in memoriam

Šventosios Romos
Bažnyčios durų vyris
Kun. Vaclovas Aliulis MIC

Nuo mažatvės iki aukštybės
Jubiliejinių 2000-ųjų metų birželio 1-oji. Kaunas. Arkika
tedroje bazilikoje vyksta tokios tarptautinio masto laido
tuvių apeigos, kokių senutė bažnyčia dar nebuvo mačiusi:
dalyvauja du kardinolai (Varšuva, Sarajevas), visi Lietuvos
vyskupai ir dešimtis iš kitur (Maskva, Vitebskas, RezeknėAgluona, Gardinas, Kazachstanas, Elkas, Poznanė, pasaulio
lietuvių ganytojas…), Marijonų vienuolijos generolas, pus
trečio šimto kunigų, Seimo pirmininkas ir dar keli nariai,
premjeras ir pora kitų ministrų, kultūros veikėjų būrys ir
minios, minios, minios. Išilgai visą katedrą po skliautais
nusidriekusios plačios mėlynos juostos kuria dangišką
nuotaiką, kaip ir margaspalviai giedojimai. Skaitomas
popiežiaus pagarbos ir užuojautos laiškas. Karstą neša
klierikai ir Lietuvos kariai...
Ką tokį čia laidoja, kokią pasaulinę įžymybę?
Ogi Guronių kaimo (nuo Žaslių) mažažemio Sladkevičiaus
šeimos mažiausiąjį Vincuką. Tą patį, kuris, pirmą kartą
išpažinties eidamas, kad ir kaip stiebėsi, negalėjo pasiekti
klausyklos langelio, tai geroji mamytė nusisiautė nuo pečių
skarą, sulankstė ir paklojo po kojomis – pasiekė...
Kard. Vincentas Sladkevičius, šalia arkiv. Julijonas
Taigi tą jaunąjį kunigėlį, vis dar Vincuką, kurį 1944 m.
Steponavičius. 1991. Juozo Grikienio nuotr.
vas ar ą, per pat į sov iet ų-vok ieč ių front ą, vėlg i mam yt ė
su mazgeliu baltinių (jis – su glėbeliu knygų) pėsčiomis į pirmąją, Kietaviškių
parapiją, palydėjo.
Paskutinėmis 1957 m. dienomis jį, ką tik slapčia Birštone konsekruotą
vyskupėlį Vincentą, nepalenkiamasis Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matul ion is nus iv ež ė į Viln ių pris tat yt i grėsm ing aj am Įgal iot in iui ir išg ird o
sprendimą: „Tokius prachvostus mes sutvarkysim, niekad jis vyskupijos
nevaldys!“
Nei pyragu, nei botagu nepritrauktas „bendradarbiauti“, jis 23 metus pra
leido Palatvijyje: Nemunėlio Radviliškyje ir Pabiržėje. Palaimino „Kronikos“
gimimą, laimino pogrindžio kunigų seminariją, šventino kunigais jėzuitų ir
marijonų pristatomus jos alumnus, laimino išsklaidytų moterų ir vyrų vie
nuolių veiklą, palaimino ir santuoką vieno mylimiausių savo auklėtinių dar
iš profesoriavimo viešojoje seminarijoje laikų (palikusio tikėjimą ir kunigystę,
dispensuoto, kuriam vėliau išmeldė atsivertimą), buvo atrama daugeliui ku
nigų bei pasauliečių… ir per visus tremties metus liko truputį šešėlyje greta
kitos ryškios asmenybės, vyskupo Julijono Steponavičiaus… iki pat 1988 m.
gegužės 29-osios, kada Jonas Paulius II paskelbė jį vienu Šventosios Romos
Bažnyčios durų vyrių – kardinolu (lot. cardo, cardinis – durų vyris).
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Kodėl vis dėlto ne Steponavičius?
Kai vienoje pirmųjų savo sušauktų kardinolų kolegijos konsistorijų popiežius Jonas Paulius
II pranešė paskyręs du kardinolus in pectore, daugelis Lietuvoje ir pasaulyje spėliojo, kad
vienas jų būsiąs vyskupas Julijonas Steponavičius, Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio vys
kupijos apaštalinis administratorius*, sovietų valdžios nutremtas į Žagarę 1961 m. pradžioje.
Tremtis truko 28 metus, ir per visą tą laiką vyskupas Steponavičius mums buvo vyriausias
Lietuvos katalikų dvasinės rezistencijos vadas ir simbolis. Valdžios spaudžiami kiti vyskupai
ir vyskupijų valdytojai ne kartą savęs ir vienas kito klausė: „Prisitaikyti ar važiuoti į Žagarę?“
(Išlaviruodavo.)
Kai vysk. Steponavičius po 33 metų vyskupystės pagaliau 1988 m. rudenį, jau sujudus
„Sąjūdžiui, pirmą kartą gavo valdžios leidimą nuvykti į Vatikaną, prie pietų stalo popiežius
jį paklausė: „Ar girdėjote, Ekscelencija, spėjimą, jog esate kardinolas in pectore?“ – „Manau,
tai yra Vakarų kraštų žurnalistų išsigalvojimas,“ – atsakė vyskupas, ne itin tokiu klausimu
pamalonintas, ir daugiau apie tai nebuvo kalbos. Jei neklystu, tuo metu jau buvo žinomi abu
in pectore skirtieji kardinolai: vienas kinų komunistų kalinamas, kitas čekų komunistų ka
lintas ir ištremtas.
Iš tikrųjų, kodėl ne Steponavičius? Galime tik spėlioti, aplinkybes svarstyti.
Kiek daliai kunigijos žinoma, aplinkybės klostėsi taip.
Apaštalų Sostas labai retai skiria kardinolus in pectore ir neskuba jų vardų atskleisti. Jo
nas Paulius II per visą savo pontifikatą tik pirmuosiuose skyrimuose du itin pasižymėjusius
ir labai skaudžiai nukentėjusius vyskupus tokiu būdu pagerbė. Kai vyskupas Julijonas tada
trečiuoju netapo, tarytum ir nebeliko jam šio tyliojo kelio prie „kardinolo skrybėlės“. Kitu,
viešuoju, keliu Apaštalų Sostas pratęs skirti tik galinčius vyskupo pareigas eiti kandidatus,
o 1988 m. pavasarį dar nebuvo žinia, ar pavyks vysk. Steponavičių oficialiai „įdarbinti“. Vysk.
Sladkevičius ir jaunesnis, ir jau šeštus metus savo vyskupijai pasigėrėtinai vadovavo, be to,
neseniai buvo prisistatęs Vatikano žinyboms bei pačiam Šventajam Tėvui, tiesiog iš jo gavęs
paskyrimą Lietuvos vyskupų konferencijos Pirmininku, todėl popiežiaus 1988 m. gegužės 29
d. sprendimas Lietuvą tik didžiai pradžiugino, bet per daug nenustebino.
Beje, vyskupui Vincentui po ketvirčio amžiaus laukimo buvo leista užimti savosios Kaišia
dorių vyskupijos sostą… vyskupo Julijono atkaklumo dėka. Mat po porą metų trukusių Mask
vos ir Vatikano derybų, kurių tarpininkas buvo vysk. Liudvikas Povilonis, 1981 m. rudenį
Apaštalų Sostas buvo sutikęs su tokia schema: vysk. Sladkevičius taps Kauno arkivyskupijos
ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinio administratoriaus vysk. Povilonio augziliaru, o vysk.
Steponavičius – Kaišiadorių vyskupijos apaštaliniu administratoriumi, be to, dar bus paskirti
trys nauji vyskupai, – suderintos jų kandidatūros.
Popiežius nėra pratęs „stumdyti“ vyskupų per jėgą, atsiklausia jų sutikimo tiek skirdamas,
tiek perkeldamas, taigi atsiklausė ir vyskupo Steponavičiaus. Šis mandagiai ir tiesiai šviesiai
atsakė, jog visada yra pasiryžęs paklusti Vyriausiajam Ganytojui, tačiau patį paskyrimą į Kai
šiadoris po Vilniaus laikytų sau pažeminimu pagal ateistinės valdžios norą. Tokio pareiškimo
užteko, visas planas užkliuvo. Įstrigo Romoje ir trys Lietuvai numatytos naujos mitros, tik
pusmečiu vėliau viena atskrido į Telšius. Vysk. Vincentas po tolesnių derybų pagaliau gavo
įžengti į savuosius Kaišiadoris, o vysk. Julijonas, garbingai pagal vyskupo sąžinę pasielgęs,
su stoiška kantrybe iki pat 1989 m. pradžios laukė savo valandos. Yra manančių, kad jo tie
sumas nepatikęs į kompromisus linkusiems Vatikano Ostpolitik kūrėjams.
Apvaizda davė man bemaž 42 metus, kad ir ne nuolat, bendrauti su vyskupu Steponavičiu
mi – savo dekanu, vyskupiją valdančiu vyskupu, tremtiniu, Vilniaus katedros atšventintoju
arkivyskupu, mirtinu ligoniu... ir jaučiuosi galįs paliudyti: tai iš tiesų buvo Sacerdos magnus –
didis Kunigas. Esu tikras, kad, įsibėgėjant Atgimimui, jis blaiviai suprato, jog, pats per tris
* Apaštalinis administratorius – Apaštalų Sosto paskirtas vyskupijos valdytojas (dažniausiai titulinis vyskupas) siaures
nėmis už diecezinį vyskupą teisėmis: negali skirti kapitulos ir pan., lengvai perkeliamas ar atleidžiamas. Paprastai ap.
adm. skiriami kraštuose, kur Bažnyčios padėtis kebli: jei valdžios spaudžiami padarytų žalingų Bažnyčiai veiksmų, būtų
paprasta juos atšaukti. Iki 1989 m. pradžios visi Lietuvos vyskupai teturėjo šį laipsnį. Tai reiškė trūkumą pasitikėjimo ne
jais, o valstybės režimu.
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dešimtis metų buvęs Lietuvos katalikybės šulas ir atrama, jau yra dorai atlikęs savo gyveni
mo uždavinį ir be gailavimo turįs atiduoti Pirmojo Lietuvos Bažnyčioje vaidmenį buvusiam
Antrajam, kuris su juo tiek metų ranka rankon ėjo. Daugio kunigų ir tikinčiųjų vardu galiu
tarti: arkivyskupas Julijonas buvo ir liko mums kardinolas in nostro pectore, lietuviškasis
Stefanas Wysziñskis.

Dvidešimt metų vyskupas
be vyskupijos
Pirmuosiuose oficialiuose pranešimuose apie kardinolo Vincento Sladkevičiaus mirtį buvo
įsivėlęs netikslumas. Ten sakyta, kad 1957 m. garbės kanauninkas Sladkevičius buvęs pa
skirtas Kaišiadorių vyskupo „koadjutoriumi su įpėdinystės teise“. Jei būtų taip buvę, tai po
arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties 1962 m. rugpjūtį vysk. Sladkevičius būtų be jokio
naujo skyrimo tapęs visateisiu Kaišiadorių vyskupu, tereikėjo kapitulos narių akivaizdoje
atlikti tikėjimo išpažinimą ir duoti ištikimybės Apaštalų Sostui priesaiką. Neabejojame, kad
jam būtų užtekę drąsos tai padaryti, nederinant su sovietų valdžia.
Iš tikrųjų buvo kitaip. Vatikano leidžiamas Visuotinės Bažnyčios žinynas Annuario Ponti
ficio ligi pat 1982-ųjų kasmet kartodavo:
„Kaišiadorys /…/ Ausiliare «sedi datus»: S. E. R. Mons. Vincentas Sladkevičius, Vesc. tit. di
Abora (impedito)“ = „Kaišiadorys: /…/ Vyskupo sostui duotas pagalbininkas Jo Ekscelencija
Vincentas Sladkevičius, Aboros titulinis vyskupas (sutrukdytas eiti pareigas)“.
Formulė sedi datus reiškė, kad vysk. Sladkevičius 1957 m. buvo paskirtas pagalbininku
tuometinio Kaišiadorių vyskupo ir būsimų jo įpėdinių, o nesant visateisio Kaišiadorių or
dinaro, vyskupijos valdyti jis negali, jam lieka tik moralinis ryšys su vyskupija. „Titulinis
Aboros vyskupas“ tik primena Šiaurės Afrikoje, Kartaginos metropolijoje, senaisiais laikais
gyvavusią, vėliau išnykusią vyskupiją, kurios vardo nenorima pamiršti, bet tas vardas ne
duoda jokių teisių.
Vyskupas Vincentas puikiai žinojo neturįs galios vyskupiją valdyti, todėl kapitulos nariams
bei jų rinktiems vienas po kito valdytojams (kapitulos vikarams) neduodavo privalomų nuro
dymų, nebent patardavo ar padrąsindavo (jeigu tie panorėdavo kreiptis). Šitoks beteisišku
mas sunkiai jį slėgė, tačiau Vatikanas nekeitė skyrimo formulės, kol negalėjo užtikrinti jam
galimybės eiti administracines pareigas. Taigi tik 1982 m. vysk. Sladkevičius pagaliau buvo
paskirtas Kaišiadorių vyskupijos apaštaliniu administratoriumi, 1988 05 29 – kardinolu, o
1989 02 07 – Kauno arkivyskupu.
Visą dvidešimtmetį neturėdamas bažnytinių administracinių pareigų, vyskupas Vincentas
turėjo visas galias,kurias suteikia kunigo ir vyskupo šventimai, jomis naudodamasis tarnavo
daugybei Dievo ieškančių sielų.  
Trokšdamas dar didesnės vienybės su Kristumi, gavęs Apaštalų Sosto leidimą, 1972 m. da
vė pirmuosius, o 1975 m. amžinuosius įžadus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Marijonų vienuolijoje. Paskatino nuoširdus pamaldumas Nekaltajai Dievo Motinai ir graži
bičiulystė su vienu Lietuvos marijonų vadovų, studijų draugu a. a. kunigu Pranu Račiūnu.
Vienuolio įžadai mažai ką pakeičia vyskupo gyvenime: dėl klusnumo įžado jis yra įparei
gotas klausyti ne vienuolijos vyresniųjų, o Šventojo Tėvo, ir visada jam vyskupijos reikalai
pirmesni už vienuolijos reikalus. Lietuvos ir pasaulio marijonai džiaugėsi (ar didžiavosi, – kaip
kam atrodė svarbiau) pirmuoju vienuolijos istorijoje kardinolu nuo pat jos įsteigimo (1673 m.),
paprašydavo palaiminimo kai kuriems didesniems žygiams, bet giliau į bendruomenę jo ne
įtraukė, ir jis nesiskverbė.
Kunigai ir vienuoliai galėjo iš vyskupo ir kardinolo Vincento ypač semtis paprastumo bei
neturto dvasios, meilės visokiems žmonėms, pamaldumo ir atsidavimo Bažnyčiai. Šiomis
savybėmis jis buvo artimas marijonų atnaujintojui, palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaič iui, kur į lab ai gerb ė ir, nep ais yd am as vald žios trukd ym ų, atv ykd av o į jo mirt ies
metinių minėjimus Marijampolėje sausio 27 d., į palaimintuoju paskelbto pagerbimus liepos mėnesį.
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„Padaryk mane savo
gerumo ženklu“
Vatikane 1988 m. gegužės 29 d. paskelbtas vyskupo Vincento Sladkevičiaus pakėlimas kardi
nolu, o po penkių dienų, birželio 3-ią, Vilniuje įvyko Sąjūdžio iniciatyvinės grupės steigiamasis
susirinkimas. Dievą tikintys žmonės suvokė iš karto: šitoks sutapimas tarp Vatikano bažny
tinių ir Vilniaus pilietinių žingsnių – ne šiaip atsitiktinumas, o Dievo pirštas. Tai Apvaizda
perėjimui į naują Tautos ir Bažnyčios istorijos tarpsnį duoda Lietuvai rinktinę dovaną, dvasinį
vadovą, subrandintą dešimtmečių maldos, meditacijos, tylių studijų, vargo kelių.
Patsai naujasis purpuratas ne tik įprastu kuklumu, bet ir skaidriu įžvalgumu matė, jautė
ir sakė: Visa mūsų tauta savo 600 metų krikščionišku gyvenimu, pasiaukojimu, kančia, ištiki
mybe Apaštalų Sostui, kilnia lietuviška kultūra pelnė šį garbingą kardinolo vardą.
Pasaulietiškąją visuomenę, lig tol septyniomis uždangomis nuo Bažnyčios atskirtą ir nubai
dytą, vargu bau girdėjusią Sladkevičiaus pavardę, sujudino ir užbūrė pats žodis kardinolas.
Čia, vyručiai, ne bet kas! Štai ką turėjom ir nežinojom! Romualdas Ozolas pirmutinis gavo
interviu „Literatūrai ir menui“, paskui lenktyniaudami į mažą namuką netoli Kaišiadorių ka
tedros veržėsi žurnalistai, veikėjai, gerbėjai, smalsuoliai. Atradimas: tas nedidutis, vargingas
vyskupėlis ir intelektualus, ir paprastas, ir malonus, ir išmintingas, tikras grynuolis!
Didelis kuklumas nesukliudė Kardinolui perskaityti laiko ženklus ir suvokti didžiulį savo
uždavinį – būti Bažnyčios ir Tautos laisvės šaukliu. Kaunas, 1988 08 03, Bažnyčios žmonėms:
nuo šiandien elgtis kaip laisviems, nelaukti, kol kas nors pasiūlys laisvę. Vilnius, 1988 10 23,
visai Lietuvai: „Laukti ir augti!“ (Kai kas paskui mėgo kartoti tik „Laukti“.) Kaunas, 1989
02 16: drąsiau už Sąjūdį paskelbtas Nepriklausomybės siekis. Kaišiadorys, 1990 m. Velykos:
religinė paguoda ir viltis ekonominės blokados metu. Ir taip toliau.
Lietuva išties staiga atkuto, nežinia nuo ko labiau: nuo Sąjūdžio ar Kardinolo. Nuo abiejų
drauge! Sąjūdis kūrė dirvą skleistis Kardinolo pranašiškai minčiai, Kardinolo skelbiamos gai
rės teikė sveiką kryptį žygiui į laisvę. Žygį vainikavo ir dangaus antspaudu patvirtino Romos
popiežiaus apsilankymas Lietuvoje 1993 m.
Po jo Kardinolas Vincentas, kaip pora metų anksčiau Arkivyskupas Julijonas, galėjo tarti:
„Nunc dimittis – Dabar gali, Valdove, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti“. Atkurta Tėvynės
ir Bažnyčios laisvė, atgauta daug uždarytų bažnyčių ir statomos naujos, atgaivintos senos bei
sukurtos naujos svarbios struktūros: Vytauto Didžiojo universitetas su Teologijos fakultetu,
Lietuvių katalikų mokslo akademija, Caritas, Ateitininkų federacija, daug vienuolijų, sugrąžin
tas tikybos dėstymas mokyklose ir įkurta tikybos mokytojų rengimo sistema, pajudėjo religinė
spauda bei knygų leidyba ir daug daug kita. Naujas sudėtingas vagas tegul varys jaunesni.
Kardinolas santūriai žiūrėjo į visuotinę Atgimimo metų euforiją, matė beužsimezgančias
laukinio kapitalizmo keliamas socialines negeroves, laisvės priedanga vykdomą dorovės ir
tikėjimo griovimą. Nustebau, kai vieną kartą su atodūsiu išsitarė: „Vienos bėdos Bažnyčiai
praėjo, ateina kitos, didesnės“. Priskyriau tokią pažiūrą melancholiškam jo temperamentui,
bet turbūt tai buvo realizmas.
Kai dėl amžiaus pasitraukęs iš pareigų tikrinosi sveikatą, melancholijos pridėjo Romos gydy
tojų pareiškimas: „Rifiutiamo – Atsisakome daryti operaciją“. Savo ruožtu Kardinolas atsisakė
chemioterapijos, ramiai nešė ligos kryžių, broliškai gelbimas nuoširdžių Kauno medikų: prof.
Jurgio Danio, gyd. Edmundo Varpioto ir kitų, pakurstomas giedra nuotaika nuolatinio lankytojo,
buvusio auklėtinio mons. Jalinsko, plačiai žinomo Vincelio vardu, ir pats skleisdamas šviesą,
ramybę ir gerumą artimiesiems, bičiuliams, Bažnyčios, kultūros ir politikos žmonėms.
Į savo kardinoliškąjį herbą po Madonos ir Guronių bakūžės vaizdeliais Velionis buvo įrašęs
87-tos psalmės žodžius: Fac mecum signum in bonum. Tas posakis sunkiai išverčiamas: „Padaryk
ženklą mano labui“ (J. Skvireckas). „Duok ženklą, kad mane Tu globoji“ (A. Liesis). „Padaryk
man ženklą, skelbiantį gera“ (A. Jurėnas). „Parodyk man savo gerumo ženklą“ (A. Rubšys).
Dar galėtume pagal vieną vokišką leidinį versti: „Parodyk manyje savo malonės ženklą“, taigi
ne man, o per mane kitiems. Ar tik ne šia prasme bus tą šūkį pasirinkęs švelniasielis mūsų
tvirtuolis. Jis iš tikrųjų daugeliui, Lietuvai, buvo ir lieka Dievo maloningumo ženklas.
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dienoraštis
Marija Oniščik

2000 05 05. Kiekvienas dienoraštis prasideda Vilniuje.
Vilniuje norisi rašyti, pasidėjus ant kelių popieriaus
lapą, aikštėje, ant kiekvieno suoliuko, kiekvienoje ka
vinėje. Vilniuje skleidžiasi autobiografinis tekstas. Čia
vaikšto mano praeities šmėklos. Kartais kuri nors jų
prieina, paduoda minkštą ranką ir pasako: „Jūs manęs
neprisimenate?“ (prieš tai dešimt kartų praėjus pro šalį).
O ne, brangieji, tai jūs manęs neprisimenate! Manęs,
ambicingos mergaitės, norėjusios viską pasiekti tada...
Manęs, mylėjusios ir tebemylinčios...
Vilnius visuomet yra Kito patirtis, – nelabai maloni.
Kaip vis dėlto su tais vilniečiais yra? Ar jie yra atskira
gentis, ar ypatinga kasta? Ezoretika. Uždarumas Ki
tam. Rodos, mes visiškai nesusikalbame. Supranta tik
tas, kuris yra nors truputį „kaunietis“. Ar viskas turi
būti apibrėžta, tapti „sąmonės turiniu“, suvartota, kaip
turistai suvartoja vaizdus, idant galėtų pasigaminti
„metafizinį pasaulėvaizdį“? Prielaida apie vilniečių
tekstų beformiškumą tuomet man atrodo nepagrįsta:
juk „pasaulėvaizdis“ turi būti įformintas, „įrėmintas“.
Rėmas tėra iliuzija. Klaidžiojimas Vilniaus universiteto
kiemais – šių kiemų klaidingumas. Vienišumas. Vilniuje
neišvengiamas, paklaidinantis iki išsekimo.
Nemėgstu diskusijų, kurios nėra dialogas. Kai atski
ri „subjektai“ kiša galvas kiekvienas virš savo tvoros
„save parodyti ir kitus pamatyti“. Mėgstu pokalbį, kaip
santykį tarp žmonių.
Užvakar. Tik užvakar! Turiu būti laiminga! Impera
tyvas. Jaučiuosi daug geriau, tik labai norisi miego.
Pasakiau namuose, kad dabar būsiu geresnė. Užvakar
draugė paskambinusi neatpažino manęs, sakė, kad mano
balsas pasikeitė. O kitą dieną atėjo Godelė ir sako: „Ar
žinote, kas sugalvojo cappuccino kavą?“ Ir tada prasi
dėjo mano naujas dienoraštis.
05 06. Perskaičiau savo seną dienoraštį, nutrūkusį lygiai
prieš dvejus metus, tokią pat Didžią Dieną. Šiandien
viskas yra taip panašu: taip pat rašau darbą ir tie patys
artimi žmonės aplink. Ir toks pat netikėtas kūrybinių
galių atsivėrimas – noras rašyti Tekstą. Ne mokslinį,
bet autobiografinį Tekstą. Noras išsaugoti savo gyveni
mą – nuotraukose, daiktuose, žmonėse. Užfiksuoti save,
kaip pasaulio centrą? (Vida sakė, kad tie, kurie vis prašo
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kitus juos aplankyti, jaučiasi esą labai svarbūs).
Prieš du metus nutrūkęs dienoraštis atsirado Mildos
paraginimu. Jo ypatinga savybė turėjo būti autocenzū
ra, turint omeny hipotetinį skaitytoją (o greičiau pačią
Mildą). Tuomet pasirodė, kad rašyti tokiomis sąlygomis
– gana sudėtinga. Koks yra adresato vaidmuo dienoraš
tyje? Su pačiu dienoraščiu nekalbėjau niekuomet, bet
su mylimais žmonėmis – dažnai, ir čia norisi pasakyti
„Tu“, ir pasakai. Tuomet dienoraštis virsta laišku. Laiš
ku, kuris nebus išsiųstas, nes nėra laukiamas. Cenzūra
gelbsti nuo baimės. Be jos mano dienoraščiai visuomet
buvo man pačiai ir kitiems pavojingi, dėl to nutrau
kiami, slepiami ir naikinami. Vis dėlto liko nemažai
„geltonų sąsiuvinių“, kuriuose gyvenimas skleidžiasi
Teksto pavidalu, vienu metu dvikalbio, kartais ant ne
bylumo ribos, bet visuomet atpažįstamo, kaip tas pats
Tekstas. Ko gero, iš esmės nesikeičiu jau daugiau kaip
dvidešimt metų.
Iš seno dienoraščio: „Aha! Štai kaip yra su cenzūra:
rašai, rašai ir nepateiki jokios informacijos“. Iš to, kas
nėra užrašyta, galima sužinoti daugiau nei iš užrašy
tų žodžių.
05 13. Žinau, kad vakar buvai Kaune... Gyvenimo tru
piniai: Tavo ir mano. Taip ir nepavyko pasikalbėti. Pa
sidarė sunku. Per daug žmonių, triukšmas, netvarka...
T. Z. gimimo diena. Ir Vaidutės.
05 19. Gyvenimo fragmentai... Kas sugalvojo supakuoti
visą Soborą į mėlyną reklaminį celofaną? Dar anksčiau
mačiau taip pat „papuoštą“ Katedrą. Jubiliejus... Vei
kimas dėl veikimo, arba „kulturno-massovoje merop
rijatije“. Juk ir pati tam tikru mastu įsitraukiau į šį
beprasmišką reikalą. Bet dabar viskas griūva. Mano
choristai neateina į repeticijas ir atsisako kur nors va
žiuoti. Jie atsižada visų susitarimų ir aš nieko negaliu
padaryti, kad pakelčiau jų dvasią, įtikinčiau, jog jie
yra tie patys – tokie patys ir dar geresni, vertingesni,
daugiau gal int ys, nei buv o jaun yst ėj e. Pag rind in ė
problema – pinigai. Daugelis sako, kad jiems ne tik į
Vilnių, bet net į repeticijas dabar per brangu važinėti.
Vasarą visi vaikščiosim pėščiomis. Gaidas perrašinėju
ranka, negali jų įrišti. Prieš porą savaičių s. Martyna
mane užsipuolė, kodėl aš nesirūpinu, kad gaidų sąsiu
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marija oniščik

viniai būtų tvarkingi. Jos turėjo marias laiko klijuoti
gėlytes ir laikė tai prasmingu darbu. Jų įrištos ir pa
puoštos knygutės seniai iširo, o aš negaliu ir nemoku
jų sut vark yt i. Chor ist ų nuom on ė: anksč iau visk as
buvo geriau. Sutinku: priespaudos amžius kartu buvo
ir aukso amžius. Buvome idealistai, nes/ir turėjome
-ką valgyti.
05 20. Vėl prasidėjo „ilga diena“ – nuo ketvirtadienio
man vis atrodo, kad diena tęsiasi. Maistas jau spėjo
sugesti. Nieko nebegaminame. Beveik nebendraujame.
Nemoku džiaugtis kartu, jei tuo džiaugsmu su manimi
nenorima arba nemokama pasidalinti. Bet ar aš moku?
Ir man kai kurie žmonės atrodo „keisti“...
Parašiau mažai, ir vis apgraibomis. Vakar analogijoje
visiškai pasiklydau...
Antrą dieną lyja. Vakar patekau po lietumi: buvo links
ma ir šalta. Išprausė. Mano mergaitė nepasiėmė šiltų
drabužių. Žinau, kad ji kažkur yra...
05 27. ... Gerai, kad dar oras neatšalo.
Šiandien bažnyčioje labai susinervinau. Meilė savo
žmonėms. Negaliu jų priversti, galiu tik įtikinti. Nepa
vyksta. Pravirkstu, nes, rodos, esu jiems tuščia vieta.
Nors iki šiol galvojau, kad ir jie mane myli. Visi. Ir
Kazimieras, kuris šiandien gaili dviejų litų nuvažiuoti
į bažnyčią. Rodos, neskursta, nors kas gali žinoti? Kai
kurie sako, kad dabar, kai panaikino transporto leng
vatas pensininkams, jie nebegalės giedoti chore. Ir ką,
nebeliks „vyturiukų“, keturiasdešimt metų giedojusių
ir buvusių kartu? Negaila draugystės? Ar pora litų
šiandien yra didesnė vertybė? Vis kartoju jiems, kad
man pati  didžiausia vertybė yra ryšys tarp žmonių.
Paskambinti? Prašyti, maldauti? Žinoma, man rūpi
mano reputacija. Labiausiai siutina, kad „laidotuvi
ninkai“ visada randa ir laiko, ir sveikatos susirinkti ir
giedoti, nes jiems už tai moka. Keistas paprotys: žmonės
„užprašo“ giesmininkus, kad jie melstųsi už jų šeimos
mirusiuosius, o patys sėdi ir klausosi. Viskas tvarkoje:
ir prieš kaimynus negėda, ir – kas gali žinoti – gal ir
į dangų kelionės išlaidos apmokėtos? Labiausiai susi
nervinau dėl to, kad jauniklis atvažiavo. Retai kuris
žmogus kelia man tokį pasišlykštėjimą...
Keistas pokalbis su Tomu. Su juo niekuomet neaišku,
kada jis juokauja, o kada kalba rimtai. O gal ir aš pa
sidarysiu „rimtu žmogumi“? Kažin ar man ne per vėlu.
Mano darbas, rodos, patiko. Pagaliau ir man pačiai jis
pradėjo patikti, netgi labai. Kažkoks keistas „susižavė
jimas“. Dabar, atrodo, rašyčiau ir rašyčiau.
... Moterys niekuomet nesidalija viena su kita savo sek
sualiniais išgyvenimais. Slepia viską, kas svarbiausia.
Atvirumo ilgesys. Kartais užeina noras parašyti – viską,
kaip buvo, kaip yra, kaip norėtųsi, kad būtų. Žinau,
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kad to daryti negalima, nes tiesa pavojinga. Tiesa apie
moterį pavojinga jai pačiai ir kitiems. Tiesa neleidžia
moteriai atvirai gyventi tarp vyrų, o labiausiai jos bijo
kitos moterys. Ir todėl kiekviena moteris yra sala, ir
tai – negyvenama.
Iš seno dienoraščio: skaitau Virginijos Woolf Diary.
Kaip ji greitai rašė ir kaip lėtai gyveno. „Rašėme. Išėjome
pasivaikščioti. Sutikome... Buvome pietų... Vėl rašėme.
Skaitėme.“ Atrodo, ji turėjo begales laiko rašyti ir rašė
tik todėl, kad pats rašymas teikė jai malonumo...
Vida: visi/ kiti žmonės turi „savo gyvenimą“. Vieni žmo
nės gyvena, o kiti sprendžia egzistencinius klausimus.
Pastarieji dažniausiai yra „keisti“.
Aš: neturiu „savo gyvenimo“ (nebent slaptą). Nepri
klausau nei gyvenančių, nei egzistencinius klausimus
sprendžiančių kategorijai, bet vis tiek esu „keista“. Man
turbūt „keisti“ yra pirmieji, – tie, kurie gyvena, dirba,
sukasi. Aš negyvenu, bet gyvenimas „gyvena“ mane.
Pasirinkimas visuomet lieka mano. Niekuomet nedarau
nieko, kas man nepatinka arba atrodo beprasmiška.
(Viena iš priežasčių, kodėl pagrindinė „buitinė“ pro
blema yra – kur gauti pinigų?) Niekuomet nepamirštu
žmonių, kuriuos myliu... Laukimo bei trupinių lemtis
yra tai, ką pasirinkau pati. (Dienoraščio paskirtis – sa
vianalizė.)
05 28. Kažkuris rašusiųjų N. Ž. pavadino savo tekstą
„viešuoju dienoraščiu“. Štai, turbūt, paskutinis „viešojo“
dienoraščio įrašas. Tikiuosi, kad tikrasis dienoraštis,
kaip ir aš pati, nenukentės. Bijau ne svetimų, bet arti
mų akių. „Konfliktinių situacijų“ baimė. Atsargumas:
stengiuosi išvengti tam tikrų pokalbių temų, tų, kurios
man yra skaudžios. Pašalinei ausiai tai gali pasirodyti
keista: štai, kad ir vakar, kodėl reikia bijoti pokalbio
apie tai, kad visame Kaune išjungtas karštas vanduo?
Kalbant (ir rašant) – slapta mintis: štai, pasakysiu ką
nors kukliau, bet su „potekste“, ir manęs pasigailės
arba supras, kad neturiu piktų kėslų. Visai kaip mano
mama. Nors puikiai žinau, kad visada būsiu nevykėlė
tiek, kiek būsiu panaši į ją.
Rašymas kaip nesugebėjimas sulaikyti besiveržiantį
Tekstą. Kai nerašau, kalbuosi su įsivaizduojamu pa
šnekovu – tylinčiu ir leidžiančiu man išsakyti viską,
kas lieka neišsakyta. Suprantančiu...
„Pasisavinau“ laikraštį, lyg galėčiau jį nuslėpti, kad
niekas negalėtų perskaityti. Kodėl? Bijau apie tai kal
bėti, nes bijau likti nesuprasta. Labiausiai bijau, kad
Tu liksi nesuprastas. Priimu tai kaip asmeninį įžeidimą. O taip įžeisti nežinodami gali net artimiausi
žmon ės. Tu vis uom et vieš ai kalb i skaud žiaus iom is
temomis, o aš bandau suprasti, ir galiausiai visuomet
suprantu...
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dienoraštis

Skaitau seną ontologijos sąsiuvinį. Kokie lobiai! Man
pasisekė, kad mane taip mokė ir kad pasaulėžiūrinis
viso to užtaisas manęs nepaveikė. Suveikęs, jis sunai
kino savo paties autorių ir kartu bet kokią viltį, kad
kada nors kam nors bus leista taip mokyti pirmakur
sius filosofijos. Nebeliko ir žmonių, kurie taip sugebėtų.
Mums buvo duota viskas iš karto. Šiandien sunku pati
kėti, kad visą „scholastiką“ reikėjo išmokti atmintinai.
(Žinoma, mes to nepadarėme, tik – egzaminui, bet liko
sąsiuviniai, kuriais galima naudotis visą likusį gyve
nimą.) Ir žinoma, tai nebuvo tikras tomizmas: ten buvo
ir „atribucijos“ analogija, ir kiti panašūs dalykai. Ten
radau ir tokią Kuraičio mintį: „Jeigu krikščioniškoje
visuomenėje atsiranda žmogus, kuris neturi pragyveni
mo minimumo, ta visuomenė gyvena sunkios nuodėmės
stovyje“ (pabraukta raudonu pieštuku prieš septynerius
metus). Kaip buvo suprantamas „minimumas“ tada ir
dabar? Svarbesnis klausimas: kaip tada ir dabar yra
suprantama „sunki nuodėmė“?

