suteikia žmonių santykiams
daug painiavos; tarp savo daugialy
pių ego susipainiojęs individas, atro
do, kaip tik ir yra tas į jokius rėmus
netelpantis postmodernus padaras,
nervingai ieškąs savęs ir dėl nieko
neužtikrintas. Virginijaus Savukyno
nuomone, interneto kultūra tik už
baigia individualizmo triumfą, prasi
dėjusį XVIII a., kai kilo tikrai rimtas
susid om ėj im o spausd int u žod žiu,
knyga bumas: žmogus tapo vidujai
turt ing esn is, tač iau ir vien iš esn is
(tad, atrodo, Grassas šiuo požiūriu
teisus): „Žmogaus savasis „Aš“ persi
kelia iš aikščių ir karnavalų į uždaras
erdves. Viešosios erdvės tampa rei
kalingos tam, kad būtų įgyvendinta
tai, kas yra subrandinta savajame,
privačiame pasaulyje“6. Kita vertus,
virtualumas, kaitos neišvengiamybė
yra priešinga tradicijai (steigties ir
saugos santykiai, kurie, anot Arūno
Sverdiolo, apibrėžia kultūros esmę,
link ę kat ast r ofišk ai išs id er int i: be
paliovos steigiamos įvairios nebūtos
vertės, bet nebėra ką saugoti...). Koks
yra internetinės bendruomenės santy
kis su raštija, ko rašto žmonės ieško ir
ką kuria toje dar retokai apgyvendin
toje teritorijoje, kurioje ateityje žada

3
 Žilvino Beliausko pasisakymas, in: www.
artium.lt/brevi/pazistant
4
Matulionytė R., „Lyties tapatumo problema

informacinėje kultūroje“, in: www.eforma.lt/
studijos1.htm
5
Ibid.

6
Savukynas V., „Skaitymo praktika ir In
ternetas“, in: www.artium.lt/brevi/pazistant/
skait.html
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knibždėte knibždėti idėjų ir naujovių?
Kas laukia lietuvių literatūros?
Mūsų krašte dar sunkoka aptikti
rimtesnių interneto pretenzijų būti
alternatyva tradicinei kultūrai, t. y.
dar negausu mėginimų dubliuoti kul
tūros savaitraščiuose analizuojamas
tem as, pat eikt i išs am ią įvyk ių bei
reišk in ių pan or am ą. Daug pas ak o
faktas, kad rugpjūčio mėnesį dauge
lis su kultūrine informacija, knygų
apžvalgomis susijusių svetainių gali
sau leisti atostogauti, t. y. nusiženg
ti operatyvumo principui. Internete
esam a kel ių liet uv išk ų dienr ašč ių
elektroninių versijų, jose pasitaiko
įdom esn iam spekt akl iui ar film ui
skirtas straipsnis, tačiau dienraščiai
interneto lankose laikosi lengva ranka
taikomos „žirklių politikos“, pirmiau
sia apkarpydami „neesminę“ kultūros
skiltį. „Lietuvos žinioms“ visoks me
nas lengv ai telp a į resp ekt ab il iam
miesč ion iui svet im ą, skand al ais ir
pigaus vyno aromatu viliojančią „Bo
hemos“ lentynėlę, iš „Lietuvos ryto“
„Mūzų malūno“ į pasaulinį tinklą jau
kelinta savaitė metamas daugiausia
teatro sceną bei užkulisius nušvie
čiant is rep ort až as (krypt ing um as,
galintis atvesti prie tendencingumo).
Dar yra „Literatūra ir menas“ bei „7
meno dienos“, kurios nei prisitaiko
prie spartaus informacijos perdavimo
tempo, nei prikausto dėmesį minties
gelme. Spausdinti variantai solidesni,
nors poligrafiniu kuklumu ir atspin
dintys skaudžią tiesą apie poslinkius
mūsų visuomenės prioritetų srityje.
Internete pateiktos lietuviškų kny
gų recenzijos trumpos ir mėgėjiškos,
pasitenkinama nuskenuojant viršelio
pirmąjį puslapį ir kartais paraidžiui
nurašant anotaciją iš ketvirtojo (www.
tvnet.lt/lifestyle/knygos).
Šiek tiek daugiau pastangų įdėta
ruošiant knygų apžvalgas svetainėje
www.skaityta.lt, čia galima iš stiliaus
atpažinti malonius, literatūrologinio
priekabumo taip ir neįgijusius žmones,
mėgstančius nepretenzingus laisvalai
kio pasiskaitymus, tačiau neturinčius
pern el yg daug laik o neg ail est ing ai
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teksto vivisekcijai. Užsimojama ap
tart i tik ger as, teg ul kart ais ir ne
pačias šviežiausias knygas, ir būtų
net eis ing a tvirt int i, kad rec enz en
tai pataikautų kuriai nors leidyklai;
jei apskritai kam nors čia siekiama
įtikti, tai nebent kiek prakutusiems
paaugliams bei visiems sunkiai su
augantiems. Naivu tikėtis, kad šioje
jaunatviškai klegančioje draugijoje
kas nors paminės, tarkim, „Lietuvių
literatūros enciklopediją“; tuo tarpu
Stepheno Kingo, Ray’aus Bradbury
ar „Mikės Pūkuotuko“ gerbėjai tik
rai ras tai, ko ieško. Tai tipiška ne
pač ios prasčiausios rūšies masinės
literatūros kūriniams įvertinti skirta
tribūna, iš kurios prabylama tiems,
kur ie skaito „nea ts ij ungd am i“ nuo
kasdienių rūpesčių. Jie yra reikšminga
skaitytojų dauguma, kurios skonio ir
pageidavimų čia paisoma: „Šis pro
jekt as buv o prad ėt as tik int is, kad
dar yra žmonių, nors ir vaikštančių
po Internetą, bet vis tik skaitančių
įprastas, mielas, pietų stalu kvepian
čias, troleibuso kratymą pamenančias
popierines knygas“7.
Akad em in ė publ ik a, nors ir kra
toma tuose pačiuose troleibusuose,
atviro žavėjimosi kokia nors knyga

nerodo (tokie etiketo reikalavimai –
rimtoje analizėje privalu apsieiti be
emocionalių šauktukų; objektyvumas
dažnai padvelkia nuoboduliu): moks
linei studijai ne vieta ant pietų stalo
(kad ir kaip entuziastingai kai kurie
pos tmod ern ist ai gret int ų pat rauk
liai parašyto teksto bei kulinarijos
„šed evr ų“ teik iam us mal on um us),
pigus popul iar um as šioj e draugijo
je ign or uoj am as. Liet uv išk ų elit o
svetainių, skirtų rimtajai kultūrai,
o ne vien prog ram uot oj ų laisv al ai
kiui paįvairinti, galima išskirti vos
kelias. Pirmiausia tai VU lituanistų
oficialus griežtos struktūros leidinys
„Lit er at ūr a“, nes en iai įvilkt as ir į
elektroninį drabužį (www.literatura.
lt, vyr. red akt or ius Giedr ius Vil iū
nas). Internetinis žurnalo variantas
čia žengia pirma spausdintinio, jame
ats is pind i daug iaus ia tarp sen oj o
universiteto sienų kunkuliuojančios
aistros, leidžiama pašaliniam stebė
tojui įvertinti uždaruose sambūriuose
diskutuojamas problemas. Skaitytojų
teismui pateikiami ne vien moksli
niai straipsniai, akademinio laipsnio
7
„Skaityta. Gavau. Perskaičiau. Parašiau“,
in: www.skaityta.lt
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siekiančiųjų surinkta ir savitai inter
pretuota medžiaga, bet ir oponentų
kalb os, rep ort ažai apie lit er at ūr os
lankose vykstančius aštriausius gin
čus. Ilgai manyta, kad nėra ko eiti į
viešumą su specifine literatūrologijos
terminija, kurios nesuvoks nė eiliniai
ped ag og ai ar lit ua n ist ik os moksl ų
ragavę korektoriai, ką ir kalbėti apie
techn in io suk irp im o int el ig ent us.
„Siauro ratel io“ komp leks ą pad ed a
įveikt i būt ent pas aul in is tink las,
kuriam nesvarbus bendravimo kodų
skirtingumas: kiekvienas, kuris mano
turįs pakankamai kompetencijos, gali
dalyvauti avangardizmo problemati
kos ar istorinio su literatūra susijusių
reiškinių skerspjūvio svarstymuose.
Dar vienas privalumas – profesiona
liai parinkta nuorodų rodyklė, kurioje
surasta vieta ir su literatūros teorija
susijusioms, į pasaulinį kontekstą tai
kančioms anglakalbėms svetainėms
(specializacija – nuo romantizmo iki
marksizmo ir postmodernaus kultū
rų dialogo).
Minties solidumu išsiskiria jung
tinis („Kult ūr os bar ų“, „Met ų“ bei
„Šiaur ės Atė nų“ int el ekt in es pa
stangas apib end rin ant is) pusl ap is
www.eforma.lt. Jis pretenduoja nau
jom is priem on ėm is skleist i kult ū
ros šviesą tiems, kuriuos jau baigia
užb urt i mon it or iaus švyt ėj im as, ir
populiarinti elektroninės komunika
cijos idėją tarp skeptikų, kurių nepa
sitikėjimas kyla išš nežinojimo: „Tu
riniams visuomet reikalingos naujos
formos. Kaip tik viena iš tokių formų
yra internetas. Tai elektroninė forma,
arba eForma. Būtent todėl mes pasi
rinkome šį pavadinimą“8. Sumanymas
sveikintinas, tik sudarytojams derėtų
susirūpinti operatyvesniu medžiagos
pateikimu, dažnesne kaita, būti ne
tokiems tolerantiškiems gausių ko
rektūros klaidų atžvilgiu.
Į praprususį adresatą orientuojasi
ir www.art ium.lt (vyr. red akt or ius
Ramūnas Trimakas) svetainė. Sun
kiasvorės studijos, kurių privalumas –
prec iz išk os form ul uot ės ir šalt in ių
8

www.eforma.lt/projektas.htm
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atr ank a, čia der in am os su lab iau
publ ic ist in iu „In Brev i“ skyr el iu,
kuriame intelektualai tarsi nusiriša
kaklaraiščius ir maloniai atsako į ne
tokius jau sudėtingus klausimus, kur
apžvelgiamos mokslininkų apyvokoje
cirkuliuojančios knygos, surandama
niš a vis iems kult ūr ol og išk ai intri
guojantiems reiškiniams – hip-hopo
judėjimui, perspektyvių poetų ling
vistiniams eksperimentams, naujųjų
technologijų invazijai į kasdienybę.
„Rimtoji“ ir „laisvoji“ dalys „Artium
Unitio“ puslapiuose griežtai atskirtos,
tačiau svarbu jau tai, kad po vienu
„stogu“ sutilpo rūstus akademizmas
ir pop ul iar esn io stil iaus disk urs as
(toks kalbėjimas keliais balsais dar
retas ir atrodo novatoriškas palyginti
su įprastine periodika).

