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Paskutinioji Psalmė
Antanas Gailius

Viešpatie, dešinę savo patrauk truputį į šalį,
Duok atsikvėpti pavargėliui, antrąjį tūkstantį metų
Vaikštančiam Tavo keliais.

Tiek negerų ženklų gal tik prieš Didžiąją Schizmą
Žmonės regėjo visur: danguj, vandenuos ir medžiuos,
Paukščiai – ir tie mus pamiršo, išskrido, vaikus pasiėmę,
Virš rugsėjo laukų, per Tavo didelį dangų,
šviečiant žvaigždėms, rėkdami, lyg būtų šmėklas išvydę
Vėstančiuos mūsų namuos. Tik vėjas bulvienose pusto
Dūmus laužų, tik pėdsakas batų guminių,
Molin įspaustas giliai, per vidurį lauko vingiuoja.

Būta ženklų ir kitų: po dangų blaškės kometos,
Saulė buvo užtemus, ir buvo užtemęs Mėnulis,
Žemė drebėjo mieste Konstantino, ir spalį pražydo
Vyšnios kaimyno sode.
         Ar būna ženklų baisesnių?
Dar negirdėjau, tiesa, kad būtų kur nors pasirodę
Nykūs pulkai flagelantų, tačiau nenustebčiau visai,
Eiseną niaurią išvydęs vieškely, ten, už kalnelio.

Taip, čia laikai lyg prieš marą: per visą Adventą Kalėdos,
Paikos ir graudžios, ir žiaurios linksmybės, ir juokdario veidas
Žvelgia kasdien į tave, vos laikraštį rytą praskleidus:
Naujas kasdien ir kasdien vakarykščiais, paikais ir rėksmingais,
Dar pradvokęs juokais, nors nieko jau neima juokas. 

Baigės istorija! – šūkteli scenoj artistas guvus,
Salė jam ploja smagi, o gatvėj, lauke, pro teatrą
Traukia ir traukia, ir traukia pabėgėlių vilkstinės ilgos:
Tavo albanai tenai, čečėnai Tavo, lietuviai,
Traukia Jokūbo vaikai ir dingsta, tirpsta ore
Lyg nė gyvenę nebūtų, visi jau pakilę nuo žemės,
Kojom basom, kruvinom.
     Iš vandenų sietuvos
Kyla balsai lyg migla, o vėjas juos bloškia pakriaušėn,
Neša ir sklaido laukuos – andai mieste jau girdėjau
Kalbant, kad niekados jie Tavęs nepasieks, kad Tavęs
Gal ir iš viso nėra, kad mums virš galvų ne paskliautė



514 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 11–12

Skaistvario gryno, tvirta, tik dieną nuo oro pasmėlus,
Bet vaiski vakarais ir rytmetį ankstų, Tavasis
Būstas, buveinė, kurion ir mus kada nors pasiimsi
Į kareivijų pulkus, ugnies kalavijais ginkluotus, –
Ne, kad ten tik ertmė, tamsi, juoda ir ledinė
Iš kurios mum nėra ko laukti – nebent prapulties.

Štai kokie vaikšto gandai, ir man neramu, kad rūstybė
Mus Tavoji užgrius, kaip buvo ne kartą užgriuvus,
Tad ir meldžiu, kad šiek tiek patrauktumei dešinę savo 
Ne dėl penkių dešimčių, kurių gali ir nerasti,
Ne – dėl to Vieno, kuris, po mūsų molynę klampojęs,
Skurdą mūsų regėjęs, šalin nenusuko akių.

Vytautas Survila. 
XXX. 1999
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dienoraštiS

Li udas Jovaiša

Spa lio 4. Keis ta at si dur ti mies te, ku ris visai ne pa na šus 
į Vil nių. Pizoje ga ly bė siau rų gat ve lių, ku rio se chaotiš
kai ju da ir burz gia vi so kios trans por to rū šys, apsilau pę 
ir nu triu šę (kur Pa ksas?) na mų fa sa dai, dėl kurių, re
gis, nie kas ne su ka gal vos, po lan gais ir vir šum gatvės 
džiūs tan tys skal bi niai, ūžian tis tur gus re ne sansinių 
ar ka dų juo sia moje aikš tėje. Se na mies čiui ir is to ri jai 
čia ne stab mel džiau ja ma, vei kiau at virkš čiai – re gis, 
at sai niai mo ja ma ran ka: vai kiš čiai ra miau siai spar do 
ka muo lį į glot nų XVII a. pra džios bal to mar mu ro baž
ny čios fa sa dą. Kle ge sio, kva pų, trans por to ir skal bi nių 
pri kimš tas vi du ram žių mies tas na tū ra liai gy vas. Net be 
„Gy vo sios is to ri jos“ pro gra mos. O gal kaip tik be jos?

Spa lio 8. Va ka ras. Len kai tė vai pran ciš ko nai su lin dę 
į te le vi zo rių. Ja ce kas, uo liau sias Kwaúniew skio prie
ši nin kas, dar va kar bu vęs pil nas vil čių, nie kaip ne no ri 
su si tai ky ti su re a ly be.
Ko ne kas dien pra ei da mas pro ne to lie se esan tį na mą 
skai tau: Tut ti pro met to no, nes su no man tie ne. Vo ta nes
su no („Vi si ža da, nie kas ne te si. Ne bal suok nė už vie ną“). 
Ką gi, ne blo gas pa ta ri mas tiems, ku rie ne ži no, už ką 
bal suo ti. Bet vis tiek bal suos...
Apie Lie tu vą ži nių be veik nė ra. Iliu zi jų ir gi. Pa guo dai 
pri si me na dar vie nas lai ku pa si ro dęs grafitti iš in ty mes
nės vie tos: „Jei ko vo ji, ga li pra lai mė ti, bet jei ne ko vo ji, 
jau esi pra lai mė jęs“.

Spa lio 9. Tos ca nel li rū muo se Ar no kran ti nė je ki ta
dos siau tė jo lor das By ro nas, su si gal vo da vęs vi so kių 
aristok ra tiš kų (?) pra mo gų. Sy kį, sa ko, ne nu lip da mas 
nuo arklio už šuo lia vęs laip tais tie siai į belleétage. Ta
tai pri   menančio je pla fo no fres ko je – jau nas ro man tiš kas  
herojus ant žir go, o prie šais jį – kan kliuo jan ti mū za.
Da bar nu si gy ve nu sios ir rū mus vals ty bei par da vu sios 
gi mi nės buveinėje – ar chy vas; da ly je apar ta men tų api
briz gu siais sie nų ap mu ša lais įkur din tos sau gyk los. Iš 
at ver tos spin tos žvel gia gau sy bė per ga men ti nių tū te
lių, su kai šio tų į per tva ro mis pada lytą erd vę. Vie na me 
„nar ve ly je“ – bent ke lio li ka per ga men tų chro no lo gi ne 
tvar ka, pvz., 1375 m. sau sis – bir že lis. Gal vo je su spen
gia. Lie tu va iš ties toks nuo lat ap se mia mas Eu ro pos 
pa kraš tys, kaip Rus nės pie vos. Kai 1263 m. čio nykš
čiame pran ciš ko nų vie nuo ly ne su si rin ku si ge ne ra li nė 

ka pi tu la nuta rė skam bin ti var pais „Vieš pa ties An ge lo“ 
mal dai, var pų dū žiai mū sų ne pa sie kė – Dau man tui 
už si mo jus ka la vi ju, vėl pra sme go me ak li no je bar ba
ry bės tam soje. 
Ir mū sų per ga men tai li ko ne pa ra šy ti.

Spa lio 12. „Ne Ju bi lie jui!“ „Ne ku ni gams!“ „Ne klo
na vi mui!“ „Stu den tų val gyk la – vi siems!“ Pro tes tai 
prieš mė sė džius žmo nes ir Ber lus co ni, užuo jau ta pa
les ti nie čiams. Ant sie nų – gy vas ir re gi mas nuo tai kų ir 
nuo sta tų pul sas. Kai kas gal tik tų ir lie tu viams, pvz., 
„McDo nal do mais tas – šlamš tas“. Ka ži ar yra dar pa
sau lyje ša lis (be tos, kur upės te ka), kur McDo nal das 
ar ki nų vir tu vė bū tų to kia bran gi (ir ko ne pres ti ži nė), 
paly ginti su pran cū zų...
Tie sa, ir ra šy to jams min čių kar tais pri stin ga. Ta da 
pa pras čiau siai pa si tei rau ja ma: Co sa vog lia mo? („Ko 
nori me?“). Ga li bū ti tik ras, kad at sa ky mo il gai lauk ti 
nereiks. Vog lia mo tut to („No ri me vis ko“).

Spa lio 14. Tra pi am ži ny bė: sau lė kai to je be si šil dan ti 
ka tė ant ma ši nos ka po to ir ba lan dis ant Co si mo Me
di ci gal vos.

Spa lio 16. Ry tą mane su si stab džiu si stu den tė pa kvie
tė at ei ti nag ri nė ti Mar xo ir En gel so. Prie fa kul te to 
du rų iš to lo švy tė jo jau nuo lių le ni nie čių – dar bi nin kų 
rė mė jų – pla ka tas, pa aiš ki nąs, koks blo gas Koštu ni ca 
ir koks kan ki nys Mi lo še vi čius. Tu a le te per skai čiau: 
„Ame ri kie čiai – žu di kai!“ ir „Te gy vuo ja ko mu niz mas!“ 
Die va ži, ry toj ir aš ką nors pa ra šy siu...

Spa lio 17. Kom piu te ryje – pir mas „Liet ry čio“ pus la pis: 
Raz mai tės nar ko ti kai, Land sber gio pen si ja, žu di kų teis
mas. Ka vi nėje at vers ta me Il Tir re no (yra toks vie ti nis 
Li vor no laik raš tis) pir ma me pus la pyje – krau juo jan ti 
Je ru za lė. Su um cui que?

Spa lio 19. Pran ciš ko nai kon ven tu a lai ren gia si ko vai 
sau sio ge ne ra li nėje ka pi tu loje – pa ga liau ža da ma ma
žinti Ita li jos pro vin ci jų skai čių. Pro vin ci jų daug, jos 
nedide lės, pa šau ki mų trūks ta (ir šį vie nuo ly ną ap tar
nau ja len kai), o pro vin ci jo lai ita lai cen tri nėje val džioje 
le mia ne pro por cin gai daug. Čio nykš čiai net su an glais 
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su sėdę guo dė si... Baž ny čioje eu ro po cen triz mo ga lo 
teks palaukti, jeigu Eu ro pa dar tu ri eman ci puo tis iš 
ita lok ra ti jos?

Spa lio 20. Var tau žur na lus. Su knis ta so cia lis tų lin dy
nė. Ka dan gi Baž ny čios is to ri jos čia nė ra, nė ra ir ka ta
li kiš ko sios Re for mos, tik dis cip li na men to so cia le (tai 
lyg ir „so cia li nis su draus mi ni mas“). Oi, ap si džiaug tų 
Bum blaus kas...
Ne pai sant to, jog, anot pro gre sy vių ita lų is to ri kų, ma no 
di ser ta ci jos te ma yra pa vė la vu si bent 20 me tų ir tu rė čiau 
jaus tis jei ne kaip ge o lo gi nė iš ka se na, tai bent kaip iš 
Gvi nė jos Bi sau džiun glių iš lin dęs ci vi li za ci jos ne su nio
ko tas žmo gė nas, guo džiuo si ne tik tuo, kad iš Lie tu vos 
iš ėjęs aš ir vėl su grį šiu jon, ar kad, anot Ire nos V., sy kį 
su sto jęs ku rioje nors vie toje, po ku rio lai ko, ra tui ap
si su kus, ga li būti pir mas. Pri ra šy ta dau gel straips nių, 
pa skelb ta daug ty ri mų per spek ty vų, ta čiau iš vi sos 
gau sy bės tik rai ge rų, ori gi na lių ir pa ga vių straips
nių ne daug, o įsi me nan čių au to rių ir vi sai mažai. Be 
to, ne ap lei džia įspū dis, kad itin mėgs ta ma ap si ribo ti 
„kon cep tu a lu mu“ (ne re tai ir abe jo ti nos ver tės), užuot 
ėmu sis re a laus ty ri mo: ne vel tui itin po pu lia rūs žanrai 
čia – pre mes sa (įžan ga), in ter ven to (pa si sa ky mas disku
si jo je) ar – itin „ita liš kas“ net sa vo lek si ne raiš ka – a 
pro po si to. Kai ima ma si kon kre taus ty ri mo, re zul ta tas 
blan kus: nuo bo džios ir iš prie var tau tos kny gos, ap gau lin
gai su pa kuo tos į pro vo kuo jan tį ir vi lio jan tį pa va di ni mą. 
Nors Bos sy čia kri ti kuo ja mas ir ne mėgs ta mas, o Je di no 
au to ri te tas kar tais for ma liai dar pa si tel kia mas, ne pa
na šu, kad kas nors bū tų pra no kęs pirmo jo ra fi nuo tu mą 
bei ele gan ci ją ir ant ro jo aiš ku mą. Abiems pri kiš da ma 
sub jek ty vu mą (Bos sy – „kon ser vatoriš ką“ po žiū rį ir 
mei lę Vi du ram žiams, Je di nui – ana lo giš ką mei lę ka ta
li kiš ka jai Re for mai), „pa žan gio ji“ istoriog  rafija ne tik 
ne ma žiau sub jek ty vi, tri den ti nė se re for mo se gar bin
da ma pro gre so dva sią, bet ir ne sugeba sukur ti nie ko, 
kas įtai gos ga lia pri lyg tų jos aukoms. 
Is to ri ja ne tu ri įti kin ti, is to ri ja tu ri su ža vė ti.

Spa lio 23. Įsta bus daik tas ne tik ita lų vir tu vė, bet ir 
stu den tų val gyk la. Kai nos jo je ko mu nis ti nės (gal iš čia 
ta mei lė rau do nai vė lia vai?), ta čiau įė ji mas – tik stu
den tams. Pa ro dęs pa žy mą, kad esi įsi mat ri ku lia vęs uni
ver si te te, gau ni mag ne ti nę kor te lę, ku rią prie val gyk los 
esan čiame au to ma te tu ri nuo lat „pa šer ti“ pi ni gais. Tai gi 
dvi ei lės: iš pra džių prie au to ma tų, po to – prie mais to. 
Pas ta ro ji pa pras tai il ga, sparčiau pajuda tik ta da, kai 
kas nors lau kia ry žių ir pra lei džia prie kin ki tus. Šau nu 

pir myn – kaip lie pė Kat rė ir Ar tūras, val gau ma ka ro
nus, sa kė, kad ka ži kuo svei ka. 

Spa lio 25. Is to ri kai ži no VIS Ką. Apie mus jie ži nos 
daug ge riau negu mes pa tys. Pa aiš kin ta bus net tai, 
ką da ro me ne są mo nin gai ar ty čia at virkš čiai, ar ba tai, 
kas tė ra pa pras čiau sias at si tik ti nu mas. Tarp dės nių, 
pro ce sų, so cia li nių gru pių ir epo chos dva sios iš žmo gaus 
lie ka tik ma rio ne tė, apie ku rią vis kas ži no ma ir pa aiš
ki na ma net ta da, kai ji pa ti apie tai ty li. Ne duok die, 
at si šau ku si į Mai ro nio at si dūk sė ji mą, ko kia dū še lė 
pra kal bė tų... Na, bet pra ei tis už gar bės ir oru mo įžei
di mą į teis mą ne pa duos...
Va lia ir ga lia ži no ti – be ga li nė ir ne pa so ti na ma. Kotry na 
Sie nie tė, pa si ro do, yra ne kas ki ta kaip „ka no ni zuo ta 
ano rek si ja“. Kur to je svir te lių ir san ka bų is to ri jo je lais vė, 
at si tik ti nu mas / Ap vaiz da, pa slap tis, ste buk las? Nai vi 
Ap švie tos moks lo vi sa ga ly bė ir sun kiai sle pia ma, nors 
re tai de kla ruo ja ma pre ten zi ja į ob jek ty vu mą, re gis, 
galė tų bū ti pa kan ka mas pa grin das per kel ti is to ri jos 
studi jas uni ver si te tuo se kur nors prie ma te ma ti kos 
(su skai čiuo ti fak tus ir sta tis tiš kai api ben drin ti juk 
svar biau negu mo kė ti pa ra šy ti nor ma lų tai syk lin gą 
sa ki nį), in for ma ti kos (koks is to ri kas be in ter ne to vir
tu a lių sve tai nių?) ar bio lo gi jos. Lie tu viš ko krau jo da lis 
Rad vi los Naš lai tė lio krau  jy je jau nu sta ty ta, da bar, anot 
vie no prie te liaus, ei sim skai čiuoti chro mo so mų...

Spa lio 27. Hm, keis ta „vi di nio Ba be lio“ bū se na – pra
ran du re a ly bės ir jos kal bos jaus mą. Bib lio te koje skai
tant ka ži kas „nu trūks ta“, ir ne be ži nau, nei kur esu 
(gal Lie tu voje, gal Ny der lan duose, gal Ita li joje), nei 
ko kia kal ba (daž niau siai ne su pran ta ma) šne ka ma ap
link. Var gas, jei kas nors ko nors pa si tei rau ja – rei kia 
min ty se „per bėgt“ vi sas su mi šu sias kal bas, kad ras tum 
rak tą be pras miam gar sų rin ki niui.

Spa lio 30. Lie ka ste bė tis dos nia ir ne nuils tan čia 
čio nykš  čių ka ta li kų ca ri tas. Mi si jų sek ma die nį šv. 
Bo na ven tū ros sa lė je mi sio nie rių nau dai pre kiau ja ma 
ne berei ka lin gais nie ku čiais ir žais lais, per Vi sus šven tus 
– su neš tais pa čių kep tais py ra gais lab da rin gos val gyk los 
la bui. Sa ko, kai kas ir sa vo pa čių py ra gus nu si per ka. 
Leng va? Pa ban dy kit...
Leng vas ru dens la pų kva pas pra na šau ja Vė li nes. Net ir 
čia, pra keik tos re ne san si nės pui ky bės kraš te, kasdie ny
bės ūže siui tils tant, min ty se lie ka tik du da ly kai – gal būt 
tie pa tys, ku rie mus ap lan kys mir ties va lan dą – pri si
mi ni mai ir nuo dė mės. Gal ir vil tis? 

dienoraštiS
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Jau dau giau kaip de šimt me tis, kai Lie tu vos ir ki toms 
Ry tų ir Vi du rio Eu ro pos ša lių vi suo me nėms grįž tant 
iš ko mu nis ti nės dik ta tū ros į „nor ma lų“ de mok ra ti nį 
gy ve ni mą, vyks ta su dė tin gi pro ce sai. Čia no riu trum
pai aptar ti kai ku riuos Baž ny čios rū pes čius po ko mu 
nistinių trans for ma ci jų pa keis to je mū sų kraš to vi suo
menė je. Jau pra ėjo de šimt me tis nuo di de lių po ky čių 
Lie tuvo je pra džios. Šį kai tos lai ko tar pį ap žvelg ti ir 
ob jek ty viai su vok ti su dė tin ga dėl dvi ejų prie žas čių.

1) Kad ver tin tu me ob jek ty viai, rei kia di des nio laiko 
at stu mo: ta da tie sio giai da ly va vome įvy kiuo se, o dabar 
turė tu me ne vei kia mi emo ci jų blai viai įver tin ti pro  ce
sus, ku rie, pra si dė ję prieš ge rą de šimt me tį, vie naip 
ar ki taip lie čia ir da bar tį. Tai ak tu a lu ir dėl to, kad 
šio pro ce so pra džio je jaus mi nis (eu fo ri nis) pakili mas 
bu vo la bai svar bus, daug spren di mų pa diktavo jaus mų 
pro  ver žiai, o ne blai vūs ir ra mūs ap  svarsty mai.

2) Ki tas fak to rius, truk dąs ob jek ty viai ver tin ti pas
ta rą jį de šimt me tį Lie tu vo je ir jos Baž ny čio je vy ku sius 
pro ce sus – tai, kad šis de šimt me tis nė ra nuo sek li vie
nap ras mė evo liu ci ja – iš to ta li ta ri nės prie spau dos į 
švie sų de mok ra ti jos ir pa žan gos ry to jų. Da bar ti nė je 
visuo me nės rai do je ga li ma iš skir ti tarps nius, nu spal
vin tus skir tin go mis spal vo mis, to dėl, no rint ap tar ti 
Baž ny čios vaid me nį, rei kia jį ver tin ti kiek vie nu iš tų 
skir tin gų lai ko tar pių.

Žvel giant ele men ta riai ir pa vir šu ti niš kai, ga li ma 
bū tų iš skir ti 1988–1991 m. jaus mi nio pa ki li mo lai
ko tar pį, kai bu vo la bai gy vos vil tys ge riau gy ven ti 
tiek ma teria liai, tiek dva si niokul tū ri nio vys ty mo si 
pras me.

1992–1997 m. – nu si vy li mo me tai, juos ga li ma api bū 
din ti kaip vi suo me nės apa ti jos stip rė ji mo pe ri odą.

Nuo 1998 m. pra džios pra si dė jo per pra di nį trans
for ma ci jų pro ce są su si for ma vu sių ar pa gal prieš ka rio 
mo de lį at kur tų struk tū rų iri mo ir nau jų po li ti nių, 
eko no mi nių bei ide o lo gi nių gru puo čių for ma vi mo si 
eta pas, ku ris dar ne si bai gė ir nė ra aiš ku, kas iš to 

Vysk. Jo nas Bo ru ta SJ

Baž ny čia kin tan čio je lie tu vo je

ga lų ga le iš si kris ta li zuos.
Lie tu vos Baž ny čiai rū pin čias pra ei ties ir mi nė tų 

tarps nių pro ble mas ge rai at spin di vi suo me nė je dar 
ne pa kan ka mai pa skleis ti do ku men tai – Lie tu vos 
vys ku pų laiš kai ti kin tie siems At si pra šy mo ir at gai
los die nai ir rin ki mų į Lie tu vos Res pub li kos Sei mą 
pro ga1. Jie su si ję su svar biau siais šio me to rei ka lais 
ir vi suo me nės bei at ski rų jos gru pių įsi pa rei go ji mu 
krikš čio niš koms ver ty bėms.

Iš ky la ir su by ra ne tik nau jos gru puo tės ar par ti jos, 
iš ky la ir vėl už marš tin pa ny ra at ski ros as me ny bės, ir 
daž niau siai vi sai ne aiš ku, kas už jų sto vi ar sle pia
si. Vi sa tai trau muo ja at vi ros skaid rios vi suo me nės 
for ma vi mą si, nes iš pra ei ties iš šau kia mi įta ru mo ir 
už da ru mo sa vo je gru pė je re ci dy vai. Skau džiau sia, 
kad Baž ny čios, t. y. at ski rų ku ni gų ar ka ta li kų vei
kė jų au to ri te tu, mė gi na pa si nau do ti ir to kių „re ci dy
vų“ at mos fe ro je su si ku rian čios gru pės, kurios sie kia 
ne at ver da mos savo tik rų jų tiks lų bei in te re sų gau ti 
tra di ciš kai re li gin gos liau dies pri ta ri mą ar pa lai ky
mą. Tai skaldo  ne tik poli ti nes par ti jas, vi suo me ni
nes ir kul tū ri nes ins ti tu ci jas bei or ga ni za ci jas, bet 
ir Baž ny čios struktū ras, sun ki na vys ku po ir ku ni gų 
ben dra vi mą, nes daž nai iš ky la abe jo nių ir nuo gąs ta
vi mų, ar kal bė da mi su hie rar chu ku ni gai (ar ka ta li kų 
pa sau lie čių vei kė jai) yra pa kan ka mai at vi ri, ar siek
da mi „ge rų“ – daž  niau siai eko no mi nių – pa sie ki mų 
sa vaip su prastai Baž ny čiai nė ra pa puo lę į ne aiš kių 
po li ti nių ar eko no mi nių fi nan si nių gru puo čių įta ką. 
Tai kar tais ne ti kė tais ra kur sais iškyla rin ki mų me tu, 
kai ku ni gų pa var dės at si ran da ar ba aiš kiai an ti baž
ny ti nę po zici ją uži man čių, arba ra di ka lių (na cio na lis
ti nių ar eks tre mis tiš kai re vo liu cin gų) par ti jų ir par
ti jė lių rin kimi niuose są ra šuo se, arba kai dva si nin kai 
ak ty viai įsi jun gia  į par ti nę pro pa gan dą, net sa kyk la 
pa si nau do ja.

Tai nė ra nei vi suo ti nis, nei es mi nis reiš ki nys, bet 
jis ska ti na įta ru mą, ne pa si ti kė ji mą, es ka luo ja ne at

1 „lie tu vos vys ku pų laiš kas at gai los ir at si pra šy mo die nos pro ga“, 
in: Bažnyčiosžinios, 2000, nr. 8 (104), p. 2; „lie tu vos vys ku pų krei
pi ma sis į ku ni gus ir ti kin čiuo sius“, in: Bažnyčiosžinios, 2000, nr. 18 
(114), p. 14–15. Pra di nį po ko mu nis ti nių trans for ma ci jų eta pą mū sų 
kraš te yra pri sta tęs tė vas vac lo vas aliu lis miC sa vo pra ne ši me 45aja

me tarp tau ti nia me kon gre se kio nigs tei ne 1995 m. apie Baž ny čios (ir 
ap skritai baž ny ti nių or ga ni za ci jų) eko no mi nę ir finan si nę pa dė tį šių 
die nų lie tu vo je ra šo ma lie tu vos sta čia ti kių lab da ros ir pa ra mos fon do 
prep rin te R. ja nuš ke vi čiaus ir s. ka za ri no vo stu di jo je „kas ką fi nan siš kai 
re mia – re li gi nės ben dri jos vals ty bę ar at virkš čiai?“

Bažnyčia šiandien
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vi ru mo nuo tai kas net Baž ny čios vi du je. Pa lai ko ma ir 
toliau įtvir ti na ma klai din ga nuo sta ta, kad Baž ny čia 
ir jos eg zis ten ci ja vi suo me nė je pa tei si ntina tiek, kiek 
ji „nau din ga“ vie no kiems ar ki to kiems kul tū ri niams, 
tau  ti niams, po li ti niams ar par ti niams tiks lams, t. y. 
Baž ny čia ge ra ir to le ruo ti na tiek, kiek lei džia ma
ni pu liuo ti sa vi mi įvai rių lai ki
nų vi suo me nės tiks lų la bui, jai 
ne pri pa žįs tant net tei sės vie šai 
kalbė ti apie auten tiš kus tiks lus, 
ky lan čius iš pa čios Baž ny čios pri
gimties. Iš reikš ti tra di ci ne baž ny
ti ne lek si ka, dau ge liui po li ti kų jie 
skam ba vi sai ne su pran ta mai: iš
ga ny mas, Die vo ka ra lys tė, Die vo 
vai kų lais  vė, ra mybė ir džiaugs 
mas Šven tojo je Dva sio je.

To kia si  tu a ci  ja su si  da rė ne 
vien dėl so viet me čiu su si for ma
vusio men ta li te to, bet ir jau nuo 
XIX a. krašte gy ve nu sių na cio na
li nių gru pių mąs ty se no je įsi ga lė
ju sių ste re o ti pų. XIX a. vi du ry je 
per ei nant nuo pi lie tinės tau tos 
sam pra tos prie tau tos, kaip kul
tū ri nėskal bi nės ben dri jos, są vo
kos, pa grin di nių mū sų ka ta li kiš
kų tau ti nių ben dri jų – lie tu vių ir 
len kų – ly de rių mąs ty se no je įsi
tvir ti no ne kves tio nuo ja mas tei
ginys, kad Ka ta likų Baž ny čios 
pagrin di nė pa skir tis – įtvir tin ti 
 vienos ar ki tos tau ti nės gru pės 
na cio na li nį, kul tū ri nį iden  ti te tą, 
tar nau ti ar ba lie tu viš ku mui, arba 
len kišku mui, lyg vi suo ti nė Kata li
kų Baž ny čia Kris taus bū tų bu vu si 
su bur ta kul tū ri niam lie tu  višku
mui ar len kiš ku mui mū  sų kraš te 
iš skleis ti.

Prieš to kį su pri mi ty vin tą, ne au 
ten tiš ką Baž ny čios pa skir ties 
supra ti mą pra ei ty je ir šian dien 
la bai aiškiai pa si sa kė Lie tu vos 
vys ku pai sa vo laiš ke 2000 04 14 
Ju bi lie ji nių me tų at gai los ir at sipra šy mo die nos pro
ga. Šis laiš kas su si lau kė ga na pla taus at gar sio tiek 
Lie tu vo je, tiek ir už sie nio ša ly se, to dėl no riu pa teik ti 
kiek il ges nę mi nė to do ku men to ci ta tą. 

„Ap gai li me, kad Baž ny čia bė gant am žiams leis da vo si 
įtrau kia ma į tau ty bių ki vir čus ir rei kia mai ne si prie
šin da vo, kai tau ti nis egoiz mas ėmė vir šų nu stelb da
mas Evan ge li jos ver ty bes. Baž ny čios at min tį sle gia 
el ge sys tau ti nių vei kė jų, ku rie tar pu sa vio ko vo se nau

do jo si re li gi niais ka ta li kų jaus mais. 
Ap gai li me, kad da lis Baž ny čios vai kų Ant ro jo pa sau 

li nio ka ro me tais sto ko jo mei lės per se kio ja miems 
žydams, ne iš nau do jo vi sų įma no mų bū dų jiems gin ti, 
o ypač kad sto ko jo ryž to pa veik ti tuos, ku rie tal ki nin
ka vo na ciams. Baž ny čios at min tį sle gia vi sos pra ei ties 

an ti se mi tiz mo ap raiš kos, ku rias 
at sa ko my bės ir krikš čio niš kos 
mei lės sto ko jan tys žmo nės ban do 
pa kurs ty ti ir mū sų die no mis. 

Ap gai li me, kad Baž ny čios vai
kai dėl žmo giš ko jo silp nu mo, bai
mės ar net as me ni nės nau dos ne 
tik prisi tai ky da vo prie nu si kals
ta mų oku pa ci nių re ži mų, ap leis 
da mi sa vo re li gi nes, mo ra li nes 
bei pi lie ti nes pa rei gas, bet ir tal
kin da vo pa ver gė jams. Baž ny čios 
at min tį sle gia kal tės tų pa krikš
ty tų jų pa sau lie čių ir dva si nin kų, 
ku rie ko lo bo ra vo su Tė vy nės ir 
Baž ny čios en gė jais. 

Ap gai li me, kad Baž ny čios vai
kai, Evan ge li jos kvie čia mi tar  
nau ti varg die niams, ne kar tą 
stoko jo jaut ru mo skur do, prie
spau dos ir so cia li nės ne tei sy bės 
aki vaiz do je. Baž ny čios at min tį 
sle gia ne nu šluos ty tos mažiau sių
jų se se rų ir bro lių aša ros. 

[...] Ap gai lė da mi pra ei ties ir 
dabar ties kal tes trokš ta me, kad 
Ju bi lie jaus me tai tap tų mū sų 
Baž ny čios at si nau ji ni mo ir šven
tė ji mo lai ku, o nau jas šimt me tis – 
san tar vės, vie ny bės, at sa ko my bės 
vie nų už ki tus ir krikš čio niš kos 
mei lės am žiu mi.“ 

Ma no me, kad šis pra ei ties, o 
iš da lies ir da bar ties mąs ty
mo ir veik se nos klai dų įvar di ji
mas pa dės įveik ti ir šių die nų 
gun dy mus, su si da ry ti au ten tiš ką 
Baž ny  čios  pa  skir  t ies  su  pra
t i  mą ir užkirs ke lią no rin tiems 

ma ni pu liuo ti Baž ny čia, ne svar bu, tau  ti nių, po li ti
nių ar as me ni nių tikslų sie kiant.

Dar aiš kiau au ten tiš ką po žiū rį į Baž ny čios mi si ją 
mū sų kraš te da bar ti nė mis są ly go mis (žvel giant ne tik 
į pra ei ties klai das, bet ypač į šian die nę si tu a ci ją, kad 
ir ne tie sio giai) at spin di 2000 09 08 die nos vys ku pų 
laiš kas ti kin tie siems ar tė jan čių par la men to rin ki mų 
pro ga. Ma nau, šis laiš kaskrei pi ma sis at spindi ir Baž
ny čios, ir vi suo me nės pa dė tį mū sų kraš te praė jus po

vysk. jo nas Bo Ru ta sj

Gintautas trimakas. Bernardinų bažnyčios inter
jeras. Fragmentas. 1998. Fotografija
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ko mu nis ti nių re for mų de šimt me čiui. Štai ke le tas vie  tų 
iš šio Lie tu vos vys ku pų laiš ko:

„Per skai tę į Sei mą ei nan čių par ti jų pro gra mas, pa
ste bė tu me dau ge lio jų ben drą var dik lį: jos ne kal ba 
apie ti kin čių jų ir Baž ny čios tei ses, apie žmo nių, ypač 
jų mo ra lės ug dy mą, apie rū pes tį gin ti gy vy bę, sau goti 
ir rem ti šei mą, puo se lė ti krikš čio niš kas ver ty bes. Kai 
ku rių par ti jų pro gra mo se pa brė žia ma vien bū si ma ma
te ria li nė ge ro vė. Ta čiau ma te ria li nė ge ro vė ne ga li ma 
be pa gar bos dva si nėms ver ty bėms, ir ri zi kin ga rinkti 
par ti jas bei as me nis, ku rie neat si žvel gia į gy vy binius 
vi suo me nės rei ka lus ir ti kin tie siems ak tu a lius da ly
kus, net gi ban do iš stum ti ti ky bos pa mo kas iš mo kyk lų 
tvar ka raš čio.

Iš Sei mo na rių, ku riems su teik si me ga li my bę at
sto vau ti mums vi siems ir nuo ku rių di džia da li mi 
pri klau sys mū sų Tau tos ge ro vė, lau kia me ir tu ri me 
teisę rei ka lau ti: 

– pa gar bos žmo gaus oru mui ir tei sėms, ypač tei sei 
į dar bą, būs tą, švie ti mą, svei ka tos ap sau gą; 

– glo bos ir pa ra mos šei mai, ypač jau noms šei moms; 
– tė vų tei sės auk lė ti sa vo vai kus pa gal mo ra li nius 

ir re li gi nius įsi ti ki ni mus ga ran ta vi mo; 
– dė me sio jau ni mo švie ti mui ir re li gi niam bei do ri

niam ug dy mui mo kyk lo se, or ga ni za ci jo se, ju dė ji muose; 
– rū pes čio dėl tau tos do ros iš lai ky mo, drą sos ko vo je 

su ko rup ci ja; 
– pa stan gų ma žin ti var gą: dė me sio li go niams, se ne

liams, in va li dams, naš lai čiams, be dar biams; 
– so cia li nio tei sin gu mo įgy ven di ni mo, dar bi nin kų 

tei  sių ap sau gos; 
– pa gar bos re li gi nėms ver ty bėms, Ka ta li kų Baž ny

čios ir tra di ci nių re li gi jų sie lo va di nei, švie čia ma jai ir 
ka ri ta ty vi nei veik lai. 

Šie kri te ri jai ga li pa dė ti mums iš si rink ti į Vals ty
bės val dy mo ins ti tu ci jas do rus žmo nes, ne žo džiais, 
bet dar bais spren džian čius su dė tin gas mū sų kraš to 
pro ble mas. Tu ri me vil tį ir re mia me nuo sta tą, kad ir 
mū sų Tau ta, iš sau go da ma sa vą ją kul tū rą ir iden ti te
tą, įsi jungs į Eu ro pos tau tų šei mą, ku ri bū tų grin
džiama dva si niais pa ma tais, ir tarp tau ti nes Va ka rų 
or ga niza ci jas, lai duo jan čias mū sų kraš to sau gu mą. 

Ge rai su pran ta me, kad ir va do vau da mie si šiais 
prin ci pais, su si dur si me su sun ku mais, nes tik vie nas 
Die vas pa žįs ta žmo gaus vi dų ir ma to jo min tis. Šian
dien žmo nės yra nu si vy lę ir su tri kę, nes iš ban dy mas 
val džia par klup dė ne vie ną po li ti ką.“

Baig da mas dar no rė čiau pa teik ti žiupsnį in for maci
jos apie per 10 me tų nu si sto vė ju sią nau ją eko no mi
nęfi nan si nę Baž ny čios si tu a ci ją. Ji daž nai su pran ta
ma ne adek va čiai ir net vi sai klai din gai. So viet me čiu 
Baž ny čia ir ku ni gai iš si lai kė iš lais vai au ko ja mų au
kų mišių sti pen di joms. Kol ti kin čios liau dies pa dė tis 

bu vo ga na sta bi li, nors ir skur do ka, jų vi sai užte ko 
Baž ny čios po rei kiams ir ku ni gams iš lai ky ti. Da bar
ti nės ūki nės eko no mi nės kri zės są ly go mis, ne sant ne 
tik tvir tes nių at ei ties sta bi lu mo ga ran ti jų, bet ir iš
lie kant dide liam ne dar bui, šis Baž ny čios lė šų šal ti nis 
katast ro fiš kai ma žė ja, pvz., šie met, 2000ai siais, Ju bi
lie ji niais me tais na cio na li nė je Ši lu vos Die vo Mo ti nos 
šven to vė je per at lai dų aš tuon die nį au kos šv. Mi šioms 
(sti pen di joms) pa ly gin ti su 1999 m. su ma žė jo treč da
liu, nors Ju bi lie ji niais me tais bu vo su si rin kę daug 
dau giau mal di nin kų.

An tra ver tus, evan ge li za ci ja lais vės są ly go mis tu
ri ne iš ven gia mai plės tis, vi suo me nė daug ti ki si ir iš 
ka ta li kų so cia li nėska ri ta ty vi nės veik los. Tai su si ję 
su iš lai do mis, ne re gė to mis so viet me čiu. Pa grin di nes 
ins ti tu ci jas – ka te che ti nius, šei mos, jau ni mo cen trus, 
pa  grin di nius na cio na li nius ka ta li kiš kus ren gi nius te
galime iš lai ky ti ir fi nan suo ti tik už sie nio ka ta li kiš kų 
fondų Re no va bis, Kir che in Not, Ita li jos ir Ame ri kos 
vys ku pų kon fe ren ci jų re mia mi. Dar nė ra jo kių žen
klų, kad vie ti nės ti kin čių jų au kos pra dė tų di dė ti, kol 
kas šis tra di ci nis šal ti nis tik sen ka. Nė ra nė kal bos 
apie Baž ny čios or ga ni za ci nių struk tū rų ir ins ti tu ci jų 
plė ti mą ar nau jų kū ri mą. Rei kia rū pin tis, kad pa jėg
tu me iš lai ky ti tai, ką tu ri me. 

Tar pu ka riu Baž ny čiai pri klau siu si nuo sa vy bė grą
žin ta ne vi sa, jos di des nę da lį su da rė že mė, ku ri pagal 
Lie tu vos kon sti tu ci ją ne ga li bū ti grą žin ta, pa galiau 
to Baž ny čia nė ne sie kia. Ne grą žin tą tur tą ir že mę 
valdan čios Vals ty bės pa ra ma dau giau sim  bo li nė: vi
soms de vy nioms tra di ci nėms kon fesi joms ~4 mln. litų 
per me tus, t. y. daug ma žiau nei Lie tu vos olim pie čių 
Sid nė ju je premi jos.

Baž ny čia, kaip ju ri di nis as muo, ne tu ri ne pel no  
sie kian čios or ga ni za ci jos sta tu so ir yra pri ly gin ta pa
slaugas tei kian čiai ver slo įmo nei... Tie sa, sa va no riš kos 
au kos re li gi jos plėt ros pro gra moms vyk dy ti mo kesčiais 
ne ap de da mos, bet pa gal po įsta ty mi nius dokumen tus 
tas Baž ny čios vyk do mas re li gi jos plėt ros pro gra mas tu ri 
tvir tin ti ir jų fi nan sa vi mą iš sa va no riš kų au kų kon tro
liuo ti So cia li nės ap sau gos ir dar bo mi nis te ri ja2.

 Ma ny tu me, kad Baž ny čios veik los plė ti mo per spek
ty vos Lie tu vo je nė ra švie sios ir aiš kios. Sa va no riš ka, 
ne ap mo ka ma veik la lie ka vi sos apaš ta li nės veik los 
pa ma tu, ta čiau ir ji ne įma no ma be tam tik rų ma te
rialių są ly gų (pa tal pų, ry šių tech ni kos ir kt.). 

Kad ir ko kios ne pa lan kios bū tų ap lin ky bės, Baž ny čia 
Lie tu vo je lie ka iš ti ki ma sa vo mi si jai ir ši taip – gal 
tai ir pa ra dok sas – es ti nau din ges nė vi suo me nei negu 
dau ge lis lai ki nų po li ti nių ini cia ty vų ir da ri nių.

2 vals ty bi nės mo kes čių ins pek ci jos vir ši nin ko a. Bak šins ko 2000 01 12 
raš tas nr. 080106/470 „Dėl re li gi nių ben druo me nių pa ja mų de kla ra
vi mo ir ap mo kes ti ni mo“.



Baž ny čia kin tan čio je lie tu vo je
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Par la men to rin ki mai bu vo Lie tu vos 
po li ti kos že mės dre bė ji mas. Iš 137 
de pu ta tų tik 37 bu vo per rink ti – vos 
kas ket vir tas. Tai, kad ra di ka lias 
per mainas bu vo ga li ma nu ma ty ti 
po sa vi val dy bių rin ki mų ko vo mė ne
sį, nesu men ki na jų reikš mės. Trys 
re zul ta tų mo men tai itin svar būs. 
Su griu vo jau be veik tra di ci ne ta pu si 
pen kių stam bių po li ti nių par ti jų sis
te ma, per ga lę pa sie kė su as me nin tos, 
po pu lis ti nės par ti jos, su kur ta pir ma 
tik ra ko a li ci nė vy riau sy bė. Tra di ci nių 
par ti jų pra lai mė ji mas bu vo pel ny tas, 
nes jos ne ro dė kuk laus veiks min gu mo 
ir oru mo mi ni mu mo, ko kio ti kė jo si 
Lie tu vos rin kė jai. Val džią pa keis ti 
rei kė jo, bet ne aiš ku, ar pa kai ta las – 
nau jo ji ko a li ci nė vy riau sy bė – bus 
žings nis į prie kį. Yra di de lė ti ki my bė, 
kad nau jam prem je rui Ro lan dui Pa
ksui ne pa si seks nei įveik ti ko a li ci jos 
ide o lo gi nių ne su ta ri mų, nei efek ty viai 
val dy ti ša lį.

Lie tu vos rin kė jai ne my li val džios. 
Per vi sus anks tes nius par la men to rin
ki mus val dan čio sios par ti jos žiau riai 
pra lai mė jo. 1990 m. Są jū dis su triuš
ki no at nau jin tą LKP. Per si krikš ti ju si 
LDDP at si ker ši jo 1992 m., o 1996 m. 
kon ser va to riai šven tė per ga lę, LDDP 
ne sėk mę. Tais me tais LDDP su rin ko 
vos šeš ta da lį bal sų (130 837), ku riuos 
par ti ja bu vo lai mė ju si prieš ket ve rius 
me tus (817 331).

Iš pen kių stam bių tra di ci nių po li ti
nių par ti jų net trys – kon ser va toriai, 
cen tris tai ir krikš čio nys de mok ra tai – 
pa ty rė triuš ki nan tį pra lai mė ji mą. 
5% bar je rą įvei kė tik kon ser va to riai. 
So cial de mok ra tų ir LDDP ko a li ci ja 
su rin ko dau giau sia bal sų (31,08%), 
bet ir jie ne tu ri pa grin do itin džiaug tis. 
Sa vi val dy bių rin ki muo se šias par ti jas 
pa lai kė tik 16% rin kė jų. Jų po pu lia

suasmenėjusi politika

ru mo pa di dė ji mas tie sio giai su sie tas 
su vien kar ti niu Al gir do Bra zaus ko 
nu ta ri mu va do vau ti ko a li ci jai. Dau 
ge lis bal sa vo už Bra zaus ką, o ne už 
jo pa lai ko mas par ti jas.

Kon ser va to riai lai mė jo tik 9 man da
tus, pa ly gin ti su 70 vie tų 1996 m. Ta da 
už juos bal sa vo 409 585, o šį met tik 126 
850 rin kė jai. Rin kė jų nu sig rę ži mą dar 
aiš kiau pa ro dė tai, kad kon ser va to riai 
lai mė jo tik vie ną vie tą vien man da tė je 
apy gar do je, o šią per ga lę pa sie kė ne 
ku ris nors par ti jos šu las, bet pa ly gin ti 
ne ži no mas Vi tas Ma tu zas. Ne iš si pil dė 
ty liai puose lė ja mi lū kes čiai, kad nu
si vy lę bu vę rė mė jai pas ku ti nę mi nu tę 
ati duos sa vo bal są kon ser va to riams, 
ka dan gi jų ran kos ne pa kils bal suo ti 
už ki tas dar ma žiau kom pe ten tin gas 
par ti jas. 

Lie tu vos žmo nės nu sig rę žė nuo kon
ser va to rių ne be pa grin do. Iš LDDP 
pa vel dė tą ga nė ti nai veiks min gą ūkį 
kon ser va to riai nu va rė į nuos mu kį, iš 
ku rio iš si kaps to ma tik dabar. Kon ser
va to riai ne iš lai kė iš ban dy mų ne tik 
ūkio sri ty je. Nors par ti ja la bai pa brė žė 
vi daus vie ny bės ir par ti nės draus mės 
svar bą, ta čiau ją dras kė vi daus vai dai, 
ne su ta ri mai, in tri gos. Ne  ma ža da lis 
par ti jos va do vų ar ba pa li ko par ti ją, 
ar ba bu vo iš mes ti. Karš  tos dis ku si jos, 
net rim ti ne su ta ri mai, yra nor ma lus 
reiš ki nys, ro dan tis par ti jos gy vy
bin gu mą. Bet il gai niui va do vai tu ri 
su si tar ti, pra lai mė ję tu ri su si tai ky ti 
su li ki mu, lai mė to jai ro dy ti dos nu mą 
sa vo bu vu siems var žo vams. Kon ser
va to riai to ne da rė. Bū ta ir ki tų trū
ku mų. Kon ser va to riai su kū rė ir zlių, 
aro gan tiš kų, ei li nių žmo  nių li ki mui 
abe jin gų po li ti kų įvaiz  dį. Bet par ti ja 
dar tu ri vi daus jė gų, ku rios turė tų 
su da ry ti są ly gas at si nau ji nti. 

Toks tvir ti ni mas ne ga lio ja Krik čio

nių de mok ra tų par ti jai, ku rios ne sėk
mė bu vo net di des nė. Už ją bal sa vo tik 
3,07% rin kė jų, net ma žiau už Ka zio 
Bo be lio va do vau ja mą Krikš čio nių 
de mok ra tų są jun gą.  O ka dai  se 
ji buvo an tra ar tre čia 
stip riau sia Lie tu vos 
po li ti nė jė ga, 1992 
m. ją pa lai kė 234 
368 bal suo to jai, t. y. 
penkis kar tus dau
giau ne gu šįmet. 

Krikš čio nių de
mok  ra tų žlu gi  mo 
prie  žas tys įvai rios. 
Ne pa pras tai pik ti 
vi daus gin čai su nai ki no par ti jos vie
ny bę, skir tin gų spar nų tar pu sa vio 
san ty kiuo se ne bu vo ma ty ti nė krisle lio 
krikš čio niš kos mei lės ar pa kan tu mo. 
Ne pa si se kė iš si aiš kin ti san ty kių su 
kon ser va to riais, įti kin ti rin kė jus, 
kad krik de mai tu ri sa vo pro gra mą 
ir siekius, nė ra vien tik ma žie ji kon
ser va to rių bro liai. Par ti ja ne iš mo ko 
ben d rau ti su ži niask lai da, ne pa jė gė 
vi suo me nei pri sta ty ti sa vo pro gra mos. 
Mo der nių jų krik de mų pa si trau ki mas 
iš par ti jos bu vo tik pas ku ti nė vi nis į 
krik de mų kars tą.

Ne ma žes nę ne sėk mę pa ty rė Cent ro 
są jun ga, lai mė ju si tik 2,86% bal sų ir 
du man da tus vien man da tė se apy gar
do se. Už par ti ją bal sa vo tik treč dalis 
žmo nių, ku rie pa lai kė cen tris tus prieš 
ket ve rius me tus. O šį met tu rė jo bū
ti tie me tai, ku riais Cen tro są jun ga 
ti kė jo si per im ti Lie tu vos val džią. 
Cent ro są jun ga ir gi nu si pel nė rin kė jų 
ne pa si ti kė ji mo. Cen tris tai lau kė, kad 
val džia, kaip pri no kęs vai sius, tie siog 
kris į jų ran kas. Par ti ja per si gud ravo, 
vi sas kor tas sta tė ant to, kad ne atsto
va vo nei kai rės, nei de ši nės. Sei me ji 
ku rį lai ką ne bu vo nei opo zi ci jo je, nei 

KęSTUTIS K. GIRNIUS
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po zi ci jo je. Cen tris tai ne su kū rė aiš
kios pro gra mos, jos de pu ta tai Sei me 
buvo ste bė to jai, ne pa ren gę rim tes nių 
įsta ty mų pro jek tų. Rin kė jai lai ku pa
ma tė, kad kan di da tas į ka ra lius ne tu ri 
jo kių rū bų.

Lie tu vos po li ti ka vi sa da bu vo ge
ro kai su as me nin ta ir po pu lis ti nė. 
Kon ser va to riai bu vo Land sber gio ir 
Vag no riaus par ti ja, LDDP – Bra zaus
ko. Ki tos par ti jos ne bu vo ta pa ti na mos 
su jų va do vais. Bet per pas ta ruo sius 
me tus par ti jų su as me ni ni mas ge ro kai 
pa si stū mė jo į prie kį. Kai rių jų par ti jų 
ko a li ci ja net ofi cia liai va di no si Al gir do 
Bra zaus ko so cial de mok ra ti ne ko a li ci
ja, kad rin kė jai ne tu rė tų jo kių abe jo
nių, už ką jie bal suo ja. So cialli be ra lai 
yra Pau laus ko par ti ja. Jis ją su kū rė, 
te be da ro vi sus es mi nius spren  di mus. 
Jo var das nuo lat links niuo ja mas, ki ti 
par ti jos na riai bu vo sta tis tai, ką ro dė 
ir rin ki mai vien man da tė se apy gar
do se, ku rio se so cial li be ra lai lai mė jo 
ne pro por cin gai ma žai man da tų. Li be
ra lų sėk mę nu lė mė Pa kso nu ta ri mas 
ją pa lai min ti sa vo įsto ji mu. Rin kė jams 
rū pė jo ne li be ra lų pro gra ma, ku rios 
pa grin di nių nuo statų tur būt ne įsi są
mo ni no net pats par ti jos vė liav ne šys 
Pa ksas.

Ta čiau yra dar di des nis po li ti kos 
su as me ni ni mo po žy mis. Kad ir ką 
rin kė jas gal vo tų apie Bra zaus ką ar 
Land sber gį, jis ži no jo pa grin di nes šių 
po li ti kų nuo sta tas. Bet ką Pa ksas ir 
Pau laus kas gal vo ja apie svar biau sias 
pro ble mas, dau ge liui ne aiš ku, gal net 
ir jiems pa tiems. Juos pa lai kan tie ji sa
vo bal są ati da vė žmo gui, o ne parti jai 
ir jos pro gra mai. Ka dan gi šie ne itin 
iš pru sę po li ti kai yra sa vo par tijų vieš
pa čiai, tai Lie tu vos po li ti ka pa si da rė 
ma žiau prog no zuo ja ma ir sun kiau 
su val do ma.

Po li ti kos su as me ni ni mas ska ti no 
po pu liz mą. Par ti jų va dai ne si kuk li
no, vi siems ža dė jo ge res nį gy ve ni mą. 
Bu vo ža da ma di din ti iš lai das švie
ti mui, moks lui, svei ka tos ap sau gai 
bei že mės ūkiui, kar tu įsi pa rei go jant 
per pus pa di din ti ne ap mo kes ti na
mą mi ni mu mą, smar kiai su ma žin ti 
įvai rių pa slau gų PVM, pa nai kin ti 

ka pi ta lo prie au gio mo kes tį. Kraš to 
ap sau gos iš lai dos bus ma ži na mos, ta
čiau ne ken kiant Lie tu vos pa stan goms 
tapti NA TO na re. Pri va ti za vi mas bus 
griež čiau pri žiū ri mas, stra te gi nių 
įmo nių val dy mas liks val džios ran
ko se, bet to liau lau kia ma už sie nio 
in ves ti ci jų. Ta čiau be veik nė vie no 
rim tes nio žo džio apie tai, kaip vi sa 
tai bus ga li ma įgy ven din ti. 

Ši nau jo ji su as me nin ta po li ti ka tu ri 
po vei kį po li ti kų at ran kai. Par ti jos va
dų sa vy bės le mia kva li fi ka ci jų kar te lę 
ki tiems par ti jos na riams. Vi si žen klai 
ro do, kad pa di dės pil kų ir pa klus nių 
po li ti kų skai čius, smuks Sei mo na rių 
po li ti nis iš pru si mas ir sava ran kiš ku
mas. Be po li ti nės draus mės par ti jos 
ne ga li nor ma liai veik ti, o be idė jų – 
spręs ti ša lies pro ble mų.

Nau jo ji vy riau sy bė bus pir ma tik
ra ko a li ci ja. Jai pri klau sys ne tik 
libe ra lai, su rin kę 17,25% bal sų ir 
lai mė ję 34 man da tus, ir so cial li be ra
lai, su lau kę 19,64% ir ga vę 29 vie tas 
Sei me, bet ir vals tie čiai, cen tris tai, 
mo der nie ji krikš čio nys de mok ra tai. 
Šis miš rus pen kių po li ti nių gru pių 
jun gi nys vos su da ro dau gu mą, tu rin
čią apie 74 man da tus. Ne be pa grin do 
ky la klau si mas, ar ši tra pi dau gu ma 
pa jėgs ket ve rius me tus val dy ti ša lį. 
Su da rant ko a li ci ją, le mia mą vaid me
nį tu rė jo Pau laus kas, ku rį į ko a li ci ją 
kvie tė ir li be ra lai, ir kai rių jų ko a li
ci ja. So cial li be ra lai nu ta rė, jog bū tų 
mie liau gro ti pir mu smui ku nau jo
sios po li ti kos ko a li ci jo je, ne gu lik ti 
Bra zaus ko, Jur šė no ir An driu kai čio  
še šė ly je.

Ko a li ci jos par ti jas te oriš kai jun gia 
įsi pa rei go ji mas nau ja jai po li ti kai. 
Ta čiau nau jo ji po li ti ka iš da lies yra 
rin ki mų šū kis, iš da lies mįs lė. Kon kre
taus tu ri nio ne ma ty ti. Ir li be ra lai, ir 
so cial li be ra lai sa ve lai ko nuo sai kio mis 
vi du rio par ti jo mis. Bet tai ne labai ati
tin ka tik ro vę. Li be ra lai, bent iki Pa kso 
ir jo ko man dos at ėji mo, bu vo de ši nio ji 
par ti ja, ku rios ūkio pro gra ma bu vo 
pa lan kes nė ver slui ne gu konser va to
rių. Sa vo ruož tu so cial li bera lai yra ne 
ma žiau kai rie ji ne gu so cial de mok ra tų 
ko a li ci ja. So cial li  beralai la biau lin kę 

do tuo ti kai ku rias ūkio ša kas ir mo
kes čiais per skirs ty ti tur tą, li be ra lams 
la biau prie šir dies mo kes čių ma ži ni
mas. Prin ci pi nius skir tu mus bu vo 
leng va už glais ty ti, kai veik la ri bo jo si 
rin ki mų pa ža dais. Ta čiau da bar to 
ne bus ga li ma da ry ti, nes rei kės reng ti 
įsta ty mus bei va do vau ti mi nis te ri
joms. Ne su ta ri mai ga li grei tai iš kil ti 
dėl pri va ti za vi mo, mo kes čių po li ti kos, 
Sod ros per tvar ky mų, do ta ci jų bei biu
dže to su da ry mo prin ci pų.

Ta čiau ko a li ci jos pa sto vu mui pa vo jų 
ke lia ne vien prin ci pi niai ne su ta ri mai. 
Vie na sil pna gran dis – pa tys so cial li
be ra lai. Ši par ti ja vi sa da ga li per ei ti 
į ki tą pu sę, t. y. su si tar ti su kai rių jų 
ko a li ci ja, ku ri mie lai su ja da ly tų si 
val džia. Per sio rien ta vi mo prie žas tis 
ga li bū ti ne su ge bė ji mas su si tar ti su 
li be ra lais, ne pri im ti na vy riau sy bės po
li ti ka, net pa pras tas ap skai čia vi mas, 
kad po li tiš kai nau din ga pa lik ti ko a
li ci ją. Ne ma žes nis pa vo jus – at ski rų 
so cial li be ra lų mig ra vimas į ki tas frak
ci jas. Pau laus ko par ti ja pir mą kar tą 
Sei me, jos na rių poli ti nės nuo sta tos ir 
įsi pa rei go ji mai įvai rūs. Lauk ta per ga
lė ne bu vo pa siek ta. Tad ne aiš ku, ar 
so cial li be ra lų de pu ta tai bus draus
min gi ir iš ti ki mi par ti jos va do vy bei, 
ypač jei vy riau sy bės po pu lia ru mas 
pra dės smuk  ti. O tai rim ta ga li my bė, 
nes lai kas ne dė kin gas nau jos vy riau
sy bės veik los pra džiai. Lie tu vos ūkio 
au gi mas te bė ra la bai kuk lus, biu dže to 
de fi ci tai di de li, grei tai rei kės im tis 
nepo pu lia rių spren di mų. Opo zi ci ja 
pra dės va no ti ne pa ty ru sią nau ją
ją dau gu mą, jos po pu lis ti nė kri ti ka 
su lauks at gar sio tarp po pu lis tiš kai 
nu si tei ku sių so cial li be ra lų, tad pa
gun da su si dė ti su kai rių jų ko a li ci ja 
tik di dės. 

Jei gu leng va nu ma ty ti ko a li ci ją ar
dan čius veiks nius, tai sun kiau nu sta
ty ti, ko kios jė gos ar as me nys pa laikys 
jos vie ny bę. To kiam vaid me niui tik tų 
pre zi den tas Adam kus, ku ris ne ga
li skųs tis rin ki mų re zul ta tais. Juk 
ko a li ci jos šer dį su da ro jo glo bo ja mi 
li be ra lai, ypač Pa ksas. Ne sve ti mi jam 
ir so cial li be ra lai, pa si skel bę nau jo sios 
po li ti kos ša li nin kais. Adam kus ne
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bu vo ei li nis rin ki mų ste bė to jas. Sa vo 
nuo la ti ne kri ti ka jis pri si dė jo prie 
kon ser va to rių ne sėk mės, o jo pa ta
rė jai ne slė pė prie šiš ku mo Bra zaus ko 
ko a li ci jai. Be to, tra pi ko a li ci ja di dina 
pre zi den to ga lią ir vei ki mo ga li my bes, 
stip ri na jo įta ką vyk do mo jo je val džio
je, lei džia jam tar pi nin kau ti ša li nant 
ko a li ci jos ne su ta ri mus. An tra ver tus, 
Adam kus la bai ver ti na sa vo po pu lia
ru mą, tad ne at mes ti na ga li my bė, kad 
jis nu si plaus ran kas, vos vy riau sy bės 
rei tin gai pra dės smukti.

Nau jo ji vy riau sy bė la bai tra pi, bet 
per anks ti teig ti, jog ji pa smerk ta iš
ir ti. Juk prieš ket ve rius me tus at ro dė, 
jog kon ser va to rių par ti ja pa si žy mi 
ge le ži ne draus me. Kon ser va to riai 
su ski lo, tad gal da bar ti nė ko a li ci ja 
išliks.

Nau jo sios vy riau sy bės veik la ne bus 
leng va. Ūkio kri zė dar nė ra iki ga lo 
įveik ta, biu dže to de fi ci tas grės min gas 
ir dar ga li pa blo gė ti, jei gu ūkis lė čiau 
at si gau tų, ne gu da bar nu ma ty ta. 
Rū pes čių ke lia ne tik ūkis. Val džios 
pres ti žas smu kęs, ei li niai pi lie čiai 
įta riai žiū ri į vi sus val di nin kus, pla
čiai papli tęs nu si vy li mas ir ci niz mas. 
Paga liau Pa ksas va do vau ja tik rai 
ko a li ci nei vy riau sy bei, ku rio je nė 
vie na par ti ja ne tu ri le mia mo žo džio, 
ir vi sos turi su si tar ti bent dėl es mi nių 
klausi mų.

Pa tys pir mi ko a li ci jos žings niai, 
pa da ry ti dar prieš vy riau sy bės pri saik
di ni mą, ro do, kaip bus sun ku iš laiky ti 
jė gų pu siau svy rą ir pa ten kin ti vi sų 
ko a li ci jos na rių lū kes čius. Ky la klau
si mas, ar Pa ksas ir li be ra lai pa kan
ka mai įsi są mo ni no tik rą ją Lie tu vos 
po li ti nę pa dė tį. Vy riau sy bės pro gra ma 
tu ri aiš kiai li be ra lų at spal vį, ypač 
fi nan sų po li ti ko je. Ke ti na ma smar
kiai ma žin ti mo kes čius, vi lian tis taip 

pa ska tin ti ūkio au gi mą, ku rio dė ka 
biu dže to de fi ci tas ne tik ne pa di dė tų, 
bet su ma žė tų. Tai ne la bai tik ro viš kas 
scena ri jus.

Ūkio po li ti kos li be ra lu mą ro do vy
riau sy bės sie kis pa ma žu ma žin ti fizi
nių as me nų pa ja mų mo kes čio ta ri fą 
nuo 33 iki 24%. Gal vi si bus pa ten kin ti 
nu ma ty tu mo kes čių ma ži ni mu, bet nu
ta ri mas lai ky tis pro por cin go mo kes čio 
reiš kia, kad iš šio po ky čio la biau siai 
pa si pel nys tur tin gie ji. Pa si tu rin tiems 
taip pat nau din gas vy riau sy bės ke ti
ni mas pa nai kin ti ka pi ta lo prie au gio 
mo kes tį, ku ris da bar yra 15%. Aiš ki
na ma, kad rei kia ska tin ti in ves ti ci jas. 
Ta čiau yra ir kon tr  ar gu men tų, kad 
ben dro vių ak ci jos ne bus pa trauk lios, 
kol jos ne bus pel nin gos, o jos ne bus 
pel nin gos, jei gu jos pre kės ša ly je 
ne tu rės pa klau sos. Tad pir miau sia 
rei kia ra di ka liai su ma žin ti ei li nių 
gy ven to jų mo kes čius, kad jų ki še nė
se lik tų dau giau pi ni gų lie tu viš kiems 
ga mi niams pirk ti.

Ūkio li be ra liz mas – gal ir ne blo gas 
da ly kas, bet jo įgy ven di ni mas pri klau
so nuo po li ti kos ap lin ky bių. Ga li ma 
įvai riai ver tin ti rin ki mų re zul ta tus, 
bet vie nas da ly kas yra vi siš kai aki
vaiz dus – rin kė jų dau gu ma bal sa vo 
už kai rę, tad už la biau so cial demok
ra ti nę ir ma žiau lais vą ūkio poli ti ką. 
So cial li be ra lai sa ve lai ko cen t ris ti nės 
pa krai pos par ti ja, bet par ti jos na rių 
šir dys pla ka kai rė je. Vals tie čių ūkio 
po li ti ka taip pat kai ruo liš ka. Pa ksui 
ir jo ko man dai pa si se kė per ko a li ci jos 
su da ry mo de ry bas pra stum ti sa vo ūkio 
pla nus, Pau laus kas nu si lei do, bet 
yra pa grin do ma ny ti, kad ši lai ki na 
sėk mė Pa ksui il gai niui ga li bran giai 
kai nuo ti. Vals tie čiai be veik su ki lo, 
at vi rai reikš da mi sa vo ne pa si ten ki ni
mą vy riau sy bės že mės ūkio po li ti ka. 