Dažnai galvoju, kad visus mano gyvenimo pasirinkimus
lemia mano žydiškas kraujas. Kai visai jaunas berniu
kas vardu Rafailas Karpis „Dainų dainelės“ konkurse
dainavo mano vaikystės dainą, pajutau tokią pažįstamą
šilumą, kokią juntu kartais, kai mano choristai nuošir
džiai gieda kokią nors seną giesmę, ir kiekvieną kartą,
kai jiems giedant groju Lietuvos himną.
Dienoraštis – visuomet pusiau slaptas laiškas. Skaityk
tarp eilučių!
Didesnė šių tekstų dalis parašyta bažnyčioje, pamoks
lų metu.
P. S. Tai yra tikras dienoraštis, iš „geltono sąsiuvinio“,
tik sutrumpintas. Išimtas iš konteksto, jis tikriausiai
atrodo pernelyg asmeniškas. Taip atrodo kiekvienas
gyvenimas, jei į jį pažiūrėti iš gatvės pro apšviestą langą.
Visada mėgdavau žiūrėti į svetimus langus, į „keistų“
žmonių gyvenimus. Bandyti suprasti Kitą.


Vytautas Balčytis. Ažugiriai. 2000. Fotografija
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Lietuvos ii eucharistinis kongresas

Kongresas: slėpinys ir žinia
Paulius Subačius

Ar Lietuvos II Eucharistinis kongresas – didžiausias
šių ypatingų metų renginys – buvo sėkmingas, įkve
piantis ir sut elk iant is? Į pirm ą klaus im o dal į gal i
ma drąsiai atsakyti teigiamai. Ypač ta prasme, kad ši
vilties šventė iki pašaknų atskleidė tiek stipriąsias,
tiek silpnąsias Bažnyčios Lietuvoje ypatybes. Ne pro
šalį tiesiog pacituoti arkiv. Sigito Tamkevičiaus api
bendrinimą baigiamųjų pamaldų Santakoje metu: „po
Nepriklausomybės atkūrimo iš Lietuvos žemės į dangų
nekilo tokia šlovinimo giesmė, kokia buvo šis Eucharis
tinis kongresas“.
O dėl į(si)kvėpimo, tai bene pirmą sykį buvo taip aki
vaizdu, kad Lietuvos katalikai ir jų ganytojai, su Dievo
pagalba, gali „įsikvėpti“ dideliems užmojams, tikėjimą
gilinančioms ir skelbiančioms nacionalinėms šventėms.
„Įsikvėpti“ grynai dėl religinių motyvų. Nei tautiniai
visuomeniniai akstinai, kaip būta Atgimimo metais, nei
paskata „iš šalies“, kokia tapo Šventojo Tėvo apaštališ
koji kelionė, šiuosyk neturėjo didesnės įtakos, tačiau
pasiryžimas susiburti ir drauge apmąstyti Eucharistijos
slėpinį užvaldė tūkstančius prisidėjusių prie kongreso
rengimo. Jis tapo aukštesnės pakopos tąsa vyskupijų
dienų, kurios pernai vyko ir pavyko ne vien metropo
lijų centruose, stebino sėkmingu profesionalų, ypač
menininkų, leidėjų, ir savanorių bendradarbiavimu. Ar
dvasinės konferencijos ir visas šaunus sujudimas užga
vo bei įkvėpė tuos, kurie tik „priklydo“, „pasmalsavo“,
vertinsime kitame šimtmetyje.
Kebliausia kalbėti apie su(si)telkimą. Na, bent jau
nea tr od o, kad kong res as būt ų ką nors ats kyr ęs la
biau, nei buvo iki jo – tarkim, tikinčius ir abejingus,
jaunimą ir pagyvenusius, lietuvius ir lenkus, dvasi
ninkus ir pasauliečius. Priešrinkimiškai tūžmingos
Lietuvos jis nesutaikė, tačiau viešo irzulio taip pat
nesukėlė. Komercinės TV apsiėmė be užmokesčio in
formuoti apie kongresą ir kviesti dalyvauti jame, o
šešios didžiausios kabelinės TV, pirmą sykį susijun
-gusios tiesioginei transliacijai, rodė jaunimo dienos
šv. Mišias, koncertą ir telefoninių klausimų forumą su
Kauno arkivyskupu.
Pažiopsoti įspūdingų procesijų į gatves neišpuolė
visas miestas (vienas bičiulis taikliai pastebėjo: čia ne
Lenkija). Tačiau įtrauktų ar susidomėjusių buvo kur
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kas daugiau, nei per šėliojimą po „Žalgirio“ pergalės
Eurolygoje, kurią žiniasklaida bei valdžia laikė lyg ir
labiau nacionaliniu įvykiu – bent pagal aukščiausių pa
reigūnų dėmesio mastą. Kongrese ištikimai dvi dienas
dalyvavo Vytautas Landsbergis, tačiau kiti valstybės
vadovai savo tvarkaraščių aiškiai nederino prie krikš
čionybės Jubiliejaus kalendoriaus, nors jis buvo žinomas
prieš metus. Naujoji Kauno savivaldybės viršūnė laikėsi
korektiškai tiek ūkiškai talkindama, tiek asmeniškai
dalyvaudama ir nesuteikė progos pasireikšti politi
niams šaipūnams.
Įdom esn ės ats is kleid us ios tik inč iųj ų telk im os i ir
išsiskyrimo gairės, ypač turint galvoje kartÿ bei pa
šaukimų plotmę. Antai mažieji džiaugėsi patraukliais
vaikiškais renginiais, pavyzdžiui, t. Astijaus Kungio
OFM konferencija-pasaka apie nuodėmę ir trimis de
šimtimis kūrybinių būrelių. Vaikus atvedusiems suau
gusiems buvo smagu žvelgti į krykštaujantį slėnį, tad
viešpatavo optimistiška dermė. Paskutinę, šeimų ir
parapijų dieną, dominavo vyresnio amžiaus tikintieji,
tiesa, kai kurie – vedini vaikaičiais, tuo tarpu jaunimas
laikėsi atstu. Jis naudojosi proga pasižmonėti bei susi
kaupti tik jam skirtoje trečiosios dienos programoje. Kita
vertus, kaip ir kasdieniame Bažnyčios gyvenime, jaunoji
karta telkėsi apie veiklius, idėjas skleidžiančius dvasi
nių sąjūdžių lyderius, entuziastingai sveikino ganyto
jus. Kaip tik jaunieji aktyviai domėjosi katalikiškomis
organizacijomis, judėjimais, vienuolijomis, kurių per
šimtą stendais ir gyvu žodžiu prisistatė „Viešpaties vy
nuogyno padangtėje“ – prie halės išskleistoje didžiulėje
palapinėje. Jos tvarkytojai sakė, jog techniškai nebuvo
įmanu palapinės perkelti į Santaką, kur vyko paskutinės
dienos renginiai. Būdinga, kad apsispręsta „padangtę“
skirti Viešpaties vynuogyno darbininkų ir jaunimo, o
ne masiškes-nio parapijų susiėjimo dėmesiui.
Nors gerai sutvarkytuose informaciniuose leidiniuose
ir sveikinimuose jau nekartota pernykštėse žinutėse
apie planuojamą šventę prasprūdusi „tautinio kon
greso“ sąvoka, renginys patvirtino žiojėjant gilų plyšį
tarp skirt ing ų taut yb ių Liet uv os kat al ik ų. Ties a, į
lenkų kalbą buvo išversta kongreso malda bei dar keli
tekstai, tačiau „suinteresuotoji“ Vilniaus arkivyskupija
nepaakino organizacinio komiteto skirti kitataučiams
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broliams šiek tiek daugiau dėmesio. Tai nereiškia, kad
viskas turėjo vykti dviem kalbom ar reikėjo atskiros
lenkiškos programos. Greičiau priešingai, būtų bu
vę prasminga lietuviškai nemokančius tikinčiuosius
specialiai pakviesti atvykti, iš anksto supažindinti su
apeigomis, pamokyti giesmių. Antai kun. Arūnas Kesilis,
pasitelkęs medžiagą su animacijų (giedojimą palydinčių
išraiškingų gestų) pavyzdžiais, parengė mišrios parapijos
vaikus dalyvauti bendrose pamaldose. Eišiškių vikarą,
į kongresą atvežusį apie šimtą pradinukų iš lenkiškų
šeimų, džiugino jų įsitraukimas į mažųjų programą, o
drauge slėgė nuoskauda, kad pastangas visus burti į
vieną bendruomenę dažnas konfratras tebelaiko keis
tybe, jei ne blogiau.
Lygiai ryški takoskyra buvo regėti tarp dvasinin
kų bei pasauliečių. Ir ne vien todėl, kad vos keliolika
gyvosios Bažnyčios avangarde nuolat regimų kunigų
pasirodydavo prieš koncelebracijas ir likdavo po jų
drauge su kitais kongreso dalyviais klausytis kalbėtojų, pasišnekėti, pavakaroti. Iš šešių su puse šimto
Lietuvos kunigų dalyvauti specialiai jiems skirtose
antrosios dienos konferencijose ir valandų liturgijoje
užsiregistravo nepilnas šimtas. Įžangos žodyje arkiv.
Tamkevičius tiesiai išsitarė – halėje konfratrų turėtų
būti bent penkis sykius tiek. Kone ironiškai nuskambėjo
homiliją sakiusio t. Sigito Jurčio OFM paraminimas,

kad vynuogyno darbininkų yra mažiau, nei Gariūnuose
kioskų, bet gero niekuomet nebūna daug. Į Eucharistijos
šventimą tą pat dieną susirinko šimtas penkiasdešimt
kunigų ir tik iškilmingiausiose uždarymo šv. Mišiose
buvo apie 200 koncelebrantų. Pažėrus statistikos, ver
ta paminėti, jog  pastarosiose pamaldose suskaičiuota
per keturiasdešimt tūkstančių žmonių, o beveik de
šimt tūkstančių jaunimo dienos dalyvių – daugiau, nei
tikėjosi didžiausi organizacinio komiteto optimistai.
Net dienraščiuose nusistebėta, kad paaugliai veržėsi
pro tvarkdarius į šv. Mišias kupinoje halėje taip, kaip
į prestižinę diskoteką.
Tarp žaizdotų didžiosios Prisikėlimo bažnyčios sie
nų Viešpaties vynuogyno darbininkams sakytas rūs
tus vysk. Jono Borutos pamokslas apie žalą Bažnyčiai,
kurią padarė rūpinimasis bažnyčiomis, visus privertė
krūptelti. Tačiau apskritai kunigų, vienuolių ir akty
viausių pasauliečių dienos šv. Mišių liturgija dvelkė
ikivatikaniniais laikais:  chorai gražiai ir sudėtingai
giedoj o sau, bend ruom en ė meld ės i sau – taip, lyg
Dievas sklandytų kažkur toli ir aukštai. Priešingai,
jaunimo dienos renginiuose Jis buvo čia pat, tačiau
akimirksniui kitam „pranykdavo“ iš akiračio kaip tik
dėl perdėto familiarumo – kai giedojimas su judesiais
išvirsdavo į sportinį šokinėjimą arba kai šimtas kitas
jaunuolių jautėsi galį vaikštinėti šen ten šv. Mišių

Eucharistinio kongreso procesija. 2000 m. birželio mėn. Henriko Gaičevskio nuotrauka
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paulius subačius

metu. Įspūdingiausia buvo gerai apgalvota, animacijų,
vaidmenimis skaitomos Evangelijos, jaukių t. Anta
no Saulaičio SJ aiškinimų pagyvinta vaikų liturgija,
kurioje ir gerklytėmis, ir rankytėmis, ir širdelėmis
aktyviai dalyvavo visi visiteliai penki šeši tūkstančiai mažųjų.
Dažną Dangaus link pavedėjo vaikų dieną riktavu
sios pranciškonės sesers Pranciškos balselio bei visur
suspėjusios benediktinės sesers Celinos smuikelio tyras
skambesys. Šventojo Tėvo legatas Aukštutinės Bosni
jos arkivyskupas ir jauniausias pasaulyje kardinolas
Vinco Puljiãius su jauduliu interviu sakė, kad lietuvių
pamaldumas jam primena jo ganomųjų Sarajevo kro
atų tikėjimą, kad ši pirmoji misija labai praturtino jį
patį. Nuostabos blyksniu tapo per šv. Mišias halėje at
našauti spalvoto stiklo lašeliai, kuriuos visi pamaldų
dalyviai pasidalijo kaip skaidraus dvasinio išgyvenimo
priminimą. Tačiau ir šie subtilūs potyriai, ir didingi
reginiai neužgožė šventės centro – nuolatinės Eucha
ristijos adoracijos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje,
tylaus artėjimo Kristaus meilės slėpinio link. Ne vienas
sutiktas žurnalistas ar šiaip smalsuolis su nuostaba
minėjo, kad užsukę tik pasižiūrėti, kaip tai atrodo, o
buvę sugluminti, nenorėję išeiti, pirmą sykį išgyvenę
didžią dvasios ramybę.
Eucharistinis kongresas iš tiesų tapo ne tik reikš
mingiausiu Jubiliejaus metų įvykiu Lietuvoje, bet ir
iškiliaus iu Nep rik laus om yb ės suk akt ies min ėj im u,
pakrikštytuosius suvienijusia žinia, kokiame krašte
ir kok ių vert yb ių siekd am i nor im e gyv ent i. Bev eik
lygiai po dešimtmečio atnaujintas Lietuvos pasiauko
jimas Švč. Jėzaus Širdžiai: Viešpatie Jėzau Kristau,
atsiprašome Tavęs už visas mūsų nuodėmes ir klaidas,
atnaujiname savo pasiryžimą likti ištikimiems Tavo
meilės planams kiekvieno mūsų ir visos tautos gyvenime. Toli gražu ne visos katalikų viltys, kur iom is
degt a 1990 m. birž el io 14-ąją pas ir aš ant pas ia uk ojim o Akt ą, išs ip ild ė, bet svarb iaus ias meld im as –
neleisk svetimiems viešpatauti Nemuno ir Neries šalyje – buvo išgirstas. Būtent todėl dar 1934 m. supla
nuotą, tačiau 1944 m. ne savo valia pusei amžiaus
atidėt ą Liet uv os II Euc har ist in į kong res ą pag al iau
pavyko surengti.


298

Martinus Nijhoff
Šventasis
Abi rankas išskėtęs aš mačiau:
Pulkų pulkai pagalbos laukia mano,
Prie mano rankų spiečias vis arčiau.
Ir mano balsas lyg lietus šnareno.
Kokios malonės geidžia, kokio peno
Pulkai tie gauna iš manęs, svarsčiau.
Juk aš – tiktai šypsnys, kuris plevena
Sapnuos į amžinybę kuo greičiau.
Bet štai ateina prieblanda žila,
Aš laužiu duoną, suneriu rankas –
Jos pilnos lobių, slypinčių daiktuos.
Ir ošia būstas muzika tylia,
Kai aš meldžiuosi ir regiu blankias
Sidabro liepsneles sau virš kaktos.

Alchemikas
Esu jau senis. Mano atminty –
Kelionės su laivais ir karavanais,
Čigonų dainos, jų padūkęs menas
Ir negrės glėbesčiavimai karšti.
Lentynose – stikliukų karalystė,
Gaublys, ąsočiai, bronzinė galva.
Žaidžiu čia skaičiais, ir jokia spalva,
Joks garsas iš pasaulio neatklysta.
Bet štai langelis veriasi staiga:
Rankas atkišęs, spraudžiasi skeletas
Pro jį vidun, niūniuoja kažin ką –
Akiduobėm jis perveria mane!
O toly – erdvės, spindulių užlietos,
Ir saulė žydrame kalnų fone.
Iš nyderlandų kalbos vertė
Antanas Gailius
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Ketvirtosios valdžios nuosmukis
Kęstutis K. Girnius

Nežinia, ar kas nors blogo Danijos ka
ralystėje, bet akivaizdu, jog Lietuvos
žiniasklaid a išg yv en a did el ę kriz ę.
Tiesa, jos populiarumas tebėra nepa
prastai aukštas, ir kai kurie jos priva
lumai neabejotini. Nebijoma valdžios,
jai nepataikaujama. Skelbiami geri
straipsniai, demaskuojantys politikų
ir valdininkų korupciją ir nekompe
tentingumą. Ne mažiau akivaizdūs
ir žiniasklaidos trūkumai – paviršu
tin išk um as, sens ac ij ų vaik ym as is,
perdėtas dėmesys sportui, smurtui ir
seksui, analitinių straipsnių stoka.
Žiniasklaida bulvarėja, vis mažiau rū
pinasi pateikiamos informacijos neša
liškumu ir tikslumu. Dvi Lietuvos ryto
publikacijos gegužės mėnesį atskleidė
Lietuvos žiniasklaidos nuosmukį. Iš
dviejų vieno leidinio straipsnių lyg ir
nereikėtų daryti pernelyg plačių išva
dų. Tačiau šie pavyzdžiai yra ganėtinai
būdingi, o Lietuvos ryto modeliu seka
kitos žiniasklaidos institucijos, tad
galima rizikuoti apibendrinimais. Pir
mas straipsnis – Leontijaus Motiejūno
apie popiežiaus ligos priežastis, – esą
popiežius veikiausiai serga sifiliu. Ant
ras – paties Lietuvos ryto grasinimai
deputatui Arimantui Raškiniui, kuris
būsiąs paduotas į teismą, jei neatsiims
Seimo sesijoje pareikštos nuomonės,
kad Motiejūno straipsniu Lietuvos ry
tas vykdo šmeižto kampaniją prieš po
piežių. Sąjūdžio laikais kilę lūkesčiai
nepasiteisino – spaudos suklestėjimas
baigėsi nuosmukiu. Ir vargu ar padė
tis greitai pasitaisys. Esama didelių
kliūčių Lietuvos spaudai sunormalėti.
Bene svarbiausia tai, kad neatskirtos
savininko ir redaktoriaus pareigos ir
kad nesama veiksmingo žurnalistų
savireguliavimo mechanizmo. Žinia
sklaida yra ypatingas verslas. Kaip ir
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visi kiti verslai, žiniasklaida turi būti
pelninga. Tačiau ji turi ir ypatingą
paskirtį – žmonėms pateikti objekty
vią ir nešališką informaciją, būtiną
siekiant daryti racionalius politinius
ir kitus sprendimus. Korespondentui
suteikiama teisė vaikštinėti po par
lamento ir valdžios rūmus ne tam,
kad jis didintų darbdavio pelną, o dėl
to, kad rinktų žmonėms reikalingą
informaciją. Vakaruose stengiamasi
ats kirt i šias funkc ij as, red akt or iai
ir žurn al ist ai prieš in as i sav in ink ų
pastangoms kištis į žurnalistiką. An
tai šiemet Amerikos dienraščio Los
Ang el es Tim es sav in ink as išs paus
dino priedą apie naują sporto rūmų
komp leks ą, iš ankst o nep ran eš ęs
žurn al ist ams, kad rek lam os peln o
dalis teks laikraščiui. Žurnalistai ir
redaktoriai vieningai sukilo ir privertė
savininką atsiprašyti už piktnaudžia
vimą jų darbu. Apskirtai savininko ir
akcininkų norui didinti pelną nelei
džiama lemti straipsnių pobūdžio ir
turinio. Kiek įmanoma, verslas turi
būti atskirtas nuo žurnalistikos. Ne
mažesnį vaidmenį Vakaruose atlie
ka profesinis solidarumas ir savire
guliavimas. Jungtinėse Valstijose ir
Europoje advokatai, gydytojai ir kitų
profesijų atstovai patys prižiūri savo
veiklą. Jie įdėmiai stebi kolegų darbą,
rūpinasi profesiniu tobulinimu, labai
griežt ai vert in a ir, reik al ui esant,
baudžia savo kolegas, pažeidžiančius
profesijos taisykles ar etikos normas.
Med ik ų draug ij os nen ut yl i kol eg ų
trūkumų, nes puikiai supranta, kad
vieno blogo gydytojo darbas gali pa
kenkti daugelio reputacijai. O jei jie
pat ys nep as ir ūp ins sav o prof es ij os
standartų išlaikymu, tai pradės daryti
valdžia, kurios kišimasis dažniausiai

laikomas pragaištingu. Panaši ir žur
nalistų padėtis. Jeigu Amerikoje kyla
įtarimų, kad korespondentas rašo ne
tiesą, išgalvoja šaltinius, sąmoningai
nutyli jam nemalonius ar su pagrin
dine straipsnio teze
nederančius faktus,
iškreipia savo pašne
kovų mintis, jo kole
gos ištiria reikalą ir
pas kelb ia išv ad as,
nevyniodami jų į va
tą. Ir ne vienas žino
mas žurnalistas buvo
priverstas palikti sa
vo darbą, pvz., CNN
kor esp ond ent as Pet er is Arnett as.
Pažymėtina, kad aukšti žurnalistikos
standartai nekenkia verslui, veikiau
atv irkšč iai. Inf orm ac ij a apie kur io
nors leidinio nevykusią žurnalistiką
arba priklausomybę nuo verslo inte
resų pakerta leidinio patikimumą, o
patikimumas lemia leidinio perkamu
mą. Šiuo atžvilgiu pelno siekis padeda
žurnalistikai.
Lietuvoje padėtis kitokia. Vainaus
kas ir Tomkus yra ir savininkai, ir vy
riausieji redaktoriai, priimantys visus
svarbiausius sprendimus. Tad nerealu
kalbėti apie verslo ir informacijos pa
teikimo funkcijų atskyrimą. Maža to,
Lietuvoje žurnalistų savireguliavimo
mec han izm ai yra silp ni, prof es in ė
savigarba menkai išsivysčiusi. Žur
nalistus labiau jungia klaninis negu
prof es in is sol id ar um as. Neį siv aiz
duojama, kad Lietuvos žurnalistai,
panašiai kaip Los Angeles Times, su
kiltų ir pareikalautų, kad savininkas
neleistų verslo ar kitiems interesams
lemti leidinio turinio. O progų tikrai
būta. Buvo žinoma, kad draugauja
Vagnorių ir Vainauskų šeimos, buvo
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kalbama, kad Lietuvos rytas tampa
Vagnoriaus laikraščiu, o premjeras
teikia dienraščiui materialinių leng
vatų. Tačiau žiniasklaida netyrė šių
santykių, elgėsi, lyg jų išvis nebūta.
Kai Liet uv os ryt as 1998 m. pran e
šinėjo apie tariamą sekimo skandalą,
kada Trečiasis skyrius neva Vytauto
Landsbergio nurodymu sekė politi
nius oponentus, žiniasklaida nekėlė
elementariausių klausimų, – iš kur
Lietuvos rytas gavo šią informaciją,
dėl ko ja susidomėjo, ir ar Lietuvos
ryto leidėjo asmeniniai santykiai su
premjeru nelėmė jo sprendimo skelbti
šią abejotinos vertės medžiagą.
Retkarčiais žiniasklaida pasisako
savikritiškai. Kadaise Lietuvos rytas
prabėgomis parašė apie tuometinio
Respublikos redaktoriaus pavaduo
tojo Ryč io Tar ail os pas tang as pa
siglemžti keletą kostiumų iš vienos
parduotuvės. Išaiškėjus Vagnoriaus
ir Vainausko santykiams, Veidas ir
Respublika paskelbė kelis kritiškus
straipsnius. Bet korespondentai ne
sistengė išaiškinti, kaip šie santykiai
paveikė Lietuvos politikos raidą, ar
Liet uv os ryt as ats is ak ė reik iam o
kritiškumo valdžios atžvilgiu, iškėlė
Vagnoriaus nuopelnus ir menkino jo
oponentus. Mano žiniomis, žurnalistai
nė karto nesukilo prieš savininkų ar
redaktorių pastangas verslo ar poli
tikos sumetimais iškreipti straipsnių
turinį, suteikti jiems specifišką at
spalvį, nutylėti neparankius faktus.
Vienas kitas žurnalistas paliko savo
darbą, bet tai darė tyliai. Ironiška,
kad tie pat ys žurn al ist ai, kur ie be
baimės kritikuoja valdžią, nuolankiai
vykd o virš in ink ų nur od ym us, nors
privačiai juos gal ir keikia. Ne kartą
teko girdėti tvirtinimų, kad kai kurie
žurnalistai paperkami, kad vadina
mieji žurnalistiniai tyrimai kartais
daromi pagal užsakymą, kad žurna
listams nurodoma, ką reikia rašyti,
net jei jų surinkti faktai sako kita. Bet
žurnalistai apie tai viešai nekalba.
Išs iv yst ė sov iet in ius laik us prim e
nant i aut ocenz ūr a. Tarp draug ų ir
pažįstamų kalbama palyginti atvirai,
skundžiamasi žiniasklaidos netobu
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lumais. Bet viešai – arba nekalbama,
arba kalbama tik gerai, lyg klestėtų
nepriekaištinga tvarka, ir Lietuvos
žurnalistika koptų į vis naujas vir
šūn es. Ne ką drąsesn ės žurn al ist ų
organizacijos ir profsąjungos, kurios
nereiškia susirūpinimo, kad žurnalis
tai gali jausti spaudimą rašyti taip,
kaip redaktorius ar savininkas reika
lauja ir be kolegų paramos nepajėgia
atsispirti. Pavojus žodžio laisvei gali
kilti ne tik iš valdžios, straipsniai ap
karpomi ne tik oficialaus cenzoriaus.
Lietuv os ryt o gras in im as kreipt is į
teismą dėl Raškinio pastabų gal tiktų
balandžio pirmajai, tačiau bet kurią
kitą dieną jis atima žadą. Juk ne tik
stengiamasi apriboti žmogaus teisę
reikšti savo nuomonę, bet ir kėsina
masi į deputato žodžio laisvę pačia
me Seim e. Teis ind am as Mot iej ūn o
straipsnio išs pausd inim ą, Liet uv os
rytas tvirtino ginąs nuomonių įvai
rovę. Bet vienas dalykas gerbti žmo
gaus teisę turėti savo nuomonę, kitas
dalykas ją paskelbti, jei ji nepagrįsta
ir piktavališka. Juk Motiejūno pasta
bos yra tyčiojimasis iš seno žmogaus
ligos, mėginant jo nelaimę paversti
kokios nors nedorybės pasekme. Ži
niasklaida nėra nei bejėgė, nei akla.
Ji nejaučia reikalo spausdinti visa,
kas siunčiama redakcijon. Paprastai
galioja didelė atranka. Lietuvos rytui
būtų pakakę kelių skambučių gydyto
jams sužinoti, kad Motiejūno teiginiai
– be jokio mokslinio pagrindo, tad ir
nev ert i spausd int i. Bet pas id uot a
progai įgelti, pasityčioti, įžeisti. Gra
sindamas Raškiniui teismu, Lietuvos
rytas stengiasi nuslopinti sau nepa
lankią nuomonę. Tas pats laikraštis,
kuris nesidrovėdamas puola politi
kus, visuomenės ir verslo veikėjus,
rel ig in ių bend ruom en ių ats tov us,
save laiko šventa karve, kurios ne
valia kritikuoti. Jo teisė spausdinti
visokiausius straipsnius, švaistytis
žod žiais apie pop iež iaus sif il į, bet
deputatui nenorima suteikti laisvės
net Seimo sesijoje reikšti abejonių dėl
Lietuvos ryto siekių ar motyvacijos.
Sau prisiskiria nuomonių įvairovės
gynėjo šlovę, kitam grasina teismu.

Menkas ir Lietuvos ryto supratimas
apie žodžio laisvę. Net ir šalyse, kur
žod žio laisv ė itin strop iai gin am a,
žodis žodžiui nelygus. Jei kino teat
re žmogus be jokio pagrindo pradeda
šaukt i „gaisr as“ ir suk el ia pan ik ą,
jis gali būti traukiamas baudžiamo
jon atsakomybėn. Kartais ribojoma
ir versl ininkų žod žio laisv ė, pvz.,
sveik at os sum et im ais draud žiam a
tabako reklama. Labiausiai ginamas
politinis žodis – tvirtinimai apie val
džią, visuomenės santvarką, verslą
ir kitus veiksnius, lemiančius šalies
visuomenės ir politikos gyvenimą. Ap
gaulinga reklama gali būti ribojama,
bet ne apgaulingi politiko žodžiai per
rinkimų kampaniją. Amerikoje gina
ma ir rasistų, ir nacių, ir satanistų
žodžio laisvė. Daugelyje Europos šalių
padėtis šiek tiek skiriasi, nacių pro
paganda draudžiama, už ją žmogus
gali būti traukiamas baudžiamojon
atsakomybėn.
Lab iaus iai gin am as žod is – tas,
kur is tar iam as parl am ent e. Dep u
tatai parlamente turi teisę sakyti ką
nori, be baimės, kad už tai nukentės.
Ir suprantama kodėl. Seimo salė yra
demokratinio proceso židinys, vieta,
kur svarstomi ir priimami įstatymai,
svarbiausia žodžio laisvės tvirtovė.
Vien galimybė, kad deputatas galėtų
būti nubaustas kalėjimu arba pinigine
bauda, slopintų diskusijas, skatintų
kai kuriuos deputatus tylėti, vynioti
žodžius į vatą, nereikšti savo tikros
nuomonės. Deputato žodis parlamen
to sesijoje yra besąlygiškai ginamas.
Arim ant as Rašk in is kalb ėj o Seim o
plenarinėje sesijoje.
Žiniasklaida ne be pagrindo vadi
nama ketvirtąja valdžia. Jos veikla,
kaip ir kiekvienos valdžios, turi būti
stebima, vertinama ir, reikalui esant,
kritikuojama. Ir čia pirmuoju smuiku
turėtų groti pati žiniasklaida. Sociolo
gas Ralfas Dahrendorfas yra pastebė
jęs, kad per šešis mėnesius galima su
kurti demokratiją, per šešerius metus
rinkos ūkį, bet reikės šešiasdešimties
metų pakeisti visuomenės sąmonin
gumą. Lietuvos žiniasklaida neteikia
vilčių, kad Lietuva bus išimtis.
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tema: literatūra ir religija

„Esu turbūt homo ludens“
Į „Naujojo Židinio-Aidų“ klausimus atsako Kostas Ostrauskas

Norint atsakyti į Jūsų klausimus sąžiningai (o kaip
kitaip į juos atsakysi?), tektų tartum „eiti išpažinties“.
Prisipažinsiu, entuziazmo tam neturiu. Kaip Jūs pui
kiai žinote, išpažinties metu išpažįstamos nuodėmės,
blog i darb ai, o ne gir iam as i ger ais iais. Tai reik ėt ų
atlikti net viešai. Tiesa, viešos išpažintys dabar labai
madingos, ypač Amerikoje, kur buvau „pasmerktas“ gy
venti. Tačiau man tai svetimas užsiėmimas. Na, antra
vertus, bala nematė – šį bei tą, nors ir rizikuojant, gal
ir galima išpažinti.
Tarp kitko, kodėl tų klausimų trylika? Velnio tuzinas.
Šiaip ar taip, štai trylika ir atsakymų.
Ar gyvenime teko praktiškai susidurti su religija (Baž
nyčia, dvasininkais ir pan.) – vaikystėje, jaunystėje,
vėliau Vokietijoje, JAV?
Gimiau vargonininko šeimoje. Atsimenu, didžiausia
laimė būdavo sėdėti nukarusiom kojom šal ia Tėv o,
grojančio vargonais (kas per stebuklas toji keliaaukš
tė manualų ir pedalų klaviatūra!), ypač kai būdavome
vienu du. Deja, Tėvas labai anksti mirė.
Ilgainiui nuo organizuotos Bažnyčios nutolau, ji man
susvetimėjo, ypač kai prie altoriaus atsirado elektrinės
gitaros... Tačiau ir šiandien tyriausias religinis išgyve
nimas man būtų sėdėti vienam bažnyčioje po aukštai
siais skliautais ir klausytis, sakysim, Bacho „Šv. Mato
pasijas“ arba, kukliau, Mozarto „Ave, verum corpus“,
o giedriau nusiteikus – „Exsultate, jubilate“. Ir vėl,
deja, – tai tik svajonė.
Ar literatūrai turi kokią nors reikšmę ryšys su reli
gija? Ar tai vien praeities tendencinės bei moralinės
literatūros reiškinys? Ar Jūsų kūrybai religija darė
kokį nors poveikį?