Kaip mat yt i iš šios apt ak ios ir
pav irš in ės apž valg os, rimt ų lit e
rat ūr ol og in ės pak raip os svet ain ių
liet uv išk am e int ern et o žem ėl ap yj e
pažymėta ne per gausiausiai. Skait
meninės technologijos mūsų visuo
men ėj e jau nėra suv ok iam os vien
kaip neišsenkantis pramogų šaltinis
ar verslo organizavimo įrankis, nors
į mokslininkų ir atidesnių kultūros
stebėtojų kasdienybę jos braunasi per
lėtai. Meno kūrinių bei tekstų verti
nimas pasaulinio voratinklio terpėje
dar turės būti išplėtotas, ištobulintas.
Elekt ron iniuos e pusl ap iuos e, kit a
vert us, galim a aptikt i įvair iaus ios
stilistikos ir lygio originalių tekstų
su lit er at ūr in ėm is pret enz ij om is,
tačiau apie jų vertę reikėtų pasvars
tyti atskirai.


Kaip tyrinėti LDK kultūrą?
Rimvyd
 as Petrauskas

Trys dešimtys Lietuvos istorikų, filologų,
men ot yr in ink ų par aš ė stud ij as knyg ai
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kul
tūra: tyrinėjimai ir vaizdai“. Sudarytojų
pastangos pateikti atnaujintą kultūros ir
visuomenės istorijos sampratą bei auto
rių tyrinėjimai, užgriebiantys ir naujas
temas turbūt šią knygą padarys neforma
lių diskusijų objektu. Rugsėjo 12 dieną
įvyk us iam e knyg os pris tat ym e vien as
iš sudarytojų pamėgino ne tik nusakyti
veikalo koncepciją, bet ir glaustai aptarti
tolesnes LDK kultūros ir visuomenės tyri
mo perspektyvas, kurias turint prieš akis
ši knyga ir buvo formuojama.
XIX amžiaus pabaigoje žmonės labai
mėgo savo metą. Jie norėjo suvokti,
kaip ta puikioji dabartis atsirado ir
sugalvojo keistą mokslą – kultūros ir
idėjų istoriją, kuri turėjo sukonstruoti
tos dabarties genealogiją: iš tamsiųjų
Viduramžių per laisvės idėją nešantį
Renesansą ir pažangiąją Apšvietą į

Naujuosius laikus. Šio amžiaus pra
džioje žmonės nebe taip mėgsta savo
metą, bet noras jį suvokti kažin kodėl
nes ilpst a. Šiom is dien om is gal im a
stebėti dar vieną reiškinį – sintezių,
enciklopedijų, žodynų suklestėjimą.
Šio reiškinio priežastis galima aiškin
ti įvairiai. Galbūt tai nesąmoningas
(kai kuriems gal net ir chiliastinių
nuotaikų padiktuotas) noras užbrėžti
brūkšnį ties pasibaigusiais šimtmečiu
ir tūkst antm eč iu. Bet rac ion al iau
tai būtų aiškinti siekiu susigaudyti
smarkiai gausėjančiuose ir net žinovui
sunkiai apžvelgiamuose specialiųjų
tyrimų labirintuose. Ir tai nepaisant
akivaizdaus fakto, kad dėl tų pačių
specialiųjų studijų raidos, visos tos
sintezės ir enciklopedijos netrukus
taps tik ankst esn io žin oj im o liud i
jimu.
Ši knyga nėra sumanyta kaip kokio
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nors naujojo žinojimo saugykla. Tai
nėra ir bandymas susisteminti lig
šiolinę istoriografijos patirtį, pateikti
LDK kultūros enciklopedinį žinyną.
Šios knygos sudarytojai kėlė kukles
nį, bet turbūt kartu ir sudėtingesnį
užd av in į, kur į sup rast i gal i pad ėt i
gerai žinomas humanistų (ir aušri
ninkų) posakis homines historiarum
ignari pueri sunt. Beje, jį kadaise savo
Lietuvos istorijos pratarmėje citavo
ir Zen on as Ivinsk is. Šis neb ūt in ai
teisingas, bet tradicijos persmelktas
posakis atėjo į galvą matant vis au
gantį tekstų pluoštą. Ir jis, ko gero,
geriausiai apibūdina sudarytojų sie
kį šios knygos pagalba sau, kartu ir
kitiems, atskleisti senosios Lietuvos
kultūros vaizdą. Galbūt pažindami
prae it į, suv okd am i mums tek us io
pas aul io sudėt ing um ą bev ilt išk ai
senstame, tačiau tokia perspektyva
yra aut ent išk esn ė už amž in ai jau
no, ist or ij os nes ug ad int o žmog aus
naivumą.
Šioj e knyg oj e pris tat om as sen o
sios Lietuvos kultūros vaizdas nėra
nei pilnas, nei išsamus. Sudarytojai
veikiau ieškojo naujų perspektyvų,
naujų formų, naujų sąvokų šiai isto
rijai interpretuoti. Ir apie tai norėtųsi
kiek plačiau pakalbėti.
Leidinio struktūrinis principas yra
ne chronologinis, o teminis ir problemi
nis. Siekta aptarti pagrindinius LDK
kultūros reiškinius, neskaidant jų į
įprastas kultūrines epochas. Tokia
strategija leidžia šią kultūrą suvok
ti kaip visumą ir netrukdo stebėti
vykstančių pokyčių. XVIII a. lietuvių
bajoro gyvenimo būdas, skonis ar
išsilavinimas išties smarkiai skyrė
si nuo jo XV a. gyvenusio protėvio,
tačiau tebeegzistavo daugybė gyve
nimo formų ir pasaulėžiūros katego
rijų, siejusių tuos laike nutolusius
ir dažnai net atminties nesiejamus
asmenis. Kita vertus, toks požiūris
išr yšk in a tam tikr as bend rąs ias
LDK kultūros ypatybes, pvz., peri
feriškumą ir daugiasluoksniškumą.
Nuo pat Lietuvos krikšto (o iš tik
rųjų, kaip pastaruoju metu tampa
vis akivaizdžiau, dar ir anksčiau)
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prasidėjo nenutrūkstamas europinės
kultūros perėmimo procesas. Lietu
voje ilgainiui susiformavo reiškiniai,
sudarę Europos kultūros paveikslą.
LDK kūrėsi kaip daugiatautė valsty
bė, kurioje atskiros sritys išsaugojo
politinį ir kultūrinį savarankiškumą.
Skirt ing ų tend enc ij ų sus id ūr im as
sukūrė savitą kultūrinį kraštovaizdį,
kuriame savaime suprantamos tokios
simbiozės, kurios kituose, kultūros
pož iūr iu vient is esn iuos e krašt uos e
yra sunkiai įsivaizduojamos. Rusėnų
kalba formuluojamos Romos teisės ka
tegorijos ar Vakarų Europos istorinės
tradicijos motyvai, barokas stačiatikių
ir protestantų bažnyčiose – tai tik pora
šio paveikslo detalių.
Tačiau mūsų knygos atsiradimą lė
mė ne vien noras suvokti šią kultūrinę
tradiciją. Galbūt net kur kas svarbiau
buvo pažinti tos tradicijos autorius,
t. y. žmones, kurie savo užsakymais,
idėjomis, meniniais sprendimais ar
pagaliau fiziniu darbu ją sukūrė. Pa
žinti tuos žmones reiškia pažinti ap
linką, kurioje jie gyveno – socialinius
ryšius, gyvenimo sąlygas, ekonominę
kasd ien yb ę, pož iūr į į gyv en im ą ir
anapusybę. Taip žvelgiant, kultūros
istorijos ribos išsiplečia ir ji perauga į
socialinę (gal geriau lietuviškai būtų
sakyti visuomenės) istoriją. Dabarti
nėje istoriografijoje visuomenė tampa
svarbiausia tyrimo problema. Tyri

Freska „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos
kultūros“ viršelyje. Vilnius. XVI a. pr.?
Tomo Vyšniausko nuotr.

nėt oj ų dėm es ys nuo inst it uc ij ų vis
dažniau perkeliamas į asmenis, tiks
liau, į asmenų grupes. Miesto istorija
virsta miestiečių istorija, vienuolyno
– vienuolių, meno – menininkų ir me
cenatų, knygos – skaitytojų, rašytojų
ir leid ėj ų. Tač iau svarbu paž ym ėt i
šio ist or iogr afi n io pos ūk io pob ūd į.
Tai nėra grįžimas prie senosios tra
dicinės biografinės asmenų istorijos,
kuri paprastai orientuodavosi į „di
džiuosius asmenis“ ir jų „idėjas“. Jau
seniai pastebėta, kad toks požiūris
yra pernelyg siauras, atitrūkęs nuo
ist or in ės rea l yb ės, kur ioj e tie išk i
lūs žmonės gyveno. O juk visuomenės
grupė (bajorų giminė, cecho amatinin
kai, bažnytinė bendruomenė ir pan.),
kitaip negu sunkiai apčiuopiami luo
mai ar klasės, yra beveik tokia pat
reali kaip individas. Bet jei atskirų
individų veiklos nagrinėjimui nuolat
gresia pavojus išleisti iš akių istorinį
kontekstą, tai visuomenės grup ės są
vok a teikia galimybių platesniems
soc ial in iams apib end rin im ams. Be
to, toks tyrimas kuria erdvę, kurioje
įmanomas tikrasis skirtingų mokslų
bendravimas. Viena vertus, tai dik
tuoja pats objektas, juk antai koks
nors žmogus vienu metu galėjo būti
įvairių grupių – miesto bendruome
nės, giminės, parapijos, menininkų
būrelio, dvaro – narys, ir kartu dabar
dominti skirtingų disciplinų moksli
ninkus – istorikus, menotyrininkus,
literatūrologus. Kita vertus, ir tai
dar svarbiau, šių grupių gyvavimo
principai yra panašūs, taigi artima
gali būti ir jų tyrimo metodologija.
Savaime suprantama, kad atskiri
mokslai privalo tirti savo specifines
problemas, ieškoti naujų temų, kelti
naujus klausimus,tačiau šis socia
linis aspektas gali padėti integruoti
jų pasiekimus, ir tai savo ruožtu
gali leisti geriau pažinti praėjusios
epochos visuomenę.
Būtent šia kryptimi turėtų plė
totis modernioji (kultūros) istorija.
Be abej o, tai į ate it į orient uot as
projektas, o ne dabartinis mokslo,
kartu ir šios knygos, turinys. Gal
būt ši knyga skatins toliau sekti
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v i s u o m e n ė
prae it ies pal ikt ais pėds ak ais. Juk
net maž os det al ės atr ad im as, kaip
kad galėtų parodyti dar neparašyta
knyg os virš el į puoš ianč ios freskos
istor ij a, ner et ai atv er ia plačią is
tor in ės atm int ies ter it or ij ą. Teks

tais prikeliami daiktai ar sampratos
įgyja naujas reikšmes, o toks derinys
yra dab art ies ir prae it ies dial og o
priel aida. Dial og o, kur is kask art
parodo, kad dabartis nėra vienintelis
visa ko matas.