Bruz dė jo ir kai ku rie so cial li be ra lai, 
pvz., de pu ta tas Egi di jus Klum bys. 
Maiš tas grei tai už ge so. Ta čiau pa
brėž ti na, kad jis ki lo dar ne su spė jus 
pri saik din ti vy riausy bės. Tai ne ri mą 
ke lian tis žen klas, ka dan gi pa pras tai 
už trun ka ke li mė ne siai, net pus me
tis, kol vie šu mon pra si ver žia vi daus 
ne su ta ri mai.

Įsi dė mė ti nas ir ki tas la bai svar bus 
mo men tas. Bū si mi so cial li be ra lai 
maiš ti nin kai ir vals tie čiai tu ri kur ei ti, 
– jie ga li pri siš lie ti prie so cial de mok ra
ti nės opo zi ci jos, ku ri jiems ideo lo giš kai 
ar ti mes nė ne gu Pa kso li be ra lai. Šios 
al ter na ty vos ne tu rė jo nei Vag no riaus 
ša li nin kai per nai, nei Šle že vi čiaus 
rė mė jai Sei me 1996 m., kai jų par ti
jo se įsi lieps no jo vi daus ne su ta ri mai. 
Vag no rius ne ga lė jo ieš ko ti prie glau dos 
opo zi ci jo je, kaip ir Ka ro sas jos ne bū tų 
ra dęs pas Land sbergį. Pa dė tis da bar 
ki ta. Kai rių jų ko a li ci ja at vi ro mis ran
ko mis pri im tų vals tie čius, Klum bį ir 
ki tus ne pa ten kin tus so cial li be ra lus, 
to kiam žings niui pri tar tų ir jų rin kė jų 
dau gu ma. O jei gu per daug par ti jos 
na rių pra dė tų bruz dė ti, Pau laus kas 
pats ga li per žiū rė ti sa vo san ty kius 
su li be ra lais.

Gal ir nu jaus da mas, kad jis ko a li ci ją 
per daug stum te lė jo į de ši nę, Pak sas 
pa reiš kė, jog biu dže to iš lai dos gy ny
bos reik mėms ga li bū ti su ma žin tos, o 
įsta ty mas, įpa rei go jan tis šias iš lai das 
di din ti iki 2% – per žiū rė tas. Var gu ar 
tai ap gal vo tas žings nis. Juo jis ne
lai mės ra di ka les nių jų so cial li be ra lų 
pri ta ri mo, bet ga li ne tek ti ne ofi cia
lios kon ser va to rių pa ra mos sa vo ūkio 
pro gra mai.

Ko a li ci jai iš lai ky ti rei kia ir iš min
ties, ir ryž to. Bet ar Pa ksas ir jo ko
man da tu ri šias sa vy bes?
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Pradėtinoriuklausdamasapiekrikščioniųsantykį
suŠv.Raštu.Jisįvairiaislaikaisbuvoskirtingas,tai
buvoistorijojekintamasdalykas.KadangiJūsesate
didelisankstyvosioskrikščionybėsžinovas,taiirklau
siuapiepačiąpradžią.KasŠv.RaštasyraJėzui?

Jė zui? Jė zui tai Įsta ty mas ir Pra na šai. An tai Lu ko 
Evan ge li jo je (Lk 4, 16–30) jis sau pa čiam Na za re to 
si na go go je tai ko po To ros skai to mą pra na šų teks tą, 
teig da mas, kad pra na šo Izai jo žo džiai šian dien pil do si 
jo as me ny je. Su grį žęs į gim tą jį mies tą ir da ly vau da
mas si na go gos apei go se, jis kaip sve čias kvie čia mas 
pa skaity ti pra na šą ir pri du ria trum pą ko men ta rą. Tad 
Šv. Raš  tas jam pir miau sia Įsta ty mas, bet taip pat ir 
Pra na šai, ku riems jis su tei kia ak tu a lios pra na šys tės 
reikš mę. Evan ge li jų per teik ti Jė zaus pa ly gi ni mai daž
nai įpi na Raš to teks tus, už jų vi suo met sly pi Bib li jos 
teks tas, tar si su da ry da mas an trąjį pla ną. Šis san tykis 
nė ra aiš kiai nu sa ky tas, ta čiau Jė zaus mo ky mas, jo 
aiš ki ni mai aki vaiz džiai re mia si Šv. Raš to skai ty mu, 
čia jis se mia si sa vo įkvė pi mo. Tu ri me taip pat gar sų jį 

Alainą Le Boul lu ecą kal bi na Da rius Alek na

Lu ko Evan ge li jos teks tą, va di na mą jį Emau so mal
di nin kų epi zo dą (Lk 24, 13–32): po Jė zaus mir ties 
jį su tikę mo ki niai tik vė liau su si vo kia ke ly je matę 
Jė zų, o jam pra ny kus iš akių kal ba: „Ar gi mū sų šir
dys ne bu vo už si de gu sios, kai jis ke ly je mums kal bė jo 
ir at vė rė Raš tų pras mę“? Čia Jė zus dar sy kį tai kė 
Raš tą sa vo pa ties at ei čiai, sa vo bei jo įsteig tos ben
druo me nės li ki mui. Esa ma nuo la ti nio Jė zaus ry šio 
su Raš tu. Kai Nau ja jame Te sta men te jis va di na mas 
ra bi, mo ky to ju, tai to dėl, kad jis lai ko mas ne abe jo ti nu 
Šv. Raš to da ly kų bei Įsta ty mo aiš ki ni mo tra di ci jos 
mo ky to ju ir ži no vu.

PoKristausmirties irprisikėlimoJeruzalėje lieka
jomokiniai.KasjiemsyraŠv.Raštas?

Vi sos Pet ro kal bos, vi si Ap šta lų dar bai per smelk ti 
Raš to – Įsta ty mo, Psal mių teks tų ci ta tų. An tai Stepo no 
kal ba (Apd 7, 2–53), vi suo se pa grin di niuo se švento sios 
bib li nės is to ri jos įvy kiuo se at ran dan ti nau jo ti kėji  mo 
ir Kris taus pa ža dą. Tai gi nuo pat krikš čio nių ben druo
me nės gy va vi mo pra džios žy dų Bib li jo je, vie nin te lia me 
to me to šven ta me Raš te, ieš ko ma at si ti ku sių įvy kių 
pa ža do ir pra na šys tės, sie kiant su vok ti mįs lin gus, nu
vi lian čius Kris taus kan čios ir mir ties įvy kius, ieš kant 
pa slėp tos jo su grį ži mo vil ties. At ro do, kad apaš  ta lai 
ir pir mie ji krikš čio nys pe no sa vo ap mąs ty mams ir 
mal dai nuo lat sė mė si jiems ži no mo je Bib li jo je, žy dų 
Bib li jo je, ku rią jie ger bė kaip Die vo žo dį. Gre ta to, 
ži no ma, yra tra di ci ja apie pa ties Jė zaus mo ky mą, 
vis kas, ką Pau lius sa ko kaip jo Evan ge li jos skelbė jas. 
Be to, pir mo jo je ben druo me nė je re gi me tam tikrą iš
ga ny mo is to ri jos su pra ti mą, su si da ran tį apie Jė zaus 
Kris taus as me nį, tam tik rą jo vi zi ją.

Jėzus pašaukia Paulių tapti tautų apaštalu. Jo
evangelizuojamigraikainežinožydųBiblijos.Kaip
ši aplinkybė galėjo paveiktiPauliauspožiūrį įŠv.
Raštą?Kokiumastu galima kalbėti apiePauliaus
helenizmą?

skai ty mas yRa Be Ga li nis
apie Šven tą jį Raš tą, anks ty vą ją krikš čio ny bę ir jos pa tir tį šian dien

alain le BoullueC (g. 1941) vidurinius mokslus išėjo 
kasab lankoje (marokas), aukštuosius – Paryžiuje (ÉcoleNor-
maleSupérieure (baigė 1961) ir sorbonos universitete). senąją 
graikų kalbą dėstė licėjuje ir Bresto universitete (iki 1969), 
vėliau – ÉcoleNormaleSupérieure (1970–1983). nuo 1983 
m. vadovauja Patristikos ir dogmų istorijos katedrai ÉcolePrac-
tiquedesHautesÉtudes, taip pat dirba CnRs mokslinių tyrimų 
institute. mokslinių tyrimų sritis – krikščionybė aleksandrijoje, 
krikščionybės ir pa gonių filo sofų santykiai, kapadokijos tėvai. 
Be gausy bės straipsnių ir smulkesnių knygų, svarbesni darbai: 
klemenso aleksandriečio StromatųV (1981) ir VII (1997) 
leidimas, vertimas ir komentarai (Sourceschrétiennes serija), 
erezijos sąvokos ty rinėjimai ii–iii a. (Lanotiond’hérésiedans
lalittératuregrecque.IIe–IIIesiêcles, Paryžius, 1985), „išėjimo 
knyga aleksandrijos biblijoje (septuagintoje)“ (L’Exode,dansLa
Bibled’Alexandrie, t. 2, kartu su P. sandevoir, Paryžius, 1989). 
vilniaus universiteto klasikinės filologijos katedros kvietimu a. 
le Boulluecas skaitė paskaitas vilniuje 2000 10 16–20 d.

pokaLBiS
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Kar tais ne igiamą Pau liaus požiūrį į Įsta tymą išties 
galėtu me aiškin ti jo mi si ja, pir miau sia skir ta grai
kams, ano  me to pa go nių pa sau liui, rei ka lau jan čia pri
mes ti žydų Įsta tymą žmonėms, ku rių pro tą at stum tų 
jo tai syk lės ir ap ri bo ji mai. No rint juos at vers ti, rei kė jo 
prie jų tai ky tis. To dėl Pau lius lin kęs skir ti Įsta ty mą 
nuo Evan ge li jos, prie šin da mas iš da lies pa se nu sį Įsta
ty mą ir nau ją ją ži nią ne šan čią Kris taus Evan ge li ją. 
Ne pai sant šios aki vaiz džios ten den ci jos, Pau lius ir 
pats ne si liau ja Bib li jo je ieš ko jęs Kris taus įvy kį su pras
ti lei džian čių teks tų. Kai skai ty da mas Iš ėji mo kny   gą 
jis tei gia, kad uo la, iš ku rios, Mo zei su da vus, iš te kė jo 
van duo, bu vo Kris tus (1 Kor 10, 1–12), jis jau suku ria 
vi są aiš ki ni mo sis te mą, vė liau be ga lę kar tų kar to
tą krikš čio nių, taip pat ir Baž ny čios Tė vų. Bibli jo je 
Pau lius ma to sa vo tiš ką Kris taus, Baž ny čios ir Die vo 
žmo ni jos iš ga ny mo pla no typos, „pro vaiz dį“. Įstaty mas 
jam – šven tas, Die vo įkvėp tas žo dis. Pau lius pats, 
kaip ži nia, iš ėjo prie Įsta ty mo aist rin gai pri si ri šu sių 
ra binų mo kyk lą. Jis tik rai ne at me ta Įsta ty mo, nors ir 
lai ko kai ku riuos jo da ly kus ne be pri tai komais nau jai 
Evan ge li jos si tu a ci jai. Jis at si sa ko ma ty ti Įsta ty me 
vien drau di mus ir pa pro ti nes tai syk les, – kaip tik 
šia proga jis sa ko, kad dva sia tu ri bū ti svar bes nė už 
rai dę (1 Kor 3, 6). Jis net gi tei gia, kad ty ram vis kas 
ty ra, – min ties ir veiks mo ty ru mas svar bes nis už pa
gar bą tai syk lėms, kas, be je, ati tin ka pa ties Jė zaus 
žo džių, kad tai syk lės nė ra es mi nis da ly kas, dva sią. 
To li gra žu ne abe jo da mas Bib li jos teks to įkvėp tu mu 
ir šven tu mu, Pau  lius lin kęs Raš tuo se ieš ko ti ki tos, 
ale go ri nės, pir miau sia ti po lo gi nės pra smės. Už si mi nęs 
apie švy tė ju sį su at nau jin to mis San do ros len te lė mis 
nuo Si na jaus kal no nu si lei du sio Mo zės vei dą, jis sa
ko, kad rei kia nuim ti Raš to pras mę slė pu sį šy dą ir 
kad tai vaiz duoja Kris taus Evan ge li ją, at sklei du sią 
gi lu mi nę Raš to prasmę (2 Kor 3, 12–16).

O apie Pau liaus he le niz mą, tai tu ri me gar sią jo 
kal bą  Are o pa ge (Apd 17, 22–31), kai, ro dy da mas klau
sy to jams at ėnie čiams įra šą „Ne ži no mam Die vui“, jis 
paste bi, kad ša lia vi sų ki tų se nų grai kiš ko po li teiz mo 
die vų jie pa tys tu ri ir to kį „Ne ži no mą Die vą“, ku rio jie 
lau kė ir ku rį jis da bar jiems skel bia. Ga li ma sa ky ti, 
jog taip jis sa vo tiks lams pa nau do ja grai kų ti kė ji mą. 
To je pa čio je kal bo je ir kai kur ki tur Pau lius ci tuo ja 
grai kų au to rių kū ri nius ar ba jų min tis – jis iš ma no 
grai  kų li te ra tū rą. Be to, jis pui kiai iš ma no ki ni kų 
ir stoi kų diat ri bės – auk lė ja mo jo po bū džio pa moks
lų, sie kiant nu kreip ti žmo nes gė rio, do ry bės, as ke zės 
link – tech ni ką. Jam taip pat pui kiai se ka si nau do ti 
grai kų dia lek ti ką ir re to ri nį pa ra dok sa liai ap vers tų 
liaup sių žan rą, stul bi nan čių an ti te zių me ną. Gar sio je 
sa vo Laiš     ko ko rin tie čiams vie to je teig da mas (1 Kor 1, 
18–25), kad žmo nių iš min tis – kvai ly bė Die vo aky se, o 
Die vo iš min tis – kvai ly bė žmo nių aky se, at mes da mas 

graikų fi lo so fi ją ir iš min tį, jis drau ge tai ko tai pa čiai 
grai kų kul tū rai di džiai bū din gus re to ri nės raiš kos 
bū dus – pa ra dok są, an ti te zę. Aki vaiz du, jog to kios 
kalbė se nos tiks las – ap stul bin ti, šo ki ruo ti grai kus, 
kal bant jiems su pran ta ma kal ba. O Jė zaus pa ra bo
lių sti lius ar ti mes nis bib li nei kal bė se nai ir ra bi nų 
tra di ci jai.

KasdarokrikščioniuIa.pabaigoje?

I a. pa bai go je jau tu ri me bap tis mo, krikš to įšven
tini mą. Tuo me tu kaip tik krikš tas kar tu su mal da 
su da ro krikš čio nies ta pa ty bę. Tik riau siai jau da ly vau
ja ma ir ben druo me nės su si rin ki muo se. Jus ti nas, nors 
jo liu di ji mas vė les nio am žiaus, kal ba apie su si rin ki
mus Ro mo je, kai su si tin ka ma pa si klau sy ti Raš tų, bet 
taip pat ir apaš ta lų pa sa ko ji mų. Kle men so Ro mie čio 
Laiš kas ko rin tie čiams aiš kiai ro do, kad jau esa ma 
li tur gi nio gy ve ni mo or ga ni za ci jos, esa ma mal dų, be je, 
la bai pa veik tų psal mių, – li tur gi nis pir mų jų krikš čio
nių gy ve ni mas daug ko sė mė si iš Bib li jos. 

No rint pasa ky ti, kaip at pa žįs ta mi I a. krikš čio nys, 
rei kė tų kal bė ti ir apie so cia li nę ir įsta ty mi nę krikščio
nių pa dė tį Ro mos im pe ri jo je. Ar jie tu rė jo ben dri jos 
sta tu są? Mat kiek vie na tuo me ti nė gru puo tė pri va lė jo 
tu rė ti įsta ty mi nį api pa vi da li ni mą. La biau siai pa pli
tu si bu vo thia so for ma, daž niau siai su si ju si su re li
gi ne veik la, ta čiau ne bū ti nai – bū ta ir ama ti nin kų 
thiasų. Ga li mas daik tas, kad pa go nių aki mis žiū rint 
krikš čio nys tu rė jo thia so pa vi da lo or ga ni za ci ją. Ta
čiau vi sų rū šių thia sai Ro mos im pe ri jo je bu vo su si ję 
su tra di ci niais re li gi niais kul tais, bū ti nai tu rė jo sa vo 
pa go niš ką die vą glo bė ją. Sun ku tad pa sa ky ti, koks 
bu vo įsta ty mi nis krikš čio nims bur tis lei dęs sta tu sas, 
kaip jie at ro dė pa ša li niams ste bė to jams. Jei jie bu vo 
per se kio ja mi, tai gal būt ir dėl to, kad val džiai šios 
gru puo tės at ro dė sunkiai kon tro liuo ja mos, ne pri tam
pan čios prie aiš kiai apib rėž tų ži no mų or ga ni za ci jų 
pa vi da lų, ga li ma sa ky ti, ben dri jų su re gist ruo tais 
įsta tais. Krikš čio nių bendruo  me nės at ro dė įtar ti
nos, ne aiš kios, slap tos. To kį prie   kaiš tą krikš čio nims 
vė liau sa vo vei ka le „Prieš krikš  čio nis“ me ta Cel sas, 
– jie at si sa kan tys įpras to el ge sio, pa tys ku rią nau jo
ves ir pa slap tis.

Taip atrodo iš ša lies. Bet žiū rint iš vi daus, krikš  čio
niu I a. pa bai go je pir miau sia da ro se ki mas Kris taus 
as me niu ir šį se ki mą, šį san ty kį su tvir ti nan tis krikš
čio nių įšven ti ni mas krikš tu – pa nar di na mas į krikšto 
van de nį, krikš čio nis tar tum mirš ta kar tu su Kris tu
mi ir drau ge pri si ke lia nau jam gy ve ni mui. Tuo 
krikš čio ny bės lai ku krikš to pa tir tis yra pa ma ti nis 
krikš  čio nies iš gy ve ni mas, tai – di džiau sias krikš čio
ny bės sak ra men tas. Jis toks ir liks, ta čiau kol kas tai 
yra vie nin te lis se ki mą Kris tu mi žy min tis sak ra men

alainą le Boul lu eCą kal Bi na Da Rius alek na
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tas. Tas pats se ki mas Kris tu mi su tei kia ben drą vardą 
la bai mar gai krikš čio nių ben druo me nei, jun gian čiai, 
pri klau so mai nuo kul tū ros, ge og ra fi nės ir so cia li nės 
pa dė ties, skir tin gai sa vo san ty kį su Kris tu mi ir sa vo 
ti kė ji mą api brė žian čius krikš čio nis. Vė liau ere ti kais 
lai  ky ti ti kin tie ji – gnos ti kai ir ki tų sro vių krikš čio
nys – vi si vie naip ar ki taip sie ja sa ve su Kris taus 
as me niu. Šis san ty kis at ro do es mi nis. Bet, ži no ma, 

yra ir skir tu mų. Tar ki me, jei gu žy dai krikš čio nys 
pri pa žįs ta Kris  tų, tai dar to li gra žu ne reiš kia, kad 
jie bū ti nai lai ko jį Die vo Sū nu mi, tik ru Die vu. Jiems 
Kris tus veikiau yra ar ba to bu las pra na šas, ar ba Die
vo įsū nis, jų tau tos iš ga ny mui skir ta sis Me si jas, bet 
ne tos pa čios kaip Die vas Tė vas pri gim ties Die vas. 
To kie krikš čio nys dar la bai to li nuo Ni kė jos Su si rin
ki mo api brė ži mų, nu sa kan čių Die vo Tė vo ir Sū naus 
pri gim ties ir esy bės ta pa tu mą. Tuo pat me tu ki toms 
re li gi nėms krikš  čio nių ben dri joms, kad ir to kioms, 
kaip vė liau ere ti kais pri pa žin ti gnos ti kai, Kris taus 
die viš ku mas yra ne abe jo ti nas da ly kas, pa liu dy tas 
Nau jo jo Te sta men to (drau ge tai ir NT ka no no su si
da ry mo lai kas). 

Kaipbūtųgalimaaiškintikrikščioniųbendruomenė
segimstantįporeikįraštuužrašytipasakojimusapie
Jėzų, rinkti ir saugoti apaštalų laiškus?Juknėra

savaimeaišku,kadreikiaraštuužrašyti,onekaip
žodinętradicijąsaugotiJėzausskelbiamąžinią.

Pau liaus laiš kai bu vo pa ra šy ti ir pla ti na mi la bai 
anks   ti, dar jam gy vam esant. Tai pa moks la vi mo ir 
apaš ta liš kos Pau liaus mi si jos įran kis. Pats Evan ge
li jų pa va di ni mas reiš kia „pra ne ši mą“, „nau jai skel
bia mą ži nią“. An tra ver tus, taip pat bu vo ir įvai rių 
sa vo ta pa ty bę api brėž ti sie kian čių ben dri jų už ra šai. 
Raštas tuo me tu ta po bū ti nu įran kiu. Tai skir tin gi 
da ly kai, ta čiau ga li ma pri si min ti žy dų pa sau ly je pa
na šiu lai ku gi mu sią Tar gu mų tra di ci ją. Si na go go je 
Bib li ja skai ty ta heb ra jų kal ba, ta čiau tai – šven to ji, 
her me tiš ka Raš to kal ba, o šne kė ta ara mė jiš kai. To dėl 
ga na anks ti, iš pra džių žo džiu, Įsta ty mas vers tas į 
ara mė jų kal bą. Vė liau dėl si na go gos ben druo me nės 
po rei kių Tar gu mai, šis šiek tiek per fra zuo jan tis žo di
nis ver ti mas, bu vo už ra šy ti. Ga li ma įsi vaiz duo ti, kad 
pa na šūs krikš čio nių ben druo me nės po rei kiai su kė lė 
no rą mė gin ti raš tu per teik ti žo di nė je tra di ci jo je gy
va vu sią Kris taus is to ri ją, jo mo ky mą, kai ku riuos jo 
pa ly gi ni mus. Evan ge lis tai, pir miau sia Lu kas, gal būt 
he le nis ti nės kul tūros pa veik tas, ry žo si im tis is to ri ko 
dar bo, su ra šy damas Jė zaus gy ve ni mo ir veik los is to
ri ją, drau ge pridur da mas ir pir mų jų apaš ta lų dar bų 
is to ri ją.

Jo no Evan ge li ja in te lek tu a les nė, t. y. te olo giš kes nė, 
ma no ma, kad ki lu si iš „Jo no mo kyk la“ va di na mos jo se
kė jų ben druo me nės. Jos au to rius ra šo ve da mas po rei
kio at skleis ti Jė zaus as mens ir žo džių pras mę. Tai jau 
te olo gi nis Jė zaus pa ly gi ni mų, jo mo ky mo ko menta ras. 
Ga li ma pri si min ti ir vi sus si nop ti nėms Evan ge li joms 
skir tus ty rė jų dar bus, ieš kant ben drų do ku men ti nių 
Evan ge li jų šal ti nių, to kių kaip lo gia – Jė zaus posa
kių rin ki niai. Pas ta rie ji iš pra džių tik riau siai gy va vo 
žo di nė je at min ty je, ta čiau ga na grei tai gi mė po rei
kis juos už ra šy ti: Jė zaus pa ly gi ni mai – pir mykš tis 
vi sų sinop ti nių evan ge li jų bran duo lys. Ki tas ne abe
joti nas anks ti už ra šy tas Evan ge li jų at spir ties taš kas 
– Kris taus kan čios is to ri ja. No rė ta bū ti nai iš sau go ti 
šio pama ti nio įvy kio at mi ni mą. Ties juo tel kia si 
vi sas evan   ge lis tų is to ri kų dar bas.

Tailabaiįdomu.Šaliatuopatmetusėkmingaigyva
voįvairiosraštųnesukūrusiosirsavosteigėjųistorijos
nesurašiusiosreliginėstradicijos...

Iš tie sų to kie mums ži no mi pa go nių re li gi jos kū ri
niai, kaip Apo lo ni jaus Tia nie čio gy ve ni mas, yra vė les ni 
ir vei kiau siū lo pa go niš ką krikš čio nių Evan ge li jos ir 
jos he ro jaus al ter na ty vą.

ĮvairiosgnostikųsrovėsIIa. įaudrinoirbetone
ramųkrikščioniųbendruomeniųgyvenimą.Pamėgin

alain le Boulluec. 2000 m. spalis. Henriko 
Gaičevskio nuotrauka

skai ty mas yRa Be Ga li nis
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kime pafantazuoti: kaip atrodytų krikščionybė,
jeignostikųnebūtųbuvę?

Jūs ži no te, kad dau ge lis ano me to teks tų at sa ko į 
gnos ti kų iš šū kį. Gal būt bū tų ga li ma įsi vaiz duo ti apo ka
lip tiš kai nu spal vin tą krikš čio ny bę, to kią, kaip pa slap
tin ga ja me Her mo Ga ny to jo teks te. Sun ku įsi vaiz duo ti, 
kad to kio po bū džio teks tas teik tų pa kan ka mo pe no 
so cia li niu po žiū riu skir tin gos ben druo me nės tikė ji mui. 
Gal būt be gnos ti kų krikš čio ny bė bū tų vi siš kai he le ni
za vu sis, pra ra du si san ty kį su žy dų Raš tu. Krikš čio nių 
apaš ta la vi mas pa go nims ga lė jo su miš ti su kitų ry tų 
kil mės re li gi nių sro vių veik la, ko kių bu vo gausu ano 
me to im pe ri jo je. Gal būt krikš čio ny bė bū tų su mišu si su 
to kio mis her me ti nė mis ir te ur gi nė mis sro vė mis, jei gu 
gnos ti kų iš šū kis ga liau siai ne bū tų pri ver tęs krikš    čio
nių iš sau go ti gy vy bi nį ry šį su Bib li ja, su Raš tų vi su ma, 
pa si steng ti įjung ti krikš čio nių is to ri ją į ne nu trūks ta mą 
sa vo tau tą pa si rin ku sio ir ją vi so pa sau lio iš ga ny mui 
nau do jan čio Die vo pla no sklei di mą si. Gnos ti kų pa nie ka 
Įsta ty mui, gry nai ale go ri nė kai ku rių Pra  džios kny gos 
vie tų ir to kių ezo te ri nių vei ka lų kaip Gies mių gies mė 
ar kai ku rių Eze kie lio kny gos tekstų eg ze ge zė gnos tiš ko 
Raš tų su pra ti mo bū do prie ši ninkus pri ver tė pa gi lin ti 
sa vo gy vą Raš tų su vo ki mą.

Vadinasi,gnosticizmassavotiškai–dėljopaneigi
mo–svarbuskrikščionybėsšaltinis?

Pa na šu, kad be gnos ti kų krikš čio nių apaš ta la vi mas 
pa go nių pa sau ly je bū tų vis la biau to lęs nuo Įsta ty mo, 
nuo Pra na šų. Ko ge ro, pa ti Bib li ja tie siog ga lė jo bū ti 
at mes ta! Man pa čiam ši min tis, kal ban tis su Ju mis, 
ki lo ne ti kė tai.

 
KoieškoirkąBiblijojerandapasaulietineigraikų

filosofijaineabejingikrikščionys,pvz.,JustinasKanki
nys,KlemensasAleksandrietis?

Jie iš auk lė ti grai kų fi lo so fi jos, ta čiau Bib li jos at
radi mas pri ver čia juos per žiū rė ti kai ku rias fi lo so fi jos 
da lis. Jiems ir to liau at ro do, kad fi lo so fi ja at sa ko į 
klau simus apie gė rį, da ly kų pra smes, apie as me ns 
lais vę, sa vo as me ny bės kū ri mą, vi suo me nės pa grin dus. 
Šie psi cho lo gi niai ir me ta fi zi niai fi lo so fi jos klau si mai 
te be ga lio ja, ta čiau skai ty da mi Bib li ją jie ran da da ly kų, 
ver čian čių abe jo ti lig tol tu rė tais at sa ky mais ir keisti 
sa vo po žiū rį. Nuo šiol iš fi lo so fo rei ka lau ja ma 
pripažin ti, kad pa sau lis su kur tas, kad yra šį pa sau lį 
valdan tis Die vas kū rė jas, kad pa sau lį su kū ręs Die vas 
yra ge ras. Fi lo so fai Bib li jo je pa ma tė grai kams sve ti mą, 
ke rin čią Die vo, pa sau lio pra di nin ko, vi sa ko Kūrė jo iš 
nie ko pa slap tį. Nuo šiol fi lo so fai krikš čio nys pri va lės 
tu rė ti ome ny je šią Bib li jos ap reiš ki mo ži nią. 

Grai kų fi lo so fi nės sro vės ne lai kė žmo gaus pa sau lio 
tiks lu, ieš ko jo ki to bū ties lyg mens, tik ro sios vi sa ko 
bu vi mo prie žas ties. Bib li jos skai ty mas ver čia krikščio
nis fi lo so fus per mąs ty ti žmo gaus vie tą pa sau ly je, 
pri pa žin ti, jog žmo gui pri klau so ypa tin gas vaid muo 
kū ry bi nia me Die vo už mo ju je, kad jis yra ga lu ti nis vi
sa ko tiks las. Bū da mas kū ri ni jos vir šū nė, mąs tan tis 
kū ri nys, žmo gus sa vy je jun gi ąs vi sus bū ties lyg me nis. 
Krikš čio nių fi lo so fi ja ima plė to tis ra di ka liai nau juose 
rė muo se, pa veik ta nau jų Bib li jos ži nių: vis ką iš nieko 
su kū ręs Die vas, pa gal Die vo at vaiz dą su kur tas, ta
čiau lais ve ap do va no tas, to dėl nuo Vaiz do nu sig ręž ti 
ge ban tis žmo gus. Šios žmo gaus lais vės raiš kos lau kas 
– Die vo su kur tas pa sau lis, kas sa vaip ver čia krikš čio
nis filo so fus teik ti ver tės pa sau liui. To kie krikš čio nys 
filo so fai kaip Kle men sas Alek san drie tis, Ori ge nas, vė
liau ka pa do kie čiai tei gia mai žiū ri į kū ri ni ją. 

ŠiandienalegorinisŠv.Raštoaiškinimastrikdoti
kinčiuosius.Kąmums,tekstusskaitytikritiškaipratu
siemsžmonėms,daryti,pavyzdžiui,su įspūdingair
gražiaOrigenoegzegeze?Kokia jos išvadųvertė, jei
vertintumešiosdienosmatais?

Ga li ma sa ky ti, kad tai yra sva jo ti kvie čian ti eg zege
zė: ati trauk da ma nuo ba na lios, pa pras tos pra smės, ji 
at ve ria nau jus, teks to su pra ti mą tur ti nan čius ho ri
zon tus. Ži no ma, tai lyg ir ant ra ei lis da ly kas, vei kiau 
este ti nis ma lo nu mas. Ki ta ver tus, es te ti nis ma lo nu
mas irgi nė ra sve ti mas tam tik ram ti kė ji mo at ra di mui, 
ti kin čio jo aki ra čio plė ti mui. Ori ge no ir ki tų au to rių 
ale go ri nės eg ze ge zės tei kia mas (ga li ma jį taip pa va
dinti) vaiz duo tės ma lo nu mas taip pat ten ki na tam 
tik rus kiek vie no žmo gaus po rei kius.

Taip ga li ma bū tų iš da lies at sa ky ti į klau si mą. Kitas 
at sa ky mas ga lė tų bū ti tas, kad šios die nos eg zege tams 
ale go ri nė je Ori ge no ir ki tų au to rių eg ze ge zė je įdo mus 
ga lė tų bū ti ne vien pa sie ktas re zul ta tas, nes jos at
ve ria mos reikš mės daž nai pri klau so nuo tam tik ros 
mū sų ne be pri pa žįs ta mos pa sau lio, kos mo vi zi jos: šis 
pa sau lis tu rįs ver ti ka liai orien tuo tą hie rar chiją, Že mė 
esan ti vi sa ko cen tre... Mū sų da bar ti niai kri te ri jai ir 
orien ty rai vi siš kai pa kei tė mū sų pa saulė vaiz dį, tad 
ir Ori ge no bei ki tų se nų jų eg ze ge tų alegori jos tu ri nio 
at žvil giu in te lek tu a liai, juo lab moks liš kai mū sų ne
be ten ki na. Ta čiau jų ale go ri za vi mo pa stangos mums 
pa ro do, jog eg ze ge to dar bas ne si bai gia, kri ti nio moks lo 
pa gal ba at kū rus tie sio gi nę teks to pras mę, kad šiam 
dar bui svar bu ne pa mirš ti, jog Bib li ja nuo pat pra džios 
yra la bai daug sluoks nių ir la bai įvai rių teks tų tu rin ti 
kny ga, ir kad esa ma nuo la ti nio dia lo go, ne si liau  jan
čio abi pu sio ju dė ji mo tarp bet ku rios Bib li jos vie tos 
ir bet ku rio ki to jos teks to. Tai pa ro dė net ir griež tai 
is to ri nė fi lo lo gi nė teks to kri ti ka. An tai esa ma la bai 

alainą le Boul lu eCą kal Bi na Da Rius alek na
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ar ti mo ry šio tarp Psal mių ir vi sų ki tų Rašto teks tų, 
vie nas pra na šas nu ro do į ki tą, pra na šai – į is to ri nes 
Ka ra lių kny gas... Ne pa mirš ki me, kad Bibli jo je esa ma 
ir jos pa čios ale go riš kai pa tei kia mų tekstų. Teks tų, 
ku rių aki vaiz di pras mė pa čio je Bib li jo je nelai ko ma 
svar biau sia. An tai Gies mių gies mė – tai vy ro ir mo
ters mei lės po ema. To kia jos kil mė, bet la bai anks ti, 
jau žy dų, vė liau krikš čio nių tra di ci jo je ją im ta su pras ti 
kaip po emą apie Jah vės ir jo tau tos, ar ba apie Kris
taus ir Baž ny čios, ar ba Kris taus ir sie los san tykį. Vi sa 
krikš čio niš ko mis ti ciz mo tra di ci ja iš au go iš šio sa vai me 
ale go riš ko Bib li jos teks to. Esa ma ir ki tų tokių teks tų. 
Tai įro do is to ri nis kri ti nis moks las, ta čiau Ori ge nas ir 
ki ti ale go ris tai ga li pa mo ky ti į Bib li jos pras mes pa si
nė ru sius eg ze ge tus, kad šis dar bas be pa bai gos, kad 
ne įma no ma iš nar plio ti vi sų Šv. Raš to gijų, kad skai
ty mas yra be ga li nis. Ale go ris tai tai pui kiai pa  ro do. 
Ži no ma, ga li bū ti ir ki tų at sa ky mų...

Kąsvarbausšiųdienųkrikščionims,jūsųmanymu,
galėtųpasakyti,pavyzdžiui,IIIa.pradžiosAleksand
rijoskrikščionis,kąjisgalėtųmumsprikišti?Komes
galbūtnebematome?

Gal būt tai li tur gi jos reikš mė, ka len do riaus – sa
vai tės, mė ne sio, me tų – rit mas, šven tės, iš kil mės, 

ruoši ma sis ar tė jant reikš min gam, di de liam įvy kiui, 
ly di mas at mi ni mo ir gy vų dar bų, vis kas, kas ve da Ve
ly kų link. Kaip tik į Ve ly kų ir pri si kė li mo slė pi nį – per 
li tur gi jos šven ti mų vi su mą, per mal dą, per as ke zės 
rei ka lau jan tį ruo ši mą si – krei pia vi sos Baž ny čios Tė vų 
kal bos. Skai tant Baž ny čios Tė vų teks tus, at ro do, kad 
tai yra svar biau sia. Aiš ku, tai ne pa nai ki na vi so ki to 
– lie ka ir pa ti Evan ge li jos ži nia. Bet, jei gu Baž ny čios 
Tė vai tu ri mums šian dien svar bų žo dį, ma nau, jog vi sų 
pirma kaip tik apie re li gi nio gy ve ni mo da ly kus: apie 
gilu mi nę apei gų reikš mę, apie san ty kį su pa vel dė ta 
patir ti mi, apie pa ža do iš si pil dy mo lau ki mą... Čia vėl 
su si tin ka ma su Bib li ja, su Raš to ap mąs ty mais, nes 
vi sos apei gos taip pat tel kia si ties Raš to teks tais.

Toks, ko ge ro, ga lė tų bū ti mums svar bus Baž ny čios 
Tė vų žo dis, o ne vei kiau mo ra li nio tu ri nio žo dis, nes 
vi suo me nė la bai pa si kei tė. Ne klau si me Baž ny čios Tė
vų apie vy rų ir mo te rų, tė vų ir vai kų san ty kius, apie 
eko nomi nius san ty kius... Tai ki tas da ly kas. Bėgant 
am žiams pa ki to gy ve ni mu se kęs Baž ny čios mo ky mas. 
Iš Baž  ny čios Tė vų šian dien ne si ti ki me at sa ky mų 
į kon k re taus kas die nio gy ve ni mo klau si mus. Vei kiau 
re ligi nio gy ve ni mo or ga ni za vi mo mo de lio, tvar kant jį 
pa gal vi sos ben druo me nės bū si mų Ve ly kų slė pi nio aki
vaiz do je šven čia mų šven čių rit mą.

Gintautas trimakas. Bernardinų bažnyčios interjeras. Fragmentas. 1998. Fotografija

skai ty mas yRa Be Ga li nis
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PėDos Pasakų saPne

Einu tautosakos taku
Ir pėdas pasakų seku.

Pėdos karaliaus, pėdos varguolio,
Dar vis nerandant auksinio guolio.

Milžino pėdos ant akmenų,
Jau užkalbėtos žodžiais dainų.

Ir kareivėlio su žirgeliu...
Parbėga žirgas vienas keliu.

Pėdos nugrimzdusių žemės dvarų...
Dunda dundulis iš vakarų.

Pėdos Dievulio su lazdele
Ir mano, miegančio šalia.

Millers Island, 2000 10 07

dainõS šarVojimaS

Aš nedainuosiu
Dainų dainelės –
Ne dainų bernužėlis.

tautoSakoS taku

Kazys Bradūnas

Aš tik atversiu
Dainyno knygą
Lyg tylintį grabelį.

Raidėm pavirtę,
Ten guli žodžiai –
Dainõs negyvas balsas.

Tai ir negiedu
Giesmių giesmelės,
Tik uždegu lempelę.

Millers Island, 2000 09 29

namolio

Saulelė raudona,
Vakaras netoli –
Vesk mane, žemele motin,
Su saule namolio.

Su saule namolio
Begalinio tolio –
Ar nueisiu, ar pareisiu
Su saule namolio.

Millers Island, 2000 08 20

poezija
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Per me tus ma no san ty kiai su di džiau siu Pie tų Ita lijos 
laik ra ščiu Sud su tvir tė jo tiek, kad pa stū mė tų re dak ci
ją iš lais vin ti ma ne iš ankš tų lig šio li nės „spe cia li za ci
jos“ rė mų. To ji laik raš tį ir jo ne re gu lia rų ben dra dar bį 
li gi šio lei ten ki nu si spe cia li za ci ja bu vo po li ti nės Rytų 
Eu ro pos bei Ru si jos pro ble mos. Bet kar tą vy riau sias 
re dak to rius pa si kvie tė ma ne ka vos į sa vo ka bi ne tą ir 
iš kart pra ne šė: „Jūs esat ra šy to jas ir ne pri va lo te ma
ri nuo tis to je siau ro je, be to, kas kart vis siau rė jan čio je 
rub ri ko je. Tu riu jums ki tą pa siū ly mą, pra džioje bent 
iš da lies su si ju sį su Jū sų tė vy ne ir Ry tų Eu ro pa“.

Iš tie sė man žur na lis tiš kai glaus tą agen tū ri nį pra ne
ši mą, ku riuo, re gis, ne pa si nau do jo ki ti laik raš čiai.

– Kaip ma to te, vis kas vyks ta aukš tai virš Po tenzos 
esan čia me Ma ce ros mies te ly je. Tik  vie nas au to bu sas 
ry tą va žiuo ja iš Po ten zos į Ma ce rą apie de šim tį ki lo
met rų sta čiu ir ga na duo bė tu ke liu. Sau lei lei džian
tis, jis grįž ta į Po ten zą. Iš nuo mo si me jums kam ba rį 
ge ra me vieš bu ty je gre ta au to bu so sto te lės. Nė ra kur 
sku ba. Man at ro do, tai de li ka tus, gal net opus rei
ka las, me džia ga dau giau apy sa kai, nei re por ta žams. 
Jei pa siū ly mas Jus su do mins, su si ra si te Ne apo ly je 
rei kalin gus duo me nis ir pra ne ši te, ka da už sa ky ti jums 
vieš bu tį Po ten zo je.

Ne taip leng va bu vo „su si ras ti Ne apo ly je rei ka lingus 
duo me nis“. Po pir mo ir vie nin te lio mė gi ni mo rei ka
las trum pam šok te lė ti į Ro mą ta po aki vaiz dus. Daug 
kar tų per skai ty tas pra ne ši mas (be veik min ti nai jį iš
mo kau), kaip pa pras tai, te bu vo san trau ka, pa na ši į 
sau sai nu gremž tą gy vo pa da ro ske le tą.

Mer gai tę nuo Kiel cų Ma ria ną K. dar prieš pra
si de dant ka rui Ju gos la vi jo je pa si kvie tė Go raž dė je 
gy ve nan ti se suo, ku ri pa sau li niam ka rui bai gian tis 
iš tekė jo už Vo kie ti jo je dar buo se su tik to bos nio gy dy to

Gus taw Her lingGru dziñski

Pa lai min to ji, Šven to ji

jo. Su tuok ti niai au gi no ge ro kai už Ma ria ną vy res nes 
dvynu kes. Gy dy to ją ir jo žmo ną (taip pat dak ta rę) 
gat vė je nu šo vė ser bų snai pe riai. Vi sos trys mer gi nos 
– maž daug tris de šimt me tės se se rys ir sep ty nio lik me
tė vieš nia – per „et ni nes gau dy nes“ pa te ko į ser bų 
ka rei vių ran kas. Įka lin tos mo te rų ba ra ke ket ver tą 
mė ne sių bu vo kas nakt prie var tau ja mos ten ar ba ka
rei vi nė se. Vos pa leis tos iš „tar ny bos“ Bos ni jos gy dy
to jo ir jo len kės žmo nos duk te rys įsten gė nu si žu dy ti 
(vie na bu vo nėš čia). Ma ria na taip pat bu vo nėš čia, 
bet nu spren dė gim dy ti, tiek sa vo va lia, tiek Sa ra je
vo ka ta li kų mi si jos vie nuo lio įkal bė ta. Šis dva si nin
kas, Po ten zos bro liams pa de dant, su tvar kė iš vy ki mo 
į Ita li ją rei ka lus. Ma ce ros ku ni gas pri ėmė mer gi ną ir 
pa ve dė kle bo ni jo je gy ve nan čios sa vo mo ti nos glo bai. 
At kak lu mas ren giantis iš ne šio ti prie var tos vai sių ir 
kiek vie ną lais vą aki mir ką mel džian tis baž ny čio je pel
nė jai Ma ce ros gy ven to jų (ne ži nia, ar vi sų) pa gar bą. 
Šie žmo nės pra dė jo ją va din ti Beata ir net gi San ta.

Šis epi te tas ne bu vo die vo bai min gų jų Ma ce ros gy
ven to jų iš gal vo tas. Pir miau ji sai pa si ro dė be var dė je 
Po ten zos vys ku pys tės biu le te nio ži nu tė je. Iš ten at kly
do į svar bes nius Ne apo lio ar ki vys ku pys tės biu le te nio 
pus   la pius. Taip at si ra do ko ne ofi cia lios, bent jau ar ki
vys ku po – kar di no lo pa ra fuo tos, įtai gos prie sko nis.

Tu rė jau Ne apo ly je pa žįs ta mą ku ni gą, „plunks nos 
ka va lie rių“, kaip pats sa ve va din da vo, o tiks liau, gra
fo ma ną, sva jo jan tį apie siau bin gų „re li gi nių ei lė raš čių“ 
pa skel bi mą, ta čiau ne įsten gian tį ženg ti to liau baž
ny ti nių iš kil mių ap ra ši nė ji mo ar ki vys ku pys tės biu le
te niuo se. Po il gų ka man ti nė ji mų at sklei dė „re dak ci jos 
pa slap tis“: tiek Po ten zos ži nu tė, tiek jos per spaus di
ni mas Ne apo lio ar ki vys ku pys tės biu le te ny je su si ję su 
„aukš tu Va ti ka no pa rei gū nu“. Ne no riai, pra šy da mas 
iš sau go ti pa slap tį, pa sa kė jo pa var dę. Ne ga lė jau netgi 
sva jo ti sto si ąs prieš rūs tų jį pur pu rą, bet at si tik tinai 
su ži no jau, kad as me ni nis jo sek re to rius ku ni gas V. 
yra ma no kny gų skai ty to jas. Tai pa leng vi no rei ka lą. 
Už pa  ža dė tą de di ka ci ją su ti ko pa si ma ty ti su ma ni mi 
ka vi nė je ša lia Šv. Onos var tų.

Su si ti ki mo įspū džiai bu vo kuo ma lo niau si. Jud rus, 
„vi sa ži nis“ („už Ke taus Var tų rei kia vis ką ži no ti“), 
guvaus pro to jau nas ku ni gas V. įžan gą pa sky rė įdo

eSė

Gustaw HeRlinGGRuDziñski (g. 1919) – „kulturos“ 
bend radarbis. „Palaimintoji, šventoji“ vertimas į lietuvių k. 
išspausdintas žurnale VidurioEuropa,1998, nr. 1 (leido „nau
josios komunikacijos mokykla“), tačiau laiku neatsiskaičius su 
spaustuve, tiražas buvo sunaikintas. išliko tik keletas signalinių 
eg zemp liorių, iš vieno jų šis tekstas ir perspausdinamas. iš 
lenkų k. („Bùogosùawiona, Úwięta“, in: Kultura, Paryý, 1994, 
nr. 11) vertė AlmisGrybauskas.
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mioms pa sta boms apie ma no ra šy mą. Pas kui pa si ra šiau 
jam at neš  tas kny gas. Pa ga liau ne drą siai iš le me nau: 
„Aš taip pat tu rė čiau vie ną pra šy mą“. Tuo jau gan 
rūs čiai su  rau kė an ta kius, bet su vo kiau, jog tai toks 
val diš kas ri tu a las. Ir iš ties vos spus te lė jus at si vė rė 
pašne ko vo ži nių šal ti niai ir be veik ne sle pia mas „to
kios ži no mos ir ger bia mos as me ny bės“ in for ma to riaus 
pa si ten ki ni mas. 

Vie ną ži no jo vi siš kai tik rai: jo vir ši nin kas re ko men
da ci jas Po ten zos vys ku pui ir Ne apo lio ar ki vys ku pui 
pa siun tė daug aukš čiau Va ti ka no hie rar chi jo je sto vin
čio pa ra gin tas. Ta čiau ne ži no jo, kas tas as muo, bent 
jau tvir ti no ne ži nąs, vi sus ma no spė lio ji mus pa ly dė
da mas kiek įsi žei du sio ty lė ji mu.

Prieš at si svei ki nant stai ga pa ju to po rei kį at ly gin ti 
skau dų (kaip spren dė) ma no nu si vy li mą. Esą daug 
kas ro dė, kad Va ti ka nas jau nos len kės, nu ta ru sios su 
mo ti nos mei le pri im ti prie var tos vai sių, at ve jy įžvel gė 
pa vyz dį. Un prec la ro esemp tio del la virtú cris tia na, 
pri dū rė ir pa ki lo nuo sta liu ko.

Vos grį žęs iš Ro mos į Ne apo lį, pri ėmiau Sud 
re dakto riaus pa siū ly mą ir nu ro džiau sa vo ke lio nės 
į Po ten zą da tą.

Po ten za – bjau rus mies tas. Ap skri tai vi du ti nio dy
džio Ita li jos mies tai bū na ar ba la bai gra žūs, ar ba la bai 
bjau rūs, tar si ita liš ko  gro žio pri gim tis pri pa žintų tik 
kraš tu ti nu mus. Gro žis ita lų mies tuo se go bia is to ri
nius jų cen trus ir tų cen trų ati tik me nis ap lin ki niuo se 
kvar ta luo se bei pa kraš čiuo se. Is to ri nio cen tro sty gius 
ar ba jo blyš ku mas su ba na li na ir nu blu ki na vi są mies
tą. Vaikš čio ti po jį – tai kaip su ki nė tis tarp ne ver tų 
lai ko ir dė me sio pa veiks lų.

Po ten zos, tiks liau, gan to li mų jos apy lin kių, įžy my bė 
yra še šio lik to  am žiaus mad ri ga lis to ir nu si kal tė lio, 
Veno sos ku ni gaikš čio Car lo Ge zu al do fi gū ra. Ži no
vų (tarp jų ir Al dous Hux ley) nuo mo ne, bu vo vie nas 
ge riau sių mad ri ga lų au to rių, kri mi na lis tų nuo mo ne, 
ma žai kas pri lyg tų jam žiau ru mu. Klas tin gai su re ži
savęs ne iš ti ki my bės sce ną sa vo rū mų Ne apo ly je mie
ga ma ja me, įsa kė ne tik už muš ti kil min gą ir jau nes nę 
už jį žmo ną, bet dar ir su ka po ti mei lu žius į smul kius 
ga ba lus. Pa bė go šei mos dva ran Ve no son į šiau rę nuo 
Po ten zos, kur jo ne ga lė jo pa siek ti Ne apo lio tei sės vyk
dy to jai. Jo por tre tai, kny gos apie jį, žmog žu dys tės 
scenas vaiz duo jan čios te plio nės, liau dies can tas to rie 
poemos ir plokš te lės su mad ri ga lų įra šais yra pa grin
di nės tu ris ti nės pre kės. Ir, be abe jo, vie nin te lis pa
si di džia vi mas.

Vieš bu tis iš tie sų bu vo vi sai gre ta au to bu so sto
telės, ta čiau per vė lai at vy kau į Po ten zą, kad va ka
rėjant ryž čiau si vyk ti į Ma ce rą. Tik pa skam bi nau į 
klebo ni ją. Ku ni go mo ti na, pas kui ir pats ku ni gas ne 
slė pė pa si ten ki ni mo su ži no ję, kad esu len kas: „Pa 
galiau ga lės pa si kal bė ti sa vo gim tą ja kal ba“.

Iš ties mo kė jo tik po rą sa ki nių ser biš kaikro a tiš kai, 
o du mė ne sius pra lei du si Ita li jo je iš mo ko tos keis tos 
„už   gul ta au sių“ sve tim ša lių kal bos, ku rią su da ro iš
krai py tų ita liš kų žo džių ir pa gal bi nių ges tų mi ši nys. 
Pa ma čiu si ma ne taip ap si džiau gė, kad čiu po už ran
kos, lū pom pa lie tė skruos tą ir vis kar to jo: „O Die ve, 
dė kui Tau, Die ve“, tar si bū čiau koks gi mi nai tis. Tam 
tik ra pras me ir bu vau. Nes bu vo me iš to paties kraš to, 
jos tė vas eigu lia vo Zag nans ko apy lin kė se, pu siau ke
lė je tarp Kiel cų ir Su ched nio vo.

Sė dė jo me še šė lin go je al ta no je prie kle bo ni jos, bu vo 
rug pjū čio pa bai ga, dar ne si bai gęs sol le o ne karš tis. Iš 
pra džių ty lė jo, glos tė ma no ran ką, šluos tė ska re le akis 
ir vis kar to jo sa vo: „O Die ve, dė kui Tau, Die ve“. Ėjo, 
kaip tuoj po pa si svei ki ni mo pa šnibž dė jo man au sin 
ku ni gas, penk ta sis nėš tu mo mė nuo (tuoj dar ty liau pri
dū rė: „Va di na me ją Beata, San ta, bet jai ne pa tin ka“). 
Pu sę va lan dos tru ku si ty la lei do ra miai ją ap žiū rė ti.

Len kių vei duo se, ly gi nant su ki tų tau tų mo te ri mis, 
daž nes nė mie la ir pa trauk li vi du ti ny bė. Nė ra jos gra
žios nė bjau rios, o – kaip pa pras tai sa ko ma – ma lo nios. 
Ir ka žin ar ma do nos ne tu rė tų bū ti ta po mos bū tent 
to kios, o ne re ne san siš kai pa sal din tais ar ba niūriai 
go tiš kai dra ma ti zuo tais vei dais. Žiū rė da mas į al ta nos 
stul pe lį pa rė mu sią Ma ria ną (pa si rin ko stovė ti, o ne 
at si gul ti ant su de da mos lo ve lės), pri si mi niau Pie ro 
del la Fran ces cos „Nėš čią Ma do ną“ iš Mon ter chi kop ly
čios: ži no ma, vy res nę už ją, la bai tai syk lin gų bruo  žų 
ir at vi rų įdė mių akių. Gal būt pri si mi niau todėl, kad, 
kaip ir ita lų meist ro pa veiks le, Ma ria nos suk ne lė bu
vo pra seg ta, – po ra ka ban čių sa gų, pa brė žian čių jos 
bū se ną ir lei džian čių įtar ti grei tą tos bū se nos pa baigą 
(o juk ži no jau, kad ei na tik  penk tas mė nuo). Ne mi
nė siu dar vie nos svar bios de ta lės: ir vei das, ir fi gū ra 
bu vo vos iš au gu sios mer gai tės, tai ypač pa brėž da vo 
kart kar tė mis lū pas iš krei pian ti verks mo gri ma sa ir 
vir pė ji mas; ta da akis už vilk da vo drėg mės mig le lė.

Tą pir mą kar tą, jai ati to kus ir nu trau kus ty lą, visiš
kai pa si nė rė me gim tų jų vie tų pri si mi ni muo se. Su
pran ta ma, kad jos at min tis bu vo daug gy ves nė, il go 
iš sisky ri mo ne iš blu kin ta, – tik prieš pus an trų me tų 
iš va žia vo iš gi ri nin ki jos ne to li Zag nans ko. O prieš ma
no akis pa veiks lai slin ko tar si už sto ro ma ti nio stik lo. 
Ta čiau ga lop ap mi ru si at min tis at si ga vo ir gan mit riai 
se kiau pas kui jau nu tę sa vo pa šne ko vę. Uo ga vo me ir 
gry bavo me tan kiuo se Zag nans ko apy lin kių miš kuo se, 
bai dėme zui kius lau ky mė je ir kir ti muo se, gau dė me 
gruž lius po ak me ni mis upokš niuo se ir di des nes žu vis 
upė se, palei san ka są, kad ne pa klys tu me, vaikš čio da vo
me į se ną tam sų Tum li no ši lą; ži no jo ji ir mū sų Juo dą jį 
tven ki nį Be re zo ve, nes va žiuo da vo ten su mo ti na pas 
Mich nio ve ir Vzdo lo ve gy ve nan čius gi mi nai čius, taip 
pat miš ki nin kys tė je dir ban čius. Kaip ją džiu gi no, kaip 
jau di no tos ke lio nės! Gal būt tai pa aiš ki na ir bent kiek 

Gustaw HeRlinGGRuDziñski
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pa tei si na ma ną ją klai dą. Nes pa klau siau, ko dėl ne
grįžta gim dy ti na mo, o nau do ja si, be abe jo, ge rų, bet 
vis dėl to sve ti mų žmo nių, su ku riais, be je, ne la bai ir 
su si kalba, prie globs čiu. Stai ga pa rau do, nu si su ko ir 
be žo džių su dė jo ran kas ant pil vo. Su si vo kiau la bai 
ne tak tiš kai pa si el gęs ir be maž grį žau prie mū sų nos
tal giš kų, jau kių kla jo nių. Žvilg te lė jo dė kin ga. Kaip 
ga lė jau ne at spė ti, kad jos ap si spren di mas ne iš try nė 
ne už si tar nau tos gė dos po jū čio? O gė da, su pran ta ma, 
la biau siai jau čia ma tarp sa vų jų.

Tems tant grį žau į Po ten zą ir ne va ka rie nia vęs griu
vau į lo vą, min ty se per mal da mas gė dos kar tė lį. Men ka 
pa guo da, kad pa są mo nė je iš kart nu jau čiau, jog re dak
to riaus pa siū ly mas yra vie na iš kvai lys čių, at sklei
džian čių vi są žur na lis ti kos – švel niai ta riant – dvi pras
my bę. Ta čiau tik da bar tai ga lu ti nai su vo kiau. Tapo 
aki vaiz du, kad su sa vo jau ną ja kraš tie te ga liu kalbėt 
apie vis ką, iš sky rus tai, kas ją iš ti ko Go raž dė je. Ma no 
el ge sys tu rė jo pa dė ti nu gramz din ti už marš tin jos ne
lai mes. Pri va lė jau pa leng vin ti at si pa lai da vi mą ir ne ža
din ti jo kių įtam pų. Ne ga lė jau iš si duo ti, ko čia at va žia
vau iš Ne apo lio, lai mei, ku ni gas Piet ro pri sta tė ma ne 
kaip len ką, ku rį Ne apo lio ar ki vys ku pys tė pri kal bi nu si 
ap lan ky ti kle bo ni jo je prie Po ten zos vie šin čią tau tie tę.

Nu ta riau ry tą pa skam bin ti Sud re dak to riui ir vis
ką iš si aiš kin ti. Prieš už mie gant at gi jo pas ku ti nis iš 
Ma cer os par si vež tas vaiz das. Gru pe lė se nu kų (iš Ma
ce ros? iš Po ten zos?), vy rų ir mo te rų, at ėjo į al ta ną 
prie kle bo ni jos ly di ma man ne pa žįs ta mo, la bai jau no 
kuni go. Lie tė pirš tais Ma ria nos pil vą, pas kui bu čia vo 
pirš tų ga liu kus ir pa mal džiai glau dė del nus. Mer gi
na pabė go, tie siog pa spru ko iš al ta nos, sku bė da ma net 
neatsi svei ki no su ma nim. Ir aš pri si mi niau pie tuo se 
vieš pa tau jan tį pa pro tį pa lies ti pirš tais ir pas kui pa
bu čiuo ti juos iš ne šant iš baž ny čios kars tą ir de dant 
jį ant ka ta fal ko.

Ma ne nu ste bi no Sud re dak to riaus re ak ci ja. Lai kiau 
jį kla si ki niu žur na lis tu, pa si ren gu siu me džio ti kiek
vie ną sen sa ci ją be ko kių nors mo ra li nių skru pu lų, 
byhookandcrook, kaip sa ko an glai. Iš klau sė ma ne 
ne per trauk da mas, nors bu vau pa ruo šęs gan il gą paaiš
ki ni mą. Kai bai giau, te le fo no ra ge ly je įsi vy ra vo ty la. 
„Ge rai Jus su pran tu, – iš ta rė, – Jū sų vie to je net gi 
ly giai taip pat pa si elg čiau. Bet jau esa me už mo kė ję 
už vieš bu tį vi sai sa vai tei, tad pa ta riu tai iš nau do ti ir 
kas dien lan ky ti sa vo tau tie tę. Jai to rei kia“. Bu vau 
sujau din tas ir lei dau jam tai su pras ti.

Pa si ža dė jau sau veng ti bent ma žiau sių aliu zi jų į 
bos niš ką  Ma ria nos pra ei tį ir ne kreip ti dė me sio į jos 
nėš tu mą. Bet po šiuo pa si ža dė ji mu sly pė jo ir dar kai 
kas: vi sos min tys be per sto jo su ko si apie tai, ką sau 
už drau džiau. Tad žiū rė jau į jos be veik vai kiš ką vei
de lį, kalbė jau ir šmaikš ta vau net per daug, kad tik 
pri šauk čiau jos šyp se ną ir links mu mą aky se, ta čiau 

tuo pa čiu me tu min ti mis bu vau to li, ten. Tai vir ši jo 
ma no jė gas, kaip ne įsten giau su val dy ti ir žvilgs nio, 
kart kar tė mis prieš ma no va lią bent trum pam vis už
kliū nan čio už jos pil vo. Guo džiau si, kad ji ne pa ste bi 
ma no jo su si dve ji ni mo, kad ne pai sant jos pra ei ties ir 
da bar ti nės būk lės su ge bė jau jai pri mes ti di dė jan čio 
ar tu mo ir sim pa tijos kon ven ci ją. Ma ne džiu gi no kiek
vie na smul kme na, liu di jan ti jos au gan tį pa si ti kė ji mą, 
jos at si tie si mą po pe čius pri slė gu sia sun ky be.

Iš laik raš čių ži no jau, kad iš „et ni nės“ ser bų ne lais vės 
pa leis tos mo te rys ga lė jo ne sun kiai nu trauk ti nėš tu mą. 
Jei tik to no rė jo, jei ne nu grimz da vo kas die nėse min ty
se apie sa vi žu dy bę. Kas nu lė mė Ma ria nos atve ju? Iš 
na mų at si neš tas, vai kys tė je įskie py tas re li gingu mas? 
Ne nu slo pi na mas mo ti nys tės ins tink tas? Nenu slo pi na
mas ne pai sant pas to ji mo ap lin ky bių, ne paisant krikš
čio niš ko jo prin ci po, jog vai kas tu ri bū ti meilės, o ne 
ne apy kan tos vai sius, pa mi ni mo. Net ne bu vau tik ras, 
ar ji to kiu vai kiš ku vei du, sa vo skaid ru mu perre gi mo
mis aki mis, ap skri tai ga li ne kęs ti. O gal mo ti nys tei ją 
pa len kė ka ta li kų vie nuo lis Sa ra je ve, pa si ro dęs kaip 
tė vo at sto vas? Gal būt, tra pi ir vai kiš ka, neat si spy rė 
jo įkal bi nė ja ma? Ne bu vo jo kio at sa ky mo į šiuos ne by
lius klau si mus, ku rie dau gi no si ma no min ty se. Vie nas 
trau   kė iš pas kos ki tą, ir ne bu vo jiems pa bai gos, paim 
da vau jos ran ką, pri glaus da vau ją kaip nu skriaus tą 
ir ne by lią duk te rį. Tuo drą siau, nes kar tą ne klaus  ta 
pa sa kė, kad ne ra šo ir ne no ri su si ra ši nė ti su gim dy to
jais. Ma tyt, pri si im ta naš lai tys tė leng vi no iš ban dy mą.

Ma no ji sa vai tė ėjo į pa bai gą, rei ka lai ver tė grįž
ti namo. Pas ku ti nę die ną iš va žia vau į Ma ce rą la bai 
anks ti, kad spė čiau grįž ti pir mos va lan dos au to bu su 
ir ant ros va lan dos trau ki niu iš vykti į Ne apo lį.

Ma ria na dar mie go jo sa vo kam ba rė ly je prie al ta nos. 
Ma ni mi už si ė mė ku ni go mo ti na ir pa vai ši no ka va alta
no je. Sū nus, jau grį žęs po ry ti nių mi šių, pri imi nė jo 
ti kin čiuo sius val go ma ja me, kas ry tą virs tan čia me „biu
ru“. Iš ten at sklis da vo pri slo pin ti bal sai, šei mi nin kas 
aiš kiai rū pi no si ty la. Mo ti na ir gi ją ser gė jo, bet sa vaip, 
se niems žmo nėms kaip būdinga, su si rū pi nu siu kaž ko
kios pa slap ties sau go to jos vei du. Ži no ma, pa slap tis, 
o tiks liau, ne ri mas sie jo si su Ma ria na. At si tik da vo, 
kad – kaip šian dien – ji pa bus da vo la bai vė lai, o ryti
nio mie go va lan dos bū da vo kaž ko kios keis tos, Die ve, 
ko kios keis tos, pa na šesnė į il gą al pu lį nei mie gą: iš 
ba lu si kaip drobė vi sai ne ju dė da vo ir, at ro dė, nė neal 
suo da vo, o ran kos ant pil vo gu lė da vo tar si su glaus tos 
po mir ties. „Po ten zos gy dy to jas iš sklai dė mū sų, ma
no ir sū naus, bai mes, bet ar ga li ma ti kė ti gydy to
jais? Kiek pa sa ko ja ma apie jų klai das ir ap si ri ki mus! 
Žvilg te lė ki te pats, pra ver siu du ris, pa kaks ply še lio“.