KOSTAS OSTRAUSKAS  (g. 1926) – dramaturgas. 1944 m.
pasitraukė iš Lietuvos, gyvena JAV. Žymiausi draminiai kūriniai:
„Kanarėlė“, „Kvartetas“, „Čičinskas“, „Duobkasiai“, „Lozorius“,
„Gyveno kartą senelis ir senelė...“, „Ars amoris“ ir kt. Parašė
novelių, kritikos straipsnių.
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Tas ryšys ir jo reikšmė priklauso nuo rašytojo. Re
ligija, aišku, yra nepaneigiama žmogaus psichės ir jo
gyvenimo dalis. Religingas yra ne tik primityviausias
(„laukinis“) žmogus, bet ir (gal geriau net) kultūrin
giausias. Tad dažnai tas ryšys neišvengiamas. Bet ar jis
visada naudingas literatūrai, tai jau kitas klausimas.
Tai irgi priklauso nuo rašytojo, jo pajėgumo.
Ar mano kūrybai religija yra turėjusi kokį nors povei
kį? Kažin. Jei taip, tikriausiai menką – nesąmoningą,
netiesioginį, epizodinį. Kiek to poveikio būtų buvę, – ti
kiuosi, būta jo teigiamo.
Ar Jus domina tikėjimo ir ateizmo susidūrimas? Ar
religija įgalina patirti visuomenines prieštaras, asme
ninių santykių pažeidimus, asmeninius konfliktus?
Tikėjimo ir ateizmo sandūra būtų įdomi bei intriguo
janti, bet nelengva tema. (Kadangi nelengva, todėl ji iš
dalies įdomi ir intriguojanti.) Tačiau manęs jinai nedomi
no. Spėju, kad tokia tema labiau traukia karštai tikintį
arba karingai netikintį. Bet tokiu atveju jos apdorojimas
būtų, ko gero (tikriausiai), pernelyg šališkas.
Taip, religija daug ką „įgalina“, bet, deja, ne visada
teigiamai bei pozityviai. Tad kartais geriau būtų, jeigu
to „įgalinimo“ išvis nebūtų.
Jūsų kūryboje esama religinių motyvų, paveikslų (pavyz
džiui, Lozorius). Kokia svarbą jie turi Jūsų kūriniuose?
Religiniai motyvai tiek pat įdomūs ar svarbūs, kaip ir
bet kurie kiti. Šv. Raštas yra ir literatūra – dažnai puiki,
pakylėta literatūra. Tad ir jo personažai, pavyzdžiui,
Lozorius, tiek pat intriguoja, kaip ir kitos literatūrinės
arba istorinės figūros.
Literatūros kritikai Jūsų kūrybą lygina su absurdo,
avangardizmo teatru. Kas iš modernios dramos kūrėjų
(ir kaip) Jums darė įtaką (Pirandello, Brechtas, Ionesco,
Beckettas, Wilderis, Sartre’as ir kt.)? Kas iš lietuvių ra
šytojų veikė Jūsų kūrybą?
Taip, esu skaitęs Ionesco, Wilderį, gal kiek mažiau
Pirandello, Beckettą; Brechtas ir Sartre’o dramos ma
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Kodėl tas anapusinis pasaulis man toks dažnas? Ne
nęs nedomino. Iš lietuvių, žinoma, perkrimtau Krėvės
žinau. Gal tai nesąmoningas pasiruošimas, teatro kalba
ir Sruogos dramas (ir, aišku, ne tik dramas), – sunku
kalbant, repeticija tam pasauliui? Jei toks yra.
man įsivaizduoti lietuvį dramaturgą, jų neskaičiusį.
O tie sapnai ir tikrovė... Kartais iš tiesų neaišku,
Tačiau dar daugiau skaičiau Shakespeare’ą, Ibseną,
kur sapnas, o kur realybė – ir atvirkščiai. La vida es
Strindbergą, O’Neillą.
sueño, jau sen iai apr eišk ė Cald erónas de la Barc a.
Ne man svarstyti, kiek tie „modernieji“ yra turėję
Jokia paslaptis, kad ir fikcija dažnai yra tikresnė už
įtakos, – tai kritiko darbas. Tad ir ne man spręsti, kiek
tikrovę. Apskritai ar kartais ne maloniau – ir sau
turiu to „absurdo“ ar „avangardizmo“. Apskritai esu
giau – sapn uot i neg u gy
skeptiškas visokio plauko
venti tikrovę? Tik patartina
„izm ams“, nei šk ir iant ir
sapn ų – bent kai kurių –
šiuo metu madingo „post(po
neišsipasakoti, – gali būti
stpost?)modernizmo“. Man
bėdos, „ypač jeigu Freudo
jie tėra tik daugiau mažiau
šalininkai užgrobs valdžią“
patogios vadovėlinės etike
(Stanisùaw J. Lec).
tės, pagal kurias kritikams
lengviau sudėlioti bei suri
Jurgis Blekaitis yra rašęs,
kiuoti autorius į atitinkamą
kad Jūs „neįžiūrite gyvenimo
„tvarką“. Kūrinys paprastai
prasmės – teigiate jo bepras
kalba už save – gerai ar blo
mybę [...]. Nematote konflik
gai, nepaisant „izmo“.
to ir jo nepasigendate [...].
Aps krit ai įtak ų klaus i
Griaunamoji jėga vis tvir
mu gal im a būt ų štai ką
tesnė, piktesnė arba aklesnė.
pas ak yti. Nem an au, kad
Auka – vis silpnesnė“. Ar tai
rimtas autorius specialiai
reiškia, kad Jūsų kūrybai
skaitytų kitą autorių, kad
būdinga tragiška, nihilis
pastarasis „padarytų jam
Kostas Ostrauskas. 1997 m. liepos mėn.
tinė gyvenimo samprata, o
įtaką“. Toji įtaka gali „pri
jei taip – kodėl? Ar bepras
lipt i“ vis ai jos neie šk ant.
mybė Jums – kūrybos idėja, ar tik stilistinė priemonė?
Kita vertus, esama įdomesnio atvejo: atsiranda, tarsi
iš kažkur „pakimba ore“, nebūtinai tiesioginėje savo
Taip, mano bičiulis šitaip yra rašęs, – bene prieš
aplinkoje, kitokios, skirtingos negu anksčiau, negu
35 metus. Kaip jis šiandien rašytų, nežinau. Tikrai
įprasta, naujos idėjos, kitokia mąstysena, samprata,
„nihilizmas“? „Beprasmybė“? Kažin. Gyvenimas būtų
skirtingas žvilgsnis, kitokia forma etc. – visa tai bū
prasmingas jau vien tik dėl to, kad jis suteikia gali
dinga ir bendra ne tau vienam, – ir nė nepajunti, kad
mybę neigti jo prasmingumą. Tačiau kokia prasmė
esi natūrali viso to dalis, tampi toks, o ne kitoks ir štai
neigti gyvenimą, jeigu pats jį gyveni. Neigtum save
toks esi. Ir lieki.
patį. Tiesa, gyvenimo neliaupsinu, bet ir nekeikiu jo,
stengiuosi įžvelgti visą jo spektrą – nuo tragiško iki
Kartais Jūsų dramos vadinamos vaiduokliškomis.
komiško, pastarąjį gal labiau pabrėždamas. Tad man
Įvairūs numirėliai drumsčia gyvųjų pasaulį; sunku
gal labiau tinka tragikomiška gyvenimo samprata. O
atskirti, kur baigiasi sapnas, o kur prasideda realybė.
„nihilizmas“, „beprasmybė“ šmėkščioja tikriausiai dėl
Kodėl taip dažnai vaizduojate anapusinį pasaulį ir ko
to, kad į daug ką, tad ir į „kanoną“, žvelgiu arba bent
tokiu vaizdavimu siekiate?
stengiuosi pažvelgti kritiškai, skeptiškai. Be to, sąmo
ningai vengiu sentimentalumo – bijau jo kaip velnias
Vaiduokliai? Taip, kartais. (Tarp kitko, koks skirtumas
kryžiaus. Gal ir todėl, kad mūsų literatūra jau ir taip
– o gal, tiksliau, ryšys – tarp „vaidentis“ ir „vaidinti“?)
yra sentimentaloka, pernelyg verksminga, – tarsi mes
Vaiduokliai dažnai yra gyvesni, tikresni ir įdomesni ne
vis dar norime priverkti ašaruves. Gana to šlapumo.
gu gyvieji. O gyvųjų pasaulis yra ir mirusiųjų pasaulis.
Žinoma, tikriausiai ir man ne visada pasiseka jo išveng
Mes gyvi ir mirusiais. Tai mūsų gentis, mūsų tradicijos,
ti, – silpnas esi, žmogau, – silpnas ir menkas.
praeitis. Kodėl tie vaiduokliai drumsčia mūsų gyveni
mą? Gal jiems ten, Anapus, nuobodu, nėra kas veikti?
Jei gyvenimas – tik teatras teatre, ar įmanoma jame
O gal jie mums, gyviesiems, pavydi? Kas čia supaisys.
įžiūrėti kokius nors moralinius ir socialinius standartus,
O išgąsdinti jais tikrai nieko neišgąsdinsi, – ką tu čia,
kurie būtų norma žmogaus elgesiui ir galvosenai?
žmogau, prigąsdinsi išvirkščiais kailiniais, juo labiau,
kad visi mes esame tokie narsūs...
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„Esu turbūt homo ludens“

Gyvenimas nėra tik, bet ir teatras teatre. Tad esama
ir moralinių, ir socialinių standartų. Žmogus vis dėlto ne
kiaulė (atsiprašau pastarąją ir jos giminę), – bent neturė
tų būti. Kartais, tiesa, tie standartai įvairuoja, – priklauso
nuo laiko ir vietos. Tačiau taip pat pravartu prisiminti,
kad žmogus gali būti moralus ir be religijos (gal, tiksliau,
be organizuotos Bažnyčios), o „religinis“ – amoralus. (Šiuo
atveju toks tebūtų jo ir „religingumas“.)
Tas pat pasakytina ir apie žmogaus elgesio ir galvo
senos normas.
Ar Jūsų ironiškas, sarkastiškas žmogaus vaizdavi
mas nesukarikatūrina paties žmogaus? Ar jis nelieka
fragmentiškas, be veido ir be namų funkcijos atlikėjas?
Kokią reikšmę turi tokio žmogaus bendravimas su kitais
žmonėmis? Ar komiškas žvilgsnis padeda įžvelgti svar
bias egzistencines šiuolaikinio žmogaus problemas?
Žmogaus nereikia karikatūrinti, – dažnai, deja, jis yra
karikatūra. O jo fragmentiškumo vis tiek neišvengsi,
nors ir kaip besistengtum, nes viso jo aprėpti ir per
prasti išvis neįmanoma, per daug jis – net ir „eilinis“
žmogelis – įvairus, daugiasluoksnis, komplikuotas. Ir,
žinoma, nėra jis – ir negali būti – visiškai vienišas: No
man is an island (Donne). Net ir hermitas „užsidaro“
savyje todėl, kad nori nuo kitų „pabėgti“ – ergo, tie kiti
jam egzistuoja.
O komiškas, ironiškas, net ir sarkastiškas žvilgs
nis padeda įžvelgti šiuolaikinį – ir apskritai bet kurio
laiko – žmogų nė kiek ne mažiau, bet tikrai įvairiau,
negu tik „rimtas“ žvilgsnis. Mūsų gerokai sumaitotas
laikas, pasimetęs žmogus ir sujauktas jo gyvenimas
kone prašyte to prašosi.
Kodėl taip dažnai adaptuojate žinomus Vakarų lite
ratūros tekstus?
Todėl, kad jie žinomi. Tačiau, aišku, ne čia pati esmė.
Knieti pažvelgti į juos, ypač į tų tekstų personažus („iko
nas“) kitu kampu, skirtingu žvilgsniu, negu įprasta,
šitaip, tikiuosi, lyg ir plačiau užčiuopti jų charakterį,
lyg ir įvairiau nutuokti jų „egzistenciją“, – žinoma, jeigu
tai pavyksta. Nors ir bendra mūsų kultūros dalis, jie ne
visiems visiškai tokie patys, vienodai aiškūs ir supran
tami. Todėl jie išskirtinai įdomūs ir patrauklūs, dėl to
jie intriguoja. Sakysim, Hamletas. Kritikai nuo amžių
nesutaria dėl jo charakterio, kodėl jis elgiasi (arba
nesielgia) taip, o ne kitaip ir t. t. Tad kodėl negalima
pabandyti pateikti savo žvilgsnio, savo interpretacijos?
Suprantu, gal tai pernelyg ambicinga, net pretenzinga,
bet niekad nerizikuoti irgi jokia dorybė.
Ar žaisdamas su neutraliu žodžiu rašytojas nežaidžia
ir gyvenimo? Ar literatūra yra nuolatinis apsisprendi
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mas, ar tik žaismas, kuriame sumišę šventi ir profani
niai dalykai?
Taip, „žaidžiu“. Esu turbūt homo ludens (Huizinga).
Tačiau „žaidžiu“, tikiuosi, ne tuščiai, ne „durnių volioju“,
bet prasmingai – bent stengiuosi. Manau, „žaidžiama“
kiekvienoje kūryboje – ne tik literatūroje, bet ir mu
zikoje, dailėje. Tik literatūroje toji „žaismė“ pašalietį
gal labiau sutrikdo, net „nervina“, nes čia pagrindinė
priemonė yra ne neutralus garsas, spalva, bet žodis,
kuris savaime „reiškia“, neša „prasmės“ naštą. Tad iš
literatūros lyg ir tikimasi „daugiau“, „giliau“, „rimčiau“
ir t. t. Rašytojui – ne kompozitoriui, ne dailininkui – dėl
to „žaidimo“, regis, ir tenka daugiausia aiškintis, kone
atsiprašinėti. Be reikalo ir be pagrindo.
Tiesa, tame „žaisme“ kartais sumišę, kaip sakote,
„šventi ir profaniniai dalykai“. Nieko nuostabaus, – kaip
gyvenime, kaip ir tikrovėje.
Mūsų literatūrai tasai „žaidimas“ tikrai nepakenktų,
– šalia sentimentalumo, ji ir per daug rimta.
Kadaise Juozas Grušas yra prisipažinęs: „Tikiu gė
riu žmoguje“. Ar galite apibrėžti, kuo tikite gyvenime,
kūryboje, kuo tiki Jūsų dramų personažai?
Grušas: „tikiu gėriu žmoguje“? Puiku. Tačiau ar ne
per daug simplistiška ir pernelyg optimistiška? Jeigu
žmogus ir gimsta gėriui, žiūrėk, kas iš jo dažnai pasi
daro – kartais tikras monstras. Juk ir paties Grušo per
sonažai toli gražu nėra tik gėrio įsikūnijimai. Tad kas
jiems nutiko? Nebūtų žmogaus, nebūtų ir blogio. Blogis
nėra tik sąvoka – aiman, jis labai konkretus. Apskri
tai žmogus yra komplikuočiausias ir todėl įdomiausias
sutvėrimas. Net ir Shakespeare’as nevaliojo viso jo
aprėpti ir perprasti. Ir niekas niekad tobulai jo neper
pras. Žmogus yra žmogus. Svarbiau ne kuo jis gimsta,
bet kuo jis tampa, kas jis yra.
Tikiu neišsemiamu žmogaus įvairumu, jo galiomis ir
negalėmis. Kartais juo džiaugiuosi, kartais jį keikiu;
kartais dievinu, kartais prakeikiu. Skamba pernelyg
„dramatiškai“? Ką padarysi, – turbūt aš ne be reikalo
dramaturgas.
O personažai – ne visi ir ne visada jie kalba autoriaus
vardu, dažnai tik jo balsu, tad už save jie ir atsako. Bet,
sakot, vis tiek ir tada kalba autorius, tad jis už savo per
sonažus ir atsakingas? Matot, kartais negali personažui
neleisti kalbėti ir elgtis, kaip jis nori. Štai kur bėda. O
gal tai jokia bėda? Kitaip negali būti?
Kas Jums yra menas, kūryba – žiūrovo žadinimas,
šokiravimas, beprasmybės konstatavimas, groteskiškas
prasmės ieškojimas ar dar kažkas?
Visada, kai tik išgirstu arba pamatau žodį kūryba,
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pasijuntu nepatogiai, nors, pastebėjau, ir aš pats čia jo
neišvengiau. O kai tenka rašyti kūrėjas, sudreba ran
ka ir dažniausiai jis lieka neparašytas. Kūryba, ypač
kūrėjas – skamba pernelyg išdidžiai. Gal nukopkime
nuo Parnaso ir bent šiek tiek susikuklinkime. Palikime
kūrėją Viešpačiui Dievui, o ne Petrui ar Jurgiui.
Rašytojas rašo, – kaip kompozitorius komponuoja,
o dailininkas tapo. Tiesa, jis šis tas daugiau negu raš
tininkas. Tačiau vis dėlto rašo – eilėraštį, novelę, ro
maną, dramą, – ir tiek. Literatūra yra literatūra (plg.
lot. littera – raidė), – nei daugiau, nei mažiau. Ji nėra
vadovėlis, traktatas, pamokslas idėjos broliams ar savo
neprieteliams, – o juo labiau ne Dievo žodis. Tad ir tie
„beprasmybės konstatavimai“, „groteskiški prasmės
ieškojimai“ etc. – su visomis tikromis ir tariamomis
implikacijomis – tėra dažniausiai tik lakios frazės, me
taforos, full of sound and fury, signifying nothing.
Taip, kartais literatūra gal ir „šokiruoja“. Bet tai
greičiau skaitytojo pabudinimas, – pravartu kartais
pažadinti vienas kitą iš kasdienybės, monotonijos, su
stabarėjusių tradicijų ir apsidairyti: gal šis tas nauja?
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O kartais reikia prikelti (ar prisikelti) iš letargo mie
go, kad neužmigtume per anksti amžinai. (Miegas yra
mirties šešėlis.)
Žodžiu, nulipkime nuo koturnų. Manau, išeitų į svei
katą ne tik literatūrai, bet ir rašytojui, kritikui, taip
pat ir skaitytojui: iš literatūros nebūtų tikimasi, o tuo
labiau reikalaujama to, kam ji nėra „pašaukta“ – ko ji
negali ar nesugeba arba kuo ji išvis neturėtų užsiim
ti; skaitytojas ir kritikas (ypač kritikas!) skaitytų ją
paprasčiau (ne prasčiau!) – natūraliau, žmogiškiau ir
žmoniškiau; o rašytojas (taipgi ir kritikas), nusiėmęs
kitų arba savo paties užsimaukšlintą aureolę, turėtų
mažiau kompleksų...
Na, akivaizdu, jog šioje vietoje pats laikas tėkšti taš
ką. Taip ir darau.
P. S. Žiūriu į savo atsakymus ir galvoju: ar čia tikrai
aš? Turbūt. Nelengva kitus pažinti (kiek tai išvis įma
noma), o save dar sunkiau.

2000 m. gegužė
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tema: literatūra ir religija

Tikėjimas ir netikėjimas
Į „Naujojo Židinio-Aidų“ klausimus atsako Jonas Juškaitis

Ką Jums reiškia tikėjimas? Koks Jūsų religinės savimonės
kelias? Kas Jums kaip tikinčiajam daugiausia padėjo
susiformuoti: kokie rašytojai, menininkai?
Gyvenu tikėdamas ir tikiu gyvendamas. Tiek ir tega
lėčiau tarti. Pas mus tikėjimas suredukuotas iki „tikin
tis“ arba „netikintis“. O mažai kalbama apie tikėjimą
kaip tikinčiojo būseną. „Už rankos nežinomas laikos,
tas draugas visų valandų mūs,“ – rašiau apie nuolatinį
buvimą su Dievu. Tai kitas lygis negu konstatavimas –
tikintis ar netikintis, kaip ir tikinčio abejonės ar tamsa
yra kitokio lygio negu netikinčio. Tikėjimui reikia ir
nusižeminimo dėl viso, ko dar nesupranti. Po to, kai
praregi, kad supratus tą, kas atrodė nesuprantama,
nebuvo apgaulės.
Bet gal ne apie tai. Gal šiek tiek apie savo, kaip sakote,
religinės savimonės kelią. Pirmiausia – mano prigim
tis. Neturėdamas pašaukimo būti kunigu ar vienuoliu,
turėjau pašaukimą būti Bažnyčioje su kunigu ir vienuo
liu: kaip pasaulietis. Ne mano galva aiškintis, kiek tas
Dievui būtina, tačiau dėl padaryto negero darbo tuojau
pasibaisėdavau tuo darbu ir savimi. Taip pat ir pasaulis
atrodė kažkoks ne toks. Atsimenu, arkliais tėvai vežasi
skiepyti į Klišių pradinę mokyklą. Iš sodybos mėlynojo
rojaus, kur vasaros ramybėje džiugu ir gražu. Motina
laiko glėbyje suvyniotą į skepetą. Privažiavus Imsrę,
nuo kalno besileidžiant staiga, kiek akys užmato, aplin
kui vėjuodami baltai apsivertė visi medžių lapai, mane
tiesiog pašiurpino ir nustebino: mane tiesiog pritrenkė.
O mokykloje iš kaimų suvežti vaikai klykia baksnojami
peiliukais, tik aš vienas už rankos atvestas tyliu. Visi
stebisi, iš kur atsivežė tokį kantrų susivynioję į skepe
tą, ir nė vienas nenujaučia, kad aš pritrenktas tų vėjyje
pašiurpinusių lapų. Matyt, nepaprastą poveikį buvo
padarę, nes kada tik atsimenu tą pašiauštą pasaulį,
visas nutirpstu.
Antra – namai. Visi keturi seneliai buvo katalikai,
jų vaikai ir vaikų vaikai – katalikai. Kiek jie tikėjo,
kiek netikėjo, nežinau, bet užteko neveidmainiavusių.
Jurbarko valsčiaus „vaitas“ buvo rašytojo Antano Gied
riaus tėvas, o mano senelis – „magazinierius“. Dabar
skaičiau, kad „magazinieriais“ rinkdavę sažiningus ir
gerbiamus, nes jie turėdavo dalyti paramą nukentėju
siems. Tėvas pasakodavo apie senelio keliones į Tilžę,
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minėdavo Sudargo kleboną knygnešį Sederavičių. Arba į
Šiaulius, Jurbarko bažnyčiai altorių parvežti. Vis žiemą,
vis rogėmis ir arkliais. Namie buvo šventi paveikslai,
kryžiai kambariuose ir sode, motina su žodžio tarimu
pamokė melstis, sekmadieniai ir šventadieniai būdavo
švenčiami, gegužės ir spalio mėnesiais kalbamas rožinis
ir maldos, kaime visi laidojami su kunigu. Tėvai kone
kas vakarą aptarinėdavo praėjusią dieną. Lyg du reli
gijos, moralės ir etikos profesoriai. Asloje sėdėdamas
sujaudintas klausiausi jų paskaitų... Negailestingų nei
sau, nei kitiems. Jeigu ne taip gyventa.
Trečia – aplinka. Kas tik ateidavo, giminė ar ne gi
minė, pirmiausia pašnekindavo, paglostydavo, pajuo
kindavo mus, mažus vaikus, o tik paskui kalbėdavosi
apie reikalus su tėvais. Taip pat išeidamas. Pakeleivis
ar pavargėlis būdavo apnakvinamas ir pavalgydinamas.
Jurbarkas ypatingoje vietoje. Mažosios ir Didžiosios
Liet uv os, ist or in ių valst yb ės pad al ij im ų, tada trijų
vyskupijų – Kauno, Vilkaviškio, Klaipėdos prelatūros
ar kaip ten dar vadinosi prieš tai, riba. Kazio Bradūno
prašiau, kad atsiųstų tris Broniaus Kviklio „Lietuvos
bažnyčių“ tomus, nes mano vyskupijoje buvo ir Jur
barkas, ir Žagarė. Apie Žagarę žinojau, kad ten gimė
keturvėjininkas Juozas Žlabys-Žengė ir, vėliau, ten
ištremtas vyskupas Julijonas Steponavičius. O čia pat
Šakiai, Raseiniai, Tilžė, Tauragė. Kaimuose gyveno
katalikai ir evangelikai liuteronai. Klišių mokykloje
mokiausi su Adele, Jonu ir Juozu Snapaičiais, Juozu
Mac aič iu – evang el ik ais. Aps ik eisd av om e kat ek iz
mais ir giesmynais – kaip pas jus? Bet laikydavomės
savojo kelio į Dievą. Kaip ir suaugę: eidavo visi kartu
į bažnyčią, nuėję pasukdavo į savas, o išėję vėl eidavo
kartu namo į kaimą – padėti vieni kitiems kaip Dievo
bendrakeleiviai, skirtumus palikę aiškintis viršūnėms.
Po žydų sušaudymo tėvas iš turgavietės parvežė apie
šešiasdešimt žydiškų knygų, pats vos nenušautas. Aš
sunešiau ir sukroviau ant aukšto. Motina turėjo išlai
kiusi savo pradžios mokyklos laiko nutrinamųjų lentelių
ir grifelių. Kai nusibosdavo skaityti lietuviškai iš kairės
į dešinę, vaikai atsinešdavome po storą pilką žydišką
knygą ir toje lentelėje iš dešinės į kairę rašėme hebrajų
tekstus, nieko nesuprasdami. Dabar aišku, kad tarp
tų knygų buvo ir Biblija. Ką mes iš jos tada parašėme,
Dieve? Kai šaudė žydus, mes maži sėdėjome griovyje
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išbėgę iš namų, o tėvas akėjo lauką piktas, kad šaudo,
negalėdamas žodžio ištarti. Su tomis knygomis vokiečiai
1944 m. rudenį padeginėjo mūsų trobas. Turiu vieną, nuo
rasų patvoryje sušlapusią, bet rusišką – „Enciklopedija
Jevreistva“. 1944 m., su sniegais, tėvams bepašaraujant
po tuščią Klaipėdos kraštą, motina ant šiaudų vežimo
parsivežė nemažą ir sunkų geležinį kryžių, radusi nu
mestą Viešvilėje prie sudaužytos evangelikų bažnyčios.
Glėbyje, susivyniojusi į skepetą, kaip tada mane. Tik
daug sunkesnį... Mūsų kryžiai buvo sudegę, apdegė ir
sode. Per laiką šito geležiniai gražūs pastovai suiro,
tačiau patį kryžių išlaikiau.
Ketvirta – auklėjimas ir mokymas. Namie išmokyti
poterių, pradžios mokykloje mokėmės tikybos, pamo
kos prasidėdavo ir baigdavosi maldomis. Mokytojas
Vincas Ždankus net rusams užėjus maldų nenutraukė.
Prie vokiečių buvau paruoštas pirmajai Komunijai ir
Sutvirtinimo sakramentui. Ilgas buvo mokslas. Eidavo
me į Jurbarką per vasaras. Sutvirtinimo sakramentui
kunigas ruošė šventoriuje, sėdėdamas ant storo me
džio kamieno, atstatant bažnyčią po sudegimo. 1942
m. rudenį egzaminavo keli kunigai zakristijoje. Ilgai
egzaminavo. Skirstėmės ir vėl rinkdavomės. Tik ge
rai paruoštus 1943 m. sutvirtino vyskupas Vincentas
Brizgys. Dirbome laukus ir bažnyčion eid av om e su
džiaugsmu. Nuo tėvų aš negavau mušti.
Penkta – ilga sudėtingų laikų praktika. Laimės ir
nelaimės, karas ir taika, partizanai ir žmonių išveži
mai, persekiojimai už tikėjimą. Bažnyčioje po karo per
didžiąsias šventes prie durų sėdėdavo komjaunuolis
ir surašinėdavo visus ateinančius mokinius, o paskui
tokius išsikviesdavo klasės auklėtojas, kartais direkto
rius. Universitete, kariuomenėje taip pat reikėjo melstis
slaptai. Būdavo apsileidimų. Bet aš meldžiausi.
Šešta – Dievo ilgesys. Ne kad visi taip daro ar neda
ro, ne kad garbė ar ne garbė, naudinga ar nenaudinga,
būsiu disidentas, o kad man pačiam reikalinga, bū
tina ir vertinga, nors toks būčiau ir paskutinis. Ne iš
baimės, ne dėl atpildo, o kad mano prieita, išmąstyta,
patirta, gyvenimu pasitikrinta, sužinota ir įsitikinta.
Mes gyvename šeimoje. Nuo 1958 m. neturėjau dantyse
cigaretės ir iš viso išgėriau gal penkis butelius sauso
vyno. Jei nuteistų mirti ir laikytų kameroje kaip kokį
nacių vadą apkrovę svaigalais ir valgiais, neliesčiau,
paimčiau kiek ir ko man reikia bet kada paprasčiau
siai pavalgyti.
Septinta – Šventasis Raštas, teologijos, filosofijos,
dvasinių knygų skaitymas. Taip pat sutikti žmonės.
Apie gyvus ne laikas, norėčiau paminėti kelis mirusius
kunigus. Jurbarke 1943 m. pas mano tetą apsigyveno
gimnazijos kapelionas Edvardas Petrelevičius. Petre
lio slapyvardžiu rašė ir „Židinyje“. Dabar apie jį, ypač
rajoninėje „Šviesoje“, randu visko. Net kad bendravo
su gestapu. Jurbarko klebonas amžinatilsį Mykolas
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Buožius man kartą pasakojo, kad Petrelevičius metė
kunigystę. Po pasitraukimo iš Lietuvos 1944 m. apie
jį radau tik trumpai „Lietuvių enciklopedijoje“. 1994
m. Vilniuje susitikau su monsinjoru Ladu Tulaba, iš
kurio sužinojau, kad Petrelevičius kunigystės nemetė,
tik išstojo iš jėzuitų. Kodėl taip domina šio kunigo liki
mas? Todėl, kad jo 1944 m. paliktos bibliotekos turtai,
Šventasis Raštas (arkivyskupo Juozapo Skvirecko ver
timas), Šv. Kazimiero Draugijos ir Teologijos-filosofijos
fakulteto visos išleistos knygos, žurnalai „Logos“, „Tie
sos Kelias“, „Soter“, „Erranus“, „Atheneum“, „Židinys“,
„Naujoji Romuva“, kiti panašūs leidiniai taip apšarvavo
mano ankstyvos jaunystės mintis, jog nepajėgė pra
mušti komunistinė okupacija, kaip 1944 m. Jurbarką
šturmuojant rusų generolo Usačiovo sunkioji artilerija
nepramušė dotų, kuriuos plieno šarvais apgaubė 1944
m. vasarą vokiečių atvežti prancūzų belaisviai.
Garsusis žydų gelbėtojas, teisuoliu pavadintas, sa
lezietis Bronius Paukštys. Išgelbėjo daugiau kaip 200
žydų, kalėjo gulaguose, ligi pat mirties kas mėnesį turėjo
važinėti į Vilnių ir sovietiniame saugume registruotis.
Kai 1962 m. apsigyvenau gimtajame Kuturių kaime, jis
mane lankydavo. Neradau kitur parašyta, tad norėčiau
čia pateikti patikslinimui, ką jis man pasipasakojo.
1941 m. prie rusų buvęs Kaune Įgulos bažnyčios rekto
rius ir pro zakristijos langą stebėjęs, kaip sunkvežimiai
su išvežamaisiais vienas po kito sukę iš Laisvės alėjos
į stotį, o kiekviename sėdėjo durtuvus atstatę raudo
narmiečiai ir po linksmą žydą – vertėją ar palydovą.
Širdis galėjusi plyšti. Lygiai taip, kaip nuo šaudomų
žydų kančių, todėl pats ir skubėjo gelbėti. Lygiai taip,
kaip enkavedistams galabijant lietuvius po karo, dėl ko
nutarė priešintis. Jo žodžiais – aš Kristaus kunigas.
Pranas Račiūnas, marijonas, taip pat minima („xxi
amžiuje“), kad emgebistų agentai jį vadinę Vatikano
šnip u Liet uv oj e, o Amer ik os liet uv iai nep as it ik ėj ę.
Paradoksas: kgb archyvų tyrinėtojai istorikai rašo,
kad po Juozo Lukšos žuvimo Vakarų lietuviai palaikę
ryšį tik per Joną Deksnį, kgb agentą, o po šio – per
„Tėviškės“ draugiją. Per visą agentūrą! Su Račiūnu
lageriuose buvo mano žmonos brolis mokytojas Jonas
Žilaitis, kuris daugiau kaip dešimt metų iš jo bibliote
kos paskui mums veždavo knygas. Veliuonoje užsidarę
skaitydavome duodami ir patikimam, žinodami, kad
šis gali duoti tokiam pat ir taip toliau. Popiežių encik
likas, Maceinos, Girniaus, Rubšio, Paškaus, Bartho,
Ratzingerio, Tilicho, Maritaino, šventojo Augustino,
Jono Pauliaus II raštus, „Lietuvių Katalikų Mokslų
Akademijos metraščius“, serijos „Krikščionis pasaulyje
ir gyvenime“ tomus, Bažnyčios, krikščionybės, Lietu
vos ir pasaulio istorijas, katalikų autorių psichiatrų
bei psichologų ir sociologų raštų, teologijos ir filosofijos
knygų, Nepriklausomybės meto leidinių, lenkų Znak
leidyklos knygų, savilaidos išleistų daugiatomių „Dog
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Tikėjimas ir netikėjimas

matinė teologija“, „Dvasios kultūra“ arba lietuviškai
tokių, kaip dabar pakartotos Krolio „Jėzaus pėdomis“,
Lellote’s „Gyvenimo problemos sprendimas“, „Lietuvos
Katalikų Bažnyčios kronikos“ numerių... Paluobiuose
klebonaudamas Račiūnas vadovavo vienai iš dviejų

teisiant dabar arkivyskupą Sigitą Tamkevičių apsistojo
su palyda trumpam pas mus. Man eiti nepatarė, žino
damas, ką darau. Pamatysi, broli, kokį širšyną ir taip
aš tau priviliosiu. Kai palydėjome su žmona į troleibusų
stotelę Mickevičiaus gatvėje (kur Estijos ambasada),
belaukiant paklausė: ar matai ką nors? Sakau – netrum
pai čia gyvendamas pirmą kartą pamačiau šitiek jaunų
vyrų gelsvais apsiaustais: vieni eina į tą pusę, kiti į kitą,
ties cerkve stovi lengvasis automobilis ir trys tokie pat
šnekasi į nieką nekreipdami dėmesio, dar kiti į kiemus
eina (o iš ten kiti išeina), prasilenkdami nesišneka, bet
viskas lyg surežisuota. Kunigas nusijuokė, atvažiavo
troleibusas, atsisveikinome apsikabinę. Tie bebruzdą
su gelsvais apsiaustais pranyko kaip širšės, tik vienas
apygarbanis taip netikėtai išdygo vaidindamas praei
vį ties pat manimi ir įžūliai atsisukęs nužvelgė veidą
skvarbiomis piktomis akimis. Saugumiečiai prieina
dramblio žingsniais.
Mano tikėjimas paprastas ir kaip gyvenimas. Jį formavo ne rašytojai su menininkais, o absurdas, kuriame
išlikdavau gyvas. Rašytojai su menininkais nebent
perspėdavo, kad be tikėjimo pats likčiau absurdas.
Ar šiuolaikinėje literatūroje (užsienio ir Lietuvos) re
ligija dar daro poveikį kūrybai? Ir kaip? Ar egzistuoja
krikščioniškoji literatūra?