Apie Putino širdies maudulį
Virgis valentinavičius

Pernai tradicinė rugpjūčio krizė Ru
sij oj e pas ir eišk ė atoml aiv io Kursk
katastrofa. Tuomet prezidentas Vladi
miras Putinas buvo kritikuojamas už
nejautrumą, kad nenutraukė atostogų
prie Juodosios jūros. Putinas vėliau
pripažino negerai pasielgęs ir, tary
tum atgailaudamas, šiemet atostogavo
art im esn ės e gal im oms nel aim ėms
platumose. Šį rugpjūtį jokių ypatin
gų bėdų bene pirmą kartą nebuvo, o
prezidentas tapo pabrėžtinai dievotu
ir stropiai lankė šventas stačiatikių
vietas, kurių gausu tolimuose Rusijos
šiaurės vakaruose.
 Solovkų salose Baltojoje jūroje Pu
tinas apžiūrėjo XV a. vienuolyną, kurį
jam aprodė Rusijos stačiatikių vadovas
patriarchas Aleksijus II. Putinas bu
vo pirmoji Rusijos galva, aplankiusi
Solovkus nuo XIX a. vidurio, kai čia
pabuvojo caras Aleksandras II. Saloje
taip pat lankėsi ir Petras Didysis; tei
giama, jog maldomis prašyti pergalės
prieš švedus, kaip vėliau paaiškėjo –
sėkmingai.
Solovkuose Aleksijus II padovanojo
Putinui medinį kryželį, kurį laikyda
mas rankoje su žurnalistais susitikęs
Putinas išrėžė kažką panašaus į pa
mokslą apie religijos svarbą visuome
nės gyvenime. Prezidentas pareiškė,
jog žmonių lygybės prieš Dievą idėja
turinti tapti Rusijos vidaus ir užsienio
politikos pagrindu. Putinas kalbėjo,
kad be krikšč ion yb ės neb ūt ų buv ę
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Rusijos valstybės ir kad dabar, „kai
vėl ieškome savęs ir dorovinių gyve
nimo pamatų“, esą svarbu atsigręžti
į ištakas.
Kiek anksčiau jis pabuvojo Vala
amo saloje Ladogos ežere, dalyvavo
pamaldose Išganytojo Atsimainymo
katedroje. Televizija trumpai paro
dė sportiškai apsirengusį Putiną su
stačiatikių dvasininku – begeriantį
šventintą vandenį. Valaamo sala lai
koma viena švenčiausių stačiatikių
vietų – tvirtinama, jog apaštalas An
drejus čia pastatė kryžių prieš beveik
du tūkstančius metų.
Žin ių agent ūr a Ass oc iat ed Press
pas teb i, jog Put in as dažn ai lank o
stač iatik ių cerkv es. Kun ig ai ir ti
kint ieji įvair iai vert in a prez id ent o
bažnytinių ritualų išmanymą. Dau
guma tvirtina, jog, kaip šiuolaikinis
Rus ij os pol it ikas, jis apeig as žin ąs
neblogai, ypač atsižvelgiant į tai, jog
Putinas ilgai dirbo KGB – įstaigoje,
kuri dešimtmečiais persekiojo tikin
čiuosius, – rašo AP.
Rusijos žiniasklaidoje nenutrūksta
legendų apie tariamą Putino atsiver
timą į tikėjimą apyvarta. Pagal vieną
tokių pasakų, prezidentas atsivertęs
prieš ketverius metus, kai išgelbėjo iš
degančios „dačios“ (vilos) dvi dukras.
Pagal kitą versiją Putinas tapo dievo
baimingu po to, kai motina padovanojo
jam kryžių, kuris buvęs pašventintas
Jeruzalėje. Maskvoje veikiančio britų

instituto Keston, kurio specializacija
– stebėti tikėjimo laisvę pokomunis
tin iuos e krašt uos e, bend rad arb ės
Jeraldin Fagan teigimu, Putinui ir
kitiems Rusijos vadovams būdinga
demonstruoti prisirišimą prie Rusijos
Stačiatikių Bažnyčios: „Nepasakyčiau,
jog tai siek ia kiek nors gil iau. Tai
kažkas, ką jie naudoja demonstruoti
patriotizmui, nes Bažnyčia artimai
siejama su Rusijos valstybe“.
Dienraščio Moscow Times religijos
korespondentas Andrejus Zolotovas
teik ia did el ės reikšm ės fakt ui, jog
Putinas lankėsi Solovkuose dešimtųjų
rugpjūčio pučo metinių dieną. 1991 m.
vienas vadinamojo GKČP narių buvo
tuometinis Putino viršininkas, KGB 
vadovas Vladimiras Kriučkovas. „Kai
Maskvoje aktyviai svarstomas 1991 m.
pučo palikimas, prezidentas nesirodo
ir nieko apie tai nekalba“, – aiškino
Zolotovas. Kita vertus, Putinas išsi
rengia į faktiškai maldininko kelionę
po šventąsias vietas Rusijos šiaurėje.
Vizitas Solovkuose buvęs svarbiau
sias. Pasak Zolotovo, „tai labai sub
tilus, atsargus būdas duoti konkretų
signalą, jog jis prisimena tarybinio
laikotarpio aukas“. Jo nuomone, Pu
tinui svarbiausia vienyti tautą, todėl
jis vengiąs staigių judesių.
Galimas daiktas, kad Putino siun
čiam ų sign al ų būt a perd ėm subt i
lių – jis, kaip ir Aleksijus II, nė žodžiu
neužsiminė ne tik apie pučą, bet ir
apie Solovkuose dar Lenino įsteigtą
pirmąją koncentracijos stovyklą, ta
pus ią pavyzd žiu, pag al kur į vis oj e
Sovietų Sąjungoje išsiskleidė tai, ką
Solženycinas pavadino GULAGo saly
nu. Manoma, jog Solovkuose žuvo nuo
30 000 iki 40 000 žmonių. Paradoksalu
ir tai, jog būtent čia Putinas šaukiasi
„naujų“, krikščioniškų dorovinių pa
matų, norėdamas jais užpildyti poko
munistinę „dorovinę“ tuštumą. Kitaip
sakant, Rus ij os prez id ent o šird yj e
tuščia, nustojus galioti komunizmo
stat yt oj o kod eks ui, kur io pap rast a
it trijų pirštų kombinacija „dorovė“
– tiksl as pat eis in a priem on es – ir
buvo pam at as, ant kur io stat yt as
GULAGas. Manding, nebūtų sugriu
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v i s u o m e n ė
vusi SSRS, nereikėtų Putinui pa
mokslauti apie „visuomeninę“ tikė
jimo naudą, tuomet ir be popų buvo
tvarka, ir dar kokia.
Įtakingas Putino komandos narys
Glebas Pavlovskis neseniai pareiškė,
jog Rusijoje aktyviai kuriasi pilietinė
visuomenė, ir kad tos visuomenės ir
jos kūrimo lyderis esąs ne kas kitas,
o Putinas. Tai tarytum patvirtina
pol it ol og o And rej aus Kag arl ick io
mintį, jog Rusijoje dabar įsitvirtino
nauja politinė sistema – komandinė
demokratija. Juokai juokais, tačiau
tokiu keliu šioje šalyje galima toli
nueiti. Kritikuodamas kolegos Ge
offrey Hoskingo pomėgį aukštinti
neribotas ir slėpiningas rusų liau
dies galimybes, žinomas istorikas
Ric hard as Pip es as prim en a, jog
Rusijoje vienas žmogus, jei jis pa
čiame viršuje, gali daug, pavyzdžiui,
Petras Didysis nutempė Rusiją ten,
kur norėjo, prieš faktiškai visų pa
vald inių valią (Pip es R., „Did the
Peasants really make Russia?“, in:
Times Literary Suplement, 2001 08
24). Pipesui netrūksta pavyzdžių
– sauj el ės bolš ev ik ų perv ersmas,
Prezidentas Vladimiras Putinas Išganytojo Atsi
Stal in as, Ivan as Rūst us is. Štai ir
mainymo vienuolyne Valaamo saloje, Karelijoje.
Bor is ui Jelc in ui pak ak o tink am u
2001 m. rugpjūtis. EPA-ELTA
laiku tinkamoje vietoje užsilipti ant
Varšuvoje gyvenanti amerikiečių
tanko ir še... iškovota demokratija.
žur
nalistė Anne Applebaum neseniai
Komandinėje demokratijoje svarbu už
lan
k
ėsi buvusioje GULAGo sostinė
imti komandinę aukštumą. Nereikėtų
je
Vor
k ut oj e. Dal yd am as i kel ion ės
pamiršti, jog GKČP sustabdė į Jelcino
įspū
d
žiais
(Spectator, 2001 07 28), ji
kvietimą atsiliepusi kelių dešimčių
ra
š
o,
jog
200
000 dabartinių buvusios
tūkstančių žmonių minia septynmili
GULAG
 o sostinės gyventojų įsitiki
joninės Maskvos centre – 150 000 000
nę, jog Vorkuta yra pati nuostabiausia
gyventojų šalies sostinėje. Neišeina iš
vieta pasaulyje, ir kaltina visokius
galvos pokalbis su vienu maskviečiu,
„vagis demokratus“ siekimu uždaryti
kuris pasakoja perversmo dienomis
miestą. Veik be išimčių vorkutiškiai
gėręs alų kartu su universiteto studi
su pasididžiavimu pateikdavo vieną
jų draugais ir apie įvykius sužinojęs
ir tą patį klausimą: „Argi nenuostabi
po kelių savaičių iš spaudos, kurioje
mūsų Vorkuta?“ Sunku įsivaizduoti
pas teb ėj o, kad Gorb ač iov ą pak eit ė
dab art in io Osv enc im o gyv ent oj us,
Jelcinas. Kai mes buvome prilipę prie
siūlanč ius užs ien ieč iams žav ėt is
tel ev iz or ių ekr an ų, Rus ij oj e tokių
savo miestu, tačiau Vorkutoje gyve
buvo kur kas mažiau. Dešimties me
nant iej i tik is i pag yr ų, App leb aum
tų pučo jubiliejų taip pat šventė vien
žod žiais, „bjaur iam miest ui, kur is
Vakarai, o Rusija ir jos prezidentas,
tikrąja to žodžio prasme pastatytas
kaip matėme, jį sutiko subtiliai – ci
ant Stalino aukų kaulų (vasarą nuo
tuojant lietuviškus subtilumo klasikus
lat
judantis amžinasis įšalas dažnai
– „kad tik ko nors nesuprieššinus“.
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i škelia kaulus paviršiun) ir kurio
tolesnį egzistavimą užtikrino tik
Soviet ų Sąj ung os nes ug eb ėj im as
skaič iuot i tok ius dal yk us, kaip
„kaštai“ ir „pelnas““.
Washington Post korespondentas
Robertas G. Kaiseris lankėsi kita
me ant žmonių kaulų pastatytame
miest e – Nor ilsk e. Čia vaizd el is
gyv esn is bent ūkyj e, nes veik ia
didžiausias pasaulyje nikelio kom
binatas Norilsko nikelis, kurį pri
vat iz av o vien as mikl esn ių rus ų
olig arc hų Vlad im ir as Pot an in as.
Kaiseris rašo, jog praėjusį dešimt
metį estai, latviai ir lietuviai čia
pastatė paminklą tūkstančiams No
rilske žuvusių Baltijos tremtinių.
Kiek vėl iau pam ink lą sav os ioms
aukoms pastatė lenkai. Šią vasa
rą net ik ėt ai ats ir ad o dar vien as
pam ink las. Ant varp in ės su tri
mis varpais, baigtos statyti liepos
mėnesį, prieš pat Pasaulio banko
prezidento Jameso D. Wolfensoh
no viz it ą, kab o pam inklinė lent a
su tokiu užrašu: „Norilsko lagerių
politiniams kaliniams nuo dėkingų
palikuonių. Norilsko nikelis“.
„Pilietinės visuomenės lyderis“
Put in as gal i nen us im int i – po
kom un ist in ė dor ov in ė tušt um a
laipsniškai užsipildo, žinoma, ne
Solovkų ir Vorkutos lagerių reflek
sij a. Karšč iaus ia šal ies dor ov in ių
„dūmų“ tema šią vasarą buvo ginčas
dėl sum an ym o Maskv oj e sur engt i
bulių kautynes. Prieš „žiaurų reginį“
kategoriškai pasisakė stačiatikų hie
rarchai, tas pats Aleksijus II. Buvo
keletas piketų, kuriuose protestavo
jaun im as su Put ino port ret ais ant
maršk in ėl ių, pris tat om as kaip ap
linkosaugos sąjūdis. Kažin koks Sos
novskis, ordinais be tarpų apsagstyta
sov iet in io gen er ol o unif orm a, taip
pat „aplinkosaugininkas“, per CNN
televiziją aiškino, jog koridos „nuodė
mė“ nesuderinama su rusų tauta, už
kurią humaniškesnės nesą pasaulyje.
Galop Maskvos meras Jurijus Lužko
vas, reikia manyti, Trečiosios Romos
pilietinės visuomenės lyderis, koridą
uždraudė.
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vienas pasaulis