Ir iš ties at ėjo ly giai dvy lik tą, skam bant var pams 
baž  ny čios bokš te ly je. At si sė do prie šais ant lo ve lės dar 
pu siau mie go da ma. Pir mą kar tą pa ste bė jau kaž ko kį 
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dvi ly pu mą. Tai su si mąs čiu si, su lai mės ar pa si ten
kini mo šyp se na, kaip vi sos lau kian čios mo ti nos, glos tė 
pil vą, tai de ši ni ą ja ne lyg stū mė nuo sa vęs vai sių, ir 
veido bruo žus aki mir kai nu smai lin da vo at gra sos, gal 
net ir kan čios gri ma sa. 

Tu rė jau ma žai lai ko at si svei ki nti. Pa ki lo nuo lo velės 
ir vi siš kai lais vai, ne si var žy da ma ap ka bi no ma ne su 
aša ro mis aky se ir nu lei do gal vą man ant pe ties. „At
si me nu, – sten giau si guos ti, – kad Don Piet ro turi 
kle bo ni jo je te le fo ną. Ir kad ke lio nė iš Ne apo lio į Po
ten zą trun ka tik tris va lan das“.

Po dvi ejų trum pų po kal bių su pra tau, kad ne mėgs ta 
te le fo no. Maža to, kad dėl kaž ko kių prie žas čių bijo si 
jo. Tre čią kar tą pa pra šė ku ni go mo ti nos at si pra šy ti 
ma nęs ir pa sa ky ti, kad yra pa var gu si ir neįsten gian
ti nu ei ti iki apa ra to ko ri do riaus ga le. Per ėjom prie 
laiš kų, at sa ki nė jo grei tai ir gra žiai, ge ros ir pui kų 
brai žą tu rin čios mo ki nės sti liu mi. Kiek vie na me laiške 
klaus da vo, ka da vėl at va žiuo siu. „No rė čiau nors kiek 
pa kal bė ti mū sų gim tą ja kal ba. Ita liš kai tur būt nie
ka da ne iš mok siu, nors ku ni gas Piet ro Scop po la ir jo 
mo ti na la bai kan trūs ir ge ri man“.

Ant ro je spa lio pu sė je at si ra dus di des nei pro per šai 
tarp ma no už si ė mi mų, ga lė jau iš nau do ti ją Ma ria nos 
ir jos glo bė jų ap lan ky mui. Bet vis del siau ir ati dė lio jau, 
kol iš na mų ne iš trau kė Sud re dak to riaus at siųs tas 
pa ke tas. Ga vau jį va ka re, tuoj pat pra dė jau skaity ti, o 
auš tant jau sė dė jau į Po ten zą rie dan čiam trauki ny.

Tai bū ta žo di nio tarp tau ti nės Žmo gaus tei sių gy
ni mo ko mi si jos na rių už ra šy to ke tu rias de šimt me tės 
bos nės, be vai kės naš lės, liu di ji mo, ku ri, tie sa, pri dė jo 
sa vo pa var dę ir ad re są Go raž dė je, bet aš jų ne mi nė
siu. Ko mi si jos na riai in for muo ja, kad anks čiau jos 
bū ta labai gra žios, o prieš juos sto ju si se na, su var gu si 
mo te ris. Sto ju si sa vo va lia, ne kvies ta ir ne ra gin ta, po 
pir mų sa ki nių bu vo ma ty ti, kad no ri liu dy ti bet ko
kia kai na, kiek ga li ma tiks liau, ne nu ty lė da ma pa čių 
gė din giau sių smul kme nų, sa vo pa ro dy mus lai ky da
ma dvi gu ba baus me: skir ta bu de liams ir pa čiai sau 
už be va lės au kos, ne si ryž tan čios ne vil ties ir drą sos 
ak tui, vaid menį. Ant ra s mo ty vas liu di ji me bu vo net 
stip res nis, kar tais at ro dy da vo, kad pa sa ko to ja ty čio ja
si iš sa vęs su sa vo tiš ku, ne su lai ko mu pa si mė ga vi mu, 
tar si gy ve nime jai tai tebū tų li kę. Tuo pat me tu – kas 
ne ma žiau ste bi na – iš lai ky da ma šal tą, kar tais net 
šiur pi nan tį pasa ko ji mo tiks lu mą. 

Ji pri klau sė šim to aš tuo nias de šimt jau nų ir ge riau 
at ro dan čių mo te rų gru pei, ku rią Go raž dė je su ga vo 
„et ni nis“ ser bų ka rei vių už mes tas tin klas. Pa ka ko bos
niš kos gi mi nys tės, kad ir la bai to li mos ar at si tik ti nės 
(ši to je vie to je su ži no jau, apie ko kią gru pę kal ba ma, 
nes liu di ji me ra dau užuo mi ną apie jau ną len kę ir jos 
pu siau bos nes pus se se res). For ma lus tiks las bu vęs  
„ra sės pa ge ri ni mas“, o tik ro vė je, ži no ma, rū pin ta si 

ka rei viš ku vieš na miu. Mo te rys pir miau sia lai ky tos 
už da ra me ba ra ke, kur ka rei viai at ei da vę nak tį, su si
ras da vę part ne rę ir vi sų aky se ten kin da vę sa vo vy riš
kus po rei kius. Iš pra džių mo te rys prie ši no si ir bu vo 
mu ša mos iki krau jo. Pas kui pa si prie ši ni mas sil pnė jo, 
jį pa kei tė at bu ki mas, apa ti ja. Ga li ma tar ti, kad kiek
vie na mo te ris per nak tį bū da vo vi du ti niš kai tri jų ka
rei vių ke lis kar tus prie var tau ja ma. Nau ją eta pą ly dė jo 
di des nio „in ty mu mo“ troš ki mas, ka rei viai pa si rink tas 
mo te ris pa si im da vę į sa vo ka rei vi nes. Pa ga liau ba ra ke 
įreng tas te le fo nas, mo te ris iš kvies da vo ir pas „ad re
sa tą“ nu ves da vo vie nas iš pen kių „vi daus tar ny bos“ 
sar gy bi nių. Po ket ve rių mė ne sių ba ra ko gy ven to jas 
pa lei do ir iš vai kė. Tuo me tu, liu di ji mo au to rės nuo
mone, treč da lis, o gal ir dau giau mo te rų bu vo pas to ju
sios. Taip, ji gir dė jo apie sa vi žu dy bes, ta čiau ne ži nan ti 
tiks laus skai čiaus. Dau gu ma da rė si abor tus. Ji pa ti, 
trečią mė ne sį nėš čia, pir muo sius žings nius lais vė je 
nu krei pė pas pa žįs ta mą gi ne ko lo gą.

Liu di ji mą su da rė apie sep ty nias de šimt ma šin raš čio 
pus la pių. Jis bu vo iš vers tas (pa sau lio spau dos po
rei kiams) į an glų, pran cū zų, vo kie čių, ita lų kal bas. 
Iš redak to riaus ga vau ita liš ką  ver ti mą su prie ra šu: 
„Grą žin ti į re dak ci jos ar chy vą“. Čia vi siš kai nu ty liu 
„deta les“, ku rių taip gau siai ir su to kiu no ru sa ve 
įs kaudin ti pa žė rė liu di ji mo au to rė. Se niai lai kau si 
nuo mo nės (vis daž niau pa nie ki na mos ir net gi pa šie
pia mos tiek laik raš čiuo se, žur na luo se, te le vi zi jo je, 
tiek ir li te ra tū ro je), kad esa ma tam tik ros ri bos to, 
ką ga li ma žmo nėms pa sa ko ti apie žmo nes. 

Ko mi si jos na rys, re da ga vęs ir šli fa vęs do ku men tą, 
ma tyt, tu rė jo ir li te ra tū ri nių pre ten zi jų, nes nuo sa
vęs pri ra šė mo to: Pa ra eso ha beis na ci do – Tam jūs 
pa leis ti į pa sau lį. Tai vie no Go ya’os ak va for to iš cik lo 
„Ka ro bai su mai“, vaiz duo jan čio su vers tus par ti za nų 
kū nus ir žu dy nių liu dytoją, ku ris ne ga li su si lai ky ti 
ne vė męs, pa va di ni mas.

At va žia vau į Po ten zą anks ti ry tą, par duo tu vės ir 
ba rai bu vo jau ati da ry ti, su si ra dau kuk les nį vieš bu tį 
taip pat ne to li au to bu so sto te lės. Kaž koks psi cho lo
gi nis stab dys ne lei do man tuo jau pat vyk ti į Ma ce rą. 
Oras, kaip pa pras tai pie tų spa lį, bu vo niū kus, tvan
kus, su lie tu čiu. Ne bu vo pra smės val kio tis po tur kiš ką 
mies to pir tį. Iš si mau džiau vieš bu ty po ap ge du siu du šu 
ir, pa var gęs po ke lio nės, įsi tai siau fo te ly je prie lan go. 
Su pa leng vė ji mu žvel giau į re tus pra ei vius gat ve lė je, 
į ku rią vė rė si lan gas. Sten giaus nu ra min ti lek tū ros 
su dir gin tus ner vus.

Dar kar tą įsi ti ki nau, ko kia luo ša tė ra vaiz duo tė. 
Dar iki ra por to pa gal sa vą ją gy ve ni mo pa tir tį ir mak
si ma laus re a liz mo rei ka la vi mus bu vau su si da ręs tam 
tikrą ser bų „et ni nio va ly mo“ vaiz dą. Bet pa si ro dė, kad 
jis daug blan kes nis už re a ly bę.

Tik ra sis vaiz das tie siog ne įti kė ti nu pa ver tė Ma ria

Gustaw HeRlinGGRuDziñski
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nos pa veiks lą. Ar įma no ma, kad per gy ve nu si vi sa, 
ką per gy ve no, bū tų to kia, ko kia yra, tiks liau, ko kią 
ją pa ži nau, – gi liai į sa vo vai kys tę įau gu si mer gai tė, 
dvasio je veik ne pa lies ta? Ar pa jėg siu iš stum ti į min
čių užri bį nau jas, da bar jau pil nas, ži nias, kai teks 
kal bė tis ir žiū rė ti į ją? Ne per dė čiau tvir tin da mas, jog 
da bar bijo jau su si ti kti su ja.

Po pie tų at si dū riau kle bo ni jo je, su kel da mas vi sos 
tri  ju lės džiu ge sį. Ku ni go ir jo mo ti nos aky se įžvel giau 
ne ri mo at še šė lius, Ma ria nos akys tvies kė gry nu 
džiaugs  mu. Kaip tik ruo šė si į am bu la to ri ją (Ma ce ra 
di džia vo si ge ra sa ni ta ri jos tar ny ba), ne svy ruo da mas 
su ti kau pa ly dė ti ją vie toj kle bo no. Mie las ir kul tū rin
gas gy dy to jas, tik ras Ma ce ros kū di kis, bu vo pa ten
kintas ap žiū ros re zul ta tu. Nu ma tė gim dy mą gruo dį 
ir per  spė jo, kad gim dy mo karš ti nė kar tais pra si de
danti anks čiau (iš ver čiau Ma ria nai jo per spė ji mą, ji 
linkte lė jo gal va). Be jau anks čiau pri ra šy tų pas ti lių 
ir stipri nan čių si ru pų dar re ko men da vo ma žiau siai 
dvi va lan das kas dien pa gu lė ti ir pa si vaikš čio ti. Da bar 
kaip tik ir bu vo pro ga pa si vaikš čio ji mui. Pa ė mė ma ne 
už ran kos ir su duk ros pa si ti kė ji mu pa ki bo ant jos, 
tokius tik riau siai mus ir ma tė Ma ce ros mies tie čiai, – 
fa milia riai su sig lau du sius tė vą ir duk te rį. Ir gal tik 
pra ei vių svei ki ni mai bei lin kė ji mai kiek drums tė jai 
ma lo numą šio il go pa si vaikš čio ji mo, pri pil dy to kaip 
nie kada įsi kal bė ju sios mer gai tės čiauš ke sio. Džiau
giau si dėl jos ir  dėl sa vęs: dėl sa vęs, nes min ty se 
at ra jo ja miems da ly kams rei kė jo ty los.

Na mo grį žo me prieš su tems tant, ku ni gas ir jo moti
na pri mi nė Ma ria nai pa rei gą dvi va lan das „pa gu lė ti“. 
Klus niai, ne pri eš ta rau da ma nu ė jo į sa vo kam ba rį ir 
už da rė du ris. Sė dė jo me tri se vir tu vė je, gurkš no jo me 
skies tą vy ną. Su ži no jau ne ri mo at še šė lių, ku riuos pa
ste bė jau vos at vy kęs, prie žas tį. Pri slo pin tais bal sais, 
ko ne pa šnibž dom, pa pa sa ko jo man, kad jų glo bo ti nė 
kar tais (ne vi sa da) kaž ką kal ba per sa vo po pie tės 
mie gą. Kal ba, ži no ma, sa vo gim tą ja kal ba, ku rios jie 
nesu pran ta. Ir ne ga li bū ti tik ras, kad tai tik šiaip 
klie de siai, ne gi laus mie go pa vir šiun iš plau kian tys sa
ki niai. O gal ji šne ka tai, ko ne iš drįs ta pa sa ky ti jiems 
nemie goda ma? Gal tu ri ko kių pa gei da vi mų? Kar tą 
ku ni gas įė jo į jos kam ba rį ir nuo slenks čio ste bė jo 
ją. Jį pribloš kė pa si kei tęs vei das, ku ria me ne be bu
vo anks tes nės ro my bės, nu ste bi no švokš čian tys ne
su pran ta mos kal bos žo džiai. Gal ir per de da, gal be 
rei ka lo jau di na si, bet jie no rė tų, kad pa si klau sy čiau, 
ką ji kal ban ti, kai tik bus to kia ga li my bė. Nes da bar 
– gir di te, kaip tylu? – ačiū Die vui, nie kas ne drums čia 
jos ra maus miego.

To kia ga li my bė at si ra do po dvi ejų die nų. Ir taip 
stai ga, kad šei mi nin kai pa šo ko nuo kė džių, klau sia mai 
ir mal dau jan čiai žvelg da mi į ma ne. Pirš tų ga lais įžen
giau (pir mą kar tą) į jos kam ba rį, ne pa leis da mas tyliai 

nu spaus tos du rų ran ke nos. Kam ba rį tam si no užuo lai
dos, ant tuš čios sie nos prie šais du ris, vir šum lo vos, ka
bo jo po pie žiaus fo to por tre tas. Lo vos gal vū ga ly sto vėjo 
aukš tas kry žius, o po juo taip pat gan aukš ti klaup tai. 
Gu lin čio ji ne tik kal bė jo, ne tik svai dė si kaž ko kiais 
žo džiais, bet net pus bal siu rė kė, tar si spring da ma 
nuo tram do mos rau dos. Ir, spren džiant iš per kreip
to veido, taip pat nuo įsi ūčio. Gu lė jo aukš tiel nin ka, 
suk ne lė vi siš kai at sags ty ta, ir iš si pū tęs pil vas, at ro dė, 
tuoj tuoj pra truks. Pa lin kau virš jos, steng da ma sis 
su pras ti žo džius. Jei gu kas bū tų ma ne ma tęs taip 
sto vin tį, tik riau siai bū tų bu vęs nu ste bin tas be si kei
čian čios vei do iš raiš kos: esu tik ras, kad jį pa kai to mis 
už lie da vo tai karš tas rau do nis, tai krei dos bal tu mas.

„Bet gi su pran ta ma, – pa sa kiau ana pus at sar giai 
už ver tų du rų lau ku siems šei mi nin kams, – kad ją vis 
dar ap lan ko skau dūs Ju gos la vi jos pri si mi ni mai.“ Šie 
kartu, tar si pa gal ko man dą, at si du so. Anks ti ry tą bu
vau iš kvies tas į Ne apo lį. Ap si džiau giau. Su si ta riau su 
šei mi nin kais, kad apie gruo džio 10 d. vėl at va žiuo siu, 
gy dy to jas ti kė jo si gim dy mo gruo džio vi du ry. Siū lė man 
ap si gy ven ti kle bo ni jo je, ma ža me, bet vi siš kai pa ken
čia ma me kam ba rė ly je ša lia Ma ria nos kam ba rio.

Pir mo sios die nos na mie, at li kus bū ti nus rei ka lus, 
bu vo ban dy mas nu si ra mi nti. Ypa č va ka rais, iš trū kęs iš 
kas die nio dar bo ru ti nos, tai sės da vau prie sta lo su iš 
Po ten zos par si vež tais už ra šais (trau ki ny iš mar gin tos 
po pie riaus skiau tės), tai stai gaus su sier zi ni mo ap im
tas suk da vau po kam ba rį kaip žvė ris narve. 

Trau ki ny už si ra šiau žo džius, šūks nius, sa ki nius, 
iš žve jo tus iš Ma ria nos klie de sio mie gant. Ne ci tuo siu 
jų čia, kaip anks čiau ne pa tei kiau jo kio frag men to iš 
bos nės naš lės liu di ji mo, už ra šy to tarp tau ti nė je ko mi
si jo je. Dėl tų pa čių prie žas čių. Vis dėl to svar biau sios 
bu vo ne tos ar ki tos pri tren kian čios, gąs di nan čios ar 
ke liančios šleikš tu lį Blo gio at plai šos, ku rio mis mėgs ta 
epatuo ti (ir nuo dy ti) „vi du ti nę pub li ką“ vi so kie žur
na listai ir li te ra tū ri niai va di na mo sios „nuo gos tik
ro vės“ me džio to jai. Svar biau sias vi sa da bu vo ir li ko 
pat sai Blo gis.

Ne be pa me nu, ku riam gar siam ra šy to jui pri klau
so tei gi nys, esą li te ra tū ra yra nuo la ti nis mąs ty mas 
apie mir tį. Pri dur čiau: ir apie Blo gio ga lią. Vie nu ir 
ki tu at ve ju li te ra tū ra sten gia si su pras ti, su čiup ti 
ne su čium pa ma, bent tru pu tė lį pra skaid rin ti „tam sos 
bran duo lį“. Ta čiau pa pras tai el gia si taip, ne lyg Gy ve
ni mą ir Mir tį, Gė rį ir Blo gį skir tų ryš ki de mar ka ci nė 
li nija. O man svar biau sias ta sai sun kiai pa sie kia mas 
pa ri bys, „še šė lio juos ta“, pa sak Kon ra do, jei gu jau 
nau do tis pa ly gi ni mais, ku ri reiš kia ne jud rų, stin gų 
bu vi mą tarp ty kan čių gai va lų. Nė ra mir ties, ne pa sie
kia mos be tar piš ka pa tir tim, už gy ve ni mo ri bų. Nė ra 
Blo gio, klas tin gai at sė li nan čio, už Gė rio ri bų. Vieš
pa tau ja os mo zės dės nis.

Palaimintoji, Šventoji
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Ar iš ties vieš pa tau ja ir ga li me tai pa jus ti? Lyg ir 
taip, net dau giau, – tai be veik ba na ly bė. Ta čiau viena 
yra ži no ti, o ki ta – pa ma ty ti. Kaip aš po vul ga riais 
žo džiais ir įtemp tu, iš krai py tu Ma ria nos pa vi da lu ma
čiau jos skais tų vai kiš ką vei de lį.

Vėl at nau ji nom su si ra ši nė ji mą. Ne kreip da ma dė me
sio į ma no trum pus at mes ti nius at si ra ši nė ji mus ant 
at vi ru kų su Ne apo lio vaiz dais (prieš daug me tų su ras
tas epis to li nio ta len to pa kai ta las), ji ra šė vis il ges nius 
ir iš sa mes nius laiš kus. Nu spren dė pa pa sa ko ti man 
apie sa ve vis ką nuo pa čių anks ty vų jų pri si mi ni mų, 
vai kys tės iki abi tū ros eg za mi nų Skar žys ko gim na zi
jo je. Ir pa sa ko jo vi sa tai su dau gy be smul kių ir net 
juokin gų smul kme nų, tuo bent kiek pa leng vin da ma 
sa vo vie nat vę. Be to, ži no jo, kad esu ra šy to jas, gal ir 
tai tu rė jo reikš mės, nes į akis la bai kri to pa stan gos 
ra šy ti gražiai. Prieš pat gim dy mą ir ma no iš vy ki mą 
į Ma ce rą pro bėgš mais, de li ka čiai, no rė tų si pa sa ky ti 
„nu  rau du si“, už si mi nė apie sa vo „ber niu ką“ gim na
zijo je. Ta čiau gy ve no per ne lyg griež tuo se na muo se, 
po rū pes tin gų ir bud rių tė vų bei Zag nans ko ku ni go 
aki mis, kad pum pu ruo jan tis jaus mas bū tų ga lė jęs pra
si skleis ti. Be je, po la bai ge rai anksčiau negu priklauso 
iš lai ky tų eg za mi nų jai bu vo pa do va no ta ke lio nė pas 
vy res ni ą ją se se rį į Bos ni ją. 

Su si mąs ty da vau, ko dėl taip pri si ri šau prie Ma ria
nos. Ma nau, pa grin di nė prie žas tis ta, kad ma ne tiesiog 
trau kė Ma ria nos ne lai mė. („Ar tu kar tais ne įsi my li 
kiek vie nos žmo gaus kan čios?“ – kar tą pa klau sė la bai 
ar ti mas bi čiu lis.) Dar prieš su tin kant ją, ma ne be veik 
pa pik ti no Baž ny čios krei pi ma sis į jos pa dė ty je at si dū
ru sias mo te ris, ra gi nan tis krikš čio niš kam ryž tui gim
dy ti prie var tos ir ne apy kan tos vai sius, nu galint sa vy 
no rą at si kra ty ti jų ir ati de dant na tū ra lų mei lės vai ko 
lau ki mą. Ne pai sant ją gau bian čios, ma no po žiū riu, 
baž ny ti nių ins tan ci jų aran žuo tos, „šven tu mo“ at mos
fe ros, ji ža vė jo ma ne, nes to ji at mos fe ra jos vi siškai 
ne vei kė, at virkš čiai, be veik er zi no. Vis dėl to ko dėl 
nu spren dė gim dy ti prie var tos kū di kį? Kaip nu ga lė jo 
pa že min tos, iš nie kin tos, muš tos ir plūs tos pyk tį? Vi
sa tai in tri ga vo, su ne silps tan čia ga lia trau kė ma ne. 
Ne, ne bu vo man nei „pa lai min to ji“, nei „šven to ji“, o 
ins tink ty vaus kil nu mo ir ge ru mo kū ri nys, ste bi nan tis 
jau numu. Ir dar, ko tie sos var dan ne tu rė čiau slėp ti: 
nuo tada, kai nu gir dau jos klie de sius per mie gą ir 
pa ma čiau per keis tą jos vei dą, dar la biau pa mi lau už 
žmo giš kų jų prie šy bių su si pyni mą ir ko vą. Ne no rė jau 
ole og ra fi nės „to bu los šven to sios“, no rė jau re a lios, tai 
yra gi lu moj su terš tos, „šven to sios“.

Iš lai kiau žo dį ir gruo džio 10 d. pa si bel džiau į klebo
ni jos du ris. Bu vau įkur din tas ankš ta me kam ba rė ly je 
ša lia Ma ria nos kam ba rio. Ankš tu ma ne tu rė jo di des nės 
reikš mės, nes jau po pir mų aki mir kų paaiškėjo, kad 
ten tik  mie go siu (ir tai pa si ren gęs pa šok ti po kai my nės 

šūk te lė ji mo), o die ną ir šei mi nin kai, ir – pa ty lo mis – 
Ma ria na lau kė ne nu trūks ta mo ma no asista vi mo jos 
gal vū ga ly. Iš pra džių ne bu vau tik ras, ar to no rė jo to kia 
jaut ri, per dė tam rū pes tin gu mui aler giš ka Ma ria na, 
ta čiau su ži no jau, jog tai ir bu vęs jos su ma ny mas, ku rio 
ne drį su si iš sa ky ti man, o ap sunki nu si ku ni gą Piet ro 
ir jo mo ti ną, pra šy da ma iš sau go ti pa slap tį. Prieš pat 
pa bai gą ją apė mu si bai mė. Nėš tu mas bu vęs sun kus, 
jei gu ga li ma taip pa sa ky ti, mergi na vos vaikš čio jo 
po kam ba rį, su pa leng vė ji mu, ne lyg į prie plau ką, su
grįž da ma į lo vą. Pa ste bi mai su se no, vei dą iš va go jo 
raukš lės, ta čiau kar tais trum pam at gau da vo anks tes nį 
vei do su grakš čiai, vai kiš kai iš lenk tom lū pom gai vu
mą. Ne pri eš ta rau da vo, kai glos ty da vau jos del ną, kai 
kar tais pri glaus da vau jį sa vo delnuos. Troš ko švel nu
mo, kaip nu var gęs ke lei vis trokš ta van dens dy ky nė
je. Vi są laik kal bė jo me apie mū sų gim tas apy lin kes, 
nie kad ne bū čiau pamanęs, kad apie jas tiek ga li ma 
pri kal bė ti, ta čiau nė vie nu žo džiu ne pri si minė sa vo 
bu vi mo Bos ni jo je, net lai min gų die nų prieš karo pra
džią. Ga lė čiau pri siek ti, jog per gim dy mo karš tinės ar 
per po pie ti nio mie go va lan das taip pra ras da vusi ry šį 
su pa čia sa vi mi, kad kita Ma ria na ne pa lik da vu si joje 
jo kio pėd sa ko. Tar si nau jai gi mu si iš nir da vo iš šlykš
čių pur vi nų du bu rių, vi siš kai nu si me tu si drais ka nas 
tų me ta mor fo zių, ku rias ma ty da mas ir gir dė da mas, 
kas kart bū da vau su krės tas.

Kas an trą tre čią die ną už bėg da vo jau nas Ma ce ros 
gy dy to jas, gim dy mas, jo žo džiais, ga lė jo pra si dė ti bet 
ku rį aki mirks nį. Am bu la to ri jo je jau bu vo pa ruoš ta 
spe  cia li sa lė, pa kvies tas pa ty ręs gi ne ko lo gas iš Po
ten zos, nes ne bu vo nė kal bos, kad ten to kiu duo bė tu 
ke liu bus vežama.

Eg zal tuo tas ku ni go Piet ro ple pu mas, „re li gi nės“ jo 
aliu zi jos (pa vyz džiui, ka len do ri nės – ar tė ja Ka lė dos), 
ges ti ku lia ci ja (pa mal džiai su dė da vo ran kas ir pa kelda
vo akis į dan gų), – vi sa tai kas dien gau si no Ma ce ros 
ir Po ten zos „pi lig ri mų“ vi zi tus. No rom ne no rom man 
te ko gan bru ta laus Ma ria nos sar go vaid muo. Nie kas, 
iš sky rus ma ne ir ku ni go mo ti ną, ne tu rė jo tei sės per
ženg ti jos kam ba rio slenks tį.

Gim dy mo skaus mai pra si dė jo gruo džio 19 d. pa
vaka re. Tuoj pat ją, rė kian čią po ant klo džių krū va, 
per ne šė į am bu la to ri ją. Ir iš ten kle bo ni jo je gir dė jau 
į žag sė ji mą pa na šius riks mus, tai bu vo vie nin te lis 
ma no ry šys su ja. Pa ša li nių į am bu la to ri ją ne įlei
do, toks buvo jau no jo gy dy to jo nu ro dy mas, at ro do, 
po pus va lan džio iš Po ten zos tu rin čio at vyk ti gi ne
ko lo go pa dik tuo tas. Ra šau „at ro do“, nes be per sto jo 
kas nors iš am bu lato ri jos bė gio jo į kle bo ni ją. Re gis, 
Po ten zos gy dy to jas at va žia vo kar tu su vys ku pu, ku rį 
pa svei ki no mū sų ku ni gas. Sė dė jau vir tu vė je su ku ni go 
mo ti na, ty lė da mi žiū rė jo me vie nas į ki tą, iš gąs din
ti vis gar sė jan čių šauks mų. Apie de vin tą jie nu ti lo. 

Gustaw HeRlinGGRuDziñski
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Po ket vir čio va landos įpuo lė ku ni gas Piet ro. Tag lio 
ce sa reo, mur mė jo jis iš si gan dęs, Ce za rio pjū vis. Ir 
iš bė go baž ny čion.

To les nę įvy kių ei gą at ku riu pa gal cha o tiš kus da lyvių 
pa sa ko ji mus. Gi mė la bai di de lis ber niu kas, o mo ti na 
nu grimz do į gi lų al pu lį. Vė liau, vi dur nak tį, ne re a
gavo į ban dy mus pri glaus ti vai ką jai prie krū ti nės. 
Ku nigui leis ta pen kioms mi nu tėms už ei ti į am bu la
to ri ją. Ne no rė jo nie ko apie tai pa sa ko ti, tik žeg no jo si 
ir pašnabž dom mel dė si.

Ma ria na mi rė ki tą ry tą, gruo džio 20 d., auš tant. 
Vi dur die nį bu vo at ver ti baž ny čios var tai. Lai mė, 
ne buvo ga li ma pri siar tin ti prie mi ru sio sios, iš vi sų 
pu sių tan kiai ap sta ty tos il go mis plo no mis žva kė mis, 
tad ne rei kė jo bai min tis, jog mi nios puls bu čiuo ti kars
tą. Gied ras, ro mus Ma ria nos vei das la biau pri mi nė 
Pir mą ją Ko mu ni ją ne gu lai do tu ves. Tarp su dė tų 
pirš tų jai įsprau dė ne di de lį kry že lį, ant krū ti nės pa
dė jo ova li nį me da lio ną su Ma do nos at vaiz du. Vai ke lį 
pa ė mė Po ten zos vie nuo lės.

Gruo džio 22 d. ge du lin gas mi šias lai kė Po ten zos 
vys ku pas, asis tuo jant ku ni gui Piet ro. Jis kal bė jo ir 
prie gė lė mis bei vai ni kais už vers to ka po. Ne la bai 
įdė miai klau siau si jo, per ne lyg dil gi no pa grin di nis 
mo ty vas – un prec la ro esem po tio del la vir tú cris tia
na. Bu vo šalta, pū tė vė jas, ant kars to dang čio kri to 
že mės grums tai, mi nia iš si bė gio jo kaip su ša lu si avių 
kai me nė. Nu me čiau sa vą ją že mės sau ją, ap ka bi nau 
ku ni gą Piet ro ir jo mo ti ną, su sti ręs nu slin kau į kle bo ni
ją pa si im ti krep šio. Ne pa žįs ta mas žmo gus iš Po ten zos 
pa ve žė jo iki sto ties. 

Įpu sė jus ki tų me tų ba lan džiui ma ne ap lan kė jau na
sis Ma ce ros gy dy to jas. Min ty šyp so jau si klau sy da ma
sis jo pa sa ko ji mo. Bu vo tik ras Flau berto vais ti nin ko 
Ho mais pro anū kis, toks an ti kle ri ka li nis „pir mei vis“, 
tik  in te li gen tiš kes nis ir są mo nin ges nis. Ne ga lė jo su
pras ti, ko dėl Ma ria na mi rė, juk vis kas bu vo ge rai 
pa da ry ta, taip ir ger bia mas ko le ga iš Po ten zos kanki
no si gal vo da mas, ką pa sa kys Po ten zos vys ku pui (jūs 
su pran tat?). Vai kas? Svei kas ir stip rus ber niu kas, juo 
su ti ko rū pin tis se se rys ur šu lie tės iš Avel li no. Don 
Piet  ro? Vis ieš ko ste buk lų ad ma jo rem Dei glo riam, 
pa sa ko ja tuoj po lai do tu vių gir dė jęs gar sus iš ka po, 
tar si ne bū tų su vi sam mi ru si. Prieš mė ne sį įvy ku si 
eks hu ma ci ja da ly vau jant Va ti ka no mon sig no re ir iš 
Romos at vy ku siam gy dy to jui, ką mū sų Don Piet ro 
lai ko ei li niu žings niu be ati fi ka ci jos ei go je. Ta čiau, 
ži no te, jau sa vai tė kaž koks nu liū dęs, nie ko ne kal ba, 
ma tyt, kaž kas iš vir šaus su stab dė jo iš kal bą.

Iš kal bin gas bu vo ir Ma ce ros dak ta ras, at si du sau su 
pa leng vė ji mu, ly dė da mas jį iki met ro sto ties.

In tui ci ja pa ta rė pa si kal bė ti su ku ni gu V., įta kin
go Ro mos ku ri jos kar di no lo sek re to riu mi. Lai min gas 
atsi tik ti nu mas grin dė ke lią pa kar to ti niam su si ti ki
mui, nes lie pos pa bai go je ita liš kai iš leis ta nau ja ma no 
kny ga, o tuo pa čiu me tu ka ta li kiš ka šiau rės lei dyk la 
iš lei do ku ni go V. kny ge lę apie šven tą jį Pran ciš kų. 
Nu si pirkau ją, per skai čiau (bu vo la bai įdo mi) ir pa ra
šiau ku ni gui V. laiš ką su kom pli men tais, pri dė da mas 
sa vą ją kny gą su ma lo nia de di ka ci ja.

Po sa vai tės ga vau at sa ky mą. Ku ni gas V. ne si tvė rė 
džiaugs mu ir net ne ban dė slėp ti eu fo ri jos. Ji sai siū lė 

valius Pulokas. XXX. 1991. Fotografija
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su si tik ti. Pa kvie čiau jį pa pie tau ti jau kio je ka vi nu kė je 
prie Va ti ka no. Pri ėmė pa kvie ti mą ir siū lo mą rug pjū
čio 7 da tą. 

Ži no jau, kad ma no jo su ma ny mo sėk mė pri klau so 
nuo to, ar bū siu ge ras ak to rius. Tad iš pat pra džių 
apsi sto jau prie jo kny ge lės, ne re a guo da mas į at sa ko
mą sias pa gy ras ma no kny gos ad re su. Man se kė si, nes 
me tų pra džio je bu vau įdė miai iš stu di ja vęs di džiu lį 
Baž  ny čios is to ri kės vei ka lą apie „šven to jo Pran ciš
kaus stig mų“ pro ble mą, eru di ci ja ir min ties sklai da 
im po nuo jan tį vei ka lą. Jį, su pran ta ma, bu vo skai tęs ir 
kuni gas V., tad gau siai vy nu lais to mas mū sų po kal bis 
bu vo tie siog eru di ci jos tur ny ras su ma no pa gy ri mų, 
skir tų jo kny gai, įtar pais. 

Per ėjus prie ka vos su kon ja ku nu ta riau kiek kilste
lė ti ant vei dį. Lyg tar p kit ko en pas sant pri mi niau 
anks  tes nį jį mū sų po kal bį. Įsmei gė į ma ne ašt rų žvilgs
nį. Ži no jau, kad ban do ma ne, kad svy ruo ja, tad ne nu
lei dau akių. Ši žvilgs nių dvi ko va tę sė si ne pa ke lia mai 
il gai, ta čiau iš lai kiau iki ga lo. Iš gė rė dar vie ną tau re lę 
kon ja ko ir su si mąs tė, ner vin gai šluos ty da mas kak tą 
ser ve tė le. 

Tu riu bū ti ir jam tei sin gas. Aki mirks niu iš gy vo ir 
ele gan tiš ko pa šne ko vo vir to be jo kio ap si me ti mo gi liai 
su krės tu žmo gu mi. „Tai tra ge di ja, bai si tra ge di ja,“ – 
kar to jo jis. Po aki mis pa ki bo mai še liai, kak tą – nors 
vei kė ven ti lia ci ja – iš bė rė stam būs pra kai to lašai.

Ne įsteng siu tiks liai at kur ti jo pa sa ko ji mo (kart kar  
tė mis per trau kia mo sau so kūk čio ji mo ir krei pi nio: 
„per  lei džiu tai į Jū sų sie lą kaip į gi lų šu li nį“), pa tei kiu 
tik  glaus tą tra ge di jos re ziu mė.

Pil nas eu fo ri jos ku ni go Piet ro pra ne ši mas apie kitą 
die ną po lai do tu vių gir dė tus gar sus iš ka po per Po
ten zos vys ku po ku ri ją vi sai ki to kiu to nu bu vo per duo
tas ati tin ka mai Va ti ka no ins tan ci jai (be ati fi ka ci nių ir 
ka no ni za ci nių pro ce sų aukš ta jai ko le gi jai). Į Ma ce rą 
iš vy ko Ro mos pre la tas ir Apaš ta lų Sos ti nės gy dy to jas. 
Eks hu ma ci jo je da ly va vo tik du pri sie kę duob ka siai 
iš Ro mos. Ati den gus kars tą, mi ru sio ji ras ta gu lin ti 
ant šo no, jos vei das siau bo per kreip tas, akys pla čiai 
iš plės tos ir su stin gu sios, iš iš skės tų pirš tų iš kri tęs 
kry že lis, ma do nos me da lio nas pri spaus tas prie kars
to kraš to. Pa si šiau šę švie sūs plau kai, taip pat na gai 
at ro dė pa au gę. Ma ria na K. bu vo pa lai do ta gy va, nu
grimz du si į to kį gi lų ka ta lep ti nį mie gą, ku ris pa si tai ko 
re tai ir ne at pa žįs ta mas be kū no per vė ri mo, koks nuo 
vi du ram žių nau do tas iki pat mū sų am žiaus pra džios. 
Ko kia to mie go kil mė? Ku ni gas V. skai tė Va ti ka no 
gy dy to jo ra por tą, ta čiau spe cia lio ji me di ci nos ter mi
ni ja bu vu si vi siš kai her me tiš ka. Toks be kie no nors 
kal tės įvy kęs ir la biau vie nin te lis nei re tas (ku ni gas 
V. pa var to jo ita liš ką po sa kį pio uni co che ra ro) at

ve jis, sa vai me su pran ta ma, au to ma tiš kai nu trau kia 
be ati fi ka ci jos eigą. Kan ki nio mir tis tu rin ti bū ti tik ra 
mir ti s. No rė jo pa sa ky ti: kitokia mir ti s.

Rug pjū čio karš tis tvos kė kaip iš ly dy mo kros nies. 
Ei da mas per Tib ro til tą pri si mi niau se nus ge rus (po
ka ri nius) lai kus, kai upė bu vo dar ne už nuo dy ta ir 
ne knibž dė jo žiur kių; ta da bu vo ga li ma nu si leis ti prie 
kurios nors prie plau kos ir iš si mau dy ti lė tai sro ve nan
čiam van de ny. Ana pus Tib ro per ste buk lą nu tvė riau 
į Ter mi ni sto tį va žiuo jan tį tak si. Ne grį žau į Ne apo lį. 
Pas ku ti nę aki mir ką įsi sprau džiau į trau ki nį su už ra
šu „Ro ma–Po ten za“.

Vi są nak tį, sun kiai al suo da mas ir bai min da ma sis dėl 
šir dies, pra si var čiau vieš bu ty je. Šeš tą ry to pir muo ju 
au to bu su iš va žia vau į Ma ce rą. Mies te lis dar mie go
jo, tuš čio mis gat vė mis ne pa ste bė tas ga lė jau pa siek ti 
ka pi nes. Ma ria nos ka pas vis dar sken dė jo gė lė se (pa
vy tu sio se), į akis kri to, ma tyt, ne se niai pri glaus tas 
vai ni kas; juos to je auk so rai dė mis iš ra šy ti du Jo no 
Pau  liaus II sa ki niai: „Daž nai mo ti nys tė bū na he roiz
mo ak tas“ ir „Mo ti nos yra mū sų lai kų he ro jai“. Ant 
nau ju tė lio ant ka pio mar mu ro iš kal tas tik Ma ria nos 
var das, pa var dė, gi mi mo ir mir ties da tos, po jo mis 
už ra šas: MadrediJan, že miau di de lė mis rai dė mis 
šykš tus at si svei ki ni mas Re qui es cat in pa ce.

Prie šin go je Ma ce ros ka pi nių pu sė je yra var te liai į 
ke liu ką, vin giuo jan tį dar bi nin kiš kų Po ten zos prie
mies čių link. Kar tą per vie ną mū sų pa si vaikš čio ji mą 
sto vė jau ten su Ma ria na, ta čiau pa bū go me staigaus 
šlai to. Iš vir šaus ma tė si į Ma ce rą ko pian ti mo te ris su 
re gi mai sun kia kar to no dė že ant gal vos, nes daž nai su
sto da vo pail sė ti. Pri si mi niau ge nia lų An nos Mag nani 
epi zo dą ne už baig ta me Ros se li nio fil me Strom  bo li. Il gai 
ne bu vu si į gim tą jį kal nų kai mą su grįž ta pro sti tu tė, 
neš da ma vir vu tė mis per riš tą la gami ną. Ei na la bai lė
tai, stab čio da ma, vei du srū va pra kai tas, pui kią juodą 
suk nią per mer kia pra kai to dė mės. Šiuo lai ki nė Gol
go ta, vi so je pa sau li nė je ki ne ma tog rafi jo je sau ly gių 
ne tu rin ti sce na. Pa sa kiau tai Ma ria nai, ji pa rau do 
ir sušnabž  dė jo „Ne pik tžo džiau ki te!“ Pas kui, po ke lių 
mi nu čių ty lė ji mo, kai bu vo me jau iš ėję iš ka pi nių, 
pri dū rė taip pat šnabž dom ir dar la biau pa rau du si: 
„Gra žu ir tei sin ga tai, ką Jūs pa sa kė te“.

Že mes nė je vie to je nu šo kau nuo skar džio ant ke liuko, 
ke ti nau pės čias grįž ti į Po ten zą. Už kal vos ky bo jo rau
do na kaip sau lė ly dį sau lė, ne pai sant rug pjū čio karš čių,  
dvel kė ža lu mos gai va, šmė ža vo me džių ša kos, stūk   so jo 
pe le nų pil ku mos uo los, lan ko se tir po mig los ka muo liai, 
tvis kė jo upokš nis, – Die ve, ste buk lin ga Ta vo kūri ni ja! 
Bet žiū rė jau tik po ko jo mis, lei dau si že  myn lyg apa kęs. 
Es ti aki mir kų, kai iš mū sų ty čioja si ne gai les tin gai 
tur tin gas ir iš lai dus Pa sau lio Gro žis.

Gustaw HeRlinGGRuDziñski
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Pa le mo no le gen dos tu ri nys, kaip rašyta1, be maž ne ty
ri nė tas. Ga li my bę ja me įžvelg ti tam tik rą ste re o ti pą, 
apie pa čią le gen dą in for muo jan tį dau giau nei pa sie
kia ma klau si mais, kas ką pri gal vo jo, be ne vie nin te
lis iš is to ri kų iš nau do jo Eli gi jus Rai la: „vi si gar bin gi 
Pa le mo no nuo ty kių ko men tuotojai, kal bė da mi apie 
le gen dą, iš akių iš lei do be ne es min giau sią kū ry bi nės 
pa ieš kos ga li my bę – kal bė ti iš pa čios le gen dos“2. Rai la 
pa siū lė sa vo skai ty mo bū dą, kaip žvelg ti į le gen dą bib
li nės tra di ci jos po žiū riu. Tai be ne pir mas mė gi ni mas 
kur ti hi po te zę apie tai, kas le gen do je pa sa ko ja ma. 
Ma nau, pa le mo nia no je to kių skai ty mo bū dų ir rak tų 
pa ieš kos ne ga li ap si ri bo ti vie na ar ki ta hi po te ze. Prieš 
mė gi nant nors su si vok ti, de ra su kur ti ke lias ga li mas 
skai ty mo ver si jas, tarp ku rių Pa le mo no le gen da įgytų 
jei ne ve ri fi kuo ja mą, tai bent pra smin go ir į gi les nių 
reikš mių lau ką nu ro dan čio teks to po bū dį. 

 Čia no rė čiau pa nag ri nė ti vie ną ga li mą mąs ty mo 
ir ly gi ni mo ter pę – kel tų, kon kre čiai ai rių, le gen di nę 
mi to lo gi nę tra di ci ją. 

 
PiR ma Fa zė. iŠ vy ki mas, ke lio nė 

iR at vy kė liai 
 
 Ai rių le gen di nė tra di ci ja, gy vuo jan ti sa go se, teks

to lo gi niu po žiū riu ga na kom pli kuo ta. Tai ir le gen dos 
apie ai rių kil mę, die vus, did vy rius, ir mi tai ar jų nuos
ka los, ir pa pras čiau sios pa sa kos, anek do tai, ir vi sa 
tai – jau per sunk ta krikš čio niš kais in tar pais, is to ri
niais ir pseu dois to ri niais ko men ta rais. Šiuos da ly kus 
ran da me ir Lie tu vos met raš ty je, tik dėl anks ty ves nio 
už ra šy mo lai ko čia ne pa ly gin ti dau giau mi to lo gi nės 
me džia gos. Ai rių sak mės iš žo di nės tra di ci jos už ra šy
tos maž daug X–XV a., jo se gau su šok čio ji mų, ver si jų, 
is to ri nių, bib li nių, le gen di nių, mi to lo gi nių sam py nų, 

Gin ta ras Be res ne vi čius

Mi to Lo Gi ja

Pa le mo no le Gen Dos Pe Ri Fe Ri nis 
tu Ri nys (2) 
lie tu vių ir ai rių at si kraus ty mo le gen dų pa ra le lės

ta čiau mums įdo mu tai, kad ai riai tu ri tvir tą tra di ci
ją, pa sa ko jan čią apie pen kias Ai ri jon at si kraus čiusių 
at vy kė lių ban gas.

„Ai ri jos už ka ria vi mų kny ga“ (Le bor Ga ba la Erenn) 
tei gia, jog ai rių pro tė viai kel tai goi de lai ke lia vo nuo 
Ba bi lo no bokš to lai kų, yra at ėję iš Egip to, Ski ti jos, 
Meo  ti dės iki Ti rė nų jū ros, Kretos, Si ci li jos, ga liau siai 
jie už gro bė Is pa ni ją, iš ku rios ir per si kraus tė į Ai riją3. 
Į akis kren ta ir kiek per pla ti ge og ra fi ja (nors kel tų 
pa  sau ly je tai re a li, ne vien ke lia vi mo, bet ir gy ve nimo 
erd vė), ir Ski ti jos bei Me o ti jos (t. y. Azo vo) jū ros apy 
lin  kių są sa ja, jau iš Ka li ma cho pa žįs ta ma „bos po
rėniška“ jung tis (Li bo ni jus – at si kraus tė lių kel tų, 
keltoskitųva das, o Li ben yra vie no iš at si kraus tė lių 
žmo nos var das4). 

Smul kiau tai nu sa ko ma kny go je „Ta ros val dų nu sta
ty mas“ (Fal lsi gud Te glach Ta ra), plg. vie no iš Ai ri jos 
ka ra lių, Ko nain go Be kek la cho, pa sa ko ji mą: 

„...iš grai kų kil di na me sa vo gi mi nę. Po to, kai buvo 
pa sta ty tas Nim ro do bokš tas ir su si mai šė kal bos, atėjo
me į Egip tą, pa kvie tė mus fa ra o nas, šios ša lies valdo
vas. Ne las, Fe ni jaus sū nus, ir Goi de las Gla sas val dė 
mus, kol bu vo me pie tuo se. Mes va di na mės fe nais nuo 
Fe ni jaus ir goi de lais nuo Goi de lais Gla so. [...] [Ai
rių pro tė viai su žy dais] pa bė go nak tį de šim čia fa ra
o no lai vų per Rau do no sios jū ros są siau rį ir be kraš tį 
van deny ną, į šiau rės va ka rus per Kau ka zo kal nus, 
per Ski ti ją ir In di ją, per te nykš tę jū rą, ku ri va di na si 
Kas pi jos, per Me o ti jos pel kes, Eu ro pą iš piet ry čių į 
piet va ka rius, Ti rė nų jū ra, kur kai rėj pu sėj Af ri ka, pro 
He rak lio stul pus į Is pa ni ją, o jau iš čia į šią sa lą“5.

„Lie tu vos met raš ty je“ ra šo ma, kad po Ne ro no gi mi
nai čio Pa le mo no kon flik to su im pe ra to riu mi jis „iš
plau kė Vi dur že mio jū ra [...]. Plau kė jis lai vais per 
jū rą į šiau rę ir, ap len kę Pran cū zi ją ir An gli ją, įplau kė 

1 Be res ne vi čius G., „Pa le mo no le gen dos pe ri fe ri nis tu ri nys: lie
tu vių kil mės te ori ja Xi i i–Xv a.“, in: NaujasisŽidinys-Aidai, 2000,  
nr. 7–8, p. 373–382.

 2 Rai la e., „lie tu vos at ra di mas, ar ba Pa le mo no pro le go me nai“, in: 

NaujasisŽidinys-Aidai, 1995, nr. 5, p. 299.
 3 PredanijaimifysrednevekovojIrlandii, mosk va, 1991, s. 49.
 4 Ibid., s. 51.
 5 Ibid., s. 80–81.
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į Da ni jos ka ra lys tę. O Da ni jos ka ra lys tė je įplau kė į 
jū rąvan de ny ną ir jū ravan de ny nu pri plau kė žio tis, 
kur Ne mu no upė įte ka į jū rąvan de ny ną“6. Nie ko čia 
ypa tin ga,  at si kraus tė liai tie siog tu ri ke liau ti, ir le
gen do je apra šo ma ke lio nė. Pa le mo no ir ai rių le gen dų 
su ta pi mas sa vai me nie ko ne reiškia.

 At si kraus tė lių Ai ri jon bū ta pen kių ban gų, vie na 
iš jų pra si dė jo nuo Part ho lo no, ant ros per si kė lė lių 
ban gos va do: „Iš Grai ki jos at plau kė Part ho lo nas, sū
nus Se ro so, ku ris bu vo Sru, Es ru sū naus sū nus, o jis 
bu vo Goi de lo Gla so, iš ku rio ki lo vi si goi de lai, sū nus. 
Kai dėl pa li ki mo už mu šė jo mo ti ną, tė vą ir bro lius, 
jis ėmė kla jo ti po pa sau lį iš vie no kraš to į ki tą, kol 
ga liau siai at vy ko į Ai ri ją. Pri plau kė prie jos ties Inis 
Sai mer iš ky šu liu, ir bu vo su juo ta da aš tuo ni žmo nės. 
Jie ten gy ve no, kol ne pa si bai gė jų at sar gos, po to ėmė 
me džio ti šer nus ir paukš čius bei gau dy ti žu vį. Vi so je 
Ai ri joje nė vie no je upė je Part ho lo nas ne ga lė jo pa gau ti 
žu vies, kol ne nu vy ko prie In ber Bu a dos ir ne ra do jos 
čia. Ta da Part ho lo no pa ly do vai pa sa kė: „Iš ties, šio se 
žio ty se ge rai kim ba!“ „Te gu nuo šiol ir va di na si In
ber Bu a da!“ – at sa kė į tai Part ho lo nas. Nuo to lai ko 
ir sa ko ma In ber Bu a da“7. 

 Part ho lo nas, Se ros sū nus – Spe ra, Pa le mo no sū nus? 
Ži no ma, Part ho lo nas – tai ne Pa le mo nas, Spe ra – ne 
Se ra, bet lai kai ir nuo to liai, fi lo lo gi niai ir kal bi niai 
trik  džiai... Aki vaiz du, kad vie no var do su ta pi mas ga
li bū ti at si tik ti nis, ta čiau čia yra du ar ti mi var dai 
(Spe ra ga li bū ti tie siog „at ga li ne da ta“ su lo ty nin tas 
var das. Spe ro lot. k. – „ti kiuo si“, „vi liuo si“. „Vil tis“ 
– tin ka mas var das le gen di niam pra di nin ko sū nui.) 
Be to, šią gran di nę pa pil do tre čias su ta pi mas: Se ra/
Part ho lo nas ir Pa  le mo nas/Spe ra su si ję tė vosū naus 
san ty kiu. Per so na žus sie ja at vy ki mas į nau ją že mę, 
Ai ri ją ar Lie tuvą. Pa le mo no/Part ho lo no iš vy ki mą iš 
tė vy nės są ly go ja tam tik ros vie ti nės ne lai mės, per se
kio ji mai. Ar ne per daug su ta pi mų? Pen ki at si tik ti niai 
su ta pi mai – jau struk tū ros su ta pi mas. 

An tra, Part ho lo no va do vau ja ma per si kė lė lių ban ga 
ke lio nę bai gia liūd nai, plg. vi są Ai ri jos ap gy ven di nimo 
is to ri ją (is to ri jas) at si me nan čio Fin ta no gies mę kny go
je „Ta ros val dų nu sta ty mas“ (Fal lsi gud te glach Ta ra). 
Fin ta nas pa sa ko ja apie įvy kius iš syk po Tva no:

Po to pa si ro dė Part ho lo nas,
Iš grai kų ša lies, iš ry tų, 
Aš vi sus jo pažinau pa li kuo nis,
Nors ir il gas bu vo jo ke lias.8

ŠŠią tau pią in for ma ciją Fin ta nas pra ple čia ki to je 
tos pa čios kny gos vie to je:

Po to [po tva no] at vy ko šlo vin ga gry niau sia tau ta,
Gy ve nu si In ber Bair chė je,
Aš ta pau kil min gos mo ters vy ru,
Ai fės, Part ho lo no duk ters.

Trumpą laiką po to 
Bu vau Part ho lo no amžinin kas,
Kol iš jo ne ki lo
Pa li kuo nys gau sūs, be skai čiaus.

Nuo dė min gas ma ras už klu po juos,
Į ry tus nuo Sliab El pos [...]
Tris de šimt me tų pra ėjo po to
Iki Ne me do pa li kuo nių at ėji mo.9

 Su Ne me du vėl iš ti sa is to ri ja. Kaip api ben dri na ma 
kel tų mi to lo gi jos są va de, ži no ma, kad jis nuo Kas pi
jos ar Juo do sios jū ros pa kran čių at vyks ta iš syk po 
Part ho lo no su ke tu riais sū nu mis, su žmo na Ma cha ir 
duk te rė čio mis (at kreip ki te dė me sį – yra pen ki vy rai). 
Ne me das yra va das, jo var das reiš kia „šven ta sis, pa
švęs ta sis“. Jis ko vo ja su fo mo rų gen ti mi, jo val dy mo 
me tu Ai ri jo je at si ran da nau jos ly gu mos, nau ji eže rai, 
ta čiau Ne me das mirš ta nuo epi de mi jos, be va do li ku
sius at vy kė lius ima spaus ti fo mo rai, rei ka lau jan tys 
dvi ejų treč da lių kas me ti nės duok lės, at vy kė liai su
ky la, bet po lai ki nų sėk mių pra lai mi, iš si gelbs ti tik 
vie no lai vo įgu la10. 

 Te odo ras Nar bu tas (be je, keis ta – Pa le mo no mi to
lo gi jos nie kuo ne pra tur ti nan tis), kiek už si mi nęs apie 
Pa le mo ną, ki tą skir snį ski ria Ne mu nui, Ne mon. Tai 
esąs „gar sus jū ri nin kas, ku rio at mi ni mą di džiai gerbė 
Ne mu no že mu pio lie tu viai, at ei vis, kaip anks tes ny sis 
[t. y. Pa le mo nas]“. To liau nu pa sa ko ja ma Ne mu no ir jo 
pa ly do vų ke lio nė aukš tyn Ne mu nu, Du by sa, o paly do
vai va di na mi jū ri nin kais ar ka rei vi ja. Dar pa ste bi ma, 
kad pa gal iš li ku sį pa da vi mą jis „bu vęs gar bi na mas 
kaip die vas ir tu rė jęs sa vo šven tyk lą Ne mu nai ty je, 
ant Ne mu no kran to [...]. Pus die vio ir Ne mu no var do 
pa na šu mas per ša min tį, jog tas gar su sis at ėjū nas, 
kaip pir ma sis jū ri nin kas, šia upe ke lia vęs, bus da vęs 
upei sa vo vardą“11. 

Tai gi ke li es mi niai su ta pi mai. Nar bu tui Ne mu 
nas – ka rin gų jū ri nin kų „ke liau to jų va das“, kaip ir 
Nemedas yra pa ly gin ti ne gau sios ka rin gos jū ra at
vy ku sios gru pės va das (kel tų mi to lo gi jos ty ri nė to jai 
net pa brė žia – ne ka ra lius, o va das). Ne me das sie ja mas 
su re li gi niais da ly kais, jo var das ir reiš kia „šven tą jį“, 
„pa švęs tą jį“, o štai Ne mu nui net gi pa sta to ma šven
tyk la... Įsta bu, kad Nar bu tas Ne mu no su Pa le mo nu 
ne ta pa ti na, nors ir ga li. 

6 Lietuvosmetraštis.Bychovcokronika, vil nius, 1971, p. 42.
7 Predanijaimify..., s. 236.
8 Ibid., s. 77.
9 Ibid., s. 84–85.

10 Bot he ro yd s. ir P. F.,LexikonderkeltischenMytologie, münchen, 
1995, s. 250.

11 nar bu tas t., Lietuvių tautos istorija, t. 1, vil nius, 1992, p. 
168–169.
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Lie tu vos met raš tis nu ro do at si kraus tan čių ro mė nų 
skai čių: 

„Ku ni gaikštis, var du Apo lo nas, taip pat bu vęs ta
me mies te, [bė go su jais], vis ką pa si ė męs, o su juo 
– penki šim tai vien Ro mos pa tri ci jų. Tar p jų sa lo je 
pa sirodė be san čios ke tu rios Ro mos pa tri ci jų gi mi nės: 
Kentau ro her bo – Dausp run gas, Stul pų her bo – Pro
spe ras Ce za ri nas, Meš kos her bo – Ju li jo nas, o Ro žės 
her bo – Hek to ras“12. Ne si aiš ki na me, ko dėl čia „sa la“, 
ar tai dar vie nas su ta pi mas, ne kal ba me apie var dus, 
her bus, ge ne a lo gi ją, – tie da ly kai at ro do kaip pra ma
nas. Ta čiau ap si sto ki me prie skai čių. Tie 500 tu rė tų 
bū ti pra smin gas skai čius: „vie ną da ly ką se no liai at
kak liai tvir ti na: at ei vių ita lų esą bu vę pen ki šim tai 
kil min gų jų“13. 

Įdo mio je stu di jo je apie Pa le mo no le gen dos ir bib li
nės sti lis ti kos są ry šius Eli gi jus Rai la šmaikš tau ja, jog 
pen ke tas – tai ti piš kas bib li nis skai čius, nors įro dy mui 
500 ten ka da ly ti iš šim to, po to pen ke tą – į dveje tą ir 
tre je tą14. Iš tik rų jų kaip tik Rai los pa ste bė ji mas įkve
pia pa žvelg ti į skai čių: taip, pen ke tas, o iš ties – du 
pen ke tai, 500 pa tri ci jų, Pa le mo nas ir 4 gi mi nės – taip 
pat pen ke tas. Kaip at si kraus to ai rių pro tė viai? Kiek 
jų? At sa ky mas aiš kus. Part ho lo no at vy ki mas, kaip ne
tru kus ma ty si me, api brė žia mas pen kių as me nų gru pe.

At si kraus tant Eri mo no va do vau ja mai ban gai (vis 
dėl to Pa lemo nas, Erimo nas...) mi ni ma, kad iš jo kilo 
Le Kui nas ir ke tu ri Tem ros sū nūs, Ko na las, Eoga nas, 
Kol ma nas, Aed Sla nė („Ai ri jos už gro bi mų kny ga“)15. 
Yra pen kios Ai ri jos da lys, pen ki Ai ri jos šven tie ji me
džiai, pen ki ak me nys su da ro krū vą, bu vo pen ki Ai ri jos 
už ka ria vi mai, pen ki po mir ti nio gy ve ni mo val do vai, 
did vy riai nešio ja pen kis žie dus etc.16 Ap skri tai pen
ke tas – in do eu ro pie tiška re a li ja; pri si min ki me sansk
ri tišką pa tarlę panc tam idam sar vam, „vis kas yra 
pen ke te“, t. y. pen ke tas yra vi sų struk tū rų pa grin das. 
Ta čiau ai rių tra di ci jo je pen ke tas ypač pa brė žia mas. 

as muo. mi to lo Gi nis Pa le mo no/PaRt Ho lo
no Fo nas

Kel tų mi to lo gi jos ty ri nė ji muo se apie Part ho lo ną api 
ben dri nant ra šo ma: „Part ho lo nas, Se ros sū nus, tė va
žu dys ir ka ral žu dys. Jo tė vas pa da rė jį vie na a kiu ir 
iš vi jo, už tai Part ho lo nas pa de gė sa vo tė vų na mus, 
„idant jo bro lis ga lė tų per im ti ka ra liaus val džią“, ir 
iš vy ko iš sa vo tė vy nės, Si ci li jos ar Grai ki jos. 

Jį ly dė jo trys jo sū nūs ir tar nas, ar ba jo ke tu ri sū nūs, 
vie naip ar ki taip, jų iš vi so bu vo pen ki, jo žmona ir 
duk te rė čia. Jie pir mie ji po tva no iš si lai pi no Ai ri jo je“17. 

Anks čiau ma tė me kiek ki taip su dės ty tus skai čius, ir 
Part ho lo nas ne bu vo lai ko mas žu di ku, bet čia jau ver
ti mo ir tra di ci jos niu an sai.

Kol kas mums to pa kan ka, Part ho lo no nuo ty kiai 
Ai ri jo je, pa si bai gę jo mir ti mi nuo epi de mi jos, čia ne
svar būs, – pa mė gin ki me ap si sto ti prie mi to lo gi nio 
Part ho lo no/Pa le mo no fo no. 

Pra dė ki me nuo vie nin te lio mi to lo gi nio Pa le mo no, ku
rį mums pa vyks ta ap tik ti. Tai grai kų die vas Pa le mo
nas, – grai kų mi to lo gi jo je čia esa ma dvi ejų at ša kų. 

Pir ma ša ka – Pa le mo nas, jū ros die vas. Jis bu vo jū ros 
dei vės Leu ko fė jos sū nus Me li ker tas, bet tai il ga is to
ri ja. Eolie tis Afa man tas, val dęs Be oti ją, bu vo Si zi fo 
ir Sal mo nė jaus bro lis. Jis pa mils ta Kad mo dukte rį 
Ino, ku ri pa gim do jam Le ar chą ir Me li ker tą. Ta čiau 
jo žmo na Ne fe lė tuo pa si pik ti na, į kerš tą įsi trau kia 
ir He ra, po su dė tin gų pe ri pe ti jų He rak lio už ta ri mu 
Afa man tas iš ne ša svei ką kai lį, ta čiau He ra at ima iš jo 
pro tą. Pa klai kęs Afa man tas iš lan ko strė le nu kau na 
sa vo sū nų Le ar chą, ma ny da mas, kad tai el nias, po 
to ima plė šy ti sū naus kū ną į ga ba lus. Ino, pa čiu pu si 
jau ny lį Me li ker tą, šo ka į jū rą ir pa skęs ta, ta čiau Dzeu
sas už pa slau gas Dio ni sui jos še šė lio ne iš siun čia 
į Hadą, o pa ver čia jū ros dei ve Leu ko fė ja, o jos sū nų 
Me li ker tą – die vu Pa le mo nu ir nu siun čia į Ko rin to 
Ist mą rai tą ant del fi no. Jo gar bei Si zi fas įstei gia Ist mo 
žai dy nes, vyks tan čias kas ket ve rius me tus18.