Jonas Juškaitis. Onos Pajėdaitės nuotrauka

slaptųjų kunigų seminarijų. Dabar minima, kad per šį
kunigą velionis kardinolas Vincentas Sladkevičius pri
sijungė prie marijonų. Dar priespaudos laikais. Žmonos
broliui Račiūnas sakydavosi, kad turįs užsienio pasą ir
gresiant suėmimui išvažiuotų į Ameriką pas motiną,
todėl veikiąs savo pogrindžio štabe kiek kitaip, negu
kiti. Aš kunigą Račiūną mačiau tik vieną kartą, per
pirmąjį Sąjūdžio suvažiavimą.
Jurbarko vikaras, paskui Siesikų klebonas Algirdas
Mocius, ypatingas kunigas, kaip rašoma, partizanų
kapelionas ir lagerių didžiadvasis, tikras ganytojas.
Su juo teko pačiam bendrauti. Ilgametis dvasios vadas,
nuodėmklausis, patarėjas, nušvietėjas to, kas nesu
prasta ar neišsiaiškinta iki galo, spragų užtaisytojas,
orientuotojas į tikrąjį šiuolaikinį Bažnyčios mokymą,
Eucharistiją, nuodėmės sąmonės supratimą, galimybę
su Dievo malone pasikeisti, asmenybės ugdymą, gyve
nimą ir veiklą okupacijos sąlygomis, savęs pažinimą,
maldos būdus ir išpažintį. Šis kunigas išmokė, kaip
gyventi tarp neturinčių pašaukimo, netikrų ar užver
buotų kunigų. Iš jo detaliai sužinojome, kaip Lietuvoje
smaugiama Bažnyčia. Mūsų dienomis archyvų tyrinė
tojai tą ir patvirtina dokumentais. Atsimenu, Vilniuje
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Aišku, daro. Ne vien krikščionybė. Lietuvoje taip
pat išleista tokių knygų. Vieni kuria iš savo religijos
kaip tikintys, kiti kaip religijomis besinaudojantys,
net sav ot išk ą šam an izm ą sup ūt ę, kit i paš iepdam i
pseudoreligingumą ir prietarus, dar kiti, tiesiogiai ar
netiesiogiai, prieš religiją. Gaila, kad neišleidžiama net
lietuvių krikščioniškosios literatūros antologija. Kiek
pažįstu, būtų neplona ir vertinga knyga. Pamatytume,
ką parašę ne tik praėjusių laikų ar laisvėje gyvenę,
bet ir okupuotos Lietuvos poetai. Girdėjau, kaip per
„Laisvąją Europą“ rašytojas Algirdas Landsbergis labai
teigiamai atsiliepė apie holokaustui mūsų poetų skirtą
antologiją „Mirtis, Rečitatyvas ir Mėlynas drugelis“,
kuri Lietuvoje nepastebėta. Todėl, kad nieko ta tema
nerašė sovietinio aukso amžiaus tautos numylėtiniai.
Pasigirdę balsų užjūryje, esą ne tokias knygas reikia
leisti, o apie savo tautos genocidą. Prašom tik leisti!
Bus dešimt kartų storesnė ir – tų pačių autorių, kaip
ir apie holokaustą. Pasižiūrėkite, kas ką ir kada pa
rašė – ir apie savo tautos genocidą, ir apie Dievą: taip
pat rasite tų pačių autorių... Per „Mažąją studiją“ po
kardinolo mirties pasigirdo, kad Lietuvoje nėra įrašy
ta esminio pokalbio su kardinolu. Per dešimt metų! O
ar yra esminių pokalbių su dar gyvais partizanais ir
politiniais kaliniais? Užtat laisto esminį vandenėlį į
trečiąjį tūkstantmetį įsiamžinimui didieji gražbyliau
tojai ir auksaburniai, išvaizdūs valdininkai ir visokie
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„mongoliukai“. Ar tyčia taip daroma, ar iš apsileidimo?
Kas iš esmės žino, kad ir mūsų šimtmetyje yra krikščio
niškoji kūryba vokiečių kalba – krikščionių mąstytojų
bei rašytojų, katalikų, protestantų bei krikščionybei
artimų? Pavyzdžiui, Karl Barth, Romano Guardini,
Hans Carossa, Reinhold Schneider, Werner Bergengru
en, Getrud von Le Fort, Albrecht Goes, Stefan Anches,
Elisabeth Langgässer, Luisa Rinser?..
Kritika Jus laiko meditacinės lyrikos kūrėju. Kokias
filosofines, teologines idėjas ir iš kokių mąstytojų
perėmėte? Kokią įtaką Jums darė egzistencializmas?
Kartą per pamokslą girdėjau kunigą sunkiai aiški
nantį Evangelijos vietą – kas laikosi mano įsakymų, tas
pasilieka manyje ir aš jame pasilieku. Kai pievoje žiūrė
jau į žoles, kaip jos susimaišiusios, rausvais, geltonais,
violetiniais, mėlynais, baltais sudėtingais žiedais žydė
damos ir vienos kitų nestelbdamos pasilieka šviesoje,
o šviesa pasilieka jose, atrakinusi žiedus, – skirtingos,
bet visos vienoje šviesoje, kuri iš tikrųjų balta, man at
rodė, taip tinka tai Evangelijos vietai ir žmonėms, jog
pasinaudojau eilėraštyje „Prieš amžiną žemės rytojų“.
Arba tykiais vakarais rugsėjyje stebėdavau apsėtus ir
suakėtus laukus, kuriuose netikėtai pakildavo koks
besisukančių dulkių stulpas ir bėgdavo kaip žmogus
per tuos laukus, kol pranykdavo prieblandos tolumoje.
Atrodė – kur nori dvelkianti dvasia pasigauna žemės
dulkes žmogaus kūnui, prabėgančiam per gyvenimą su
savo siela. Matydamas sudūžtančią snaigę stebėdavaus,
kaip ji sudūžta, bet lieka jos nematoma tvarka, kiek
tik snaigių netvarkingai sudužtų. Kai iš tamsiausių
debesų krisdavo baltas sniegas, eidamas per jo tyru
mą susimąstydavau, ar ne iš sunkiausių ir tamsiausių
gyvenimo valandų taip šviesus pasirodė man Dievas, į
kurį gali savo pėdas pakreipti. Po žemę vaikščiodamas
rašau apie viltį. Ir viskas. Su egzistencializmu mane
„Židinyje“ supažindino Juozas Girnius  beveik dar vai
ką. Paskui buvo sudėtingų knygų. Tačiau yra mano
paties egzistencija, apie kurią bent čia patylėčiau, bet
kai nuolat per Lietuvos radiją girdžiu krikščioniškųjų
švenčių supagoninimą ir slaptai skleidžiamą ateizmą,
pasisakysiu tiek: sunkiausiomis savo valandomis į bet
kokius nemalonumus aš atsakau tyliu giedojimu savo
mintyse: garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventąjai Dva
siai! Nuolatiniu tyliu giedojimu savo mintyse.
Kokį jaučiate ryšį su Jurgiu Baltrušaičiu? Kuo Jums
artima jo būties samprata?
Apie Jurgį Baltrušaitį seniai esu prašomas parašyti,
bet privengiu. Kadangi pats iš tokio paties kaimo, po jo
tėviškę mažas bėgiojau, prisiklausiau visko iš jo gimi
nių ir archyvarų. Tad pasuksiu kalbą kitur: atsimenu
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kulant spragilais, paskui arklinėmis kuliamosiomis,
pas mus vad in am om is būgn ais, pask ui rausv om is
didžiulėmis kuliamomis su motorais, paskui kombai
nais. Šitaip keitėsi visi darbai, o juos pats kaime per
gyvenimą dirbau. Miestuose užaugo miesčioniukai,
kurie viską vertina pagal madas, nuolat perkamus be
sikeičiančius ir išmetamus daiktus. Taip ir į literatūrą
žiūri. Aš savo gyvenimo atsiminimų negaliu mėtyti
kaip jie daiktų, nors jie matys tik spragilą arba kom
bainą, nes už daiktų nemato būties vientisumo. Todėl
su Baltrušaičiu jaučiu tik tokį ryšį, kad mudu vienodai
atgyvenę ir nereikalingi. Ypač kai ir vienam, ir kitam
pasaulis dar kaip našlaitystė. Nuo pat 1972 m. rinkinio
„Mėlyna žibutė apšvietė likimą“ mano poezijoje paslėpta
krikščionybė, modernia poetika, krikščioniška etika ir
tautine dvasia atmestas sovietmetis, o dabar per visą
dešimtmetį prosovietiniai literatūros vertintojai nutyli
mano kūrybos turinį.
Kaip Jūsų kūrybą formavo Jūsų versti poetai, pvz.,
Raineris Maria Rilke? Pagal ką juos pasirinkdavote?
Sunku pasakyti. Formavo – gal ir tinka, nes iš vidaus
privalai pats savo viską turėti. Kaip žinote, leidyklo
je guli stora mano poezijos vertimų rinktinė, kadangi
nėra pinigų. Japonų senieji poetai, Goethe, Hölderlin,
Heine, Nietzsche, George, Rilke, Trakl, Carossa, Norwid, Lorca, Lermontov, Jesenin, Mandelštam. Apie 50
autorių. Nebūtinai krikščioniški, bet gerų poetų geri
eilėraščiai. Pagal tai rinkausi ir autorius. Man patinka
trumpi, prasmių kupini ir grakštūs eilėraščiai. Negalė
čiau pasakyti, kurie mano vertimai geriausiai pavykę,
gal tik išdrįsčiau tarti (nes versta kelių), kad Goethe
„Mylimo artumas“, Lermontovo „Kalnas“, Rilke „Tave
randu visuos daiktuos“, „Pantera“, Traklio „Žiemos
vakaras“, Jesenino „Šagane tu mana, Šagane“, Lorcos
„Amparo“ už mane geriau kol kas kiti neišvertė. Rilke
nėra krikščioniškas autorius. Rinkausi jo krikščionybei
artimą kūrybą. Be to, verstieji ne visi jo eilėraščiai man
patinka. Verčiau ir iš reikalo, nes anuo metu Maskvos
grėsmė buvo didesnė, negu dabar, bent Rilke uždraus
ti. Tiesiogaukojausi, kadangi „Vagai“ 1975 m. reikėjo
sudaryti knygą. Prašydamas nedėti tų, kur gal nieko
neišeis, dirbsiu ir veltui. Bet nepavyko atkalbėti. O lyg
tyčia iš tų ir atsirenkama mokykloms. Nesuprantu,
kodėl nepasitariama su vertėju, kaip nesuprantu ir
man prirašomo būtinai Rilke’s poveikio. Niliūnas savo
„Dienoraščio fragmentų“ antrojoje knygoje samprotau
ja apskritai apie vertimus. Bet poezija neišverčiama,
originalas vienas, o visi vertimai – tik bandančiųkita
kalba padirbiniai. Rilke tikrai geras poetas, ką apie jį kas
bekalbėtų, gal tik perdaug prirašė ir per kruopščiai gy
vendamas rašė. Jo eilėraščiai, kaip „Toks vienas namas
kaimo šio gale“, „Ruduo“, „Rudens diena“, „Vienatvė“,
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„Pantera“ mane stebino, „Sonetų Orfėjui“ geriau niekam
neversti, o „Duino elegijų“ visai neliesdavau – palieku
snobams. Rilke pasiekė ir gražios poetiškos išraiškos,
ir tikrumo. Pavyzdžiui, „Vienatvė“. Versdamas galvo
davau – iš kur visa tai? Laiškuose radau, kad pašiurpo
Bremene: turėjo tuojau išbėgti, nes tas miestas bega
linėje lygumoje prie begalinės jūros vandens lygumos.
Tikrai pasibaisėtina.
Šiuolaikinėje literatūroje Dievą tarytum pakeitė
„niekis“, „tuštuma“. Ar Dievas tapo beprasmis, ar jis
tiesiog apeinamas, ar jis tapo kalbos problema?
Jeigu Dievas apeinamas, nereiškia, kad Dievo nėra.
Jeigu Dievas kalbos problema, nereiškia, kad būtinai
ten ir Dievas. Nerimta, kai rašytojas apsiskelbia religi
jos išradėju ar Dievo nebuvimo patvirtintoju. Rašytojas
išgyvena Dievą išpažindamas religiją. Čia ir pasirodo,
kiek tikras ir kūrybingas, nes gali gelme praturtinti
žmonijos patirtį. Ir visiškai šėtoniška – klastoti Dievą.
O mūsų laikų ateizmą taikliai nusakė Juozas Girnius:
Dievas pripažįstamas kaip kažkoks visatos valdovas,
bet neįsileidžiamas į žmogaus gyvenimą. Taip Dievas
ir pasidaro beprasmis. Pasaulį dabar užvaldę pinigai.
Lietuvoje paplitusi dar, pasakyčiau, ir besąmonė, kai tas
pats žmogus be išpažinties atgailos eina Komunijos ir
gyvena lyg bedievis. Tai už savo veiksmus neatsakingo
materialistinės sistemos auklėtinio savotiški nesusipra
timai, iš kurių kūryboje pasidaro net kliedesiai.
Esate rašęs: „gyvenimą dainuot man tereikia gim
tosios kalbos ir Dievo dvasios“. Kaip Jūs suprantate
krikščioniškąjį dvasingumą, beje, dažnai pateikiamą
trivialiai? Kaip jį įkūnyti literatūroje?
Dievas tas pats per laikus, laikų atrandamas ir atras
tas. Savo esybe nesikeičia ir žmogus, nuolat keisdamas
savo išradimus. Kalbėdamas apie Dievo dvasią, turėjau
galvoje dvasingumą per Kristų. O ką poetas gali be
kalbos? Man labai miela Heideggerio mintis, kad mes
vaikštome žodžių dienoje. Tikras stebuklas ir didžiausia
Dievo dovana mums – kalba. Patirto, atrasto, sužinoto
neįvardiję ir nepasakę – nieko nežinotume nei vieni
apie kitus, nei apie viską. Žodžiais apsišviečiame, nes
liktume aptemę. Žmonės ir Dievą nusako savo laiko
žodžiais. Taip naujinasi kūryba. Kaip kas ką apie kal
bos galimybes kalbėtų, tačiau ir tuos abejojimus tegali
pasakyti kalba. Galimi ir didžiųjų mistikų patyrimai,
pavyzdžiui, Teresės Avilietės, gal ir anapus kalbos.
Poetas viskam ir visada teturi kalbą, lyg tarpininkas
tarp Dievo ir pasaulio. Tikras dvasingumas išreiškia
mas labai paprasta ir labai švaria kalba:
Vakare žiogeliai skalins,
Leisis saulė balsgana.
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Prasiskirs rugiuos kūkalis,
Man jo vieno bus gana.
Pamėginkite šį Aisčio posmelį išversti iš jo poetinės
kalbos į kitų kalbų poetines kalbas, nepadarę iš jo ba
nalybės.
Ar religija nedidina nepasitikėjimo gyvenimu, ar
neužliūliuoja, neguodžia kartais tuščiais pažadais?
Religija reikalauja, skelbdama, kas tikrasis gyveni
mas. Laisvai apsisprendusiam ir pažinusiam dvasios
persvarą prieš materiją taip lengva Dieve judėti, kaip
vandenyje. Kam religija didina nepasitikėjimą gyveni
mu ar guodžia tuščiais pažadais, tie vargu ar iš viso ją
yra supratę. Gegužės 31 d. per Lietuvos radiją girdėjau
pokalbį su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi: nors 80
nuošimčių lietuvių laikomi katalikais, bet iš jų tik 10
nuošimčių lanko bažnyčią, o iš tų 10 tik10 nuošimčių
tikri katalikai... Tas pat pasakytina ir apie kunigus.
Lietuvoje dar niekada tiek daug nebuvo Šventojo Rašto
ir tiek daug negyvenimo pagal Šventąjį Raštą. Žmonės
prieš kokį renginį bėga į bažnyčią dėl akių, netikėdami
Seime prisiekinėja Dievu. Atsimenu, 1945 m. auklėtojas
mūsų visą klasę prievarta surašė į pionierius. O atėjo į
susirinkimą būsimasis poetas, tada komsorgas, Vladas
Grybas ir po vieno mokinio pasiskundimo visus apklau
sė iš naujo, paliko tik laisvai norinčius. Ar ne 6 iš 60.
Lygiai tas pats ir dabar, tik atvirkščiai. Čia vertybinė
problema. Kam religinės vertybės nėra vertybės, tam ir
gyvenimo nėra. Pas mus dar toli gražu net ligi vertybinio
apsisprendimo. Paprasčiausiai žmonės traukia degtinę
per šiaudelį ir dūmus per cigaretę savo instinktuose.
Kaip poezija gali padėti traukti žmogų iš nuodėmės, iš
„prometėjiško egoizmo“ (I. Drewitz)? Ar tebeaktualus krikš
čioniškas tikrovės interpretavimo, perteikimo būdas?
Kai žmonės vieni kitų mažiau pradėjo bijoti su nepri
klausomybės atkūrimu, apie 18 laiškais, susitikimuose,
besikalbant prisipažino, kad mano poezija jiems padėju
si. Už mane talentingesnis poetas sakosi, kad jaunystės
krizėse prisikėlęs su mano pirmosiomis knygomis. Iš
vieno žurnalisto išgirdau, kad buvo tiek prasigėręs, jog
paliko šeimą, žlugo kaip žurnalistas, o beskaitydamas
vėl atsitiesė. Paralyžiuotasis dėkoja, kad susirado mano
knygas. Tai lengvesnieji atvejai. Nežinome, kiek mūsų
kūryba padaro žmonėms gera, o kad bloga darytų, tur
būt nenorime nė vienas. Jeigu žmogų pakelia, tai esama
pakeliančios galios. Nei „prometėjiškas egoizmas“, nei
„optimizmas“, nei „sveikas protas“ man pačiam nebūdavo
keliamoji meno galia. Tą poezijos galią matydavau net
liūdesio šviesoje, tik tas liūdesys vadintinas dieviškuoju
liūdesiu. Pas mus būdavo verčiami komunistavimo ir
indėniškos mistikos pilni Lotynų Amerikos romanai, o
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dabar taip pat skleidžiamos nuotaikos, kad menininkas
būtinai turi voliotis. Duodami net pavyzdžiai, kaip toks
ir toks tokiais ar tokiais laikais besivoliodamas sukūrė
šviesos. Bet kodėl patys nesukuriate? Gal tas tada besi
voliodamas per savo kūrybą prisikėlė, o jūs juo prisiden
gę teisinate savo išsivoliojimus? Nauja esą tik tai, kas
dabar be saiko mėgdžiojama iš Vakarų. Nejaugi? Jeigu
ten jau išrasta ir kiek tas mėgdžiojimas gali trukti? O
man kaip naujinasi keliančioji šviesa? Pavyzdžiui, man
šviesi Henriko Radausko poezija. Papasakojau kartą
Jurgio Blekaičio atsiminimus vertėjui Dominykui Ur
bui, kad indiferentas Radauskas, Blekaičio žodžiais,
buvo labai taktiškas ir tolerantiškas tikintiesiems. Ką
tu! – nustebo Urbas. – Šidijos iš visko…! O Aleksys
Churginas sakydavo, kad Radauskas buvo netikintis,
bet labai mėgo skaityti šv. Augustino „Išpažinimus“ ir
vienas nueidavo dažnai patylėti į bažnyčias... Jie visi
trys pažinojo Radauską, o aš tik jo poeziją.
Jūs ne kartą esate pasisakęs opiais visuomenės klau
simais, kai „žmonės siunta ir kvailėja“. Kaip, Jūsų
nuomone, įmanoma užbaigti dabartinį „tautos tylų
pilietinį karą“?
Siunta, kad kvailėja, o kvailėja, kad siunta. Toks ir
tas tylus pilietinis karas. Kada ir kuo jis pasibaigs, aš
nežinau. Man patinka Françoise Thom. Aš jos nemačiau,
bet lyg vienas kito mintis skaitytume: ką aš pasakau
iš nujautimų ir stebėjimų gyvendamas, ji pasako pa
tvirtindama dokumentais, nes prie jų prieina. Sojūzas
išprovokavo Reichą, nes ir Vokietijoje galėjo pasidaryti
Sojūzas. Rusijoje taip prigijo Vakaruose sugalvoto ko
munizmo žmėkla, jog ir šiandien vienintelė Rusija ne
sidomi pasaulyje sensacinga komunizmo nusikaltimų
„Juodąja knyga“. Lietuva neapginama, todėl dar prieš
karą pasidalinta, po karo apstatyta, pritiesta kelių per
nušluotą kaimą – seniai paruošta integracijai. Dabar
Amerikos ekspertai per savo radijus skelbia, kad ir gy
ventojų šiame regione naujam tūkstantmečiui prasidė
jus turėtų sumažėti per pusę. Taip sunkiai gyvenant...
Žodžiu, ateis laikas tylų pilietinį karą pakeisti į patogų
prekybinį traktą, nes mes tik perėję į du tolius iš Rilke’s
eilėraščio „Toks vienas namas“. Ką sakydavo valdžia
apie Basanavičiaus, Kudirkos ir kitų kūrybos leidimą
pirmaisiais pokario dešimtmečiais? Dar ne laikas, tau
ta nepriaugus, ateis laikas – ir bus išleista. Tada būtų
darę poveikį tautai, o dabar nedaro, nes atėjo laikas,
kad padaryti jau nebegali. Priaugino tautos! Leidžiami
dokumentai, atsiminimai, liudijimai apie istorijos tikrą
tiesą, bet Lietuvą savo rankose turi komunistų su kagė
bistais, nomenklatūrininkų ir kriminalinių nusikaltėlių
jungtinis kapitalizmas. Ar bus kam tuos skelbiamus
gausius duomenis susisteminti ir giliomis išvadomis
nuginkluoti „kariaujančius“?
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Ar nukrikščionėjusioje Lietuvoje, kaip ir Vakaruose,
regime būdų, kaip atgaivinti krikščioniškąją kultūrą,
krikščioniškąją demokratiją?
Aš Vakaruose negyvenau, net nebuvau, nežinau, kiek
jie nukrikščionėję. Matau tik nukrikščionintus dalykus,
plūstančius iš Vakarų. O Lietuvą pažįstame patys: nuo
ekskursantų į Romą iki tragiškos smuikininko mirties.
Reikia dirbti krikščionišką darbą ir padėti dirbantiems.
Net stebina, kad taip katalikai nesirūpintų savo žmonė
mis. Kartais atrodo, jog jie gyvena visi pagal Teilhardą
de Chardiną. Anot Maceinos, vienintelį krikščionį, pa
rašiusį himną materijai... Per dešimtmetį juk pasirodė,
kas kiek tikri. Juos reikia ir palaikyti, kad išliktų gyvoji
krikščioniška kūryba ir kultūra, nes, nykstant, praeities
ir pasaulio eksponavimai neišgelbės.
Kai kūrėsi Krikščionių demokratų partija, buvau
kviečiamas, bent garbės nariu, prašomas redaguoti
„Apžvalgą“. Kaipo senyvas poetas, nestojau, nesutikau.
Sakau – ką aš darysiu, nes galite atkurti partiją, įsteig
ti laikraštį, bet iš kur gausite krikščionių demokratų?
Nestojau kviečiamas ir į konservatorius. Esu ir būsiu
nepartinis, bet einu su krikščionimis demokratais (par
tija), konservatoriais (išlikusiais) ir politiniais kaliniais
bei tremtiniais. Konservatoriams kuriantis vienas rim
tas istorikas, patriotas ir inteligentas, man aiškino: tik
pagal ištikimybės sąrašą, tvirti ir tikri. Atsakiau – taip
darydami tegalėtų rinkimus laimėti gal tik 2020 metais,
o dabar bus ir tokių, ir – ims ką pagriebs, stos visokių,
nes reikia laimėti. O kas bus paskui – pamatysi.Pagal
tikimybių teoriją... Pagal ištikimybės sąrašą, sakau, te
galėtų kurtis tikKrikščionių demokratų partija, nes jai
nėra kur skubėti, ir su šitokia Lietuva ji net laimėjusi
nieko nepadarytų. Ypač kai pasaulyje ateina į valdžią
aplinkui ne jos socialinės programos galimybių jėgos.
Albertas Zalatorius primindavo, kad Lietuvą visada
gelbėdavo tik nepartiniai. Velionis Zalatorius ir tei
sus: kai partiniai laisvėje prisidarydavo, juos puldavo
kritikuoti nepartiniai, o kai nelaisvėje partiniai pa
bėgdavo į Rytus ar į Vakarus, pasilikę priešų puolami
nepartiniai už Lietuvą guldydavo galvas. Aš ne prieš
partijas. Tačiau pas mus dar tik viena partija – bet
kokios partijos tų pačių pastangos per partijų gausybę
ir skaldymus išsilaikyti. Tas 10 nuošimčių ne iš 80,
o iš 10 nuošimčių katalikų dar išeikvoja jėgas ne dėl
krikščioniškosios demokratijos, o dėl elementariausių
žmogaus teisių mūsų komunistų su kagėbistais, no
menklatūrininkų ir kriminalinių nusikaltėlių demok
ratijoje. Ar daug, tikinčių ir netikinčių, išdrįstančių
sau prisipažinti: kiek pats kolaboravau, o kiek buvau
visuot inio kolaboravimo dalyvis, kiek naudojausi
okupacijos teikiamomis galimybėmis. Žmogui duota
auginti varpas ir vynuoges, kad žmogus taptų duonos ir vyno dvasinis augintinis.
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tema: literatūra ir religija

Kodėl teologijai būtinas susitikimas
su literatūra?
Karl-Josef Kuschel

Nes mes šioje žemėje nesijaučiame kaip namie
Heinrich Böll

Pradėsiu nuo savęs, juk, šiaip ar taip, teologinis mąsty
mas randasi ne kaip besubjektis ir belaikis. Iš pradžių
norėčiau papasakoti, kas nutiko man pačiam – kodėl
ėmiausi teologinės poetikos. Mat teologinis teorijos
kūrimas taip pat yra atsakas į egzistencijos bei visuo
menės išmėginimus.

1. Atsitikimas, sąlygotas tikėjimo
naivaus tikrumo
Mano pažintis su poetais prasidėjo anksti, dar sep
tint o deš imtm eč io pab aig oj e. Mok iaus i pask ut in ėj e
gimnazijos klasėje. Vieną dieną gimtosios kalbos mo
kytojas, kurį labai gerbiau, pradėjo iš eilės klausinėti
visus mokinius, ką jie ketina studijuoti, kai išlaikys
abitūros egzaminus ir baigs mokyklą. Man taip įstrigo
į širdį jo reakcija į mano atsakymą: „teologiją“, kad aš
dar ir dabar visa tai puikiai prisimenu. Išgirdęs mano
atsakymą, kuris jam nebuvo netikėtas, mokytojas prieš
visą klasę (dėl to labai sumišau) spontaniškai padekla
mavo Goethe’s „Fausto“ posmelį, nuskambėjusį tiesiog
draugiškai ir atvirai:
Čia šunkelių tiek daug, jog tik žvalgais,
Bijodamas nuklysti kur į šalį.
Čia net balzamas atmieštas nuodais,
Kurių žmogus nė pastebėt negali.
Goethe – jis turėjo slaptą mintį – šiuos žodžius įdėjo
į Mefistofelio lūpas. Juos ištaria velnias, šmaikščiai
šnekučiuodamasis su mokiniu, nežinančiu, į kurį fakul
tetą jam užsirašyti. Taigi aš – naivus, nes ir aš buvau
mokinys – turėjau išgirsti perspėjimą: teologija – tai
mokslas, kuris neabejotinai labiau negu kiti mokslai
gali žmogų nuvesti „šunkeliais“, ji yra pavojingesnė ne
gu visi kiti dalykai. Mat ji pilna „nuodų“, pavojingesnių
už kitus todėl, kad jų iš pradžių neįmanoma pajusti.
Tad ar tik nebus teologija dalykas, tolygus ligoniams
skiriamiems vaistams?
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Tik vėliau supratau, kad šiame Goethe’s ketureilyje
suponuojama visa Naujųjų amžių religijos kritika in
nuce. Kad Ludwigas Feuerbachas ir jo projekcijos teo
rija, Karlas Marxas ir jo paguodos teorija bei Sigmundas
Freudas ir jo sapnų teorija tik sustiprino tai, kas čia
glūdėjo kaip daigas. Taigi pradėjęs teologijos studijas,
jau buvau įspėtas, ir šis perspėjimas iki šiol daro įtaką
manajam teologijos pomėgiui.
Laikui bėgant, įsitikinau: kaip tik teologijai būti
nas imanentinio abejojimo savimi potencialas. Šis jai
imanentiškas abejojimas turėtų kilti ne iš racionalaus
skepticizmo, o iš Dievo nesuvokiamumo baimės. Kiek
viena teologija pavojinga, nes kuria paviršutinišką
tikrumą, per daug greitai suteikia prasmę ir paguodą.
Diev o mįsling um ą nustelb ia vad inam oji „juslių pa
siūla“. Iš baimės „pasidaryti abejojančiam“ daugelis
vengia susidurti (arba suvesti kitus) su dažnai ramybę
sutrikdančia Dievo tiesa, kuri labai dažnai prieštarauja
tam, ką mes vadiname savuoju žmogaus „protu“. Tarsi
„Dievas“ būtų žmogaus klausimo apie prasmę numal
dymas, o ne gąsdinanti, leidžianti giliai įžvelgti tiesa
apie žmogų. Manyčiau, Goethe turėjo omenyje štai ką:
teologija pernelyg greitai pavirsta „balzamu“, žmonėms
dar nespėjus negailestingai nustatyti savo ligos arba
susidurti akis į akį su Dievo tiesa. Kalbos apie Dievą
pernelyg lengvai panaudojamos uždengti savosios eg
zistencijos bedugnę, išstumti evoliucijos prieštaravimus
bei istorijos absurdiškumą.
KARL-JOSEF KUSCHEL (g. 1948) – Tiubingeno un-to katalikų
teologijos fakulteto profesorius, dėsto kultūros teologiją ir re
ligijų dialogą ir yra vienas žymiausių teologijos ir literatūros
santykių tyrinėtojų. Svarbiausios knygos: „Ich glaube nicht,
das ich Atheist bin. Neue Gespräche über Religion und Lite
ratur“ (1992), „Vielleicht hält Gott sich einige Dichter. Litera
risch – theologische Porträts“ (1996), „Im Spiegel der Dichter.
Mensch, Gott und Jesus in der Literatur des 20. Jahrhunderts“
(1997), „Jesus im Spiegel der Weltliteratur. Eine Jahrhundertbi
lanz in Texten und Einführungen“ (1999). Specialiai „Naujajam
Židiniui-Aidams“ parašytą straipsnį iš vokiečių k. vertė Giedrė
Sodeikienė.
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Tačiau tai, kad ir savojo orumo vardan galima atsisa
kyti skubotai įgyto tikrumo bei paguodos, mano įsitiki
nimu, niekas neįstengė papasakoti taip sukrečiančiai,
kaip Albert’as Camus knygoje „Svetimas“, su kuria
susidūriau dar tik pradėjęs studijuoti. Iš pat pirmo kar
to man padarė gilų įspūdį, kad šio apsakymo „herojus“

Eglė Vertelkaitė. Maldų knygelė. 1991. Ofortas

Merso, kuris, pasibaigus teismo procesui, – šis jam taip
ir lieka nesuvokiamas ir mįslingas – nuteisiamas myriop ir dar sėdėdamas mirtininkų kameroje atstumia
paguodą, kurią jam ketina suteikti Bažnyčios atstovas. Vargu ar kuri nors kita literatūros scena kada
nors taip gyvai stojosi mano akyse: kai kunigas ap
lanko kalinį kameroje, kad su juo pasikalbėtų apie
artėjančią mirtį, apie nuodėmes ir Dievo teisingumą,
Merso atsisako bet kokios religinės pagalbos ir savo
ruožtu pats užsipuola kunigą dėl jo neišmoningo kie
tumo ir tikėjimo tikrumo.
Man – o aš užaugau naivaus religingumo aplinkoje –
ši scena iš pradžių buvo negirdėja provokacija. Žmogus
atsisako religijos teikiamos paguodos! Ką tai galėtų
reikšti? Ateisto nenuovokumą? Šventvagio aroganci
ją? Neviltin puolusio žmogaus depresiją? Tik po kurio
laiko supratau, kad šios ateizmo atžvilgiu kritiškos
kategorijos, kurios man buvo įskiepytos, yra bejėgės
prieš šį tekstą. Mat čia žmogus atsisako religinės pa
guodos ne todėl, kad yra nevilties apimtas, neišmanėlis arba pasipūtėlis, o kad jam būdingas savosios
vertės, išdidumo jausmas. Šiuo atveju tas žmogus de
monstruoja savivoką absurdo horizonte. Dėl absurdo
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nesigailima, o visiškai aiškiai jam pritariama. Šiame
tekste tiesiog apverčiama aukštyn kojomis man žinoma
schema: mirtininko požiūriu, kaip tik tikintis kunigas
egzistuoja „kaip miruolis“. Kaip tik netikintysis savo
mirties akivaizdoje gyvena kone religiniu tikrumu. Iš
„ateities gelmių“ atvilnija tamsus dvelksmas, kuris visa
padaro vienodai galiojantį! „Ateitis“ šiuo atveju reiškia
ne transcendenciją, o mirtį. Kiekvieną kartą, kai skai
tydavau šią istoriją, pats to nenorėdamas, stodavau
„svetimo“ pusėn. Kodėl?
Pamažu supratau, kad šis tekstas buvo teisus atmes
damas tikėjimą, kuris per daug lengvai įgyja trans
cendentinės prasmės viltį. Pirmučiausia supratau, jog
didesnis tiesos draugas buvo svetimas, tas, kuris labai
blaiviai „atstatė kaktą“ gyvenimo brutalumui ir chao
tiškumui. Šis žmogus negailestingai pripažino: žmonės
privalo gyventi iš esmės be paguodos, maža to, jų orumas
ir išdidumas reikalauja, kad jie ne dėl savo puikybės
neigtų religijos teikiamą paguodą, kuri, tiesą sakant,
tik nuramina pažadais. Daug didesnė tiesa – žinoma, tai
daug sunkiau ir baisiau – galutinai palaidoti religines
viltis kaip saviapgaulę!
Vis dėlto nors jaučiu didelį prielankumą tam Merso,
kuriam pasaulis toks svetimas, tačiau apskritai aš jo
niekada taip ir nesupratau. Ar per visą jo absurdišką
gyvenimą visa ateitis jam buvo slogus dvelksmas? Kad
ir koks gražus bei poetiškas būtų šis paveikslas, jis
neįstengia nutildyti manyje knibždančių klausimų, ku
riuos aš noriu užduoti tam gyvenimui. Dažnai klausiau
savęs, kodėl Merso niekada nepuola ieškoti priežasties,
dėl ko jo gyvenimas absurdiškas. Kodėl mirties nuosp
rendžio akivaizdoje, nuosprendžio, kurio jis neįžvelgia,
kuris tik dar labiau sustiprina jo gyvenimo absurdiš
kumą, jis neprotestuoja prieš mirtį? Kodėl jis ramiai
sėdi kameroje, kodėl jo agresyvumas nukreiptas tik
prieš religinį guodėją? Kodėl jis nerodo tokio pat agre
syvumo savo gyvenimo absurdiškumo atžvilgiu? Kodėl
jis nekelia „maišto“? Juk šį žodį Camus mokėjo įrašyti
savo filosofinės programos vėliavoje! Taigi kodėl Merso
nesuabejoja šio pasaulio tvarka? Kodėl viskas baigiasi
tuo slegiančiu abejingumu?

2. Dėl Dievo meilės, iškentėkite
dvejones
Aš nusprendžiau: kai kalbėsiu apie Dievą, niekada
nedemonstruosiu, kaip Camus kunigas, naivaus kietu
mo. Žinoma, dėl kitų priežasčių negu Camus herojus.
Dėl Dievo meilės nerodysiu. Man tapo aišku: tikėti Die
vą reiškia būti nuolat ir be paliovos apimtam nerimo.
Nebėra nieko, kas būtų vienodai svarbu. „Dievas“ – tai
klausimas apie šio pasaulio tvarką ir apie šio gyvenimo
prasmę. Neatsakytas klausimas, kai kada sopanti žaiz
da. Juk kaip tik iš absurdo, su kuriuo susiduriame savo
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gyvenime bei šio pasaulio istorijoje, kyla tas klausimų
klausimas – kodėl apskritai turi būti šis gyvenimas ir
ši istorija. O jei jau šis gyvenimas ir ši istorija yra, kas
galiausiai atsakingas už jųdviejų prasmę ir tvarką?
Vėliau vienoje žydų rašytojo Elijo Wieselio (nuodug
niai susipažinau su jo kūryba) knygoje radau panašią
mintį: „Tiesa tai, kad tikinčiojo tragedija yra didesnė
negu netikinčiojo. Netikėti nesunku, tai jokia proble
ma. Tačiau tikėti ir vis dėlto kelti klausimus, į kuriuos
neįmanoma atsakyti, yra problema“.
Taigi kaip tik tas, kuris yra toks blaivus ir neturi jokių
iliuzijų, kaip Camus herojus Merso, negali tiesiog imti
ir susitaikyti su pasauliu, kad ir koks „absurdiškas“ jis
jam kai kada atrodo. Toks žmogus abejoja. O kas abejoja,
tas tiki. Dubito ergo credo, credo ergo dubito. Supratau,
kad kaip tik abejojimas Dievo sukurtu pasauliu įgalina
tikėjimą, o tikėjimas į Dievą įskelia abejojimą. Abejoji
mas ir tikėjimas yra ne priešai, o broliai. Jie kyla iš to
paties šaltinio, nes pasaulis, kad ir koks groteskiškas
būtų, iškelia klausimus, kurių iki šiol neišsprendė jokia
religija, jokia filosofijos teorija ir politinė sistema. To
dėl ir absurdo filosofija a la Camus gali būti vertinama
kaip sužadinimas vilties nebemaištauti prieš pasaulio
tvarką, o ją tiesiog pripažinti „absurdiška“. Ir absurdo
filosofija gali būti klaidingas įsitikinimas, „balzamas“
prislėgtiesiems. Tačiau, mano įsitikinimu, tikėti Dievą
– tai nesusidoroti su dalyku, kuris vadinasi „pasaulis“,
ir su šio pasaulio dalykais. Pasaulis yra daugiau negu
tie dalykai.
Savo teologiniame mąstymo kelyje negalėjau išvengti
konkrečių susitikimų. Kalbinau vokiečių kalba rašan
čius dabarties rašytojus; mūsų pašnekesių tema būdavo
religija. Surengiau 22 tokius pokalbius, jie buvo išleisti
dviem tomais. 1983-aisiais kalbinau Heinrichą Böllį;
po dviejų metų jis mirė. Anuomet rašytojas jau buvo
paženklintas ligos žyme, išdžiūvęs kaip skeletas, ėjo
pasiramsčiuodamas ramentais. Tačiau pokalbio metu
šis tada 66 metų vyras buvo budrios dvasios ir nepa
prastai gyvas.