Šiltnamis
Egidijus Vareikis

Gyvendami globalėjančiame pasaulyje
vis dažniau suvokiame, kad jausda
miesi laisvi ir nepriklausomi, esame
vis labiau susieti vieni su kitais. Eko
logų nuomone, visi mes – penketas su
viršum milijardų – gyvename šiltna
myje, vadinamame Žemės planeta.
Šiltnamis mus išaugino. Kol mūsų
nebuvo daug ir kol mūsų gyvenimiš
kos ambicijos buvo kuklios, atrodė,
kad kiekvienas esame laisvas elgtis ir
galime nekreipti dėmesio į šiltnamio
konstrukciją. Tačiau dabar, kai mūsų
tiek daug ir norai dideli, nejučia su
vokiame, kad gyvename ne tokiame
jau beribiame name, ir, norint atida
ryti langelį ar „išleisti garą“, reikia
visų bendro sutarimo. Pasijuntame
bendrabutyje, kur kiekvienas, tegu
ir nepriklausomas savo tautos ar ben
druomenės ląstelėje, yra atsakingas
už kitas bendruomenes.
Šiltnamis leidžia fiziškai išgyventi,
be jo – be atmosferos ir ozono gyvybės
– biologiškai egzistuoti nebūtų įmano
ma, tačiau šiandien šiltnamyje gali
atsitikti negerų dalykų. Jo konstruk
cija nėra tokia tvirta ir nepajudinama,
kaip atrodė anksčiau.
Past ar uoj u met u pas aul is sus ir
go, susirgo perkaitimu, viena gana
tikėtina šiltnamio liga. Globalus at
šilimas – vienas ekologinių globali
zacijos „laimėjimų“. Ekologai skiepija
supratimą apie perkaitimo keliamus
pavojus. Prognozuojama, kad išlie
kant dabartinėms tendencijoms, per
būsimąjį šimtmetį oro temperatūra
vidutiniškai pakils nuo 1 iki 3,5 laips
nio. Tai reiškia, kad jūros lygis pakils
nuo 15 cm iki 95 cm, nes ištirps dalis
poliar in ių led yn ų. Gal im a tik ėt is
daugiau sausringų periodų, uraganų,
ekstremalių temperatūros svyravimų.
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Pasak pesimistiškiausio scenarijaus,
globalieji efektai esą nesulaikomi – čia
nepadės nei miškų sodinimas, nei oro
valymas. Augalai utilizuoja tik vieną
vadinamųjų „šiltnamio dujų“ – anglies
dioksidą. Tai, tiesa, svarbiausias kom
ponentas, tačiau... Daugiau problemų
kelia metanas, azoto oksidai, fluoro
junginiai.
Prieš gerus du dešimtmečius atrodė,
kad ekologines problemas galima iš
spręsti mažiau teršiant aplinką, suku
riant efektyvias vandens ir oro valymo
sistemas. Jos buvo sukurtos. Europa ir
Šiaurės Amerika gerokai
apsivalė. Bet to nepakako.
Ozono skylė virš Pietų aši
galio tapo rimtu signalu,
kad ekologinių problemų
iki galo negalima išspręs
ti nė vienoj e ats kir oj e
šal yj e.
Jei procesas tęsis, Afri
koje sumažės derliai, išsiplės dyku
mos, ypač Pietų, Šiaurės ir Vakarų
Afrikoje, kur dykumos jau ir šiandien
plotu lenkia respektabilias Europos
valstybes. Tankiai apgyventus Nige
rijos ir Senegalo rajonus ims semti
vanduo. Azijoje nuo klimato kaitos
kentės tropiniai rajonai, kurie irgi,
kaip žin om a, yra ben e tank iaus iai
apgyventi visoje mūsų planetoje. Eu
ropą jau šiandien siaubia potvyniai,
jų turi daugėti, nes suyra natūrali
vandens apytaka, kiekvienais metais
dalis kalnų ledynų ir kito vandens
vis labiau ims kelti grėsmę saugu
mui. Pan aš iai gal i nut ikt i Lot yn ų
Amerikoje – kultūrinių augalų plan
tacijos atsidurs pavojuje dėl sausrų
ir kat astr ofi šk ų... liūč ių, o Šiaur ės
Amer ik oj e pran aš auj am as prer i
jų sausėjimas ir pakrančių erozija.

Australijos Didysis barjerinis rifas
išnyks, daugelį Ramiojo vandenyno
sal ų teks pap rasč iaus iai evak uoti,
jos pasislėps po vandeniu. Apibendri
nant galima teigti, kad klimatas taps
atšiauresnis, jo kaita „šiurkštesnė“:
sausros gali kaitaliotis su potvyniais.
Prognozuojama, kad pagerės sąlygos
maliarijai, šiltinei, pradės kistiflora
ir fauna. Dar ilgalaikiškesnes pasek
mes ne visada lengva numatyti...
Suprantama, kad prognozės niūrios
ir jau šiand ien reik ia bent prad ėt i
galv ot i, kaip tad a gyv ens im e sav o
šiltnamyje. Prognozėmis
gal im a net ik ėt i, jos iš
ties ų neb ūt in ai išsip il
do, antai žmonės išmoko
išsivalyti upes, ežerus ir
jūras, ir prognozė, kad jos
virs pamazgų duobėmis,
nepas it virt in o. Tač iau
netikėjimas prognozėmis
neatleidžia nuo atsakomybės ir nebū
tinai garantuoja, kad bus geriau, nei
prognozuojama.
Ar dabartinis homo sapiens gali gy
venti realios, o ne kokios nors teorinės
globalizacijos sąlygomis? Gamtosau
ginius projektus sunku koordinuoti;
ekologinė būsena pagerėja tik tada,
kai žmogus savo kailiu patiria, ką tai
reiškia...
Pastaraisiais metais surengta kele
tas tarptautinių forumų, bandžiusių
pradėti rūpintis globaliuoju šiltna
miu. Rio de Žaneiro susitikime prieš
bev eik deš imtm et į apie tai gars iai
prabilta, o Kioto susitikimas priėmė
ir paskelbė dokumentą, turėjusį tapti
sprendimo gaire.
Vad in am oj o Kiot o prot ok ol o, dėl
kur io teb ev erd a aistr os, esm ė pa
prasta – mėginama susitarti dėl į orą
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vienas pasaulis
išmetamų cheminių medžiagų, didi
nanč ių šiltn am io efekt ą. Ofic ial iai
tai Jungtinių Tautų klimato kaitos
konvencijos Kioto protokolas, pasira
šytas prieš trejus metus, tačiau taip
ir neįsigaliojęs. Protokolas taikytinas
labiausiai išsivysčiusioms valstybėms
(tokių apie 40) 2008–2012 m., bet dar
netaikomas vadinamajam trečiajam
pasauliui.
Atrodytų, viskas paprasta. Šiltna
mio efektas – globalu, tad jokio kito
veikimo, be bendro, čia neišmąstysi.
„Šiltnamio dujos“ – anglies dioksidas,
met an as ir kit os, dar o klim at ą vis
šiltesnį, o tai veikia vandens apyta
ką ir taip toliau. Aišku, kad įprastos
būsenos trikdymas gamtai pavojin
gas. Kioto protokolas nurodo, kad iki
2012 m. išmetamų dujų kiekis turi su
mažėti beveik 5%. Tačiau protokolui
įgyvendinti reikia dar vieno globalaus
efekt o – pas ir yž im o veikt i bend rai
ir individualiai atsakyti už aplinkai
padarytą žalą (moka teršėjas). Beje,
pati klimato kaitos konvencija – dar
1992 m. JTO dip lom at ij os prod uk
tas, o Jungt in ių Taut ų aut or it et as
nėra toks, kad jų dokumentai būtų
traktuoj am i su der am a pag arb a.
Maža to, iš ES šalių „reikalaujama“
8%, iš JAV – 7%, iš Japonijos – 6%.
O tai jau dirva nesutarimams ir net
konfliktams.
Dar daugiau esama naudingų gud
rybių – valstybės, norinčios „išmesti“
daug iau, gal i nus ip irkt i kvot as iš
šal ių, kur ios jų nei šn aud oj a, taig i
šiltnamio efektas tampa preke. Globa
lizacija suteikia galimybę, netgi verčia
prekiauti išmetamomis dujomis. Kvota
yra globali prekė; svarbu ne tai, kad
viena šalis gal yra geresnė už kitą, o
tai, kad visos veiktų kartu, tad kvotas
geriau pirkti ir įgyvendinti, negu ne
įgyvendinti. Baudos yra didelės, tad
pardavinėti limitus apsimoka, apsi
moka juos ir pirkti. Atskirose šalyse
skiriasi ir kaina, ir šiltnamio efekto
„gamybos“ mastai. Galimybės pirktiparduoti nemažos, tačiau „šiltnamio“
rinka dar nesuformuota, nėra ji ir de
taliai teisiškai sureguliuota.
Nea ts ak yt a į klaus im ą, ar tikr ai
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lokaliai išmetamų dujų koncentracija
nėra tokia nekalta ir taip mažai glo
balizuota, – o gal lokaliai pridarysime
naujų ozono skylių. Atskirose šalyse
skiriasi ir nustatymo metodika bei
vietiniai reikalavimai, tad iki galo ne
standartizuota sistema taip pat tampa
stabdžiu. Viena iš JAV abejonių yra
mokslinis nepagrįstumas kai kurių
teiginių, be to, amerikiečiams neaišku,
kodėl tokie kuklūs reikalavimai besi
vystančioms šalims, kurios šiandien
ir yra didžiausios teršėjos. Išeina, kad
moka ne teršėjas, o turtingasis.
Dar iki Kioto ir mūsų dienų pasaulis
pergyveno ne vieną ekologinę katast
rofą, tam tikra prasme net vadintina
anų laikų mastais globalia.
Antikos graikai sugebėjo pakeisti
savo klimatą (atrodo, į blogąją pusę),
sunaikinę miškus ir nemažus plotus
pavertę dykumomis. Neatsitiktinai kai
kurie senųjų miestų griuvėsiai stunk
so tokių dykumų viduryje, ir sunku
suprasti, kodėl miestas statytas nei
prie upės, nei kokioje kitoje geografiš
kai svarbioje vietoje. Savaip lokalinį
klimatą pakeitė pramonės augimas
Vakarų Europoje, savaip – gyvulinin
kystė Australijoje. Idant bado šmėkla
išn ykt ų iš žem ėl ap io, įgyv end int a
žalioji revoliucija – sukurta daugybė
genetiškai modifikuotų ar nenatūraliai
produktyvių augalų veislių. Tad šian
dien badaujama tikrai ne dėl maisto
trūk um o, o veik iau dėl kar o ar kai
kurių „politinių“ sprendimų. Valgyti
yra ką, tačiau varginguose kraštuose
sug eb ėj im as pram ist i ir šioks toks
ekonomikos kilimas veikiai persilieja
į gyventojų skaičiaus augimą, tuo tar
pu „civilizuotas“ pasaulis pasišiaušė
prieš genetikos pasiekimus.
Beje, nedidelis ekologinis akibrokš
tas atliktas ir Kuršių nerijoje, kur
natūralios pustomos kopos apsodin
tos medžiais, sutrikdant natūralią jų
būseną, – akibrokštas, šiandien tapęs
aplinkosaugininkų jau emocingai gi
namu objektu. Ar jis turi būti toks, ar
jis gali ir turi būti kitoks; ir kas yra
žmogus savo biologinėje aplinkoje – jos
šeimininkas, jos dalis, jos keitėjas?
Šiltn am io temp er at ūr ai kyl ant,