Vis kas pai nu, bet ar to kie tre čia ei liai mi to lo gi niai 
per so na žai ga lė jo pa dė ti pa grin dą lie tu viš kam Pa le mo
nui? Ist mie čiams, be abe jo, Pa le mo nas bu vo svarbus, 
dar svar bes nis Ti rui, Si ci li jai, o Kar ta gi nai – Mel kar
tas. Part ho lo no at vy ki mas iš Si ci li jos ar Grai ki jos šiuo 
at žvil giu ir gi įdo mus, nes Pa le mo nas/Mel kar tas yra 
„grai kas ir pū nas“, jis Pa le mo no var du bu vo garbi na
mas Ist me, Mel kar to – Ti re, Si ci li jo je ir Kar ta gi no je. 
Ta čiau ko kia są sa ja tarp grai kų Pa le mo no, Part ho
lo no ir lie tu vių le gen dos Pa le mo no? Per ša si min tis 
– vi siems jiems ben dra iš si lai pi ni mo, at si ra di mo iš 
jū ros, iš van de nų te ma. Pa le mo nas rai tas ant del fi no 
(Mel kar tas ir gi vaiz duo ja mas rai tas ant jū ros ar kliu
ko), Pa le mo nas/Port ho lo nas – plau kia lai vu. Ar čia 
ne eg zis tuo ja ko kia nors in do eu ro pie tiš ka mi to lo gi nė 
re a li ja? Ją pa tvir tin tų ir Part ho lo no tė va žu dys tė, grai
kų at ve ju – sū naus Le ar cho nu žu dy mas. Dar vie nas 
są sajoms pa lan kus grai kiš kas niu an sas: Afa man tui 
po sūnaus nu žu dy mo Del fų ora ku las lie pia su sa viš
kiais iš vyk ti į šiau rę ir ap si sto ti ten, kur lau ki niai 
žvė rys pa vai šins jį va ka rie ne. Afa man tas ir jo pa ly
do vai Tesa li jos dyk ro se ap tin ka vil kus, dras kan čius 
avis, jo išba dė ję pa ly do vai puo la prie avių, Afa man tas 

12 Lietuvosmetraštis..., p. 42–43.
13 ko je la vi čiusvi jū kas a., Lietuvosistorija, kau nas, 1989, p. 59.
14 Rai la e., op.cit., p. 298–303.
15 Predanijaimify..., s. 57.
16 Bot he ro yd s. ir P. F., op.cit., s. 131.

17 Ibid., p. 266.
18 Greivs R., MifydrevnejGrecii, mosk va, 1992, s. 177–178.
19 Ibid., s. 178.
20 Ibid., s. 337, 347–348.
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čia įku ria Alo so mies tą, vi sa sri tis ima ma va din ti 
Afa ma ni ja19. Ga li ma spė ti, ar lie tu vių ir kel tų tra di
ci jo je kar tais ne pa si nau do ja ma mi to lo gi niu ke lio nės 
ir įkū ri mo mo ty vu, jau šiek tiek stan dar ti zuo tu tam 
tik ru in do eu ro pie čių ben dru mo tarps niu? 

Ta čiau esa ma ir ki tos Pa le mo no mi to lo gi jos grai kiš
kos ša kos. Pa le mo nas – tai He rak lio jau nys tės var das. 
Kaip tik Pa le mo nu jis va di na mas iki pat sa vo (He ros 
at siųs to) be pro tys tės prie puo lio, ku rio me tu nu žu dė 
še šis sa vo vai kus, pa lai kęs juos prie ši nin kais, ir dar 
du jų žai di mų drau gus. Po to, jam at gai lau jant, Del
fuo se pi ti ja pir mą syk krei pia si į jį He rak lio var du, šį 
var dą (nuo He ros) jam su tei kia Apo lo nas20. Ži no me 
dar vie ną Pa le mo ną – vie ną iš ke tu rias de šim ties ar
go nau tų, He tais to sū nų21. 

Vėl plau kio ji mas. Ži no ma, ga li ma tar ti, kad Lie
tuvos met raš čio kū rė jai Pa le mo ną nu si ra šė nuo ar
go nau tų są ra šo. Bet kam? Ir ko dėl mums ži no mo je 
tra di ci jo je Pa le mo no/He rak lio li ni ja ne pa ju di na ma? 
O ji ga lė jo bū ti ži no ma. Ne si re mia ma ir Pa le mo no 
Ist mie čio/Me li ker to mi to lo gi ne li ni ja, ku ri to li gra žu 
ne pa grin dinė grai kų mi to lo gi jo je, bet pa si knai sio jus 
ją bu vo ga li ma ap tik ti. Gal dėl to, kad abi jos per

ne lyg aiš kiai ve da į Grai ki ją, o lie tu viai ap si spren dė 
bū ti ro mė nais? O gal į nuo dug nias mi to lo gi nes stu
di jas nie kas ne si ruo šė leis tis, nes tu rė jo sa vą le gen
di nę tra di ci ją. Ją rei kė jo ne su kur ti iš nau jo, ieš kant 
var dų, siu že tų, pa ra le lių, o tie siog įkur din ti XVI a.? 
Pa le mo nas lie tu vių tra dici jo je tu rė jo eg zis tuo ti – jam 
tie siog ieš ko ta už nu ga rio ne mi to lo gi jo je, o is to ri nė
je me džia go je, ir su ras tas ar ti miau sias – Pom pė jaus 

lai vy no va das Pub li jus Li bo nas. Ta čiau tai ro do, kad 
me džia gą steng ta si pri temp ti prie Pa le mo no var do. 
Jis ne la bai pa na šiai skam ba, anaip tol. Be je, jei XVI a. 
kas nors bū tų ap ti kęs He rak lio/Pa le mo no var dą, bū tų 
juo pa si rė męs, jei ne tra di ci jai pra tur tin ti, tai bent 
mo ky tu mui pa de monst ruo ti ar re to ri kai su stip rin ti. 
Tad at ro dy tų, jog Pa le mo no var das ga lė jo pri klau sy ti 
lie tu vių tra di ci jai ir ne buvo per kel tas nei iš grai kų, 
nei iš ro mė nų (ten to kio neras ta), ir, ma tyt, nei iš 
ai rių le gen dų, anuo met sa vo valan dos te be lau kian čių 
Ai ri jos vie nuo ly nų bib lio te ko se. 

Part ho lo nas nu žu do tė vus, Afa man tas – sū nų, Pale
mo no bro lį, He rak lis/Pa le mo nas – sa vo vai kus. Ta da 
pra  si de da ke lio nė (He rak liui – jo tar nys tė ir lau kian
tys žyg dar biai). Lie tu vių Pa le mo nas nie ko ne žu do (tai 
vi sai ne tik tų vals ty bės įkū ri mo le gen do je, ir taip galin
čio je su kel ti drau gų ir ne drau gų pam fle ti nį įkarš tį), 
ta čiau apie jo tė vus, žmo ną (ir lie tu viš ką ar/ir iki tol 
bu  vu sią; even tu a liai – kur jo „ita liš ki“ vai kai?) nie ko 
ne ži no me, į ke lią jis jų ne pa si i ma. Sū nų jis su si laukia  
jau Lie tu vo je. O šiaip ge ne a lo giš kai Pa le mo nas „nuo
gas“; jo iš vy ki mo fo ne ti kė ti nos ko kios nors žu dy nės, 
per se kio ji mai. 

He rak lis ypa tin gas dar ir dėl to, kad jis yra ski tų 
pro tė vis, kaip tik iš jo ir mo ters/gy va tės gi mė Aga
tir sas, Ge lo nas ir mi to lo gi nis ski tų pro tė vis Ski tas. 
Ge lonai – ski tų šiau ri nės pe ri fe ri jos gen tis, at ro do, 

aleksandras tarasevičius. lietuvos kunigaikščių genealoginis medis. 1675

21 Ibid., p. 431.
22 Lietuvosmetraštis..., p. 42–43.
23 Predanijaimify..., s. 49–50.
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baltiš ka;  Ge lo nas – bu di nų gen ties tvir to vė. Vi sa tai 
ga lima su jung ti į me na mą gran di nę: He rak lis/Pa le
mo nasSki tas – ski tų, Ge lo nas – ge lo nų, Aga tir sas 
– aga tir sų protė vis. Gal bū ta tra di ci jos, ku ri mū sų 
ne pa sie kė ar kurios mes ne įžvel gia me? 

Ta da ga lė tu me sam pro tau ti, kad „ge lo nai“, ki lę iš 
Ge lo no, He rak lio sū naus, tu ri tei sę lai ky ti sa ve He rak
lio, taip pat Pa le mo no pa li kuo ni mis. Tai gi – Herak lis/
Pa le mo nas – Ge lo nas. Gal čia ir įžiū rė tu me „ro mė no 
Pa le mo no“ pro fi lį? Ta čiau ko dėl He rak lis tra di cijo je 
va di na mas Pa le mo nu? Ar no ri ma pa brėž ti, kad jis 
taip pa va din tas Pa le mo noHe rak lio pir mo je gy ve ni mo 
pu sė je, ar – kas ir gi įma no ma – už He rak lioPa le
mo no ir Pa le mo nograi kų jū ros die vo sly pi dar koks 
nors ben dras pro vaiz dis? Grai kų ko lo nis tai, iš vyk da mi 
steig  ti ko lo ni jos, pir miau sia pa si klaus da vo Del fų ora
ku lo, kur jiems vyk ti, o šis pa si rū pin da vo die vų globa 
ke liau to jams, bū da vo pa ski ria mas vie nas lai vais per si
kraus tan čių ko lo nis tų va das... Bet čia pri ei na me prie 
grai kų li ni jos, ku rią dar rei kia nag ri nė ti at ski rai.

an tRa Fa zė. Įsi kūR i mas

Pri plau kę bū si mo sios Lie tu vos že mes, Pa le mo nas 
su ben dra žy giais ap tin ka jas esant ge ras, čia esa ma 
vis ko, ko rei kia ap si gy ven ti ir įsi kur ti:

„Plauk da mi Ne mu nu aukš tyn, pa sie kė Du by sos upę 
ir, įplau kę į tą Du by sos upę, pa ma tė abi pus aukš tus 
kal nus, o už tų kal nų – pla čias ly gu mas ir ver žlius 
ąžuo ly nus, lūž tan čius nuo gau sy bės vi so kių žvė rių, 
visų pir ma tau rų, stumb rų, brie džių, el nių, stir nų, 
lū šių, kiau nių, la pių, vo ve rių, šer muo nė lių ir įvai rių 
ki tų, o čia pat upė se ai bę ne pa pras tų žu vų – ne tik 
tų, ku rios vei sia si to se upė se, bet dau gy bę įvai rių 
ir nuo sta bių žu vų, at plau kian čių iš jū ros, nes ne to li 
Ne mu no žio tys, kur Ne mu nas įte ka į jū rą. Prie ši tų 
upių – prie Du by sos, prie Ne mu no ir prie Jū ros – ap
si gy ve no ir ėmė dau gin tis“22.

Į Ai ri ją at plau kian tis pir mo sios, žval gy bi nės per
si kraus tė lių ban gos va das Itas, Bre o ga no sū nus, ir
gi ke liau ja. Ge og ra fi nis vie tų iš var di ji mas bai gia si 
kon sta ta vi mu: „iš ties ge ros jū sų že mės: gau sy bė čia 
vai sių ir me daus, ja vų ir žu vies, ne kan ki na nei kait ra, 
nei šal tis,“23 – ta ria Itas. Vie ti niai gy ven to jai, dei vės 
Danu gen tys, su vo kę, kuo jiems toks pa si gė rė ji mas 
gre sia, Itą nu žu do. Pa na šūs ge og ra fi niai iš var di ji mai 
ir pa ste bė ji mas, kad že mės ge ros ir tin ka mos gy ven ti, 
ap tin ka mi ir ki tur; ga li ma ma ny ti, jog tai pa pras ta 
le gen dos lo gi ka – at plau kia ma ir pa ste bi ma, kad „čia 
yra ge ra“, o plau kia ma vi sa da per ko kias nors vie tas 
ar pro jas. Bet vi si tie na tū ra lūs da ly kai lie tu vių ir 

ai rių tra di ci jo se iš si dės tę pa ei liui – kri zės są ly go tas 
išvy ki mas, ge og ra fi niai klai džio ji mai, pri pa ži ni mas, 
kad vie ta yra ge ra ir tin ka ma gy ven ti.

Ga li mas da ly kas, Part ho lo no plau kio ji mo įvaiz dis 
su si jęs su bib li niu tva no pa sa ko ji mu. Gal ir Pa le mono, 
nes vis dėl to į Lie tu vą at si kraus to ma lai vais, ka žin 
ko dėl ne pa si nau do ja ma sau su mos ke liu. Į Ai ri ją, kaip 
ži nia, to kio ke lio nė ra, o Ste la, Da vi das, Ko je la vi čius 
pa sa ko ja apie prū sų pro tė vių at si kraus ty mą sau su ma, 
taip į Lie tu vą at kan ka ir ala nas Li ta la nas, Lit va nas, 
Lit vas. Ta čiau Pa le mo no le gen da vi suo met pra si de
da at plau ki mu. Gal taip iš ties nu ro do ma ko kia nors 
tva no mi to lo ge ma? Tik tva no pa sa ko ji me tu rė tų bū ti 
ak cen tuo ja ma po ra, o ne 500 kil min gų jų. Ir siu že tas 
per ne lyg pa sau lie tiš kas, po li ti zuo tas. Jei tai ir tva
nas, tai vei kiau ne bib li nis, o pa rem tas ki ta tva no 
tra di ci ja, gal la biau in do eu ro pie tiš ka. Tai la biau sie
ti na ne tiek su tva nu, kiek su grai kų Pa le mo nu, vis 
dėl to jū ros die vu. Ta čiau ši są sa ja ne aiš ki, ir sun ku 
su pras ti jos re li gi nį fo ną.

Lie tu vių le gen di nė je tra di ci jo je at vy kė liai duo da var
dus mies tams, gy ven vie tėms, įku ria juos. Čia svar
biau ne įvar di ji mų pa grįs tu mas, o vyks mas. Lie tu vos 
met raš ty je mies tus ku ria Bar kus ir Kū nas, tra di ci ja 
iki Nar  bu to jiems pri ski ria anek do ti nes vie to var
džių etimo lo gi jas, bet le gen dos ir čia su tam pa su ai rių 
sago mis, kur daug syk at vy kė lių var dais pa va di na
mos že mės, lau kai, gy ven vie tės (daug to kių mo ty vų 
yra „Airi jos už ka ria vi mų kny go je“ ir „Vie tų se no vė je“). 
At vykėliai var dų po žiū riu jau čia si tar si tuš čio je vie
to je, ir tas tuš tu mas iš gy ve na mas me ta fi ziš kai gi
liai – jiems at vy kus, sa vai me at si ran da nau ji eže rai, 
iš trykš ta upės.

tRe čia Fa zė. vie tų aP val Dy mas iR Di nas ti
niai (nek Ro)kul to stei Gi niai

Kol kas į kel tų ir lie tu vių le gen di nės tra di ci jos pa ra
le les bu vo ga li ma ir rei kė jo žiū rė ti kaip į at si tik ti nius 
su ta pi mus, ta čiau jie tę sia si. Tai ne „kal kės“, bet ir ne 
ar che ti pai. Esa ma in di vi du a lių per so na žų, is to ri nių ir 
pseu dois to ri nių, mi ti nių ele men tų skir tu mų, bet as
me nų api bū di ni mas ir jų funk cio na vi mas ne pa pras tai 
ar ti mi. Lie tu vos met raš tis pa sa ko ja apie pale mo ni dų 
ko vas su to to riais, ru sais, tar pu sa vio ki vir čus, ta čiau 
kai ka da pa si tai ko aiš kių ide o lo gi nių mi to lo gi nių in
tar pų, ku riuo se val dan čio ji di nas ti ja pa si rū pina sa vo 
re li gi niu už nu ga riu ir kul to ino va ci jo mis. Pra dė ki me 
nuo Pa jau tos:

„Di džia jam Lie tu vos ir Že mai čių ku ni gaikš čiui Ku ko
vai čiui bū nant di džiuo ju Nau gar du ko ku ni gaikš čiu (po 
Skir man to mir ties), mi rė Lie tu vos ir Že mai čių di džio jo 
ku ni gaikš čio Ku ko vai čio mo ti na Pa jau ta, su lau ku si 
ži los se nat vės. Ir di dy sis ku ni gaikš tis Ku ko vaitis, my

24 Lietuvosmetraštis..., p. 51–52.
25 Predanijaimify..., s. 232.
26 Lietuvosmetraštis..., p. 44.
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lė da mas sa vo mo ti ną, jos at mi ni mui pa gerb ti pagal 
jos iš vaiz dą pa sta tė sta bą ir pa sta tė tą sa vo mo ti nos 
Pa jau tos var do sta bą ties Žas lių eže ru. O tą jos sta
bą gar bi no ir Pa jau tą lai kė dei ve. Pas kui tas sta bas 
su pu vo, ir to je vie to je iš au go lie pos. Tą sias lie pas 
garbi no ir iki mū sų die nų jas te be die vi na, mi nė da mi 
tą Pa jau tą“24.

Ai riška me šal ti ny je apie vie to vardžio Tal tiu kilmę 
rašoma:

„Ko dėl taip va di na si Tal tiu?
O štai ko dėl. Du a cho Tein mi no sū naus Eochu Gar bo 

žmo na bu vo Tal tiu, Mag no ro duk tė. Šis Eochu pa sta
tė Įkai tų Tvir to ves Ta ro je. Ji bu vo Lu go, Skal Bal bo 
sū naus au gin to ja. Ji pa pra šė sa vo vy ro iš va ly ti jai 
Ku a no miš ką, idant žmo nės ga lė tų rink tis ap link jos 
ka pą. Rug pjū čio pra džio je ji mi rė, ir Lu gai das su rin ko 
prie ka po žmo nes, kad ap rau do tų ją, kaip de ra. Dėl 
to ir sa ko me Lug na sad.

Tai at si ti ko pen kio li ka šimt me čių prieš Kris tų, ir, 
kol Ai ri jo je ne pa si ro dė Pa tri kas, ne bu vo ka ra liaus, 
ku ris ne bū tų rin kęs žmo nių prie ka po [...].

Trys gei sai bu vo su si ję su Tal tiu: gei sas žiū rė ti į ją 
per kai rį pe tį, gei sas va žiuo ti pro ją, ne nu li pant ant 
že mės, gei sas ką nors be rei ka lo nu mes ti ant jos po 
Sau lės lai dos“25.

Gei sai – tai re li gi niai drau di mai, ku riuos dažniau
siai pa skelb da vo drui dai, bet bū da vo ir tra di ci jos 
sankcio nuo tų gei sų. To kių drau di mų, su si ju sių su pi
lia kal niais ir pan. da ly kais, Lie tu vo je daug. Bet čia 
svar biau sia – funk ci nis Tal tiu ir Pa jau tos ne kro kulto 
su ta pi mas. Įžy mios mo ters pa lai do ji mo vie ta tam pa 
kul to cen tru, ku ria me žmo nės ren ka si la bai il gą laiką, 
pa gal ai rių tra di ci ją – iki Pa tri ko, pa gal lie tu vių – 
„iki mū sų die nų“.

Tu rint ome ny je Pa jau tą ir, be je, Bi ru tę, mi ru sios 
žy mios mo ters ka pa vie tė ar jos apy lin kė se esan tis 
ge o g ra fi nis ob jek tas pa va di na mas jos var du. 

Pa ly gin ki me ke lis ki tus pa na šius ne kro kul to stei gi
nius. Po tre čio Pa le mo no sū naus Spe ros mir ties val
di niai „jo at mi ni mui ro mė nų pa pro čiu pa sta tė sta bą 
ir pra mi nė jį Spe ra. O pas kui tie žmo nės, gy ve nan tys 
ap lin kui, ėmė jam at na šau ti au kas ir lai ky ti jį die
vu. Pas kui, kai tas sta bas su trū ni jo, jie gar bi no tą 
eže rą bei vie tą ir lai kė die vu“26, o Ku ko vai čiui mi rus, 
jo sū nus Ute nis „sa vo tė vui at min ti pa dir bo sta bą ir 
pa sta tė jį prie Šven to sios upės ant vie no kal no, ne to
li Del tu vos. Ir tą jį gar bi no ir lai kė die vu. Pas kui tas 
sta bas su pu vo, o ten iš au go miš kas. Ir žmo nės gar
bi no tą miš ką ir pa va di no jį sa vo val do vo Ku ko vai čio 
var du“27. Ai riš ka me šal ti ny je tei gia ma: „Sen Ger ma ną 

už puo lė ke tu ri Da tos sū nūs, už mu šė jį ir iš ka sė jam 
ka pą. O prieš mir tį jis pra šė jų reng ti Rau dų su ei gas 
prie jo ka po ir am žiais va din ti tą vie tą jo var du“28. 
Rin ki ma sis apie did vy rio, val do vo ar val do vės ka pą, 
var do vie to vei su  tei ki mas, il ga lai kis ne kro kul tas – 
bū din ga tiek ai riams, tiek lie tu viams.

Šven ta ra gis pa ten ka į Lie tu vos met raš čio le gen
dinę da lį kaip ku ni gaikš tis, pra dė jęs mi ru sių val do vų 
degi ni mo pa pro tį Vil niu je. Apie Šven ta ra gio re li gi nę 
refor mą, se man ti ką, var do eti mo lo gi ją ra šy ta daug. 
Ta čiau kaip val do vas jis men kai te pa si žy mė jo, net 
le gen dos są ly gi nis lais vu mas ne įkvė pė jam is to riš ku
mo dva sios. Jis la bai mi to lo gi zuo tas, kar tais da ry tos 
prie lai dos, kad Šven ta ra gio le gen da esan ti lie tu viš kas 
(Ry tų Lie tu vo je įsi ga lė jęs) So vi jaus mi to va rian tas 
ar at mai na.

Al ber tas Vi jū kasKo je la vi čius apie Šven ta ra gį pa sa
ko ja: „Rim gau das [...] Ute niui, Lie tu vos ir Po lek si jos 
ku ni gaikš čiui [...] mi rus, ta po iš rink tas ku ni gaikš čio 
Šven ta ra gio, be veik kū di kio, glo bė ju“29. „Pir mas iš 
lie tu vių val do vų di džiuo ju ku ni gaikš čiu pa si skel bė 
Rim gau das, Pa le mo no vai kai čio Gim bu to sū nus. [...] 
teisė tas pa vel dė to jas ŠŠven ta ra gis, glo bos dings ti mi 
be veik vi sai nušalin tas nuo val dy mo, bu vo ver čia mas 
tol lauk ti jam pri klau san čios valdžios, kol per klastą 
ir ap gaulę viešpa ta vo Rim gau do pa li kuo nys“30. Rim
gau dui mi rus, „ro dos, Šven ta ra giui tu rė jo nu švis ti 
vil tis at gau ti tė vo ni ją: nė vie na pi lie čių gru pė ne bū tų 
ro džiu si ne pa lan ku mo tiems pa si kei ti mams, jei ku ni
gaikš tis tam bū tų ry žę sis. Ta čiau dėl jau no am žiaus, 
o gal dėl per daug švel naus bū do, bū da mas, be to, 
ne drą sus, jis pa si klio vė at sar gių žmo nių pa ta ri mais, 
pa si ten kin da mas Že mai ti ja, ku rią jau ne se niai bu vo 
už lei dę val dy ti, ir gin čo dėl Lie tu vos ne pra dė jo“31. Po 
to jau kal ba ma apie se ny vą Šven ta ra gį, ra miai nuo
ša ly je pra gy ve nu sį jam skir tus me tus ir gi lio je se nat
vė je ke lis me tus dar pa val džiu sį ir sū nui Ge ri man tui 
(ki tur tai Skir man tas) lie pu siam jį pa lai do ti Ne ries ir 
Vil ne lės san ta ko je. Apie šį prie sa ką jau kal bė ta daug, 
bet su si tel ki me ties Šven ta ra gio biog ra fi jos įva du – 
per ne lyg jau nas ne ryž tin gas ku ni gaikš tis, nu stum tas 
nuo val džios, jo var das – Šven taRa gis.

Da bar vėl pa žvel ki me į „Vie tų se no vę“:
„Ko dėl taip va di na si Karn Fur bai dė ir Et nė?
O štai ko dėl. Et nė, Eochai do Feidle cho duk ra, Kon

cho ba ro, Ne so sū naus žmo na, bu vo Fur bai dės mo ti na. 
Ir pa sa kė drui das Klot ru ki tai Eochai do Feid le cho 
duk   rai, kad ji žus nuo jos se sers sū naus ran kos. Tada 
Et nė iš ry tų iš si ruo šė į Kru a cha ną, idant ten pa gim dy
tų, ta čiau ją ap len kė Lu gai das Sria bas Der gas, Klot ru 

27 Ibid., p. 51–52.
28 Predanija..., s. 221.
29 Kojelavičius..., p. 92.
30 Ibid., p. 94.

31 Ibid., p. 98.
32 Predanijaimify..., s. 230.
33 Kojelavičius..., p. 94.
34 Predanijaimify..., s. 87.
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sū nus, ir pa skan di no Et nę upė je, ku ri da bar va dina
ma jos var du. Po to Lu gai das iš jos įsčių iš rė žė sūnų, 
ku ris bu vo var du Fur bai das Fur Be nas, nes du ra gai 
au go jam ant smil ki nių. Kai bu vo pa grob tas jautis iš 
Ku aln gės, jam bu vo sep ty nio li ka me tų. Jis tada iš vy
ko at ker šy ti už sa vo mo ti ną, ir Klot ru nu kri to nuo jo 
ran kos. Lu gai das lei do si vy tis Fur bai do ir užmu šė jį 
ant Sliab Ui len vir šū nės ir pa sta tė ten kairną, po 
vie ną ak me nį kiek vie nam, ku ris bu vo su juo [...]“32.

Ži no ma, šio je ver si jo je su Šven ta ra giu Fur bai dą sie
ja tik jau nu mas ir ra gai, bet tu rė ki me ome ny je, kad 
Ko je la vi čius ki taip aiš ki na tra di ci ją, steng da ma sis 
su teik ti le gen dai kuo is to riš kes nį po bū dį: gal Šven
ta ra gį taip sun ku bu vo įterp ti į val do vų są ra šą, kad 
jis legen do je tie siog žu vo jau nas? Su Fur bai do mir ti mi 
sie ja mas kal nas, ant ku rio su ren čia mas ak me ni nis 
kairnas, t. y. ne kro kul to sta ti nys. Šven ta ra gio lai
do tu ves ly di Skir man to/Ge ri man to įsteig ta šven to vė 
– tie sa, vis kas, at ro do, vyks ta pa kal nė je, o ne ant 
kal no. Šven ta ra giui ir Fur bai dui bū din ga ir tai, kad 
jie jau nys tė je pašalina mi iš žai di mo. Ko dėl lie tu vių 
tra di ci jo je Šven ta ra gis vis dėl to su grą ži na mas į sce ną 
ir jam lei džia ma su lauk ti gi lios se nat vės – at ski rai 
nag ri nė ti nas klau si mas.

Dar vie nas siu že ti nis su ta pi mas. Lie tu vos met raš
čiuo se, kal bant apie val do vų kai tą, jie iš syk ne ti tu
luoja mi di džiai siais ku ni gaikš čiais, o tai įdo mu: kas 
trukdė pra si ma nius Pa le mo ną pa da ry ti iš syk di džiuo
ju ku ni gaikš čiu ar, be je, ka ra liu mi? Bet di die ji ku
ni gaikš čiai at si ran da tik su Rim gau du. Ko je la vi čius 
aiški na taip: „Pir ma sis iš lie tu vių val do vų di džiuo ju 
ku ni gaikš čiu pa si skel bė Rim gau das, Pa le mo no vai kai
čio Gim bu to sū nus“33. Pa gal ai rių kny gą „Auk lė ji mas 
dvi ejų tau rių na muo se“ pir mu Ai ri jos ka ra liu mi tam
pa tik pas ku ti nės at vy kė lių ban gos va das Eri mo nas: 
„Jį vadi no Eri mo nu Di džiuo ju, Mi lio sū nu mi [...], jis 
buvo pir mas Ai ri jos ka ra lius“34. Vėl su ta pi mai, ku
rie sa vai me ne bū ti nai tu rė tų bū ti lai ko mi es mi niai. 
Pri si min ki me dar ir gran di nę: Part ho lo nas (Se ra)/
Ne me das, Pa le mo nas (Spe ra)/Ne mu nas.

At vy kė liai Ai ri jo je su tei kia var dus ir pa va di ni mus 
upėms, eže rams, jie kei čia rel je fą – tiek kon kre čia 
veik   la (iš va lo te ri to ri jas nuo krū my nų, miš kų), tiek 
ir „fi ziš kai/me ta fi ziš kai“ – tie siog jiems iš si lai pi nus 
ne tru  kus su si for muo ja nau ji slė niai, eže rai, kar tais 
jų at si ra di mas sie ja mas su did vy rių žū ties vie to mis, 
pa lai do ji mais ir pan.

Lie tu vo je pui kiai ži no mi pa na šūs pa va di ni mai. Tie
sa, jie su Pa le mo nu ar su ko kiais nors at vy kė liais ne
de ri na mi, daž nai te pa sa ko ma, kad tai at si ti kę se niai, 

o kar tais net prieš ke lias de šimt me tų ar šimt me tį.
Ai rių kny go je „Vie tų se no vė“ apie Loch Gar ma no eže  

ro at si ra di mą ra šo ma: „Gar ma nas Gla sas, De ga sū nus, 
bu vo čia pa lai do tas, ir, kai rau sė jam ka pą, iš si ver žė 
lau kan eže ras“35. Ar ba kal bant apie Loch Oj rbse no 
eže ro at si ra di mą: did vy ris Oj rbse nas bu vo nu kau tas šio je 
ko vo je ir sto vin tis pa lai do tas prie Kuj liu, ta čiau iš po 
jo iš tryš ko eže ras ir už tvin dė ka pą“36 („Vie tų se no vė“, 
159). Lie tu vių pa da vi muo se eže ras at si ran da ne ty čia 
at spė jus jo var dą: „kai tik iš ta rė „juo das“, atsi ra do iš 
ka ži kur van duo ir, kur bu vo jų gri kiai, pa plū do eže ras. 
Ta me eže re nu sken do ir ta mo ti na su mer gai te, ku ri 
iš ta rė žo dį „juo das“, ar ba: „tuo jau iš upe lio iš si py lęs 
van duo, už sė męs tą kai mą ir vis ką, kas tik bu vo“37. 
Tie sa, ai rių sak mė se eže ras, šal ti nis už tvins ta ne at
spė jus jo var dą, bet mums įdo mu, kad tie pa davi mai 
apie kon kre čių eže rų at si ra di mą ai rių tau to sa ki nė je 
tra di ci jo je yra di des nių seg men tų da lys, sie ja mi su 
pir mų jų at si kraus tė lių veik la. Bet ir ai riams, ir lie
tu viams vi siš kai su pran ta ma, jog eže ras ga li at si ras ti 
„is to riš kai“, ta čiau ne laips niš kai for muo da ma sis, o 
pra pliup da mas, už klup da mas. Įti kė ti na, kad lie tu vių 
pa da vi mai yra mi to lo gi nio le gen di nio cik lo de ta lės. 
Pvz., kaip lie tu vių Vel nias, kei čian tis ir per tvar kan tis 
rel je fą lie tu vių sak mė se ir pa da vi muo se, taip kraš to
vaiz dį tvar ko ir ai rių die vas Dag da38.

Štai vie nas lie tu vių pa da vi mas apie ak me ni mis pa
vers tus bro lius:

„La bai se niai gy ve no du bro liai. Nu si bo do jiems kar
tu gy ven ti, to dėl su ma nė per si skir ti. Jie bu vo me
džio to jai. To dėl su ma nė per si da lin ti miš ką, ku ria me 
me džio da vo. Vie ną kar tą nu ė jo abu į miš ką. Bet 
kaip jiems per si da lint – gi ria di de lė ir tan ki, jos vi
du riu eina ba la. Vie nas sa ko: „Ei nam prie tos ba
los, vie nas pa im kim į ry tus, o ant ras į va ka rus nuo 
tos ba los, ši ri ba skirs mus“. Ant ra sis bro lis pri ta rė. 
Nu ė jo prie tos ba los, pa lau žė ke le tą ša ke lių ir bu vo 
per da lin tas miš kas. Bet ku riam da bar pa im ti į va
ka rus, ir ku riam į ry tus, taip ir ne ga lė jo nu spręs ti. 
Į ry tus bu vo tan kes nis miš kas, ja me bu vo dau giau 
ir žvė re lių, to dėl abu no rė jo pa im ti. Taip jiems be
si de rant, iš kaž kur at sira do se ne lis su ži la barz da. 
Pri ėjęs prie bro lių, už klausė jų, ko kiu rei ka lu jie taip 
gar siai de ra si. Bro liai vi są rei ka lą ir su ma ny mą iš
dės tė se ne liui. Se ne lis ta rė: „Mie li vai ku čiai, mums 
Die vas lie pė bū ti vie ny bė je, vie nas nuo ki to nie kur 
ne si skir ti, o kar tu gy ven ti, nes vie ny bė yra ga ly bė“. 
Bro liams tai bai siai ne pa ti ko, no rė jo se ne lį pri muš
ti. Vie nas už si mo jo laz da ir bu vo be še ri ąs se ne liui, 
o ant ras grie bė strė lę. Bet se ne lis at si trau kęs ta rė: 

35 Predanijaimify..., s. 225.
36 Ibid., s. 239.
37 Ežerasantmilžinodelno.Lietuviųliaudiespadavimai, vil nius, 

1995, p. 63–64 ir kt.

38 Predanijaimify..., s. 63.
39 Ežeras..., p. 55–56.
40 Predanijaimify..., s. 147.

Pa le mo no le Gen Dos Pe Ri Fe Ri nis tu Ri nys (2) 
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„Jei jau jūs taip no rit per si skir ti, tai še kit – da bar 
iki pa sau lio pa bai gos ne su ei si ta!“ Taip ta rus, bro liai 
pa vir to ak me ni mis, o tarp jų vir to gi lus grio vys. Tie 
du ak me nai ir tas grio vys ir da bar dar te bė ra Suo džių 
kai mo miš ke, vi du ry ba los“39.

Da bar ai rių le gen da iš kny gos „Fin ge no re gė ji mas“: 
Fin ge nas šven tą ją Sa main šven tės nak tį re gi slap čio
mis vi so je Ai ri jo je vyks tan čius slė pi nin gus da ly kus, 
kas tai yra, jam pa aiš ki na žy nė mo te ris: „Du ne lies ti 
ka pai Sliab Mi se. Juo se pa lai do ti du Mi lio Es pai no 
sū nūs, Ebe ras ir Ere mo nas, ku rie tarp sa vęs pa si da
li jo Ai ri ją ir pa ė mė že mes, vie nas į ry tus nuo kal no, 
kitas į va ka rus. Ir iš pra na ša vo Mi lio sū nūs, kad, kol 
jų ka pai ne pa virs vie na vie ta, Ai ri jo je ne bus vie nin
gos val džios. Du drui dai pa lai do jo bro lius – Uaras 
ir Eitia ras jų var dai. Šią nak tį ka pai pa vir to vie na 
vie ta...“40 Mi lis Es pai nas – tai Mi lis iš Is pa ni jos, le
gen dinis Ai ri jos val do vų Ere mo no ir Ebe ro, penk tos 
at sikraus tė lių ban gos val do vų, tė vas, bet svar bu, kad 
Airi jo je pa si bai gia Lie tu vo je iš tar tas pra kei ki mas, ir 
ma to me dar ša lies/te ri to ri jos pa da li ji mą į ry tus ir va
ka rus. Ži no ma, fol klo ro ele men tų su ta pi mai ne ste bi na, 
bet čia ga li ma pa tir ti, jog su tam pa ne tik de ta lės, bet 
ir es mi niai da ly kai.

išVa doS

a) Lie tu viš kos Pa le mo no le gen dos tu ri nys nė ra 
pra ma nas. Ji su da ry ta iš mi to lo giš kai ir re li giš kai 
ve ri fi kuo ja mų dė me nų, ir ga li ma spręs ti, kad Pa le
mo no le gen da re mia si autentiškareliginemitologine
tra di ci ja, ku rios tu ri nys tur būt yra pra ne ši mas apie 
mi ti nius pir mei vius, ku rian čius, per tvar kan čius rel
je fą, stei gian čius mies tus, gy ven vie tes, tei kian čius 
var dus gam tos ob jek tams. Met raš čiuo se ir kro ni ko se 
ap tinka ma Pa le mo no le gen da yra per da ry ta, įter pus 
is to ri nių ir sun kiai is to riš kai ve ri fi kuo ja mų as me nų, 
taip pat mi ti nių per so na žų, ir dėl ide o lo gi nių su me
ti mų nu kreip ta į Ro mos pu sę. Ta čiau pa ti le gen da 
tu ri ati tik me nų lie tu vių pa da vi muo se ir ap skri tai 
tau to sa ko je.

b) Pa le mo no le gen dos mi to lo giš ku mas nei pa nei gia, 
nei pa tvir ti na jos is to ri nį tu ri nį, – jei lie tu viai ar jų 
pro tė viai tu rė jo gy vy bin gų le gen dų apie sa vo pro tė
vių at si kraus ty mą, jos ne ga lė jo ne bū ti mi to lo gi zuo tos, 
t. y. ne bū ti su de rin tos su tra di ci jo je do mi nuo jan čiais 
re li gi niais mi to lo gi niais vaiz di niais.

c) Pa le mo no le gen dą pa ly gi nus su ai riš ka tra di ci
ja, ga li ma spė ti, kad ne ma žai lie tu vių pa da vi mų yra 
pla tes nio vien ti so le gen di nio mi to lo gi nio pa sa ko ji mo 
de ta lės, šiuo me tu iš by rė ju sios iš kon teks to.

d) Lie tu viš kų Pa le mo no at si kraus ty mo le gen dų tu
ri nys yra at si ra dęs jun giant ir kom pli kuo jant vaiz
dinius iš tų pa čių mi to lo gi nių vaiz di nių kom plek so, 
kuriuo rė mė si ir ai rių pa da vi mai bei le gen dos apie 
Ai ri jos už ka ria vi mus.

Ki taip ta riant, ai rių ir lie tu vių le gen dos re mia si 
ben d ra pro vaiz džių sis te ma. Pas ta rą ją iš va dą kol kas 
ga li ma for mu luo ti tik taip, nes to liau pra si de da prie
lai dų sri tis. Ga li mas da ly kas, in do eu ro pie tiš ka le gen
di nė mi to lo gi nė tra di ci ja čia su si ju si su pir mai siais 
at vykė liais, di džia vy rių, pir mų jų žmo nių, gal tva no 
lai ko tar piu, lai kais po pa sau lio at si ra di mo, ta čiau šią 
prie lai dą vis dėl to pa neig tų daug spe ci fiš kų ai rių ir 
lie tu vių tra di ci jos su ta pi mų. An tra ver tus, jų per ne lyg 
ma žai, kad ga lė tu me da ry ti prie lai dą apie tie sio gi nius 
in ten sy vius lie tu vių ir ai rių kon tak tus (tai nė ra ne įma
no ma, airių le gen do se gau su ne iden ti fi kuo tų už jū rio 
že mių ry tuo se, pa vyz džiui, Loch la nas, ku rį ty ri nė to jai 
ma no buvus Ger ma ni jo je ar Skan di na vi jo je, iš Loch la
no ky la vie na iš at ei vių ban gų). Vis dėl to šią prie lai dą 
pa grįs ti var gu ar ka da pa si sek tų. Tre čia prie lai da, 
ma no su pra ti mu, siū ly tų vai sin giau sią ke lią, ku riuo 
re miantis bū tų ga li ma kiek pa si aiš kin ti ir an trą. Tai 
kel tų/bal tų, keltobaltų, prie lai da, ver tin ti na ar che o
lo gi niu, isto ri niu, fi lo lo gi niu (ką reiš kia, pa vyz džiui, 
kel tiš kai pa aiš ki na mų vie to var džių gau sa Lie tu vo je) 
ir ga liau siai re li gi niu ir mi to lo gi niu žvilgs niu. Mū sų 
sam pro ta vi mai pa lie tė tik per dirb tą, is to riš kai ir ide
o lo giš kai pa keis tą le gen di nę Pa le mo no tra di ci ją, ku ri 
ga lin ga me kel to bal tiš kų re li gi nių ana lo gi jų že my ne 
yra tik pe ri fe ri nis pu sia sa lis.

Gin ta Ras Be Res ne vi čius
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Ter mi no „in te lek tu a las“ at si ra di mas 
sie ja mas su ra šy to jo Emi lio Zo la var
du. 1898 m. sau sio 13 d. Pa ry žiaus 
laik raš čio Au ro ra pir ma me pus la py je 
iš spaus di na mas at vi ras Zo la laiš kas 
Féli xui Fau re, Pran cū zi jos Res pub
li kos pre zi den tui, pra si de dan tis žo
džiais „Aš kal ti nu...“ Zo la tuo me tu bu
vo gar sus ra šy to jas, sim bo li nė fi gū ra 
Pran cū zi jos kul tū ri nia me gy ve ni me. 
Jis bu vo pa skel bęs ne vie ną žur na lis
ti nį straips nį, ta čiau iki to lai ko ven gė 
vel tis į bet ko kius po li ti nius de ba tus. 
Juo la biau ne ti kė tas bu vo šis kal ti na
ma sis laiš kas.

Įvy kis tuoj pat su si lau kė at gar sio 
vie šo jo je Pran cū zi jos spau do je, pla čiai 
ap ta ri nė tas, pa va din tas „Zo la by la“. 
Zo la su si lau kė są jun gi nin kų ir prie ši
nin kų. Jį vie šai rė mė 102 ra šy to jai ir 
žur na lis tai, tarp jų bu vo ir to kie vė liau 
iš gar sė ję ra šy to jai kaip Mar celis Pro
us tas ir André Gide’as. At kak liau sias 
Zo la prie ši nin kas bei prie šiš kos sto
vyk los, ku rią taip pat gy nė ne ma žai 
tuo me tu gar sių ra šy to jų, ly de ris bu vo 
Mau ri ce’as Barrês, sen sa cin gą laiš ką 
pa va di nęs „In te lek tu a lų ma ni fes tu“. 
„In te lek tu a las“ – aki vaiz džiai ne ga ty vi 
są vo ka, ku rią jis prie ši no „pa trio tui“, 
na ci jos in te re sų gy nė jui. Laiš kas ir 
jo su kel ti de ba tai su ko si apie na ci jos 
ver ty bių ir Zo la iš kel tų „tie sos“ bei 
„tei sin gu mo“, kaip aukš čiau sių ver
ty bių, prieš prie ši ni mą.

Pa ra šy ti laiš ką Zo la pa ska ti no teis
mo pro ce sas, vy kęs 1894 m., api pin tas 
dau gy be ne aiš kių ap lin ky bių ir, vie
šuo me nės aki mis, be pa grin do for mu
luo ja mų kal ti ni mų vals ty bės išda vi
mu, pa si bai gęs kal ti na mo jo Al fredo 
Dre y fu so nu tei si mu. Zo la rei ka la vo 

aka de My Bė

Ga lios trau ka ir in te lek tu a lų 
pra lai mė ji mas

TOMAS DAUGIRDAS

Pa reiš ki mais Man nas už kir to sau 
ke lią į tė vy nę. 1936 m. iš jo at imta 
Vo kie ti jos pi lie ty bė bei kon fis kuo ta 
nuo sa vy bė Ba va ri jo je. 

Prieš ka rą ir iki pat ka ro pa bai gos 
Man nas, gy ven da mas Švei ca ri jo je ir 
Ame ri ko je, ne si lio vė sie kęs pa veik ti 
vie šą pa sau lio vi suo me nės nuo mo nę. 
Jis pa sa kė ne vie ną aud rin gą kal bą 
prieš na cio nal so cia liz mą, ak ty viai da
ly va vo Vo kie čių Trem ties Aka de mi jos, 
įkur tos vie no žy miau sių na cio nalso
cia liz mo prie šų Löwens tei no prin co 
Hu ber to, veik lo je. Dar ne pra si dė jus 
ka rui, Ame ri ko je ve dė ra di jo lai das 
Deut sche Hörer!, kaip daž nai pa brė
žia ma, vel tui siek da mas bū ti iš girs tas 
pa čių vo kie čių.

Vo kie čių in te lek tu a lų sa vi mo nė je 
nuo XIX a. bu vo da ro mas skir tu mas 
tarp Macht ir Geist, po li ti nės ga lios ir 
tau tos dva sios, tarp val džios ir mo ra
lės. Į val džią at ėjus po li ti nei par ti jai, 
be si skel bian čiai tau tos dva sios sau
go to ja, in te lek tu a lo po zi ci jos pa si
rin ki mas ne ga lė jo rem tis įpras to mis 
ver tė mis. Man nas el gė si kaip tik ras 
„ne pa trio tas“, iš da vi kas to, kas šven
ta na ci jai, tra giš kus įvy kius Eu ro po je 
ver tin da mas kaip są ly go tus ro man ti
nės vo kie čių na ci jos dva sios, at me tu
sios hu ma niz mo dva sią, ra cio na lu mą 

bei tie sos pa ieš kas.
Ne ten ka abe jo ti, kad 

po li ti nė ga lia, ga lin ti pa
nau do ti vi sas prie mo nes 
įsi tvir tin ti, yra daug ga
lin ges nė už in te lek tu a
lų ver ty bi nes įžval gas. 
Pra dė ję tie sio gi nę ko vą 
su ga lia, in te lek tu a lai 
pa smerk ti pra lai mė ti. 

pro ce so re vi zi jos. Ki lus skan da lui, pro 
ce sas bu vo at nau jin tas, o Dre y fu sas 
iš tei sin tas. „Zo la–Dre y fu so by la“ bu vo 
to kia sen sa cin ga bei tie sio giai pa lie tė 
pran cū zų na ci jos in te re sus dar ir dėl 
žy diš kos Dre y fu so kil mės.

Zo la pa reiš ki mas ver tin ti nas kaip 
pir mas vie šas ir iš girs tas in te lek tua lo 
iš šū kis po li ti nės ga lios spren di mui, 
pa ska ti nęs in te lek tu a lus su skil ti į dvi 
gru pes, gi nant skir tin gas ver ty bes: 
ma to mas, aiš kiai iš reikš tas na ci jo je, 
su for muo tas is to ri nių ap lin ky bių bei 
po li ti nių spren di mų, ir aukš čiau sias 
„tie sos“ ir „tei sin gu mo“ ver ty bes, ku
rio mis rė mė si Zo la ar gu men tai.

Pra ei to am žiaus pa bai go je Pran cū
zi jos kul tū ros pa sau lio žmo nėms kilu
sios bū ti ny bės rink tis tarp „pa trio to“ 
ir „in te lek tu a lo“ šia me ra di ka liais 
po li ti niais spren di mais pa žen klin ta
me šimt me ty je ne iš ven gė ir ki tų ša lių 
in te lek tu a lai. Pa si rin ki mo ga li my bės 
for mu luo ja mos skir tin gai, jos rė mė si 
re a lios po li ti nės ga lios pa lai ky mo ir 
dva si nių ver ty bių prieš prie ša. Daž nai 
ir ter mi nas „in te lek tu a las“ po liti nės 
ga lios, vi suo me nės, na ci jos są mo nė je 
iš kil da vo kaip keiks ma žo dis. Taip jį 
ver ti no Tre čia sis Rei chas.

1933 m. bū da mas už sie ny je, ra šy
to jas Tho mas Man nas iš gir do, kad 
Vokie ti jo je į val džią at ėjo 
Hit  le ris. Jis, ne tu rė da
mas iliu zi jų dėl Hit le rio 
už mo jų, vie šai reiš kė sa vo 
nuo mo nę, ku ri, at si žvel
giant į tai, kad 1929 m. 
ra šy to jas bu vo ga vęs No
be lio pre mi ją, ne ga lė jo 
bū ti ne iš girs ta ne tik pa
sau ly je, bet ir Vo kie ti jo je. 
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aka de My Bė

Zo la ir Man no, iš skir ti nių as me ny bių, 
per ga lin ga veik la ver tin ti na kaip in te
lek tu a lų veik los iš im tis, o ne tai syklė. 
Daug daž nes nė ir aki vaiz des nė yra 
ten den ci ja sa va no riš kai ar prie var ta 
in te lek tą pa jung ti po li ti nei ga liai. 
Pri si min ti na kad ir fi lo so fo Mar ti no 
Hei deg ge rio kal ba, pa sa ky ta rek to
riaus pos to ga vi mo pro ga 1939 m., 
ku rio je jis at vi rai pri ta rė na ciz mo 
ide a lams. 

Kai ku rių Lie tu vos in te lek tu a lų 
pa reiš ki mai ne pri klau so mo je Lie tu
vo je iš reiš kė dva sios pa jun gi mo ga liai 
nos tal gi ją, no rą, kad val džia kel tų 
tiks lus in te lek tui, su for muo tą so viet
me čiu, sa vo ruož tu są ly go tą Ru si jos 
„in te li gen ti jos“ sluoks nio at si ra di mo 
ir for ma vi mo si is to ri jos. Ru si jo je „in
te li gen ti ja“ at si ra do XIX a. po li ti nės 
vi suo me nės sty giaus są ly go mis. Švie
siau si vi suo me nės at sto vai, ne tu rin tys 
jo kios ga li my bės pa veik ti po li tinę Ru
si jos ga lią ir su vok da mi Ru si jos po li ti
nės kul tū ros at si li ki mą, ma nė esan  tys 
ypa tin gos mi si jos vi suo me nė je ne šė jai. 
In te li gen ti ja po li ti za vo si, siek da ma 
la vin ti ir po li tiš kai švies ti vi suo me
nę. Rem da ma sis šia jos sa vi mo ne bei 
in te li gen to pa tir ti mi Le ni nas tei gė, 
kad ji esan ti po li ti nės revo liu ci jos in
stru men tas. Po re vo liu ci jos šį ak ty vų 
vi suo me nės ele men tą ga li ma su tram
dy ti tik pa jun giant po li ti nei ga liai. 

Dva sios prie ši ni mas ga liai so viet me
čiu ne tik ne til po į „in te li gen to“ veik los 
api brė ži mą, ta čiau bu vo ryž tin gai rep
re suo ja mas. In te li gen tai, ve dę Ru si jos 
vi suo me nę į re vo liu ci ją ir su for mu la vę 
jos už da vi nius, naujo je vi suo me nė je 
ta po neut ra li zuo ta kla se, vie ni jan čia 
vi sus iš si la vi nu sius žmo nes ir ne sie ja
ma su ko kiu nors iš skir ti niu po žiū riu 
į vyks mą vi suo me nė je. Bol še vi kų re
vo liu ci jos per ga lė reiš kė in te li gen ti jos 
pra lai mė ji mą, jos au to no mi jos pra ra
di mą. Įsi trau kę į po li ti nę ko vą, Ru si jos 
in te li gen tai bu vo pri vers ti dva sią skir ti 
tar nau ti ga liai.

Po ka ro so vie ti nė je Lie tu vo je Ru si
jos pa vyz džiu su si for ma vu si so vie ti nė 
in te li gen ti ja pe rė mė jos sa vi mo nę. 

So vie ti nei in te li gen ti jai dva sios pa
jun gi mas ga liai bu vo sa vai me su pran
ta mas da ly kas. Ga lia to le ruo da vo jos 
ne pa klus nu mą, kai ku rias ne pa to gias 
te mas, jei tai ne įgau da vo dva sios 
prieš prie ši ni mo ga liai for mų. Joks 
po li tiš kai lais vas vie šas in te lek tu a lo 
in di vi du a lios po zi ci jos iš reiš ki mas, 
juo la biau sim bo li nis ga lios pra lai
mė ji mas, in te lek tu a lams ir juos pa
lai kančiai vi suo me nei tuo me tu bu vo 
neįsi vaiz duo ja mas. Po li tiš kai lais va 
in te lek ti nė veik la ga lė jo vyk ti tik 
po grin dy je. „Kro ni kos“ ren gė jai ir 
pla tin to jai, ki ti vie šai ma žai pa ste
bi mi in te lek tu a lai po grin di nin kai, 
sa vo veik lą rė mę dva sios prie ši ni mu 
ga liai, bu vo vie nin te liai Zo la ir Man no 
ti po in te lek tu a lai Lie tu vo je, su ge bė ję 
prieš  prie šin ti ne po li ti zuo tos dva sios 
ver ty bes vy rau jan tiems rep re si nės 
po li ti nės sis te mos ide a lams.

Vi sais lai kais di džiau sias ma sa las 
in te lek tu a lams bu vo ga li my bė tie sio
giai da ly vau ti po li ti nė je veik lo je, pri
si dė ti prie po li ti nės ga lios spren di mų, 
ką jie ne re tai su vo kė kaip in te lek to 
ga lios lai mė ji mą. Tam neat si spy rė 
dar Pla to nas: in te lek tu a lai ge riau siai 
ži ną, kaip su for muo ti to bu lą vals ty bę 
ir kaip ją ge riau siai val dy ti, kaip ga lią 
pa jung ti dva siai. At ro do, nie ko ne ga li 
bū ti pa trauk liau in te lek tu a lui, kaip 
pa siek ti po li ti nės val džios vir šū nę, 
taip su sie jant in te lek ti nę įžval gą ir 
ga lė ji mą ją įgy ven din ti prak tiš kai, 
val dant re a lią, o ne vien ver ty bių 
galią. Šioms vi lio nėms, pa skel bus 
ne pri klau so my bę, pa si da vė ir Lie
tu vos in te lek tu a lai. Są jū džio sėk mė 
su for ma vo si tu a ci ją, ku rio je Lie tu vos 
in te lek tu a lai, ini ci ja vę na cio na li nį 
po li ti nę per ga lę iš ko vo ju sį ju dė ji mą, 
priva lė jo rink tis – tar nau ti nau jai 
po li ti nei ga liai ar at si trauk ti nuo jos. 
Ka dan gi po li ti nės struk tū ros bu vo 
sil p nos, dau ge lis ak ty vių vi suo me nės 
inte lek tu a lų sa vo mi si ja laikė jų  
formavimą.

Šian dien po li ti niam gy ve ni mui pro
fe sio na lė jant, į po li ti ne veik la už si i
man čius in te lek tu a lus kas die ny bės 

aiš ku mo pa si il gu sio je vi suo me nė je 
žiū ri ma be pa si ti kė ji mo. Ste bint po
li ti nes prieš rin ki mi nes dis ku si jas, 
bu vo ga li ma pa ste bė ti, kad in te lek tas, 
ska ti nęs po li ti nio ar gu men ta vi mo ir 
po li ti nės ko vos sub ti ly bių at si ra di mą, 
trau kia si iš po li ti kos, kad dva sia atsi
ski ria nuo ga lios. In te lek tu a lai no rom 
ne no rom pa lie ka ak ty vią po li ti ką. 
Ro lan do Pa vi lio nio be są ly giš kas po
li ti nės val džios sie ki mas šian dien jau 
ga li bū ti ver tin ti nas kaip nyks tan tis 
reiš ki nys, pa ska tin tas as me ni nių am
bi ci jų, o ne įpras tas bū das įpras min ti 
in te lek tu a lui sa vo dva si nę veik lą. 

De šimt ne pri klau so my bės me tų, 
kai dau gy bė Lie tu vos in te lek tu a lų, 
ne ma žai bu vu sių so vie ti nių in te li
gen tų vei kė for muo da mi po li ti nės 
ga lios struk tū ras ar ko vo jo dėl po li ti
nės val džios, ga li bū ti ver tin ti ni kaip 
Lie tu vos in te lek tu a lų pra lai mė ji mas 
ga liai. Ir ne vien dėl  to, kad žlu gus 
se na jai ide o lo gi jai, in te li gen tai kaip 
kla sė pra ra do iš skir ti nį vaid me nį 
vi suo me nė je. Pas ta rai siais me tais 
ga na daž ni vie ši, tie sio giai po li ti ko je 
ne vei kian čių in te lek tu a lų pa reiš ki mai 
ro do, kad jie sa vo prak ti nės veik los 
ne su vo kia kaip at sie tos nuo po li ti kos, 
in te lek ti nio gyve ni mo – kaip au to no
miš ko po li ti niam. 

Ne gin čy ti na, kad ne sant pro fe sio
na lių po li ti kų, in te lek tu a lai Lie tu vo je 
at li ko mil ži niš ką vaid me nį, kur da mi 
po li ti nes struk tū ras. An tra ver tus, 
di džiau sias in te lek to pa stan gas nu
krei pus kur ti po li ti nį gy ve ni mą, aki
vaiz džiai nu ken tė jo dva si nės veik los 
laukas, bu vo lė tai ku ria ma in te lek ti nė 
ne po li ti zuo ta dis ku si jų ter pė. To dėl 
iki šiol ken čia vi suo me nės, lė tai besi
va duo jan čios iš to ta li nio jos gy ve nimo 
po li ti za vi mo, sa vi vo ka. Tik šiandien, 
pra ėjus de šim čiai ne pri klau so my bės 
me tų, ga lią su for ma vu siems ir jai pra
lai mė ju siems Lie tu vos in te lek tu a lams 
pa ga liau nuo jos at si trau kiant, ga li ma 
ti kė tis, kad dva sia at si skirs nuo ga lios, 
o in te lek ti nis gy ve ni mas įgaus to kius 
pat au to no miš kus pa grin dus kaip ir 
vals ty bė. 
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Ado mas Jakš tas Lie tu vos kul tū ro je yra vie nas di  
džiau  sių en cik lo pe dis tų ir kū ry bi nių uni ver sa lis tų. 
Ne leng va pa sa ky ti, ku ri jo veik los sri tis reikš min ges
nė. „Tik kai bus nuo dug niai iš ana li zuo ti jo raš tai, jo vi
suo me ni nis, tau tinis vei ki mas, kai bus iš stu di juo ta jo 
gau sin ga ne vie nos sri ties klau si mais ko res pon den ci ja 
ir to ji kom pli kuota jau nie siems jau ne leng vai su pran
ta ma ap lin ka, ku rio je jam te ko dirb ti, kai tų stu di jų 
re zul ta tai de ra mo je su ges ty vio jo je for mo je bus vie šu
mon pa teik ti, tik ta da ir pla tes nei vi suo me nei prel. Al. 
Damb raus koAdo mo Jakš to as me ny bė at si skleis tik
ra ja me im po zan tiš ka me di din gu me“1. Kol kas dau
giau sia nag ri nė tos Jakš  to, kaip fi lo so fo ir li te ra tū ros 
kri ti ko, pa žiū ros2. Ma žiau ty ri nė ta ki ta jo dau gia ly pės 
veik los sri tis – va do va vi mas vi suo me nei per spau
dą, pub li cis ti ką3, krikš  čio niš kos kul tū ros ren ti mas 
ir sin te ti ni mas. Šis veik los ba ras bu vo ir te bė ra gal 
ma žiau pa ste bi mas Jakš to kū ry bo je, bet kaip tik čia jis 
ta po „vie nu iš pa čių di džių jų po va lan či nių ka ta li kiš kų 
Lie tu vos stul pų– vei kė jų“ (My ko las Bir žiš ka). Šis „pro
to as ke tas“ (Juo zas Ere tas) kone vie nas for ma vo XX 
a. pra džios lie tu vių in te li gentiš kos vi suo me nės vei dą.

Rū Pes tis Dėl kRikŠ čio ny Bės iR 
kul tū Ros sin te zės

XIX a. pa bai go je – XX a. pra džio je tau ti nį at gi mimą 
im ta su pras ti ne tik kaip tau ti nį ap si spren di mą ir su 
si pra ti mą. Jau nuo Mo tie jaus Va lan čiaus lai kų 
jis klos  tė si į tau ti nę kul tū ri nę ko vą. XX a. pra džio je 
de rin ti tau ti nį, kul tū ri nį pra dus ir krikš čio ny bę 
dar anks  čiau už „Drau gi ją“ ėmė si „Vil tis“. An ta nas 
Smeto na su pra to, kad di džiau sias in te li gen tų vie ny
bės kliu vi nys – „kul tū rin gu mo sto ka“. Tik  „Vil tis“ 

ne su ra do kon kre čių spren di mų, kaip telk ti ir de rin ti 
mi nė tas jė gas. Jakš tas Kau ne nuo 1905 m. at si sa kė bet 
ko kios pri va lo mos baž ny ti nės tar ny bos – „ėmė si lais vo 
lie tuviš kos re li gi nės kul tū ros dar bo“ (Juo zas Tu mas)4. 
Ga  li ma spė ti, kad vie na „Vil ties“ šios kryp ties dar bo 
ne pa si se ki mo prie žas čių – pa stan gos la biau rem tis 
tau  ty be ir do ro ve, už mirš tant, jog „Ka ta li kų Baž ny
čia pa dė jo tvir čiau sius mū sų kul tū ros pa ma tus [...]. 
Draug su ti kė ji mo at gi ji mu kils do ra, plė to sis kul tū ra, 
ge ryn eis vi sas gy ve ni mas“5. Taip nu žy mi mos kiek
vie no as mens ir luo mo pa ko pos, ir ei liš ku mas ke ly je 
į tau tos or ga niš ką vie ny bę. O tas ke lias nuo pir mo jo 
„Drau gi jos“ nu me rio – „po zi ty vus kul tū ros dar bas, 
idė jų drau gys tė“ ir ra gi ni mas pa tiems su si kur ti sa vo 
kul tū rą. „Drau gi ja“ bu vo ka ta li kų in te li gen tų žur na
las, bet kul tū ri niais ir moks li niais klau si mais bu vo 
at vi ras vi siems ben dra dar biams. Ne sky rė „nei vie nos 
li te ra tūros vei ka lų rū šies, nei vie nos moks lo ša kos, 
nei vie no svar bes nio Baž ny čios, vi suo me nės bei po li
ti kos klau si mo“. Ne dė jo tik tai, kas bu vo „prie šin ga 
krikš čio nys tės prin ci pams, ka ta li kų re li gi jai ir Lie tu
vos la bui“. Čia bend ra dar bia vo kai ku rie ne ka ta li kai 
ar ki tų pa žiū rų inte li gen tai. Prieš Pir mą jį pa sau li nį 
ka rą tai bu vo vie nin te lis to kios pla čios ap im ties ir 
aukš to moks li nio ly gio kul tū ros žur na las Lie tu vo je. 
„Drau gi ja“ sten gė si ap im ti vi są re li gi nį, tau ti nį, po li
ti nį Lie tu vos gy ve ni mą: li te ra tū rą, moks lą, po li ti ką, 
Baž ny čios ir te olo gi jos da ly kus, kri ti ką ir Lie tu vos 
gy ve ni mo ap žval gas.

Žvel giant nuo da bar ti nių kul tū ro lo gi jos aukš tu mų, 
kul tū ros ug dy mo, at ski rų kul tū ros sri čių ir krikš čio
ny bės sin te zės pro ble ma ga li at ro dy ti be maž anachro 
niz mas. Juk jau „Drau gi jos“ lai kais vy ko pa kan ka mai 
ryš ki ir stip rė jan ti moks lų spe cia li za ci ja ir di fe ren

aR Pa se no aDo mas jakŠ tas?
krikš čio niš kos kul tū ros ug dy mas „Drau gi jo je“ XX a. pra džio je

Ge di mi nas Mi ke lai tis
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cia ci ja. Vis dėl to de rė tų at kreip ti rei kia mą dė me sį į 
pri mirš tas ar ne iki ga lo iš ryš kin tas pa ties Jakš to pa
sau lė žiū ros nuo sta tas ir į XX a. pra džios mū sų sva rios 
pub li cis ti kos anuo me ti nį ak tu a lu mą. Ne abe jo ti na, kad 
at gims tan čios Lie tu vos dva si nes lin kmes dau giau sia 
for ma vo spau da, t. y. pub li cis tai, tik rie ji vi suo me
nės ir tau tos va dai. Juk Jo nas Ba sa na vi čius ne dėl 
moks li nių ar tau to sa ki nių dar bų, o Vin cas Ku dir ka 
ne dėl li te ra tū ri nių kū ri nių ta po tau tos va dais. „A. 
Damb raus kasJakš tas ir J. Tu masVaiž gan tas bu vo 
žy miau si ka ta li kų spau dos pub li cis tai, o dėl to ir žy
miau si ka ta li kiš kos vi suo me nės pa žiū rų for muo to jai, 
jos ke lio at ei tin grin dė jai.“6

Jakš tas nė ra spe cia liai ra šęs apie krikš čio niš ką kul
tū rą. Tai pa de da at sek ti jo skelb ta pil nu ti nės tie sos 
(re li gi jos, fi lo so fi jos ir po zi ty vaus moks lo) sin te zė, kurią 
jis sten gė si prak tiš kai įgy ven din ti, jo straips niuo se 
at si spin din čios pa sau lė žiū ri nės nuo sta tos, vie nas ki tas 
kon kre tus pa si sa ky mas (pvz., laiš ke Sta siui Šal kaus
kiui 1913 10 31: „pa ban dy ti iš riš ti klau si mą apie Baž
ny čios ir kul tū ros sin te zę. Bra vo! Yra tai iš tik rų jų ak
tu a liau sias šian dien klau si mas. Aš ir pats ne maž apie 
jį gal vo jau ir jei iki šiol apie jį nie ko be veik nera šiau, 
tai vien dėl to, kad bi jo jau jo sun ku mo ir pla tu mo“7) 
ir pa ga liau ki tų „Drau gi jos“ ben dra dar bių teks tai.