3. Susitikimas su Heinrichu Bölliu
Pokalbį pradėjau pastaba, kad Böllio literatūriniai
personažai yra arba tikintys, arba indiferentiški Dievo
klausimo atžvilgiu. Jo kūriniuose apskritai nerasime ko
vingojo ateizmo. Ar rašytojo niekada nedomino ateizmo
problemos nagrinėjimas filosofijos ir teologijos požiūriu?
Ir Böllis atsakė (šiek tiek perdėdamas, ko gero, tik jis,
vienintelis iš visų po 1945 m. vokiečių kalba rašančių
autorių, mokėjo taip pasakyti):
„Gal tai intelekto yda, tačiau aš dar nebuvau sutikęs jautraus, labai inteligentiško ateisto – vieną kitą jų pažįst u, – kur is, man o sup rat im u, neį rod yt ų,
kad mes, žmonės, sakykime šitaip, esame pagimdyti
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nežemiškųjų jėgų. Juk žmogus yra Dievo įrodymas.“
Paklausiau, ką jis turi galvoje. Böllis atsakė:
„Tai, tiesą sakant, visi žinome, nors ir nepripažįs
tame, jog mes šioje žemėje nesijaučiame kaip namie,
jaučiamės ne visai kaip namie. Taigi mūsų vieta dar
ir kitur, mūsų gimtinė kita. Negaliu įsivaizduoti žmo-
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gaus, kuris bent kartkartėmis, kas valandą, kas dieną,
bent trumpą akimirką nesuvoktų, kad Žemė nėra vi
siškai tikri jo namai.“
Tada pokalbis pakrypo prie Dievo klausimo ir ėmė
suktis apie tokias temas kaip „Dievo nunuodijimas“,
Dievo tylėjimas ir nutylėjimas, piktnaudžiavimas Dievo
vardu. Tiesiai paklausiau Böllį, kodėl jis yra įsitikinęs,
kad žmonės šioje visuomenėje, nepaisant visos neigia
mos patirties, tiki Dievą. Ir kodėl jis pats, Böllis, tiki
Dievą. Jo atsakymas skambėjo kaip dar viena anksčiau
paliestos temos variacija:
„Manau, apie tai jau užsiminiau kalbėdamas apie
jausmą – galite jį vadinti sapnu, svajone ar dar kaip
nors, –  kad žmonės kai kada, kartais trumpą akimir
ką, net jei jie gyvena laimingą šeimyninį gyvenimą,
turi vaikų ir darbą, kuris jiems teikia malonumą, vis
dėlto jaučiasi svetimi Žemėje. Esu įsitikinęs, šitai yra
priežastis. Tai ne tik jausmas, o, ko gero, labai senas
prisiminimas to, kas egzistuoja už mūsų pačių. Tai viena
iš priežasčių tikėti Dievą, dėl to ir aš tikiu Dievą. Pa
sakysiu ir kitą priežastį, kodėl tikiu Dievą: tikiu todėl,
kad yra žmogus. Ir kad žmonėse per Įsikūnijusįjį taip
pat yra Dievas.“
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Kalbos apie Dievo įsikūnijimą, apie žmogaus tapi
mą žmogumi bei tai, kas tam tapsmui trukdo, yra ne
tik Heinricho Böllio, bet ir apskritai visos literatūros
pati svarbiausia tema. Žymiausi vokiečių literatūros
rašytojai – Franzas Kafka, Hermannas Hesse, Thomas
Mannas – apie nieką kitą ir nekalbėjo. Kaip tik Thomas
Mannas labai taikliai apibūdino šį svarbiausią potyrį:
„Mes visi gyvename ir mirštame kupini mįslės, ir šį
jausmą, jei norėtume, galėtume vadinti religiniu. Tai
truputį pretenzingas žodis, tačiau beviltiškos nežinomy
bės sąmonė iš karto primena tam tikrą pamaldumą.“
Panašių minčių rasime ir didžiųjų portugalų bei ispa
nų rašytojų kūriniuose. Gilindamasis į šią literatūrą,
supratau, kad savajame kultūriniame kontekste jie taip
pat kelia tuos pačius, esminius, su žmogumi susijusius
klausimus. Tai gali parodyti kaip tik autoriai, kurie
laikosi tam tikro atstumo tradicinės religijos, bažny
tinės krikščionybės, atžvilgiu, tačiau savo kūriniuose
įvairiopai naudoja ir taiko religines temas, religinę me
džiagą, religinius personažus arba motyvus. Paminėsiu
tris pavyzdžius, kurie man itin svarbūs.

4. Trys pavyzdžiai:
Borgesas – Roa Bastosas – Saramago
Kaip žinia, argentinietis Jorge Luisas Borgesas pasi
žymi genialiu enciklopediniu protu: imdamas daugybę
realių ir fiktyvių ženklų iš dvasinio žmogaus sąmonės
žemėlapio, jis lengvai, tarsi žaisdamas, sukuria in
variantišką kiekį sąsajų. Borgesas yra antrinio dva
sios pasaulio (archyvų, bibliotekų, mąstymo sistemų)
burtininkas. Čia jis semiasi medžiagos savo fikcijoms,
aforizmams ir apmąstymams. Šiuo atveju filosofija ir
fikcija yra lygiavertės; teologiją Borgesas taip pat kai
kada vadina antrine fantastine literatūra. Svarbiausi
jo prozos simboliai yra biblioteka, veidrodis, labirintas,
antrininkas. Jais apibūdinama paslaptinga tikrovės
struktūra, tikrovės, kurioje šiapusybė nepastebimai
virsta anapusybe, sapnas – tikrove, logika – fantastika.
Įsivaizduojami dalykai šiam autoriui yra labai svarbi
realybės dalis. Laikas eina ne konsekutyviai, o simulta
niškai. Tai, kas fantastiška, iracionalu, atavistiška, bet
kada gali įsibrauti į tikrovę, ją sugriauti. O tikroviški
dalykai kiekvieną akimirką gali tapti atsispyrimo lenta,
nuo kurios šokama į fantasmagorinius tyrimus.
Šitai turint omenyje, darosi suprantamas Borgeso
stilius, – jo kur iam ai lit er at ūr ai prik lij uot i etik et ę
„vaizduotės“ arba „fantastinė“ būtų per daug primi
tyvu. Literatūra šiam autoriui yra pirmiausia visiška
lėkšto natūralizmo ir vienmačio realizm o prieš yb ė.
Tai kūrimas naujų pasaulių, kuriuose fiktyvios figū
ros gali gyventi tikrą gyvenimą. Todėl Borgesas jaučia
intelektualinį malonumą pramanytiems personažams
priskirdamas dar ir aibę pramanytų kūrinių; sudary
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damas ir komentuodamas tariamus knygų rinkinius
(„Babelio biblioteka“); jau esamas istorijas, antai Judo,
perpasakodamas naujai. Sukurtoms istorijoms jis pri
kuria naujas, o šias dar kartą užkloja metaistorijomis:
išnašomis, komentarais, korektūromis.
Šį metodą atskleisime, remdamiesi novele „Trys Judo
variantai“ (1944). Šį tekstą Borgesas vadina „kristolo
gine fantazija“. Čia susiduriame su menišku istorinių
faktų ir pramanytų dalykų, pateikiamų kaip faktai,
kratiniu. Turinio požiūriu novelėje kalbama apie Judo
vaidmens bei likimo teologinį aiškinimą. Pirmajame,
kanoniniame šios istorijos variante Naujajame Testa
mente, Judas, kaip žinia, yra niekingas Viešpaties išda
vikas. Borgesas prasimano skandinavų teologą Nilsą
Runebergą, kuris 1904 m. Švedijos mieste Lunde (čia
yra universitetas) išleidžia knygą „Kristus ir Judas“;
antrame šio atvejo variante parodoma, kad Judas buvo
vienintelis iš Jėzaus mokinių, „perpratęs paslaptingą
Dievo prigimtį ir siaubingą Jėzaus Kristaus ketinimą“
(turimas galvoje įsikūnijimas žmoguje ir net mirtingu
mas). Tačiau užsipuolus teologams (ir šiuo atveju Bor
gesas pateikia pramanytas pavardes), Runebergas dar
kartą sugriežtina savo požiūrį. Pagrindiniame kūrinyje
pateikęs trečią šios istorijos vertinimą, jis parodė, kad
Dievas dėl įsikūnijimo (kuris turi apimti net nešlovę,
nedorumą ir pačias baisiausias bedugnes) radikalumo
galėjo tapti ir tapo žmogumi ne kokiame nors kitame
žmoguje, o Jude...
Visa tai Borgesas pateikia su papildomomis išnašo
mis jo pramanytose knygose, pavyzdžiui, skandinavo
Runebergo dėmesį atkreipia brazilų istorikas Euklidas
da Cunha ir leksikografinio traktato stiliumi aprašo
„eretikų tyrimo“, kurio kalbos dirbtinumas pereina į
parodiją, kontekste.
Akivaizdu, kad literatūrinė Borgeso strategija – ją
galima palyginti su siurrealistine tapyba – yra logiška
ir tobula absurdo konstrukcija, iki menkiausių smul
kmenų apgalvotas groteskiškų, tačiau galimų dalykų
tyrimas. Borgesas yra totalitarinę tikrovę siekiantis
sugriauti realybės kostruktorius. Jo stilius naikina
vieno aiškinimo monopolį, nes rašytojas apmąsto taip
pat alternatyvius tikrovės modelius. Tai tiesiog būtina
dialogo dalyviui teologui, nes invariantiško modelių
skaičiaus prasimanymas sujaukia protą savo aiški
nimo modelio šalininkams, o pavojingas tiems, kurie
priskiriami prie vieningo interpretavimo kontrolierių.
Didžiausia teologijos nuodėmė yra pasitenkinimas pa
siektu įtikinamumu. Teologinį mąstytoją rašytojai iš
esmės priverčia susidurti su alternatyvomis.
Kaip antrą pavyzdį pateiksiu žinomą Paragvajaus
rašytojo Augusto Roa Bastoso romaną „Žmogaus sū
nus“. Dev yn i šios knyg os skyr iai, pat ies aut or iaus
žodžiais, yra „variacijos žmogaus gebėjimo priešintis
ne tik fiziniam sunaikinimui, bet ir moraliniam paže
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minimui tema“.
Į šį pasakojimą įpinami ir išgelbėjimo simboliai – jie
pilni poezijos ir šiurpaus grožio, pvz., pasakojimas apie
raupsuotąjį Itapės Kristų. Jį išdrožė vienas raupsuotas
medžio drožėjas, mokantis groti gitara, todėl šios medžio
skulptūros negalima pastatyti garbingoje bažnyčios vie
toje. Tad kaimo gyventojai jai atiduoda pagarbą po atviru
dangumi – ji stovi ant kalvos. Kaip tik Itapės Kristus
tampa žmonių pasipriešinimo ir vilties ženklu. Kad ir
kas būtų pasakojama kituose skyriuose, Itapės Kristų
visada galima tapatinti su paprastais žmonėmis, jis vi
sada palaiko viltį, jog negandos bus nugalėtos. Kaimo
gyventojams šis Kristus yra „jų“ Kristus; jis toks pat
driskius kaip ir jie; iš jo tyčiojamasi, šaipomasi kaip ir
iš jų, jis žudomas lygiai taip, kaip ir jie. Tačiau šioje
bendroje figūroje galima įžvelgti ir išganymo viltį.
Išganymo viltis įkūnijama nesavanaudiško tarnavimo
kitiems veiksmais; tie kiti vėliau kaip „nemirtingi“
gyvena kituose. Romane gausu tokio pobūdžio scenų,
kristomorfinių personažų, pagal dvasinį pobūdį ir gy
venimo likimą nusižiūrėtų nuo Kristaus.
Kaip trečias pavyzdys paminėtinas portugalų rašytojas
José Saramago, 1998 m. Nobelio literatūros premijos
laureatas, už tėvynės ribų išgarsėjęs romanais „Memo
rialas“ (1982) ir „Lisabonos apgulties istorija“ (1989).
Reikšmingiausias yra jo romanas apie Jėzų „Evangelija
pagal Jėzų Kristų“ (1991). Pasakojimo manieros požiū
riu šis kūrinys iš pirmo žvilgsnio atrodo tradicinis. Kyla
įspūdis, kad Saramago knyga – dar vienas, įprastas
Europos literatūroje Jėzui skirtų romanų variantas.
Ir šioje knygoje Jėzų matome kaip jo epochos herojų.
Romanas perša mintį, kad rašytojas gali vaizduoti tokį
Jėzų, koks jis buvo.
Tačiau skaitytojas kaipmat pastebi, kad šiame roma
ne esama dvejopų problemų, netelpančių į tradicines
pasakojimo schemas. Šiam autoriui rūpi ne naratyviai
pagražinti tai, kas gerai žinoma ir apdrausta kanonais,
o atskleisti nesuvokiamą Jėzaus svetimumą, tiksliau,
siaubingą svetimumą Dievo, pasinaudojusio Jėzumi
kaip savo sūnumi ir nekalta auka. Literatūros požiūriu
Saramago šį įspūdį pasiekia tirdamas dar nevaizduotas
legendų apie Jėzų sritis. Viena, tai Jėzaus siela, Jėzaus
vidinis gyvenimas, kuriam labai didelę įtaką daro tė
vas, santykis su motina ir kankinamas kaltės jausmas.
Antra, autorius atveria uždraustas sritis: antai Jėzaus
ryšį su moterimi. Šiuo požiūriu Saramago nusviedžia
visas žinias, kuriomis disponuoja tariamai patikimos
krikšč ion išk os trad ic ij os bei jų ofic ial ios aišk in im o
institucijos. Jo literatūrinę programą galima nusakyti
taip: tai apokrifinės literatūros atnaujinimas. Saramago
tęsia ankstesniąją Jėzaus tradiciją, Bažnyčios atmestą
kaip nekanoninę.
Svarbiausias dalykas šiame romane yra Dievo proble
matizavimo lygmuo. Tikruoju šios knygos iššūkiu būtų
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galima laikyti kaip tik tai, kad, Jėzaus istorijos požiūriu,
patį Dievą bei jo veiklą sukurtame pasaulyje, pirmiausia
jo elgesį savo Sūnaus Jėzaus atžvilgiu, ištinka krizė.
Saramago parašė kritinį romaną apie Dievą. Daugybė
knygos puslapių skirta – jei neklystu, Saramago yra
vienintelis toks apie Jėzų rašęs pasaulinės literatūros
autorius – žmonijos kančių istorijai, kuri vaizduoja
ma nepaprastai išsamiai. Saramago romaną gaivina
niūrus cantus firmus: Dievas yra tas, kuris, vadovau
damasis savitaiga, Jėzų panaudoja kaip nekaltą auką,
maža to, piktnaudžiauja Jėzumi. Saramago žvilgsnis
iš šalies toks negailestingas ir piktas todėl, kad kyla iš
neatsakyto klausimo, skirto krikščioniškai „išganymo
istorijai“. Kodėl už visa tai turėjo būti tiek daug aukų?
Ar Dievas nerado kito būdo įsitvirtinti istorijoje, tik šią
begalinę kančių upę?
„Žvelgti iš šalies“ į Jėzaus istoriją, t. y. prašalaičio
žvilgsniu, padeda ir kalbėsena bei pasakojimo perspekty
va. Kalba šiame romane sąmoningai archaizuota. Kyla
įspūdis, kad autorius nori imituoti senovinį rankraštį,
bet drauge neslepia nuo skaitytojo, jog jis bando imituoti
ir kad tai yra tam tikras dirbtinumas. Šitaip pasiekiamas
dvejopas efektas: pirmiausia pasipriešinama skaitymui.
Skaitymo tempas dirbtinai sulėtinamas, todėl skaity
tojas priverstas daug kartų skaityti vieną skirsnį, kad
suprastų, kur kuris personažas kalba. Antra, tai ironiška
distancija, įgalinanti sugriauti skaitymo iliuziją. Skai
tytojui nė akimirką nevalia užmiršti, kad pasakojimas
yra fikcija; jis nuolat privalo atminti, jog šiuo atveju turi
reikalą tik su viena tikrovės galimybe.
Šis pasakojimo fiktyvaus žaidybinio pobūdžio ir gali
mybių atskleidimas yra kartu pati stipriausia autoriaus
kritika prieš kanonais saugomą ir Bažnyčios globojamą
Jėzaus tradiciją, kuri mano esanti vienintelė teisinga.
Tai, kad „iš visų šitų dalykų, kuriuos prieš save regime,
nė vienas nėra tikras“, kad viskas veikiau yra „popie
rius ir rašalas“, ir „nieko daugiau“, šitai pripažįstama
šiame romane jau iš pradžių tik todėl, kad jis visa, kas
kada nors buvo parašyta apie Jėzų, vertina kaip fikci
ją. Tai pasakytina ir apie dogminį tikėjimą Jėzumi, ir
apie kritinę Jėzaus istoriją. Šiuo atžvilgiu Saramago
literatūrinė programa labiausiai panaši į Jorge Luiso
Borgeso kūrybą. Abiems rašytojams rūpi priversti su
abejoti patikimomis tradicijomis ir įdiegti supratimą,
kad literatūra yra galimybių žaismas.

5. Teologijos ir literatūros santykio
apibrėžimo gairės
Iš aptartų dalykų išplaukia gairės, kuriomis vadovau
jamasi apibrėžiant teologijos ir literatūros santykį. Baig
damas norėčiau suformuluoti keletą esminių tezių:
1. Teologijos požiūriu, žymus meno kūrinys vadintinas
žmogaus paslapties nušvietimu. Šia prasme Vatikano II
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Susirinkimas Pastoracinėje konstitucijoje apie Bažny
čią šiuolaikiniame pasaulyje taip apibrėžė literatūros
ir meno reikšmę Bažnyčiai:
„Savotiškai didelės reikšmės Bažnyčios gyvenimui
turi literatūra ir menas. Jie stengiasi atskleisti žmo
gaus prigimtį, jo problemas ir pastangas pažinti ir ug
dyti save bei pasaulį. Jie stengiasi išryškinti žmogaus
vietą istorijoje ir pasaulyje bei atskleisti jo vargus ir
džiaugsmus, poreikius ir sugebėjimus, pagaliau jo ge
resnį rytojų“ (Nr. 62).
Krikščioniškasis tikėjimas nušviečia conditio humana, žmogaus paslaptį, Dievo žodžio šviesa, žodžio,
kur į liudij a Švent as is Rašt as. Abu, men in ink as ir
teologas, susitinka kovodami dėl galutinės žmogaus
gelmės ir tiesos. Teologas – remdamasis Apreiškimo
dokumento turiniu, menininkas – pateikdamas savo
meno kūrinio formą.
2. Todėl teologija ir literatūra varžosi tarpusavyje,
kuri adekvačiau išaiškins svarbią nevienalytę ir prieš
taringą žmonių patirtį. Kuri iš jų giliau įžvelgė? Kuri
tiksliau analizavo žmogiškos egzistencijos bedugnę?
Kuri adekvačiau pavaizdavo esaties paslaptį? Kuri iš
jųdviejų bekompromisiškiau pažvelgė, ką slepia žmo
gaus egzistencijos kaukės, vaidmenys ir pozos? Ku
rios iš jų padarytoji žmogaus akistata su savimi buvo
skausmingesnė?
3. Teo log in is pok alb is su lit er at ūr a – jis net ur i
menkinti teksto meniškumo – privalo kelti klausimus
apie žmogaus egzistencijos sąlygas, apie jos pagrin
džiamumą: kodėl mes turime dirbti dėl išlaisvinimo,
jei – bent jau taip atrodo – nesėkmė visada aplenkia
sėkmę? Kodėl turime siekti teisingumo ir taikos, jei
tikrovė jų viltį nuolat sugriauna? Kaip galima atsispirti
mirčiai, jei taip sunkiai slegia absurdo patirtis? Kaip
nugalėti baimę, jei neįmanoma nuneigti gyvenimo ne
garantuotumo? Kaip pagrįsti viltį ir jos neprarasti, jei
gyvenimas nesiseka?
Viena mano knygų vadinasi „Gal Dievas turi sau poe
tų…“. Knygos pavadinimas yra citata. Visa ji skamba
taip: „Gal Dievas turi sau poetų (aš tyčia sakau: po
etų!), kad kalbant apie jį nepradingtų tas šventas ne
apskaičiuojamumas, kurio nebeliko kunigų ir teologų
žodžiuose“ (K. Marti).
Savo samprotavimus norėčiau baigti tokia minėto
sakinio interpretacija:
1. Teiginys „šventas neapskaičiuojamumas“. Bažnyčios
ir religijos atžvilgiu tai nurodo kritišką dalyko, vadi
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namo teologija bei literatūra, matmenį. Čia išreikšta
patirtis, kad „kunigai ir teologai“ gana dažnai gyvąjį
Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievą bei Jėzaus Kristaus
Tėvą painioja su apskaičiuojamu, kalkuliuojamu, ko
difikuojamu dydžiu; kad jie Dievo nedisponuojamumą
paverčia maldingu moralizmu ir skubiu sielos nurami
nimu. „Šventas neapskaičiuojamumas“ (nepainioti su
atsitiktiniu tam tikro šventojo neapskaičiuojamumu),
t. y. Dievo „nedisponuojamumas“ ir nenumatomumas,
virto nebešventu Dievo sutikslinimu (t. y. Dievas buvo
paverstas tikslu) ir apgalvotu apskaičiavimu. Kalbėji
mas apie „šventą Dievą“ tapo raminamaisiais vaistais,
vartojamais gyvenimo krizėms maldyti, slopinamąja
priemone, kuria tildomas religinis ilgesys, narkotikais,
kuriais mažinama skausminga kančios patirtis pasau
lyje, dar tik laukiančiame galutinio išganymo.
2. Teiginys „Dievas turi sau poetų“. Šiais žodžiais
nusakomas teologų domėjimasis literatūra, tiksliau
(taip būtų pasakyta aštriau), Dievo domėjimasis po
etais, Dievo džiaugsmas literatūra. Tai daugiau negu
tik teologų domėjimasis literatų kūriniais. Tai reiškia:
Šventojo Rašto pamokyti krikščionys susiduria su Die
vu, norinčiu būti ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievu; jis
nenori būti lėkštai tapatinamas su visomis teologinėmis
sistemomis, kurių apie jį prisigalvojo žmonės. Pačiam
Dievui labai rūpi, kad būtų žmonių, nujaučiančių, jog jis
yra nedisponuojamas, ir kitiems žmonėms padedančių
numanyti, į kokią bedugnę be savo Dievo prasmenga
žmogus, kuris į jį dar tik eina. Žodžiais „Dievas turi
sau…“ išsakomas ir Dievo neigiamas nusistatymas
prieš bet kokią literatūrą, Dievo protestas prieš netikrą
pasaulio sutaikymą estetikos vardu, Dievo distancija
ir poetų kūrinių atžvilgiu, – tų poetų, kurie mano, kad
pagal formą arba kalbą jie jau rado savąjį Dievą. „Dievas
turi sau…“ reiškia: Dievas lieka taip pat subjektas visų
meno kūrinių atžvilgiu.
3. Žodis „poetas“. Kad buvo pasirinktas kaip tik šis
žodis, nėra grįžimas prie romantiškos poeto sampra
tos. Jis veikiau išreiškia tai, ko tikimasi iš literatūros
dabar, kaip tik dabar – viliamasi, kad literatūra sten
giasi supoetinti tikrovę forma ir kalba. Kitaip tariant,
tik tas rašytojas vertas „poeto“ vardo, iš kurio kūrinių
matyti: jo pateikiamas tikrovės aiškinimas yra kalbos
supoetinimo rezultatas. Literatūrinė kūryba verta gar
bingo „poezijos“ vardo, kai pro įvairius blyškius vaizdus
valioja prasiskverbti į pačią tikrovės gelmę ir padeda
įveikti gyvenimo banalumą.
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Prometėjiškas inteligentas prieš
krikščionišką intelektualą
Tomas Daugirdas

Iki šiol intelektinis Lietuvos pasaulis
yra veikiamas sovietinio inteligento
turėtų idealų. Nieko nestebina, kad
sovietinis inteligentas ir nepriklau
somoje Lietuvoje išsaugojo tą savybę,
kuri sovietmečiu apibrėždavo jo esmę:
ateistiškumą, bedieviškumą, laisva
manybę. Vienas sovietinio inteligen
to idealų, kuris, visuomenės ligi šiol
išlaikytas, ir šiandien kartkartėmis
pas ir eišk ia net ik ėt om is form om is,
yra prometėjiška laikysena. Antanas
Maceina, aptardamas prometėjizmą
kaip egzistencinę problemą, nurodė,
jog bolš ev izm as yra org an iz uot as
prometėjizmas: „Jis viešai ir oficialiai
kovoja su Dievu kaip regimos tvar
kos autoriumi, stengiasi šitą tvarką
išgriauti ir sukurti savąją“. Maceina
teigė, jog krikščioniškoji kultūra stovi
bolševizmo ir naujojo pagonizmo są
jūdžių akivaizdoje ir rengiasi kovai,
apie kurią kalba Apokalipsė.
Sovietmečiu prometėjiška pozicija
buv o int el ig ent ų kok yb ės ženk las,
jų veikaluose apmąstyta ir išreikšta
posakiu „žmogus yra savo gyvenimo
kalvis“. Šiame posakyje tilpo mintis
apie išsivadavimą nuo prietarų, ne
paklusimą „engiančiam“ autoritetui.
Bažnyčia buvo suprantama kaip di
džiausias engėjas, autoritetas, ne tik
nustatantis išorines žmogaus gyve
nimo ribas, bet kontroliuojantis ir jo
mintis. Į Bažnyčią buvo žiūrima kaip
į stiprią žemišką valdžią, išorinės ir
vidinės priklausomybės išraišką.
Sovietmečiu vyravusiam inteligen
to tipui krikščionybė netiko ir kaip
atgyvena, nuolankumo, klusnumo ir
silpnumo pavidalas. Žmogus, metantis
iššūkį religijai, buvo inteligentas, did
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vyriškai kovojantis už laisvos nuo bet
kokių suvaržymų minties savisklaidą.
Išskirtinė idealaus inteligento savimo
nė nepriimdavo jokių savo paties pa
tirtimi nepatvirtintų ar racionalumu
bei moksliškumu nepagrįstų pozicijų.
Kaip provaizdžiai būdavo pasitelkiami
didvyriai, maištingos istorinės ar mi
tinės asmenybės, kovojusios dėl savo
įsitikinimų, savo pozicijos. Jos galėjo
būti sukilusios prieš aukštesniąją die
viškąją (Prometėjas) ar žmonių galią
(Spartakas). Maištingas krikščionybės
gimimas gal ir galėjo būti patrauklus,
deja, sovietinė valdžia jo suvokimą
griežt ai cenzūr av o. Ne pas lapt is,
kad krikščionybę sovietinis ateizmas
pirm iaus ia pat eikd av o kaip jok io
mokslo nepatvirtinamą istoriją, kita
vertus, kaip represinės dogmatikos
palaikomą struktūruotą galią. Tokia
krikščionybė sovietiniam inteligen
tui negalėjo pateikti jokio priimtino
pavyzdinio, iš laisvės kylančio maišto
modelio. Sunku spręsti, kiek inteli
gentai buvo persiėmę maištaujančiais
personažais, tačiau nekyla abejonių,
kad sovietmečiu parašytuose litera
tūros kūriniuose dominuoja būtent
toks intelektualo įvaizdis. Šiandien ši
intelektualo pozicija, įgavusi švelnią
formą, nusakyta Vilniaus universiteto
rektoriaus Rolando Pavi
lionio žodžiais: kiekvienas
žmogus iš savo gyvenimo
prival o pad ar yti įdom ų
eksperimentą.
Mokslininkai sovietme
čiu dažniausiai užimdavo
neutralią poziciją religijos
atž vilg iu. Rel ig ij os tie
sos neg al i būt i įrod yt os

moksliškai, tačiau tai nereiškia, kad
religijos srityje dirbantys žmonės yra
apg av ik ai ar kvail i. Moksl in ink ai
int el ekt ua l ai dažnai tol er ant išk ai
žiūrėdavo į vadinamuosius religinius
darb uot oj us kaip į vis ai kit os, ne
mokslinės, srities atstovus. Be abejo,
sovietmečiu nebuvo galima kalbėti
apie jokį religinį mokslo pagrindą ar
religinius mokslo rezultatų vertinimo
kriterijus. Kai prieš religijos apraiškas
sovietmečiu nebuvo maištaujama, jų
buvo stengiamasi nepastebėti.
Akivaizdu, kad Katalikų Bažnyčios
vadovo-autoriteto figūra sovietiniam
inteligentui negalėjo būti patraukli,
nes jam įkūnijo aukščiausią žemiš
kąją krikščionis valdančią galią. Ši
galia jau buvo paneigta kiekvienam
asmeniškai įvykdžius maištingą ateis
tinį posūkį ar tam pritarus. Neseniai
svarbiausiame Lietuvos dienraštyje
pasirodžius infektologo prof. habil. dr.
Leontijaus Motiejūno straipsniui apie
Romos Katalikų Bažnyčios popiežių,
kyla būtinybė aptarti tokiu pavidalu
šiandien Lietuvoje pasireiškusį ban
dymą „demaskuoti“ religiją.
Prieš kelis metus Algimantas Če
kuolis buvo parengęs televizijos laidą,
skirtą popiežiui, jo biografijai, veiklai.
Čekuolis apie popiežių kalbėjo, užėmęs
neutralią poziciją, kaip
apie vien ą išk il iaus ių
dvid eš imt oj o amž iaus
veikėjų. Popiežius buvo
apibūdinamas kaip poli
tinis vadovas, o Katalikų
Bažnyčia – kaip politinė,
did el ę įtak ą pas aul yj e
tur int i gal ia. Ček uol is
išreiškė sovietiniam in
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teligentų elitui priklausiusio žmogaus
nuostatas: nereikia būti naiviems ir
kalbėti apie religiją kaip tik apie prie
tarų rinkinį. Kalbėkime apie Bažnyčią
kaip galios vienetą, su kuriuo reikia
skaitytis, ir popiežių kaip šios galios
centrą.
Visai kit ok į sus id om ėj im ą pop ie
žiumi ženklina mokslininko-mediko
Motiejūno pareiškimas, nugriaudėjęs
Lietuvoje, gerai išgirstas už jos ribų
bei sukėlęs nevienareikšmių reakcijų.
Medikas, sovietmečiu užėmęs aukš
tą ideo l og išk ai pat ik im o žmog aus
postą, į popiežių žiūri kaip į įtartiną
asmenybę, pasiūlo naują jo biografi
jos interpretaciją. Jam popiežius yra
ne valdžios centras, galios išraiška,
o gerbiamas asmuo, dvasinis autori
tetas. Siekis „demaskuoti“ garbingą
asmenį mūsų visuomenėje nėra nau
jiena. Apie jį kaip pomėgį rimavo dar
Vytautas Mačernis: „Jis žino viską,
kas pažemint kitą gali / Ir iš žmogaus
garbingo padaryt „žmogelį““. Tačiau
popiežiaus asmens šmeižimas negali
būti aiškinamas tik žmogaus-moksli
ninko prigimties polinkiais.
Kyla klausimas, kodėl mokslinin
kas netyrė kurios kitos iškilios asme
nybės biografijos, pavyzdžiui, Lietu
vos prez id ent o Smet on os ar taut os
patriarcho Basanavičiaus. Jie taip pat
galėjo sirgti iki šiol nenustatytomis
lig om is. Juol ab kad šiam med ik ui
popiežiaus sveikatos tyrimai bei in
tymios biografijos detalės yra sunkiau
prieinamos nei, pvz., Basanavičiaus
atveju. Abejotina ir tai, kad medikas
savo žvilgsnį į popiežių nukreipė tik
vaikydamasis pigios sensacijos. Už
šios „diagnozės“ slypi egzistenciškai
susirūpinusio sovietinio inteligento
ieškojimai. Sovietmečiu buvusi patogi
prometėjiška pozicija, kuriai užteko
asmeninio ateistinio apsisprendimo,
šiandien mokslininkui nėra saugi.
Pop iež iaus asm ens „dem ask av i
mas“, paremtas visais įmanomais ir
neįmanomais moksliniais argumen
tais, rodo, jog šiandien Lietuvoje iš
tikrųjų vyksta dvasinių autoritetų,
kurių negalima demaskuoti, paieškos,
net jei jos įgauna iškreiptas, neigian
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čias, pseudomoksliškumu apgaubtas
formas. Šiandien buvusiems sovieti
niams intelektualams nebepakanka
vien išdidžiai nusisukti nuo bažnyti
nės valdžios, išeiti iš jos galios lauko
bei pasiryžti gyventi vedamiems savo,
aut or it et ų nes uv arž yt os, iš vid aus
plaukiančios laisvės. Turbūt Bažny
čios buvimas šalia yra tiek reikšmin
gas, kad nuo jos nusisukusiems tampa
sunku ją toleruoti. Siekiant išsilaikyti
užimtose pozicijose, kyla poreikis ją
sumenkinti, pasitelkiant pačias ne
įtikinamiausias priemones.
Lietuviškoji popiežiaus ligos „diag
noz ė“ yra vien a nuor od ų į tai, kad
šiand ien sov iet išk iej i int el ig ent ai,
griuvus politiškai įtvirtintai ideologi
jai, stimuliavusiai vienišiaus maišti
ninko, galinčio visko atsisakyti dėl
savo laisvės, provaizdį, ieško tvirto
dvasinio pagrindo. Sovietų valdžia bu
vo griežtai nustačiusi, prieš ką galima
maištauti, o prieš ką ne, ir griežtai tai
prižiūrėjo. Maištininko laisvė tebuvo
iliuzinė, ir šiandien, išnykus vienam
absoliučiam, mintis kontroliuojančiam
sovietiniam autoritetui, neliko ir kal
bėjimo bei kritikos ribų. Prof. Motiejū
no popiežiaus ligos „diagnozę“ sunku
įvert int i kol eg oms-moksl ini nkams.
Lietuvos medicinos etikos komiteto
prie LR Sveikatos apsaugos ministe
rijos pirmininkas Eugenijus Gefenas,
nepasitelkdamas ne tik krikščioniš
kų, bet ir etinių vertinimo kriterijų,
šį pareiškimą pavadino „netinkamu
visuomenės informavimu“.
Akivaizdu, jog pasikeitusioje visuo
menėje aiškios pozicijos neatrandan
tys buvę prometėjiškieji inteligentai,
kaip ir anksčiau, pagamina nemažai
kultūrinės produkcijos. Kita vertus,
jų skundai dėl visuomenės kultūros
lygio smukimo atskleidžia, jog jų pačių
kūryba šią visuomenę mažai liečia ir
veikia. Šiandien visuomenei nemažą
įtaką daro ne taip gausi krikščioniškų
jų intelektualų grupė, kurios atstovai
net uri tvirtų pozicijų akademinėse
institucijose. Jų veikla nėra plačiai
domimasi, apie ją nėra diskutuojama
kaip apie svarbų šiuolaikinės Lietuvos
kultūros reiškinį. Į krikščioniškuosius

intelektualus prometėjiškieji kolegos
paprastai žvelgia tolerantiškai, kaip į
mažumą, neturinčią tiek galios, kad
galėtų priimti visiems reikšmingų,
akademines struktūras ar jų turinį
keičiančių sprendimų.
Pasitaiko, kad aiškiai išreiškiantys
savo krikščionišką poziciją intelek
tua l ai išk laus om i kaip tol er uot in i
keistuoliai. Paminėtina akademinė
vien os prel eg ent ės krikšč ion ės pa
skaita. Pabaigoje paskaitininkės buvo
paprašyta papasakoti apie tą realybę,
kuri jai svarbi, religinę, nes paskaitoje
dalyvaujantiems esą ji labai tolima.
Panašiai žmogus, grįžęs iš ilgos toli
mos kelionės, klausinėjamas apie tą
svečią šalį, kurioje lankėsi, apie keis
tus nesuprantamus dalykus, kuriuos
ten regėjo. Klausiama, norint išgirsti
ir stebėt is, bet nes it ikint ten kada
nors nuvykti. Iš kalbančio apie religiją
žmogaus, jei jis yra mokslininkas, ti
kimasi objektyvaus, be jokių tikėjimo
priemaišų, žvilgsnio. Daugumai inte
lektualų Lietuvoje ir šiandien mokslas
ir religija yra du nederantys, vienas
kitą neigiantys dalykai. Religija tole
ruoj am a kaip priv at aus gyv enim o
praktika, negalinti prasiskverbti ar
kaip nors atsispindėti moksliniuose
tyrimuose ir vertinimuose.
Šiand ien ats is kleid žia int el ekt o
veiklos ir krikščioniškosios gyvenimo
pozicijos atskyrimo, valdžios įtvirtinto
ir palaikyto Lietuvoje penkiasdešimt
metų, trūkumai. Buvusiems sovieti
niams inteligentams ieškant vietos
pakitusioje visuomenėje bei vidinio,
jų veikl ą įprasm in anč io pag rind o,
rel ig ij os nei gim as reišk ias i grot es
kiškomis formomis, nuspalvintomis
paskalomis ir pseudomoksliškumu.
Prometėjiškieji inteligentai, išlaikę
kadaise užimtas pozicijas akademijos
pasaulyje, nepastebi ne tik krikščionių
kolegų, bet ir egzistencinių visuome
nės poreikių. Tuo tarpu visuomenė,
jau nebetikinti sovietine inteligentija
ir nieko iš jos nebesitikinti bei vis dar
nepatikliai žiūrinti į krikščionis inte
ligentus, išgyvena Maceinos išprana
šautą kultūros Apokalipsę.
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Brandos valstybinis istorijos
egzaminas Lietuvoje:
nerimą kelianti situacija