emocinis pasirengimas ją kaip nors
mažinti neatrodo pakankamas. Leng
viausia apkaltinti amerikiečius, kad
jie nenori mokėti tų didelių pinigų,
kuriuos JAV pagal jos potenciją mo
kėti priskirta. Amerikiečiai ant glo
balizacijos altoriaus jau paaukojo ga
limybę nepriklausomai tvarkyti savo
vid aus reik al us, o dab ar jie tamp a
kalti, kad pasaulis ne taip teigiamai
globalus, kaip turėjo būti. Kai reikia
mokėti už šiltnamį, paaiškėja, kad
dėl visko kalti amerikiečiai, nes tur
tingi, bei Europos kolonizatoriai, mat
kadaise valdė pasaulį. Visai nekalti
tie, kurie vadinamajame Trečiajame
pasaulyje kuria pigią, bet itin taršią
industriją, visai nesiklausydami ap
linkosaugininkų patarimų. Jie mat
kad ais e nuk ent ėj ę. Vis ai nek alt a
kokia nors paranojiška imperija, nes
jos niekaip neįmanoma prisiprašyti
elgtis padoriai.
Vienintelė Vidurio Europa dėl savo
nenumaldomo noro tapti vakarietiš
ka su dideliu entuziazmu vykdo tas
aplinkosaugines programas, į kurias
Afrika, Azija ir dar didelė dalis Ame
rikos į pietus nuo Rio Grandės tiesiog
nusispjauna – tegu jankiai už viską
atsako, net už skyles, nes jie gyvena
gerai, o ir kitiems to norisi. Tegul ir
ozono skylių sąskaita.
Globaliame pasaulyje vis dar gy
vename skirtingai, ir skirtingai gy
vensime, kol šalia globalių projektų
neatsiras ir globali atsakomybė, ne
vien finansinė, bet ir kur kas abstrak
tesnė ir reikalingesnė – moralinė.
Kadaise žinomas fantastas Arthuras
C. Clarke’as manė, kad žmonija pajėgs
kovoti už save, už savo planetos infra
struktūrą, o reikalui esant ir už homo
sapiens išlikimą, kai planeta-šiltnamis
nebeegzistuos. Viename jo apsakymų
žmonija, prieš Saulei virstant nova,
sugebėjo susikurti kažką panašaus
į kosminę Nojaus Arką ir pabėgti iš
yrančios Saulės sistemos. Autorius gal
ir nebuvo pesimistas, tačiau nenagri
nėjo klausimo, kas mokės už bilietus
toje tolimoje (švėsioje?) ateityje, kai
jankių doleriai ir baltaveidžių eurai
bus išdalyti visiems po truputį... 
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laiškai
J. E. Respublikos Prezidentui
J. E. Ministrui Pirmininkui
J. E. Kultūros Ministrui
Vilniaus miesto Merui
Iniciatyva atstatyti Žemutinės pilies
rūmus (dabar dažniausiai, bet ne
aut entiškai, vadinamus Valdovų
rūmais) susilaukė nemenko visuome
nės dėmesio. Deja, iki šiol ir pareigūnų
veiksmuose, ir žiniasklaidos infor
macijoje vadovaujamasi tik „atstaty
mo“ iniciatorių argumentais, nuolat
nutyl int, kad klausimas tebėra la
bai ginčytinas, nors niekas nesu
abejojo, kad Vilniaus senamiestis
turi būti tvarkomas kompleksiškai ir
strategiškai.
Skubiai telkiamos aukotojų ir
biudžeto lėšos, net neparengus aiš
kios pastato ir būsimo jo panaudojimo
koncepcijos, sudaro psichologinį ir
moralinį spaudimą pradėti statybos
darbus, kad ir kas toliau būtų.
Susidaro situacija, kai vienpusis „at
statymo“ propagavimas, apeliuojantis
į tautinę savigarbą, tautos vienybę
ir kitas neginčytinas vertybes, kuria
atmosferą, kurioje priešinga pozicija
lengvai gali būti įvardyta kaip „de
struktyvi“ ir net „nepatriotinė“.
Tuo tarpu visiškai neaišku, koks
atstatymo projekto santykis su Vilni
aus senamiesčio regeneracijos planais.
Niekaip neatsižvelgiama į pasikeitusią
urbanistinę Katedros aikštės situaciją.
Žygimanto Augusto pastatydinti
rūmai tebuvo dalis Žemutinės pilies
komplekso, išdėstyto kitokiame negu
šiandien kraštovaizdyje.
Matydami situaciją, kurios įkaitais
nesunkiai galime tapti, norėtume
atkreipti Jūsų dėmesį į šias apl in
kybes:
1. Žemutinės pilies rūmai nelai
kytini Lietuvos valstybingumo sim
boliu, nes:
a. jie funkcionavo kaip visavertė
didžiųjų kunigaikščių rezidencija tik
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kiek daugiau negu šimtą metų;
b. didžiausia jų istorijos dalis su
sijusi su Lietuva po Liublino unijos,
kai šalies valstybingumas bendroje
Lenkijos ir Lietuvos valstybėje buvo
apribotas;
c. LDK literatūroje kaip valstybin
gumo simbolis akcentuojama
Aukštutinė pilis ant Gedimino kalno,
ji netgi lyginama su Romos Kapito
lijumi;
d. po maskvėnų invazijos XVII  a.
viduryje rūmai nebuvo atstatyti,
priešingai nei kiti Vilniaus pastatai,
o tai liudija tuometinių valstybingumo
formų krizę; vėlesni valdovai apsis
tojimui Vilniuje rinkdavosi didikų
rezidencijas, o politinio gyvenimo
centru buvo tapęs Gardinas;
e. Rūmų liekanų ir miesto gynybinės
sienos nugriovimas vertintinas pirmi
ausiai ne kaip valstybingumo simbolių
naikinimas, o kaip noras įgyvendinti
XIX a. pr. urbanistines koncepcijas,
analogiškai keitusias visos Europos
miestų vaizdą (atkreiptinas dėmesys,
kad kur kas svarbesnis valstybingumo
simbolis – Varšuvos Karalių rūmai
liko nepaliesti).
2. Dažnai pasitelkiamos atstatymo
paralelės su Varšuvos ar Gdansko
pokariniu atstatymu nekorektiškos,
nes ignoruojamas visiškai skirtingas
ikonografinės dokumentacijos, istori
nės tradicijos tęstinumo, politinės si
tuacijos lygis. Pokariniuose senamies
čių objektų atstatym uos e remtasi
ne tik gausios ikonog rafij os, bet ir
moksl inės objektų i nventorizacijos
duomenimis. Kalbantapie Žemutinės
pilies rūmus, sąvoka ‘atstatyti’ iš viso
nevart otina (ypač renkant aukas),
kaip klaidinanti.
3. Turistiniu ir istoriniu požiūriu
objektas bus menkavertis, nes:
a. neįmanoma atkurti jokio
autentiško interjero, o eksterjeras
žinomas labai fragmentiškai;
b. statinys disonuos su Lauryno
Gucevičiaus projektuota Katedra ir

visu architektūriniu XIX–XX a. kon
tekstu: XIX–XX a. pastatais aplink
Katedros aikštę, Gedimino paminklu,
dabartiniais Lietuvos Nacionalinio
muziejaus pastatais;
c. nepagerins Vilniaus kaip turis
tinio miesto įvaizdžio, kuriam kenkia
apleistos Šv. Kotrynos, Marijos Pa
guodos, Šv. Stepono, Misionierių ir kt.
bažnyčios arba tiesiog nesutvarkyti
Senamiesčio kiemai, kontrastuojantys
su neseniai nudažytais fasadais;
d. Rūmai nei architektūra, nei puo
šyba neprilygs valdovų rezidencijų tipo
objektams Europoje; panašiai atstaty
tas Arsenalas ne tik netapo turistų
traukos centru, bet ir architektūriniu
požiūriu neturi istorinės vertės.
4. Ligi šiol neaišku, kam manoma
skirti norimus „atstatyti“ rūmus:
Tautos namų idėja perdėm abstrakti
ir nieko nepaaiškina. Nepagrįstas
ir sumanymas įkurti Tautos istori
jos muziejų, kai šalia analogiškas
istorijos muziejus jau yra. Jei reikia
reprezentacinių ar koncertinių salių,
verčiau pastatyti kokybišką šiuo
laikinį pastatą, kad ir sumanytame
moderniame kvartale dešiniajame
Neries krante. Katedros lobynas kaip
Bažnyčios nuosavybė ir LDK laikais
niekuomet nebuvo painiojamas su
valstybės institucijomis, tad jo ekspo
navimas vadinamuosiuose Valdovų
rūmuose būtų istorinė beprasmybė.
Piliečių iniciatyva ir valstybės pa
stangos išsaugoti ir gausinti istorinį
paveldą galėtų įgauti produktyvesnę
kryptį:
1. Reikėtų sukurti tikrųjų valstybin
gumo simbolių – Vilniaus Aukštutinės
ir Trakų pilių, Signatarų namų,
Prisikėlimo bažnyčios ir Prezidentūros
Kaune – atgaivinimo koncepciją. Be
to, valstybingumo simboliai nėra
vien pastatai, tad ilgaamžį suverenų
Lietuvos vals t yb ing umą liudijan
tys paminklai – Liet uvos Metr ika
ir Lietuvos Statutai – nusipelno nė
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laiškai
kiek ne menkesnio Lietuvos patriotų
dėmesio ir laukia dosnesnės paramos
tyrinėjimams ir publikavimui.
2. Atkreiptinas dėmesys ir į poliub
lininės Lietuvos valstybingumo puo
selėtojų didikų (Sap iegų, Radvilų,
Sluškų) rūmus, kurie iki šiandien stovi
apleisti, o rekonstruoti būtų Vilniaus
puošmena.
3. Vilniaus lankytojų dėmesį labiau
nei XXI a. sumūryti pastatai patrauktų
tvarkingas senamiestis, atnaujinti ir
sutvarkyti  a u t e n t i š k i  miesto
rūmai, bažnyčios, namai ir kiemai.
Pasirašo:
„Naujojo Židinio-Aidų“ vyriaus.
redaktorius Saulius Drazdauskas,
„Kultūros barų“ vyriaus. redaktorius
Bronys Savukynas, „Aidų“ leidyklos
direktorius Vytautas Ališauskas, „Bal
tų lankų“ leidyklos direktorius Sau
lius Žukas, kun. Julius Sasnauskas,
rašytojai Tomas Venclova, Antanas
Gailius; dr. Paulius V. Subačius (VU),
dr. Nerija Putinaitė (LFSJ); istorikai:
dr. Eligijus Raila, Liudas Jovaiša,
Remigijus Černius, Nerijus Šepetys
(visi: VU), Mindaugas Paknys (Kultū
ros ir meno institutas); teisininkas
Gintaras Steponavičius.