Jakš tas kū rė tau ti nę fi lo so fi nę sin te zę, nors ją sun ku 
bū tų pa va din ti ko kia nors sis te ma. Prie „moks lo ir ap
skri tai in te lek tu a li nės kul tū ros“ ug dy mo jis pri si dė jo 

„ne tie sio gi niu bū du“8, re da guo da mas „Drau gi jos“ žur
na lą, po le mi zuo da mas su ki tais moks li nin kais, bū da
mas „vi sos kar tos dva si niu tė vu“ (Vaiž gan tas).

ak tu a ly Bių aPo lo Ge ti ka

Ko kios yra Jakš to, lie tu vių li te ra tū ros kri ti kos lai ky
to dog ma ti šku ir val din gu nor ma ty vi nės es te ti kos kū
rė ju, pa sau lė žiū ros do mi nan tės ir „gy ve ni mo bei ak tu
a ly bių fi lo so fi ja“9 šiuo „Drau gi jos“ lei di mo lai ko tar piu? 
Kaip tai vei kia ir at si spin di „Drau gi jos“ žur na lo vei de?

Vi sų pir ma ne de rė tų iš leis ti iš akių ben dro pa saulė 
žiū ri nio XIX a. pa bai gos – XX a. pra džios kon teks to. 
XIX a. ant ro je pu sė je pra si dė jo ne tik po zi ty viz mo, 
ma te ria liz mo ir me ta fi zi kos, dva sios moks lų aki sta ta, 
bet taip pat idė ji nė at eiz mo ir at nau ji na mo re li gi nio 
gyve ni mo ko va. Pa sau lė žiū ri nės ko vos gai res, „tei
sin gai nau do jant fi lo so fi ją“, nu ma tė en cik li ka Aeter ni 
Pa t ri, prieš krikš čio nių ti kė ji mo prie ši nin kus siū liu si 
„ga lin gą ir tvir tą dok tri nos pe ną“10.

Iš Baž ny čios Ma gis te riu mo im pul sų pa sau lė žiū ros 
ba ta li joms dau giau sia da vė po pie žiai Le o nas XI II ir 
Pi jus X, skel bę ofi cia lią ko vą prieš mo der niz mą kaip 
ere zi jų san kau pą ir jį pa smer kę en cik li ko se Pro vi den
tis si mus Deus (1893), Pa scen di (1907), dek re te Lamen
ta bi li (1907). An ti mo der nis ti nes Baž ny čios nuosta tas 
kurs tė nuo XIX a. vi du rio aiš kiai an ti kle ri ka li nė ir 
an ti baž ny ti nė eu ro pie tiš ko li be ra liz mo po le mi ka, ku

ria bu vo sie kia ma re li gi jos klau 
si mus ir religi nę gy ven se ną iš
stum ti iš vie šo jo į as me ni nio gy
veni mo sfe rą. Dau giau ar ma žiau 
li be ra liz mo pa veik ti krikš čio nys 
mo der nis tai ban dė nau jai aiš kin ti 
krikš čio ny bės mi si ją, at si žvelg da
mi į se ku lia ri za ci jos iš šū kius vi 
suo me nė je, so cia li nių klau si mų 
pro ver žį, gam ta moks li nę (ma  te ria
lis ti nę, scien tis ti nę, po zity vis ti nę) 
pa sau lio in ter pre ta ci ją, te olo gi jos 
ne prak tiš ku mą ir ne gy ve ni miš ku
mą, reli gi nio pa tyri mo, kaip sa
va ran kiš kos te olo gi nio mąs ty mo 

„objektyvės tiesos apologijoje mėgėją Dovydaitį neša dr. kun. maliauskis ir 
prof. Dambrauskis. Gira šoka džiaugdamos“ (vaižgantas). 
Dail. adomas varnas. ant politikos laktų. 1922
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ka te gori jos, pa brė ži mą. Stip riau sias mo der niz mo ir 
an ti mo der niz mo gin čas vy ko dėl dog mų, Ap reiš ki mo 
ir gam ta moks li nių, is to ri nių–k ri ti nių me to dų san ty
kio. Ar mo der nis ti nis (Al fre do Loi sy, Ge or ge Ti rello, 
Fried ri cho von Hüge lio, Ro mo lo Mur rio) is to ri nio–kri
ti nio me to do tai ky mas ti riant Šv. Raš tą ir Baž ny čios 
iš ta kas ne su re lia ty vi na Ap reiš ki mo ir dog mų?11 Ver
ty bi nės, re li gi nės ir vi sų pir ma pa sau lė žiū ri nės lūž
tvės si tu a ci jo je, kai tra di ci nės, kon ser va ty vios re li gi nio 
gy ve ni mo ly tys ne ati ti ko, ne bu vo pri si tai kiu sios prie 
nau jų gam tos bei hu ma ni ta rinių moks lų lai mė ji mų, 
kai scho las ti nė teo lo gi ja ta po tik aka de mi ne, ne gy
ve ni miš ka spe ku lia ci ja, su sig rieb ta at nau jin ti fi lo so
fi ją, kaip pa sau lė žiū ros pa ma tą. Ir moder nis tai, ir 
an ti mo der nis tai su ti ko, kad kaip tik fi lo so fi ja tu rin ti 
sin te ti nan čią ga lią re for muo ti pa sau lė žiū ros kar ka
są – te ori nių prin ci pų ir žmo gaus bū do sri tis. 

Tiek Baž ny čios Ma gis te riu mo nu ta ri mai apie mo der
nis tų ir in teg ra lis tų po le mi ką, tiek ne os cho las ti nio, 
neoto mis ti nio krikš čio niš ko mąs ty mo re for ma vi mo 
pa ieš kos ga na iš sa miai at si spin dė jo XX a. lie tu vių 
spau do je, ypač „Drau gi jo je“. Tik, kaip tei sin gai pa ste
bė ta, pa sau lė žiū ri nė po zi ty vis ti nio lais va ma niš ku mo 
ins pi ruo ta kon fron ta ci ja vy ko ne tarp to mis tų ir ne
oto mis tų kaip Va ka ruo se, o tarp „or to dok si nio teiz mo 
ir lais va ma ny bės“12. 

Ty ri nė to jų jau se niai pri pa žįs ta ma13, kad ru sų ni hi
liz mo ir len kų po zi ty viz mo pa veik ta Mask vo je, Pe ter
bur ge, Var šu vo je moks lus bai gu si pa sau lie ti nė in te li
gen ti ja pra dė jo, ypač nuo „Auš ros“ lai kų, idė ji nės 
dife ren cia ci jos pro ce są, prieš ku rį ofen zy vą nu krei
pė vi sų pir ma ka ta li kų dva si nin kai ir krikš čio ny bės 
prin ci pų gy nė jai. Krikš čio ny bės ir an ti krikš čio ny bės 
kovos pa grin di ne te ma ta po moks las. An ti krikš čio niš
kų nuo sta tų in te li gen ti jos tei gi mu, gam ta moks li nis 
po zi ty viz mas ir ma te ria liz mas ieš ko tie sos ir iš sklai
do ti kė ji mo prie ta rus. Ko va su at eis ti nė mis ir be die
viš ko mis XIX a. pa bai gos – XX a. pra džios įta ko mis 
gim dė re li gi nę apo lo ge ti ką ne kaip te olo gi jos ša ką, o 
„kaip ap si gy ni mą bei gy ni mo si moks lą nuo sta to mų 
„ka ta li ky bei prie kaiš tų“14. Pa sau lė žiū ri nė po le mi ka 
au gi no ir bran di no lie tu viš ką spau dą, apė mė fi lo so fi nę 
ir te olo gi nę min tį, li te ra tū rą, ga li ma sa ky ti, vi są XX 

a. pra džios Lie tu vos dva sios kul tū ros rai dą.

Gy vo sios tie sos ieŠ ko to jas

Pa grin di nis Jakš to sie ki nys to me to „Drau gi jo je“ – 
gy vos tie sos ieš ko ji mas ir ki tų kvie ti mas jos ieš ko ti. 
O gy va tie sa yra pil nu ti nis ži no ji mas (gi les nė te olo gi
jos, ra cio na lios fi lo so fi jos ir po zi ty vaus gam tos moks lo 
sin te zė), per im tas iš Vla di mi ro So lov jo vo ir Jo se fo 
Ma ri jos Ho e nėsWrons kio. Pil nu ti nis ži no ji mas esąs 
ne tik vi sa pu siš kas pa sau lio ir žmo gaus pa ži ni mas, 
bet pa sau lio ak ty vaus ge ri ni mo ir žmo gaus do ro vi nio 
to bu li ni mo prie mo nė ir ke lias. Mū sų mąs ty to jo tei gi
mu, pil nu ti nis ži no ji mas ga li pa dė ti įveik ti kul tū ri nę, 
so cia li nę ir dva si nę šiuo lai ki nio žmo gaus kri zę, ku
rios prie žas tis – ne be su ge bė ji mas ar ne no ras su ras ti 
pil nu ti nę re li gi nę–fi lo so fi nę tie są. „Drau gi ja“ ir bu vo 
pra dė ta leis ti svars tant tie sos pro ble mą: „ka ta li kiš ko ji 
šios ga ly bės laik raš ti ja tu ri du už da vi nius: aiš kin ti 
ti kė ji mo tie sas ir gin tis nuo prie šų pul di nė ji mo“15. 

XX a. pra džio je tie sos su vo ki mo plokš tu mą kė lė dy
lan čios po zi ty vis ti nės ma te ria lis ti nės pa žiū ros, pro tes 
tan tiš kas ir ka ta li kiš kas mo der niz mas, pa si rė męs 
paty ri mo ir jaus mo pri ma tu, bet di džiau sias pa vo jus 
krikš čio niš kai kul tū rai – tiek ka ta li kų, tiek ki tų in te
li gen tų pra gaiš tin gas vien pu siš ku mas ir pro to siau ru
mas. Tie sos mei lei di džiau sia kliū tis – „na tū ra liškas 
žmo gaus jaus mų pa kry pi mas ar ba pri si ri ši mas prie 
ko kių nors in te re sų“16. Pir miau sia čia truk do fi lo so finis 
dog ma tiz mas ir pa sau lė žiū ri nė dez orien ta ci ja bei sek
lu mas: „gir dė da mas prie ka te kiz mo sa ki nių pri plaktas 
pa lai kas pa žiū ras iš per se nė ju sių ir aiš kiai klai dingų 
moks lo te ori jų, jau nas in te li gen tas maz go ja si ran kas 
ir ati duo da krikš čio ni ją krau ją iš troš ku siems niek
šams, kad ją nu ga la by tų.

Bet ši to kia kri ti ka – tai ne tie sos ir tei sy bės kri ti ka 
[...] [Ji] pri va lo su ži no ti ir iš gvil den ti pa tį pa žiū ros 
bran duo lį, o ne vir šu ti nę jos iš vaiz dą“17. Pran ciškus 
Būčys18, An ta nas Kau pas19, Me čis lo vas Rei nys20 kon
sta ta vo, kad to me to in te li gen tai ti kė ji mą ta pa ti na su 
dog ma tiz mu ir ma no, kad jis ne tu ri jo kio ra cio na laus 
pa grin do. To kia klai din ga su vo ki mo prie žas tis – siau
rap ro tys tė dėl di de lės moks lo ir kul tū ros sto kos. „Kur 

10 le o nas Xi ii, „en cik li ka „aeter ni Pa tri“, in: Logos, 1999, nr. 17, 
p. 134. 

11 schif fer le a., MarcelLefebvre–ÄrgarnisundBesinnung.Fragen
andasTraditionsverständisderKirche, ke ve la er, 1984, s. 104–105; 
len zern we ger j., stoc kmei er P., amon k., zin nhob ler R., Katalikų
Bažnyčiosistorija, vil nius, 1997, t. 2, p. 144–145.

12 Poš ka a., „ne oto mis ti nės fi lo so fi jos sa vi tu mai lie tu vo je“, in: To-
mizmas:praeitisirdabartis, vil nius, 1999, p. 390.

13 amb ra ze vi čius j., „ide o lo gi nių gru pių san ty kiai „auš ros“ ir 
„varpo“ ga dy nė je“, in: Krikščionybė Lietuvoje,kau nas, 1938,  
p. 229; amb ra ze vi čius j., Lietuviųrašytojai, kau nas, 1938, p. 146; Gir
nius j., „krikš čio ny bės ir at eiz mo grum ty nės mū sų tau to je“, in: Aidai, 

1986, nr. 1, p. 9; jakš tas j., Dr.JonasŠliūpas, Šiau liai, 1996, p. 121.
14 yla s., Lietuviųapologetinės literatūrosbibliografija, kau nas, 

1935, p. 1.
15 jakš tas a.,Mūsųnaujojiliteratūra(1904–1923), kau nas, 1923, 

t. 1, p. 622.
16Bū čys P., „tie sos ieš ko ji mas“, in: Draugija, 1907, nr. 3, p. 235.
17 Būčys P., „tie sos ieš ko ji mas“, in: Draugija, 1907, nr. 4, p. 344.
18 Būčys P., „ti kė ji mas, jaus mai ir pro tas“, in: Draugija, 1907, nr. 5; 

Būčys P.,„Baž ny čios gy vy bės jė ga“,in: Draugija, 1908, nr. 20. 
19 Pa trim pas, „su ti kė ji mu ar be ti kė ji mo“, in: Draugija,1908, 

nr. 20.
20Rei nys m., „ar yra prieš ta ra vi mas tarp ti kė ji mo ir gam tos moks lų?“, 
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kul tū ra žlun ga, ten ka ta li ky bė nyks ta“21, o Die vo sam
pra ta tie sio giai pri klau so nuo tau tos kul tū ros ly gio. 
Jakš tas ban do diag no zuo ti at eis ti nio, ma te ria lis ti nio, 
in dife ren tiš ko pa čių ka ta li kų ne su pra ti mo ir prie šiš ku
mo ka ta li ky bei prie žas tis. Po li ti nis des po tiz mas, po li ti
nės lais vės su var žy mas, as mens tei sių su siau ri ni mas, 
ti kė ji mo dog ma tiz mas yra tik ap raiš kos pa grin di nės 
prie žas ties – „Žmo nių pro to ir va lios siau ru mo“ („Ša lin 
siau rap ro tys tė!“, 1907, Nr. 9). Vi sų pir ma jis už ker ta 
kelią siek ti pil nu ti nės re li gi nės ir fi lo so fi nės tie sos, 
iš krai po ti kė ji mus, su plokš ti na fi lo so fi nes ir moks lo 
sis te mas. Pro to pla tu mas daž nai nė ra ta pa tus pro to 
di du mui, pvz., Dar wi nas, Flam ma rio nas, Tols to jus, 
Le  ni nas. Pro to siau ru mas pa si reiš kia tuo, kad žmo nės, 
pa ži nę tik vie ną tie sos da lį, lai ko ją ab so liučia tie sa. 
To kie žmo nės, Jakš to tei gi mu, yra „pus min ty to jai“ 
ar ba tie siog „pus gal viai“, nes su ab so liu ti na re li gi nį, 
fi lo so fi nį ar ba moks li nį tie sos as pek tą ir at ski ria jį 
nuo ki tų. „Pla čiap ro čiai min ty to jai“, pvz., Aris to te
lis, Tomas Ak vi nie tis, Ho e nėWrons kis, So lov jo vas, 
„trokš ta vis ką su pras ti ir iš aiš kin ti, tam tiks lui jie nė 
vieno fak to ne iš ty rę ne at me ta. Tik ri min ty to jai ieš ko 
vi siš kos vi sų svar biau sių moks lų sin te zės“. „Pla čia

pro čiai“ mąs ty to jai nuo „siau rap ro čių“ ski ria si tuo, 
kad „pir mie ji ieš ko ge ros iš min ties, ant rie ji „ten ki nas 
vien šal tu moks lu, pir mie ji sten gias sa vo ty ri muo se 
pri eiti pir mą ją vis ko prie žas tį, ant rie ji daž niau siai tą 
prie žastį ar ba vi sai at me ta, ten kin da mie si ant rykš čių 
prie      žas čių ty ri mu, ar ba, pa ži nę pir mą ją prie žas tį, igno
ruo ja ant rykš čias“22. Kaip Jakš tas pa ta ria ko vo ti prieš 
tą „žli ba kę uzur pa to rę“? Ge riau sią at sa ky mą jis 
re gi pran   cū zų fi lo so fo J. Ser re straips ny je „Re li giji nė 
syntezis“ (1908, Nr. 22, 23). Mū sų žy mu sis sin teti kas 
sten   gia si ug dy ti in te li gen ti jos re li gi nę sa vi mo nę, rem
da ma sis fi lo so fi ja ir moks lu, ska tin ti švie suo me nės re
ligi nį są mo nė ji mą. „Mū sų svie tiš ko ji in te li genti ja daž
nai tu ri gan keis tų nuo mo nių apie ka ta li ky bę. Jei kas 
iš jų ne ne šio ja škap lie riaus, ne kal ba ro žan čiaus, nesi
šlaks to šven tu van de niu įei da mas baž ny čion ir t. t. [...], 
tai jau ma no kaž kaip be nu to lęs nuo ka ta li ky bės“23. 

Rei kia pri pa žin ti, kad XX a. Jakš tas bu vo vie nas 
rim  čiau sių ir pir mų jų te olo gi nės ti kė ji mo sam pra
tos gi lin to jų ir pla tin to jų, pa ste bė ju sių, jog ta ria mas 
Ka ta li kų Baž ny čios „ap mi ri mas“, „su ak me nė ji mas“ 
at si ran dąs dėl ne pil no bei ne tik ro jos pa ži ni mo bei 
gy ves nės re li gi nės min ties sto kos. Jakš tas ypač pa
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in: Draugija, 1910, nr. 47.
21 Būčys P., „Baž ny čia ir so cio lo gi ja“, in: Draugija, 1909, nr. 26, 

p. 273.
22 Damb raus kasjakš tas a., Užgesęžiburiai,kau nas, 1930, p. 423.

23 jakš tas a., „Šis tas apie mo der niz mą už ru be žy je ir pas mus“,in: 
Draugija, 1912, nr. 66–67, p. 201.

24 jakš tas a.,Raštai, vil nius, 1995, t. 1, p. 180.
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brė žia tikė ji mo pra smės įsi są mo ni ni mo rei ka lą, nes 
vi suo me nė je vy rau ja ar ba „ak lai ti kin tie ji“, ar ba „ak lai 
ne tikin tie ji“. Moks lo ir ti kė ji mo bū ti na jung ties 
są ly ga – „ieško ti ti kė ji mo tie soms moks lo įro dy mo, 
steng tis jas ge riau su pras ti“. „Su ti kė ji mo tie so mis, su 
Baž ny čios dog mo mis pas mus daž niau siai ap si ei na ma 
kaip su vais ti nės žir niu kais: vie ni juos ry ja ne kąs no
da mi, ki ti juos tie siog iš spjau na kaip ko kį ne de ran tį 
ir „svei kam pro tui“ vi sai ne rei ka lin gą da ly ką. Mat 
vie ni ma no, kad ti kė ji mo tie sos – tai pa slap tys, ku rias 
kiek no ri ty ri nėk, tie siog ne su pra si. Ki ti dar griež čiau 
yra įsi ti kinę, kad dog mos – tai tie siog ab sur dai, ku rie 
ver ti ne tyri nė ti, tik vien pa juok ti“ („Trans subs tan
ci jos pa slap tis“, 1908, Nr. 20)24. Tiek mi nė tą fi deis tų 
ag nos ti ciz mą, tiek at eis tų an ti dog ma tiz mą „Drau gi jos“ 
re dak to rius laiko pro to li ga, ti kė ji mą pa ver čian čia 
ne su pran ta mų magiškų for mu lių rin ki niu, žmo gų – 
pa sy viu ti kė ji mo da ly viu, o Die vą – ne iš spren džia mų 
gal vo sū kių da vė ju. Jakš tas, su pran ta ma, ne nau jai 
spren džia kla si ki nį dar To mo Ak vi nie čio iš nar plio tą 
pro to ir ti kė ji mo klau si mą. Žmo gus tu ri pa kan ka mai 
pro to ab so liu čiai tie sai pa žin ti, tik tas pa ži ni mas vi
sa da bus pro ce sas nuo ne ži no ji mo iki ga lu ti nio pa
ži ni mo: „ti kė ji mo tie sos vi sa da bus „iš da lies švie sa, 
iš da lies tam sa, iš da lies su pran ta mos, bet drau ge ir 
tik ros ne pa sie kia mos pa slap tys“. 

Jakš to ori gi na lu mas, kad jis moks lo ir ti kė ji mo jung
ties prie lai da lai ko fi lo so fi ją, o tie są ban do api brėž ti 
pri  si tai ky da mas prie to me to gam tos moks lo ir ben
d rų jų lo gi kos dės nių. Re li gi jos ir kul tū ros sin te zei 
Jakš tas ren čia sa vi tą, ano me to gam ta moks li nį kon
tekstą ati tin kan tį te olo gi nės ar gu men ta ci jos kar ka są 
– kri tiš kai įsi są mo nin tus prin ci pus. To mis ti nę fi lo so
fi jos ir te olo gi jos sin te zę Jakš tas pa kei čia te olo gi jos 
ir at ski rų moks lų sin te ze. Ir lai ko tai pa grin di niu 
fi lo so fi jos už da vi niu. To dėl vi si su kal kė ję re li gi niai 
prie ta rai, siauras sub jek ty viz mas, ob jek ty viais moks lo 
dės niais ne pa muš tos te ori jos su si lauk da vo ašt rios 
jo kri ti kos. Nors kaip te olo gas Jakš tas lai kė si To mo 
Ak vi nie čio mo ky mo, bet ne pri pa ži no ne pri klau so mos 
nuo te ologi jos ir spe cia lių moks lų fi lo so fi jos. „Pa gal 
jį fi lo so fi ja sa vo pa grin dus tu ri nu si sta ty ti, at si žvel
giant į te olo gi jos ir at ski rų spe cia lių moks lų pa žan gą. 
Kai gam tos moks lų hi po te zės ir iš va dos kei čia si, tai 
tu ri keis tis ir fi lo so fi nės sin te zės pa grin dai“25. Jis sie
kė ne te ori nės, ne dog ma tiš kos tie sos, ne baž ny tiš ko 
ti kė ji mo, kai at kal bė ję po te rius, iš mo kę ka te kiz mo 
„grįž ta me ra mia są ži ne na mo, bet ti kė ji mo da ly kai 

ne grįž ta su mu mis“. To dėl nors ir be to mis ti nės fi lo
so fi jos kom pe ten ci jos, Jakš tas raiš kia apo lo ge ti ka pa
si sa ko prieš šven ta dienės ir kas die nės krikš čio ny bės 
per sky rą. Pir ma, filoso fiš kai, t. y. rim tais ar gu men tais, 
dia lek ti niais sam pro ta vi mais, lo giš ka de duk ci ja for
muo ti ka ta li kų in te li gen ti jos įsi ti ki ni mus: „idant tik ra 
Kris taus dva sia gi liau įleis tų šak nis lie tu vių gy ve ni
man, jį pa keltų, su krikš čio nin tų, la biau su vi du jin tų“ 
(„Sub jek ty vu mas ka ta li kų pub li cis ti ko je“, 1913, Nr. 
76)26; an tra, kad krikš čio niš ka pa sau lė žiū ra per smelk
tų po li ti nį, so cia li nį, kul tū ri nį gy ve ni mą, nes „tik ram 
krikš čio niui vi si jo dar bai yra iš ga ny mo dar bai“27.

kuo Šiuo lai kiŠ kas jakŠ tas?

Jakš tas tie sia ra cio na lu mo me to di ką krikš čio niš kai 
kul tū rai ug dy ti. Jis rei ka lau ja kuo dau giau įro dy
mo ir kuo ma žiau pa ro dy mo bei dog ma ti za vi mo. Ši tą 
me to di ką jis ypač tai ko te olo gi nei li te ra tū rai ap tar
ti ir ra gi na ją nau do ti „Drau gi jo je“. Štai Juo za pas 
Skvi rec kas („Šven ta sis Po vi las apaš ta las“, K., 1910) 
pa gi ria mas už tai, kad lai ko si fak to moks li nio pa ži
ni mo lo gi kos: 1) fak to kil mės; 2) esa mos fak to būk lės; 
3) fak to rai dos28. Jakš to tei gi mu, moks las kaip tik 
ban do api brėž ti ta kos ky rą tarp tie sos ir klai dos ir 
moks le, ir tikė ji me. „Tik ras ti kė ji mas vi sa da bu vo ir 
bus rationabileobsequium–pro tin gas pa klus nu mas 
[...]. Krikš čio niš ko ji min tis, kai po tik rai lais va nuo 
prie ta rų, nie ko ne at me ta neištyrus“29. An tra ver tus, 
jis ne gai les tin gai kri ti kuo ja „Drau gi jos“ ben dra dar bio 
Būčio kny gą apie Lur do ste buk lus dėl men ko moks liš
ku mo: kad šis įro dy mui tei kia to kią ver tę, ko kios jis 
ne tu ri. Auto rius ele men ta riai ap ra šęs fak tus ir at li kęs 
tik pir mą ją ty ri nė ji mo fa zę, bet ne pa tei kęs jų kla si fi ka
ci jos ir aiš ki ni mo. Bu čys tik dog ma tiš kai tvir ti nąs, bet 
ne pa tei kia nei fi lo so fi nio, nei te olo gi nio moks li nio kri
te ri jaus, kuo ski ria si ste buk las ir pa pras tas įvy kis. Au
to rius ne pa ro dė, ar Lur de iš tik rų jų bu vo ste buk lai30.

Į žur na lo gy ve ni mą jos re dak to rius įve dė du es mi
nius dės nius: uo les nį krikš čio niš kos tie sos ieš ko ji mą 
ir krikš čio niš kos do ros stip ri ni mą ir puo se lė ji mą, t. 
y. „moks lą ir mal dą, te olo gi ją ir as ke ti ką“31. Jau 
nuo 1907 m. jie tam pa straips nių apie krikš čio niš ką 
so cia li nį mo ky mą gai rė mis: J. Ma tu lai čio (pvz., „Trum
pas iš aiš ki ni mas šių die nų so cia li nio klau si mo“, 1909, 
Nr. 31–32), K. Šau lio „Krikš čio niš ko ji de mok ra ti ja“ 
(1907, Nr. 2), Pa trim po „Vi suo me nės psi cho lo gi ja“ 
(1912, Nr. 52: čia iš ryš kin ti svar biau si mi nios po žy

25ku rai tis P.,op.cit., p. 614.
26 jakš tas a.,Raštai, t. 1, p. 296.
27 Ibid., p. 297.
28 žr. jakš tas a.,Mūsųnaujojiliteratūra,p. 223.
29 Ibid., p. 615.

30 jakš tas a., „sub jek ty viz mas apo lo ge ti ko je“, in: Draugija, 1912, 
nr. 52, p. 351–367.

31 jakš tas a., „mū sų baž ny ti nio gy ve ni mo rei ka lai“, in: Draugija, 
1910, nr. 44, p. 326.

32 Fo ers te ris F. w.,„Šių lai kų stu den ti ja ir ka ta li kų Baž ny čia“, in: 
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miai: ap kvai ti mas ir pliuš ka vi mas (p. 323), ku riuos 
vė liau ket vir ta me de šimt me ty je iš plė to jo ki ti lie tu vių 
mąs ty to jai, ypač An ta nas Ma cei na), Ka zi mie ro Pal ta
ro ko „So cia lis klau si mas“ (1913, Nr. 81–90) ir kt. 

* * *

Jakš to va do vau ja ma „Drau gi ja“ maž daug nuo 1909–
1901 m., o ypač aki vaiz džiai nuo 1912 m. sten gia si 
jung ti kul tū rą ir do rą, va do vau jan tis ti kė ji mo prin
ci pais. Šiuo as pek tu jau dau giau ra šo ne pats Jakš
tas, o ki ti žur na lo ben dra dar biai. Kul tū ros ir do ros 
jun gi mui čia ypač svar bi pe da go gi ka. Iš ke lia mas pa
grin di nis tuo me tu Lie tu vo je, Len ki jo je, Ita li jo je pe
da go gikos au to ri te tas F. W. Fo ers te ris32. Juo re mia si 
Ma ri ja Peč kaus kai tė („Šis tas iš pe da go gi kos“, 1912, 
Nr. 20; „Vai kų me la vi mas“, 1912, Nr. 65), Ona Plei ry
tėPui die nė („As me ni nė ir so cia li nė eti ka“, 1912, Nr. 
61), S. Šultė („Va lios auk lė ji mas“, 1912, Nr. 63–64). 
Mi nė ti au toriai ug dy mo pa grin du lai ko va lios auk lė
ji mą, „no rint pa si lik ti tvir tu ir do ru, nie ko ki ta ne be
lie ka, kaip tik apšar vuo ti sa vo pro tą rim tu moks lu, 
įsi gy ti tvir tą pa sau lėž val gą, ku ri, iš blaš kiu si prie šų 
už si pul di nė ji mus, ap gin tų aukš tus Kris taus ide a lus 
ir pri duo tų va liai tver mės“33. Ir pats Jakš tas bet ko
kį va lios ar do ros iš kry pi mą va di no dva sios li ga ir 
kan džiai iš juok da vo.

Įsi dė mė ti nas čia Ig no Šei niaus Kup re lis, ku rį Jakš
tas lai ko vi so kio pa sy vu mo per so ni fi ka ci ja. Jis ypač 
kri ti kuo ja to kių vei kė jų do ri nį iš gle bi mą ir idė ji nį cha 
o tiš ku mą. Dėl nai vių, „ci niš kai vai kiš kų“ pa žiū rų į 
Die   vą, dėl re li gi nio ne su bren di mo Šei niaus he ro jus lie
kąs ne lai min gu dva sios kup re liu. „To kį pseu doin te li
gentą, su cha o su nuo ne su gro mu luo to skai ty mo galvo
je, su psi cho pa tiš ka šir dy je ne apy kan ta Baž ny čios, jos 
dog mų ir apei gų, su li guis ta me ga lo ma niš ka pre tenzi ja 
sa vo tiš kai Lie tu vą ir net vi są pa sau lį re for muo ti – 
geriau nu pieš ti bū tų ne leng va“34. Ypač XX a. pra džios 
lie tu vių gro ži nė je li te ra tū ro je Jakš tas daug pa ste bi 
dva si nio li guis tu mo ap raiš kų, ku rias są ly go jo cha rak
te rio ir va lios iš ti ži mas, at si ran dan tis dėl pa sau lė žiū
ros pa vir šu ti niš ku mo ir nai vu mo, pa ti žu sių įsi ti ki
nimų, nuo lat siū buo ja mų cha o tiš ko jaus min gu mo. 
„Nu si dė vė jusio in te li gen to ti pų“35 jis pa ste bi Laz dy
nų Pe lė dos, An ta no Vie nuo lio, So fi jos Čiur lio nie nės,  
Broniaus Lau ce vi čiausVarg šo, Juo zo Tys lia vos, Ty rų 

Duk tės, Ka rolio Rač kaus koVai ro ir kt. kū ri niuo se. Kū
ry bos sampra tą Jakš tas tai ko ne tik fi lo so fi jai, me nui, 
li te ra tū rai, bet ir do rai, dva si nei žmo gaus sa vi kū rai, 
do ri niam to bu lė ji mui. Me niš ka gro ži nė li te ra tū ra su
ža di na gy viau iš gy ven ti do ri nius bei re li gi nius ide a lus 
ir įkve pia pa si ry ži mo bei jė gų jų siek ti. Siū ly da mas 
įtei sin ti nau ją fi lo so fi jos ša ką – kte sio lo gi ją (kū ry bos 
te ori ją)36, „Drau gi jos“ re dak to rius ra gi no jung ti se ną 
idė jų iž dą, iš me tant iš čia pa se nu sias ver ty bes, bei 
vi sa da at nau ji nan čią Kris taus dva sią; taip jis įsten gė 
sin te tin ti kon ser va ty vaus Baž ny čios pa vel do sar gy bos 
ir krikš čio niš kos kū ry bos prin ci pus37.

Jakš to po le mi nė dia lek ti ka „kaip plie nas mik li, kie ta 
ir ašt ri“ su ge bė jo ug dy ti ben driau sias pa sau lė žiū ros 
lin kmes „Drau gi jo je“ ir jung ti re li gi ją ir kul tū rą. 
„A. Jakš  to min tis ne bu vo sa vy je už si da riu si, ne bu vo 
su stin gusi; bet prie šin gai, ji lo ja liai su ge bė da vo gi lin tis 
į opo nen tų skir tin gų nu si sta ty mų po zi ci jas“38. Tai ir 
bu vo svar biau sia mi nė tos sin te zės ug dy mo prie mo nė. 
Jau ną ir gle bią lie tu vių kul tū rą Jakš tas su ge bė
jo įjung  ti į uni ver sa lų moks lo pa sau lį. Kaip gy vos, 
„nepa  ten tuo tos“ tie sos ieš ko to jas, Jakš tas pa nei gia 
su kurp tą pra ma ną apie jo min ties dog ma tiz mą ir kon
ser va tyvu mą. Be abe jo, „kaip ir vi siems žmo nėms, 
pa si tai ky da vo su klys ti ir jam, bet tai ne kliu dė jam 
iš lik ti iš ti ki mu Tie sos ri te riu, be bai mės ir prie kaiš to. 
Ir kai da bar jau nė ra gy vų jų tar pe ši tos tau rios as me
ny bės, jos pri si mi ni mai kar tais yra prie kaiš tai mū sų 
są ži nei. Ar vis ką mes da rė me ir da ro me taip, kaip 
rei ka la vo šitas di delis mū sų Mo ky to jas? Ar ieš ko me 
Tie sos su tuo ri te rišku už si mo ji mu, ku rio pa vyz dį jis 
pats yra mums rodęs?..“39 Jakš to vaid me nį lie tu vių 
są mo nin gu mo ugdy mui pri pa žįs ta ir ki tų pa žiū rų kul
tū ros ty ri nė tojai. Vytau to Ka vo lio ma ny mu, „Jakš to 
Die vo asi miliavi mas į moks li nio gal vo ji mo ka te go ri jas 
XX a. pra džio je yra pir ma sis įsak mus mo der nis ti nis 
(t. y. ra cionalisti nis) ma nev ras lie tu vių re li gi nio są
mo nin gu mo rai do je“40.

Jakš to re li gi nių pa grin dų stip ri na mas tau tos bran 
di ni mas „Drau gi jo je“ reiš kė si se nų aris tok ra ti nių 
tradi ci jų lau žy mu, kul tū ros, re li gi jos ir do ros ry šių 
sam py na, pe da go gi kos moks lo įsi smel ki mu į kul tū rą, 
nau jos krikš čio niš kos dva sios ir prin ci pų sklei di mu to 
me to vi suo me nė je ir moks le. Bū si mie ji fi lo so fai, te o
logai, li te ra tai ir is to ri kai pri va lės daug dau giau at
kreip  ti dė me sį į šį „Drau gi jos“ lei di mo lai ko tar pį. 

Draugija, 1910, nr. 41.
33 Šul te s., „va lios auk lė ji mas“, in: Draugija, 1912, nr. 62, p. 260.
34 jakš tas a.,Mūsųnaujojiliteratūra, p. 77.
35 kra gas P., „laz dy nų Pe lė dos vei ka lai“, in: Draugija,1910,  

nr. 42–43, p. 135.
36 žr. jakš tas a., Raštai, 1995, t. 1, p. 495–499.
37 juo zas amb ra ze vi čius ir sta sys yla ma nė, kad jakš tas la biau rūpino si 

kul tū ros sar gy ba, sau go ji mu, o an ta nas ma cei na tei gė kre a cionis ti nę 
ant ro po lo gi ją esant vy rau jan čiu jo veik los prin ci pu; žr. amb ra ze vi čius j., 

Mūsųrašytojai,kau nas, 1938, p. 146; yla s., Vardaiirveidaimūsų
kultūrosistorijoje, p. 215; ma cei na a., „jakš to fi lo so fi ja“, in: jakš tas a., 
Raštai, vil nius, 1997, t. 3, p. 349–359.

38 ku rai tis P.,op.cit.,p. 619.
39 Šal kaus kis s., Raštai,vil nius, 1993, t. 3, p. 345.
40 ka vo lis v., „są mo nin gu mo tra jek to ri jos“, in: idem, Žmogusisto-

rijoje,vil nius, 1994, p. 222.
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1. tik Ro vės iR Po ezi jos kon Flik tas

Chro no lo gi niu po žiū riu Jo nas Ais tis (Kos suAlek san
dra  vi čius) pri klau so ne oro man ti kų kar tai, iš ki lu siai po 
avan gar dis ti nių per ver smų lai ko tar pio, kai, iš lais vi
nus li te ra tū rą iš tra di ci jų ir įsi pa rei go ji mų, pa si ro dė, 
kad ra di ka lio jo mo der niz mo ke lias Lie tu vo je netu ri is
to ri nio ar te ori nio pa grin do. Pet ras Juo de lis, Mo tie jus 
Miš ki nis ir Juo zas Ke liuo tis straips niuo se „Pjū vyje“, 
„Gra ni to“ al ma na che ir „Nau jo sios Ro mu vos“ žur na  le 
1929–1930 m. iš kė lė nau jus kū ry bą sta bi li zuo jan čius 
prin ci pus: „Po ezi ja – tai in te lek tu a li zuo ta žo di nė mu
zi ka, reiš kian ti emo cio na li nį po eto sie los bū vį“1. Ais čio 
kar ta pri ėmė šias griež to kai skam ban čias tai syk les, 
ku rios tu rė jo grą žin ti tik ruo sius es te ti nės ver tės kri
te ri jus, su teik ti in ten sy viai be si for muo jan čiam mo
der niz mui har mo ni zuo tą, nuo sai kų pa grin dą. Ta čiau 
ši in te lek tu a li te ori ja ne pa aiš ki no pa čios ei lė raš čio 
pri gim ties, kū ry bos ste buk lo, įkvė pi mo mo men to, 
ku rį Ais tis no rė jo at skleis ti sau ir pa ro dy ti skai ty to
jui. Ei lė raš ty je „Kū ri mo va lan da“ pieš da mas šiltą ir 
ra mų pei za žą, idi liš ką  har mo ni ją jis pa pil do vis in
ten sy vė jan čio ne ri mo nuo tai ko mis, vaiz džiai at  kuria 
spro gi mo mo men tą, kai „Nu si kva to jęs žai bas skliau  tą 
ske lia“, kai to ly di lai ko tėk mė su ar do ma ne lauk to 
švie sos pliūps nio. Šis trum pas re gė ji mas iš tirps ta kas
die ny bės mo no to ni jo je, ir lie ka tik il ge sys: „Ir lau ki 
vėl aki mirks nio nu bun dant, / Bet… tą syk bū na dar 
tam siau“ (p. 127)2. Kaip gims ta kū ry bos užuo maz ga 
– įkvė pi mas, – ir kaip jis re a li zuo ja mas – šie klau si
mai dažnai ke lia po le mi ką tarp pa čių kū rė jų. Ne re tai 
su si du ria ma su ne lauk tu pa si prie ši ni mu, ky lan čiu iš 
spe ci fi nio au to riaus nu si sta ty mo ne pa tai kau ti kri ti
kams, ne leis ti jiems pri si lies ti prie ei lė raš čiuo se už
ko duo tų in ty mių iš gy ve ni mų.

 Pats Ais tis ne kar tą ban dė aiš kin ti sa vo ei lė raš čius, 
siek da mas vi suo ti nio su pra ti mo ir no rė da mas pa da ry  ti 

Man fre das Žvirgž das

kū Ry Bos iR jos su vo ki mo te ma jo no 
ais čio ei lė RaŠ čiuo se

ga lą ne tei sin goms in ter pre ta ci joms. De ja, straips nį 
„Po esis et ve ri tas“ iš rin ki nio „Apie lai ką ir žmo nes“ 
da bar skai to me tik kaip eseis ti nį ban dy mą pa si da ly
ti kū ry bos įspū džiais ir iš gy ve ni mais. Ap žvelg da mas 
sa vo kū ry bą, Ais tis ban dė ak tu a li zuo ti To mo Ak vi 
niečio ve ri tas, con so nan tia, cla ri tas prin ci pus, nors ir 
pripa ži no, kad ra šy da mas ne vi sa da jais nau do jo si, 
kartais ei lė raš tis gim da vo net sap ne... Te ori ja ne re tai 
neati tik da vo prak ti kos, o gai va liš ką kū ry bos ste buk lą 
sun ku bū da vo api ben drin ti ir su vok ti. 

Ko mu ni ka ci jos ir su pra ti mo sto ką ga li ma mo ty vuo
ti po ezi jos ir tik ro vės fa ta liš ku su si dū ri mu, kai re a
ly bės, „kas die nių žo džių“ erd vė je ei lė raš tis ne ten ka 
eg zis tenci nio do ku men to svar bos, kai iš ryš kė ja su si
dū ri mo pada ri niai: me no be pras miš ku mas ir bū ties 
dis har moni ja.

Ei lė raš čio „Kas die niai žo džiai“ (p. 88) sub jek tui ak tu
a li kal bos ri bo tu mo pro ble ma: jis, po etas, kū ry ba ne ga li 
pa veik ti gy ve ni mo. Žo džiams mes tas kal ti ni mas: „Jūs 
ma no sios mei lės ne iš sa kėt“, va di na si, kū ry ba ne su ke
lia re ak ci jos, tarp įvy kių „ky la ši tie žo džiai pa pras ti 
kas die niai“ ir „ky la me tų me tai“ nė ra pra smin go ry šio; 
žo džiai ir me tai ab sur diš ko je ko vo je pra žu do vie ni ki
tus („Bet me tai vis ką nu pu čia lyg vė jas pie nę“: „nu
pu čia“ tiek gy ve ni mą, tiek kū ry bą). Lie ka tik „raša las 
ir tie ke li kas die niai žo džiai“, fo ne ti nis ir mor fo lo gi nis 
kar ka sas, o kas die ny bės raiš ka virs ta ba na ly be. Pats 
Ais tis yra pra si ta ręs: „Ne, ją [po ezi ją] jau čia kiek vie
nas žmo gus ir gal net gy vis, tik jos iš reikš ti ne mo ka 
ar ba iš reiš kia to kio mis pa pras to mis, ge riau – kas  die
niš ku mo prie mo nė mis, ku rios per il gą ir daž ną nau
do ji mą lyg ir nu sto ja raiš ku mo“3. Ne ga li ma be išly gų 
tvir tin ti, kad, da ly vau da mas gy ve ni mo ir po ezi jos kon
flik te, po etas sto vi pas ta ro sios pu sė je. Gy ve nimas – tai 
kas die nių žo džių iš si pil dy mo vie ta, kon tras tų, šlo vės 
ir skur do pil nas pa sau lis, ta čiau vis tiek „toks di de
lis, ma lo nus ir gra žus“ („Fu ga in as moll“, p. 139).

LiteratūroS MokSLaS

1 ke liuo tis j., „Po ezi jos me no pro ble ma“, in: idem, Menotragizmas, 
vil nius, 1997, p. 38.

2 Ci tuo ja ma pa gal lei di nį: ais tis j., Katarsis, vil nius, 1988. Ša lia ci

ta tos nu ro do mas pus la pis.
3 kos su alek san dra vi čius j., vai čiu lai tis a., „Po ezi ja, tik ro vė ir auto 

rius“, in: Dienovidis, 1938, nr. 2.
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Ais čio su kur tas sub jek tokū rė jo ti pas yra ken čian
tis, kan ki na mas mįs lin gų jė gų ir dva sios su krė ti mų. 
Šio siel var to abst rak tu mas at ski ruo se ei lė raš čiuo se 
iš reiš kia mas per ke liant tie sio gi nius sub jek to pa ty
ri mus ne apib rėž tam ob jek tui. Pa vyz džiui, so ne tas 
„Kaž kam“ per duo da ne įvar dy to skai ty to jo įspū džius, 
ki lu sius su si dū rus su po ezi jos to bu lu mu ir ak tu a lu mu. 
Ne dvip ras miš kai pa brė žia mas au to riaus ir skai ty to jo 
ry šys, ne pa pras tas san ty kis. Ad re san tas ir ad re sa
tas ne pa žįs ta vie nas ki to, jų veik la ap ri bo ta, jie ga li 
reikš tis tik at ski ro se ly giag re čio se erd vė se. Vis dėl to 
gniuž dan čios lem ties aki vaiz do je tarp jų su si klos to 
emo ci nio ben dru mo ry šys. Au to rius at ro do pra na šes nis 
už ver tin to ją, pas ta ra sis „tik nu si neš tą ly ri ką į ka pą 
rūstų“, ne ra dęs tin ka mo at sa ko stai giam po eti nės tik
ro vės įsi ver ži mui į jo ny kią bū tį. „Abu mes krin ta me 
kaip rasos gai lios,“ – guo džia po etas, pa brėž da mas 
li ki mo tra pu mą, in tros pek ciš kai su vok tos kan čios ta
pa tu mą. Nu si mi ni mo ap im tas jis pri pa žįs ta: „Be tiks lo 
mūs gy ve ni mas ir ei lės…“ (p. 100). 

Va di na si, kal bė ti apie ku rios nors eg zis ten ci
nės atra mos pra na šu mą be pras miš ka – au to rius 
tei gia tikrovės ir po ezi jos vie ny bę ab sur diš ko je si
tu a ci jo je, kai visos ver tės tam pa per ne lyg men kos, 
ir net ne be pri va lu įvar dy ti są ly giš kų  ko mu ni kan tų. 
Kažkaspa skiria kažkamsiel var to ir kan čios gel mes 
at ve rian tį so ne tą. Po ezi jos vi suo ti nu mas Ais čiui reiš kė 
iliu zi ją, kad eilės ga li pra bil ti į kiek vie ną, su tau rin
da mos kas die niš ką bū tį. Šią iliu zi ją ver ta puo se lė ti 
net ta da, kai vis kas at ro do „be tiks lo ant šio bal
to svie to“. Kaip  pa ste bė jo Bro  nius Kri vic kas, „pa
pras tai net skau džiau siuo se jo [Ais čio] ei lė raš čiuo se 
su spin di džiaugs mo tru pi niai, kaip auk si nių dul kių 
kris lai tam sia me ir liūd na me fone“4. 

Ei lė raš ty je „Plunks na“ iš ryš kė ja nu si vy li mas kū ry
ba, jos prie mo nė mis – žo džiu ir plunks na. Po zi ty vų 
sub jek to san ty kį su ap lin ka il gai niui už go žė skep ti
ciz mas ir pe si miz mas. „Plunks no je“ tik ro vė yra šviesi, 
o kū ry bos ga lios iš se ku sios, to dėl žo dis ir plunks
na pri vers ti ken tė ti už sub jek tą, ne be ti kin tį kū ry bos 
prasmin gu mu. Ob jek ty vi re a ly bė ne be pa si duo da 
trans        for ma ci jai, o „pa tei sint [...] sun kų že mės var gą“ 
po ezi ja ne pa jė gia. Per so ni fi kuo ti sim bo liai, plunks na 
ir žo dis, klau sia:

Ar ras mu my se nors tru pu tį pa guo dos?
Ar bū sim mes nu var gu siam paunks mė? 
       (p. 144)

Pats kan ki na mas abe jo nių, sub jek tas ne ga li pa 
guosti  ki tų. Des pe ra tiš kas ban dy mas pa neig ti kū ry
biš  kumo pra dus, pri skir tas rin ki nio „Ima go mor tis“ 

ad re sa tui Pet rui Juo de liui (ap ta ria ma me ei lė raš ty je 
at si spin di re a laus gy ve ni mo fak tas – šio ta len tin go 
žmo gaus iš gy ven ta pa sau lė žiū ros kri zė), re gis, Ais
čiui bu vo nie kur ne ve dan tis har mo nin gos es te ti nės 
vie nybės at si sa ky mas, po eto sa vi žu dy bė. Vis dėl to 

Ais tis ne per ver ti no in di vi du a laus, nors re lia ty vaus 
ir kin tan čio, kū ry bi nio pa jė gu mo. Jo įsi ti ki ni mu, kai 
po etas nebe ga li bū ti „nu var gu siam paunks me“, jis tu ri 
tei sę pa si trauk ti: „Į po ezi ją vi są gy ve ni mą žiū rė jau, 
kaip į mis ti nę apei gą: į nuo dė mę ir nu si va ly mą. Dėl 
to ma no pa stan gos skir tis su po ezi ja ly giai se nos, kaip 
ir pats ra šy mas“5.

„Kū ri mo va lan do je“, kaip pa ste bė ta, yra ne tik 
džiaugs  min go nu švi ti mo eks ta zė, bet ir vi sai ki tos 
nuo tai kos ei lu tės: „Bet… tą syk bū na dar tam siau“. 
Mis ti nių apei gų ste buk lui ne vi sa da lem ta iš si pil dy ti, 
švie sa ga li ati deng ti ne vien žė rin tį įkvė pi mo lo bį, bet 
ir nu si vy li mo skaus mą. Ne pa si ten ki ni mą šian die na 
ne oro man ti kai ra gi no trans for muo ti į reik lu mą kul tū
ri nei veik lai, tau ti nės kul tū ros or ga ni za vi mą. Ta čiau 
jaus mi nis pra das ne bu vo eli mi nuo tas iš po ezi jos, o at
virkš čiai, dar la biau įsi šak ni jo. Kri ti kai įtei si no ly ri nę 
emo ci ją kaip or ga niš ką tiek gy ve ni mo, tiek kū ry bos 
da lį, ne at sie ja mą nuo sa vi tų tau tos sa vi raiš kos bruo
žų. Ais čio ei lė raš čiuo se ly ri nė emo ci ja ak tu a li zuo ja 

man FRe Das žviRGž Das

4 kri vic kas B., „kan čia ir džiaugs mas j. ais čioalek san driš kio kū ry
bo je“, in: Pergalė, 1990, nr. 8, p. 78.

5 ais čio „or fė jo pė do mis“ ci tuo ja ma pa gal: vai čiu lai tis a., Knygos
iržmonės, vil nius, 1992, p. 172.

jonas aistis. Petro kiaulėno piešinys. 1954
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skaus mo ir kan čios pa ty ri mą, iš ku rio ky la mis ti nio 
nu skaidrė ji mo, ka tar sio, ga li my bė.

„Vais kio je va lan do je“ nuo šir dus ir at vi ras kū rė jo 
pe si miz mas iš sa ko mas hi per bo li zuo jant bū ties ne to
bu lu mą. Vais kios va lan dos pa jau ta iš gry ni na džiaugs
mo, mei lės, lais vės ir lai mės sto ka be si skun džian čio
jo bal są. Kū rė jas ne si ti ki pa keis ti dis har mo ni jos, jo 
ak tyvus pa si prie ši ni mas ru ti nai bu vęs ne sėk min gas: 
„Ma niau gy ve ni mą pa puošt, pa gra žint, / Bet nuo gy
ve ni mo alps tu“. Kar tu su nu ver tin to mis bū ties 
at ra mo mis – džiaugs mu, mei le, lai me – pa si trau kė 
ar bent jau atito lo mįs lin ga sis ob jek tas – „tu“, t. y. 
my li mo ji, tė vy nė, o gal būt ir pats gy ve ni mas. Kū rė jo 
skaus min go au koji mo si prie žas tys Ais čio ei lė raš čiuo se 
pa pras tai ne kon kre ti zuo ja mos. Ieš ko ti gi lių jų kan čios 
ver smių be pras miš ka, nes tai jau ne po eti nės mis te
ri jos sri tis. Apie tai per spė jo pats au to rius: „Ge riau 
po ezi jos pil nai ne per pras ti, nei su pras ti ją per „gi liai“, 
tai yra klai din gai, nes nuo to ji ne pa ge rės“6. Kū ry bos 
ir tik ro vės su si dū ri mas są ly go ja es te ti nių prin ci pų 
de val va ci ją. Subjek tui net at ro do, kad jis per ver ti
no sa vo jė gas, kad pa sau lio re for ma vi mas – per ne lyg 
sun kus už da vi nys („O nuo gy ve ni mo alps tu“). De kla
ruo ja mas kū ry bi nis ide a liz mas ir kar tu at sklei džia mas 
iš pa žiū ros vi sa ži nio, o iš tik rų jų ver ty bi nės at ra mos 
ne te ku sio sub jek to pa sau lė žiū ros lū žis.

2. es te tiz mo ten Den Ci jos. tau tiŠ kai eman
Ci Puo tas žo Dis 

Joks kū rė jas nė ra lais vas nuo sil pnes nių ar stip
res nių įta kų. Ais tį, ieš ko ju sį at spir ties taš ko kū ry bai 
Va ka rų Eu ro pos tra di ci jo je, trau kė ir tuo me tu Lie
tu vos kul tū ros kon teks te dar ne iš ban dy tos kryp tys ir 
idė jos. Vie na jų – es te tiz mas, ku rio po vei kį ra šy to jas 
ir kri ti kas An ta nas Vai čiu lai tis lai kė po eto sil pny be. 
Prieš ka rio lai ko tar piu jis va do va vo si po ezi jos kaip tau
tos gy ve ni mo reiš kė jos api brė ži mu. Vai čiu lai tis tei gė, 
kad „Die vo su kur ta sis pa sau lis su vi sa sa vo reiš ki nių 
įvai ry be“ tu ri dau giau tei sių bū ti me no sri ti mi nei 
„žmo gaus, nors ir ge ni jaus, pa lik tie ji dar bai“7. Čia 
ga li ma įžvelg ti po le mi ką su Os ca ro Wil de’o afo riz mu 
iš „Do ria no Grė jaus por tre to“ pra tar mės: „At skleis ti 
me ną, o me ni nin ką pa slėp ti – štai me no tiks las“8. 
Da bar, ne su teik da mi es te tiz mo ter mi nui jo kios tei
gia mos ar neigia mos ko no ta ci jos, ga li me pa klaus ti: 
kiek Ais čio eilė raš čiuo se yra šios kryp ties pėd sa kų 
ir kiek jie reikš   min gi svars tant kū ry bos su vo ki mo 
pro ble mą. 

„Ka tar sis“ (p. 196) – ei lė raš tis, pro gra miš kai nag ri 
nė jan tis me no po vei kio pro ble mą. Tar da mas „Aš tik 
tau vi sas šir dies gel mes at ver siu“, Ais tis pa brė žia 
ad re sa to in ty mu mą, troš ki mą pra bil ti į skai ty to ją 
be tarpi nin kų. Gry nie ji es te tai krei pia si į to bu lą, nu
as me  nin tą fi gū rą, vaiz duo tės kū ri nį. Į to kį ad re sa tą 
orien ta vo si Wil de’as, su da ręs tai syk lin gą vi suo me nės 
mo de lį, ku rio hie rar chi jos aukš čiau sią lyg me nį už ėmė 
fa na tiš ki gro žio gar bin to jai: „Iš rink tie ji yra tie, ku
riems gra žūs daik tai reiš kia tik tai Gro žį“. Tuo tar pu 
ne oro man ti kas Ais tis ieš ko ry šio su įsi vaiz duo ja mu 
skai ty to ju, no ri pa ro dy ti, įti kin ti, at ver ti „šir dies gel
mes“. Jei žo dis „mirš ta į pa sau lį pa ke liui“, va di na si, 
net iš rink tie siems ne duo ta pa tir ti kū ri nio pa slap ties. 
Ab so liu ti es mė skai ty to jui ne pri ei na ma, jam be lie ka 
ten kin tis nors ir su kre čian čiu, bet tik ro sios bū ties 
ne at spin din čiu iš gy ve ni mu, „Aukš to skliau to ne ma
ri ąja klai ku ma“. Ap tar da mas „Ka tar sį“ Vai čiu lai tis 
pa ste bė jo šio je ei lu tė je įkū ny tą kraš tu ti nį es te tiz mą. 
Jis sakė si bu vęs su krės tas tos šal tos kos mi nės klai
ku mos. To les nė se ei lė raš čio stro fo se sub jek to iš gy ve
ni muo se vėl at pa žįs ta me ne oro man ti nį he ro jų. „Tai 
aš tau ant au ku ro pa dė jau šir dį,“ – ši taip Wil de’o 
es te tas ne pa sa ky tų. Gry no jo me no ša li nin kai ne kė lė 
me no įti ki    mumo klau si mo, ta pu sio es mi ne pro ble ma 
Ais čiui: „Gal nė ne ti kė si, kad ji nai [ant au ku ro pa dė ta 
šir dis] gy va?“ („Ka tar sis“).

Al gir das Ju lius Grei mas pa tei kė vaiz din gą api brėži
mą: „Jo no Kos su Alek san dra vi čiaus po eti nis pa sau 
lis – tai tuš čia vie ta, ku rios cen tre kaip iš bu jo jęs jur
gi nas – at vi ra žaiz da“9.   

Žo dis – žie das pum pu re nu vy tęs,
Jis nu mirš ta į pa sau lį pa ke liui. 
     („Ka tar sis“, p. 196)

Ši taip kū ry ba už da ro ma ge nia laus be vil tiš ku mo ra
te. Tai ne re a li zuo to žo džio, ne įgy ven din tų pa stan gų 
tra ge di ja. Žo dis, pa smerk tas be jė giš ku mui, iš anks to 
nu ma ty tai mir čiai, ne ga li ras ti ry šio su skai ty to ju, nes 
„me nas, po ezi ja rei ka lau ja pir map ra džių, pir mykš čių 
emo ci jų“10. Po eto ne sle pia mas no ras bū ti su pras tam 
ne vien tarp iš rink tų jų ne lei do jam ap si ri bo ti vien 
mė  gavi mu si to bu lais są skam biais. Kan čios ir ka tar
sio sin te zės pra dų ap tin ka me be veik vi suo se Ais čio 
rin ki niuo se. Pa vyz džiui, es te tiz mo ten den ci jos trans
for ma vi mo kon teks te ga li bū ti per skai ty ta grės min go ji 
„Ima go mor tis“ įžan ga („Žen kit“, p. 125). 

Po eti nis vaiz das orien tuo ja mas ste bi nan čia pe si miz
mo kryp ti mi: „Iš nie kur į nie kur – ne vil ties kraš tan!“ 

6 ais tis j., „Po esis et ve ri tas“, in: idem, Raštai, Chi ca go, 1993, t. 2, 
p. 281.

7 vai čiu lai tis a., Knygosiržmonės, vil nius, 1992, p. 370.
8 čia ir to liau wil de’o tei gi niai ci tuo ja mi iš vail das o., Doriano

Grėjausportretas, vil nius, 1989, p. 7–8. 
9 Grei mas a. j., „jo nas kos su alek san dra vi čius“, in: idem, Išartiiriš

toli, vil nius, 1991, p. 110.
10 vai čiu lai tis a., op.cit., p. 370.
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Iš min ties bal so ne gir din čiai ir iš kan čios ky lan čio nu
skaid rė ji mo ne su vo kian čiai tė viš kei ne rei kia po eto žo
džių, po ezi ja ir tik ro vė ei li nį kar tą iš si ski ria. Po eto 
žodis at si sklei džia ne apib rėž to je, ne gy ve ni miš ko je 
si tu a ci jo je – pa ke liui „iš nie kur į nie kur“. Anks ty
vųjų Ais čio rinkinių re cen zen tai, su ne pa si ti kė ji mu 
žvelg da mi į es te ti nį no va to riš ku mą, pri pa ži no: „kur 
Kos suAlek san dra vi čius reiš kia in ty miau sią sa ve, kur 
jo min tis no ri pa si ro dy ti abst rak tiš kiau sia, te nai ir 
pos mai iš ei na grakš tes ni ir mu zi ka liau nu teik ti“11. 
Iš ties poetas ir vie ną rin ki nį pa va di no Intymiomis
giesmėmis, lyg pa tvir tin da mas, kad pats iš ken tė jo 
tuos so pu lius, ne vil tį ir abe jo nes, ku rios ten ka sun kų 
ke lią į gro žį pasi rin ku siam per so ni fi kuo tam žo džiui. 
Ta čiau kar tais toks įti ki nė ji mas ar įsi ti ki ni mas ap
gau na: pa siro do, jog kvie ti mas pa žvelg ti į au ten tiš kas 
sie los gel mes – tai tik me niš ka kau kė. Bet apie tai 
dar bus svars to ma at ski rai.

Ša lia kos mo po li ti nio es te tiz mo įta kų, Ais čio ly ri
niam sub jek tui svar bus yra rū pes tis tau ti ne kul tū
ra, kū rė jo as me ny bės ir jį su for ma vu sios tau tos dia lo go 
užuo maz ga. Ais tis pri klau so po etų kar tai, ku rios eg
zis ten ci nė pa tir tis for ma vo si lie tu viš kos pro ble ma ti kos 
kon teks te. Ki ta ver tus, Ny kaNi liū nas jau pir ma me 
po eto rin ki ny je įžvel gia kū ry bi nį bran du mą liudi jan tį 
sie kį ma žos tau tos kal ba kel ti uni ver sa lius klau si mus: 
„Ais  čio žo dis [...] yra po li tiš kai, kul tū ris to riš kai, emo
ciš kai ir pro zo diš kai eman ci puo tas me diu mas, at vi ras 
sau ir pa sau liui, ne be sle gia mas jo kios pa vel dė tos stig
mos“12. Iš tik rų jų jo sub jek tui jau su tei kia ma ga li my bė 
klaus ti ir gin čy tis, ne vien ak lai tar nau ti tė vy nės idė jai. 
Išlie ka po eti nės ak ci jos ri ba – jis ne ga li pa lik ti sa vo že
mės, įsi są mo nin ti vė liau eg zis ten cia lis tų ak tu a li zuo tos 
prara di mo si tu a ci jos. Ka tast ro fų ir li ki mi nių per var tų 
lai ko tar piu šią ri bą peržengs „že mi nin kai“, ku riems 
lem tin ga eg zo do pa dė tis reikš is to riš kai mo ty vuo tą 
eg zis ten ci nį lū žį, kelian tį nau jus kū ry bi nius kon flik
tus. Po kal by je su tėvy ne, pra tęs ta me po 1940 m., yra 
ir kon ser va ty vių bruo žų, di dak ti kos ar me sia nis ti nių 
pla   nų at gar sių. Lie tu vių li te ra tū ro je nuo An ta no 
Ba ra  naus ko iki Bernar do Braz džio nio perne lyg daž nai 
in ty mus po eto at si vė ri mas gim ta jai, sa vas tį sau gan čiai 
erd vei virs davo idė jų raiš kos prie mo ne, kai ban do ma 
tie sio giai kal bė ti skai ty to jui, aktua liam agi ta ci niam 
tu ri niui auko jant me niš kai mo ty vuo tą for mą. Tai vė
ly vo sios Ais čio ly ri kos yda. Ta čiau prieš ka ri niuo se jo 
ei lė raš čiuo se kū ry  ba su vo kia ma kaip tra di ci nių žmo
gaus būties at ra mų iš sau go ji mas uni ver sa li zuo jant 
pa t riotines idė jas.