Arūnas Vyšniauskas

Nors straipsnio pavadinimas ir aliarmuojantis, tai ne
reiškia, kad Egzaminų centras, nuo 2000 m. balandžio
5 d. oficialiai vadinamas Nacionaliniu egzaminų centru,
nusipelnė tik priekaištų. Žinoma, ne, tačiau pagyrimai
ir komplimentai nebūtų mokslinio straipsnio objektas.
Reikia kelti problemas. O pagrindinė problema mano
požiūriu ta, kad vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos
istorijos brandos egzaminas, nuo 1999 m. visoje šalyje
imtas vykdyti centralizuotai, virto didžiule nacionaline
viktorina ar bemaž kryžiažodžio bei rebuso tipo užduo
čių konkursu.
Iki 1996 m. imtinai istorijos brandos egzaminas Lie
tuvos mokyklose vykdytas tik žodžiu. 1997 m. abitūros
egzamino tradicinę dalį žodžiu (mokinio pasakojimas,
mokinį galima klausinėti) papildė egzamino dalis raš
tu (testo tipo užduotys, atliekamos remiantis istorinės
informacijos šaltiniu). S lygį, t. y. lygį pagal sustiprinto
mokymo reikalavimus, pasirinkę moksleiviai egzami
no centre dar papildomai per vieną valandą rašydavo
2 puslapių rašinį istorine tema. Jo vertinimas buvo
viena sudedamųjų egzamino įvertinimo dalių, už S ly
gį buvo pridedami balai, ir tai buvo naudinga stojant
į aukštąsias mokyklas. Taigi aukščiausias (angliškai
superior, dėl to žymimas raide S) lygis reikalavo kurti
ir mokytis rašyti istorinį pasakojimą. Taip tebuvo vie
ninteliais 1997 m., kurie yra laikomi brandos egzaminų
reformos pradžia.
Po to, kai 1997 m. Lietuvoje buvo įkurtas Egzami
nų centras, tų metų rudenį šalia kitų buvo sudaryta
ir istorijos darbo grupė, atsakinga už naujojo istorijos
egzamino rengimą. Ši grupė jau tą patį rudenį nutarė
atsisakyti egzaminavimo žodžiu, o jos narių galvose
Arūnas Vyšniauskas – VU Istorijos fakulteto Naujosios
istorijos katedros vyr. asistentas. Stažavosi Bazelio, Miuncheno
universitetuose. 1998–1999 m. dalyvavo tarptautiniame projek
te, įkuriant Lietuvoje Vadovėlių tyrimo ir informacijos centrą,
kurio įsteigimą rėmė Roberto Boscho fondas ir Georgo Eckerto
tarptautinio vadovėlių tyrimo institutas iš Vokietijos.
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subrendo planas apskritai atsisakyti istorinio pasako
jimo. 1998 m. sausį oficialiai nutarta istorijos brandos
egzamine atsisakyti oralinio komponento bei imti egza
minuoti vien raštu ir vien tik testo forma1. 1998 m. taip
pat atsisakyta skirstyti brandos egzaminus į 3 lygius.
Taigi nuo 1998 m. liko tik A ir B tipo egzamino lygiai,
kuriuos galėjo pasirinkti moksleiviai.
Reikia atkreipti dėmesį, kad perėjus prie egzaminavi
mo vien raštu, istorijos egzamine 1998 m. nereikalauja
ma rašinio istorijos tema. B tipo egzamine abiturientai
sprendė 18 užduočių testą, o A tipo – tą patį testą ir 3
papildomas sudėtingesnes testo užduotis.
1999 m. visoje Lietuvoje perėjus prie centralizuotos
istorijos valstybinio egzamino tvarkos, šį egzaminą pa
sirinko 46% visų moksleivių2. Tokia istorijos brandos
egzamino forma (vien testas) išliko privaloma ir 2000 m.,
tačiau, rengiant šį straipsnį, šių metų egzaminas dar
nebuvo įvykęs, todėl apsiribosime 1999 m. egzamino
analize. Tik atkreipsime dėmesį, kad ypač nuo 1999
m. B tipo egzaminas vis dažniau imamas vadinti „mo
kykliniu“, o A tipo egzaminas – „valstybiniu“. Kaip tik
šį egzaminą toliau ir nagrinėsime.
Pažiūrėkime įdėmiau į 1999 m. egzamino užduočiųatsakymų lapus, kuriuos buvo galima rasti Nacionalinio
egzaminų centro interneto svetainėje adresu http://www.
nec.lt. (be to, šio egzamino užduotys buvo paskelbtos
atskiru Egzaminų centro leidiniu3). Egzamino pagrin
dinės sesijos teste iš viso buvo 67 užduotys. Pirmosios
20 – tai užduotys-klausimai, į kuriuos atsakant reikėjo
iš keturių pateiktų atsakymų variantų išsirinkti vieną
teisingą. Užduotyse Nr. 21–30 iš keturių pateiktų teisin
1
The Development and Implementation of New Matura Examina
tions in Lithuania: collected reports of the NEC and its working groups,
Vilnius: National Examinations Centre, 1999, p. 9.
2
Istorijos brandos egzaminų kaita: EU PHARE HERRIL programos
istorijos darbo grupės 1998–1999 metų ataskaita, Vilnius: Egzaminų
centras, 1999, p. 20. To paties leidinio p. 5 nurodoma, kad valstybinį
istorijos egzaminą 1999 m. pasirinko 47% moksleivių.
3
Į pagalbą abiturientui. Istorija, Vilnius: Egzaminų centras, 2000,
p. 38–51.
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gas galėjo būti vienas ir daugiau nei vienas atsakymas.
Abiturientui tereikėjo, perskaičius užduotį, pasirinkti
atsakymo variantą A, B, C arba D, pasirinktą raidę
apvedant apskritimu.
Tokių testų sistema tarytum leidžia patikrinti žinias
ar net loginį mąstymą, tačiau, man atrodo, netikrina
kūrybinių gebėjimų, kurių reikia tekstiškai apdorojant
istorinę informaciją. Vargu ar vien toks testas paska
tins mokymo pajėgas siekti formuoti besimokančiųjų
kūrybinius įgūdžius. Veikiau bus skatinama mechaninė
atminties lavinimo metodika, nes kas daugiau įsimins,
daugiau teisingų atsakymų apves apskritimais, tas dau
giau surinks balų, geriau bus įvertinti mokytojai, mokyk
la, ir taip bus sudaryta iliuzija, esą puikiai padirbėta.
Egzaminų centro darbuotojai savo ankstesnėse moksli
nėse publikacijose pripažįsta, kad daug kas į uždavinius
su parenkamaisiais atsakymais žiūri gana skeptiškai4.
Tiesa, be vadinamųjų pasirenkamojo atsakymo testo
klausimų 1999 m. valstybinio istorijos egzamino metu
būta ir šaltiniais pagrįstų užduočių-klausimų, kuriuos
mes dar aptarsime. Tokią istorijos egzamino  struktūrą
Egzaminų centras siūlo išlaikyti ir ateityje5.
Dabar pažiūrėkime, kaip istorijos brandos egzaminas
vykdomas kitose šalyse, visų pirma Vokietijoje. Internete
pavyko rasti vienoje iš Vokietijos žemių – Tiuringijoje
1999 m. – centralizuotai vykdyto istorijos brandos eg
zamino užduotis6. Egzaminas vykdomas dviem lygiais:
pagrindiniu (vok. Grundkurs) ir aukštesniuoju, pagal
sustiprinto mokymo reikalavimus (vok. Leistungskurs).
Egzaminų lygį moksleiviai pasirenka besimokydami iš
anksto. Aukštesniu lygiu laikantiems duodamos sudė
tingesnio turinio užduotys ir daugiau laiko egzaminui:
1999 m. – 270 minučių (pagrindiniu lygiu laikantiems –
210 minučių).
1999 m. istorijos brandos egzamino dieną kiekvienu
lygiu buvo paskelbta po 3 temas. Kiekvienas abiturien
tas savo lygiu turėjo pasirinkti vieną. Štai iš kokių temų
1999 m. galėjo rinktis Tiuringijos abiturientai. Pagrin
diniu lygiu laikantieji: 1) Vokietijos politinė raida XIX
a.; 2) Vokietija Europoje po Pirmojo pasaulinio karo;
3) Žydai nacionalsocialistinėje Vokietijoje. Laikantieji
aukštesniuoju lygiu: 1) 1848–1949 m. revoliucija ir jos
reikšmė vokiečių istorijai; 2) Besikeičiantis ūkis ir visuo
menė; 3) Vokiečių–rusų santykiai XIX ir XX a. Temoms
buvo pateikta tekstinių šaltinių ištraukų bei vaizdinės
medžiagos, o kiekvienoje temoje būta keletas užduočių,
lėmusių rašinio struktūrą. Pvz., aukštesniuoju lygiu
laikantieji gavo 5 arba 6 užduotis (temos ribose). Tai
reiškia, kad egzamino metu abiturientas, remdamasis

pateiktomis užduotimis, turėjo išgvildenti tik vieną
pasirinktą pagrindinę temą, pvz., „Vokiečių–rusų san
tykiai XIX ir XX a.“
Visų temų beveik visos užduotys reikalavo sukurti
rišlų interpretacinio pobūdžio tekstą. Užduotyse ran
dame žodžius „interpretuokite“, „įvertinkite tuo ar kitu
požiūriu“, „aptarkite sąryšio tarp reiškinių problemati
ką“ bei kitas formuluotes, reikalaujančias ne vien žinoti
faktus, bet ir interpretacinio minties darbo, analizuojant
pateiktus informacijos šaltinius. Tokį rašinio tipą turbūt
galima pavadinti struktūruotu esė. Tai vis dėlto nėra
visiškai laisvos formos esė, kai galima pradėti nuo ko
nori ir nežinia kuo pabaigti. Egzamino metu duodami
temos rėmai, pagrindinės struktūrinės dalys, kurių
kiekvienai pateikiami įvairaus pobūdžio istorinės in
formacijos šaltiniai bei formuluojamos užduotys.
Dabar pažvelkime įdėmiau į Lietuvos 1999 m. istorijos
brandos egzamino užduotis, pagrįstas šaltiniais. Būtent
tokių užduočių įtraukimas laikomas dideliu Egzaminų
centro istorikų darbo grupės pasiekimu. Pažymima, kad
istorijos egzamine reikėjo atsisakyti plikos faktografi
jos, gryno žinių vertinimo ir rutininės jų reprodukcijos,
pereinant prie aukštesnio lygio mąstymo užduočių ir
analitinio šaltinių medžiagos vartojimo 7.
Tačiau praktiškai visos, net ir šaltiniais pagrįstos,
užduotys nereikalavo raštu sukurti pasakojimo. Iš viso
buvo pateikti 4 blokai su užduočių serijomis, pagrįsto
mis pridedamais istorinės informacijos šaltiniais. Štai
užd uot ys Nr. 59–67, kur ioms spręst i buv o pat eikt i
tekstiniai šaltiniai A, B, ir C, t. y. ištrauka iš 1940 m.
„Liaudies seimo“ nutarimo (A), ištrauka iš Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. nutarimo
(B), ištrauka iš Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d.
akto (C). Ištraukose nebuvo nurodyta, iš kur jos paim
tos, tai reikėjo nustatyti patiems abiturientams. Pvz.,
užduotis Nr. 59 skelbė: „Kuris iš šių dokumentų buvo
paskelbtas anksčiausiai? Nurodykite tikslią šio doku
mento paskelbimo datą?“ Atsakymui buvo skirta viena
eilutė, tačiau, žinoma, jos pakanka. Mat atsakymą ga
lima pateikti nepavartojant nė vieno žodžio, nurodant
tik raidę ir datą – atsakymas „C, 1918 02 16“ jau ir yra
„šaltiniais pagrįstos“ užduoties Nr. 59 sprendimas. Tą
patį apie atsakymo užrašymo būdą galima pasakyti ir
pažiūrėjus į kai kurias kitas užduotis.
Užduotyje Nr. 67 reikėjo atsakyti į tokį klausimą: koks
asmuo, ėjęs Respublikos prezidento pareigas, pasirašė
A dokumentą? Taigi užtenka prisiminti pavardę. Arba
66-oji užduotis: „Kas buvo Aukščiausios Tarybos pir
mininkas, kai buvo priimtas B dokumentas?“ Būtent

4
Trakas G., „Testo informacija ir jos taikymai“, in: Informacijos
mokslai, 1997, Nr. 2 (7), p. 33.
5
Istorijos brandos egzaminų kaita, p. 15.
6
http://www.thueringen.de/tkm/hauptseiten/medien.htm

7
Bethell G., Zabulionis A., Examination reform in Lithuan
 ia. Back
ground, strategies and achievements, Vilnius: National Examinations
Centre, 2000, p. 22.
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tai ir yra kryžiažodžio tipo užduotys, tik, žinoma, čia
nesufleruojamos raidės ir nenurodoma, iš kelių raidžių
turi būti atsakymas. „Sufleruoti“ bandoma pateikiant
šaltinio gabaliuką. Iš atminties patikrinimo užduočių
išsiskyrė 65-oji: „Nurodykite asmenis, pasirašiusius C
dokumentą. Už 2 asmenis – 1 taškas, už 4 asmenis – 2
taškai, už 6 asmenis – 3 taškai“. Atsakymui skirtos net
3 eilutės. Vadinasi, kas daugiau prisimins Vasario 16osios akto signatarų, tas daugiau uždirbs taškų!
Tiesa, ne visi klausimai buvo „kas-kur-kada“ pobūdžio.
Pvz., 60-oji užduotis: „Kokiomis tarptautinėmis-politi
nėmis aplinkybėmis jis [ankstyviausias dokumentas]
buvo paskelbtas?“ 63-ioji užduotis: „Kodėl C šaltinyje
išskirtos Rusijos ir Vokietijos vyriausybės?“ 64-oji už
duotis: „Paaiškinkite B šaltinio žodžius „svetima jėga?““
Pirmais dviem atvejais atsakymams buvo skirtos dvi
eilutės, trečiu – tik viena. Taigi pakako parašyti vieną
ar du sakinius. Bet tai dar ne naratyvas!
Čia dar verta priminti, kad 1999 m. valstybiniame
istorijos egzamine buvo 67 užduotys, o abiturientai
joms spręsti teturėjo 150 minučių, taigi vienai užduo
čiai statistiškai teko 2 min. 14 sek. Aišku, kad per tokį
„blicturnyrą“ nieko daugiau ir nebelieka, kaip atsakyti
keliais žodžiais ar sakiniais. Tą patį galima pasakyti ir
apie klausimų Nr. 31–37 bloką su pateikta statistine
lentele apie Lietuvos valstybės teritorijos plotus ir gy
ventojų skaičių skirtingais metais. Nors su tam tikromis
išlygomis galima būtų pripažinti, kad keletas šio bloko
klausimų reikalavo interpretacinio atsakymo, tačiau ir
čia atsakyti tebuvo paliktos viena-dvi eilutės.
Dar pažvelkime į užduotis, susijusias su grafinių
vaizdų aiškinimu ir komentavimu. 1999 m. egzamine
buvo pateikta pora iliustracijų. Paveikslėlis A vaizduoja
knygų spausdinimo dirbtuvę, B – „skriptorius“ (kny
gų perrašinėtojus viduramžių vienuolyne). Remiantis
iliustracijomis, reikėjo atsakyti į klausimus nuo 38-ojo
iki 47-ojo imtinai. Pvz., „38. Kokiai temai skirtos abi
iliustracijos?“ Įdomiausia tai, kad šios užduoties at
sakymas – „raštijai“, valstybinės egzaminų komisijos
nebuvo laikomas teisingu kaip pernelyg bendras8. Šiam
ir kitiems šios serijos klausimams atsakyti buvo skirta
po vieną eilutę ir tik 39-ajai užduočiai: „Kuri iliustra
cija vaizduoja vėlesnius laikus? Kodėl taip manote?“
atsakyti buvo skirtos dvi eilutės.
Minėtojo Tiuringijos egzamino užduotyse irgi galima
rasti iliustracijų. Pvz., pasirinkusiems temą „Vokie
čių–rusų santykiai XIX ir XX a.“ kaip šaltinių priedas
(Material 8) buvo pateikta amerikiečio Davido Low
1939 m. karikatūra, vaizduojanti Staliną ir Hitlerį,
Istorijos brandos egzaminų kaita, p. 11.
Naujausiųjų laikų istorija: vadovėlis 10 klasei, sud. Rimas Joki
maitis, Algis Kasperavičius, Vilnius: Kronta, 1999 (2-asis pataisytas
leidimas), p. 127.
10
Ibid.
8
9
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bandančius žengti viena linija, tačiau kiekvienas jų
laiko už nugaros pistoletą.
Temos 4-oji užduotis skelbė: „Aptarkite santykį tarp

Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 1933–1945 laikotarpiu.
Panaudokite 8 medžiagą“. Jei temos užduočių iš viso
buvo 5, o egzaminui skirta 270 minučių, tai 4-ajai užduo
čiai atlikti vidutiniškai tenka 54 minutės. Praktiškai
tai reiškia, kad abiturientas tam turi visą pamoką, ir
jam dar lieka laiko poilsio pertraukėlei. Aš manau, kad
to pakanka rišliam tekstui apie Vokietijos–SSRS san
tykius 1933–1945 m. parašyti. Atlikdamas kitą temos
užduotį, vokiečių moksleivis vėl nagrinėja vokiečių ir
rusų santykius, tik kitu laikotarpiu ar naujais aspektais.
Taigi jis gali nesiblaškyti po visą pasaulio istoriją kaip
Lietuvos moksleivis, kuriam testo užduotys išdėstytos
apskritai ne chronologiškai, kur viena testo užduotis – iš
Egipto faraonų laikų, kita – iš 1940 m. „Liaudies seimo“;
arba, pvz., reikia nurodyti, kaip vadinasi masinis žydų
naikinimas nacių okupacijos metais, o kitoje užduoty
je – pažymėti, kas yra „šiuolaikinio heliocentrizmo“
pradininkas ir t. t.
Beje, minėtos Low karikatūros centrinis fragmentas
yra įdėtas lietuviškame istorijos vadovėlyje 10-ai kla
sei9. Prie karikatūros pateikti 4 klausimai, kaip antai:
„1. Paaiškinkite, ką reiškia Hitlerio ir Stalino apsi
kabinimas ir už nugaros slepiami ginklai?“, „4. Kokia
pagrindinė karikatūros mintis?“10 Tokio lygio klausimų
būta ir 1999 m. istorijos valstybiniame egzamine prie
jau minėtų iliustracijų knygos istorijos tema. Tačiau
kyla klausimas, ką turi mokytis Lietuvos moksleiviai
11 ir 12 klasėse, jei brandos egzamino užduotys nepra
noksta 10-os klasės lygio? Vokietijoje baigiamosiose
klasėse gimnazistai ugdo aukštesnio lygio gebėjimus
ir karikatūra egzamino metu jiems pateikiama kaip
inspiracinė medžiaga temai išskleisti ir rašyti esė. O
Lietuvoje egzamino metu klausiama: „Kas vaizduoja
ma paveiksle?“, ir teisingu atsakymu laikomas kelių
žodžių junginys vienoje eilutėje. Tai, kad nepaisant
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daugelio užduočių paprastumo, abiturientai „šaudė pro
šalį“, o maksimalios 100 balų sumos nesurinko niekas,
neturėtų stebinti. 99 taškus surinko tik 2 moksleiviai,
o gausiausia grupė buvo surinkusių 43 taškus, t. y.
mažiau kaip pusę visų galimų11. Užduotis dar labiau
supaprastinus, bet davus per tą patį laiką spręsti ne
67, o, tarkim, 100 užduočių, kažin ar tokios „viktorinos“
rezultatai būtų geresni.
Reformuota mokykla turi eliminuoti per didelį encik
lopediškumą (lenk. nadmierny encyklopedyzm), – teigia
istorijos mokymo ekspertė iš Lenkijos12. Tačiau Lietuvoje
valstybinis istorijos egzaminas kaip tik reikalauja, kad
mokinys, norintis surinkti daug taškų, virstų „vaikš
čiojančia enciklopedija“.
Kaimyninėje Lenkijoje, su kuria mus sieja daugybė
istorinių ryšių ir bendrų švietimo tendencijų, pagrindi
nis istorijos brandos egzaminas vyksta taip pat raštu.
Egzamino dieną paskelbiamos 3 temos, iš kurių rašiniui
reikia pasirinkti vieną. 1999 m. 2 temos buvo tradicinės
formos, t. y. nurodomas tik pavadinimas, nepateikta
šaltinių. Trečioji tema buvo sudaryta iš dviejų dalių.
Pirmoje buvo pateikiami istoriniai tekstai (dažniausiai
šaltinių), turėję palengvinti atsakyti į iškeltus klausi
mus. Antroje dalyje reikėjo parengti rašinį, susijusį su
pateiktais šaltiniais13. Taigi trečiąją temą pasirinkę
abiturientai turėjo analizuoti šaltinius, tačiau tai daryti
jie turėjo kurdami tekstinį pasakojimą.
Lyginti Lietuvos egzamino užduotis su Vokietijos, Len
kijos ar kitų Europos šalių pavyzdžiais būtų galima ir
toliau, tačiau, manau, pagrindinis skirtumas išryškėjo.
Ar Lietuva yra vienintelė šalis Europoje, kur istorijos
brandos egzaminas vykdomas vien testo būdu, netikri
nant naratyvinių sugebėjimų, šiuo metu dar negalėčiau
pasakyti, tam reikia papildomų lyginamųjų tyrimų.
Gal iu tik pas ak yt i, kad Škot ij oj e, kur ios egz am in ų
centro specialistai nuo 1997 m. rugsėjo padėjo Lietuvos
egzaminų centrui kurti centralizuotą egzaminavimo
sistemą, istorijos egzaminas neapsiriboja trumpų atsa
kymų testu. Škotijoje tikrinami abiturientų gebėjimai
sukurti tekstinį pasakojimą istorine tematika. Kiek man
žinoma, ir Latvijoje bei Estijoje per valstybinį istorijos
egzaminą abiturientai rašo esė, kuriuose parodo, kaip
moka kūrybiškai pritaikyti įsisavintas žinias.
Kaipgi tokiam savitam istorijos brandos egzaminui
Lietuvoje rekomenduoja ruoštis Egzaminų centras? Ci
tuoju: „Kaip pasirengti atlikti pasirenkamojo atsakymo
užduotis, ypatingų receptų nėra. Reikia nuolat lavintis.
Kuo daugiau įvairių pavyzdžių (tiek turinio, tiek formos
prasme) – tuo geresni rezultatai. [...] Vienas geras pata

rimas norint geriau paruošti moksleivius atlikti tokias
užduotis – skatinti pačius moksleivius kurti testus“14.
Jei egzaminas bus iš testų su A, B, C ir D atsakymais,
tai tokia instrukcija – logiška.
O dabar įsivaizduokime, kokia galėtų būti instrukci
ja, jei mokiniai būtų egzaminuojami iš telefonų knygos.
Tuomet geriausiai būtų vertinami tie, kurie daugiau
įsimins telefono numerių. Pvz., Petersono telefono nu
meris yra 458–934, Karlsono – 232–322 ir t. t. Aišku, kad
jei egzamine bus užduotis: „Koks yra Karlsono telefono
numeris?“, o atsakymai bus šie: a) 468–721, b) 458–934,
c) 232–322, d) 236–978, tai teisingu bus laikomas at
sakymas c). Taip pat, jei besimokantieji bus raginami
kurti tokio tipo testus, tai iš tikrųjų, aš manau, jie geriau
bus pasiruošę tokias užduotis atlikti. Tada jie surinks
daugiau balų. Instrukcija irgi logiška.
Bet koks yra istorijos mokymosi pagrindinis tikslas?
Argi tai teisingas istorinių datų, pavardžių ir faktų nu
rodymas apvedant apskritimais ar dedant kryžiukus?
O gal tai mokėjimas spręsti istorinius kryžiažodžius?
Ar dabartinis valstybinis istorijos egzaminas Lietuvoje
nėra panašus į egzaminavimą „iš telefonų knygos“ ar
į rebusų sprendimo konkursą? Būtent rebuso tipo už
duotis priminė kai kurie 1999 m. egzamino klausimai
iš serijos Nr. 48–58 su pateiktu kontūriniu žemėlapiu
kaip kartografiniu šaltiniu. Štai tie „rebusiniai“ klau
simai:
„53. Paaiškinkite pirmojo ženklo legendoje reikšmę.
(2 taškai)
54. Paaiškinkite antrojo ženklo legendoje reikšmę.
(2 taškai)
55. Paaiškinkite trečiojo ženklo legendoje reikšmę.
(2 taškai)
56. Ketvirtuoju legendos ženklu (+) pažymėkite že
mėlapyje valstybes, kurios buvo okupuotos (prarado
nepriklausomybę) nuo 1939 09 01 iki 1941 06 21.
Už kiekvieną nepažymėtą ar neteisingai pažymėtą
valstybę vertinimas mažinamas 1 tašku. (6 taškai)
Žemėlapyje dvi teritorijos pažymėtos skaičiais „1“, „2“.
57. Kokią teritoriją žymi skaičius „1“? (1 taškas)
58. Kokią teritoriją žymi skaičius „2“? (1 taškas)“.
Šias užduotis reikėjo spręsti pasižiūrėjus į čia pa
teikiamą žemėlapį. Priminsiu, kad pagal tarptautinių
žodžių žodyną rebusas yra „mįslė, kurios esmė yra ta,
kad vietoj žodžių duodami ženklai, figūros ir net ištisi
vaizdai-paveikslėliai, kuriuos reikia įminti, atspėti“15.
Egzaminų centro istorikų darbo grupės ataskaitoje
pažymima, kad moksleiviams šias užduotis atlikti se
kėsi sunkiausiai16. Mokytojas Algirdas Gečas pastebi,

11
„Ne gab esn i už pas aul io vaik us“, in: Dial og as, 1999 06 21,
Nr. 20, p. 2.
12
Biesiadecka E., „Metody nauczania historii w zreformowanej szko
le“, in: Wiadomoúci historyczne, 2000, Nr. 1, s. 15.
13
http://matura.rmf.fm/prasa/art09.html (Janina Zawadowska, Ma

tura 1999).
14
Istorijos brandos egzaminų kaita, p. 13.
15
Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius: Mintis, 1969, p. 645.
16
Istorijos brandos egzaminų kaita, p. 10–11.
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kad moksleiviams tarpukario Europos žemėlapis gerai
žinomas, tačiau mokiniams buvo netikėta žymėjimo
sistema17. Ar nelogiška tada būtų reikalauti, kad pasi
ruošimo laikotarpiu moksleiviai daugiau spręstų kar
tografinių rebusų ar patys juos kurtų?
Aš neturiu nieko prieš kryžiažodžius, rebusus ir at
minties lavinimo užduotis, tačiau nemanau, kad mokėti
jas spręsti yra svarbiausia. Žymus istorijos didaktikos
specialistas iš Vokietijos Jornas Rüsenas istorijos mo
kymosi tikslu laiko „naratyvinę kompetenciją“. Pasako
jimas žmogui yra natūralus būdas prasmingai sujungti
praeities–dabarties–ateities lygmenis. Pasakojimas
yra „elementarus žmogiškosios egzistencijos sukultū
rinimas“18. Netgi nestudijuosiantis toliau aukštojoje
mokykloje abiturientas turėtų mokėti įprasminti laiko
patirtį pasakojimu.
Žinoma, nereikia pamiršti, kad ir pačioje Vokietijoje
Rüsenas ir kiti didaktikos profesoriai neretai kritikuo

jami mokytojų praktikų. Aukštųjų mokyklų dėstytojai
ir akademiniai mokslininkai ne visuomet adekvačiai
gali suvokti mokinių gebėjimų lygį ir galimybes, per
mažai duoda praktinių instrukcijų. Mokyklinės istorijos
funkcija nėra tarnauti universitetų istorijos fakulte
17
Gečas A., „Egzaminas, kuris pakeitė istorijos egzaminą“, in: Dia
logas, 1999 08 13, Nr. 27, p. 4.
18
Cit. pagal: Ahonen S., „Nauji istorijos mokymo planai Baltijos re
gione: Estija 1990-aisiais. Naratyvo transformacija“, in: Istoriografija
ir atvira visuomenė, Vilnius: Vaga, 1998, p. 297.
19
Slater J., Teaching History in the New Europe, London: Cassell,
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tams, nors kai kurie universitetų dėstytojai, kaip rašo
Johnas Slateris, galvoja būtent taip19. Vis dėlto tikslas
ugdyti moksleivių naratyvinę kompetenciją kaimyninėse
šalyse, pvz., Lenkijoje, keliamas švietimo ministerijos
lygiu, o ne vien teoretizuojančių mokslininkų. Štai 1999
m. visuomenei apsvarstyti Lenkijos švietimo ministras
paskelbė egzaminų reikalavimų standarto projektą, kurį
galima rasti oficialiame ministerijos tinklapyje20, taip
pat Lenkijos Centrinės egzaminų komisijos tinklapyje21.
Pasižiūrėkime, kas numatoma istorijos brandos egza
mine, kuris bus pradėtas vykdyti nuo 2002 m.
Bendrą egzamino tikslą lenkai formuluoja taip: „Is
torijos brandos egzaminas tikrina žinias ir gebėjimus
pan aud ot i įvair ius inf orm ac ij os šalt in ius prae ič iai
rekonstruoti, aprašyti ir vertinti logiška, rišlia ir tai
syklinga kalbinės išraiškos forma“. Pagal šiuos tikslus
istorijos egzaminą atitinkamai sudarys 3 dalys: a), b)
ir c). Pirmoje, a) dalyje, 60 min. reikės spręsti testo
užduotis (galima tikėtis surinkti 30% bendro taškų
skaičiaus). Po to daroma 30 min. pertrauka. Egzamino
b) dalyje per 90 min. reikės perskaityti pateiktus isto
rijos šaltinius ir atsakyti į klausimus (galima surinkti
40% bendro taškų skaičiaus). Po to vėl daroma 30 min.
pertrauka. Egzamino c) dalyje per 90 min. reikės pa
rašyti rašinį pasirenkant vieną iš 3 paskelbtų temų.
Už rašinį galima tikėtis surinkti 30% bendro taškų
skaičiaus. Rašiniu tikrinamas abiturientų gebėjimas
savarankiškai atvaizduoti ir vertinti atskiras istorines
problemas, atsižvelgiant į praeities mokslinio tyrimo
principus. Lenkų standartuose nurodomi ir rašinio temų
pavyzdžiai. Štai vienas jų: „Apibūdink lenkų valstybės
žlugimo (lenk. upadku) priežastis XVIII amžiuje, atsi
žvelgdamas į Krokuvos ir Varšuvos istorinių mokyklų
koncepcijas“. Taigi pereidami prie centralizuotos tvarkos
su išoriniu vertinimu lenkai brandos rašinio istorine
tema negalvoja panaikinti ir kelia jam gana aukštus
reikalavimus. Lietuvoje atsitiko kitaip... Nors vis dėlto
nesunku suprasti, kad 1997 m. Lietuvoje S lygiu vyk
dytas istorijos brandos egzaminas savo struktūra yra
panašus į tą, kurį lenkai nori vykdyti nuo 2002 m.
Naratyvine prasme 1997 m. istorijos brandos egza
minavimo forma buvo geresnė, nes mokiniai, iš anksto
ruošdamiesi ne tik testui, bet ir egzaminui žodžiu, galėjo
pratintis kurti savo istorinį pasakojimą, o laikantieji S
lygiu netgi galėjo įgyti praktikos tokį pasakojimą kurti
raštu. Būtent darbas su tekstais ir savo teksto kūrimas
vis labiau įsigali istorijos aukštojo mokslo studijose.
Studentai rašo daugybę referatų ar kuria kitus infor
1995, p. 97.
20
http://www.men.waw.pl/aktual/dok-ref/cke/matura/historia.htm
21
http://www.cke.edu.pl/standardy_m/w_matur.htm (Struktura i
forma egzaminu maturalnego z historii).
22
Istorijos brandos egzaminų kaita, p. 13–14.
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macinius tekstus, o jų studijas apvainikuoja bakalauro
ar magistro darbas, kuris yra tiriamojo pobūdžio, patei
kiamas raštu ir turi būti ginamas prieš komisiją žodžiu.
O testas iš tikrųjų kartais pavartojamas studijų eigoje,
tačiau tai tikrai nėra dominuojanti universitetinio eg
zaminavimo forma.
Istorija kaip interpretacinė disciplina yra labai kom
pleksiška žinijos sritis, ir jos visos neįmanoma „išmokti“.
Kažin ar to ir reikės informacinėje visuomenėje, kai
daug svarbiau yra mokėti susirasti reikiamą medžiagą
ir ją apdoroti, sprendžiant konkrečias problemas. Todėl
egzaminų reformos Lietuvoje keltas tikslas atsisakyti
rutininės žinių reprodukcijos, pereinant prie aukštesnio
lygio mąstymo užduočių ir analitinio šaltinių medžia
gos naudojimo buvo teisingas. Netgi Egzaminų centro
istorikų darbo grupės rekomendacijos, skirtos darbui su
rašytiniais šaltiniais bei iliustracijomis, yra pagrįstos22.
Tačiau priemonių analitiniam istorinės informacijos
šaltinių naudojimui patikrinti ir įvertinti pasirinkta ne
pakankamai, ignoruojant visuotinai pripažintą dalyką,
kad humanitarinio profilio aukštesnio lygio gebėjimams
patikrinti trumpų testo atsakymų nebepakanka. Reikia
vertinti abiturientų sukurtą naratyvą. Tokio dalyko,
angliškai vadinamo end-of-course written test, istorijos
brandos egzaminuose esama, tačiau jis negali atstoti
viso egzamino, tad užsienyje pasirenkama formulė exa
mination & test. O Lietuvoje įsigali formulė „istorijos
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egzaminas = istorijos testas“.
Tai, kad Liet uv oj e buv o pas ukt a prie valst yb in io
istorijos egzamino raštu, galima vertinti teigiamai.
Istorija nuo Herodoto laikų ir buvo suprantama visų
pirma kaip užrašytas pasakojimas. Tačiau Lietuvoje,
kaip parodėme, posūkis link egzamino raštu nereiškė
persiorientavimo prie istorijos tekstinio pasakojimo
kūrimo ir tokių gebėjimų tikrinimo bei įvertinimo. Nuo
2000 m. rudens pereinant prie profilinio mokymo, huma
nitarinio profilio istorijos studijos, gebėjimų ugdymas ir
egzaminavimo būdai, manau, turėtų kokybiškai skirtis
nuo dešimtmetės pagrindinės mokyklos bei buvusių
bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų lygio. Manoma,
kad 2002 m., kai vidurinę mokyklą baigs pirmoji pro
filinės mokyklos abiturientų laida, turėtų baigtis ir
brandos egzaminų reforma23. Tokiomis sąlygomis, kol
dar esama galimybių reformą koreguoti, būtų tikslinga į
valstybinį brandos egzaminą įtraukti rašinį istorijos
tema, o ir sprendžiant su šaltiniais susijusias užduotis
reiktų suteikti galimybes abiturientui atsakinėti raštu
istorinės naracijos būdu, o ne vien 1–2 eilučių trumpais
atsakymais. Kaip tik tokia naratyvinio egzamino forma
yra įprasta Europos šalyse ir atitinka nūdienos reikala
vimus žvelgiant iš aukštosios mokyklos pozicijų.