Kas yra dvasingumas
Įdomus žodis pasirodė esąs dvasin
gumas. Keista jo vartojimo pas mus
kelionė. Pirmiau įjunkta vartoti, po to
imta svarstyti, kam tas žodis reikalin
gas. Nežinia, iš kur atsiradęs. Nežinia,
kodėl atsiradęs. Nežinia, ką jis reiškia.
Galiausiai imta manyti, kad gal jis iš
viso nieko nereiškia.
Tokie svarstymai „Naujajame Ži
dinyje-Aiduose“ Nr. 6 Tatjanos Alek
nienės straipsnyje „Alergija dvasin
gumui“. Svarstyta taip, kad nebūtų
nuspręsta. Yra sąmojaus ir vartojimo
fakt ų, daug iau kaip ir niek o. Toks
apibūdinimas nėra straipsnio papei
kimas. Reikalingi ir ne ką pasakan
tys straipsniai, o juos parašyti dar
sunkiau negu ką nors pasakančius.
Band au eit i lengv esn iu kel iu. Žod į
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„dvasingumas“ būtų galima suprasti
vien savo protu pagalvojus, net ir ne
siremiant autoritetais. Jis turėtų ne
visai tą patį reikšti tikintiems ir neti
kintiems žmonėms. Tikintiems dvasi
nių būtybių buvimu jis turėtų reikšti
nedvasinės, tiksliau – ne vien dvasinės
būtybės – žmogaus panašumą į gryną
sias dvasias. Dvasinės būtybės, tiesa,
tikimos geros ir blogos.
Dvasingumu įprasta vadinti panašu
mą į gerąsias galbūt todėl, kad piktoji
dvasia linkusi reikštis per medžiagą
– kūną. Žmonės jaučia jos veikimą
kaip nevaldomos medžiagos trauką,
o medžiagos suvaldymas yra gerosios
dvas ios apr aišk a. Taip par aš yt a ir
šv. Pauliaus laiške galatams: „Kūno
darbai gerai žinomi – tai [...] priešiš
kumas, nesantaika, pavyduliavimas,
piktumai, vaidai, nesutarimai, susi
skaldymai, pavydai“ (Gal 5, 19–21).
Par aš yt a ir apie dvas ią: „Dvas ios
vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika,
kantrybė, malonumas, gerumas, išti
kimybė, romumas, susivaldymas“ (Gal
5, 22–23). Ir patarta, kaip elgtis pagal
dvasią: „Nesivaikykime tuščios garbės,
neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime
vieni kitiems!“ (Gal 5, 26).
Dvasingumas pažįstamas iš vaisių.
Tikintiesiems tai yra vienoks ar ki
toks šventumas. Tikintieji supranta,
kas yra dvasingumas, bet tas žodis, ir
Tatjana Aleknienė taip rašo, jų buvo
retokai vartojamas. Sakoma: pranciš
koniškas ar kitoks dvasingumas, taip
susiaurinus jo reikšmę, nurodant ku
rios nors rūšies Dievo garbinimo būdą.
Kitų vartojimo pavyzdžių tarsi nebu
vo. Galima paaiškinti, kodėl nebuvo.
Tik inč iųj ų siek iams ar jų elg es iui
apibūdinti yra konkretesnių žodžių.
Šiam reikia paaiškinimų. Jis ir pa
vartojamas su paaiškinimais. Skaitau
vyskupo Liudviko Pavilonio Kauno ar
kikatedroje 1979 m. sakytą pamokslą,
išspausdintą ano meto periodiniame
pogrindžio leidinyje „Rūpintojėlis“,
praėjusiais metais išleistame viena
knyga, p. 440. Pirmųjų krikščionių
gyv en im as apib ūd int as: dvas ing i,
bet yra ir paaiškinimas. Iš Apaštalų
darbų knygos: „Jie ištvermingai lai

kėsi apaštalų mokslo ir bendravimo,
duon os lauž ym o ir mald ų“ (Apd 2,
42). Ir paties vyskupo žodžiais: „Štai
kokie tikrieji krikščionys – klusnūs
apašt al ams, brol išk i tarp us av yj e,
susivieniję su Kristumi...“ Ir viso to
apibūdinimas – dvasingi. Dar papil
dant: „Jie stiprinosi bendra malda ir
bendra komunija. Jų tarpusavio vie
nybė plaukė iš dvasinės vienybės su
Dievu. Broliškas krikščionių sugyve
nimas stebino visus, kuriems tik teko
juos pažinti; ligi mūsų laikų išliko toks
nuostabus posakis: Žiūrėkite, kaip jie
vienas kitą myli!“
Žodis pavartotas, žodis paaiškintas.
Be paaiškinimų jis mažiau priimti
nas. Yra konkretesnių žodžių. Krikš
čion ys siek ia dor yb ių. Krikšč ion ys
siekia šventumo. Krikščionys siekia
Diev o. Tai konk ret u. O po žod žiu
„dvasingumas“ gali slėptis nieko ne
siekimas. Gal todėl arkivyskupo Sigito
Tamkevičiaus jau šių dienų rašinyje
„Meil ės išt ik im yb ė“, spausd int am e
„Valstiečių laikraštyje“ Nr. 42 (8025),
žodis papeiktas, citata: „Atgavę laisvę,
žmonės kalbėjo ne apie tikrąją, įsišak
nijusią Dievo meilę, o apie neaiškų
dvasingumą. Iš kažkur ir kažkodėl
vietoj aiškaus nenaudojamo žodžio ne
aiškaus ir pernelyg dažnai naudojamo
atsiradusio? Veikiausiai to neaiškaus
žodžio prireikė nevisai sąžiningiems
netikintiesiems. Jie Dievu netiki, bet
nori, kad Kažkas būtų. Dar geriau, kad
tas kažkas būtų nekonkretus, taigi ir
neįpareigotų. Tai ir pritiko jiems ma
žai ką sakantis žodis „dvasingumas“.
Jeigu nori, gali jo niekaip nesuprasti.
Gali suprasti, jeigu esi sąžiningas,
kaip kažką ar bet ką, kas yra mažiau
medžiaga.
Tai įimtas į jį ir menas, ir muzika,
etiniai ir estetiniai pojūčiai. Yra buvę
net tokių svarstymų, kad knygų skai
tymas yra buvęs dvasingumas, o ėmus
naudotis internetu, dvasingumas išnyk
siąs. Esant neaiškumui, yra galimybė
ir nes ąž in ing ai žod žiu spek ul iuot i.
Kaip parašyta Tatjanos Aleknienės,
kad tingumas ir nesugebėjimas tvar
kyti medžiaginius reikalus imamas
vadinti dvasingumu. Galimas ir dar
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did esn is nes ąž in ing um as – tyč in is
jo kartojimas be prasmės, kad būtų
atgrėsta nuo to, ką jis iš tikro turi
reikšti. Sąmoningas siekis sukelti jam
ir jo tikrai prasmei alergiją.
Šiuo metu madas diktuoja netikin
tieji, tai grįžo jau „perkeistas“ dvasin
gumas ir tikinčiųjų vartosenon. Tokį
perkeistą jį ir papeikė arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius. Dievo meilė yra
pras ming i žod žiai. O dvas ing um ui
alergija išnyktų tik sugrąžinus jam
tikrąją prasmę. Jai sugrįžus, nereikė
tų to žodžio dažnai sakyti, o būtų ta
riami žodžiai aiškesni, gerieji.
Gražina Trimakaitė

Apie garbėtroškas, metaforinius
įvaizdžius ir Valdovų rūmus
Reikia pagirti „Naujojo Židinio-Ai
dų“ redakciją, kad Valdovų rūmų at
statymo klausimui ji skiria išskirtinį
dėmesį. Tai liudija birželio numeryje
pirmu straipsniu spausdinama Eligi
jaus Railos polemika. Tai tema, kuria
iš tiesų verta išs am iai, kiek gal int
dalykiškai diskutuoti, ir tam tikru
laipsniu tos diskusijos vyksta. Ypač
pažymėtinas profesionalus, kitų kraš
tų visuomenių patirtį į diskusijų eigą
įjungiantis Pauliaus Žygo straipsnis,
pasirodęs „Metmenyse“ (Nr. 79).
Gerbiamo Eligijaus Railos straipsnis
kitoks (idant nepiktnaudžiaučiau pa
varde, toliau jį vadinsiu „autoriumi“),
bet jis irgi įdomus. Jei kas nespėjote
pas kait yt i, tai kup in as met af or ų,
įvairiaspalvių įvaizdžių, galima būtų
sakyti, net poetinis straipsnis. Yra
ten ir keletas nukrypimų nuo tokiems
straipsniais būdingo tono. Manau, juos
galima priskirti autoriaus pastangoms
paaštrinti poleminį straipsnio pobūdį.
Pavyzdžiui, pirmo puslapio gale auto
rius rašo: „Juk rūmų atstatymo entu
ziastai iš esmės nori sukurti didingą
paminklą ne Lietuvos valstybingumui
ar, kaip teigė JAV lietuvis Kazys Al
menas, „įprasminti dvidešimtojo am
žiaus pabaigoje įvykusį stebuklą“, o
sau patiems pasistatyti impozantišką
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paminklą, kuris ateities kartoms tu
rėtų byloti apie nenuilstamą jų triūsą,
telkiant tautą kilniam tikslui“.
Taip, perskaitėte tiksliai, autorius
teig ia, jog aš ir kit i Vald ov ų rūm ų
atstatymo šalininkai esame niekingi
garbėtroškos. Jei ir stengiamės ką at
likti, tai tik siekdami patenkinti savo
tuščias ambicijas.
Viliuosiu, jog autorius tai rašė tu
rėdamas gal ir nelabai pagirtiną, bet
mūsų laikais „dar pasitaikantį“ tikslą
savo įsivaizduotus priešininkus įžeis
ti. Kas iš mūsų kartais nepasiduoda
žmogiškoms silpnybėms? Asmeniškai
jam atleidžiu; esu tikras, kad atleis
ir Mons inj or as Vas il iausk as (taip,
jis irg i „Vald ov ų rūm ų“ ats tat ym o
šalininkų gretose). Už kitus atsaky
ti negaliu, bet abejoju, ar jie patirs
emocines traumas. Taigi jei tai išties
įžeidimas, tai mat jį bala. Būtų kur
kas liūdniau, jei tai ne įžeidimas, o
autentiškas autoriaus pasaulėžiūros
atspindys. Liūdniausia, suprantama,
jam pačiam, tačiau ir man jo tokiu
atveju gaila. Koks visgi nykus turi
atrodyti pasaulis, jei esi įsitikinęs,
kad tave supa vien garbėtroškos! To
kiam e pas aul yj e joks ger as darb as
išvis neįmanomas, viskas daroma tik
turint kokių nors savanaudiškų iš
skaičiavimų. Tai giliai esmine prasme
nekrikščioniškas pasaulis.
Nesinori nuklysti į etinius bei fi
losofinius išvedžiojimus, tad grįšiu
prie prielaidos, jog tai paprasčiausias
asmeninis ir kolektyvinis įžeidimas.
O jei jau taip, tai ir aš turiu teisę šiek
tiek nukrypti į asmeniškumus.
Aut or ius tam sut eik ia aib ę pro
gų, nes, kaip minėta, straipsnis yra
iš esmės poetinių metaforų ir lakių
įvaizdžių rinkinys. O metaforos dau
giau pasako apie jų autorių, negu apie
objektą, kuriam jos taikomos. Kiek jos
tinka objektui, diskutuotina, tačiau
nediskutuotina tai, kad jos yra au
toriaus kūrinys, jo pasaulėžiūros, jo
regėjimo kampo išdava. Tų metaforų
esama įvairių. Pavyzdžiui, autoriaus
vaizduotėje VU bibliotekos knygos gali
„kuždėtis, skleisti įvairius kvapus ir
mylėtis tarpusavyje“. Tokias poetines