Ei lė raš tis „Ne aš“ (p. 106) skir tas pa tei sin ti liū de sį, 
ku rį tė vy nė, o gal ne pa lan kūs po eto kri ti kai at me ta, 
pa si prie šin da mi na tū ra liai emo ci jai, ky lan čiai iš ne
no ri mos pa žin ti tik ro vės, lie tu viš ko pei za žo ap mąs
ty mų. „No rė tųs džiaugs mo, no rė tų si nors tru pi nio,…“ 
– bet po eto žo džiai yra iš to pa ties žo dy no, ku ria me 
su si kau pė dau giau sia ne lais vės me tų po ty rius įpras
mi nan ti lek si ka. To dėl in tros pek ci nis klau si mas „Ir 
ko dėl ma no žo dis grau dus?“ nu ro do ob jek tą – tau tos 
pri gim tį, jai bū din gą po lin kį į re zig na ci ją ir ly riz
mą. Įgim tam liū de siui rei kia nuo la ti nės pa guo dos, 
ku ri anks čiau buvo įtei sin ta re li gi nės eks ta zės, apei
gų pa vi da lu: „Ka dais ta ve guo dė ka run ko mis / Ar ba 
žo džiais Grau džių jų Verks mų“. Pa ma žu sak ra lu mas 
su tei kia mas pa sau lie ti nei apei gai – ly ri kai, ta čiau jo je 
ne bė ra įtai gos, o juo la biau pa guo dos, tik nuo var gis: 
„Bet pail so ma no giesmė“. Kū rė jui, nu si tei ku siam ne
pa aiš ki na mam grau duliui, bet ne vi suo ti nei kan čiai, 
be lie ka lyg pra si kal tusiam tei sin tis ir at si kal bi nė ti: 
„Ne, tai ne aš ta ve žodžiu ap sun ki nau, / Ne, tai ne 
aš, tai ne aš…“. Šio ei lė raš čio sub jek tas pa trio ti nia me 
dia lo ge yra sil pnas ir pri klau so mas nuo jį val dan čios 
tė vy nės. Pa trio cent ri nio mo de lio tra di ci ja for muo ja
si iš ne oro man ti nio pa si ry ži mo su ras ti san ty kį su 
spar čiai nu sak ra li na momis ver ty bė mis mo der nia me 
Europossaulėlydžiopa sau ly je. Kū rė jas pra ran da di
dak to tei ses, jis jau čia si be jė gis ir kar tu žmo giš kas, 
in di vi du a li zuo tas. Jis jau ne tau tos tri bū nas, bet toks 
pat ken čian tis ir klys tan tis as muo, gal tik dar la biau 
įsi są mo ni nęs in ty maus kal bė ji mo pras mę. Kaip ra šo 
Vik to ri ja Skrups ke ly tė, „pa žei di mo pa ju ti mas yra 
Ais čio kū ry bos versmė, jo ypa tin ga priz mė, tar tum 
įpras mi nan ti forma, į ku rią po etas įlie ja sa vą sias re
flek si jas, emo ci jas, gam tos pei za žus“13. 

Pa trio ti nių ei lė raš čių sub jek tui bū din gas hi per bo li
zuo tas jaut ru mas ir ne ri mas dėl tė vy nės at ei ties. Pa
ti ria ma kan čia at spin di ne vien pi lie čio su si rū pi ni mą 
vals ty bės ge ro ve, bet ir ne iš si pil džiu sią ir ne lai mingą 
po eto mei lę tė vy nei. Šis jaus mas pa stū mė ja sub jek tą 
nu kreip ti kū ry biš kai an ga žuo tą žo dį lem tin ga kryp ti
mi: „Iš nie kur į nie kur – ne vil ties kraš tan“ („Žen kit“, 
p. 125). Į pa trio cen tri nio pa sau lio nuo ša lę as  me ny bę 
nu ve da skau dus „pa žei di mo pa ju ti mas“ ir nu si vy li mas 
tais, ku rie pa si lie ka abe jin gi pra na šiš koms nuo jau
toms ir tei sė tam su si rū pi ni mui. Šis kon flik tas su tau ta 
ar jos da li mi su vo kia mas ir kaip kū rė jo bei skai ty to jo 
po kal bio pro ble ma, iš ke lian ti kū ry bosdia lo go klau si
mą. Kal bė da mas tė vy nei ar kreip da ma sis į es te ti nių 
idė jų to bu lą ad re sa tą, po etas vis vien ben drau ja su 
kon kre čiu skai ty to ju, ku ris, bū da mas pa pras tas mir

11 veng ris a., [„in ty mių gies mių“ re cen zi ja], in: NaujojiRomuva, 
1936, nr. 5.

12 ny kani liū nas a., „jo no ais čio po ezi jos fe no me nas“, in: idem, 

Temosirvariacijos, vil nius, 1996, p. 66–67.
13 skrups ke ly tė v., „eg zo do po ezi jos šuo liai“, in:Lietuviųpoezija, 

Chi ca go, 1971, t. 3, p. 12.
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tin ga sis, vis dėl to taip pa si ti ki sa vi mi, kad be bai mės 
pri si i ma ver tin to jo, lė mė jo ir tei sė jo pa rei gas.

3. teks tas teks te. Pa sa kos aR CHe ti Pai

Ais čio kū ry bos su vo ki mui ne už ten ka dvi ejų aši ga
lių, es te ti kos ir pa trio ti kos, su gre ti ni mo. Po eto min tis 
krei pia ma į ben dro s kul tū ri nės pa tir ties nuo sek lią 
raiš ką. Čia vėl ten ka kal bė ti apie es te ti nį vi suo ti
nu mą ir kla si ki nių įvaiz džių trans for ma ci ją. Teks tas 
at gims ta ki ta me teks te, ap va ly tas nuo lai ko žen klų, 
vir tęs api ben drin tu sim bo liu. Pa vyz džiui, ei lė raš tis 
„Lo re lei“ (p. 89) įrė mi na mas vo kie čių po eto Hein ri cho 
Hei ne’s ci ta ta, su da rant įspū dį, esą tai im pro vi za cija, 
ban dy mas iš nau jo iš gy ven ti me no at skleis tą ste buk
lą. Kū ri nys pri me na ver ti mą ar se ki mą: lie tu viš ką 
„ka run kų ir Grau džių jų Verks mų“ ri tu a li nį liū de sį 
nu sve ria „pa sa ka nuo Rei no“, kur „lyg kal nas de be
sy se eina / Ir ne ša si lyg zo va da ar kliai…“. Čia pa
si ro do ro man tiš kas, bet sve tim tau tis, ne lie tu viš kas 
lais vės ar che ti pas, sa va tau tos pa tir tis pa kei čia ma 
ki tos kul tū ros at spin džiu, kar tu iš lai kant pa gar bų 
at stu mą, į „pa sa ką nuo Rei no“ įter piant ne oro man ti
ko pa sau lė vo kai ar ti mą so pu lio ir siel var to pra smi nę 
li ni ją. Šia me ei lė raš ty je Ais čiui pa vy ko įro dy ti, kad 
tik ro ji po ezi ja įver ti na ma ir tuo met, kai sėk min gai 
su de ri na mos skir tin gos kil mės pa tir tys. Vi sos tau tos 
tu ri fun da men ta lių ver ty bių pa grin dą, be ku rio bū tų 
ne įma no mi jo kie tarp kul tū ri niai mai nai. Pa stan gų va
duo tis iš li te ra tū ri nio pro vin cia liz mo no va to riš ku mą 

liu di ja ir įdo mūs dvi kal biai „Lo re lei“ ri mai: be deu ten 
–skliautas,traurigbin–įstabyn.

Ei lė raš čio „Kaip Šeks py ro tra ge di joj“ (p. 91) po etinis 
vaiz das pro jek tuo ja mas krikš čio niš ko  pa sau lė vaiz džio 
plot mė je. Čia Šeks py ras – eta lo nas, pa gal ku rio pa
vyz dį ga li ma plė to ti teks to nuo tai kas. Nu si vy li mas 
tik ro ve lyg ir plau kia iš kny gų, iro niš ko je ei lu tė je: 
„Ar ne švie sus dan gus ir be to, ir be žo džių pa lie gė lių“ 
gir di me Wil de’o min ties „Kiek vie nas me nas vi siš kai 
ne nau din gas“ ai dą. Kny gų pa sau lis žais min gas, jo ga
li ma rim tai ir ne ver tin ti, ta čiau tik ro vės rūs tu mas, 
jos tra giz mas ky la kaip tik iš eru di to šlo vi na mos kul
tū ri nės pa tir ties. Kru vi nas sau lė ly dis tra giš kes nis už 
ge nia liau sią tra ge di ją. Ei lė raš ty je su si du ria ti kė ji mas 
ir po ezi ja, Kris tus ir Šeks py ras, jų var dai nu skam ba 
bau  gi nan čia me kru vi no, pa slap tin go au ko ji mo kon
teks te. Ais tis mė go kur ti ryš kius sau lė ly džio pei za žus, 
ma ni pu liuo ti mir tį ir pra ra di mą sim bo li zuo jan čio mis 
spal vo mis. „Pa sto ra lė je“ „sau lė lei do si bal ta, pail susi“ 
(p. 126), nu švies da ma idi liš ką erd vę de for muo jan čia, 
ne gai les tin ga švie sa. „Kaip Šeks py ro tra ge di joj“ ne
pa pil do nei Kris taus, nei Šeks py ro, ne nu vai ni kuo ja ir 
ne ak tu a li zuo ja. Abu var dai tam pa pa ly gi ni mo da li mi, 
t. y. api bū di na ki tus ob jek tus kaip dau giau ar ma žiau 
tiks liai at spin dė tus sa vo ati tik me nis. „Ir sau lė krau ju 
pra kai tuo ja it Kris tus Aly vų Dar že ly je,“ – evan ge li ne 
ci ta ta įver ti na ma sau lė, bet ne Kris tus.

Kas iš to, kad su rink si gė les, gė les sau sa žie dė les,
Kai ži nai, kad krau jų va ka re dau giau nei 

Šeks py ro tra ge di joj... (p. 91)

kū Ry Bos iR jos su vo ki mo te ma jo no ais čio ei lė RaŠ čiuo se

Skaitykite Kultūrosbarus 
ir jausitės dalyvaują 
kultūros gyvenime

Kultūros barai– universalus kul  tūros 

ir meno žurnalas, atviras kritinei min čiai ir polemikai, sie kiantis 
atspindėti nuo mo nių įvairovę ir ugdyti krašto  kul  tūrą pačia plačiąja 
pras me. 

Kultūros barai skiriami ne tik intelek tualams, meno kūrėjams, 
kultūros stra tegams, bet visiems, kam rūpi lie tuvos atei tis – ko kiomis 
vertybėmis, ko kio mis orientacijomis ir nuos ta   to mis remsimės XXi 
amžiuje.

Kultūros barus galima prenume ruoti lietuvos pašto skyriuo se ir re
dakcijoje, pirkti spaudos kios kuose, daugelyje knygynų ir me no ga lerijų.

metinės prenumeratos kaina:
lietuvoje – 48 lt

užsienyje (oro paštu) – 40 uSd 
(arba kita valiuta pagal esamą 
kursą). Galima į redakciją atsiųsti 
banko čekį arba kreiptis į mariją 
Paškevičienę šiuo adresu:

306 55 tH PlaCe, Downers Grove, 
il 60516–1537, uSa
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Že mės daik tų (gė lių sau sa žie dė lių) pa smerk tu mas 
nak čiai, pri lygs tan čiai su ny ki mui, tik rai tra ge di jai, 
ne ži no mas Šeks py rui, jį pa ty rė tik Kris tus, krau ju 
pra kai ta vęs kaip be si lei džian ti sau lė. Dau giau ci ta tų 
ar nuo ro dų nė ra: kan čios au ten tiš ku mo pa jau ta Ais čiui 
lei do taip su de rin ti va ka rė jan čio dan gaus spal vas, kad 
vi so je ei lė raš čio erd vė je – dan gu je, gė lė se, dva sios ir 
min ties au to ri te tų var duo se – li ko įspaus tas mo nu
men ta lus ant spau das, ku rio ne iš trins bra vū riš kai 
roman tiš kas žydinčiųžvaigždžiųir žaliosnakties vi 
zua  li nis aki brokš tas. Kul tū ri nės ei lė raš čio plot mės 
įtei si ni mui po etui už te ko dvi ejų la ko niš kų užuo mi nų. 
Teks tas jau yra ver ti na mas pa gal šios plot mės kri te
ri jų: „Kaip Šeks py ro tra ge di joj“.

Anot Ais čio, „po etas tu ri ma ty ti ar ba re gė ti aiš kiai 
vis ką ir iš tos vi su mos pa si rink ti pa čius rei ka lin giau
sius ir bū din giau sius da ly kus. Jis tu ri kal bė ti apie 
daly  kų es mę ir dva sią, dėl to jo kia pa ži ni mo sri tis jam 
ne ga li bū ti sve ti ma“14. Ais tis de kla ra vo sa vo at vi rumą 
pa sau liui ir rei ka la vo iš sa vęs ir ki tų sub ti laus reik
lumo, trans for ma ci nių kū ry bos ga lių ir pa sta bu mo 
sinte zės.

Ta čiau kar tais po etas pats ne pai sy da vo šių tai syk
lių, pa si ner da mas į kla si ki nių cha rak te rių bei siu že tų 
gel mes ir ban dy da mas iden ti fi kuo ti sa ve pa sau linės 
po ezi jos kon teks te. Taip iš ei lė raš čio „Ir aš ne šio jau“ 
(p. 52) at ėjo Ais čio – lie tu viš ko  Liūd no jo Vaiz do Ri te rio 
įvaiz dis, pri gi jęs tar pu ka rio kri ti ko je. Vi sas pras mi
nis šio ei lė raš čio au di nys pa rem tas uni ver sa liais ir 
nu as me nin tais kla si ki nės li te ra tū ros var dais. Ais čiui 
bū din gos kul tū ri nės ci ta tos, in ter teks tu a lu mo pra dai, 
ir Vai čiu lai tis ne be pa grin do prie kaiš ta vo dėl per dė to 
ža vė ji mo si žmo giš ko  ge ni jaus su kur tu meno pa sau liu. 
Po etas ne slė pė są sa jų su se ną ja pran cū zų, pro van
sa lų kū ry bos tra di ci ja: jis „pe rė mė ne su drums čia mą 
ra my bę, tvy ran čią kie tos for mos ka no ne“15.

Eg zal tuo tai tra giš kas tra fa re ti nės, kny gi nės si tu a
ci jos pa kar to ji mas – tai ba na lus ap ra šy mas, po ezi jos 
yda. Ais čio rin ki ny je „In ty mios gies mės“ yra ei lė raš tis 
to kia ant raš te – „Ba na lus ap ra šy mas“ (p. 156). Iš Ho ra
ci jaus ei lių per im tas gy ve ni mo – vėt rų blaš ko mo lai vo 
– įvaiz dis ban do va duo tis iš už da ro pa si kar to ji mų ra to, 
t. y. ba na lu mo. Tai, kas sub jek ty viu žvilgsniu bu vo 
įver tin ta kaip se nų tie sų ir iš si sė mu sių sim bo lių kar to
ji mas, virs ta ak tu a liu iš gy ve ni mu: „Gal te nai, ban go se, 
skęs da mas ir aše nai / Ne pra rėk siu vėt ros mal do mis ir 
mei le!“ Tuo met iš ky la tiks las pa veik ti jaus  mų ob jek tą, 
įtrauk ti jį į pa si ti kė ji mo me na ma tik ro ve lau ką. Ki ta 
ver tus, ei lė raš čio fi na las šiek tiek ne ti kė tas. My li mo ji 
kvie čia ma pa ti kė ti ne vėt ra ir skęs tan čiu gy ve ni mo 

lai vu, o „Mė ly na pa dan ge užu ma no lan go“. Da bar 
sub jek tas sa ko ne tai, kas ba na lu, iš anks to ži no ma, 
per skai ty ta iš kny gų, o tai, ką sa ky ti jį įpa rei go ja 
esa ma pa dė tis ir in tui ty vi lo gi ka. Raiš kos orien ty ru 
tam pa visavertis gy ve ni mas su džiaugs  mu ir tra gi ka. 
Ba na ly bė su si lie ja su nuo šir du mu ir įkve pia sub jek
tą nau jiems su ma ny mams: „Taip pa bi ro džiaugs mas, 
aša ros ir ei lės“. Tai gi kū ry ba turi ga limy  bę tap ti visa
ver te gy ve ni mo da li mi. Ba na lumo ten den   ci jos kar tais 
įžvel gia mos pa ties Ais čio ei lė raš čiuo se: „Po eti zuo tas 
ap ra šy mas, pa kan ka mai gra žus, su stings  ta at ski
ro je ei lu tė je ar stro fo je, ne tu ri be si skai dan čio vi di nio 
bran duo lio ir ne su lau kia tą sos“16.

Jau mi nė ta, kad Ais tis, su prie šin da mas tik ro vę ir 
kū ry bą, iš kė lė ki to, ide a laus pa sau lio al ter na ty vą. 
Įvar  dy si me jį taip: tai pa sa ka, ku rio je ga lio ja sub ti lūs 
kū rė jo es te ti kos dės niai. Lie tu vių pa sa kos au to ri nę 
in ter pre ta ci ją vaiz duo ja mo jo me no erd vė je pir ma sis 
pa tei kė Mi ka lo jus Kon stan ti nas Čiur lio nis. Ais čio kar
ta įžvel gė dai li nin ko sim bo lis to pa veiks luo se me ni nį 
at si nau ji ni mą ir nau jų tra di ci jų for ma vi mą, taip pat 
la bai aiš kią kū ry bos stra te gi ją: per tau tos kul tū rą 
iš ei ti į uni ver sa lų lyg me nį. Tiek pa sa kos fol klo ri nės 
šak nys, tiek pa sa kos kaip rak to į me no su vo ki mą 
funk ci ja yra vie no dai svar būs as pek tai Ais čio ly ri ko je. 
„Vai jo kim pa sa kų ieš kot, Pe ga se,“ – links mai kvie čia 
ei lė raš čio „Po ezi ja“ (p. 158) sub jek tas. Jis įku ria švie
sų, to bu lą ir džiaugs min gą lau ką, ku ria me, įvei kus 
kliū tis, pa sie kia mas gei džia mas tiks las, kur ne rei kia 
bergž  džiai kan kin tis, kur džiaugs mo pa lai ma at ei na 
be skaus min gų iš ban dy mų. Pa sa kos ste buk lai vyks ta 
pa pras to gy ve ni mo, „kas die nių žo džių“ ypa tin go mis 
aki mir ko mis. Pra re gė ji mas at ei na stai ga, jis tie siog 
ištin ka: „At ėjo pa sa ka ir mus iš ti ko“ („Lakš tin ga la“). 
Ste buk lai ne si kar to ja, to dėl ir „ly ri kos kū ri nys – tai 
vien kar ti nis pa sau lio iš gy ve ni mas“17. Pa sa kos, kaip 
ir ly ri kos, pa skir tis – at skleis ti bū ties mįslę:

Nu vers ti sun kų kars to ak me nį, 
Ver sme at ver ti troš ki mus.
    (p. 207)

Anks čiau ly gi no me Ais čio ly ri kos so pu lio sim bo li ką 
su mis ti niu au ko ji mu. Sub jek tui įsi tvir ti nus pa sa kos 
erd vė je, pra si de da džiaugs min gas (bet ne links mas – 
apie tai pats au to rius ne kar tą yra įspė jęs) ri tu a las, 
ku rio ana lo gi ja mi to lo gi jo je ar et no gra fi jo je bū tų 
pavasa ri nės gam tos der lin gu mo šven tės („El nias“). 
„Lakš  tin ga la“ iš reiš kia nai vų džiaugs mą, ne su bjau ro tą 
be pras my bės pa ty ri mo. Sun ku at sa ky ti, kas nu sve ria 
kū ry bos pro ce se – įkvė pi mas, grą ži nan tis į ne įsi są

14 ais tis j.,Raštai, t. 2, p. 275.
15 ku bi lius v., JonasAistis, vil nius, 1999, p. 107.
16Ibid,p. 102–103.

17 ku bi lius v., „ele giš ko ji jo no ais čio ly ri ka“, in: ais tis j., Katarsis, 
vil nius, 1988, p. 17.

man FRe Das žviRGž Das



559NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 11–12

mo nin tą erd vę, ar pa tir tis, nuo sek lus, lo giš kas ir si
met riš kas idė ji nio pro jek to įgy ven di ni mas. Pa sa kos 
pa tir tis at spin di gi les niuo sius pa są mo nės vir smus. 
„Ver sme at vė rus troš ki mus“ ste buk las su bliūkš ta, 
sub jek tas at si du ria tuš tu mo je. Tik ro vės, kas die nių 
so pu lių pa sau ly je vis kas at virkš čiai: ten ver žia ma si 
įmin ti bū ties mįs lę, pa siek ti ka tar sį, t. y. nau ją pa sa
ką. Taip su ka si tik ro vės – pa sa kos – tik ro vės ra tas, 
va ro mas karšt li giško ir pra žū tin go, ta čiau tau raus ir 
po etiš kai įkve pian čio troš ki mo vis ką pa žin ti.

4. liūD no juok Da Rio Įvaiz Dis

Dvi de šim ta s am žius – ne pa lan kus me tas pa sa koms 
ir ste buk lams. Stai gios ver ty bių kai tos lai ko tar piu 
į avan gar do po zi ci jas įsi ver žia mo der niz mas, įta kin
giau sių lie tu vių kri ti kų pri skir tas prie lo giš kų „Eu
ro pos sau lė ly džio“ pa da ri nių. Trak tuo da mi ag re sy vų jį 
avan gar diz mą kaip ci vi li za ci jos iš si gi mi mą, Ais čiui 
arti mi ne oka ta li kiš ko  spar no te ore ti kai pa brė žė, kad 
nau jo jo me no pa vyz džiuo se „kū ri nio ar chi tek to ni ka 
nesi rū pi na ma [...]. Dau giau sia šiais lai kais mė gia
ma me no ša ka – ki nas pa grįs tas mu zi ka li niu rit mu: 
jis ban guo ja kaip upė ir le kia kaip lėk tu vas“18. Tuo 
tar pu Ais tis ne slė pė su si ža vė ji mo Char lie’o Chap li no  
filmais, lai kė jį vie nu tau riau sių he ro jų, ly gi no su  
Don Ki cho tu, įro di nė jo, kad „juo du ieš ko pa sau ly
je teisy bės, gi na da mos var dą ir įvai riais bū dais ir  
visomis jė go mis gi na Die vo pa veiks lą žmo gu je“19. 
Chap li nas ta po hu ma nis ti nių ide a lų gy vy bin gu mo  
ga  ran tu vis ką at me tan čia me ir per ver ti nan čia me pa
sau ly je. Įver tin da mas ki no ak to riaus me ną, po etas 
ne krei pė dė me sio į ma si nio po pu lia ru mo ten den ci ją. 
Ši ten den ci ja gal būt net po zi ty vi, nes ji su vi suo ti no 
su vo ki mą (kiek vie nas fil me ra do tai, ką ti kė jo si ras ti: 
vie ni – žais min gą pramo gą, ki ti – ale go ri ją). Pa na šus 
po pu lia ru mas tarpu ka rio me tais ly dė jo ir pa tį Ais tį, 
ta čiau tai ne pa lie tė po eto sti lis ti kos: jo kū ry ba bu vo 
es te tiš kai tu ri nin ga, ma si nės kul tū ros pra dai ne nu
stel bė sub ti  lios gro žio ir me no jau se nos. Pa grin di ne 
ki no ypa ty be straips ny je „Did mies čio ži bu riai“ po etas 
lai ko tei gia mo he ro jaus pa stan gą pa tai sy ti ne pa sto vų 
mo der  nųjį pa sau lį. Die vo pa veiks las žmo gu je gy vuo ja 
tol, kol ki no he ro jaus Čar lio sie los ne pa lie čia to ta
lus pe si miz mas. Pa sau lė žiū ros kri zė psi cho lo giš kai 
įpras mina nu si vy lu sį, tra giš ką žmo gų. To dėl mo der 
niz mas, Ais čio su pra ti mu, ga li bū ti ne tik ab sur do 
dramos, bepras mio far so, bet ir įspū din gos tra ge di jos 
ob jek  tas. Jo nuomo ne, Chap li no fil mas „Did mies čio 
žibu riai“ jau atspin di tą de struk ci nių ga lių dra ma   
tiz mą: „Jis [Chapli nas] no rė jo su kurt auk so sva jo nę, 

bet be  kur da mas ją su grio vė“20. Ki no pa sa ka, de ja,  
ne iš sipil dė. 

Ei lė raš ty je „Lai mės link“ ma to me po pu lia rio sios 
kul tū ros są ly tį su eli tiš kai iš di džiu po eto įvaiz džiu. 
Sub jek tas sa ko si są mo nin gai įsi pa rei go jęs at lik ti vaid
me nį, ku rį įkvė pė Chap li no „ma žo jo žmo gaus“ ti pa
žas. Op ti mis ti nė pa sau lė jau ta, ne pa si da vi mas li ki mo 
smū giams tu rė jo su teik ti kū ry bai nau ją pa grei tį ir 
iš gelbė ti nuo su sta ba rė ji mo ir ni hi liz mo. Ta čiau pa
tir da mas iš ban dy mus, klup da mas ir vėl kel da mas 
sub jek tas taip ir ne pa sie kė gei džia mo tiks lo. Jo gar bė 
ir oru mas, tas Die vo pa veiks las žmo gu je, su pap ras tė
jo iki juok da rio kau kės, po ku ria ne be ma to me gy vos 
ir ken čian čios as me ny bės, tik ap gau lin gos iliu zi jos 
už hip no ti zuotą sie lą:

Ieš ko jau lai mės, ne ma lo nės!
De ja, aš juok da riu ta pau.

         (p. 102) 

Kaip ir me niš kiau siuo se Chap li no fil muo se, čia iš
lie ka es mi nis mo ra li nis im pe ra ty vas – ne pa si ty čio ti iš 
pra lai mė ju sio jo. Su teik da mas sub jek tui tei sę iš reikš ti 
in ty mų „aš“, po etas vėl kal ba apie kū ry bą, jos pa vojus 
ir pa kly di mus. Gar bės ir oru mo gin tis bu fo na diš kame 
vai di ni me virs ta že mi nan čiu pa tai ka vi mu publi kai. 
Juok da rys pri klau so mas nuo ka ra liaus (ei lė rašty je 
„Ka ra liaus šuo“ jam ne su tei kia ma net žodi nės raiš
kos lais vės) ar ba nuo pa slap tin gos juo  dos žmo gys tos 
(mir ties?), prie var tau jan čios kū ry biš ką min tį:

Dai nuok, – ji sa ko, – gul bės dai ną!
Pa šok, pa šok ties be dug ne!
     („Kas die ną il ge sį“, p. 103)

Net at ro do, kad ki ne juok da rys yra mažiau su var
žy tas, mat ten jis vis dėl to są ži nin gai at lie ka sa vo 
pa rei gą – links mi na pa vir šu ti niš kais jaus mais gy ve
nan čią pa tik lią pub li ką. Tuo tar pu tik rai tra giš ka yra 
po besi šyp san čia kau ke pa si slė pu sio jaut raus sub
jek tokū rė jo, ra fi nuo to es te to, me ni nin ko – „gra žių 
daik tų kūrė jo“, anot Wil de’o, fi gū ra. Šio sub jek to, 
ne su si vokiančio pil ko je, ba na lio je, bet na tū ra lio je tik
ro vė je, ne su pran ta ki ti, tei sė ti tos tik ro vės pi lie čiai. 
Kū rė  jas – ne vy kęs ko me dian tas – sten gia si su si tai
ky ti su skai ty to jų leng va bū diš ko mis nuo tai ko mis ir 
ne rim tu po žiū riu į ku ria mą tik ro vę, nu tol da mas nuo 
sun kiai įvyk do mo rei ka la vi mo pa tei sin ti „Šiais žo
džiais sunkų že mės var  gą“ („Plunks na“). Kū rė jo ir 
pub li kos žai di mas pa gal su tar tas tai syk les ne ten ka 
pra smės tuo met, kai ati den gia mas ste buk las ir su 
nuo sta ba įsi ti ki na ma, kad ta įsi vaiz duo ta pa slap tis 
ir pa sa ka – tai tik liūd no juok da rio iš dai gos:

18 ke liuo tis j., „mo der ni nio me no orien ta ci ja“, in: idem, Menotra-
gizmas, p. 67.

19 ais tis j., „Did mies čio ži bu riai“, in: idem, Raštai, t. 2, p. 97.
20 Ibid., p. 98.
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Ne spręs ki te iš žo džių, ši lo, lau ko
Apie ma ne – juk ten ne aš, ten ma no kau kė!
     („Ir pa sa kys“, p. 79)

Taip Ais tis ne ti kė tai at si du ria ša lia Chap li no: jie 
abu su grio vė rū pes tin gai kur tą sva jo nę.

5. kū Ry Ba – kau kė. tRa Gi ko miz mas

Kau kės vaid muo Ais čio kū ry bo je ne vie na reikš mis. 
Rim vy do Šil ba jo rio įsi ti ki ni mu, „kū rė jo kau kė yra 
lyg sa vo tiš ka ei li nio žmo gaus trans fi gū ra ci ja, sim bo
li zuo jan ti mū sų gy ve ni mo už slėp tą pras mę“21. Kau
kę ga li ma sie ti su te at ru, dar vie na au to no miš ka, 
ta čiau tais pa čiais es te ti kos prin ci pais grin džia ma 
me no ša ka. Imi ta ci jos ga lia, sce no je at si sklei džian ti 
tie sio giai, po ezi jo je įpras mi na ma me ta fo ro mis. Pa vyz
džiui, ei lė raš ty je „Spal ge nų sy vai“ (p. 168) su si pi na 
pje sės ir tik ro vės tra giz mas, eg zal tuo tas jaus mas – 
to bu las me no mo de lis ir ne to bu las gy ve ni mas. Me lo 
ir tie sos pro ble ma čia iš ke lia ma kaip eg zis ten ci jos 
lem tin ga sis už da vi nys, ku rio ne iš spren dus, su vo ki
mas lie ka ne re a li zuo ta iliu zi ja. Lė mė jas, su ar dan tis 
jaus mų bu ta fo ri ją, – mei lė, tik ro vės, ne iš gal vo to 
so pu lio, ne su vai din tos trage di jos ap raiš ka. Sub jek
tokū rė jo kan čia, są ly gota sa va no riš ko ir są mo nin go 
iliu zi jų iš si ža dė ji mo, yra su reikš mi na ma, net tam pa 
kul mi na ci nio kon flik to pa grin du. Kau kė – pa pil do ma 
kliū tis, ap sun ki nan ti bandy mus in ter pre tuo ti ka tast
ro fą. Ta čiau kau kė ei lė raš ty je ak tu a li zuo ja sim bo lių 
at pa ži ni mo pa stan gas ir pačią su vo ki mo pro ble mą. 
„Aš no riu aiš kus būt, lyg veid ro dy / Sa ve čia jums 
pa ro dyt,“ – ti ki na sub jek tas jau ci tuo ta me ei lė raš ty
je „Ir pa sa kys“. Ta čiau ga lu ti nio tie sos at vė ri mo čia 
ne ra si me. Ge ra ne ži no ti, „kur kau kė an tiš ka, / Kur 
ma no vei das, ma no lė tas“, nes pa ži ni mas ly gus ato
maz gai, sim bo li niam spal ge nų sy vų vir ti mui krau ju. 
Kau kė at spin di pri si ri ši mą prie pa pras to gy ve ni mo, 
dar gy vą, ne įveik tą me ta fi zi nės trau kos sa vi sau gos 
ins tink tą, dar ver čian tį my lė ti „lau  ką, mo te ris, deg
ti nę“. Ne tik ro vė pa slėp ta nuo sub jek to, ne gy ve ni mo 
ba na ly bę jam teks at ras ti ir pa čiam iš gy ven ti. To kia 
pa ži ni mo pa tir tis su teik tų tik nu si vy li mo. Šil ba jo rio 
api brėž ta kau kė – „gy ve ni mo už slėp ta pras mė“ – ir 
yra rak tas į po ezi jos re cep ci ją. 

Te at ro sim bo li ka ir gy ve ni mote at ro ap raiš kos ke
lia ne ma žai pa vo jų. Juk il gai niui ga li ma pa ste bė ti, 
kad po kau ke nie ko ne lie ka: nei dva si nio at gi mi mo 
per spek ty vos, nei tra giš ko tuš tu mos siau bo. Tik ro ji 
tuš tu ma – tai vi siš kas su ta pi mas su vaid me niu, ku
rį su tei kia lai kas, is to ri ja, gy ve ni mo ap lin ky bės ir 

są ly gos. Vi sa tai suž lug do po etą – pa klu sęs tik ro vės 
dik ta tui, kū rė jas pri si i ma jam ne bū din gą „pra na šo“ 
rolę. Čia sly pi ne iš ven gia ma vė ly vo sios Ais čio ly ri kos 
me ni nio skur du mo prie žas tis. 

Te at ro ir ki no at ri bu ti kos skir tu mai aki vaiz dūs. 
Te at re, ku rio tra di ci ja ir kon cep ci ja bu vo iš plė to ta 
dar An ti kos lai kais, tra giš ki ir ko miš ki pra dai pa
pras tai at ski ria mi. XX a. me ne aukš to jo ir že mo jo 
sti lių sąvo kos su si pi na. Re for muo ta me te at re, spar čiai 
po pu lia rė jan čia me ki ne ir kū ry bi niams ieš ko ji mams 
at vi ro je li te ra tū ros es te ti ko je įsi tvir ti na tra gi ko miz
mas. Ais čio sub jek tas – liūd nas juok da rys at spin di 
mo der naus žmo gaus bū se ną, jo su dė tin gą san ty kį su 
ka tast ro fiš kai di na miš ku pa sau liu. Toks di na miz mas, 
in di vi do iš aukš ti ni mas ir stai gus nuo puo lis ga lė tų bū ti 
įžvelg ti Re ne san so epo chos kul tū ro je. Ne  vel tui šią 
ana lo gi ją pa tei si na ir pats Ais tis:

Pa na šus į Liūd no jo Vaiz do
Ri te rį ta sai, kurs ši tuos žo džius ra šo.
     („Ir aš ne šio jau“, p. 52)

Spe ci fi nę mo der niz mo pa sau lė jau tą iš tik rų jų le mia 
są ly čio su tik ro ve re cep ci ja. Eseis ti niuo se ap mąs ty
muo se Ais tis svars to, ka da kū ry ba tu ri iš lie ka mą ją 
ver tę, kaip iš kas die niš kos raiš kos ky la tai, ką su vo
kia me esant še dev rą: „Ir mes lik si me tik tiek, kiek 
bū si me nuo šir dūs sau ir lai kui, vi sai ne svar bu, ar 
mes tai da ry si me są mo nin gai, ar ne“22. Nuo šir du mas 
įpras mi na mas net ta da, kai jo są mo nin gai, pro gra
miš kai ven gia ma, kai pa si ren ka mos kau kės ir ki ta 
in te lek tu a li mas kuo tė. 

Pa si ti kė ji mas ly ri nio sub jek to nuo šir du mu, at ro do, 
tu rė tų lai duo ti tin ka mą ei lė raš čio su vo ki mą. Ta čiau 
pats au to rius su kom pli kuo ja šią pro ble mą: po eti nės 
išpa žin ties fi na le sen ti men ta liam skai ty to jui tar si 
atve ria mos akys: „Kvai lut, aš tik pa si juo kiau, o tu ir 
pa ti kė jai“ („Ant ro ji mei lė“, p. 140). Ais tis grie bia si dvi
pras mio žai di mo: at vi ru mas ir bra vū riš kas skep ti ciz
mas, įti ki nė ji mai ir su ge bė ji mas jiems pa si prie šin ti yra 
ly gia ver čiai, po ten cia lūs san ty kio su me ni ne tik ro ve 
va rian tai. Skai ty to jas juos per ver ti na ar nu ver ti na. 
Su si pa žin da mas su tik rą ja po ezi ja skai ty to jas turė tų 
iš siug dy ti jaut rią klau są ir sub ti lų sko nį, kad ne pa kliū
tų į ne tik rų, ne iš si pil dan čių idė jų pin kles. Jis tu rė tų 
ne pa klys ti pra smių la bi rin tuo se, ne iš si gąs ti po kau ke 
pa si slė pu sio iro niš ko žvilgs nio ir at skir ti sub jek tą nuo 
jo vaid mens bei au to rių nuo sub jek to. Jis ta da gal
būt su nuo sta ba pri im tų po ezi jos me ta mor fišku mą, 
įsi są mo nin tų, kad į dau gy bę pa vi da lų (es te tiką ir pa
trio ti ką, in ty mu mą ir in te lek to žai di mus, sopulius ir 
džiaugs mus) iš si sklai džiu si Ais čio ly ri kos se man ti nė 
erd vė kar tu yra vien ti sas ir ne pa kar to ja mas pa sau lis, 
uni ka li me no tik ro vė. Nuo šio su vo ki mo ir pra si de da 
ke lias į ka tar sį, į me no es mės iš gyveni mą. 

21 Šil ba jo ris R., „so pu lio už keik ta mįs lė: jo no ais čio po ezi ja“, in: 
Netektiesženklai, vil nius, 1992, p. 118.

22 ais tis j.,Raštai, t. 2, p. 287.
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IRENA VAIŠVILAITĖ

paStaBoS

Niu jor ko Vie šo jo je bib lio te ko je lap kri
čio mė ne sį ati da ry ta pa ro da „Uto pija: 
Ide a lios vi suo me nės sie kis Va ka rų 
pa sau ly je“ ne su si lau kė rim tes nių ko
men ta rų. Pa ro dos ati da ry mas be veik 
su ta po su JAV pre zi den to rin ki mais. 

Įdomu, jog ide a liai vi suo me nei skir
to je pa ro do je la bai gar bin ga vieta 
tenka JAV Ne pri klau so my bės de kla 
ra ci jos ori gi na lui. Matyt, jos ren gė jai 
mano, kad jų vi suo me ni nė sis te ma 
arčiau siai ide a lo. Kla si ki niai teks
tai – Pla to no Respublika, To mo Moro 
Uto pi ja, To ma so Cam pa nel los Saulės
mies tas – eks po nuo ja mi ša lia ma žiau 
ži no mų ir ne re tai eks tra va gan tiš kų 
ra ši nių – to kių kaip Chris ti ne de Pi san 
Cité des da mes bei Ap švie tos lai kų fan
ta zi jų apie ci vi li za ci jos ne su ga din tus 
„kil nius lau ki nius“. Aki vaiz du, kad 
mark siz mui ir ko mu niz mui pa ro do je 
ten ka la bai kuk li vie ta – pa ro dos lan
ky to jas ga li su si pažin ti su re te ny be 
ta pu siais ko mu nis ti nės pro pa gan dos 
pa vyz džiais ir su „mark siz mo kla si
kų“ bei jų se kė jų dar bais, ku rie, kaip 
pa ste bė jo sa vait raš tis NewYorker, 
„at rodo la bai ne grės min gai“. Iš tie
sų ko mu nis ti nės te ori jos JAV at ro do 
ne grės min gai – kaip nevai sin gas 
pra ei ties reiš ki nys. Už ko mu nis tų 
kan di da tus pas ta ruo se rin ki muo se 
bal sa vo vos ke li šim tai rin kė jų.

Gal to dėl pa ro dos „Uto pi ja“ ren gė jai, 
pa rink da mi eks po na tus, sa ky tum, net 
ne pa ste bė jo, kad be veik vi sas „ide a lias 
vi suo me nes“ jun gia ben dras bruo žas 
– tų vi suo me nių na rių ly gy bės idė ja. 
Žmo nių ly gy bė yra pa ti svar biau sia 
Va ka rų vi suo me ni nio ide a lo sa vy
bė. Manoma, kad pagrindinė kliūtis 
lygybei – pri va ti nuo sa vy bė. To dėl 
įvai rių ide a lių vi suo me nių ap ra šy
muo se tur tas ar ba yra pa skirs ty tas po 

ly giai, ar ba ben dras. Tai ko mu nis ti nis 
idea  las. Dėl to JAV Ne pri klau so my bės 
de kla ra ci ja „Uto pi jos“ pa ro do je vi sai 
nede ra, nes skelb da ma, kad žmo nės 
gims ta ly gūs, ji yra nu kreip ta prieš 
ti ro ni ją ir kal ba apie žmo nių tei sę į 
lais vę. 

 Ban dy mai įgy ven din ti ko mu nis ti nį 
ly gy bės ide a lą pa ro dė, kad ly gy bės kai
na yra lais vė. Nuo sa vy bės ne įma no ma 
pa nai kin ti be prie var tos, be dik ta tū
ros. Ko mu nis ti nė prak ti ka pa liu di jo, 
kad to kia nuo sa vy bę nai ki nan ti dik ta
tū ra ne tik bru ta liai su var žo vi suo me
nės na rių lais vę, bet ir su ku ria nau ją, 
no men kla tū ri nę ne ly gy bę, pa grįs tą 
iš kreip ta ver ty bių sis te ma.

Iš de šim ties me tų at stu mo ge riau 
ma ty ti, kad žlun gant ko mu nis ti nei 
sis te mai svar bų vaid me nį vai di no ne 
tik ir, ko ge ro, ne tiek lais vės, bet ir 
„tik ros“ ly gy bės sie kis. Pa kan ka pri
si min ti, koks po pu lia rus so vie ti nės 
„per tvar kos“ pra džio je bu vo ra gi ni mas 
pa nai kin ti no men kla tū ros pri vi le gi jas. 
An tra ver tus, tau ti nis ide a las ir gi ga li 
slėp ti vi sų tau tos na rių ly gy bės idė ją. 
To dėl kaip tik ne ly gy bė, di dė jan tys 
tur ti niai skir tu mai kelia di džiau sią 
frust ra ci ją po ko mu nis ti nė se vi suo
me nė se. Šių vi suo me nių dau gu ma 
te bė ra pa si ren gu si dėl ly gy bės ap ri
bo ti sa vo ir ki tų lais vę. Ly gaus ar ba 
bent ly ges nio tur to pa skirs ty mo idė ja 
šio se vi suo me nė se gyvuo ja pa čiais 
įvai riau siais pa vi da lais, mai tin da ma 
po ko mu nis ti nių val s ty bių biu rok ra tų 
ar mi jas. Ma si nė je po ko mu nis ti nė je 
kul tū ro je gy vas ly gy bės ide a las su da
ro pa lan kią dir vą po pu lis ti nei par ti jų 
de ma go gi jai. 

Maža to, kaip tik ly gy bės idea las 
truk do po ko mu nis ti nėms vals ty bėms 
pri pa žin ti, kad tam tik ra vi suo me nės 

da lis „nė ra ly gi“, t. y. kad ji ne pa jėgs 
sa vi mi rū pin tis tiek, kiek ki ti. Va ka
ruo se net ra di ka lūs li be ra lai pri pa žįs
ta, kad vals ty bė tu ri pri si im ti rū pes tį 
dėl to kių vi suo me nės na rių. Ta čiau 
toks rū pes tis ga li kil ti tik iš su pra ti
mo, kad bū da mi ly gūs „prieš Die vą ir 
prieš įsta ty mą“, dėl įvai rių prie žasčių 
ne vi si žmo nės ly giai pa jė gia nau do tis 
sa vo tei sė mis ir lais vė mis, ir dėl to kai 
ku riems rei kia glo bos. Toks su pra ti
mas la bai sun kiai ran da si ten, kur 
vi suo me nės ly gy bė vi sai ne se niai bu vo 
aukš čiau sia ide o lo gi nė ver ty bė. 

Ly gy bės ide a las ir sie kis gyvas ne tik 
po ko mu nis ti nėse šalyse. Tai pui kiai 
liu di ja ka pi ta liz mo ir glo ba li za ci jos 
prie ši nin kų de monst raci jos, ne se niai 
vy ku sios Siet le ar Pra ho je. 

Tai gi mark sis ti nis ko mu niz mas gal 
ir mi rė, ko mu nis ti nė li te ra tū ra Niu jor
ko bib lio te kos pa ro do je gal ir „atro do 
vi sai ne grės min gai“, bet 
ko mu nis ti nis ide a las te
bė ra gy vas ir, ko gero, 
gy vuos, kol gy vuos Va
ka rų ci vili za ci ja, ku rios 
pa sąmo nė je įsi šak ni jęs 
Die vo ka ra lys tės pa
ža das. Tam tikra da lis 
krikš čio nių at si sa ko turto sa vo va lia, 
siek da mi di des nės lais vės ir tap da mi 
įvai rių vie nuo li jų ar dvasi nių ju dė ji mų 
na riais. Ta čiau ko muniz mas sie kia 
su kur ti iš kreip tą, prie var ti nį, lais vę 
pa nei gian tį „vie nuo ly ną“, ku ria me 
Die vą at sto ja is to ri ja. 

 Niu jor ko bib lio te kos pa ro da, po de
šim ties me tų nuo ko mu niz mo žlu gimo 
ne be pa ste bin ti, kad JAV Ne pri klau
so my bės de kla ra ci ja iš es mės ski riasi 
nuo ki tų ją su pan čių „uto pi jų“, puikiai 
liu di ja ko mu nis ti nio ide a lo gy vy bin
gu mą ir pa trauk lu mą.
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Lais vės ir ly gy bės an ti no mi ja XX a. 
bu vo ta pu si ka pi ta liz mo ir ko mu niz mo 
an ti no mi ja. Ly gy bės ide a lo hip no zė 
Va ka rų kul tū ro je to kia stip ri, kad ir 
„re a liai“ žlu gus ko mu niz mui iš lie ka 
ko mu nis ti nė ka pi ta liz mo kri ti ka. Kaip 
pa ste bė jo vie nas ru sų hu mo ris tas, 
„vis kas, ką ko mu nis tai sa kė apie ko
mu niz mą, bu vo me las, bet vi sa, ką jie 
sa kė apie ka pi ta liz mą, pa si ro dė tie sa“. 
Ne daug kas pa ste bi, kad be komu nis
ti nės ka pi ta liz mo kri ti kos yra dar ir 
krikš čio niš ka, at krei pian ti dė me sį į 
tai, kad lais vė ne at sie ja ma nuo at sa
ko my bės ir so li da ru mo. Krikš čio niš ka 
ka pi ta liz mo kri ti ka nu kreip ta prieš 
pel no su ab so liu ti ni mą, pa ver gian tį 
žmo gų ne ma žiau ne gu ko mu nis ti nis 
kla sių pa nai ki ni mo ir vals ty bi nės 
eko no mi kos sie kis. Tai gi krikš čio ny bė 
kri ti kuo ja ka pi ta liz mą dėl pik tnau
džia vi mo nuo sa vy bės tei kia ma lais ve, 
dėl iš kreip to to kios lais vės su pra ti mo. 
Ta čiau an ti ka pi ta liz mas pa sau ly je ir 
to liau lie ka vi sų pir ma ko mu nis ti nis, t. 
y. pa grįs tas so cia li nės ly gy bės ide a lu.

Tuo tar pu ko mu niz mo kri ti ka arba 
an ti ko mu niz mas pas ta ruo ju me tu ne 
tik „iš ei na iš ma dos“, bet ir pra de da
mas su vok ti kaip ka žin kas prie šiš ka 
de mok ra ti jai. Po ko mu nis ti niuo se 
kraš tuo se an ti ko mu niz mas vis la biau 
ta pa ti na mas su ne kom pe ten tin gu 
po li ti ka vi mu ir pri si ri ši mu prie praei
ties. An ti ko mu nis tas – tai pri mi tyvus, 
pik tas, ne mo der nus ir ne pa kan tus 
as muo, – toks vaiz di nys lengvai iš ky la 
skai tant kad ir lie tu viš ką spau dą. 

Va ka rų pa sau ly je an ti ko mu niz mas 
nie ka da ne bu vo la bai po pu lia rus, o 
da bar at ro do pa pras čiau siai ne  rei ka
lin gas. Čia ma no ma, kad an ti komu
nis tai – tai kraš tu ti niai de ši nie ji arba 
as me nys, įstri gę Šal to jo ka ro lai kuo se. 
An ti ko mu niz mas per ne lyg vi suo ti nai 
pra de da mas ta pa tin ti su priešiš ku mu 
li be ra liems ide a lams ir at vi rai vi suo
me nei, tai gi ir su an ti libe ra liz mu. Tai 
tik rai pa ra dok sa li situ a ci ja. 

Su ko mu nis ti nės sis te mos pa bai ga, 
sa ky tum, iš ny ko ir su pra ti mas, kad 
ko mu nis ti nė prak ti ka ki lo iš ko mu
nis ti nio ide a lo, kad ko mu niz mas yra 
ne tik lais vei prie šiš ka prak ti ka, iš

krei pu si kil nų ide a lą, bet vi sų pir ma 
lais vei prie šiš ka dok tri na, kad ly gy bės 
sie kis ne iš ven gia mai at ve da prie to ta
li ta rios dik ta tūros, žmo gaus tei sių pa
nei gi mo ir nau jos, dar ne tei sin ges nės 
ne ly gy bės. Ko mu nis ti nė tikro vė bu vo 
ne nesu si pra ti mas, o nuo sek li te ori jos 
įgy ven di ni mo pa sek mė. 

Kol gy vuo ja ko mu nis ti nis ide a las – o 
jis gy vuo ja ir gy vuos, – tol bus rei ka lin
gas gi lus, šiuo lai kiš kas an ti ko mu niz
mas. Ko mu niz mo šak nys buvo ir lie ka 
in te lek tinės, to dėl ir to liau rei ka lin ga 
in te lek tinė ko mu niz mo kri ti ka, pa jė
gian ti at pa žin ti nau jas ko mu nis ti nės 
min ties for mas. Ir ne tik. 

Po ko mu nis ti nė tikrovė daž nai api
brė žia ma kaip po ide o lo gi nė tikrovė. 
Tie sa, kad idė jo mis ir vertybėmis grįs
ta po li ti ka išgy ve na gi lią kri zę. Dau
ge liui ana li ti kų at ro do, kad gy ve na me 
„prag ma ti nės“ po li ti kos lai kais, kai 
par ti jų pro gra mos – tarsi vie no teks to 
fo to ko pi jos. Bet to je „prag ma ti nė je“ 
po li ti ko je per ne lyg daž nai ne sun ku 
at pa žinti mark siz mui bū dingą so cia
li nį ci niz mą, opor tu niz mą, abe jin gu
mą žmo gui, jo lais vėms ir tei sėms, jų 
įsta ty mi nėms ga ran ti joms. 

Žvel giant į Vi du rio ir Ry tų Eu ro pos 
so cia li nę re a ly bę vis daž niau ky la 
po ko mu niz mo ir jo ry šio su ko mu nis
ti ne sis te ma pro ble ma. Ko mu nis ti nis 
pa li ki mas gy vuo ja dau gy be pa vi da lų. 
Anks čiau siai bu vo pa ste bė ti ben d riau
si so cia li niai pa da ri niai, truk dan tys 
at kur ti ko mu nis tinių dik ta tū rų su
ar dy tą pi lie ti nę vi suo me nę. Vie nas 
pa da ri nių – mi nė tasis ly gy bės ide a las, 
ma si nė je są mo nė je už go žęs ki tas pi
lie ti nes ir žmo giš kas ver ty bes, ypač 
so li da ru mą. Užuot rū pi nę si savi mi ir 
ki tais, poko mu nis ti nių vi suo me nių 
na riai rei ka lau ja, kad vals ty bė im tų iš 
tu rin čiųjų ir duo tų ne tu rin tiesiems, o 
pa tys ven gia mo kė ti mo kes čius. 

Ta čiau be ne pats skau džiau sias 
po ko mu niz mo reiš ki nys bei pa vi da las 
– ko mu nis ti nės no men kla tū ros įvyk
dy ta „vals ty bės pri va ti za ci ja“. Ne ma žą 
nau jo jo, eko no mi nio po ko mu nis ti nio 
eli to da lį su da ro bu vu si no men kla tū
ra, nau do ju si tu rė tą val džią bei ry šius 
tur tui įgy ti, o taip įgy tą tur tą – val

paStaBoS

džiai iš lai ky ti. Po ko mu niz mas nė ra 
„ko mu niz mo ne buvi mas“. Tai veikiau  
tam tik ra komu niz mo trans for ma cija,  
panaiki nu si ar nutry nu si kai ku riuos 
at pažįs ta mus „re a laus“ ko mu niz  mo 
žen klus, pa vyz džiui, prie šiš ku mą  
Va ka rams ar vien par ti nę sis te mą. 
An ti ko mu nis tai, ta pę po li ti kais, tik rai 
per ne lyg daž nai grie bia si po ko mu nis
tų, o ne po ko mu niz mo kri ti kos, pra
lai mė da mi kaip „pra ei ty je įklim pę pa
gie žė liai“, nuo ku rių bu vę ko mu nistai 
at si gi na ro dy da mi sa vo „at si ver ti mo“ 
žen klus – pro va ka rie tiš ką po li ti ką, 
ben dra dar bia vi mą su Tarp tau ti niu 
va liu tos fon du ir pan.

 Ta čiau ar iš tie sų ko mu niz mas nė ra 
su de ri na mas su pa si sa ky mais už rin
kos eko no mi ką ar sto ji mu į NA TO? Ar 
kal bė da mi apie ko mu niz mo „pa bai gą“, 
ne si el gia me pa na šiai kaip tie Va ka rų 
po li to lo gai, skel bę, kad „tik ras“ ko mu
niz mas bai gė si 1956 m.?

Ką gal vo ja me apie ko mu niz mą, 
pri klau so nuo to, ar ver ti name jį kaip 
pra ei tin nu ė ju sį „kil nios uto pi jos“ iš
krei pi mą, ar kaip „niek šy bės pa slap tį“, 
ku rios šak nys – žmo gaus pri gim ties 
ir pa šau ki mo pa nei gi me. 

Sa vo is to ri ją tu ri ne tik ko mu niz
mas, bet ir an ti ko mu niz mas. Abi tos 
is to ri jos šiuo me tu pri mirš ta mos. 
Eu ro po je taip ir ne įvy ko ko mu niz mo 
teismas, bet dar anks ti teig ti, kad 
jis tikrai ne įvyks ir kad ko mu niz mo 
tri bu no lo Lie tu vo je ren gė jai tebu vo 
ne vy kė liai, su truk dę pa drau gau ti 
su… ko mu nis ti nės Ki ni jos va do vais. 
Va ka rų Eu ro po je vis dėl to pa si ro dė 
„Juo do ji ko mu niz mo kny ga“, pa sa ko
jan ti va ka  rie čiams apie ko mu niz mo 
nu si kal ti  mus. Na, o Len ki jo je ką tik 
išleista an to lo gi ja „Len kiš ka sis an ti
ko mu niz mas. In te lek tua lio ji tra di ci
ja“ (Antykomunizmpolski.Tradycje
intelektualne, pod re dak cją Bog da na 
Szlachty, Kraków, 2000), su pa žin
di nan ti len kus su jau šiek tiek pri
mirš tais da ly kais, ku rių, kaip ma no 
an to lo gi jos ren gėjai, pa mirš ti ne ver ta. 
An to lo gi jos įva das pava din tas „Kas 
yra ko mu niz mas – po li ti nė klai da ar 
kul tū rinis ni hi liz mas?“ Šiuo lai kiš kas 
klau si mas. 
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apžvalga

Svar bos mat lan kis

Pauliussubačius

socialiniųmokslųinstrumentais„iš
matuoti“Katalikųbažnyčiosvaidme
nįkuriantdemokratinęvisuomenę
lenkijoje,čekijoje,slovakijojebei
lietuvoje–taiOsnabriukouniversite
to(Vokietija)krikščioniškosocialinio
mokymoprofesoriausManfredospie
kerioidėja.Šįrudenį,spalio25–29d.,
surengtasketveriusmetustrukusio
projekto„bažnyčiapokomunistinių
transformacijųprocese“baigiamasis
simpoziumas.Pojogalimapasvarsty
ti,kąVolkswagenofondofinansuotas
tyrimasdavėjamedalyvavusiemslie
tuvosreliginiogyvenimostebėtojams
irkokienelauktidalykaiatsiskleidė
mumisbesidominčiamVakarųka
talikųelitui?Kasatrodounikalu,o
kas–visiemsbendra,įlietuvosbaž
nyčiospadėtį irsavimonęatidžiau
pažvelguskitųVidurioEuroposšalių
kontekste?
Pirmiausiaapiesvarbiausiussu

manymobruožus.Projektuivado
vavęsprof.spiekerisyraparengęs
studijųapietotalitarinioateistinio
režimopadariniusmėginančiųįveik
tivisuomeniųirbažnyčiossantykį1,
tikisijaukitaismetaisišleistiknygą,
kuriojeapibendrintųketuriųšalių
tyrimorezultatus.Jožodžiais,buvo
dvisvarbiausiosprojektohipotezės.
Pirma–„bažnyčiavaidinanemažą
vaidmenįVidurioEuroposvisuome
niniųtransformacijųprocese.čekija
yrakiekkitoks, labiaupalyginimui
tinkamasatvejis,olenkijoje,slovaki
jojeirlietuvojeKatalikųbažnyčiayra

liaudiesbažnyčia,pasiekiantižmonių
širdisbeiprotus“.antrahipotezė–
„idantbažnyčiosvaidmuovisuomenės
permainosebūtųreikšmingesnis, ji
turinaujaiatrasti,apmąstytisavo
mokymą,pirmiausiakrikščionišką
socialinįmokymą“.
Tikrinantminėtasprielaidas,steng

tasi„pažvelgti,kaipgiliaibažnyčia
šiuosekraštuosevidujaiatsinaujino,
pasikeitė,kaipsugebėjokrikščionišką
socialinįmokymąsuprasti,priimtiir
atvertikitiems.Organizacinėsrefor
mos,kunigųrengimopokyčiai,evan
gelizacijosstiprinimas,pasauliečių
organizacijųkūrimasis irrėmimas
buvo laikomisvarbiausiais indika
toriais“.Prof.spiekerioįsitikinimu,
kaiptikraginimasgilintibažnyčios
socialinįmokymą,atsigręžtiįjįbuvo
pabrėžiamasdaugelyjepopiežiaus
kalbų,pasakytų lankantisVidurio
Europosšalyseirpriimantiš jųad 
li mi na atvykusiusvyskupus.Pro
jektovadovospecialųsusidomėjimą
kėlėdarduklausimai:naujųjųdva
siniųjudėjimųplėtotėbeibažnyčios
irvalstybėspartnerystė,teisiniaijų
bendradarbiavimoaspektai irkon
fliktai.Vykdanttyrimą,maždaugkas
pusmetįviskitoješalyjerengtuose
simpoziumuoseprobleminis ratas
nuolatplėtėsi,skaitytipranešimai
apie įvairiaskliūtis (klerikalizmą,
nacionalizmą)krikščioniškosociali
niomokymoprincipamsdiegti.Greta
minėtųdalykų,specialiųstudijųsu
silaukėbažnytiniųtradicijųraida,

bažnyčiosirelito,bažnyčiosirpoli
tiniųpartijųsantykiai,katalikiškų
socialinio bendravimo institucijų
veiklabeipasaulietinėsžiniasklaidos
nuostatosreligijosatžvilgiu.
Projektodalyviųbūrysbuvogana

margas–kunigai ir pasauliečiai,
jėzuitaiirsaleziečiai,doktorantaiir
dėstytojai,pagaliau,tokiosspalvingos
figūros,kaip,pvz.,buvęsslovakijos
atstovasprieŠventojosostoantonas
Neuwirthas.lietuvosdarbogrupė
susibūrėprieVuReligijosstudijųir
tyrimųcentro.išpradžiųjaivadova
voirenaEglėlaumenskaitė,vėliau
kolegialiaidirboirenaVaišvilaitė,
andriusNavickas,JūratėMicevičiū
tėiršiosapžvalgosautorius.beje,į
baigiamąjįsimpoziumąpakviestade
šimtieslietuviųdelegacijabuvopati
gausiausia–kolegosišlenkijosbei
organizatoriaivokiečiaikelissykius
juokaisretoriškaiklausė,kątaiga
lėtųreikšti.Galneprošalįpasigirti
–projektovadovoteigimu,sulietu
vosmedžiagajisturėjęsmažiausiai
rūpesčių,ikibaigiamojosimpoziumo
lietuviaivieninteliaibuvoįteikępa
tenkinamągalutinęataskaitą.
Projektuiišskirtinįdėmesįparodė

bažnyčiosvyresnybė.simpoziumoati
darymekalbėjokardinolaiJoachimas
MeisnerisirMiloslavasVlkas,vėliau
pranešimusskaitėJus ti tia et Paxsek
retoriusvysk.DiarmuidasMartinas
beičekijosVyskupųKonferencijos
pirmininkasarkiv.JanasGraubne
ris.išlietuvosdalyvavomūsųdarbo
grupęglobojęsvysk.Jonasborutabei
vysk.RimantasNorvila.Organizato
riųsumanymupodukalbėtojus,kurių
vienas–vyskupas,kitas–pasaulietis,
turėjopradėtidiskusijasapiebažny
čiosvaidmenįlietuvoje,čekijoje ir
lenkijoje.
Pastarosiosšaliesepiskopatopozici

1 žr. Spie ker M. (Hrsg.), Vom So zia lis mus 
zum de mok ra tis chen Rech tssta at. Der Be it rag 
der kat ho lis chen So zial leh re zu den Trans for  

ma  tion sp ro zes sen in Po len und in der ehe ma li
gen DDR, pa der born, 1992; Spie ker M. (Hrsg.), 
Nach der Wen de: Kir che und Ge sel l schaft in 

Po len und in Ost deut schland. So zia le tis che 
Pro ble me der Trans for ma tionsp ro zes se, pa der
born, 1995 (len kiš kas leid.: Kraków, 1998).
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jąaptarusiovysk.TadeuszoPieroneko
pranešimenestokotakandžiųpaste
bėjimų.leisdamasisįsauartimiausią
viešosioskomunikacijossritį,jisteigė,
kadnetirlenkijojetik3%me diaerd
vėsyrakatalikiška.Vienaišpriežas
čių–vyskupųnorasturėtipavaldžias
visųrūšiųžiniasklaidosinstitucijasir
per jastiesiogiaiveiktivisuomenės
nuomonę.Šisnorasesą lemiavie
nakryptęvisuomenėskomunikacijos
sampratą,pasyvumą iratsargumą
bendraujantsunepriklausomaka
talikiška,ypačpasaulietinežiniask
laida,norsjilabaidomisibažnyčios
pozicijabeiveikla.atgimimometais
amerikiečiųpatarimubuvokuriamos
diecezinės radijo stotys, tačiau jų
efektasmenkas,ypačatsiradusvisoje
lenkijojetransliuojamam,kraštutiniu
politiniuangažavimusiišgarsėjusiam
RadioMaria.VyskupųKonferencija
pritarėminčiai steigtinacionalinį
Ra dio Plus,kuristurįstaptiRa dio 
Mariaalternatyva, tačiauproblemų
keliahierarchijosmentalitetas.„Nors
oficialiaisutariama,kadtaineturibūti
religinis,otikkatalikiškaimąstantis 
radijas,vyskupainoriįjįsudėtiviską,
kasrengtadiecezinėmsstotims,irdar
reiškianepasitenkinimątransliuo
jamamuzika,“–apgailestavovysk.
Pieronekas.
Pasauliečiųvardukalbėjusioslen

kijosambasadorėsaustrijoje ire
noslipowicznuomone,posovietinei
politinei žiniasklaidai būdingas į
priklausomybęnarkotikamspanašus
įprotisnaudotisneigiamomisžmonių
emocijomis.irvienu, irkituatveju
rezultatuipasiektireikiavisdidesnės
„kaifo“dozės,visaštresniųsąvokų,
tačiausunkunurodytikonkrečius
tokiosatmosferoskaltininkus– ją
eskaluojapraktiškaivisivisuomenės
sluoksniai.Odėlkatalikybėsužsipul
dinėjimo,taipermainųkontekstepra
siveržėnepasitenkinimas,kaupęsis
visąsovietmetį,kaityliususitarimu
bažnyčianebuvokritikuojama.ilgus
metusirpatibažnyčiavengėkriti
kuotivisuomenę,pvz.,stokojoryžto
principingaiįvardyti,kadvalstybinio
turtogrobimas–taivagystė,ieškojo