23
Laurinčiukienė L., „Brandos išbandymai – kaip šventė“, in: Dialo
gas, 2000 05 19, Nr. 20, p. 1–2.
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Biblinis laikų pabaigos laukimas –
žinia apie gyvenimą
Friedrich V. Reiterer

1. Klausimas apie galutinius dalykus
Nuo seniausių laikų žmoniją jaudina klausimai apie
pačią pradžią ir apie visa ko pabaigą. Žavi ir traukia
paprasti sprendimai. Jie įtikina precizišku skaidrumu.
Deja, kaip netrukus paaiškės, dažnai jie yra tiesiog
neteisingi. Tai ypač tinka eschatologijos vaizdiniams:
kaip šia tema liudija televizijos diskusijos, jų esama
pačių įvairiausių. Tokį neaiškumą iš esmės sustiprina
du dalykai. Pirmiausia reikia paminėti, kad mūsų
kultūros vaizdinius daugiausia suformavo krikščionybė,
o jos tikėjimo doktriną – dogminė disciplina1. Dar liaudies mokykloje išmoktos tikėjimo žinios prieš kelis
dešimtmečius staiga pasitraukė į antrą planą. Nepaisant daugybės gerų naujų užuomazgų, žiojėja didelė
spraga: daugelyje svarbių gyvenimo sričių žmonės
jaučiasi nesaugūs. Nors iškilo Biblija besiremianti nauja
sąmonė, bet Šv. Rašte vaizdas toks daugiapusis, kad iš
karto sunku suprasti, be to, išvados iš tikrųjų dar neturi
didelio poveikio. Antras visuomenę veikiantis be galo
svarbus aspektas yra Tolimųjų Rytų religijų įtaka, tarp
jų induizmo, bet pirmiausia budizmo, t. y. iš šių religijų
kylančios vaizdinių formos tampa vis reikšmingesnės ir
kaip tik lyginant eschatologines jų mąstymo kategorijas,
kaip paaiškės vėliau, išryškėja dideli skirtumai.

2. Vidinės krikščioniškos
tradicijos kaita
Jau minėta, kad Vakarų erdvėje prasidėjo nauja
epocha: labiausia diskutuojama ne dėl spekuliacijos ir
dogmatikos, bet domimasi Biblija. Taip turėtų būti ir
toliau. Bet visų pirma čia susiduriama su beveik neįvei
kiamomis kliūtimis. Įprasta, kad aukštosios mokyklos

Friedrich Vinzenz Reiterer (g. 1947) – biblistas, Zalcburgo
Senojo Testamento biblistikos instituto profesorius, vedęs,
yra gavęs diakono šventimus. Daugelio publikacijų autorius,
lietuvių kalba išleista jo knyga „Dievo teisynas ir gyvenimas“
(1997). Nuo 1992 m. kasmet skaito paskaitas Lietuvoje. Tekstą
iš vokiečių kalbos vertė Jūratė Micevičiūtė.
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dėstytojas pirmiausia aiškiai išdėsto, apie ką jis rašo.
Vadinasi, iš pradžių turi būti apibrėžta, kas yra tie
laikų pabaigos vaizdiniai. Anksčiau ar vėliau prieinama
riba, kai sisteminės teologijos suformuoti teiginiai ir
apibrėžimai tampa nevartotini2. Be to, „eschatologijai“
imta priskirti ir svarstyti naujas – taip pat ir senas
bei ne tokias senas – skirtingesnes temas. Šio proceso
rezultatas – vėl marga įvairovė bei terminų vartojimo
painiava:tuo pačiu žodžiu reiškiamas labai skirtingas
turinys3.

3. Biblinės prieigos
Šią sudėtingą temą galima pradėti nagrinėti dve
jopai: remiantis bibline terminologija (a) ir tekstais (b).
Čia labiausiai tyrinėtini pranašai. Tai suprantama,
nes pranašai atlieka lemiamą vaidmenį formuojant
tikėjimą. Tuo metu neegzistavo joks magisteriumas, net
pagrindiniais klausimais nebuvo sukurtos terminolo
gijos, beveik nebuvo sugebančių rašyti ar skaityti ir
pan. Šiame fone iniciatyvos ėmėsi didžios asmenybės:
įdomu pastebėti, jog nepaisant atsitiktinumo įspūdžio,
bent jau atsigręžus atgal, akivaizdu, kad pranašai
vienas kitam niekuomet neprieštarauja pagrindiniais
klausimais. Kaip rodo tyrinėjimai, tai kyla iš tikėjimo
branduolio – tikėjimo į Viešpatį ir įsitikinimo, kad jis
lydi visą gyvenimą, yra šalia ir kad šis jo vadovavimas
implikuoja tam tikrą žmogaus elgesį: savo gyvensena
jis viešai egzistenciškai pripažįsta Dievą praktinia
me gyvenime.
(a) Terminas „eschatologija“ sudarytas iš graikiškojo
1
 Verta nurodyti, kad net tokios įprastinius standartus pranokstančios
nuostatos dėl Biblijos reikšmės Vatikano II Susirinkime pavadintos:
„Dogminė konstitucija: Dei Verbum“.
2
 Plg. naujus bandymus: Niewiadomski J., „Hoffnung im Gericht. So
teriologische Impulse für eine dogmatische Eschatologie“, in: Zeitschrift
für katholische Theologie, Nr. 114, 1992, S. 113–126; Wiederkehr
D., „Ein unzuverlässiger Hahn: versäumte und wahrzunehmende
Prophetie in christlicher Eschatologie“, in: Franziskanische Studien
67, 1985, S. 19–25.
3
 Žr. pranešimą: Wanke G., „„Eschatologie“. Ein Beispiel theologischer
Sprachverwirrung“, in: Preuss H. D., Eschatologie im Alten Testament
(Wege der Forschung 480), Darmstadt, 1978, S. 342–360.
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to.es caaton ir ta.es caata. Septuagintoje jie gali būti
istoriją po Babilono nelaisvės (apie 550 m. pr. Kr.)
išversti ‘aharit (išėjimas, pabaiga), ‘aharit hajjam
mirštančiam Mozei (istoriškai apie 1250 m. pr. Kr.)
mim (dienos pabaiga – laikas)4. Tais pačiais žodžiais
įdedama į lūpas:jis visuomet žinojęs, kad tauta blogu
elgesiu išprovokuos ianti didelę kat astrofą: „Gerai
pabaiga paskelbiama ir Naujajame Testamente5, bet
žinau, kad jūs, man mirus, eisite pražūtin, nukryplabai sunku nustatyti, ar čia kalbama apie didelę ka
site nuo kelio, kuriuo eiti esu jums įsakęs. Ištiks jus
tastrofą, ar apie visišką sunaikinimą visų laikų gale:
vargas ateityje, nes darote, kas nedora Viešpaties
„Jėzus jam atsakė: ‘Matai šituos didžiulius pastatus?
akyse, pykdote jį savo darbais“ (Įst 31, 29).
Čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauIš nedaugelio pavyzdžių
ta. [...] Petras, Jokūbas, Jomatome pagrindinį dalyką:
nas ir Andriejus [...] klausė
niekuomet nenukrypstama į
jį: ‘Pasakyk mums, kada tai
smulkmenas. Vieniems vei
atsitiks ir koks bus ženklas,
kiantiems asmenims (Juozakad atėjo visa ko pabaiga?’
pui, Mozei) iš tikrųjų jau atėjo
[...] Tauta pakils prieš tautą ir
galutinis momentas – priartėjo
karalystė prieš karalystę. Dau
mirtis. Kiti amžininkai, į kugelyje vietų bus žemės drebėjimų
riuos kreipiamasi, dar gali
ir badmečių. Tačiau tai bus
tobulėti ir savo gyvenimą gali
tik kentėjimų pradžia. [...] Jūs
pakreipti taip, kad išvengtų
būsite visų nekenčiami dėl mano
nelaimės. Negandą iš esmės
vardo. Bet kas ištvers iki galo,
lemia gyvensena. Bet jei nuostas bus išgelbėtas. [...] Tomis
mukis vis dėlto įvyko, nelaimės
dienomis, po ano suspaudimo,
fazė yra pasibaigusi, galima
saulė užtems, mėnulis nebeduos
žengti toliau – atkurti. Toks
šviesos, žvaigždės kris nuo dansusiliejimas įgalino jau Senojo
gaus, ir dangaus galybės bus su
Testamento tekstuose klaus
krėstos“6 (Mk 13, 2–4, 8, 13, 24 ir
ti apie tuoj išsipildysiančius
t.). Vieninteliame tekste sudėti
(ar galutinius) lūkesčius 10 :
draugėn visi reikšmingi elementai7: individualioji8 ir visuotinė
kada galima kalbėti apie laiko
pok ytį – kai nutrūksta žmo
eschatologija; pastarojoje dar
gaus gyvenimas, kai katast
atskiriami žmonijos ir viso koMiniatiūra iš Valenciennes apokalipsės. Šiaurės Prancūzija
rofa baigiasi nelaimių laikas
smoso likimai (žr. 6-ą dalį).
ar kai liaujasi egzistuoti kūVisų pirma Naujojo Testarinija kaip visuma?
mento tekstai žymi ilgos raidos pabaigą. Čia turėtų
(b) Cituoti tekstai apie Juozapą ir Mozę yra gana
būti nurodomi du ankstesni, t. y. Senojo Testamenvėlyvi, t. y. parašyti maždaug Babilono nelaisvės metu
to, tekstai. Mirties valandą Juozapas pasikviečia
(587– 539 m. pr. Kr.). Juos jau veikė kiti pranašai,
savo sūnus ir sako: „Burkitės aplink, kad gal ėčiau
skelbę ir reikalavę sekti Viešpačiu11. Skelbimo turinio
jums pasakyti, kas jus ištiks ateities dienom is“ (Pr
49, 1), toliau protėviui 9 priskiriamos įvair iais
persilaužimo taškas buvo išsiskyrimas iš kitų dievų.
Kaimyninėse religijose pirmiausia galima rasti pasaulio
laikais sukauptos sentencijos. Panašiai apžvelgiant
4
 Žr. S¿bo M., „Zum Verhältnis von ‘Messianismus’ und ‘Eschatolo
gie’ im Alten Testament. Ein Versuch terminologischer und sachlicher
Klärung“, in: Jahrbuch für Biblische Theologie 8. Der Messias, Neu
kirchen, 1993, S. 25–55.
5
 Perrin N., „Eschatology and Hermeneutics: Reflections on Method
in the interpretation of the New Testament“, in: Journal of Biblical
Literature 93, 1974, p. 3–14 įžvelgia eschatologijoje supratimo raktą,
įgalinantį pagaliau teisingai klasifikuoti Naująjį Testamentą.
6
Vert. past.: autoriaus pageidavimu, jo tekste esančios Senojo ir
Naujojo Testamentų citatos, nesutampančios su lietuvišku Biblijos
vertimo tekstu, pateikiamos pagal jo paties atliktą vertimą.
7
 Žr. Wißmann H., „Eschatologie. Religionsgeschichtlich“, in: Theolo
gische Realenzyklopädie X., 1982, S. 254–256.
8
 Žr. Haufe G., „Individuelle Eschatologie im Neuen Testament“, in:
Zeitschrift für Theologie und Kirche 83, 1986, S. 436– 463.
9
 Žr. apie tai: Lohfink N., „Eschatologie im Alten Testament“, in:
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Preuss H. D., Eschatologie im Alten Testament (Wege der Forschung
480), Darmstadt, 1978, S. 240–258; Müler H. P., „Die Frage nach
dem Ursprung der biblischen Eschatologie“, in: Vetus Testamentum
14, 1964, S. 276–293 ankstyvuosius karalių laikus laiko šio svarstymo
ištakomis.
10
 Žr. Schreiner J., „Das Ende der Tage. Die Botschaft von der Endzeiten
in den alttestamentlichen Schriften“, in: Preuss H. D., Eschatologie
im Alten Testament (Wege der Forschung 480), Darmstadt, 1978, S.
198– 216, 204–207.
11
Hattrup D., Eschatologie, Paderborn, 1992, S. 209 ir toliau.
Nurodoma reikšminga problema: „Bandymai paversti ankstyvuosius
pranašus Senojo Testamento centru įtikina tiek pat mažai, kiek ir
galutinis aiškinimas apie pabaigą ir apokaliptiką. O kur tokio centro
trūksta, tegali būti surandamos raidos linijos, kurias įžvelgia tikėjimo
žvilgsnis į praeitį, bet vargu ar tokiomis įžvalgomis turi būti remiamasi
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ir prasmės aiškinimą (pavyzdžiui, kūrimo aprašymą
ar mitinį aiškinimą, iš kur kyla gyvenimo vargas),
jose reikalaujama aukų dievams nuraminti. Tuo tarpu
pranašai radikaliai atmetė tokį aukų įvertinimą: „Neimu
iš jūsų ūkio jokio jaučio ar ožių iš jūsų gardų. Juk man
priklauso visi gyvūnai miške, galvijai ant tūkstančio
kalvų. Žinau visus dangaus paukščius, visa, kas laukuose juda, yra mano. Jei būčiau alkanas, tau nesiskųsčiau,
nes mano yra pasaulis ir visa, kas jame. Argi aš valgau jaučių mėsą, ar geriu ožių kraują?“ (Ps 50, 9–13).
Artimuosiuose Rytuose atsiranda neįrodoma gelmė ir
sudvasinimas. Kadangi aukos nepakanka gyvenimui
užtikrinti, klausiama, ko gi tuomet reikalaujama: „ ‘Kuo
nešinas ateisiu į Viešpaties artumą ir nusilenksiu
aukštybių Dievui? Turiu ateiti su deginamosiomis
aukomis, su mituliais veršiais? Argi Viešpats bus patenkintas tūkstančiais avinų, plūstančia srove aliejaus?
Ar atiduosiu savo pirmagimį už savo nusikaltimą, savo
kūno vaisių už savo nuodėmę?’ Žmogau, jis tau pasakė,
kas yra gera ir ko iš tavęs Viešpats reikalauja: tik
daryti, kas teisinga, mylėti ištikima meile ir nuolankiai
eiti su savo Dievu“ (Mch 6, 6–8). Lemiančiu gyvensenos matu tampa žinojimas: bus patikrinta ir neliks
be pasekmių tai, kaip suvokiama atsakomybė už savo
elgesį, todėl nuolat didėja užrašyto Apreiškimo svarba:
„Netrokšti kruvinos aukos ir grūdų atnašų, neprašai
deginamosios aukos ir atnašos už nuodėmę. Tačiau
man įskiepijai paklusnumą.Tariau: ‘Štai ateinu! Raštų
ritinyje nurodyta, kas su manimi yra nutikę; mano
džiaugsmas – vykdyti tavo valią, mano Dieve, tavo
Įstatymą turiu širdyje!’“ (Ps 40, 7–9).
Paklausti apie eschatologinių vaizdinių ištakas, dau
gelis autorių nurodo Am 5, 8–9. Šitaip turbūt tylomis
daroma prielaida, kad kalbama apie pranašo Amoso
(VIII a. pr. Kr.), žodžius: „Jis padarė Sietyną ir Orioną,
tamsą paverčia šviesiu rytmečiu, pakeičia dieną naktimi, pasišaukia jūros vandenis ir išlieja juos ant žemės
paviršiaus, – jo vardas yra Viešpats! Jis staiga sunai
kins galiūnus, ir sunaikinimas užklups tvirtovę“ (Am 5,

8–9). Ši tamsi vieta skatina mokslininkus čia rasti
kokybinę eschatologiją, t. y. kad dabartis yra suvokiama
kaip galutinio laiko tapimas realybe12, tai reiškia, jog jau
dabartyje skleidžiasi pabaiga, ir tuo pat metu tolimesniu veiksmu paveikiama ateitis. Taip pat reikšminga,
kad, remiantis ikibabiloninėmis pranašystėmis apie
negandą, su eschatologiniu lūžiu daugiausia siejamas
tik žlugimas ir sunaikinimas. Vis dėlto pranašų raštai
lieka eschatologinių diskusijų pamatu13.
Minėjome, kad egzistuoja skirtingi požiūriai į
paskutiniųjų laikų lūkesčius. Jei klausimų spektrą
susiaurinsim e iki tradicinės formulės – „laukiu
mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo“14,
tokiai diskusijai nedaug atspirties rasime Senajame
Testamente. Tačiau netgi šioje citatoje matyti svarbi
šio ir būsimo pasaulio priešprieša. Tokia poliarizacija
kyla iš apokaliptikos. Būdama istoriškai vėlyviausioji
fazė, kaip tik apokalipt ika 15 ryškiausiai paveikė
vaizdinius: supriešinamos dvi „pasaulio sritys“ – po
siaubingo persekiojimų laikotarpio (olam hazz¿) eina
džiaugsmingas ateities pasaulis (olam habba’a)16. Bet
čia jau esame Senojo Testamento formavimosi pabaigoje17.
Kaip tik anksčiau aptarti klausimai dažniausiai atsi
duria daugumos traktatų apie eschatologiją dėmesio
centre, vadinasi, daugiausia reikšmės teikiama tarpsnių
nustatymui ir abiejų sričių aprašymui. Čia svarbiau
sias siekis yra dažnai vaizduota „teismo ir išganymo
periodizacija“18. Tokie požiūriai įgalina paliesti esmines
temas19. Tačiau kyla klausimas: ar aprašant išorines
reiškimosi formas iš tikrųjų įmanoma pataikyti į patį
centrą? Pasirodo, egzistuoja retai pabrėžiama vidinė
„raudona gija“: kodėl norima sužinoti dabartinio arba
būsimo gyvenimo tikslą? Atsakymas glūdi klausime
– kad atrastume pagrindą ištverti gyvenimą. Kur yra
giliausios šaknys, įtikinamai rodančios, kaip išsaugomas
gyvenimas? Kas pašalina gyvenimo išnykimo grėsmę ir
kaip? Dar svarbiau: ar įmanoma gauti informacijos, da
bartinis gyvenimas taip susijęs su kūrimu, t. y. kosmosą

 Žr. Reventlow H. Graf, Das Amt des Propheten bei Amos, Göt
tingen, 1962; Schunk K. D., „Die Eschatologie der Propheten des Alten
Testaments und ihre Wandlung in exilisch– nachexilischer Zeit“, in:
Preuss H. D., Eschatologie im Alten Testament (Wege der Forschung
480), Darmstadt, 1978, S. 462–480.
13
 Žr. Grönb¿ck J. H., „Zur Frage der Eschatologie in der Verkündigung
der Gerichtspropheten“, in: Preuss H. D., Eschatologie im Alten Testa
ment (Wege der Forschung 480), Darmstadt, 1978, S. 129–146; Kaiser
O., „Geschichtliche Erfahrung und eschatologische Erwartung. Ein Bei
trag zur Geschichte der alttestamentlichen Eschatologie im Jesajabuch“,
in: Ibid, S. 444– 461; Köhler W., „Prophetie und Eschatologie in der
neueren alttestamentlichen Forschung“, in: Ibid, S. 159– 292; Lindblom
J., „Gibt es eine Eschatologie bei den alttestamentlichen Propheten“,
in: Ibid, S. 31–72; McCullough W. S., „Israels Eschatologie von Amos
bis zu Daniel“, in: Ibid, S. 394– 414; Vriezen Th. C., „Prophetie und
Eschatologie“, in: Ibid, S. 88–128.
14
 Lohfink G., Eschatologie, S. 240.

15
 Žr. Sand A., „Jüdische und christliche Apokalyptik – Exegetische
Fragen und theologische Aspekte“, in: Gerhards A., Die grössere
Hoffnung der Christen. Eschatologische Vorstellungen im Wandel
(Quaetiones disputatae 127), Herder, 1990, S. 59–77.
16
 Šiame kontekste pagrįstai pastebima, kad krikščionių eschatologiniai
lūkesčiai remiasi transcendencija: Gross H., „Die Entwicklung der alt
testamentlichen Heilshoffnung“, in: Preuss H. D., Eschatologie im Alten 
Testament (Wege der Forschung 480), Darmstadt, 1978, S. 181–197.
17
 Kaip arti viena kitos yra apokaliptikos ir eschatologijos sritys,
matyti Hühnermanno, Maierio, Merkleino, Schaeflero pranešimuose,
išspausdintuose Althaus H., Apokalyptik und Eschatologie. Sinn und
Ziel der Geschichte, Freiburg, Basel, Wien, 1987.
18
 Lohfink G., Eschatologie, S. 250.
19
 Apie „neišganymo“ bei išganymo pranašavimus žr. Smend R.,
„Eschatologie. Altes Testament“, in: Theologische Realenzyklopädie
X, 1982, S. 256–264, 259–261.
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peržengiančia Dievo egzistencija, kad šis susilydymas su
ne-pasauline ir ne-laikine Dievo lygmuo įims į amžinybę
taip pat ir mūsų egzistenciją, kiekvieno žmogaus ir visos
žmonijos bei viso kosmoso egzistenciją?

4. Galutiniai dalykai
Krikščioniškoje dogminėje tradicijoje eschatologija
sutelkė dėmesį į vadinamuosius galutinius dalykus20 (de
novissimis: teismas, dangus, pragaras, skaistykla21). Pa

kurias sukūrė Stammelis Admonto bibliotekai – jos
kasmet užburia šimtus, tūkstančius lankytojų. Tačiau
toks išankstinis žinojimas nepadeda rasti kelio prie
biblinių šaknų.
(a) Norint suprasti, kas yra ankstyvojo biblinio kal
bėjimo pamatas, pirmiausia reikia į antrą planą nustumti teologinį sistematizavimą. Tuoj paaiškėja, kad
teologijos istorijoje būta poslinkių, kurių jau nebegalima
paaiškinti Biblija.
(b) Vatikano II Susirinkimo nulemtas katalikų teolo
gijos atsivėrimas Biblijai išprovokavo ryškų paradigmų
pasikeitimą22, kuris šiandien jaunomis jėgomis turi
būti pakoreguotas ir įglaustas į dogmatizuojančią ir
pastaruoju metu kartais filosofinio pobūdžio teologiją23.
Tačiau biblinio mąstymo plitimą sunku apriboti. Kalbama ne apie tai, ką Biblija byloja ir kad į ją reikia
žvelgti pakankamai santūriai, kaip į tolimų laikų informacijos šaltinį. Kalbama apie ten pateikiamų mąstymo
pavyzdžiųsupratimą ir įgyvendinimą. Diskusijoje apie
„eschatologiją“ toks įsitikinimas leido naujai suformuoti
ir kai kuriuos svarbius aspektus.
(c) Svarbu tai, kad „eschatologiją“ reikia suprasti
ne tik kaip pasaulio ar gyvenimo pabaigą – ji moko
galvoti dinamiškai. Turi būti atsižvelgta ir į visumą
– nuo individualaus gyvenimo iki kosmoso. Sekant
bibliniais modeliais ypač svarbu apsvarstyti tokias
mąstymo sritis.

5. Sukūrimas ir laisva valia – mirtis

Miniatiūra iš Valenciennes apokalipsės. Šiaurės
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minint teismą, kuriame neišvengiamai reikalaujama
atsakyti už savo elgesį, paliečiamas svarbus biblinės
žinios aspektas. Tarp mūsų paplitę Paskutiniojo teismo
vaizdiniai atsirado ir išsivystė tik Viduramžių maišatyje,
kai buvo ypač domimasi skaistyklos ir pragaro kančio
mis bei labiausiai rūpinamasi, kaip jų išvengti. Glaustai
kalbant apie laikų pabaigą, paprastai neketinama
pabrėžti negatyvių lygmenų, bet tai atsitinka beveik
nesąmoningai dėl įspūdingų ir paveikių meninių vaizdi
nių. Kaip giliai sukrečia mirties ir teismo skulptūros,
20
 Žr. Raberger W., „Die ‘letzten Dinge’. Anmerkungen zu einigen
Vers uchen in der ‘Eschatologie’“, in: Achleitner W., Winkler U.,
Gottes–Geschichten. Beiträge zu einer systematischen Theologie,
Freiburg, Basel, Wien, 1989, S. 171–191.
21
Žr. Langmeyer G. B., „Himmel, Hölle, Fegefeuer. Was erwartet
der Christ nach dem Tod?“, in: Gerhards A., „Die grössere Hoffnung
der Christen. Eschatologische Vorstellungen im Wandel“, in: Quaetio
nes disputatae 127, Herder 1990, S. 18–92; Krammer H., „Rette deine
Seele! – Hier in diesem Jammertal!“, in: Ibid, S. 93–107.
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Dievas yra – ne teoriškai, bet praktiškai – „gyvasties
ir mirties Viešpats“ (2 Mak 14, 46) ir jis nori, kad Jo
kūriniai gyventų (plg. Ps 104), ypač kiekvienas žmogus
(Ez 18, 31; plg. 23; 33, 11). Taip galima teigti pirmiausia
dėl to, kad žmogaus valiai bei laisvei yra patikėta teisingai apsispręsti: „Kai Dievas pradžioje žmogų sukūrė,
jis davė jam galią laisvai pasirinkti“ (Sir 15, 14). Toliau
įsitikiname: „Padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį,
palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu
ir tavo palikuonys būtumėte gyvi…“ (Įst 30, 19; plg. Sir
15, 17). Gyvenimas yra ir lieka Dievo numatytas kūrimo
tikslas. „Dievas mirties nepadarė ir nesidžiaugia gyvųjų
žūtimi, – tam, kad būtų, jis sukūrė visa. Visi pasaulio
kūriniai savaime yra sveiki“ (Išm 1, 13–14).
(a) Gyvenimo ir mirties reikšmingumas kaimynines
Izraelio religijas paskatino laikyti dievais Gyvenimą
22
 Žr. kaip koncepcijos vaisių jubiliejinį leidinį: Kilian R., Funk K.,
Fassl P., Eschatologie. Bibeltheologische und philosophische Studien
zum Verhältnis von Erlösungswelt und Wirklichkeitsbewältigung, FS 
Engelbert Neuhäusler, St. Ottilien, 1981.
23
 Naujausių raidos tendencijų pavojai giliai išanalizuoti Krätzl H.,
Im Sprung gehemmt. Was mir nach dem Konzil noch alles fehlt, Möd
ling, 1998.
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ir Mirtį (pvz., Mot Ugarite) arba bent padarė jas svar
biausiomis šių dievų egzistencijos sritimis. Deivė Šenkin
bando raminti Gilgamešą, praradusį gyvybės augalą,
sakydama, kad gyvenimą dievai pasiliko sau, o žmonėms
paskyrė mirtį24.
(b) Tokio įsitikinimo, nors ir nedaug, išliko ten, kur
mirtis traktuojama panašiai kaip asmuo ir aiškiai
turi būti sunaikinta laikų gale, taip pažabojant visa,
kas negatyvu kūrinijoje: „Kaip paskutinis priešas bus
sunaikinta mirtis“ (1 Kor 15, 26)25.
Senajame Testamente vis labiau prasimuša numitini
mas, ir tik Viešpats įrodo esąs suverenas: „Vieš
pats dalija mirtį ir duoda gyvastį, nuveda į mirusiųjų
karalystę ir išveda iš jos“ (1 Sam 2, 6; plg. Išm 16, 13 ir t.).
(c) Žmogaus gyvenimas prabėga tarp šių dviejų polių.
Palyginti su Izraelio aplinka, nauja yra tai, kad gyvensenos savybės, pvz., teisumas (Pat 12, 28), Dievo baimė (Pat
14, 27), tampa Dievo (reikia turėti omenyje – gyvenimo)
ar mirties artumo kriterijumi: „Teisumas yra gyvenimo
ramstis, o pikto ieškojimas veda į mirtį“ (Pat 11, 19).
Pagrindinę reikšmę įgyja etiniai aspektai. Tai nėra tik
dieviškos galios sritys, kurioms žmogus yra atiduotas,
atvirkščiai, geru elgesiu žmogus gali pozityviai paveikti
savo likimo ateities perspektyvas.
(d) Niekam ir jau niekuomet savavališkai Dievas
neskiria mirties. Tai galioja net tada, kai Jobas, kol
suprant a kūrimo galią (Job 37, 1–24), tiki patyręs
priešingą dalyką (Job 9, 14–24).
(e) Pagrindinė dinamika tokia: jei kažkas yra arčiau
Dievo, jis turi „intensyvesnį“ gyvenimą, ir jei, būdamas
arti Dievo, nusisuka nuo jo, žmogus atsigręžia į mirtį
ir taip ją patiria (Išm 2, 24). Todėl nuodėmės nulemtas
gyvenimo apribojimas (1 Kar 17, 18; Job 33, 16; Ps 40,
13) suprantamas kaip mirties patirtis – lygiai kaip ir,
pavyzdžiui, gyvybei grasinantis priešas, kančia ar liga
(plg. Ps 22, 14–16; 35, 8; 55, 14–17).