digresijas apeisiu, arčiau prie apta
riamo klausimo priartėja įvaizdžiai,
kurie apibūdina autoriaus požiūrį į
būsimus Valdovų rūmus. Įžvelgiu čia
du pagrindinius metaforinius leitmo
tyvus, kuriuos iliustruoja antro ir tre
čio paragrafo pirmi sakiniai: „Tačiau
šios mirusiųjų durys – tik preliudija
į ketinimus Vilnių paversti mirusiųjų
miestu“; „Muziejinė savimonė, ištrū
kusi už muziejų sienų, pavojinga tuo,
jog ji yra nekrofilinė savimonė“.
Pirm am e sak in yj e kalb am a apie
naująsias VU  bibliotekos bronzines
duris, kurios autoriui sukelia „nenu
sakomą baimę“, jos asocijuojasi su mir
timi, karstu, gedulingais kaspinais ir
panašiais melancholiškais įvaizdžiais.
Jas aprašydamas autorius sukuria
gūdžią, fatalizmu ir mirties šešėliais
dvelkiančią atmosferą. Sukuria tam,
kad į tą „mirusiojo miesto“ įtakos zo
ną įjungtų ir planuojamus atstatyti
Valdovų rūmus.
Ką į tai būtų galima atsakyti? Ver
tin ant lit er at ūr in iu pož iūr iu, man
atrodo, kad įvaizdžiai ganėtinai įtai
gūs; tačiau kalbėdamas Valdovų rūmų
šalininkų vardu – negaliu pasakyti
nieko. Aut or ius raš o, kad jam taip
atrodo, tai, matyt, jam taip ir atrodo.
O ištakų šitiems įvaizdžiams reikia
iešk oti kit ur. Pab and yk im e. Vien a
galimybė yra ta, kad autorius rašo
rimtai – jį iš tiesų apima „nenusako
ma baimė“, išvydus bronzines duris.
Tokiu atveju nenorėčiau gyventi jo
kaim yn yst ėj e. Lab iau tik ėt in a, jog
tai poetinė poza. Jam tiesiog patinka
tokia niūri gražbylystė ir, jo nuomo
ne, ji galėtų nuteikti skaitytojus prieš
Valdovų rūmus. Abiem atvejais tai
jo asmenybės atspindžiai. Bronzinės
durys ir būsimieji Valdovų rūmai čia
tikrai niekuo dėti.
Antras leitmotyvas yra pakartotinai
minima „muziejinės savimonės“ sąvo
ka. Ją kurdamas autorius pasinaudoja
visuomenėje įsipilietinusiu „muzie
jininkystės“ įvaizd žiu. Įsidėmėtina
(ypač muziejininkams), kad autorius
niek o blog a apie muz iej in ink yst ę
nepasako; jis tiesiog mano, kad yra
savaime suprantama, jog tai neigia
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mas reiškinys. O kadangi būsimuose
Valdovų rūmuose planuojama įrengti
ir muziejų, tai smerktini ir jie.
Deja, šito negalima priskirti vien tik
autoriaus subjektyvioms pažiūroms.
Muziejininkystė yra, ko gero, viena iš
labiausiai atsilikusių, mažiausiai nuo
sovietijos laikų pakitusių kultūrinės
veiklos šakų; muziejų realybė ir iš to
išp lauk iant is įvaizd is tai ats pind i.
Numanau, kad patys muziejininkai
gal i išs kaič iuot i eil ę pat eis in anč ių
priežasčių, kurių pirmoje (ir antroje,
ir trečioje) vietoje bus minima „lėšų
stoka“. Ne čia vieta apie tai diskutuoti;
konstatuojame faktą, jog neigiamas
įvaizdis ne autoriaus sukurtas – jis tik
juo pasinaudoja ir teigia, jog būsimieji
Valdovų rūmai taps tik dar vienu mu
ziejumi, tad atsiras dar viena, vieta
kur „vertinga tik tai, kas yra virtę
žemės dulkėmis“.
Būtina dėl to pabrėžti, ir įsakmiai
pabrėžti, jog taip nebus. Galime tai
drąs iai teigt i dėl to, kad nauj am e
muziejuje (taip! dalis atstatytų VR
bus būtent muziejus) bus pritaikyta
ne šiandien ar vakar, bet jau kelis
dešimtmečius Vakaruose vystoma mu
ziejininkystės patirtis. Dabar lietuviai
daug keliauja, tai jos smulkmeniškai
apibūdinti ir nereikia. Tik priminsime,
kad šių laikų muziejus – tai ne senų
daiktų saugykla, ne dulkėmis atsiduo
dantys kambariai, kurių kampuose
sėdi senos moterėlės, o už stiklo išdės
tytos pageltusios laikraščių iškarpos.
Muziejus jau seniai yra visai kas kita.
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Tai vieta, kur įvairių sričių informacija
pateikiama įtaigiai, išradingai ir įdo
miai. Kur naudojama pati naujausia
informacijos perteikimo technologija
(kompiuterizuoti ekranai, virtuali re
alybė etc.). Technologija išvystyta, pa
tirtis sukaupta, ją tereikia pritaikyti.
Šitai bus daroma būsimuose Valdovų
rūmuose. Beje, jau ir vietinės patirties
turime, nes šios technologijos buvo
panaudotos Lietuvos paviljone praeitų
metų Hanoverio pasaulinėje mugėje.
Lietuvos paviljonas šioje srityje nė
kiek neatsiliko nuo kitų, tai liudijo jo
populiarumas, o to pasėka yra šiais
metais gerokai padidėjęs turistų srau
tas iš Vakarų. Beje, autoriaus nuomo
ne, turistas yra „iš esmės žioplys“, ir
jo muziejais nesugundysi, tačiau tai
kategoriškai paneigia muziejų popu
liarumas Vakaruose. Šiuolaikiškas
istorijos muziejus visur tampa vienu
iš pagrindinių traukos centrų. Tokio
muziejaus reikia pirmiausia mums
patiems, bet jis, be jokios abejonės,
domins ir turistus.
Galima būtų toliau narstyti auto
riaus apsčiai pažertas metaforas. Jos
visos ganėtinai niūrios, jų paskirtis su
kelti tokią „yra blogai, bus dar blogiau“
nuotaiką, kuri šiais laikais populiari
poe tik oj e ir dvas ing oj e pol em ik oj e.
Kad ang i nus il eid om e iki asm en iš
kumų, tai tenka pripažinti, jog man
asmeniškai toks rašymo stilius gero
kai įkyrėjęs, ir nors kartais dar galiu
susižavėti metaforų išradingumu, jos
manęs senai nebebaugina.

Baig iant vert ėt ų grįžt i prie ge
rų darb ų ir auk os pras ming um o.
Aut or ius pas iš aip o iš teig in io, kad
auk ojim as kok iam nors tiksl ui yra
svarbus ne tik tikslui, bet ir pačiam
aukotojui. Pašaipos adresatu tampu
aš, tač iau nej aug i tenk a pam in ėt i,
jog tai tikrai ne mano idėja. Ji siekia
bent jau biblinius laikus, ir aš ją tik
pritaikiau Valdovų rūmų atsatymo
atvejui. Tai konkretus, prasmingas,
daug um ai suprant am as, siekt in as
ir dėl to remtinas tikslas. Norėčiau
pak viest i aut or ių aps il ank yt i prie
nes en iai pas tatyt ų (ties a, kol kas
but af or in ių) Vald ovų rūm ų vart ų
už Gedimino paminklo. Dar geriau,
jei autorius pašvęstų kokią valandą
ar dvi ir prisidėtų prie savo laiką ir
pastangas tam savanoriškai skirian
čių bud ėtojų. Tada pats pamat yt ų,
koks platus, įvairus jo bendrapiliečių
sluoksnis domisi Valdovų rūmais ir jo
atstatymo projektu. Ir jį remia savo
aukomis. Taip, remia mano minėti
pensininkai ir moksleiviai, daktarai
ir taksistai. Didžiuma tų aukų mo
netine prasme nedidelės, bet kaip ir
našlės skatikas, jos sveria labai daug.
Jas skirdami mūsų bendrapiliečiai iš
pasyvių stebėtojų tampa aktyviais šio
tikslo siekimo dalyviais. Kaip Mon
sinjoras Vasiliauskas labai prasmin
gai pasakė, jie prisideda prie Valdovų
rūmų atstatymo, nes demokratinėje
visuomenėje „Valdovai“ – tai mes.
Kazys Almenas
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Ališanka Eugenijus, Dioniso su
grįžimas: chtoniškumas, postmoderniz
mas, tyla, Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2001, 206 p.
Postmodernizmas, anot autoriaus,
atpalaiduoja ilgai varžytas chtoniš
kąsias galias, neramiausius pas ą
mon ės gaival us. Jis – lyg gėrimas,
pilamas į bet kokios formos taures,
bet neprarandantis savo skonio. Be
abejo, ant šios taurės galima įžiūrėti
išrantytas Dioniso grimasas, gal net
pagrįsti tokį įspūdį akademinių citatų
aparatu. Postmodernizmo vaizdinijoje
yra vietos daugybei archetipų, o ne
vien studijos autorių nenumaldomai
traukiančiai svaigulio, netvarkos ir
triukšmadarystės dvasiai.
Klemensas Pauliukėnas
Balsevičiūtė Virginija, Vytautas
Mačernis ir jo karta, Vilnius: LLTI,
2001, 375 p. (ser. Naujausios lite
ratūros studijos).
Knygoje aptariama visa Mačernio
kūryba – ir pamėgtos „Vizijos“ ar sone
tai, ir retokai minėti nebaigti ciklai,
– o jai būdingi siužetai veda prie
Nykos-Niliūno, Bradūno ir kitų bend
rakeleivių poezijos. Tekstų kvalifika
ciniam išbandymui fragmentiškai pa
sitelkiama semiotika, das Man, citatos
iš Kierkegaardo, Nietzsche’s, Camus,
Šliogerio, Sartr e’o ir t. t. Vis dėlto
autorė nepamiršta, ką aptarinėjanti,
tad knyga pravers eklektikai nealer
giškam mokslo mylėtojui.
Kristina Jonušaitė
Gairė – pilnutinė demokratija, sud.
ir red. Vidmantas Valiušaitis, Kau
nas: „Į Laisvę“ fondo Lietuvos filialas,
2001, 341 p.
Leidinys, skirtas „Į Laisvę“ fon
do veiklos Lietuvoje dešimtmečiui,
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yra ir detalus Lietuvos gyvenimo met
raštis.
Tekstai (fondo dokumentai, prane
šimai) ženklina per dešimt metų įvy
kusią visuomenės nuotaikų, politinės
atmosferos, pilietinės savivokos, isto
rinio sovietmečiu iš atminties trinto
palikimo vertinimo kaitą. Jie pritrau
kia tai, kas jau primiršta: ne metais,
o gyva patirtimi matuojamą kelią nuo
rezistencinio pirmų fondo atstovų
budrumo Sąjūdžio laikais iki demo
kratijos garantuojamo atvirumo dabar.
Skaitytojas atras nemažai išsakytų
vertinimų, kuriuos laikas atmetė. Kita
vertus, neliks nepastebėjęs ir pro juos
prasiskverbiančio nekintamo krikš
čioniško vertybinio pagrindo.
Tomas Daugirdas
Goethe Johan Wolfgang, Faustas,
[iš vokiečių k.] vertė Leonas Švedas,
Kaunas: Lietuvos asmenų įgaliotųjų
atstovų draugija, 2001, 220 p.
Šis vertimas atspindi mūsų kultūros
istoriją – atliktas jos brandos, deja, ir
karo, metais, kai ėmė plačiai reikštis
Nepriklausomybės išauginta karta
(vertėjas g. 1918), nuo komunistų
persekiojimų bėgančio autor iaus
išsivežtas į Lenkiją, o paskelbtas tik
dabar. Vietomis nusisekęs, vietomis
tobulinimo reikalaująs tekstas nu
sipelno vertimo istorikų ir teoretikų
dėmesio, kurio, matyt, nesulauks –
atgrasi leidinio išvaizda ir neregėtai
netvarkingas publikavimas atbaidys
rimtą skaitytoją dar knygyne.
Vytautas Ališauskas
Janavičius Jurgis, Tada ir mes:
Laiškai iš Australijos, Vilnius: Tyto
alba, 2001, 66 [2] p., iliustr.
Surinktos anksčiau periodikoje
spausdintos novelės–pasakėčios išmo
ningai, šmaikščiai ir šiltai pasakoja
apie Australijos kasdienybę. Šioji pa