švelnesnių sąvokų.Dabar tenka
kuoptiydingosabipusėstolerancijos
padarinius.Prelegentėteigė,kadnors
perdešimtmetųlenkijosbažnyčios
neištuštėjo,kaip1990aisiaisprogno
zavovokiečiųsociologai,bažnyčiosir
visuomenėssusitaikymovalandadar
neišmušė.
Pošiųpranešimųdiskutuotaapie

lenkijos dvasininkijos požiūrį į
demokratiją irEuropossąjungą.
Vysk.Pieronekassakė,kad teoriš
kaidemokratijaakceptuojama, ta
čiaupraktiškaisunkiausiaisatvejais
iškylaproblemų–nešvarausprivati
zavimoakivaizdojesuabejota,artei
singumągalimatvarkytiįstatymais.
Tenkagintikatalikiškąpoziciją,jog
pamaldumodemonstravimasnegali
atstotikokybiškoteisiniodarbo.len
kijoshierarchaijaukeliaklausimą,
argalimabeatodairiškai sveikinti
eurointegraciniusprocesus, jeiEs
pateisinami ir leidžiaminemora
lūsdalykai–abortai, eutanazija,
pabrėžiamaskirtingųseksualinių
orientacijųvienodovertinimonet
katalikiškosemokyklosebūtinybė.
Vysk.Pieronekopožiūriu,identifikuo
jantissuEs,reikiadomėtisnetiek
pačiaEs,obendraisiaiscivilizaciniais
procesais,kuriųpadariniaiverčia
bažnyčiąsusirūpinti.
aptardamasbažnyčiosčekijojesa

vivoką,arkiv.Graubnerispabrėžė,jog
beprasmiškakalbėtiapiebažnytinių
struktūrųpertvarką,jeinesusimąsto
ma,ardabarįgyvenimąeinantikarta
turėsvaikųirperduosjiemssavotikė
jimą.Prahojetik1,7%,kitosevietose
7–9%vaikųlankotikybospamokas,
daugkurnenorimaįvestinetetikos,
baidantis,kadtaibuskrikščioniška
etika.Pasauliečiųvardukalbėjęs
politologasPetrasFialaišbrnouni
versitetodėlypačgrėsmingospadė
tiespavadinočekiją laboratoriniu
bažnyčiosveiklossekuliariosvisuo
menėsapsuptyjemodeliu.istorinėje
apžvalgojeprelegentasatskleidė,kaip
antiklerikalizmasdarXiXa. tapo
pamatiniučekijospolitinėskultūros
elementu.Galimasakyti,jauantrą
šimtąmetųbesitęsiantiskatalikų

užsisklendimassavoterpėje,menkas
tikinčiųjų intelektinis lygis,dangs
tymasistradicijomisirkaringapoza
lėmėbažnyčiosmarginalizaciją.Ši
tendencijaperpastarąjįdešimtmetį
darlabiausustiprėjo,nesbažnyčia,
Fialosnuomone,padarėdviklaidas
–peraštriaikėlėbalsądėlrestituci
jos irbandėveiktipolitinįprocesą,
todėlpraradoaksominėsrevoliucijos
metusukauptą socialinįkapitalą.
Esą taspačias tendencijasgalima
pastebėti irkitoseVidurioEuropos
šalyse,tačiaučekijojesekuliarizacija
pažengusilabiausiai.bažnyčiaiypač
pavojinganepagrįstaiįtikėtisavo
reikšmingumu.Jai reikia išmokti
naudotismažumospozicija,naujai
iradekvačiaikreiptis įvisuomenę.
iščekijoskilęsEichstattokatalikiš
kouniversitetovadovasNikolausas
lobkowiczius įsiterpėsudargriež
tesnepastaba:„mesnepakankamai
atsižvelgiame,kokiadramatiškayra
padėtis– jau1936m.visasčekijos
intelektualiniselitasbuvoateistai,o 
katalikybėbuvosuvokiamakaip
priešpriešainteligentiškumui“.
atsargiam,jeigunepesimistiškam

bažnyčiosperspektyvųvertinimuiiš
esmėspritarėlietuvospadėtįišpa
sauliečiopozicijųanalizavęsKęstutis
Girnius.apiebejėgiškumą,poatgimi
moapėmusįvisuomenęirbažnyčią,
kalbėjoVilniauskunigųseminarijos
rektoriuskun.HansasFriedrichas
Fischeris.Jožodžiais,bažnyčia iš
priebėgosvietosturitaptiviltiesvie
ta, tačiaubuvusiąpasipriešinimo
laikysenąsunkupaverstipozityvia
veikla.atsiliepiakatalikiškoelito
stokairvidiniopliuralizmonetolera
vimas,„bažnyčiosvadovybėsunkiai
suvokia,kaddaugumatikinčiųjųnori
nerestauruotitai,kasbuvo,ogyventi
naujomissąlygomis“.
Tuotarpuvysk.borutahierarchi

josvardusvarstė,kodėlpolitiškai
aktyviosgrupėsbažnyčią išesmės
suvokiatikkaipmanipuliacijosob
jektą,galimõsautoritetingosparamos
šaltinį.Pastangosbažnyčiąpaversti
ideologijųirinteresųveiklosarenayra
XiXa.mentalitetotąsa,sunkinanti
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vyskupųirkunigų,dvasininkijos ir
pasauliečiųkomunikaciją.
Diskusijoseplačiaisustotaprieres

titucijospadarinių.spiekerisatkreipė
dėmesį,kadjuossvarstantsusikerta
socialiniomokymoirsocialinėseti
kospožiūriai.HeinrichasPompey’us
išFreiburgouniversitetokėlėmintį,
jogbažnyčiospastangossusigrąžinti
nuosavybębuvo teisinėsvalstybės
kūrimoprielaida.Jineatlikosavo
vaidmens,jeivisuomenėpadarėprie
šingasišvadas,–kontraargumentavo
Fiala,pabrėžęs, jogteisinėvalstybė
nėrasvarbiausiaskatalikiškosveik
lostikslas,todėljoreikiaatsisakyti,
kaiiškylagrėsmėbažnyčiosmisijai.
PasakGirniaus,vargiaigalimateig
ti,kadatsisakiusrestitucijos,viešoji
nuomonėapiebažnyčiąčekijoje
beilietuvojebūtųpalankesnė–tą
patįvaidmenįsuvaidintųseksu
aliniopalaidumokritikaarkitos
sekuliarizuotaivisuomeneinepri
imtinosnuostatos.
Mažiausiaikalbėtaapieslo

vakiją,tačiauįdomusulietuva
palygintikaikuriuostyrimometu
surinktusstatistiniusduomenis,
nesšalysprojekteanalizuotaispo
žiūriaisatrodoesąpanašiausios.
1991–1999m.laikotarpiuslova
kijoskunigųskaičiusišaugonuo
1434iki2723irdabarparapijai
tenkavidutiniškaipodukunigus.
Šešioseseminarijosemokosiapie
aštuonisšimtusklierikų irper
minėtą laikąvienodvasininko
statistiškaiaptarnaujamųtikin
čiųjųskaičiussumažėjonuo2347
iki1345.(lietuvojevienamkunigui
tenkaapieketuristūkstančiusstatis
tiniųkatalikų.)Tačiaudarbogrupės
narėslubosŽaloudkovosnuomone,
slovakijosdvasininkųintelektualu
monegalimavertinti taipaukštai,
kaiplenkijos–sociologiniaityrimai
rodo,kadtenkunigų išsilavinimas
(užsieniokalbųmokėjimas,kompiu

„pokomunizmo“.
baigiamojosimpoziumodienomis

NaujojoŽidinio-Aidųvardupapra
šytasišvardyti,kokiaissvarbiausiais
klausimaisprojektaspakeitėjopaties
išankstinįpožiūrįįprocesusmūsųir
kitosekaimyninėsešalyse,prof.spie
kerispaminėjotrisdalykus.„Maniau,
kadkrikščioniškos visuomeninės
organizacijos–verslininkų,darbi
ninkų–atliekabažnyčiossocialinio
mokymo „vertėjų“plačiajai visuo
meneivaidmenįirtaisvarbiausiajų
veikloje.Teko įsitikinti,kadvisose
tirtosešalyse,netirlenkijoje,toks
modelisneveikia.Galbūtmąsčiau
perdėmvokiškai.Esupriverstasap
skritaipakoreguotivisuomeniškumo
sampratą,kurios laikiausi.buvau

įsitikinęs,kadpoišsilaisvinimo
pasauliečiaiveržteveršis į vi
suomeninę veiklą, angažuosis
socialiniamdarbuiparapijoseir
kitur.Tačiaudabarmatau,kad
jokiosujudimonėrairvargu,ar
dėltobūtųgalimakaltintiabe
jingusklebonusbei vyskupus.
Panašu,kadpasauliečiaitiesiog
pernelygužsiėmę.Kasdienis–
profesinis, šeimos–gyvenimas
reikalaujatiekpastangųirlaiko,
jognebeliekajėgųvisuomeniniam
gyvenimui3.Pagaliau,trečia,da
riauprielaidą,kadvyskupaibei
kunigaiVidurioEuropojeypač
stengiasigilintisįbažnyčiosso
cialinįmokymą ir jį skelbti, o
įsitikinau,kadtoligražunevisi
dvasininkaituodomisi.“
arįmanususietibažnyčiosso

cialinędoktriną,VakarųEuropos
katalikųintelektualųvizijasirmūsų
posovietinępraktiką?Galbūthierar
chijosatsargumąpaaiškinasunku
mai,kylantysteoriniuskrikščioniško
socialumoprincipusbandantskiepyti
gyvenime–betkoksaktyvumasšioje
srityjedažnaisukuriapolitinės,one
pastoracinės veiklos įspūdį.anot

r e l i g i j a

2 plg. Ku či kas a., lu kė nas K., „pa sto ra lar
beit mit der ju gend in li tau en: Neue Heraus
forderungen“,  in: Re no va bis fa ciem ter rae: 
Kirchli ches Le ben in Mit tel und Os teu ro pa 
an der Jahr tau send wen de, Hrsg. von g. al

„pi lie ti nė vi suo me nė  ir  sub si dia ru mo prin
ci pas po ko mu nis ti nė se ša ly se“,  in: Tėvynės
sar gas, 2000,  Nr. 1/2, p. 3–30.

bert,  j. Oelde mann, Trier: pau li nus, 2000, 
S. 102–112.

3 Šiuo klau si mu bu vo pla čiai dis ku tuo ta 
sim po ziu mo vil niu je me tu  (1999 10 08). 
prane ši mai  ir dis ku si jų me džia ga  skelb ti: 

Manfredas Spiekeris. 2000 spalis. Henriko gaičevskio 
nuotrauka

terizacija,kultūriniaiinteresai)yra
brandesnis,negubaigusiųaukštąją
mokykląpasauliečiųvidurkis.Deja,
apielietuvoskunigijąšiuopožiūriu
tegalimespėlioti.
Matyt,atskirąapžvalgątektųrašyti

apiesimpoziumeplačiaiišsišakojusią
diskusijąpasauliečiųvaidmensbaž
nyčiojetema.beneįsimintiniausijoje
buvodviejųdarbogrupiųnariųpaste
bėjimai.anotlenkokun.stanisùawo
Jopeko,netjošalyje,kurkatalikųyra
daugirjieganaaktyvūs,pasauliečių
organizacijossavesuvokiakaipkuni
gųbažnyčiosklientus,todėlnesijaučia
atsakingosužbažnyčią.čekoPetro
Križekožodžiais,pokomunistinėse
šalysedominuoja„lūkesčiųmenta
litetas“,trukdantispasitikėtisavais

žmonėmis,paprastaistikinčiaisiais
irjuosintensyviaiugdyti2.apskritai
ekspertaiišVidurioEuroposnuolat
netiesiogiaikritikavovokiečiųsiūlomą
spekuliatyviąschemą,kaipkrikščio
niškosocialiniomokymopropagavi
masgalisustiprintihorizontaliusso
cialiniusryšiusirpadidintibažnyčios
svarbąvisuomenėmspersitvarkant

^
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KaipkonkrečiaiprasidėjoAtvirosLie-
tuvosfondoveikla?

istorijatokia.Ponassorosas,nuta
ręssteigtifondųtinkląRytųirCen
trinėjeEuropoje,susitikoNiujorke,
atrodo,1989m.suprofesoreKazi
mieraPrunskiene,tuometuaktyvia
sąjūdžiodalyve,irpasiūlėjaiįkurti
fondą.atvažiavusiįlietuvąjisurin
kovaldybą,tačiaulabaigreitaitapo
ministrepirmininke,tadfonduiva
dovautinebegalėjo.1990m.sausioar
vasariomėnesįįlietuvąatvykopono
sorosoatstovas,protingas,energingas
irlabaimotyvuotasjaunuolisanthonis
Richteris,kurįvėliausumeilepavadi
nomefondo„krikštatėviu“.atsivežęs
ilgąpavardžiųsąrašą,jisieškojožmo
nių,kuriemsgalėtųpavestisukurti
fondą.Nežinau,sukuo jiskalbėjo,
betgaliausiaipakvietėprofesorių
česlovąKudabą irmanebalandžio
mėnesįatvažiuotiįDubrovniką.Ten
turėjoįvyktisusitikimassuponuso
rosuirkitaisbesiformuojančiųfondų
atstovaisišįvairiųkraštų.susitikimo
atmosferabuvodraugiška,paprasta,
pavasariška.iškartopajutome,kad
Dubrovnikevykstakažkassvarbaus,
lemtinga,supratome,kokioaštrausir
skvarbausprotožmogusyrapatssoro

atviros lietuvos fondui – 
10 metų

iRENąVEisaiTęKalbiNaVyTauTasaliŠausKas

sas.atvirosvisuomenėsidėjaplaukė
netikišjoracionaliųapmąstymų,bet
organiškaiirišjoasmeninėspatirties.
MessuKudababuvomelaimingi,pasi
jutomeesątarpbendraminčių.soroso
idėjasirjoveiklosprincipuslaikėme
labaiaktualiais,atveriančiaisdaug
naujųgalimybių,irtvirtaipasiryžome
kurtiatvirosvisuomenėsfondą.Tačiau
pasirodė,kadtainėralabaipaprasta.
Ponassorosas,kaipirvisasVakarų
pasaulis,tuometutikėjoGorbačiovo
politika.Jamatrodė,kadnevisailaiku
paskelbėmenepriklausomybęirgali
mepakenktiGorbačiovoperestroikai.
Jisnebuvoįsitikinęs,kaddabartin
kamaslaikaslietuvojekurtifondą.
Kalbėjomėssujuolabaiilgai,apie45
minutes.Kudabanemokėjokalbėti
angliškai,todėlkalbėtitekoman,o
kalbėtisusorosu–taspats,kaipžais
tistalotenisą–turigreitaiirtiksliai
atmuštikiekvienąkamuoliuką.Tai
didelėįtampa,betirdidžiulismalo
numas,nesponassorosasskatina
taveperžengtisavogalimybiųribas,
jismokaišgautiišžmogausdaugiau,
negupatsžmogusmanosavyjeturįs.
Įrodinėjomejam,kaddelstiatidaryti
fondąbūtųpražūtinga,kadmums
svarbiausia–keistižmoniųmenta
litetą,nesbetoatvirosvisuomenės

pokomunistinėjeerdvėjenesukursi,
kadbetonetirtobuliausiapolitinė
sistemavistiekneveiks.Ponasso
rosasvisdardvejojo, jisnetsakė:
„lietuvayrakaipdvejųmetųvaikas,
kurisiškartonorivisųžaislų“.bet
poilgųderybų,padedantdraugams,
ypačįžymiamvengrųvertėjuiirbal
tistuiEndrebojtaruiužtarus,ponas
sorosaspagaliausutikopradėtiveiklą
lietuvoje,paskyrėmumspirmuosius
100000JaVdol.,tikpaprašėnepa
sivadintijovardu.Grįžomeįlietuvą
sunepaprastuentuziazmu,nutarėme
sukurtiDubrovnikokomitetą,irjeigu
joveiklabūtųsėkminga,taižiūrėtu
me,kądarytitoliau.Mumspavyko
suburtigražųbūrįžmonių,norinčių
prisidėtiprielietuvosatsinaujinimo
(atgimimo),demokratizacijos.Galiu
paminėtiprof.VytautąKubilių,prof.
KęstutįNastopką,prof.RamūnąKu
bilių,dr.NatalijąKasatkiną,doc.
VytautąKarpųirinąMarčiulionytę.
čia,manobute,šiamekambaryje,kur
dabarkalbamės,vykopirmisusirin
kimai.Dubrovnikokomitetas tapo
iniciatyvinefondokūrimogrupe.

Koksbuvoantrasveiklosetapas,
jeiguneklystu,Radvilųrūmuose?

čiajaukiekvėliau,kaitenįsikūrė
meperNacionaliniodailėsmuziejaus
direktoriausRomualdobudriomalo
nę.Tuotarpuviskasvykoarbačia,
arbaprofesoriausKudaboskatedroje,
Vilniausuniversitete.PirmasDubrov
nikokomitetoprojektasbuvopasiųsti
mūsųūkininkusįMinesotosuniver
sitetąamerikoje,kurjiegalėtųpasi
mokytiūkininkauti;mesjįgarbingai
įvykdėme.Visilabaistebėjosi,kadgali
nuvyktiįužsienįnedavęjokiokyšio.
Įrodėme,kadgalimeveikti.Tačiau
ponassorosasiškėlėdarvienąsąly
gą–turėjomerastinorsvienąvietinį
rėmėją. ir tadamumslabaipadėjo
Sog la si jeredaktorėliubačiornaja,
taippatAtgimimoredakcija. iš jų
gavome15000rublių.Taipbuvoįvyk
dytosvisossąlygos,ir1990m.spalio
5d.įsteigėmeatviroslietuvosfondą.
Poto,beabejo,kilodaugsunkumųre

prof.spiekerio, „pastarasisdešimt
metisbažnyčiaiVidurioEuropoje
teikėprogųpasimokytiišfrustraci
jos,kuriąjipatyrėšententiesiogiai
įsitraukdamaįpolitiką“.Šiokstoks
paradoksas,tačiaureceptų,kaiptas
pamokaspaverstisocialiniomokymo
suklestėjimoprograma,baigiama

sisprojekto simpoziumaspateikė
nepergausiausiai.Gal todėl,kad
socialumas– taipraktika, įkurią
pokolektyvinės teorinėsmankštos
tenkaindividualiainertistačiagalva.
Tiesa,Osnabriukeapėmėšiokstoks
optimizmas,kadgelbėjimosi lieme
nė–poranka.

K u l T ūr a
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gistruojantfondą,nesnevyriausybinė
visuomeninėorganizacijataislaikais
buvonesuprantamasfenomenasirvisi
žiūrėjoįtariai–„kasčiaperpaukštis“.
Tikgruodžio19d.ministrėpirmininkė
Prunskienėvyriausybėsposėdyjeiš
kėlėtąklausimąirmusužregistravo.
Kadangiparodėmesavovalią,ryžtąir
sugebėjimąveikti,ponassorosas1991
m.mumsdavėjau300000JaVdol.
Prasidėjofondoveiklosplėtra...

Dabarperšokimeistoriją.Kaižiū-
riteatgal,koks jūsųprojektasbuvo
sėkmingiausias?

Žinote,kaiprašovertinti,manvi
sadanorisisakyti,kadreikiadides
nėsdistancijos,beto,vertintiturėtų
žmonėsiššalies.ašnegaliubūtivisai
objektyvi.bet jeigu jauklausiate,
bandysiuatsakyti,kasmanasme
niškaibuvoprasmingiausia,ogalir
brangiausia.Taimūsųdaugialypė
leidybosprograma.Perdešimtįmetų
išleidomeapie800knygų.Manatrodo,
kadsušiaprogramapasiekėmekeletą
tikslų.Pirma,tarsiišsiveržėmeiš50
metųtrukusiossovietinėsizoliacijos,
supažindinomevisuomenęsuvaka
rietiškamintimi,grąžinomejąįpa
saulinėssocialinėsirhumanitarinės
mintieskontekstą.Tosknygosdažnai
buvonaudojamoskaipuniversitetiniai
vadovėliai.labainustebau,kaipama
čiau,kadnetdienraščiųžurnalistai
cituojamūsųišleistųknygųmintis,jos
pradėjoplačiaicirkuliuoti,potruputį
griaudamosstereotipinįmąstymą.
antra,užsakydamivertimus,skatin
damirašytivadovėlius,padėjomeiš
gyventidaugeliuimūsųmokslininkų,
intelektualų,mokytojų,kuriųpadėtis
pirmaisiaisnepriklausomybėsmetais
tikrainebuvo lengva.Viliuosi,kad
mokėdamiužvertimus,mespalaikė
mejųegzistencijąirjąįprasminome.
Mažato,manatrodo,kadšivertimų
programapadėjovystytisirmodernėti
lietuviųkalbai.Trečia,paskatinome
sukurtinaująknygoskokybę.Knyga
tapoestetiška,nebebuvo leidžiama
antlaikraštiniopopieriaus,dvokian
čiodažais.irgaliausiai–padėjome

sugriautisovietmečiuvyravusįleidy
bosmonopolį–palaikėmeprivačias
leidyklas irmokėmeleidėjus,kaip
veiktirinkossalygomis,kaipgauti
autorinesteises.

Tačiaukaikurie leidėjaikadaise
sakė,turbūtirdabargalėtųpasakyti,
kadfondasiškreipėLietuvosknygų
rinką,nesknygosleidžiamosišpūstais
tiražais,kainospernelygžemos.

suprantutokįkaltinimą.Visada
lazdaturidugalus.Kadirkądary
tum,efektasgalibūti irteigiamas,
irnepageidaujamas.sorosasmėgsta
taiįvardytikaipmūsųgerųintenci
jų„nenumatytaspasekmes“.Tačiau
nenorėčiau sutikti,kadžlugdėme
rinką,nesmeskartu irkūrėme ją.
užeikitešiandienįbetkurįknygyną
irgalėsitetuoįsitikinti.Odėlkainų,
taimumsbuvolabaisvarbu,kadšios
knygosbūtųprieinamos,juklietuva
nėraturtingašalis,studentaiirnet
profesūranegalėtųtųknygųįpirkti,
jeigu jųkainosnebūtųsumažintos.
Jeineprieštarautumėte,norėčiaudar
sugrįžtipriejūsųklausimoapiesėk
mingiausiasprogramas.akivaizdu,
kadlabaireikšmingamūsųsąlygomis
buvošvietimoprogramairprojektas
„Švietimaslietuvosateičiai“.Įjąbuvo
investuotadaugenergijos,išmonėsir
apie20mln.JaVdol.

Kadajiprasidėjo?

Įkūrėmeiškarto,betjiįsisiūbavo
nuo1993m.Projektas „Švietimas
lietuvosateičiai“buvonumatytas5
metams,tadveikėiki1998m.pabai
gos.JamvadovavoDariusKuolys.
Didžiuojuosituo,kadpavykoDarių
pakviestiįalFvaldybą.susipažinau
suDariumi jamdaresantšvietimo
ministru.Paskui,kai1992m.pasi
keitėvaldžia,ojisdarkurįlaikąliko
viceministru,ašatidžiaistebėjau,kas
bustoliau.Prisipažinsiu,kadjaučiausi
tuometukaippelėstykantikatė.Tą
dieną,kaiDariųatleidoarjispatsat
sistatydino,tiksliainebeprisimenu,iš
kartojampaskambinauirpakviečiau

įmūsųvaldybą.Taibuvodidelisfondo
laimėjimas,oDariuibuvosuteikta
galimybėirtoliauvienaiparkitaip
įtakotišvietimoreformą.Turbūtne
labaiklysčiausakydama,kadalF
švietimoprogramadaugprisidėjoprie
mokyklųmodernizacijosproceso,tapo
savotiškušvietimoreformosvykdymo
garantu.

VykdydamiŠvietimoprogramą,
pradėjoteglaudžiaibendradarbiauti
suŠvietimoministerija.Kaipapskritai
sekėsibendrautisuvaldžia?

Turiupasakyti,kadsuŠvietimo
mini steri ja bendradarbiavome
konstruktyviaiirkūrybingai,na,gal
sukeletuišimčių,kaibuvomepatekę
įdidelęnemalonę,pvz.,ministroZin
kevičiauslaikais,betirjissutarčiųsu
mumisnenutraukė.Mūsųnuostata,
kadjokiubūdunesameopozicijaval
džiaiarvyriausybei,atvirkščiai,jeigu
valdžiavykdodemokratinę,atvirąpo
litiką,džiaugiamėsgalėdamipadėti.
Tikiulietuviųpatarle:„kurdustos,
daugiaupadarys“.Tačiauaktyviai
bendradarbiaudamisuŠvietimo,svei
katos,Teisės,Kultūrosministerijomis
arkitomisvaldžios institucijomis,
visadastengiamės išsaugotinepri
klausomo,betpatikimopartnerio
poziciją.Taimumsirsuteikialaisvę
visadagintinepartijosargrupės,
betvisuomenės,žmonių interesus.
Tokianuostataneleidžia įvaldybą
įtrauktivaldžiosatstovų,nesgalėtų
susikirsti interesai.Pavyzdžiui,kai
mūsųvaldybosnarysdaktarasstasys
stačiokasbuvoišrinktasįseimą,jis
turėjosuspenduotisavoveikląalF
valdyboje.Taippatišvaldybosišėjo
irKuolys,pradėjęsdirbtipreziden
tūroje, irGintautasbartkus,tapęs
Teisingumoministru.Mumsbuvo
labaigailaprarasti tokiusstiprius
valdybosnarius,betpasirinkomeši
tokįkelią.Kadirkaipbūtų,valdžia
žmogųįpareigoja,jisnėratokslaisvas
kaipvaldžiosstruktūrosenedirban
tisžmogus.Fondui,atstovaujančiam
visąvisuomenę,reikianepriklauso
mų,laisvųžmonių.Manatrodo,kad
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elgėmėsteisingainesusitapatindami
suvaldžia,betaktyviaisujabendra
darbiaudami.

Kaipglaustai suformuluotumėte
savoveiklostikslą?

Mūsųmisijapervisus10metųtur
būtnepakito–taiįgyvendintiatviros
visuomenėsidealą.Šisidealasniekad
negalibūtipasiektas ikigalo,nes
įgyvendinusviena,suaktualėjakita.
išesmėstaisiekis,kadvisuomenė
nesiliautųtobulėjusi.alFnoripadėti
kurtidemokratinępilietinęvisuo
menę,kuriojegerbiamasįstatymas,
ginamosžmogausteisės,skatinama
laisva,kritiškaimąstantiasmenybė,
pilietinėatsakomybė.Norime,kad
lietuvaatsivertųpasauliuiirpasaulis
atsivertųjai.sunkuglaustaiatsakyti
įjūsųklausimą,viskasskambašiek
tiekdeklaratyviai.Tačiaumūsųmisija
irtikslailemiamūsųveiklosstrategi
ją,kuriąalFvaldybakasmetnaujai
formuluoja,stengdamasidalykiškai,
jautriaiirgreitaiatsilieptiįdinamiš
kaikintančiuskraštoporeikius.

Paprastožmogausakimis,kalbame
apiemilžiniškassumas:milijonusir
netdešimtismilijonųdolerių.Ponas
Sorosasyraminėjęsnevienąšalį,kur
būtanemenkųfinansiniųskandalų,
vagysčių,korupcijos.AtvirosLietu-
vosfondas,norsirdaugkasjįįtariai
stebėjo,nėkartoneįkliuvo.Kaipjūs
manote,kodėltaipsėkmingaiviskas
klojosi?

Tikraisėkmingai.Įmūsųvaldybą
susirinkolabaigarbingižmonės.Tu
rėjomepuikius,motyvuotusprogramų
direktorius.ypačnorėčiaupabrėžti
mūsųfinansųdirektorės,dabar jau
vykdomosiosdirektorės,DianosVi
lytėsvaidmenį.Ji–nepriekaištingai
dorasžmogus,jaifondonaudarūpėjo
labiaunegujospačios.Jibuvoapstul
busi,kadštaikažkoksžmogus,kuris
galneturiniekobendrasulietuva,
mumspatikidalytipinigus, ir jau
tėsavoir fondodidžiulęatsakomy
bę.Jeinėrapatikimųžmonių,tai ir

sistemaneišgelbės.bet ir sistema
reikalinga. Turbūt žinote garsią
vokiečiųpatarlę:Gelegenheitmacht
Diebe–nereikiakurtisąlygųvagims
reikštis.alFvaldybasąmoningai
nustatė tokiusvaldymoprincipus,

kurieužkirstųkeliąpiktnaudžiauti.
Pinigusskirstytigalimatikvaldybai
nutarus.Neivaldybospirmininkas,
neidirektoriusjokiųdiskretiniųfon
dųneturėjoirneturi.

BenedidžiausiųabejoniųkeliaAtvi-
rosLietuvosfondo„atvirumas“.Aryra
kokiųišankstiniųapribojimų?

Mūsųveiklayraatvira,kasmetišlei
džiamossmulkiosdalykinėsirfinan
sinėsataskaitos.Mūsųsprendimai,
kaipminėjau,priimamikolektyviai,
remiantisekspertųrekomendacijomis.
beabejo,turimeirtamtikrųapribo
jimų,susijusiųsumūsųprincipais
irprioritetais.Tarkime,neremiame
politiniųpartijųiruždarųreliginių
konfesijųveiklos.Pvz.,priešpaskuti
niusrinkimuskartusuTarptautinių
santykiųinstitutupateikėmespaudoje
visomsrinkimuosedalyvavusiomspar
tijomsdešimtklausimų,įkuriuosjos
turėjoatsakyti.skaitytojasrinkėjas

galėjolengviaulygintiįvairiųpartijų
nuostatasirtaippatsąmoningiauap
sispręsti.Taiprėmėmenekuriąvieną
partiją,betpatįdemokratiniųrinkimų
procesą.Taipirsureliginėmiskon
fesijomis.Esameparėmęlabaidaug
katalikiškųnevyriausybiniųorganiza
cijų.Pagrindinisatrankoskriterijus,
beparaiškoskokybės,– tosnevy
riausybinėsorganizacijosatvirumas
visiems,nevienkatalikams.Jeiguši
sąlygaįvykdoma–viskasgerai,mes
remiame,irnėrajokiųkliūčių.

Vienasišpagrindiniųpriekaištųfon-
duiLietuvoje,galnevisadasakomas
viešai,–kadfondasskleidžiaperdėm
kosmopolitinępasaulėvokąarideolo-
giją.Kaipjūssuprantatekosmopoli-
tizmo,jeigutaipgalimapavadinti,ir
įsipareigojimokraštokultūrai,krašto
žmonėmssantykį?

Na,matote,įsipareigojimolietuvių
kultūraiirkosmopolitizmojokiubū
dunesupriešinu.Taineopozicinės
sąvokos–mesprivalomesavokul
tūrąpuoselėti, jąremti,tai–mūsų
šaknys,tamtikramūsųegzistencijos
bazė.Kitavertus,kadlietuvagalėtų
augti,keistis,modernėti,pagaliau
tapticivilizuotošiuolaikiniopasaulio
dalimi,turimejaiatvertiirpasaulinės
mintieskontekstą.Tai,kądaugkas
vadinakosmopolitizmu,mannėrajoks
keiksmažodis,keiksmažodžiutaibuvo
tiksovietiniaismetais.yražmonių,
kuriejaučiasiesąpasauliopiliečiai,
bettainereiškia,kadjieignoruojasa
vokalbą,kraštąartautą.Manartima
CzesùawoMiùoszoirTomoVenclovos
pozicija: jievisiškaiaiškiaipriklau
sotamtikraikultūraiirniekadato
neneigia,bet irnesupriešinajossu
pasauliokultūra.Manatrodo,kad
kosmopolitizmuesamekaltinamidėl
informacijosstokos.Pažiūrėkiteįmū
sųmetinesataskaitasirpamatysite,
kiekesamerėmęlietuviųkultūrą.aš
netnežinau,kieklietuviškomsmo
kyklomsišleidomelietuvosistorijos,
lietuviųliteratūrosirkt.vadovėlių.
Mesremiamelietuviųkultūrą, lie
tuviųšvietimą,lietuvospristatymą
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interneteirt.t.beto,žmonėsmėgsta
pašnekėti:žydėvadovauja,irsorosas
žydas–taijauįtartina.Veikiaįsise
nėjęstereotipai.

Na,galponasSorosas iratrodo
kosmopolitas.Pirma,jis–žydas,an-
tra,gimęskažinkokiojepaslaptingoje
šalyje–Vengrijoje,trečia,gyvenantis,
jeiguneklystu,lygirAmerikoje.

Taip.

Savoįstaigąjisturikažkurkitur,
veikiavisamepasaulyje,visoserin-
kose.JūssuponuSorosuganadaug
bendravote,tadkasjis–amerikietis,
kosmopolitas,pasauliopilietis?

JisyraVengrijojegimęsamerikos
pilietis,betvisųpirma–iškiliasme
nybė,turinti,kaipirmesvisi,nevieną
identitetą,taippatirpasauliopiliečio.
JisatėjoįRytųirCentrinęEuropą,
nesnorėjopadėtimumsišsiveržtiiš
komunizmogniaužtų,ovėliaupa
lengvintisudėtingątransformacijos
laikotarpį.irjistaipadarė.Šiuometu
jismažinafinansavimąšalims,kurios
jauintegruojasi įEuropą,nesmato
krizinessituacijasindonezijoje,Pietų
afrikoje,Vakarųafrikoje,jisgalvoja
apielotynųameriką.Tendabarblo
giaunegupasmus.Tonepaneigsi.
Ponassorosasyralabaitiesus,atvi
rasirsavikritiškasžmogus.Mantai
labaiimponuoja.Jislaikosimoralinių
principųnettada,kaijiekliudojofi
nansiniamsinteresams.Manatrodo,
kadpinigaiponuisorosuisvarbūstiek,
kieksuteikialaisvėsveiktiirgalimybę
įgyvendintisavomisiją.beje,jisapie
tailabaiatviraikalbėjolapkričio14
d.„spaudosklube“,žurnalistosiau
rusevičiauslaidoje.

Aržmogusnepasijuntadievu...

Ne,ne,manatrodo,kad jisper
daugprotingasirkritiškaimąstantis
žmogus.Jisvisadapripažįstasavo
klaidasirmokosiišjų.Galčiairslypi
josėkmėspaslaptis?

KaiperpietryčiųAzijoskrizęsakė:
„...ašnubaudžiauAzijosvalstybesuž
tai,kad...“

Nenorėčiaukalbėtiapieekonomiką,
nesuekonomistė.Žinauviena–ponas
sorosasvisadasako,kadfinansinės
spekuliacijosyrapasaulyjeįteisintas
žaidimas.Ne jissukūrėtožaidimo
taisykles,josjamnetnelabaipatinka,
betyrapripažintos,irjeigujisnežais,
žaiskiti.beje,jūsžinote,kadponas
sorosas–vienaspirmųjųšiandienio
globaliniokapitalizmokritikų.

Tačiautai–šiokstoksparadoksas.

Vienapagrindiniųjotezių,kadžmo
gusneišvengiamaiklysta.Dėltojis
viskąkvestionuoja.Palaikydamasglo
balinęekonomiką,jiskeliaklausimą,
aršiandienegzistuojančiosglobalinės
organizacijos, tokioskaipEuropos
sąjunga,JungtinėsTautos,Pasaulio
bankasirkitos,yrapajėgiossuvaldyti
globalinįkapitalizmą,apgintižmogų
irvisuomenę.Jistuoabejoja,aktyviai
ieškonaujųkeliųirveiklosformų.

Jūssakote,kadžmogusklysta,ne-
tobulos iržmoniųinstitucijos.Kaip
jumsatrodo,kokiadidžiausiafondo
nesėkmėpertuosdešimtmetų?Kaž-
kas,konepavyko įgyvendinti,nors
labaireikėjo?

Galiupasakyti,kasmumsnesisekė.
Nuopatpradžiųvienuišdidžiausių
prioritetųlaikėmeteisę:teisinįšvie
timą,įstatymųleidybą,tųįstatymų
komentarus irruošimą.Kaikągal
pavykonuveikti,įsteigėmemodernią
Teisėsbiblioteką,Teisėsklinikas,iš
leidomeRömerioraštus,betvisdėlto
sekėsisunkiaiirnegaliupasidžiaugti,
kadpasiekėme,kotikrainorėjome.
Panašiaiatsitiko irsuekonomikos
programa.Galimedidžiuotisnebent
tuo,kaddideliųmūsųvykdomojodi
rektoriausVytautoGruodžiopastangų
dėkamumspavykokartusuKanados
vyriausybeįsteigtikreditųuniją,kuri
padedakaimuitelktis irfinansuoti
savoreikmes.

Kaipmanote,kodėlnepavyko?

Manatrodo,kadteisęirekonomiką
labiausiaipaveikėsovietinėsistema,
josbuvolabiausiaiideologizuotosirne
atitikonaujųreikalavimų,tadsunku
buvorastižmonių,kuriegalėtųveikti
pasauliniuarbabentEuroposlygiu.
Daugkąlėmėirsavanaudiškipavie
niųasmenųirgrupiųinteresai.

Fondasdėlįvairiųpriežasčiųsiau-
rinaveiklą,joksrėmimasnegalibūti
amžinas.KaipturėtųkistiLietuvos
situacija,kadfondotraukimasis iš
knygųleidybosnesukeltųgriūties?

Nemanyčiau,kadreikėtųartimiau
siulaikuuždarytileidybosprogramą.
Jiturėtųkeistisavokryptį,galbūt
nebeleistitiekdaugfilosofijoskūrinių,
gal rinktis daugiau su gyvenimo
praktika, supolitika, socialinėmis
problemomis,vadybasusijusiaskny
gas.Tačiaujeigunetnutartumėmar
būtumėmpriverstidėl lėšųstokos
trauktis, nemanau, kadlietuvos
leidybaigrėstųgriūtis.Jijautvirtai
stoviantkojų.

Na,irbebaigiantpasakykite,kas
pertuosdešimtmetųjusasmeniškai
labiausiainudžiugino?

Daugkas.Galvisųpirmapatsdar
bas fonde.Tuometu,kailietuvoje
griuvosenosstruktūros,onaujųdar
nebuvo,mesgalėjomekurti, kon
struktyviaiveikti,padėtižmonėms.
Turėjometikslą ir josiekėme.Mes
patys,irfondovaldybosnariai,irdar
buotojai,dirbdamifonde išaugome,
subrendome,daugkoišmokome,pra
siplėtėmūsųmąstymohorizontai.Tai
buvodidelisdžiaugsmas.Fondastapo
gyvenimobūdu.Esudėkingalikimui,
kadsusitikausuprof.česlovuKuda
ba,kadgalėjomekartukurtifondą.
ProfesoriusKudababuvoišskirtinė
asmenybė–netiktikrasmokslinin
kas,tikraslietuvospatriotasirpi
lietis,betiržmogus,savomąstymu,
jausenairelgesiuįkūnijantisatviros
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visuomenės idėją.Jodora, jautru
mas bet kokiai neteisybei, noras
padėti skriaudžiamiemsžmonėms,
mokėjimasderintiplačiusmostus
susmulkiųveiksmųgrožiu tiesiog
neturi lygių.Prisimenumonsinjoro
KazimieroVasiliauskopasakytus
žodžiusperprof.Kudabos laidotu
ves:„Jeilietuvaturėtųbentšimtą
Kudabų,jiatrodytųkitaip“.sunkiai
išgyvenaujonetektį...Galėčiaupa
sidžiaugtibendra fondoatmosfera.
Mesdirbomekartudešimtmetų.Per
valdybosposėdįgalėdavomebaisiau
siaisusiginčyti,kartaisnetpradėti
šaukti,bettainiekadanepaveikdavo
mūsųasmeniniųsantykių.Mesbuvo
medraugiški,pagarbūs,neprisimenu
pertuosdešimtmetų,kadvaldybąsu
skaldytųkokiosintrigos.stengėmės
netaptibiurokratais,norsvisiškaito
išvengtiturbūtnegalėjome.biurok
ratizmoapraiškųatsiradoirvisame
išaugusiamesoroso fondų tinkle.
Negaliuneprisiminti irdžiaugsmo,
kaipavykopakviestimetamsįlie
tuvąprofesoriųVytautąKavolį.Tai
nebuvolabailengva,nesreikėjopro
fesoriųišpirktimetamsišDikensono
koledžo,otaibrangiaikainavo.
Pastaraisiaismetaismandidelį

pasitenkinimąteikia,kad,siaurinant
fondoveiklą,mumspavykogeriausias
programasatiduotikitomsinstituci
joms,kuriose jostoliauvykdosavo
misiją.Pavyzdžiui,mūsųteisėsbiblio
tekapagalsutartįatiduotaNacionali
neiMartynoMažvydobibliotekai,ku
riatidarėteisėsskaityklą,veikiančią
pagalmūsųsukurtąmodelį.soroso
Šiuolaikiniomenocentrąatidavėme
Nacionaliniamdailėsmuziejui.Ten
įsteigtasnaujasšiuolaikiniomeno
skyrius,kuriopagrindinisuždavi
nys–sukurtimodernausmenomu
ziejauskoncepciją.Vyriausybėžada
atidarytitokįmuziejųsunuolatine
lietuviųdailėsekspozicijapokokių
penkeriųmetų.Daugelį geriausių
fondoprogramųpervedėmeįnepri
klausomųnevyriausybiniųorgani
zacijųstatusą.Taipjomssuteikėme
šansątoliauveikti,susirastinaujus
finansavimošaltinius.Pradžiaijoms

paskyrėmešiektiekpinigų,kad iš
kartoneužgriūtų finansinėnašta,
kadpotruputįpriprastųtvarkytis
savarankiškai.Nežinau, ar visos
programosišgyvens,arsugebėsgauti
jųegzistavimuireikalingąfinansinę
paramą.betvilčiųtikrai turiu.aš
tikiumūsųdarbuotojais,jųprofesio
nalumuirmotyvacija.

Tadkokiaartimiausia fondoat-
eitis?

PasibaiguspirmamalFveiklos
dešimtmečiui,išleidusįsavarankiš
kągyvenimądaugelįprogramų, o
kaikuriasuždarius,mesparuošėme
dirvąirnaujaifondoveiklai.Jibus
kukliaufinansuojama,betgalnema
žiaureikšminga.Esamenumatęveikti
trimisprioritetinėmiskryptimis.Tai:
1)pilietinėsvisuomenėsstiprinimas;
2)strateginio (policy)planavimoir
Europos integracijosprocesųskati

nimas;3) informacinėsvisuomenės
kūrimas.Visosfondoprogramosbus
vienaiparkitaipfokusuojamospagal
šiasprioritetineskryptis,atsižvel
giant įprojektų išliekamąjąvertę,
tęstinumogalimybę,modernių in
frastruktūrųkūrimą.Veikdamikaip
visada,sieksimebūtianalitiški,ne
prarastisugebėjimokritiškaimąstyti,
taippatirsavikritiškai,betkuriuo
atvejugintipiliečių,visuomenėsin
teresus.Tainėralengviuždaviniai.
Dažnaijieatsitrenkiaįstagnuojantį
žmoniųmąstymą,tačiau,kaipsako
prof.Egidijusaleksandravičius,„iš
kiliųstrateginiųateitiesorientyrų
sukūrimasnėrabesąlyginis įsitiki
nimas,kadvisi jiebus sėkmingai
įgyvendinti.Žavingosvizijosprigyja
tiknuolatiniorūpesčio ir intelekti
niųpastangųdėka.Tačiaustovint
anttrečiojotūkstantmečioslenksčio,
alFtikisavovizijosperspektyvumu“.
laikasparodys... 
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išdavimą“,taipirdabarmesneban
domesuprasti,tačiaunutaisęteisėjų
veidus teisiamearmijosKrajovos
veiksmusVilniauskraštenesuvok
damiirnetnebandydamisuvoktito
metoetnopolitiniokonteksto.Tokioje
mūsųnaujaiperinterpretuotojepra
eitiessampratojelenkų,rusųaržydų
tautinėsmažumostėratikpenktoji
Maskvos,VaršuvosarTelavivokolo
na.Jaisesąnegalimapasitikėti,juos
būtųgeriausiasulietuvintiarkaip
norskitaipišeliminuotiišvisuome
niniolietuvosgyvenimo,neskaip
draugasstalinasyrapasakęs–nėra
žmogaus,nėrairproblemos.
Nuonesugebėjimokritiškaiver

tintisavopraeitįnėralaisvairmūsų
kaimynų lenkųvisuomenė, tačiau
viešaisvarstydamasavosantykįsu
praeitimi, ji pamažu laisvinasi iš
tariamaipraeitiesprimestųpančių.
Šiameprocese,kurlenkijagerokai
toliaupažengusiužlietuvą,bega
losvarbusvaidmuotenkaBorussia 
draugijai,kuriosveiklojedalyvauja
žinomilenkųintelektualai,josorga
nizuotiemsseminarams,konferenci
joms,publikacijoms.
irpokarinėlenkijavisaipbandė

ignoruoti„vokiškąjįelementą“„nau
jaiatgautosežemėse“,t.y.Rytprūsių
teritorijoje,atitekusiojelenkijaipagal
Potsdamokonferencijosnutarimus.
Propaganda,kadšiRytprūsiųdalis
visadabuvusislavųžemė,grįstašio
kraštoapgyvendinimopolitika,re
miamanetikkomunistinėsvalstybės,
bet irbažnyčios.Nemažąvaidmenį
istorijospolonizacijosprocesevaidino
kraštuisvarbiųistoriniųasmenybių
sulenkinimas.GinčaidėlKoperniko
lenkiškosarvokiškoskilmėstebuvo
tikdidelioledkalnioviršūnė.Procesas
buvovisaapimantis.Jamedalyvavo
partijosideologai,istorikai,dvasinin
kai,netarchitektai (restauruodami
naciųsugriautusRytprūsiųmiestus
dažnaiįpastatusįterpdamitipiškas
Didžiosios lenkijosarchitektūros
daleles).Netikistorijosperrašymas,
betirjosnutylėjimasdominavolen
kijojeperpirmąpokariotrisdešimt
metį.Daugybėistorijosfaktų,ryškios
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alVyDasNiKŽENTaiTis

San tar vės su pra ei ti mi ir ke lių 
į at ei tį be ieš kant. „Bo rus sia“ 

drau gi ja Olš ty ne

Dažnaiįsvarbiuskultūriniusreiški
niusdėmesysatkreipiamastamtikrų
jubiliejųmetais.Neišimtisyrairšis
manotekstas.Mintislietuvosskai
tytojuipristatytiBorussiadraugiją
kilopošventiniųrenginių,skirtųor
ganizacijosdešimtmečiui.Pristatymo
šidraugijatikrainusipelnė,apieką
kalbapelnytasvisuotinispripaži
nimasnetiklenkijoje,betiružjos
ribų.„Borussiaatsiradimasyrapats
svarbiausiaslenkijoskultūriniogy
venimopo1989m.įvykis“,–taipprieš
keletąmetųlenkųskaitytojamsbuvo
pristatytašidraugijaGazetaWyborc-
zapuslapiuose.apiejospopuliarumą
kalbair1996m.draugijosleidiniui
paskirtaParyžiaus„Kultura“premija,
daugybėkitųapdovanojimų.
Borussia nėra įprastadraugija,

kokiųdešimtysegzistuojalenkijoje
arpasmus.Drįsčiautvirtinti,kad
taikultūros fenomenas,pavyzdys,
kaidaugdėmesioskiriantsantykiui
supraeitimi,galimaišlaikytinetik
orientacijąįdabartį,betirkurtitokio
dideliokraštokaiplenkijašviesuo
menėsprojekcijasįateitį.Draugijos
sukauptapatirtisreikšmingairlietu
vosvisuomenei,ikišiolskausmingai
ieškančiaisavojosantykiosupraei
timi,kartumodeliuojančiai irsavo
ateitiesvizijas.
Šiamekontekstesvarbupabrėžti

regioną,kuriamesusikūrėiraktyviai
veikiaBorussia.Olštynas,vokiškai
vadinamasalenšteinu,buvovienas
dabarjauneegzistuojančiųRytprūsių
provincijoskultūriniųpolitiniųcen
trų,apiejįtelkėsilenkiškoskilmės,
betpolitiškaiprovokiškaiorientuotos

mozūrųetninėsgrupėskultūrinisgy
venimas.ŠiaprasmeOlštynągalima
palygintisuTilže,sukuriosvardu
glaudžiaisusijęsmažlietuviųkultū
rinissąjūdis.
istorinėpraeitisdažnai sukuria

problemasdabarčiaiiružprogramuo
javyksmąateityje.OlštynąsuKlai
pėda(kartuirsušiųdienųVilniumi),
kaip,beje,irlenkijąsulietuva,sieja
išpraeitiespaveldėtosdabartiespro
blemos.abiemšalimssvarbusklau
simas,kaipelgtissumultikultūriniu
praeitiespalikimu,kaipatskirti,kas
jamesavairkassvetima,kasišpraei
tiespalikimoyraeksponuotina,okas
netgivertanutylėjimo.Rašydamas
šiaseilutes tikrai jaučiuosiuesąs
neistorikas,otikpaprastasnaujos
istorinėssąmonėsformavimosipro
cesų,vykstančiųšiųdienųlietuvoje
irlenkijoje,kuriedaugkąpasakoir
apievisuomenėsmentalinesišgales,
gebėjimuspermąstytiistorinępraeitį
irdarytikonkrečiusžingsniusateities
labui,stebėtojas.atsakymųpaieška
įšiuosegzistenciniusklausimusmus
varginanuopat tautinio sąjūdžio
susikūrimoXiXa.pradžioje,opagal
savomąstysenąmesvisdartarsigy
venameantanosmetonosvaldomoje
lietuvoje.Mumsvisdarnorisinu
teistinemūsųvaliojeesančiąpraeitį
ar iš istorijos išsirinkti tiktai,kas
tariamaiyratikrailietuviška,tadir
sava.Kaikadaparalelėstarpdviejų
epochų,tarpkuriųXXia.pradžioje
turėtųbūtiatsiradusipraraja,yra
tiesiogstebėtinos.Pvz.,kaipkadaise
kaišiadoriečiai rengė tribunoląJo
gailai,pasmerkdami jįuž„tėvynės
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JurgisGiedraitis (JerzyGiedroyc),
kilęsišlietuvoskunigaikščiųGied
raičių,kuriųgiminėsšaknyssiekia
legendinįHipocentaurųherboGiedrių,
gimė1906m.lie
pos27d.Minske.
studijas (teisės
mokslus) baigė
Varšuvosuniver
si te te.  Dirbt i
pradėjolenkijos
žemdir bys tės ,
vėliaupramonės
irprekybosmi
nisterijose.Jau
tuomet pasižy
mėjokaipredak
torius ir publi
c i s ta s ,  1929–
1937 m .  l e i d o
„Jaunųjųmaištą“ (Buntmùodych). 
1937–1939m.šisžurnalasbuvopava
dintasPo li ty ka.TuometuGiedraitis
toleravokonservatyviąmintį, pa
sisakėpriešvisuomeninį irpolitinį
radikalizmą,rodėsolidarumąkrikš
čioniškaikultūrai,katalikųetikaiir
lenkųtautosistorijai.1939m.paliko
lenkijąirdirbolenkijosambasadoje
bukarešte.1941m.kovomėn.išvyko

įstambulą,vėliauįPalestiną.Karo
metaisbuvoandersoarmijojelon
done,dalyvavolenkųpropagandinėje
veikloje.1943m.persikėlėįitalijąir

ten1946m.įkūrė
„literatūrosins
titutą“.1947m.
lieposmėn.išėjo
jo redaguojamo
žurnaloKultura 
pirmasnumeris.
Potopersikėlėį
Paryžių ir ten
net46metusre
dagavoKultura, 
tapu s į  mėne 
si niu žurnalu.
Taibuvo lenkų
išeivijosliteratų

intelektualųžur
nalas,propagavęsnepriklausomos
irdemokratinėslenkijosatkūrimą.
Visuotinaibuvopripažinta,kadtai
geriausiaslenkųžurnalas, leistas7
000egzemplioriųtiražu,išlaikomas
prenumeratorių,remiamaslenkųiš
eivijosirvaldžiosopozicijoslenkijoje.
apietūkstantisžurnaloegzempliorių
slaptapatekdavo įlenkiją.Jurgis
Giedraitismanė,kadnėrajokiosga

pri si me nant jur gį gied rai tį

MEčislOVasJučas

jurgis giedraitis

asmenybės,netilpusios į lenkiškų
Rytprūsiųsampratą,buvovisiškai
ignoruojamos.lenkai,panašiaikaip
lietuviaipokariniuoseKlaipėdos ir
Vilniauskraštuose,virtopusiauman
kurtais,tenkinosipusiauistorinetie
sairsutopusiaumelo,pusiautiesos
pagalbakūrėsavonaujojoidentiteto
pamatus.
DidžiulisBorussianuopelnaslen

kųkultūrai tas,kad jibenepirma
nuosekliai irpastoviaiėmėsikurti
moderniąjąlenkųkultūrą,formuoti
naująžmoniųidentitetą,kurvokiečių
ir lenkųsantykiaiarsantykistarp
tariamaisavoirsvetimonebuvovaiz
duojamasvienkaipnuolatinėkova,o
svarbiąvietąužėmėskirtingųetnosų
bendrabūvis.Galistebinti tikprie
moniųsiekiantšiotiksloįvairumas:
mokslinėskonferencijos,seminarai
mokytojamsirstudentams,stovyklos
lenkų,vokiečių,lietuvių,ukrainiečių
etc.mokiniams. irnevien istorija
dominavotokiuoserenginiuose.Bo-
russiasubūrėaplinksave irstiprų
lenkųliteratųbūrį.Kazimierasbra
konieckis,stefanasChwinas– tai
tikkeletasnevienlenkijojegarsių
literatųpavardžių,susibūrusiųap
linkBorussia.
KlaidingabūtųBorussia vadin

tivienregionineorganizacija.Jos
veikla jausenokai išėjoužbuvusio
Rytprūsiųregionoribų,nesmode
lis,kurįjikūrėieškodamasantykio
suprieštaringaregionopraeitimi,
kurdamanaująjį identitetą, gana
sėkmingaibuvopanaudotassanty
kiuose sulenkijoskaimynais.Ši
organizacija,nuolatpublikuodama
kaimyniniųkraštųistorikų,literatų,
filosofų,kultūrologųdarbus,taposa
votiškakaimyniniųkraštųkultūros
atašėlenkijoje,konkrečiaisdarbais,
onebaisiaanglųarvokiečiųkalba
parašytais lankstinukais,kaip tai
daromemes,lietuviai,prisidėjoprie
teigiamokaimyniniųkraštųįvaizdžio
kūrimolenkijoje.Žinoma,irčiabuvo
daugdiskutuotaapieskaudžiaslenkų
santykiųsukaimynaisproblemas.Šių
darbųpoveikislenkųintelektualinei
visuomeneididžiulis.Priešporąmetų

pasirodėkonferencijosrinkinysapie
lietuvių ir lenkųsantykiusTe ma ty 
polsko-litewskie. Jį recenzuodama
Rzeczpospolitapatarėperskaitytiir
nuolatturėtiantstalovisiemslenkų
politikams,norskiekbendraujan
tiemssulietuviais.
Borussiadešimtmetisbuvograži

šventė.Nevaišiųgausumasirnetne
konferencijojeskaitytipranešimaibu
vopatraukliausi.buvobegalomalonu

atviraidiskutuotiapieviskąsulenkų,
ukrainiečių,rusų,baltarusių,lietuvių
irvokiečiųintelektualais.begaloma
lonubuvosuktistarpįvairiųinteresų
žmonių.Jauteisitarsiatsidūręsnaujai
kuriamojeregionųEuropoje,kurtau
dardaugkasyranepažįstama,tačiau
įdomuirmiela,regione,kuržmonės,
nepaisantjųskirtybių,atvirai ieško
keliųįmumsvisiemsbendrųpro
blemųsprendimą.
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limybėssuginklurankojeišvaduoti
tėvynę.Kitablogybė–išeivijaýrair
išsigimsta.spausdintasžodisšįproce
sągalėjopristabdyti.Todėliratsirado
Kultura.beje,irXiXa.lenkija,nete
kusinepriklausomybės,didelįdėmesį
skyrėkeltikraštokultūrai.Kulturos 
siekis–lenkijosnepriklausomybėir
demokratija.JurgisGiedraitisnepa
sidavėlenkųišeivijai,teigusiai, jog
lenkijosatgimimasevoliuciniųpaki
timųkelyjeyrautopija,kadlenkija
yrair likssovietųRusijoskolonija.
Jissunedaugeliubendraminčiųėmė
sidarbo,siekiantatkurtilenkijos
nepriklausomybę.Kulturapalaikė
lenkųdvasinįgyvenimąišeivijojeir
lenkijoje,palaikėišeivijosirTėvynės
ryšį.Giedraitisįrodinėjo,kadlenkijos
likimasneatskiriamasnuoEuropos.
Jisskelbė,kadpokarioEuropasuskils
įdaugelįtautiniųvalstybių,todėllen
kaiprivalopalaikytigerussantykius
sukaimynais.Pasisakėužtai,kad
lenkijabūtųatskirtanuoRusijosir
kadsusikurtųnuoRusijosnepriklau
somųvalstybių juosta,sudaryta iš
lietuvos,baltarusijosirukrainos,t.
y.VidurioEuroposvalstybių.lenki
ja,anotjo,turėtųbūtidemokratinė,
palaikantiryšiustarpdarbininkųir
inteligentijos.Taipjiskūrėpamatus
šiuolaikineiantitotalitarineilenkijos
minčiai.Jovalstybinisidealasbuvo
prancūzųprezidentinisdemokrati
nisvaldymas.lenkųišeivijagalėju
siperteiktisavokraštui išsaugotas
tamtikraskultūrosirmaterialines
vertybes.Tačiaupolitiškaibūsimoji
lenkijaturėtųformuotispatiirkurti
savąvyriausybę.
JurgisGiedraitisyrapareiškęs,kad

lenkijospolitikalietuvosatžvilgiu
yraprimityvi,nesvengiasu jauž
megztipolitiniussantykius,nerodo
iniciatyvos,norslenkijayrastipresnė
pusėirturėtųpradėtiderybas.Kas
sieja lenkus ir lietuvius?–klausė
Giedraitis.Visųpirmakatalikųre
ligija,bendraskultūrinispalikimas
ir istoriškai– šimtmečius tęsusis
politinėkraštovienybė.Oskiriajas
abipusisšovinizmas.Priešdvidešimt
metųGiedraitisžurnalepaskelbėsavo

prolietuviškąnusistatymąVilniausir
Vilniauskraštoklausimu.Taisukėlė
audrąlenkųišeivijoje.Žurnaloprenu
meratašiektieksumažėjo.„Vilniaus
klausimas,–sakėGiedraitis,–yra
galutinaiišspręstaslietuviųnaudai.
Tiktokspožiūrisyrarealistiškas.“Tai
buvopasakytaanksčiau,neguapietai
kalbėjopopiežiusJonasPauliusiiir
nepriklausomoslenkijosvyriausybė.
Vilniuiirjokraštuilenkaituridaug
sentimentų: taisenostradicijos, jo
gyventojai irpaminklai–Rasos ir
lenkųkariųkapai,JózefoPiùsudskio
irjomotinoskapas,aušrosVartai,se
nasisVilniausuniversitetas.svarbu,
kadlenkųtradicijaslietuviaigerbia
irsaugo.lenkaiirlietuviaiturikelių
šimtųmetųbendrąistorijąirjos„nu
rašyti“neįmanoma.Giedraitismanė,
kadVilniauskraštelenkamsreikia
suteiktikultūrinęautonomiją.Taip
patirseinuosegalėtųbūtiugdoma
lietuviųinteligentija,oseinųkated
rojevyktų ir lietuviškospamaldos.
anotjo,bažnytinėseinųhierarchija
elgiasinacionalistiškai.
JurgisGiedraitis sukūrėKultū

rosfondą iš lėšų,gaunamųužKul-
turosprenumeratą(apie40000dol. 
kasmet).Fondas remia studentus
stipendijomis, taippat irlietuvos
jaunimą–būsimusKulturosdarbuo
tojus.Giedraičionuolatinisirsiste
mingas darbas buvo pripažintas
Europoje.KanadojeTėviškėsžiburiai 
irAkiračiai(1980,Nr.9)išspausdino
platųGiedraičio interviu,kurįlie
tuvojeperspausdinoTie sa (199208
28,Nr.168).
PlatiGiedraičiųgiminėdavėdaug

praeityjelietuvainusipelniusiųžmo
nių,ypačdvasininkų–vienuolių,
kapitulųkanauninkų,prelatųirkle
bonų.Tačiau labiausiaižinomiŽe
maičiųvyskupaiGiedraičiai:Merkelis
(1536–1609),steponas(miręs1803),
simonas(1764–1844),Juozapasar
nulfas (1754–1838). išGiedraičių
giminėsyraMykolasPalaimintasis
(miręs1485m.gegužės4d.),kuris,
baigęsKrokuvosuniversitetą, liko
Krokuvoje vienuoliu.Giedraičiai,
valdęVideniškius, įkūrėaugustinų

vienuolyną.Vienuoliųrūpesčiubuvo
pastatyta(1800)mūrinėbažnyčiasu
atskirakoplyčia,skirtapalaimintajam
MykoluiGiedraičiui.

ŠiandienGiedraičiųgiminėplačiai
pasklidusiamerikoje,anglijoje,Pran
cūzijoje.JurgiopusbrolisMykolas
Giedraitis,Oksfordouniversitetopro
fesorius,yradidelislietuvosbičiulis,
savogiminėsistorijosžinovas,rašąs
ir lenkijosmokslinėje spaudoje
(PrzeglądWschodni), irkitur.Tai
mecenatas,globojantisirfinansiškai
remiantispaminklus,susijusiussu
Giedraičiųgiminės istorijalietu
voje.JisparėmėvyskupoMerkelio
Giedraičio irMikalojausDaukšos
paminklosukūrimąVarniuose,Vi
deniškiųvienuolynorestauravimąir
Giedraičiųprotoplastobaltadvario
archeologinius tyrimus. Į šįdarbą
įtraukėirsavosūnų,taippatMykolą
Giedraitį.Nėrakitoslietuvosdidikų
giminės,kuritaiprūpintųsilietuvos
praeitimi irypač joskrikščioniška
kultūra.
suliūdesiusužinojome,kadgyvų

jųtarpeneliko(20000914)Jurgio
Giedraičio. 