naši į mūsiškę – tūlas lietuvis galės
pasidžiaugti ir ten kylančiais skan
dalais dėl ministro mobiliojo telefono.
Nemokančius skaityti pamalonins
paties autoriaus piešti pelikanai ar
oposumai – vizualinis tekstas, beje,
egzotiškiausias.
Rima Malickaitė
Kavaliauskas Vilius, Už nuopel
nus Lietuvai: 1918–1940 metų Lietu
vos Respublikos ordinai ir medaliai,
Vilnius: Vaga, 2001, 506 p.
Prabangi, gausiai iliustruota knyga
bibliotekoms, įžymybėms ir turtin
giems kolekcininkams (pardavinėti
nenumatyta). Iš 20 numeruotų egz. Nr.
8 skirtas poetui Just. Marcinkevičiui,
Nr. 10 – dr. Kaziui Bobeliui, Nr. 16 –
Vyt. Landsbergiui. Reiklaus istoriko
knyga nesužavės: katalogiškos žinios
apie apdovanojimus ir apdovanotuo
sius, gausios iliustracijos, anekdotai
ir oficialūs dokumentai supinti į ne
lengvai suvokiamą visumą. Vis dėlto
tenka džiaugtis tuo, ką turime, tik
labai gaila, kad sudaręs neblogą vardų
rodyklę, autorius nesiryžo pridurti ir
vietovardžių.
Vytautas Ališauskas
Komparatyvistika šiandien: teorija
ir praktika: Tarptautinė mokslinė
konferencija-diskusija, Vilnius: VPU,
2000, 194 p.
Iki šiol pas mus komparatyvistiniais
kartais vadinti veikalai, pasakoję, kaip
žymus prancūzų rašytojas važiavo per
Lietuvą arba kaip vokiečių klasikas
vasarojo gintariniame pajūryje. Tuo
tarpu šiame pranešimų pluošte skai
tytojas ras sektinų pavyzdžių, kaip
lyginti tekstus su tekstais, o greta
įgrisusių par al elių (Braž ėnas apie
Cvirką ir Roll and’ą), esama švie
žių Niliūno, Bložės, Gedos europinių
įkontekstinimų. O kviestinių užsienio
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knygos
profesorių straipsniai papuošia rinkinį
teoriniais svarstymais, ar kompara
tyvistika prasminga. Vienų akimis,
ji skatina kosmopolitizmą, o kitų –
priešingai, lygų literatūrų dialogą.
Paulius Subačius
Morkus Jonas, Saulėlydis Lietu
voje: Pažintis su Lietuvos žydų bei
holokausto istorija, Vilnius: Garnelis,
2001, 128 p.
Knygelė sumanyta kaip priedas
mokytojams prie taip pat pavadinto
filmo. Pedagoginiai autoriaus grau
denimai gali suerzinti, tačiau knygelė
verta daugiau negu iškart pasirodo.
Filmo kalbėtojų liudijimai, etnografinė
ir istorinė medžiaga, žodynėlis, gan
išsamus literatūros sąrašas pravers
visiems, norintiems glaustai sužinoti,
kas buvo, kaip gyveno ir ką iškentė
kadaise buvusi gausiausia Lietuvos
tautinė mažuma.
Vytautas Ališauskas
Šimulynas Šarūnas, Rugiuose
prie obelų, Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2001, 333 p.
Labiau kaip skulptorius žinomo
autoriaus antras ir paskutinis novelių
rinkinys, parašytas be beletristo po
zos, tačiau itin vizualistiškai. Kai
kurios istorijos papasakotos punkty
riškai, kai kurių siužetas – nuosek
liai supintas išgyvenimas ir su juo
susiję įvykiai (minėtu požiūriu bene
nuosekliausia novelė „Rugiuose tarp
obelų“). Pavadinimas neatsitiktinai
kelia asociacijų – tai pasakojimai apie
bręstančiuosius ir bręstantiesiems.
Rima Malickaitė
Ulčinaitė Eugenija, Lietuvos Re
nesanso ir Baroko literatūra, VU,
2001, 346 p.
Daugiakalbės LDK literatūros žan
rų pagrindu sudarytas inventorius –
geras pagrindas tolesniems tyrimams.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 9

Vis dėlto tai ir žymios mokovės tyri
nėjimų sintezė. Gal tik tarp žanrų
galėjo atsirasti vietos hagiografijai;
nors daugiausia dėmesio skiriama
lotyniškai raštijai, keli žodžiai būtų
pravertę ir apie gudiškąją. Nepaken
čiama, kai tokia informatyvi knyga
leidžiama be vardų rodyklės.
Vytautas Ališauskas
Valančius Motiejus,  Raštai, t. 1,
par. Vytautas Vanagas, tekstus red.
Birutė Vanagienė, Vilnius: LLTI,
2001, 831 p.
Valančiaus beletristikos ir jo surink
tų patarlių tomas stoja ne vien į stori
ausios lietuviškos knygos varžytuves.
Greta teikiamas paraidinis XIX a.
spaudinių bei išlikusių rankraščių
perrašas ir redakcija bendrine ka
lba. Šaunu, kad subendrinimas gana
nuosaikus. O autentiškas užrašymas
nuolat verčia suglumti dėl korektūros
klaidų – tekstologinio aparato stoka
neleidžia būti tikram dėl praleistų
tarpelių, sukeistų raidžių kilmės.
Kirba klausimas: kodėl perrinkinėta
užuot dėjus faksimiles? Atsakymas
kiek aiškėja pažvelgus į labai nevyku
siai atspausdintus spalvotus Vaikų
knygelės paveikslėlius.
Paulius Subačius
Venclova Tomas, Vilnius: vadovas
po miestą, Vilnius: R. Paknio leidykla,
2001, 216 p.
Išsamus, gyvas ir aiškus vadovas,
iš kurio net seni Vilniaus bičiuliai
patirs įdomių istorinių ar anekdotinių
detalių. Iliustruotas gausiai, paran
kiai ir dailiai (gal net pernelyg – nuot
raukos kartaisgražesnės už tikrovę).
Ypač įdomios vertingo istorinio įvado
iliustracijos. Tačiau iš „Vilniaus kaip
dvasinio gyvenimo formos“ autoriaus
tikėtumeisi daugiau – o aptariamam
vadovui parašyti nereikia būti Tomu
Venclova... Sed cum bibliopolis non
disp utandum. Įdomu palyginti su
anglišku J. Everatto vadovu: Vilniuje

įsikūręs svetimšalis nustebina gaiviaperspektyva, o svetur išvažiavęs vil
nietis pateikia kultūriškai ir istoriškai
praturtintą pažįstamo miesto vaizdą.
Mantas Adomėnas
Vi ew egh Mi chal, Mergaičių
auklėjimas Čekijoje, iš čekų k. vertė
Vykantė Bartkutė, Vilnius: Tyto alba,
2001, 191 p.
Šiuolaikinio autoriaus, jau žinomo
ir už savo tėvynės ribų, romanas apie
gyvenimo pokyčius pokomunistinėje
Čekijoje. Sekant gerai pažįstama
čekiško humoro tradicija, pasako
jama istorija apie jauną neturtingą
mokytoją, neperpratusį kapitalizmo
dinamikos ir vis dar svajojantį apie
literato karjerą. Jis tampa išpaikintos
naujojo milijonieriaus dukrelės
kūrybinių bandymų vadovu – litera
tūros korepetitoriumi. Prabangiuose
apartamentuose mokytojas turi su
kurti turiningos pedagoginės veiklos
iliuziją, nors ir junta esąs gerai ap
mokamas galingo pono ir jo atžalos
juokdarys. Romano pagrindinę temą
galima priskirti prie amžinų ir nuolat
atsinaujinančių – tai mažojo žmogaus
neviltis ir jo pastangos išlikti.
Manfredas Žvirgždas
Vilniaus miesto istorijos skaitiniai,
mokymo priemonė, sud. Eugenijus
Manelis, R. Samavičius, Vilnius:
Vilniaus knyga, 2001, 938 p.
Atrodo, sudarytojai padarė viską,
kad šie istorijos skaitiniai būtų nepa
skaitomi net ir visiškai nepriekabiam
Vilniaus senovės mėgėjui. Pirma, mi
glota knygos koncepcija ir struktūra.
Antra, ši mokymo priemonė – ne
straipsnių ir atsiminimų rinkinys, o
veikiau įvairiausių senienų, laikraš
tinių iškarpų ir mokslinių nuolaužų
sąvartynas, kuriame kantresnis gim
nazistas gal ir atras šį tą vertingo.
Trečia, žr. pirmąjį sakinį.
Eligijus Raila
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Istoriniai dienorakščiai
PALEMONAS DRAČIULA

Odė universiteto durims
aš sukniubau prie universiteto,
pareidamas rausvu akmens taku,
kur tyliai bunda freskose skeletai,
gyvieji šnekasi su kapsuku;

tas,
kurį kasdien tinklainėje tapai,
kurį išgirdęs šventas Jonas klaupias,
spėliodamas, kam veriasi kapai:

fontano griaučiai ir suolai sustingę
Sarbievijų apglėbia – ir tuomet
po tunikomis rektoriai suminga
parduotame Počobuto name;

studentui, vaikui, kunigui, veltėdžiui;
per aspera ad astra – gretimais
yra šalis, kur aš po beržu sėdžiu,
skambėdamas išmirusiais kiemais;

nežadinkit – nebent vėlyvas sargas,
nužengęs nuo girtos rudens galvos,
pro šalį gūrins, apsimetęs Skarga,
ir pasikvies į varpinę kavos;

palaidotas prie universiteto,
girdžiu – toli, visatos vidury
nusiveja lietaus kabrioletai
padangėje plasnojančias duris.

Iš tiesų... juokinga...

tik kam suga÷s pamišęs vario gaub
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