574 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 11–12

K u l T ūr a

Konferencijospranešimaipasidalijo
pagaldvejopąprincipą.Vienijųsie
kėdarytitamtikrusapibendrinimus
platesnėsteritorijosirlaikoatžvilgiu.
Kitisavopranešimaispateikėvieno
objekto tyrinėjimo etiudus. Jerzy
andrzejusbaranowskisaptarėseinų
dominikonųarchitektūrinioansamblio
raidąXVii–XiXa.MariaKaùamaj
skasaeedpristatėMikoliškiųŠv.
JonoKrikštytojobažnyčiosistorijos
tyrinėjimus,pabrėždamabendra
laikiusarchitektūriniusypatumus
irdarkartąsuabejodamaGiovanni
PietroPertidirbtuvėmspriskiriama
puošybosstiukolipdybosatribucija.
Wojciechasboberskis,aptardamas
bialyničųkarmelitųbažnyčiosar
chitektūrą,didžiausiądėmesįskyrė
statybų(1756–1759) laikotarpiui ir
architektoatribucijosklausimams,
statybaspriskirdamas iki šiol pa
kankamaiplačiaineaptartamJózefo
Fontanoskūrybospalikimui.Tadeus
zasJurkowlaniecaspristatėmalonė
misgarsėjančiosseinųŠvč.Merge
lėsMarijosskulptūrosrestauracijos
medžiagą.Regimantastankevičienė
aptarėXViia.monstranciją irkie
liką,kadaisepriklaususiusseinų
dominikonams,dabaratsidūrusius
Pakuoniobažnyčioje.Dupranešimai
buvoskirtiXXa.pradžiosdirbtuvėms
–V.Pšibitniovskiovitražų (Dalia
Vasiliūnienė)irW.srokosbažnyčių
projektavimo(KatarzynaKolendo).
GražinaMartinaitienėapibendrino
XXa.suvalkijojedirbusiomedžio
drožybosmeistroantanosorakos
meistrystėspalikimą.Kiekkitoksob
jektoatžvilgiubuvoJerzyKowalczyko
pranešimas,ištikrųjųapibendrinantis
Piotrobohdziewicziausrankraštinį
palikimą.bohdziewicziaus1938–1944
m.Vilniujeatliktiitinkruopštūs7baž
nyčiųaltoriųbrėžiniailikopavydėtinu
pavyzdžiuvisosEuroposinventoriza
cijosspecialistams.
Kiekkitokiebuvopranešimai,sie

kiantysaptartinevienąobjektą,bet
atskiras jųgrupes.algėsJankevi
čienėspranešimesiektasuskirstyti
lietuvosmediniųbažnyčiųstatybą
įatskirusetapus.Tiesa,pasirink

Meno kon fe ren ci ja Sei nuose

Konferencijos,kaipirsportovaržybos,
paprastaivykstakienonorsterito
rijoje,kienonorsaikštelėje.būna
dar irneutraliosaikštelės.sunku
būnasurastibendrasaikšteles.Ta
čiaukaiptiktokialietuviųirlenkų
istorikamsgalibūtiseinai.seinai,
istoriškaipriklausęlietuvosDidžia
jaiKunigaikštijai,šiandienpriklauso
lenkijosRespublikai.Neatsitiktinai
irsimboliškaikonferencija„lietuva
irlenkija:bažnytiniomenopavel
das“(20001010–11)buvosurengta
tokioje„bendroje“žemėje.
KonferencijabuvoskirtalDKirlie

tuvosbažnytiniomenotyrinėjimams.
Organizacinesproblemassprendė
Kultūrosirmenoinstitutoirlietu
voskonsulatoseinuosedarbuotojai.
seinaitikrainepasižymityrinėtojųar
besidominčiųmoksliniaistyrinėjimais
entuziastųgausa.susitikimastokioje
vietojeturiirteigiamų,irneigiamų
bruožų.Tokiakonferencijaatimaga
limybęjojeapsilankytididmiesčiuose
dažnaisutinkamiemsirsavoerudiciją
viešuoserenginiuosetrokštantiems
pademonstruoti„specialistams“.Tie
sa,kitavertus,tai labaiapsunkina
apsilankymątų,kurienorėtųišgirsti
vienąkitąsudominusįpranešimą.
Orinktisbuvoiško–perdvidienas
perskaityti22moksliniaipranešimai.
VaidotoŽukopranešimasapiesak

raliniomenovertybes,pradėjęskonfe
rencijosmoksliniųpranešimųvirtinę,
galėjosėkmingaipretenduotiįbaigia
mąjį.Pamaldumasirmeninėkūrinio
išraiška–visaislaikaistarpusavyje
konkuruojantysbažnytinėsdailėsele
mentai.autoriuspagrįstaiteigė,jog
fabrikinismasinėsgamybosdaiktas
visuometstokosgilumoirdvasingu
mo,oprastabažnytinėdailėniekad
nepasitarnausiškilmingainuotaikai

bažnyčioje.Visdėltovertinanttai,
kasyrareligingadailė,irtai,kasyra
trafaretinėsbažnytinėsdailėsklišės,
pažvelgtabuvotikišvienospozicijos
–religiniųrenginiųorganizatoriaus.
Galimapritarti,kadbažnyčiai,kaip
irbetkuriamkitamvartotojui, la
biausiainorimasturėtigerasmenas.
Ogerasšiuoatvejutas,kurisnetik
estetiškaigražus,bet,svarbiausia,
skatinapamaldžiasintencijasiryra
dvasiškaipatrauklus.Tačiauarste
buklaisgarsėjančiųpaveikslųkopijos,
priskirtinoskopijavimoreiškiniui
irdažnaimeniškaisilpnoskokybės,
pasižyminčiostrafaretiškumusavo
pavyzdžioatžvilgiu,nėradvasiškai
patrauklios?ar josnepatraukiati
kinčiųjųirartarpjųbesimeldžiantis
nesijaučiajaukiau?Ogotikiniaigry
nuauksuspindintysaltoriai,kurių
statybų išlaidosneretaiprilygdavo
pačiosbažnyčiospastatymoišlaidoms,
arneatlikosavofunkcijosanuomet?
Turtingiejijuosematėsavopačiųau
kąšaliaKristausaukos,opaprastie
siemskėlėpagarbąirbaimę.Tačiau
ardidelisskirtumasšiandieniniam
provincijostikinčiajam,artikroaukso
puošyba,arblizgančiafolijaapvynio
tas jųkunigonešiojamasaltorėlis?
bažnytinędailę,kitaipnegulaisvą
kūrybą,visuometdiktuojapaklausa.
Kadirkaipsekuliarizuotaitaiskam
ba.Jeiguviduramžiaistikinčiuosius
jaudinodidžiuliaimiškerastibriedžio
ragai–įbažnyčiospalubękabinoir
juos.Jeigu šiandien tikinčiuosius
įkvepianeoninių spalvųKristaus
kančiospaveikslas–klebonasužsako
tokį.bažnytiniomenoproblemavisuo
metsvyruojatarpidealaussakralinio
menosiekinioirtikinčiojoporeikio.
Jeiguirgalimesvarstytiapiepirmąjį,
taiantrasisbuspadiktuotas.

MiNDauGasPaKNys
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K u l T ūr a

taspolitinėschronologijosaspektas
(lietuvoskrikštas,1655m.karopra
džia,1795m.valstybėspadalijimasir
1918m.karopabaiga)verčiamanyti,
kadsubtilesnioiridėjųperėmimąbei
pritaikymąiliustruojančiosupratimo
šiojeproblemojedargalimavaisingai
ieškoti.Visdėltodidžiulis įsusido
mėjimoratąpatenkančiųbažnyčių
kiekisreikalaujapakopinioaptarimo,
pamažuįtraukiantvisplatesniusir
sudėtingesniusmedinęarchitektū
rą įtakojusiusveiksnius.aleksan
draaleksandravičiūtėapibendrino
XViii–XXa.pradžiosužnemunės
bažnyčiųbarokinius irneobaroki
niusaltorius,oTeresėJurkuvienė
bažnytinętekstilęužnemunėsbažny
čiose.abiematvejaisapibendrinimai
darytitikpagalkonkrečiosteritorijos
dirbinius,juosgaliplėstiirpapildyti
gretimųregionųdailėsapibendrinimai
ir lyginimaitarpusavyje.Marcinas
ZgliñskisaptarėVilniausvargonų
dirbtuviųtradicijasXViiia. iršių
dirbtuvių įtakąlDKprovincijoms.
Neabejotinaikruopštūs ir išsamūs
autoriaustyrinėjimaiturėtųgerokai
praplėstiikišiolmažaižinomąvargo
nųmeistrųveiklossritį.
Dupranešimaibuvoskirtibažny

tinėsmuzikostyrinėjimams.Jūratė
Trilupaitienėlabaiplačiuchronologi
niuaspektuaptarėlenkijosirlDK
ryšiusbažnytinėsmuzikossrityje,
Jūratėlansbergytė–XXa.lietuvos
bažnytinėsmuzikospadėtį.Jarosùa
wasKomorowskispristatė idėjas,
tapusiaspagrindinėmisXViia. ir
XViiia.pradžiojelDKjėzuitųsta
tytosedramose,pažymėdamas jau
tuomet išplitusį istorinįpersonažo
pristatymą.WiktorasÙyjakaspatei
kėarchyvinęinformacijąapieseinų
vyskupijosbažnyčiųvargonus.Piotras
Jamskisnagrinėjoslonimobernardi
niųbažnyčiosXViiia.viduriostiuko
lipdybą,lygindamasjąsupanašiais
Vilniausbendralaikiaispavyzdžiais.
RūtaKaminskaaptarėkelislivonijo
jepaplitusiusstebuklingųpaveikslų
tipusirjųkopijas.Tautiniaiaspektai
irperskyratarpprofesionaliosdailės
irkičotarpukariolietuvojepateikti

GiedrėsJankevičiūtėspranešime.li
janaNatalevičienėpristatėnaujausias
idėjasbažnytinėjetekstilėjeirXXa.
paskutiniodešimtmečiodarbus.
Organizuojantkonferencijas,visada

orientuojamasiįvienąkonkrečiąpro
blemą,apiekuriąvienytiskviečiami
prelegentai,arbaproblemą,kurioje
gali „sutilpti“daugumospranešėjų
temos.Taipbuvoiršįkartą.Galbūt
todėlatvirųdiskusijųnebuvo(tone
leidoirvienaskitąpaskubompagal
tvarkaraštįvejantyspranešimai),o
veikiauvykosusipažinimassukitų
atliktais tyrinėjimais.savoruožtu

kiekvienaspranešėjasgalėjotikėtis
būtiišklausytasirpasijustireikalin
gaslDKdailėsistoriografijai.ariš
tikrųjųtaip?arreikiarengtikonferen
cijas,kadjosegalimabūtųpapasakoti
kitiemssavoatradimus?Konferencijų
pranešimųkultūraopivisailietuvos
kultūrai.Dažniausiaimokslinįdarbą
dirbantysirmoksliniustyrinėjimus
atliekantysžmonėsypačstokojapra
nešimoretorikos.Pranešimasdažnai
nesiskirianuostraipsnioteksto,tik
jisbūnažodžiuperteikiamas.Mažai
pataisytas jis irbūnapateikiamas
spaudai.ištikrųjųtokioskonferen

Seinai. 1999 m. lapkričio 28 d. 
vladimiro gulevičiaus nuotrauka. elTa
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kukli–Putinoapsilankymąluvrebei
rusųkapinėsestebėjonedidelispulke
lisfotografų,kurienelabaiturėjęką
fotografuoti,–teigiaMcNeilas.
DaugiausialaikoParyžiujePutinas

praleidęsužuždarųdurųsusitikinė
damassuverslininkaisirpolitikais.
Jisneslėpė,jognorikalbėtiapierei
kalus–taiyraapiebiznį,ypačnaftą
irdujas.Tačiauprancūzaivisdėlto
norėjopakalbėtiirapiečečėnus,nors
irnesistengėypačaštrintipokalbio.
TuotarpuPutinaspareiškė, jog„su
susikruvinusiaisrankas [čečėnais]
jokiųderybųnegalibūti“–taijispa
skelbėkaiptikpobendrosuEuropa
pareiškimoapiepolitiniosureguliavi
močečėnijojebūtinybę.
DiplomataiPutinoreplikąnuty

lėjo,betprancūzųspauda–ne.Jivis
primindavoPutinoatsisakinėjimą
atvyktiirnesiliovėtovadinusiboude-
rie–ožiavimusi.Kaisusitikimuosesu
verslininkaisPutinasatrodėnetoks
ledinis irnetapžavėjoverslininkų
delegaciją,kairysisdienraštisLibera-
tionaiškino,jogPutinaskalbėjotai,
kąnorėjo išgirsti joauditorija–tai
esąsveidmainystėsmenas,kuriojis
išmokęsKGbmokyklojeirpermetus,
praleistusšnipinėjant.
Putinosusierzinimąišdaliesišreiš

kėkonservatyviamedienraštyjeFiga-
roišspausdintasrusųužsienioreikalų
ministroigorioivanovostraipsnis,
kurįjispradėjoapgailestaudamas,jog
Europa,deja,sugaišusidaugiaunegu
metuspročečėniškamgražbyliavimui.
Vėliaurašomadalykiškiau–anotjo,
RusijanoriparduotiEuropaidaugiau
dujųirnaftos,mainaisEuroposatkū
rimoirplėtrosbankasturiparemti
Rusijosenergetiką.Maskvanori,jog
būtųpanaikintisuvaržymaiekspor
tuotirusiškąbranduolinįkurąirprašo
Europospagalbosneleistilenkijaiir
ukrainaitrukdytitiektidujasįVaka
rusarjasvogti.
PutinovizitasParyžiuje–tikvienas

epizodasatkakliųRusijosdiploma
tijospastangų išsilaikytipasaulio
dėmesio laukekitaipneguKursko
katastrofosarkrentančių lėktuvų
dėka.Įsisiautėjussmurtuiartimuo

apie svo rio kri ti mo ne ri mą

ViRGisValENTiNaVičius

OficialusisKremliusirRusijosspauda
choru tvirtino, jogprezidentoVla
dimiroPutinotrijųdienųviešnagė
Prancūzijojespaliopabaigojebuvoitin
sėkminga,Putinas„apkerėjęs“prezi
dentąJacques’ąChiracą,prancūzų
verslininkus,pralaužęsledąRusijos
irEuropossąjungossantykiuose ir
prancūzųinvesticijosdabarstačiaiuž
griūsiąRusiją.beto,padėjęsvainikus
priebaltųjųgenerolųkapų–genero
lų,kuriekovėsipriešraudonuosius
–Putinasgalųgalesutaikęstautą.
DienraštisIzvestijatuometrašė,jog
PutinokvietimasvienytisapieMotiną
Tėvynęirbaltiesiemspareikštapagar
basimbolizuojantiRusijos istorijos
deideologizaciją.beje,vainikaibuvo
raudonųgvazdikų.
KitasdienraštisSe god niatvirtino,

jogišvažiuodamasįParyžiųPutinas
žinojęs,konori–priverstiEuropą
pamirštičečėniją,gerintisantykius
suPrancūzijairtobulintistrateginę
partnerystęsuEs.savotikslusPuti
naspasiekęsbeveikšimtuprocentų,
–įsitikinusiSe god nia.
Tačiau amerikiečių žurnalistui

DonalduiMcNeiluiatrodo truputį
kitaip.DienraštyjeInternationalHe-
raldTribunejisišspausdinoanalizę,
pavadintą„PutinovizitasParyžiu
je–ramusirdalykiškas,betvisdėlto
šaltokas“.McNeilonuomone,galirne
visaiteisingateiktidaugreikšmėsfak
tui,jogpaskutinęPutinovizitodieną
prezidentasChiracaspakeitėplanus
irnuskridopasižiūrėtitanklaiviosu
nuodingaischemikalaiskatastrofos
vietos.Tačiaunėrajokiųabejonių,jog
prancūzųspaudatanklaiviuiskyrė
kurkasdaugiaudėmesioneguRusijos
prezidentui.Taipyraišdaliesdėlto,
kadPutinovizitasbuvopalygintity
lus.JispirmąkartąlankėsiPrancūzi
joje,kurioskvietimusatvyktiPutinas
netaipseniaidemonstratyviaiatmetė,
nevaParyžiuspergarsiaikritikavęs
karąčečėnijoje.
Taip,PutinasapsilankėEliziejaus

rūmose,ogvardiečiaijįpagerbėkar
dųištraukimu.Taip,kartusukeliais
Esvadovaisjispaskelbėbendrąpa
reiškimą,raginantįkrizęčečėnijoje
spręstipolitinėmispriemonėmis.Ta
čiaulikusiviešnagėsprogramabuvo

cijos,kuriosegausiaipristatomos
įvairauspobūdžioproblemos,leidžia
pajustibendruslabiau„įdirbtus“ ir
„dirvonuojančius“moksliniųtyrinė
jimųplotus.Todėl taineabejotinai
suteikiagalimybępasvertiirsavo,ir
kitųtyrinėjimusbendramekontekste.
Tačiaugalimapagalvotiirapiekito
kiopobūdžiokonferencijas,kuriose
būtųaptartossmulkesnėsproblemos,
kartuorientuojantisįkonkretesnędis
kusiją.Tokiosseminariniopobūdžio
konferencijosdarnėraįsitvirtinusios
tarpdailėsistorikų,norsjasjauren

giaisorikaiarliteratūrologai.Tokio
pranešimoužduotisbūtų išvadose
pateiktinegalutiniusatsakymus,o
iškeltineatsakytusklausimus,tarsi
pastūmėjantdiskusijųdalyviuspa
čiusstengtisrastiįjuosatsakymus.
Paprastaimokslininkaihumanitarai
linkędirbtipovieną, tačiauesama
klausimų,įkuriuosgalimaatsakytitik
bendrosusitarimoirbendrųišvadų
dėka.ištikrųjųtokiakamerinėseinų
aplinka,kuriapasinaudotarengiant
konferenciją,ypačtiktųtokiopobūdžio
susitikimams.

v i S u O M e N ė
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v i S u O M e N ė

siuoseRytuose,Maskva teigė, jog
Rusijaturidalyvauti„taikosprocese“,
tačiaunebuvopakviestaįsusitikimą
ŠarmelŠeiche,nesneturiiškoišlai
kytiarafatopalestiniečiųbeisirijos,
kaipbuvokitados,sovietiniaislaikais.
ieškodamasstrateginiųsąjunginin
kų,Putinaslankėsiindijoje,tačiau
pasauliospaudapastebi,jogClintono
vizituiindijaskyrėdidesnįdėmesį.
OišRusijosindijatenorėjusiginklų.
RusųkaroreikalųžinovasPavelas
Felgenhaueristeigia,kadnorėtane
betkokių,omasinionaikinimo.Toks
interesassuprantamas–koindija
galidaugiaunorėti,kaijosbendrasis
vidausproduktasdabaryratrigubai
didesnisneguRusijos,otradicinėms
rusųgėrybėms–dujomsarnaftai–
tiektinėratinkamųvamzdžių.
VienaspirmųjųJugoslavijospre

zidentoVojislavoKoštunicosvizitų
užsieninbuvokelionėįMaskvą,tačiau
josusitikimuisuPutinupikantišku
mopridėjone itinvykusiMaskvos
diplomatų laikysenatuometu,kai
buvoverčiamassenasisJugoslavijos
prezidentasslobodanasMiloševičius.
TadaRusijapalaikėoficialią–Mi
loševičiaus–nuomonę,jogKoštuni
canelaimėjopirmamerateirreikia
antro,kaiamerikairEsapkaltino
Miloševičiųsukčiavimuirskelbėnu
galėtojuKoštunicą.PoJugoslavijos
parlamento „paėmimo“kitą rytą į
belgradąatvykęsRusijosužsienio
reikalųministras ivanovas turėjo
susitaikytisu,kogero,Maskvojene
lauktusta tus quo, jogserbijąvaldo
neMiloševičius,oKoštunica.Tuomet
dabartinisJugoslavijosprezidentasį
Maskvoslaikysenąreagavorūgščiai.
MaskvojeKoštunicakalbėjoapietą
patį,apiekąsuPutinukalbasivos
nevisijopastarojometopašnekovai
–apiedujųtiekimą.
Tokie „pirk–parduok“ santykiai

keliaklausimą,arserbijaliksstra
teginisRusijospartneris.Kremliaus
tradicinėdiplomatijarėmėsi idėja,
jogbalkanuoseRusijaturiypatingą
misijąpalaikytislavųbrolius–anks
čiauprieš„netikėlių“turkųimperiją,
dabardar irpriešVakarus.Pavyz

džiui,Rusijosdiplomatijosakade
mijos,anksčiaužinomoskaipMiMO
(Moskovskijinstitutmeždunarodnyh
otnošenyj),dėstytojasaleksandras
Zadochinasįsitikinęs,jogRusijaturi
būtibalansuojantisbalkanųdėmuo,ir
taiesątiesiogįspaustabalkanųtau
tųpasąmonėje.JiemsRusijosreikią
kaipsvarbauskultūrosirgeopolitinio
orientyro,–manoZadochinas,sovieti
nėsdiplomatųkalvėsveteranas.
TačiaukitasMaskvosbalkanistas

PavelasKandelisgalvoja, jogdabar
Rusijaitekslaikytisblaivesniųnuo
statųJugoslavijosatžvilgiuirpritildy
tipatetiškąpanslavizmoretorikąapie
Maskvąirbelgradąkaippaskutines
stačiatikybėstvirtovespriešpragaištį
nešančiusVakarus.Jonuomone,grei
taipaaiškės,kadbalkanainėra ir,
tiesąsakant,niekadanebuvoRusijos
užsieniopolitikosprioritetas.Tadkas
lieka–liekadujos,kuriomistikirgali
remtisMaskvosįtakaJugoslavijoje,–
teigiaKandelis.

Maskvosdiplomatija–taitartum
sunkiasvorisboksininkas,kurissmar
kiaisulyso iratsidūrėkitojesvorio
kategorijoje.Kartaisatrodo,jogbok

sininkastonesuvokia,kartais–jog
suvokiairblefuoja,kadjokumštistoks
patsunkus.Vienavertus,amerika
irEuropa,norssuRusijaelgiasipa
kankamaipagarbiai,visdažniauturi
rūpesčių,kuriųRusijanegalipaleng
vintiarpasunkinti,pavyzdžiui,įvykiai
artimuosiuoseRytuose,nestabilumas
indonezijoje,permainosKinijoje,ko
munistinėsKorėjos taikymąsis su
PietųKorėja,Vakarams,atrodo,reikia
mažiauRusijospagalbosJugoslavijoje.
Juolabegzistuojaproblemos,nėištolo
nesusijusiossuMaskva–amerikosir
Europosprekyboskarai,dolerioireuro
varžybosetc.ŠiomisaplinkybėmisVa
karamsMaskva,kadirlėtai,bettolsta
iratrodomažiausvarbi.Rusijailieka
seni,tačiaunelabainaudingisąjun
gininkai,tokiekaipneprognozuojami
irakas ir iranas,klajokliųkraštas
irantroji istorijojesocializmošalis
Mongolija,Vidurioazijosdiktatūros
beilukašenkosbaltarusija.
antravertus,Maskvosnoraspri

klausyti gerbiamųvalstybiųklu
bui–dalyvautididžiojo septyneto
susitikimuose,garsenybių laidotu
vėseirpan.–nesilpsta.Putinasnori

vladimiras putinas ir Billas Clintonas. 2000. elTa
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draugauti suClintonu irChiracu,
schroederiu irblairu.Rusijospre
zidentasnoribūti„padorioje“drau
gijoje,tačiaušidraugijajamturivis
mažiaulaiko,otas,kurisskiriamas,
tėraduoklė faktui, jog lengvesnės
svoriokategorijosRusija tebeturi
„branduolinįkumštį“ irvisadagali
iškrėstikokįnorspokštą,pavyzdžiui,
pasiųstikelisšarvuočiusįPrištinos
orouostą.Tačiau taspats žygis į
Prištinąparodė,jogskubėtinėrako
–šarvuočiųžygissukėlėšiokį tokį
pačiųrusųirserbųsusijaudinimą,
tačiautoligražunesustabdėRusijos
įtakosbalkanuoseerozijos.
Rusijospožiūryjeįamerikosprezi

dentorinkimustaippatsumišęseni
stereotipaiirnaujosrealijos.Oficiali
Kremliausreakcijabuvoatsargi.Pra
sidėjusbalsųskaičiavimošizofrenijai
Floridoje,Putinaspareiškė,jogRusija
gerbsbetkokįamerikospasirinkimą
irpasiruošusibendradarbiauti,kad
irkaslaimėtųrinkimus.
Rusijosspaudosreakcijagerokai

spalvingesnė.DienraštisNezavisima-
ja ga ze tatvirtino,jogbushopergalė
Rusijainežadaniekogera,klausi
mastiktoks–kiekbusblogo,nesjo,

„švelniaitariant,teksasiškaspožiū
ris“įsudėtingaspasaulioproblemas
žadąsdaugybęnemalonumų.Tasai
kaubojus,girdi,ryžtingiautrukdytų
Rusijaiplėtotisantykiussuiranu,
indijairKinija.Maskvaaiškiai„sta
tė“antGore’o,tačiauneturintikaip
paveiktirinkimus,kitaipnegužydai
arairiai.
DublinodienraštisIrishTimesci

tuojaMichailąGorbačiovą,kurissakė,
kadjeigulaimėsbushas,Rusijosir
amerikossantykiaipablogės–„Jie
buspragmatiškesni,takoskyrosaiš
kesnės,todėlsantykiaibussunkesni“.
Gorbįgalimabūtųįtartitebesilaikant
sovietiniųlaikųklišės,kairespubliko
naitradiciškaibuvosuvokiamikaip
nuožmesniantisovietininkainegu
demokratai.TačiauvalstybėsDūmos
pirmininkas,komunistasGenadijus
selezniovassenaiklišeisuteikianaują
prasmę–tokią,kokiąnorimatytisu
Vakaraistrokštantidraugautišiuo
laikinėRusija.selezniovastvirtina,
jog,nepaisant„blogovardo“,kaiptik
respublikonųprezidentųlaikaispra
eityje „persilauždavę“amerikos ir
Rusijossantykiai.Rusųžiniųagentū
raInterfakspraneša,jogselezniovas

miniRichardąNicksoną,kurispra
dėjoderybassussRsdėlstrateginio
nusiginklavimo,irRonaldąReaganą
(!),kuriamvaldant,girdi,amerikosir
sovietųsąjungossantykiai„išesmės
sustiprėjoirpagerėjo“.Priminsime,
jogkaiptikReaganaspavadinossRs
„blogioimperija“irpasiūlėGorbačio
vuinuverstiberlynosieną.
beje,Putinasnevajuokaispasiūlė

Vašingtonui įpagalbąRusijosvy
riausiosiosrinkimųkomisijospirmi
ninkąaleksandrąVešniakovą,kuris
išmanąsreikalą,esąslabaipatyręs
irgalėtųpatarti,kaipperskaičiuoti
balsusFloridoje.Maskvosangliš
kasdienraštisMoscowTimes (beje,
stebėtinaigerasirrimtaslaikraštis,
benevienintelisRusijojebandantis
lygiuotis įvakarietiškusžurnalisti
kosstandartus)nuovasarospabaigos
skelbiaserijąstraipsniųapiemasinius
rinkimųrezultatųklastojimusper
Rusijosprezidentorinkimusbalan
džiomėnesį.Putinastuometnugalėjo
pirmamerate.MoscowTimesneabe
joja,jogrinkimųrezultatasyrabent
jauginčytinas,tačiaušiąmedžiagą
visiškai ignoruoja rusiškaRusijos
spaudairjuolabiauvaldžia.

v i S u O M e N ė
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Europosžemėlapiskarpytas jaune
kartą.Kontinentądalijo įŠiauręir
Pietus,RytusirVakarus.istorijoje
būtaosmanųirarabų,vikingųirte
utonųEuropų.Kontinentogyventojai
dalijositeritorijasirplaukėkitųieš
kotiužjūriuose,kureksportavonetik
europietiškąkultūrą,bet irpolitinį
mąstymą.
apeliuodamasįanalogijąsubiologi

josmokslu,galiuteigti,kadkaikurios
Europoskultūrosužjūriuoseprigijo
irnetsuvešėjo.Taipasakytinaapie
liberaliądemokratiją, taipsunkiai
skynusiąsaukeliątradicinėseEuro
posmonarchijose.Taipasakytinaapie
tautinėsvalstybėskoncepciją,kuri,
nors ir išsigimusia forma,šiandien
visdėltopripažįstamakaipteisėtas
žmoniųbendrijospavidalas.
XiXa.pabaigojeamerikiečioalfre

doMahanodėkageopolitikosmokslas
praturtėjo teorija, teigiančia,kad
pasitelkustechnikąjūrayralengvai
įveikiamairjąkontroliuojantiemsji
leidžiakontroliuotivisąpasaulį.Jūra
ekspansionuotilengviau,tai–neutrali
teritorija,jojenėraprivačiosnuosavy
bės,jinesipriešina.
Tai tiesa.Portugalų jūreiviams

buvodauglengviauvandenynupa
siektibrazilijąirtenįtvirtintisavo
politinįdominavimą,negusupės
tininkųkariaunapasiektiMaskvą.
Tačiau irekspansijasausumaturi
savųypatumų.
KasnetingiskaitydamasEuropos

istorijąšaliapasidėti irfizinįkon
tinentožemėlapį,taspastebės,kad
benesvarbiausiassausumosgeog
rafinisfaktorius,lemiantispolitiką,
yrakalnai.
PažvelkimeįEuroposžemėlapį ir

jamenesunkiairasimelygumųirkal

EUROPA...

Kal nų ir ly gu mų po li ti ka

EGiDiJusVaREiKis

nųEuropas,Europassuskirtingomis
politikoskoncepcijomisirskirtingomis
istorijomis.Kontinentoreljefasyra
nemažiausvarbus faktoriusnegu
geografinėpadėtis,gyventojųtankis
arresursaiekonomikosplėtrai.būtų
naivutikėtis,kadkalnaiveikiapoliti
kątikdėlto,kadyrafiziškaisunkiau
įveikiamiiraptingusiųEuroposval
dovųkariaunostiesiognenorėdavouž
siiminėtialpinizmu.Šiandienkalnai
fiziškaiįveikiamitaippatlengvaikaip
irupės, tačiaupolitiškai jievisada
priešinasi„laisvam“idėjųtekėjimui.
Tikriausiaikalnuose,tiksliau,kalnuo
segyvenančiųžmoniųmąstysenoje
tebėrapolitologųnepažintųdalykų.
ikišiolvisosdidžiosiosEuroposim

perijosbuvolygumųimperijos.Galima
teigti,kadnetrašytineteisebeiofi
cialiąjakultūraparemtoscivilizacijos
kūrėsiveikiau lygumų(upių, jūros
pakrančių)negukalnųregionuose.
Graikaikolonijųieškojoužjūrų,one
užkalnų,Romosimperatoriai,Karolis
DidysisirPetrasDidysis,Habsburgai
irburbonai,galiausiaigulagųkūrėjai
irdidiejiEuroposintegratoriai–taivis
lyguminiųžemiųvaldovai.
Kalnaistabdėromėnusirarabus,

kalnuosestrigoosmanai, šiandien
stringarusai.Kalnųapsuptoskadir
nedidelėstautosgalėjopuoselėtisavo
tautineskultūras.Panonijoslygumo
je,apsuptojeKarpatųirTatrų,galėjo
santykinai ramiai tarpti finougrų
vengrųvalstybė,Pirėnaisėkmingai
skyrė ispanųirprancūzųvalstybes
nuoabipusiosusinaikinimo.
Taidarneviskas.Kalnai

sukūrėnedideles,betdinamiš
kastautas,kuriosbuvoiryra
lygrakštisdidesniems„lygu
mųožiams“.Vardytigalima

ilgai.Turimeekstremaliųatvejų–nuo
sanMarino,nejuokaissugebėdavusio
apgintisavo–vienokalno–nepri
klausomybę, ikiŠveicarijos,kurioje
gyvenaunikaližmoniųbendrija,ar
ŠiaurėsKaukazo,kurbendrijos,net
irnesudarydamosformaliųvalstybių,
sėkmingaitvarkosisavuosetoarkito
kalno„šlaituose“.
Civilizacijųistorijojenesunkuįžiū

rėtiekonominį faktorių– lygumoje
gyventibuvolengviau,tenbuvogeres
nėekonomikosinfrastruktūra,našes
nisdarbas,tadkalniečiaivisadašiek
tiekatsilikotechnologijosprogreso
akivaizdoje.Taiišesmėstiesa,tačiau
ekonominispragmatizmas, turėjęs
viliotikalniečius„leistis į lygumas“
irasimiliuotissučiabuviais,jeiguir
sugundė,taitiknedidelęjųdalį.
Kalnųtautosvisaislaikaisrodėsavo

unikalumąirjėgą,nuojų„nukentėjo“
beveikvisiEuroposdidieji.Šveica
raitapoalpiųrespublika,Karpatai
skyrėHabsburgusnuoRytųEuropos
ir sukūrėypatingąTransilvanijos
atmosferą.Rusijaniekadosneįvei
kėKaukazo,net iršiandienatrodo
beviltiškapriešypatingucharakteriu
pasižyminčiasvietinestautas.Kalnų
tautosirvalstybės,nebuvusiosneiitin
didelės,neigalingos,–Pjemontasar
savoja–taippatneabejotinaiveikė
kontinentopolitiką.
literatūrostyrinėtojaiiristorikai

šiandienpripažįsta,kadprancūzų
liaudiesepo„Rolandogiesmės“pa
grindupa im t a s  skau dus  pran

cūzųpralaimėjimas
priešPirėnųtautelę
–baskus,kuriedar
iršiandienEuropoje
siūlonevienąlygumų
gyventojamsnepriim
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tinąidėją.baskai,turėdamimažiau
gyventojųužkaimynus,sėkmingai
išgyvenonevienąšimtmetį.Šiandien
jiegalididžiuotis,kadbeveiknenutau
tėjo.savitą„aš“išlaikėjųkaimynai
katalonai.
alpiųkalnuosenedidelės,bet„kieta

kaktės“bendruomenėsnetapotikrais
vokiečiais,prancūzaisaritalais–pas
tariejinetfiziškaiatsisukęįpietinę
kalnųpusęniekadanesutikopereiti
etniniųitalųpusėn.Vadinamiejišvei
caraivokiečiaišiandienkalbakeista
vokiečiųkalbosatmaina,onevokiečių
literatūrinekalba,kadnebūtųtapati
namisuanaisvokiečiais.Nebealpių
įtakosšiandienturimePietųTirolį,
netrūkstaŠiaurėsitalijosautonomi
josšalininkų,norinčiųįkurtisavąjį
eldoradą–Padaniją.
Kąirkalbėtiapiecivilizacijosvin

giusDinaroirbalkanųkalnuosebei
KaukazearjauazijietiškameHindu
kuše.Kaukazoįveiktinepavykonei
turkams,neipersams,nepasisekėir
toliaunesisekarusams,afganistane
sustojoirbritų,irrusųekspansija.
Europa, tikėdamasigreitai tapti

vientisairlaisva,įstrigobuvusiojeJu
goslavijoje,kieknetiksliaivadinamoje
balkanais.suprantama,kaltasne
pavadinimasirnelengvasnuovargis
belipantįkalnelį.
Okaskaltas?
lygumųEuropos valdovai, nuo

antikinėsRomosikibesiintegruojan
čiosEuropos išlaikydamipolitikos,
moralėsirteisėstęstinumus,sukūrė
visuomeninętvarką,kaikuriųpoli
tologųvadinamąsocialiaiorientuota
rinkosekonomika,oneretaitiesiog
Reinokapitalizmu.Taineblogaster
minasmums, įrodinėjantiems,kad
lygumų(Reino)kapitalizmassukūrė
pragmatiškąbiurgeriškąmąstyseną,
geraitinkančiąpriežmogiškųnorų
gyventisočiai,teisingaiirtvarkingai.
beje,žodžiusparašiauabėcėlėstvar
ka,nenorėdamaskurionorsspecialiai
pabrėžti.lygumųEuroposbiurgeris
seniaisuprato,kaddemokratijaturi
remtisnevienširdiesbalsu,bet ir
pragmatiniaispaskaičiavimas,kad
racionalumasturinugalėtiemocijas,

vadovautivisuomeneituriracionali
teisė,oneemocingovaldovoįsakai.
Taipnorėjonevienasišdidžiųjųval
dovųnuoCezarioikibismarko.Tai
nekaskita,kaipšiandientriumfuo
jantiEuropos integracija,daugiau
dėmesiokreipiantineįmitinginius
ketinimus,oįtai,kaiprealiaiįgyven
dinamateisė.
biurgeriškalygumųEuropaatėjoį

buvusiąJugoslavijąsugeraisketini
mais.Tačiautenykštėstautospragma
tizmoirracionalausmąstymonelaiko
dorybeirnesupranta,kodėlvakarie
čiaijiemsnuoširdžiaisiūloužmiršti
istorinespergales irpralaimėjimus
dėlmenkutėsgerovės.užmirštine
santaikąirkovą,–vadinasi,užmiršti
svarbiausiasšioregionožmoniųben
drystėssambūviotaisykles.slovėnai
pasirodėesąvieninteliaikieklabiau
pragmatiškikalniečiai.Ogalnebe
kalniečiai,nessutikobūtipragmatiš
ki,arpernelygmaži,kadnegalisau
leistikaikuriųvidutinėmstautoms
leidžiamųindividualizmų.
arnaujojoprezidentoKoštunicos

serbijapasuksįEuropą,kaipmano
lygumųbiurgeriųvyriausybės?ar
serbai,daugmetųsavotautinęidė
jąpalaikękančios irkovosdvasia,
imsmanyti,kadžmogiškalaimėyra
individualusnamelis susklypu,o
didžiausiosgyvenimoaistros– tai
nerimasdėlmokesčiųirpadėtiesak
cijųrinkoje?..
Reinokapitalizmas,šiandienkal

bėdamasapieekonominęintegraciją,
sunkiaikopiaįkalnus,jokelionėgali
irnesibaigtitaipoptimistiškai.Kalnus
valdovisaikitadvasia,kuriosbriuse
liocentredarnesupranta.biurgeriz
maslabaitinka„žemupinėms“ar„že
mutinėms“žemėms–Nyderlandams,
Vokietijai,galkiekišskyrus„laisvuo
sius“iršiektiekkalnuotusbavarus.
Jisatrodobūsiąspatogusskandina
vamsirbritams.Reinokapitalizmą
sunkiaupriėmėrytųkaimynai,gal
dėlnežinojimo.ispanai,portugalai,
graikaiužReinokapitalizmoištekėjo
išišskaičiavimo.Kokiaateitislaukia
lietuvos–arReinokapitalizmasjai
bus taippatsprendimas iš išskai

čiavimo,arjaupasirinktospolitikos
tąsa?lietuva–lygumųkraštas,tad
lygumųEuropossprendimusturėtų
priimtinatūraliai– lietuviai,neva,
bandąstoti įEuropą, ištikrųjųjau
nekartąįjąįstojo.Pirmąkartąbene
Europosnariupripažinusvaldovą
Mindaugą.Kitąkartą tikriausiai
pripažinusJogailąVakarųkrikš
čioniškukunigaikščiu,t.y.priėmus
tuometėsEuroposteisiųirpapročių
acquiscommunautaire.lietuvagana
stropiaigynėsavoeuropietiškusįsi
pareigojimus,nepanorusiintegruotis
neiį„lygumų“Maskvos,neiįosmanų
valstybes,savaipbandžiusistiprinti
Vakarųkrikščionybėsįtaką.Vėliau
lietuvapasirinkonealeksandrą,
oNapoleoną,nelenino,oWilsono
doktriną.lietuviuitelikotaptidoru
biurgeriu,kokiujisdarnetapo(tačiau
nedėlkalnietiškospriežasties).
Geopolitiškaisuprastikalnusmane

išmokėkažkadastudijųmetusutiktas
kolega.Jissavevadinobritu,brituvel
siečiu,pabrėždamas,kadVelsas–ne
tokiaanglija,kokiądažnaiįsivaizduo
jame.Velsiečiaibenegeriausiaiišvisų
keltųtautųišsaugojosavokalbą,iki
šiollaikydamijąneegzotika,oben
dravimokalba...Velsas–kalnuotas
regionas.Kambrokalnai,beje,labai
geraižinomiirlabaireikšmingibio
loginėsevoliucijosžinovams,savaip
prisidėjo irprievelsiečiųspecifikos
išsaugojimo.
Gyvendamas kaime prie savojo

kalnelio,bičiulisėmėmąstyti,kur
Rytuoseyrabemažtokiopataukščio
kalnas.Veikiaisuprato,kadkitastoks
yra…urale.NuoKambroikiuralo
plytivisalygumųEuropa...
lygumųEuropamanė,kadvien

jiteisinga,tačiaubandymaskopti į
kalnussujaukdavojossupratimą.ly
gumųEuropabandėkariauti,lygumų
Europabandėsusitvarkyti,šiandien,
naujajamtūkstantmečiuiprasidedant,
bandokažkąsuprasti.
Galbūtdidelėsbėdos,kilusiosišįsi

tikinimo,kadpasaulįgeraipažįstame,
iratnešėproblemas,sukuriomisšian
diensusiduriame.Homosapiensnėra,
griežtaikalbant,lygumųgyvūnas.

EUROPA...
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ApieJurgįSavickį,Atsiminimai,
dokumentai,kritika,par.JaninaŽė
kaitė,Vilnius:lietuviųliteratūrosir
tautosakosintas,2000,315p.

Tarpgausiųperspaudųneprapuola
patrauklusarchyviniųatsiminimų
pluoštelis:netirapiepirmąjįlietuvių
literatūrosmiesčionįgyviauporinane
artistaibeižurnalistai,ovalstiečiai
giminėsbeikaimynai.Teneapgauna
formaliskyriausantraštėDo ku men tai.
Jamesudėtosnašliųirdiplomatųgo
dosdėlkiauraipraskolinto„ariogalos“
turtelio–itdarvienasavickiškaapy
sakaapiežemiškasdvasingųasmenų
aistrassupikantiškukonfidencialių
promemorijųpadažu.Periodikojesu
rankiotikritikostekstai,skelbtiprie
rašytojogyvosgalvos–malonipaslau
gastudentamsirdekadentams.

PauliusSubačius

AtsisveikinantsuXXamžiumi:Lie-
tuvosfotografija1932–2000,sud.an
tanassutkus,stanislovasŽvirgždas,
Vilnius:Vaga,2000,182p.

„sudarantšiąknygąintelektuali,
estetinėar faktografinėdimensijos
nebuvosvarbiausios“ (RamintaJu
rėnaitė,p.23).Nepaisantto,įknygą
patekonemažaigerųfotografijų,nors
visumosnuotaikalabiauprimena„lie
tuvosryto“5ąpuslapį.Neveltui.Pra
šokęstitulinįlapąseptynioliktame(!)
puslapyje,dvidešimtšeštamesužinai,
kad„lietuviaiyrapaskutiniejiEuropos
pagonys“,tadapajunti,kad„šiandien
giliausiaslietuviškasjausmas–liū
desys“(arvydasJuozaitis).

VytautasAlišauskas

Bach mann In ge borg, Malina,iš
vokiečiųk.vertėirpabaigosstraips
nįparašėJurgitaMikutytė,Vilnius:
lietuvosrašytojųsąjungosleidykla,
2000,258p.

bachmann–unikaliaustrųpoetėir

KNygOS

novelistė.lietuvisskaitytojaspažįsta
jątikišskurdžiųfragmentųdarskur
desnėseaustrųpoezijosirprozosanto
logijose.Vienaip„Malina“būtųbuvusi
sutiktaišverstaįlietuviųkalbąlaiku,
kitaipdabar.Visdėlto!Romanetarp
dviejųvyrųblašškosimoterisraššyto
ja.skrupulingasavistabairjausmų
analizėvedavienįlėtąmirtį.Tikra
jausmųpainiava!Puiki literatūros
pamokanetikmoterimskūrėjoms,
bet irakademiškainusiteikusioms
kritikėms.Džiugu,kaddaregzistuoja
pasauliniolygioliteratūra.

 
JurgisKunčinas

Günter Grass, Manošimtmetis,iš
vokiečiųk.vertėTeodorasčetrauskas,
Vilnius:almalittera,2000,272p.

Darvienasromanas,kurioreklami
nisskydas–Nobeliopremijoslaureato
pavardė.
Nors romanedaugperspektyvų

(t.y. „pasakotojų“),Grassasbyloja
įprastai–kaip„sąžinėsbalsas“.Visa
bėda,kadrašytojamsbūdingamanija
„profesionaliaiprisiminti“,apiekurią
užsiminėGrassaslankydamasislietu
voje,virstamanijaviskąsvertinuolat
įvienąpusękrypstančiomiskairiosios
ideologijossvarstyklėmis.

RimaMalickaitė

Hod der Ian, Praeitiesskaitymas, 
išanglųk.vertėDalėMerkevičienė,
Vilnius:Vaga/alK,2000,255p.

Įtampatarp fakto ir teorijosyra
šiandienės archeologijos slaptas
skaudulys,odraugeirakstinasatsi
naujinti.Šiknygavienąkitąlietuvos
žemkasįgalipadrąsintitąskaudulį
pripažinti,žinoma,jeijisprasibraus
pervertimobrūzgynus.sovietųlietu
vojneblogaisutvarkytasmarksistinis
sąvokynasčiavisaisubyrėjęs(vertėja
nežinoneibazės,neiant sta to),opra
tarmėjeminimiintriguojantysviršelio

irfrontispisopaveikslėliaiegzistuoja
tikautoriausvaizduotėje.

VytautasAlišauskas

Hol lis Mar tin, Socialiniųmokslų
filosofija. Įvadas, išanglųk.vertė
algirdasDegutis, Vilnius:lietuvos
rašytojųsąjungosleidykla,2000,317
p.,2000egz.

Galimidu „socialiniųmokslų fi
losofijos“ rašymobūdai.Vienas jų
sudėtingas,kaipatyręsociologaiima
si filosofiškai tirti savodisciplinos
problemas.Kitas,paprastesnis,kai
filosofijatraktuojamakaip įvadas į
socialiniųmokslųpažinimą.Hollis
pasirinkoantrąvariantą.Šisprofeso
riusnėrapirmoryškumosociologijos
žvaigždė,tačiaunetirgarsiausiems
autoriamsdažnainepavykstaparašyti
tokiopaprasto,aiškausirsistemiško
vadovėlio.ŠiuopožiūriuHollisgali
lygintisnetsupačiua.Ryanu,kuris
ilgaibuvo laikytasnepralenkiamu
socialiniųmokslųfilosofijosvadovė
lioautoriumi.Kieksilpnesnėant
raknygospusė,pradedantaštuntu
skyriumi.
Hollistikriausiaistebisisavosėkme

lietuvoje.Taijauantrajoknygalietu
viųkalba.beto,jisturbūtneatsidžiau
gialietuviųleidėjųdarbu.lietuviškas
„socialiniųmokslųfilosofijos“leidimas
savoišvaizdagerokaipranokstaan
gliškąpirmtakę.

AlvydasJokubaitis

Miùosz Czesùaw,Pakelėsšunytis,
išlenkųk.vertėVyturysJarutis,Vil
nius:strofa,2000,352p.

Konkrečiatemanesusietųeseisti
niųfragmentųireilėraščiųrinkinyje
poetas,pastaruojumetupamėgęssen
tencijosformą,nepuoselėdamasvilčių
pagerintivisuomenę,tiesiogkreipiasi
įateitį,aptariakasdienybėsdidybęir
mažmožius.laisvaiišsikalbamaapie
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poezijosryšįsupaslaptimi,religija,
šamanizmu.Mintimisnuklystama
įafrikąir jaunystėsVilnių,kažkur
tolumoje,pilkamevieškelyješmėkš
teli tasaipavadinimošunytis.Vis
dėltoneužmirštama,kad„visiškas
išsilaisvinimasiškonkrečiosvietosir
užkampiotraukosbaigiasisvetimybių
mėgdžiojimu“(p.103).

ManfredasŽvirgždas

Nelaisvėsmetųatspindžiai,moks
leiviųrašiniaikonkursui„lietuvos
laisvėskovųirkančiųistorija“,sud.
DaliaKuodytė,Vilnius:lietuvosgy
ventojųgenocidoirrezistencijostyri
mocentras,2000,654p.

Tai„jauNepriklausomojelietuvo
jeirNepriklausomailietuvaibręs
tančiųpiliečių“netikliteratūriniai
rašiniai, bet ir istorijos referatai.
sudarytojosžodžiais,„knygainetiks
jokie įprasti,stereotipiniaivertini
mai.JaunųžmoniųmintysapieTė
vynę,pareigąjai,apieaukosprasmę
tampa dvasiniu rūbu. Tokį rūbą
prisimatuotibūtųpravartunevie
namviskąžinančiam irviskąkei
kiančiamtautiečiui“.Tai ištikrųjų
sveikintinaknyga,labiauatspindinti
nenelaisvėsmetųpatirtį,ojaunuo
menėsangažuotumąirpilietinėssa
vimonėsdaigus.

Ge di mi nas Mi ke lai tis

Pagrindinėsmoderniosiosliteratū-
rossąvokos,sud.Dieterborchmayer,
ViktorŽmegač, išvokiečiųk.vertė
RitaTūtlytė,agnėRudėnienė,Zofija
stanevičienė,Vilnius:Tytoalba,2000,
381p.

Jaukelintąsykįsprendžiamatokio
tipoveikalųamžinojiproblema–kaip
gausią informacijąapiekuriąnors
sritį,žanrąarsrovępateiktikeliuose
puslapiuose.Knygasumanytaori
entuojantisįenciklopedinęvokiečių
literatūrosmoksloprigimtį,prak
tiniamspalyginimamsdaugiausia

irgipasitelkiamivokiškipavyzdžiai,
tačiau įapžvalgininkųakiratį (gal
vienoišsudarytojų,kroato,dėka)pa
tenkairkitųtautųgrožinėskūrybos
modernybės.Palygintisupanašaus
viršelioJeremy’oHawthornovertimu,
šis,atrodo,irprofesionaliaupareng
tas, irskirtasplatesneiskaitančiai
publikai.

ManfredasŽvirgždas

Pozostawionehistorii.LitwinioPol-
sceipolakach, podredakcjąKatarzyny
Korzeniewskiej,Vladasasyrutavičiu
sa,przekùadKatarzynaKorzeniews
ka,Kraków:Znak,1999,180s.

lietuviaipratęklausytiirskaityti
kitus.lietuviaidaugkonežinotųapie
savoistoriją, jeiguapiejuosnebūtų
parašękiti.Šisdaugiausiaistorikų
straipsniųpagrinduparengtasrinki
nyspirmas,kuriuolietuviaiatsakoį
lenkųpateiktąklausimą:kąšieapie
juosmanoirkaipjuosmato?arlie
tuviaipribrendokalbėti,ar lenkai
klausyti?atsakymųknygojegalima
rastikurkasdaugiau.

Min dau gas Pa knys

Si ca ri An to nio, Portretai.Vardų
kalendorius,sud. ir išrusųk.vertė
stasėRudalevičiūtė,Vilnius:s.Ruda
levičiūtėsindividualileidybosįmonė,
2000,368p.

Knygoje–12apybraižųapiežy
miausiusšventuosiusnuoPranciškaus
asyžiečioikiMaksimilijonoKolbės.
autorius, italųvienuoliskarmeli
tas,aprašošventuosiusnežyvatų
stiliumi,ogebaatskleistiasmenybių
originalumą,žavesį,darbųreikšmę,
parodytijųgyvenimąnetrafaretiškai
pasaldintą,okaipįtemptąšventėjimo
dramą.Tikkodėlitalųteologoknyga
verstaišrusųkalbos?

Ge di mi nas Mi ke lai tis

Socialiniaipokyčiai:Lietuva,1990–

1998,kolektyvinėmonografija,alek
sandrasDobryninas,VladasGaidys,
boguslavasGruževskisirkt.,Vilnius:
Garnelis,2000,216p.,700egz.

Knygojepateikiami tyrimo „so
cialinės–politinėslietuvosraidos
tendencijosirvaldžiosveiksmųefek
tyvumas“rezultatai,apibendrinimai,
prognozės,iškeliamosaktualiossocia
liniokismoproblemos.čiapirmąkart
poNepriklausomybėsatkūrimonuo
dugniai,konceptualiaianalizuojama
socialinėvisuomenėsraida,ieškoma
modelio, įgalinančiotirtivykdomos
socialinėspolitikosveiksmingumą.
Žymiųlietuvospolitologų,sociologų,
filosofųpateikiamossolidžiosfaktų,
pokyčių išklotinėsneturėtųužgožti
VytautoRadžvilo išvada,kad„dar
neįvyko lemiamas transformacijos
lūžis,leidžiantiskalbėti,joglietuvoje
susiformavoliberalipilietinėvisuome
nė,ošalisnegrįžtamaitapoVakarų
pasauliodalimi“.

Ge di mi nas Mi ke lai tis

StaliūnasDarius,Visuomenėbe
Universiteto? (Aukštosiosmokyklos
atkūrimoproblemaLietuvoje:XIX
a.vidurys–XXa.pradžia),Vilnius:
lietuvos istorijos intas,2000,215
p.,1000egz.(ser.Lietuviųatgimimo
istorijosstudijos,kn.16)

Knygatokiukomplikuotupavadini
mupasakojavienąpaprastąirtaurią
istorijąapielietuvosvisuomenėsXiX
a.viduryje–XXa.pradžiojepuoselėtą
norąatkurtiaukštąjąmokyklą.au
toriusatkūrimoplanusirprojektus
analizuojatolaikotarpio„sociokultū
riniųirpolitiniųprocesųkontekste“ir
aptariajuostaikydamasideologizuotą
„modernumokonservatyvumo“mode
lį.Kauniečiamsbusmalonusužinoti,
kadKaunasanuometbuvo„etnografi
nėsirklerikalinėslietuvoscentras“
(p.160).

Eli gi jus Rai la

KNygOS
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laiŠKai

GerbiamasRedaktoriau,

priespaudosmetųprisiminimaivis
giliaugrimztaįistoriją,kuriąaprašo
irkomentuojadaugiausiajaunetų
įvykiųliudininkai.sveikintina,kad
jaunojikartadomisi istorija,tačiau
gretavertingųir įdomiaidabartinę
situacijąatspindinčiųpastebėjimų
praeitiesvertinimasdažnaikertasisu
geraižinomaisistoriniaisfaktais.
Tekosusipažintisuaufbruchopro

jektu,kurįVilniausuniversitetoRe
ligijųstudijųirtyrimųcentrasatliko
kartusuVienosuniversitetu.buvo
tiriamabažnyčiossituacijalietuvos
visuomenėje sovietinėsokupacijos
laikaisiratgavusNepriklausomybę.
Gaila,kadprojektovadovaiatsisakė
istoriniųšaltiniųanalizės, irbuvo
pasitenkintatiksociologiniaistyrinė
jimais,apklausomisiranketomis.
Neseniaisusipažinaususimpoziumo,

vykusioOsnabriukespalio25–29d.,
medžiaga„bažnyčiospokomunistinių
transformacijųprocese“medžiaga.
Konferencijosmoderatoriauspra

nešimeteigiama,kadpoNepriklauso
mybėspaskelbimoVatikanoiisu
sirinkimonutarimųaiškinimąir jų
įgyvendinimąreikėjopradėtinuonu
lio.TaibuvopadarytaRsTCatliktų
tyrinėjimų irataskaitųpagrindu.
aišku,kad tyrinėti ir įgyvendinti
Vatikanoiisusirinkimonutarimus
sovietinėsokupacijoslaikaislietuvoje
buvotrukdoma.apietaigirdėjomeš.
m.vasario25d.Vilniausuniversi
tetobažnyčios istorijoskabineto ir
lKMaorganizuotojekonferencijoje
„Visuotiniaibažnyčiossusirinkimai
irlietuva“.Šiuoklausimuistorikai
vysk.Jonasboruta,irenaVaišvilaitė
irarūnasstreikusskaitėpranešimus,
išspausdintuslKMa„Metraštyje“,
XVitome.Šiproblemabuvoplačiai
nagrinėjamaistorikėsingridosčap
likaitėsdarbe„lietuviaiVatikanoii
Visuotiniamesusirinkime“,išspaus
dintamelKMa„Metraščio“XVtome,

taippatirmūsųpačiųprisiminimai
liudijakąkita,negudabargautos
sociologiniųapklausųbūdudaromos
išvados. „Vatikano iisusirinkimo
nutarimai“lietuvojeįlietuviųkalbą
buvoišverstiKaune1968m.irišleisti
lietuvosTsRVyskupųordinarųko
legijos.(Tuopatmetu,1967–1968m.,
išeivijosdvasininkaiišvertėįlietuvių
kalbąirišleidotristomus„iiVatikano
dokumentai“.)
Rytųaukštaitijoskatalikųjauni

mocentrasZarasuosetikpakartojo
„iiVatikanosusirinkimoNutarimų“
1968m.laidą.Kunigams,klierikams,
vienuoliamsirbesidomintiemstikin
tiesiemsšiedokumentaibuvodaugiau
armažiauprieinami.
Jauapie1975m.buvoįvestaslo

tyniškas „Vatikano iimišiolas“, o
1982m.buvoišleistas„Gedulinismi
šiolas“irMišiųEucharistinėsmaldos
(Mišiųkanonas)lietuviųkalba.Tais
pačiaismetaisbuvoišleistiVatikano
iisusirinkimonutarimureformuoti
„skaitiniaisekmadienių iršventa
dieniųMišioms“.1987m.lietuvos
vyskupųkonferencijosliturginėko
misijaišleidoreformuotą„Pagrindinį
Mišiolą“lietuviųkalba.Kun.Vaclovo
aliulioMiCvadovaujamaliturginė
komisijaatlikodidžiulįdarbądar
sovietinėsokupacijosmetais,pagal
Vatikanoiisusirinkimonutarimus
atnaujindamaliturgiją.
TaigiatgavusNepriklausomybę

netirliturgijosreformąpradėjomene 
nuonulio.
Panašiaibuvoirsuvienuoliniogy

venimoreformomis.Maždaugapie
1978–1979m.pogrindžiosąlygomis
buvoorganizuotivienuolynųgene
raliniųvyresniųjųpasitarimai (da
bartinėslietuvosmoterųvienuolijų
aukštesniųjųvyresniųjųkonferencijos
prototipas),vykdavęreguliariai.Juos
organizuodavokun.PranasRačiūnas
MiC,kurisseserimsperteikdavonau
jausiaspagalVatikanoiisusirinkimo
nutarimųdvasiądaromasreformas,

nagrinėdavoNutarimųprasmę,ra
gindavoseserisjuosstudijuoti.Kun.
PranoRačiūnoMiCiniciatyvabuvo
pertvarkomoskongregacijųregulos
pagalVatikanoiisusirinkimonutari
mus.(Vėliau,atgavusNepriklausomy
bę,vienuolynųregulųpertvarkymas,
padedantseserimsišJaV,jaubuvo
antrojiredakcija.)
Įdomutai,kadnorssovietiniaislai

kaisvienuolijųveiklabuvooficialiai
uždrausta,1968m.lietuvojeleidžiant
„iiVatikanosusirinkimoNutarimus“,
buvoišleistasVatikanoiisusirinkimo
dekretasapievienuoliųgyvenimoat
naujinimąPerfectecaritatis.Jisbuvo
studijuojamasvyresniųjųsusirinki
muose,noviciatuoseirjunjoratuose,
naudojamaskasdieniamskaitymui.
Tarp daugybės savilaidos būdu

išverstųirslaptamašinraščiudau
ginamųreliginiųknygųbuvoiritalų
teologoaleksandroTronzato„Vienuolė
poiiVatikanosusirinkimo“.Vienuoli
niogyvenimoatsinaujinimasatgavus
Nepriklausomybętaippatprasidėjo
nenuonulio,nesbuvoverčiamair
savilaidosbūdudauginamadvasinio
gyvenimougdymoliteratūra,atspin
dintiVatikanoiisusirinkimonuta
rimųdvasią.Daugliteratūrosapie
susirinkimonutarimųįgyvendinimą
buvogalimarastipogrindžiosąlygo
misėjusiameperiodiniameleidinyje
„Tiesoskelias“.
labaigaila,kadatliekantrimtus

tyrimusnebuvo pasinaudotaVil
niausuniversitetobibliotekosRank
raščiųskyriujesaugomukun.Prano
RačiūnoMiCdokumentųirrankraščių
fondu.Jamesukauptinetik jo,bet
irvysk.liudoPovilonioMiCdoku
mentai,nagrinėjantysVatikanoii
susirinkimonutarimųįgyvendinimą
okupuotojelietuvojetiekliturgijoje,
tiekkunigųdarbebeikitosegyveni
mosrityse.

ElenaŠuliauskaitė
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i

1251metaisMindaugas,gelbėda
masisnuovidauspriešųirskindamas
keliątūkstančiamslietuvių,užsidarė
Vorkutospilyje.
Štaikodėllietuvojejosniekasne

randa.

ii

MartynasMažvydasgyvenoskurde,
todėlbuvolabaipavydus.liuteriuipa
vydėjošlovės,Kalvinui–išsimokslini
mo,oŽygimantuiaugustui–barboros
meilės.Kai1547metaisŽygimantas
augustasvedėbarborąRadvilaitę,
Mažvydas,norėdamaspasipuikuoti
prieškarališkąjąšeimą, išleidopir
mąjąlietuviškąknygą–„dėlberneliu
jaunu“.barborątailabaisukrėtė,jai
antpilvo iškilovotis, irnetrukus ji
pasimirė.

 
iii

Kazimieras semenavičius buvo
pamaldusirsmalsusžmogus, labai
mylėjosavotėvynę irmėgostebėti
naktiesdangų.Žvaigždėsjamprimi
nėViešpatiesstrazdanas,omėnulis
–Viešpatiesbambą.sykįjissunkiai
atsiduso:–Kaipnorėčiaususiran
gytiantViešpatieskeliųirpūstelti
mėnulioragelį,betužvis labiausiai
norėčiaupažiūrėti,ardartolikazokai
nuoVilniaus.
Taipjissukūrėdaugiapakopęraketą.
Ėjo1650ieji.

iv

1812metųbirželįsimonasDau
kantasrinkogiriojevaistažoles,kaiiš
pasalųužpuolėmilžiniškasžemaičių

lokys.Daukantasbaisiausiaiišsigan
do,mintyseatsisveikinosugimtuoju
sodžiumi,tačiaunetikėtaipasirodęs
raitelispašovėtąžvėrį.TaibuvoNa
poleonasbonapartas,kątikįžengęs
įlietuvą.
atsitokėjęsDaukantaspėsčiomis

patraukėįVilnių,susiradočiadidį
jįkarvedį ir,norėdamasatsidėkoti,
pakuždėjojamapiešv.Onosbažny
čią…

v

KaisimonasDaukantasdirboPe
terburge, labaimėgolankytisaukš
tuomenėspobūviuose.betkadangi
patsgerdavotik„gorkuju“,taigreitai
prisiliuobdavo irkienonors įkyriai
visprašydavo,kadleistųįsikibti„pod
myšku“.
Dėltovėlesnilietuviai,prastaimo

kėjęrusiškai, irpraminėDaukantą
„vargopele“.

vi

1863metųsukilimassimonąDau
kantąužklupopirtyje.Jisdžiugiai
prunkštėirpėrėsi,kaiatėjękazokai
išvarė jįnuogutėlį įšaltį.Šispa 
slydęsnelaimingaikritoantbaisaus
gruodoirbegalosusitrenkėkairę
krūtinėspusę,keliassekundesgulė
jonesikeldamas,paskuikeliskartus
apsivertė,kolatsistojo,apsipylė
krauju,nesprasikirtodantenas.
ŠtaitadaDaukantasirpalygino

savesužaliabruknele,nuospeigų
apšarmojusia.

vii

simonuiDaukantuipatikdavo
išeitiįkemsynusirslapčiomisste

bėti,kaipgyvatėsporuojasi,betužvis
labiausiaijampatikdavorinktigyva
čiųišnaras.Manė,kadjųodosraštas
iryra tikrieji žemaičių rašmenys,
kuriuosjisprivaloperskaityti.Tačiau
metaislinko,galvadrumstėsi,oroplių
vismažėjo.ilgainiuiDaukantasvisai
susitraukė,nuolatospykoiršnypštė,
apsisiautė ilgu„šliaproku“,užsidė
joraudoną„jermulką“sukutu,dar
parašė„Gyvatasdidžiųjųkarvaidų
senovės“irmirė,atsisukęsįgirią.

vi ii

1935metųgegužės17dienąTilžėje
susirinkusiminiašūkavopriešVydū
ną,paskuiėmėdaužytijobutolangus,
oVydūnas,klausydamasisdūžtančių
stiklų,vaikščiojopokambariusirgie
dojo:„Daodedzing,daodedzing…“

iX

1952metųgruodįVydūnasDet
moldepatekopomotociklu irbuvo
sužeistas.Jisiššokoįkelią,norėdamas
įsitikinti,aršisjudantismechanizmas
sudūmineuodegairyraamžinojiVi
satosPriežastis,iškuriosviskaskyla,

viskasjojebūnairvėlį
jąsugrįžta.
PoporosmėnesiųVy

dūnassugrįžo įžemės
dulkes.

X

Šiuolaikinisvaizde
lis:JurgisKairys–tai
dangaus  „bomžas“ ,
klajojantispotiltais ir 
norintisnakvotiPrezi
dentūroje.

UŽSKLANDA / ATSKLANDA

istoriniai dienorakščiai
PalEMONasDRačiula

iš tiesų... juokinga...