6. Trys biblinės eschatologinės
dinamikos lygmenys
(a) Pirmoji biblinės eschatologinės vilties sritis –
pabėgti nuo individualios mirties – tiek nuo gyvenimo ap
ribojimo, tiek nuo realios gyvenimo pabaigos. Išgelbėjimo
patirtis leidžia besimeldžiančiajam tvirtai tikėti, kad
Viešpats bet kada gali apginti savo, kaip gyvasties pa
laikytojo, autoritetą, ir jeigu jo intensyviai šaukiamasi,
jis tai padaro: „Kantriai laukiau Viešpaties, jis pasilenkė
prie manęs ir išgirdo mano šauksmą. Ištraukė mane
iš klampios duobės, iš mirtinos pelkės“ (Ps 40, 2–3).
24
 Žr. Hecker A., Das Gilgamesch-Epos. Meissner-Millard-Tafel Kol.
III, 1–14 (TUAT III/4), Gütersloh, 1994, S. 665; daugiau nuorodų į mitus
ir pasakas bei palyginamuosius tekstus Senajam Testamentui Fohrer G.,
„Die Struktur der alttestamentlichen Eschatologie“, in: Preuss H. D.,
Eschatologie im Alten Testament (Wege der Forschung 480), Darmstadt,
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Paaiškėja, kad žmogaus pasitikėjimas, tikėjimas, Dievo
baimė ir pastanga gyventi pagal Dievo valią tampa pagrindiniu Dievo įsikišimo kriterijumi (Ps 56, 11–14; 116,
7). Dieviškasis veikimas išsaugo gyvenimą, bet neatneša
rojaus būsenos: „Tu pavertei mano liūdesį džiugesiu, nuvilkai man ašutinę ir apjuosei mane džiaugsmu“ (Ps 30,
12). Šis mažytis eschatologinis lūžis tampa pagrindiniu
nuolat plintančio įkvėpto skelbimo turiniu: „Išgelbėk
mane nuo mirties, Viešpatie, kad gražiojo Siono
vartuose galėčiau paskelbti visus tavo šlovės darbus ir

Miniatiūra iš Valenciennes apokalipsės. Šiaurės
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džiaugtis tavo išganymu“ (Ps 9, 14–15; 30, 3).
(b) Antroji biblinės eschatologinės vilties sritis yra
tautos išgelbėjimas. Izraelis tokį išgelbėjimą nepaprastu
būdu patyrė, kai buvo išvestas iš Egipto. Išlaisvinimo
pasekmės paliko gilų pėdsaką gyvenime ir skatino išpa
žinti: „Jei tavo vaikai ateityje klaus, tarsi: Ką reiškia tos
taisyklės, tie įsakai ir įstatai, kuriuos Viešpats, mūsų
Dievas, jums davė? Tada savo vaikams atsakysi: ‘Mes
buvome faraono vergai Egipte, bet Viešpats galinga ranka
išvedė iš Egipto.’ [...] Tada Viešpats mums įsakė vykdyti
visus šiuos įstatus, bijoti Viešpaties...“ (Įst 6, 20–25).
Panaši padėtis susiklostė ir Babilono nelaisvėje.
Čia esama svaiginamo posūkio: per antrąjį Izaiją dar
iki išgelbėjimo buvo sukurtas besąlygiškas pasitikėji
1978, S. 147–180. 171; ypač Frost S. B., „Eschatologie und Mythos“,
in: Ibid, S. 73–87.
25
 Plg. Vanni U., „Punti di tensione escatologica del Nuovo Testa
mento“, in: Rivista Biblica 30, 1930, p. 363–380.
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mas: „Klausykis! Tavo sargybiniai šaukia, džiūgauja
drauge, nes jie mato savo pačių akimis Viešpatį,
grįžtantį į Sioną. Drauge pratrūkite džiaugsmo giesme,
Jeruzalės griuvėsiai, nes Viešpats paguodė savo tautą,
atpirko Jeruzalę!“ (Iz 52, 8 ir t.). Šitokia argumentacija
tapo įmanoma dėl teologijoje įvykusio lūžio: nors atrodo,
kad prielaidos jau buvo, tik egzodo pranašų skelbiamoje
žinioje svarbiausias dalykas – tik Viešpats yra viena
tinis: „Aš esu pirmas, aš – paskutinis, kito Dievo, be
manęs, nėra“ (Iz 44, 6) ir „Aš esu Viešpats ir nėra kito!
Darau šviesą ir kuriu tamsą, sukuriu gerovę ir sukeliu
negandas; aš – Viešpats – visa tai padarau“ (Iz 45, 6–7).
Šių aspektų neįmanoma pervertinti: kiekviename
kūrimo lygmenyje – laiko, erdvės, tautos (tiek Izraelio,
tiek apskritai visų pasaulio tautų prasme), kosminiame –
atsiskleidžia nauji sąryšiai. Viešpaties veikimas duoda
naują pradžią tam, kas jau yra: „Štai aš kuriu naują
dalyką! Jis dabar jau reiškiasi, negi nematote?“ (Iz 43,
19). Tasai „nauja“ pasirodo esąs svarbus dieviškojo vei
kimo (išganymo) aspektas, ryškus, pavyzdžiui, išėjime
iš Babilono arba pasakiškoje naujoje Jeruzalės statyboje (Iz 54, 11–17). Dievo pradėtas eschatologinis lūžis
įvyksta ne laikų pabaigoje – dievišku išganymo darbu
jis ima veikti jau istorijoje. Svarbu, kad išgelbėjimas
pasireiškia be žmonių įsikišimo, nors jų gyvenimo būdas
dėl to jokiu būdu nepraranda reikšmės.
(c) Trečioji biblinės eschatologinės vilties sritis – kos
moso įtraukimas į visa apimantį išganymo veikimą:
viltis kyla iš žinojimo, kad Dievas vienatinis ir kad jo
planas yra išgelbėti savuosius – pirmiausia Izraelį, po
to ir visą žemę (plg. Jonos knygą): „Praeities sielvartai
yra užmiršti, prapuolę man iš akių. Štai aš jau kuriu
naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas
neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir
linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu!“ (Iz 65, 16–18).
„Kaip naujieji dangūs ir naujoji žemė, kuriuos aš kuriu,
gyvuos mano akivaizdoje, – tai Viešpaties žodis, – taip
gyvuos tavo, ji giminė ir tavasis vardas“ (Iz 66, 22).
Verta pastebėti vidinę žmogaus lemties ir kosminių
lygmenų sampyną.

7. Skirtingi „gyvenimo
pabaigos“ vaizdiniai
Kaip ir visuose Artimuosiuose Rytuose, Senajame
Testamente akivaizdu, kad gyvenimas nesibaigia fizine
mirtimi. Apžvelgus ištarmes, kuriose atsispindi pomir
tinio gyvenimo įvaizdžiai, išryškėja skirtingi aspektai.
(a) Išgirstame apie egzistenciją Šeole, t. y. požeminėje
karalystėje (Pr 37, 35; 2 Sam 22, 6), kuri buvo laikoma
26
 Žr. Stuhlmann R., Das eschatologische Maß im Neuen Testament,
in: Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testa
ments 13, Göttingen, 1983, S. 99–103.
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realia vieta po žemės paviršiumi (Sk 16, 30–33). Nors ten
taip pat veikia Viešpats (Ps 139, 8), Senojo Testamento
žmonėms, pozityviai vertinantiems šiapusinį gyvenimą,
tas šešėlių buvimas neatrodo labai patrauklus: „Verčiau
būti gyvu šunimi, negu negyvu liūtu! Juk gyvieji žino,
kad turės mirti, o mirusieji nebežino nieko. Nebėra
jiems daugiau atlygio, net jų atminimas yra užmirštas“
(Koh 9, 4–5). Negalima pernelyg pabrėžti šio niekinamo
atspalvio – ir žemėje besiilsintieji šlovindami džiaugiasi
Viešpaties išgelbėjimo darbais (Ps 22, 30).
(b) Kalbama apie tai, kad mirusieji susirinks „pas
protėvius“ (Pr 15, 15). Bet nerandama smulkesnio
paaiškinimo, kaip tai buvo suprantama, išskyrus tai,
kad tokia būsena pageidautina (Pr 49, 29).
(c) Ypač didelę reikšmę turėjo įsitikinimas, kad gyve
nimą pratęsia vaikai, vaikų vaikai bei vardas. Jokūbo
palaiminime skaitome: „Tebūnie juose mano vardas
įamžintas ir vardas mano protėvių Abraomo ir Izaoko!
Teišauga jie į didelę daugybę žemėje!“ (Pr 48, 16).
(d) Reikėjo daug laiko, kol buvo sukurta terminologi
ja, apibrėžianti egzistencijos būdą, kuris pranoksta
pasaulio imanenciją. Šį gilinimąsi labiausiai skatino
klausimas apie įvairiopą kančios patirtį26. Didžiausią
reikšmę įgavo pomirtinio prisikėlimo vaizdinys. Kaip
pirminį šio vaizdinio pavidalą galima paminėti Dievo
tarną, po mirties matantį šviesą (Iz 53, 11 ir t.). Vėliau
buvo kalbama apskritai apie mirusiųjų prisikėlimą:
„Tavo mirusieji gyvens, kūnai jų prisikels, nes tavo
rasa – rasa švytinti šviesa, todėl ir šešėlių šalis mi
rusiuosius atiduos“ (Iz 26, 19).
(e) Vardo samprata leidžia paliesti įdomią mąstymo
sritį – bandymą abstrakčiai formuluoti mintį, nors trūksta
aiškiai apibrėžtų sąvokų: jei kastruotasis laikosi Vieš
paties įstatymų (Iz 56, 2. 4), Viešpats jam žada vardą,
pranokstantį tolimesnį gyvenimą vaikuose: „duosiuaš [...]
vardą, vertingesnį už sūnus ir dukteris, – duosiujiems
vardą, amžiną ir nemarų“ (Iz 56, 5). Pagal Sir 41, 11, čia
reikia ne įstatymo, bet meilės darbų: „Žmogaus kūnas
yra kvapas, bet meilės (chesed) vardas (dar neturėta
tokio terminus technicus kaip „asmuo“) nebus sunaikintas“. Taigi kaip vėliau Pauliaus raštuose kūniškam,
žemiškam žmogui parodoma kitoks lygmuo: čia – mylintis
žmogus, o Pauliaus – dvasinis žmogus (1 Kor 15, 44).
Toks išgelbėjimas glūdi varde ir juo remiantis, išlieka
teologiškai svarbi eschatologinio galutinionuosprendžio
duotybė (Rom 10, 13): „Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo,
nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti“ (Apd 4, 12; Mk 13, 1327).
Eschatologinis posūkis – pirmiausia laikų gale – gali
būti aprašytas kaip Dievo įsteigta naujoji tvarka, paaiš
27
 Žr. Mussner F., Was lehrt Jesus über das Ende der Welt? Eine
Auslegung von Markus 13, Freiburg, 1958.
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tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą,
kinama vestuvių puotos palyginimu: „Galybių Viešpats
nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą“ (Jn 5, 24). Taigi
surengs [...] visoms tautoms puotą [...]. Jis nukels tą šydą,
kai tikras tikėjimas tampa realybe, šalia normalaus
kuris dengia visas gimines, tą nuometą, kuris gobia vigyvenimo prasideda eschatologiškai išgelbėta egzist
sas tautas. Jis visiems laikams sunaikins mirtį. Vieš
encija31. Tad tikėjimas sunkiai
pats Dievas nušluostys ašaras
nuo visų veidų [...]. Tą dieną
apibrėžiamu (bet dėl to anaiptol
bus sakoma: ‘Štai šis yra mūsų
ne mažiau faktišku) būdu lemia
Dievas! Mes juo pasitikėjome,
vidinius žmogaus laimėjimus.
ir jis mus išgelbėjo!’ “ (Iz 25,
Laiko prasm e – „laikas“ ap6–9)28. Daug Naujojo Testamenskritai tėra kūriniui būdinga
kategorija – galima kalbėti apie
to puotos palyginimų primena
eschatologinį posūkį toli gražu
eschatologinę puotą.
ne kūrinijos pabaigoje.
(f) Nors ir neturint vaikų,
(i) Kristaus mirtis 32 ir pri
dėl prisikėlimo vilties lieka
pažadas, kad mirštama į Dievo
sikėlimas – atliktas Tėvo arba
rankas. Tai lemia teising as
paties Kristaus – tampa eschagyvenimas (Išm 3, 13). Šiame
tologiniu galutiniu įvykiu, kai
kontekst e dažnai skait ome
išpirkus iš nuodėmių (Rom 3,
apie galutinį nuosprendį, žr.
21–26; 5, 12–15) išgelbstimas
Išm 3, 7 (namų aplankymas),
visas pasaulis. Išgelbėjimas
18 (pažinimas)29. Pagal 2 Mak
prasidėjo Jėzui ėmus skelbti
Dievo karalystę 33 , kuri jau
12, 42 galima pas tebėti, kad
įmanoma įsikišti į mirusiųjų
kilusi jame, tačiau dar laukipasaulį: kas meld žiasi, gali
anti atbaigimo34. Jėzus tampa
sumažinti jų kaltę.
svarbiausiu asmeniu: kadangi
(g) Čia paliečiamas teismo as„per žmogų atsirado mirtis,
pektas, gerųjų bei blogųjų skytaip per žmogų ir mirusiųjų
rimas (plg. Dan 12, 1–3). Kaip
prisikėlimas“ (1 Kor 15, 21)35.
Miniatiūra iš Valenciennes apokalipsės. Šiaurės
Prancūzija
nuo seno pabrėžiama pranašų
Čia jau galima būti tikram –
skelbime (Ez 18, 5–18; Iz 58, 6
gyvenimas per mirt į tęsiasi
ir t.), tokio skyrimo kriterijus, pagal Mt 25, 31–46, yra
toliau: „Taip jūs deramai elgsitės pašalinių akyse ir
socialinis elgesys30. Teismo epizodas įjungiamas į antrojo
nebūsite nuo kitų priklausomi. Mes norime, broliai,
kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir
prisikėlusio Viešpaties Jėzaus atėjimo scenarijų.
nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Jeigu
(h) Kriterijus būti arti gelbstinčio Viešpaties yra ne
tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos,
tik socialinis elgesys, bet ir tikėjimas: „Iš tiesų, iš tiesų
sakau jums: kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusį kurie užmigo susivieniję su Jėzumi, atsives kartu su
28
 Schmidt W. H., „Aspekte der Eschatologie im Alten Testament“, in:
Jahrbuch für Biblische Theologie 8. Der Messias, Neukirchen, 1993, S.
3–23.
29
Berg teisingai pastebi, kad „posakiai apie mirtį ir anapusybę...
daugiausia randami maldų (psalmių) ir išminties literatūros (Job, Koh)
tekstuose, svarstančiuose neigiamą gyvenimo patirtį, vėlyvosiose Senojo
Testamento knygose, atsiradusiose persekiojimų laikotarpiu apie II ir
I a. pr. Kr. (Dan, 2 Mak, Išm), bei ankstyvojo judaizmo apokaliptinėje
literatūroje, kuri tam tikra prasme taip pat yra „krizės“ literatūra“ (Berg
W., „Jenseitsvorstellungen im Alten Testament mit Hinweisen auf das
frühe Judentum“, žr. Gerhards A., „Die grössere Hoffnung der Christen.
Eschatologische Vorstellungen im Wandel“, in: Quaetiones disputatae
127, Herder, 1990, S. 28–58. 29 f.
30
 Žr. Janowski J., „Eschatologischer Dualismus? Erwägungen zum
‘doppelten Ausgang’ des Jüngsten Gerichts“, in: Jahrbuch für Biblische
Theologie 9. Sünde und Gericht, Neukirchen, 1994, S. 175–218.
31
 Žr. apie Naujojo Testamento eschatologijos reikšmę: Kümmel W. G.,
„Ein Jahrhundert Erforschung der Eschatologie des Neuen Testaments“,
in: Theologische Literaturzeitung 107, 1982, S. 81–96.
32
 Žr. Vorgrimmler H., „Hoffnung auf Vollendung. Aufriss der Escha
tologie“, in: Quaestiones disputatae 90, Herder, 1980, S. 41–45.
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33
 Žr. rinktinę Fiedler P., Zeller D., Gegenwart und kommendes
Reich. Schülergabe A. Vögtle zum 65. Geburtstag (Stuttgarter Biblischer
Beiträge), Stuttgart, 1975; plg. Nocke F.–J., „Eschatologie“, in: Leitfaden
Theologie 6, Düsseldorf, 1982; Vögtle A., „‘Theo–logie’ und ‘Eschato–
logie’ in der Verkündigung Jesu?“, in: Gnilka J., Neues Testament und
Kirche, Freiburg, Basel, Wien, 1974, S. 371–398.
34
 Platų greito atėjimo laukimo, prisikėlimo, nemirtingumo proble
matikos aptarimą siūlo G. Greshake ir G. Lohfinkas straipsnyje tuo pačiu
pavadinimu Quaestiones disputatae 71, Freiburg, 1982.
35
 Žr. šia tema Hempelmann H., „Einige exegetische Bemerkungen
zu 1 Korinther 15“, in: Maier G. Zukunftserwartung in biblischer
Sicht. Beiträge zur Eschatologie, Wuppertal, Basel, 1984, S. 98–113;
Lindemann A., Die Auferstehung der Toten. Adam und Chritus nach
1. Kor 15, S. 155–167.
36
 Žr. Egelkraut H., „Zur Bedeutung von 1 Tes 4,13ff für eine Umsch
reibung christlicher Zukunftserwartung“, in: Maier G., Zukunftserwar
tung in biblischer Sicht. Beiträge zur Eschatologie, Wuppertal, Basel,
1984, S. 86–97; Merk O., „1 Thessalonicher 4,13–18 im Lichte des
gegenwärtigen Forschungsstandes“, žr. Evang M., Merklein H., Wolter
M., „Eschatologie und Schöpfung, FS Erich Gräßer“, in: Beihefte zur
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 89, Berlin, New
York, 1997, S. 213–230.
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juo“ (1 Tes 4, 12–14)36. Krikštas, naujosios kūrinijos
instrumentas (2 Kor 5, 17)37, tampa išgelbėjimo raktu:
„Krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad
kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga
galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyve
nimą“ (Rom 6, 4)38. Taigi eschatologinis posūkis jau
prasidėjo, tačiau dar nėra galutinai išsipildęs (Apr 11,
15–19; 20, 11–1539).
(j) Šalia naujo dangaus ir naujos žemės vaizdinio
sinoptikai drastiška apokaliptine maniera piešia kūri
nijos galą (Mk 13): Dievo kūrimas bus apsisprendimo
istorijos scenarijus. Rojaus vaizdinio susiformavimą
paveikė nuostabūs kabantieji Babilono sodai (Lk 23,
4340; Apr 2, 7) – tikėta, kad prisikėlus bus pasiekta
panaši į juos gyvenimo forma (plg. 2 Mak 7, 10 ir t.; 14,
46). Tai patvirtina ir įsitikinimas, kad Jėzus tuo tarpu
yra nuėjęs paruošti buveinių (Jn 14, 2 ir t.).

8. Vietoje išvadų
Biblijos vaizdiniai aiškiai rodo, kad žmogus kaip asmuo, atsižvelgdamas į Dievą ir jo padedamas, peržengia
šio laiko ribotumus ir neturi pasitenkinti tik neaiškios
pomirtinės būsenos nuojauta.
Palyginti su kitomis tikėjimo sampratomis, išryškėja
vienas svarbiausių dalykų, kodėl turi būti išsaugotas
biblinis tikėjimas. Šiandien tai dar svarbiau, nes pas
mus vis labiau plinta kitokios vaizdinių sistemos.
37
 Žr. Kertelge K., „‘Neue Schöpfung’– Grund und Maßtab apos
tolischen Handelns (2 Kor 5, 17)“, žr. Evang M., Merklein H., Wolter
M., „Eschatologie und Schöpfung, FS Erich Gräßer“, in: Beihefte zur
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 89, Berlin, New
York, 1997, S. 139–144.
38
 Žr. Grabner–Haider A., Paraklese und Eschatologie bei Paulus.
Mensch und Welt im Anspruch der Zukunft Gottes (Neutestamentliche
Abhandlungen NF 4), Münster, 1967, S. 65–68.
39
 Žr. Roloff J., „Weltgericht und Weltvollendung in der Offenbarung
des Johannes“, žr. Klauck H.–J., „Weltgericht und Weltvollendung.
Zukunftsbilder im Neuen Testament“, in: Quaestiones disputatae 150,
Freiburg, Basel, Wien, 1994, S. 106–127.
40
 Žr. Wolter M., „Israels Zukunft und die Parusieverzögerung bei Lu
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Pavyzd žiui, santykis su budizmu. „Nuosekliausiai
individo ištirpimą skelbė ankstyvasis budizmas, kuris
[...] tvirtai tikėjo atgimimų ratu [...], tačiau tai, kas
nuolat atgimsta įvairiausiais pavidalais, kaip tik nėra
siela ar asmeniška baigtybė. Individas (kaip nedaloma
visuma) labiau laikomas fikcija, o tai esanti tik būties
faktorių konsteliacija, kurią – klystantis ir nenušvitęs
– žmogus laiko savo Aš savybėmis arba asmenine siela.
Tačiau ankstyvojo budizmo supratimu, mirtis yra tik
visą gyvenimą trukusios konsteliacijos subyrėjimas.“41
Tokia pozicija rodo milžinišką skirtumą: pagal budistinę
sampratą, gyvenime nesama jokių etinių implikacijų,
kurios apimtų ir mirtį: teismo ar panašių dalykų negali
būti, atsakomybė nėra svarbus gyvenimo pabaigos nuo
sprendžio komponentas. Taigi – tai svarbiausia – jei
nėra asmens42 ir egzistencijos po mirties, nebelieka ir
įpareigojančio santykio. Eschatologija tampa ne tik
gėrio ir blogio (Biblijos prasme), bet pirmiausia religi
nių sistemų skiriamuoju požymiu.
Biblinės eschatologijos neįmanoma teisingai apra
šyti sukaupus dėmesį, kaip dabar įprasta, į galutinius
dalykus. Čia labiau išryškėja įsitikinimas, kad mums
labai skirtingi lygmenys – dabartinis gyvenimas ir po
mirtinė egzistencija – gelbstinčioje Dievo rankoje sudaro
vienybę. Priešais akis atsiveria plati perspektyva, kur
link Dievas kreipia tiek atskiro žmogaus, tiek visų žmo
nių gyvenimą: „Pasaulio Karalius mus prikels naujam

amžinam gyvenimui“ (2 Mak 7, 9).
kas“, žr. Evang M., Merklein H., Wolter M., „Eschatologie und Schöpfung,
FS Erich Gräßer“, in: Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche
Wissenschaft 89, Berlin, New York, 1997, S. 405–426.
41
Wißmann, Eschatologie, S. 255.
42
 Plg. Greschake G., „‘Seele’ in der Geschichte der christlichen
Eschatologie. Ein Durchblick“, žr. Breuning W., Seele, Problembegriff
christlicher Eschatologie, in: Quaestiones disputatae 106, Freiburg,
Basel, Wien, 1986, S. 107–158. Kaip svarbu iškelti asmens dimensiją,
rodo kitas tame pačiame rinkinyje išspausdintas tekstas apie religijų
palyginimą: Friedli R., „Reinkarnation in negro–afrikanischen Escha
tologien. Bantu und okzidentale Situationsdeutungen im Dialog“, in:
Ibid, S. 94–106.
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dailė

DAILĖTY
 RA „ŽIDINIO“ ŽURNALE
Jolita Mulevičiūtė

Tarpukariu lietuvių dailėtyra neturėjo nuolatinio spe
cializuoto periodinio leidinio. Ji buvo priversta blaškytis
po įvairių žurnalų ir laikraščių puslapius. Kartkartėmis
ją priglausdavo „Skaitymai“, „Baras“, „Pradai ir žygiai“,
„Meno kultūra“, „Rytas“, „Lietuvos aidas“ bei daugelis
kitų spaudinių. Čia jaunai, dar tik besiformuojančiai hu
manitarinio mokslo šakai tekdavo nelengvi išbandymai:
smarki literatūrologijos bei teatro kritikos konkurencija
ir (dažniausiai) nemylimos podukros dalia. Iš ilgiau ėjusių
žurnalų minėtini vos keli, kurie buvo neabejingi dailėtyros
reikalams. Tai tautininkiškas „Vairas“, neokatalikiška
„Naujoji romuva“, kairiųjų pažiūrų „Kultūra“. Ir, žino
ma, Vinco Mykolaičio-Putino bei studentų ateitininkų
pastangomis 1924 m. pasirodęs „Židinys“.
Literatūrai, filosofijai, istorijai, politikai skirtas ir į
plačius demokratinės katalikiškos inteligentijos sluoks
nius orientuotas žurnalas daile susirūpino ne iš karto.
Tik nuo 1926 m. jis ėmė publikuoti plastikos problemas
gvildenančius straipsnius, parodų recenzijas bei žinutes.
„Židinio“ leidėjai, stengęsi pralaužti „kultūrinio gyve
nimo sustingimą“ ir skaitytoją sudominti „kitokiomis
vertybėmis negu tos, kurias teikia negilus mūsų dienų
siautulys“1, mėgino aprėpti kuo įvairesnius dailės reiš
kinius: nuo istorijos iki aktualijų, nuo lietuvių kūrybos
iki Europos meno klausimų. Gotika ir barokas, Miche
langelo Buonarroti ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis,
vietinio parodų gyvenimo naujienos ir Paryžiaus salonų
šurmulys – daugybė temų sulaukė spaudos dėmesio. Tarp
šių publikacijų bene įdomiausi rašiniai, apmąstantys
tuometinę Lietuvos dailę ir jos ateities kelius. Būtent
pastaruosiuose labiausiai išryškėjo idėjinės žurnalo gai
rės, netgi tam tikros kultūros politikos ženklai.
Daug el is raš ius iųj ų nuog ąst av o dėl, jų nuom on e,
prast os plast in io men o padėties, iešk oj o kūr yb in io
vangumo bei pakrikimo priežasčių, žvalgėsi priemonių
negerovėms įveikti. Štai Vytautas Bičiūnas2 nuopuolį
siejo su tautinio meno ir Bažnyčios atitolimu, dailės
dechristianizacija – pragaištingu procesu, kuris Euro
pos kultūroje užsimezgė dar XVII a., o Lietuvą palietė
JOLITA MULEVIČIŪTĖ – dailėtyrininkė, MA Kultūros ir meno
instituto Dailės skyriaus vedėja. Tyrinėja XX a. Lietuvos dailę.
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XX a., ypač nepriklausomybės dienomis. „Dvasinės [...]
kultūros vietą pradeda užimti materialinės civilizacijos
pirmyneiga. [...] Menas beveik visiškai „supasaulėja“, o
drauge su tariamu „pasaulėjimu“ eina susmulkėjimas ir
sunykimas,“ – tikino autorius3. Anot kritiko, šis meno
dekadansas atsiskleidžiąs bedvasingumo, subjekty
vizmo, reliatyvumo ir formalizmo apraiškomis. Tad
vengdama moderniosios Europos klystkelių, lietuvių
dailė privalanti plėtotis Bažnyčios prieglobstyje. „Re
ligingumas, tautiškumas ir valstybingumas – tai trys
mūsų atgimstančios valstybės pagrindai,“ – teigė nuo
latinis „Židinio“ talkininkas4.
Nederėtų šį dar carinės imperijos ideologų liūdnai
išgarsintą šūkį suprasti tiesmukai ir daryti toli siekian
čias išvadas apie jį skelbusio lietuvio idealus. Bičiūnas
anaiptol nepritarė Aleksandrui Dambrauskui-Adomui
Jakštui, teorinėse spekuliacijose tapatinusiam estetines
ir rel ig in es vert yb es, o konk reč iuos e sprend im uose
piršusiam senstelėjusius, XIX a. dvasia dvelkiančius
natūralizmo bei akademizmo principus. Dailėtyrininkas,
kaip ir dauguma „Židinio“ žurnalo bendradarbių, tęsusių
Jakšto redaguotos „Draugijos“ tradicijas, ieškojo šiuo
laikiškesnių krikščioniškos pasaulėžiūros atitikmenų.
Bičiūnas kritikavo konservatyvias estetines dvasininki
jos nuostatas, kaltino klerą nesirūpinant moderniuoju
lietuvišku bažnytiniu menu ir tenkinantis menkaverte
užsienine liturgijos reikmėms skirta produkcija5.
Apskritai šio dailės kritiko pažiūros buvo neviena
lyt ės, netg i priešt ar ing os. Bič iūn as, tip išk as XX a.
pradžios kultūrininkas, simpatizavo neoromantizmo
idėjoms, puoselėjo patriotinius jausmus, degė pasiry
žimu šviesti ir auklėti visuomenę. Kita vertus, jam jau
buvo pažįstama (kartais netgi patraukli) modernistinė
dailė,su kuria pirmąkart susidūrė 1912–1916 m. stu
„Mūsų skaitytojams“, in: Židinys, 1924, Nr. 1, p. 3.
 Apie Bičiūną, entuziastingą kultūrininką, menininką, literatūros,
teatro ir dailės kritiką, „Naujajame Židinyje-Aiduose“ jau rašyta; žr.
Tūtlytė R., „Devynių amatų meistras“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1993,
Nr. 10, p. 51–57.
3
Bič iūn as V., „Men as ir rel ig ij a“, in: Žid in ys, 1929, Nr. 2, p.
143–144.
4
Ibid., p. 148.
5
Bičiūnas V., „Bažnytinio meno reikalu“, in: Židinys, 1926, Nr. 5,
p. 334–337.
1
2
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dijuodamas Kazanės meno mokykloje ir 1916–1917 m.
gyvendamas Petrograde. Atrodo, rusų kubofuturizmas
paliko gilų įspūdį. Antai dar prieš Pirmąjį pasaulinį
karą, vasarai sugrįžęs į Lietuvą ir Žagarėje versdama
sis korepetitoriaus pamokomis, Bičiūnas garsėjo savo
naujovišku nusistatymu – dėl to vietinių gyventojų buvo
pravardžiuojamas futuristu6. Vėliau nepriklausomos
Lietuvos spaudoje, paskaitose ir radijo laidose jis aiški
no futurizmo, ekspresionizmo bei kitų naujesnių dailės
krypčių ypatumus, o savo paties plastinėje kūryboje
nevengė kubistiškai-futuristiškos bravūros ir art deco
formų. Kaip parodų gyvenimo apžvalgininkas, Bičiūnas
„Židinio“ puslapiuose ne kartą demonstravo profesinį
išmanymą ir toleranciją. Jis palankiai įvertino dauge
lio atšiauriai sutiktą Vilniaus dailininkų ekspoziciją,
kurioje laikinosios sostinės publikai buvo pristatytos
suprematinės Vytauto Kairiūkščio abstrakcijos7. Šil
tai atsiliepė apie pirmąjį „Ars“ grupuotės pasirodymą,

sukėlusį pasipiktinimo ir intrigų pliūpsnius8. Atkreipė
dėmesį į Mato Menčinsko debiutą – Kauno žiūrovui ne
įprastą, rafinuotą skulptoriaus raišką9. Pripažino neei
linį tragiško likimo grafikės Marcės Katiliūtės talentą10.
Dažnai gerų žodžių nešykštėjo tiek vyresniosios kartos
dailininkams, tiek jaunimui. Tačiau negailestingai kri
tikavo diletantizmą. Nemėgo vien įspūdžiu ar jausmine
įtampa paremto iracionalaus, gaivališko, dirginančio,
šokiruojančio meno. Todėl literatūroje smerkė ketur
vėjininkų šėliojim us, o dailėje – kai kurias Antano
Samuolio, Antano Gudaičio, Černės Percikovičiūtės,
Vlado Eidukevičiaus bei jiems artimų tapytojų drobes.
Paveiksle, skulptūroje ar raižinyje visuomet ieškojo
tvirtos plastinės konstrukcijos, meninio vaizdo logikos,
visuotinai svarbios prasmės. Ragino derinti gilų tautišką
turinį ir techninius modernistinės dailės pasiekimus.
Panašios ir kito „Židinio“ autoriaus – Igno Šlapelio
– mintys. Tiksliau, pastarojo dailėtyrininko samprota

6
 Žengė J., „Prasilenkimas su jubiliatu“, in: Literatūros naujienos,
1936 04 08.
7
„Vilniaus dailininkų paroda“, in: Židinys, 1932, Nr. 1, p. 67–68.
8
 V. B-s, „Meno parodos“, in: Židinys, 1932, Nr. 11, p. 378.

9
 V. B., „Apžvalginė lietuvių meno paroda“, in: Židinys, 1935,
Nr. 8–9, p. 200–202.
10
Bičiūnas V., „Marcės Katiliūtės pomirtinė dailės darbų paroda“,
in: Židinys, 1940, Nr. 5–6, p. 627–629.

Antano Žmuidzinavičiaus, Jono Mackevičiaus, Kazio Šimonio, Juozo Zikaro, Petro Rimšos tapybos ir skulptūros paroda.
Kaunas, Universiteto I rūmai, 1924. Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus.
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vimai darė nemenką įtaką Bičiūno pažiūroms. Šlapelis
taip pat skelbė tarpukario plastinio meno krizę. 1928 m.
jis teigė, esą lietuvių dailininkai abejingi tiek turinio,
tiek form os užd av in iams, jog jų darb uos e vyr auj ąs
naivus natūralizmas ir impresionizmas, atmieštas ge
ra sentimentų doze. Kaip išimtį iš tuometinės dailės
panoramos nurodė Adomo Galdiko, Kazio Šimonio ir
Petro Rimšos kūrybą: „Jie [...] ieško naujų meno formų,
kurios galėtų išreikšti jų juntamą nerimastį, naujų laikų
dvasios dvelkimus“11. Kritikas ilgėjosi drąsesnių vaiz
duotės proveržių, šiuolaikiškesnių plastinių bandymų,
tačiau kartu nerimavo dėl Lietuvos dailėje gausėjančių
modernizmo apraiškų. Šis nerimas jį paskatino gilintis
į modernistinės estetikos prigimtį.
Tarpukariu Šlapelis buvo vienas svarbiausių autorių,
gvildenusių modernistinio plastinio meno problemas.
„Mes dabar gyvename laikotarpį, kurį galima būtų pa
vadinti humanizmo-renesanso kultūros prietemomis ir
naujos, dar nežinomos ir tebespėjamos kultūros išva
karėmis,“ – rašė tyrinėtojas12. Jo nuomone, renesansas
išugdė individualizmą, kuris XX a. atsigręžė prieš pačią
asmenybės prigimtį ir tapo kultūrą griaunančia jėga.
Savo individualybe įtikėjęs žmogus susvetimėjo aplin
kai, prarado real ybės jausmą. Tikrovės pagava sunyko
moksle, filosofijoje, mene. Europos protai skelbia, kad
daiktai egzistuoja tik tiek, kiek apie juos mąstoma arba
bando dylančią realybę suvokti iracionaliai – instinktu
bei intuicija. Veltui darbas! Dailininkai nebepastebi
gamtos. Užuot ją vaizdavę, jie kėsinasi sukurti nuosavą
naują pasaulį. Futuristai, suprematistai bei konstruk
tyvistai skaido ir bjauroja realybės vaizdą. Tuose frag
mentuose nyksta ne tik objektyvių formų ribos, daiktų
atvaizdai, žmogaus kūno apybrėžos – nyksta ir žūsta
pati žmogaus siela. Modernistinio meno nebedomina
idėjų ar nuotaikų išraiška. Jis „stebėtoją nori sužavėti
vien linijų, plokštumų, masių, dažų, medžiagų ypaty
bėmis ir jų kombinacijomis“13. Pasidavęs formalizmui,
menas nebeįstengia sužadinti suvokėjo jausmų, todėl
praranda ryšį su visuomene, tampa asocialus.
Šlap el is nup ieš ė niūr ų, des trukc ij os paž enk lint ą
moderniosios kultūros bei meno paveikslą. Vis dėlto
jis vylėsi, jog Lietuvoje nesą tinkamų sąlygų moderniz
mui plėtotis. Dailėtyrininko įsitikinimu, modernizmas
– logiškas renesansiškojo antropocentrizmo raidos pa
darinys, o lietuviai renesanso tradicijų nesubrandino.
„Mes, reikia pripažinti, savo renesanso meno neturime,
– teigė Šlapelis. – Tiesa, jo pavyzdžių mūsų krašte yra

nemaža, bet jie yra iš svetimų kraštų, dažniausiai iš
Italijos persodinti. Taigi renesanso menas yra ne mūsų
krašto augalas – jis svetimas, egzotiškas, kaip ir palmės
mūsų šiltnamiuose.“14
Ir ren es ans o, ir mod ern izm o žem ėl ap yj e Liet uv ą
laik yd am as tok ia pač ia nuoš al ia valst yb e kaip An
glija arba Skandinavijos šalys, Šlapelis tvirtino, kad
liguistos šiuolaikinio meno naujenybės lietuviams rei
kalingos tiek, kiek sveikam žmogui liga. Tačiau čia pat
dailėtyrininkas padarė svarbią pataisą, išgelbėjusią
jo koncepciją nuo konservatyviems menotyrininkams
būdingo vienpusiškumo. Anot autoriaus, modernizmo
negalima paneigti, atmesti. Viena, šis kūrybos tipas
esąs dėsningas – nulemtas Europos kultūros istorinės
raidos. Antra, jo neigiamoje prigimtyje paradoksaliai
slypinti pozityvi prasmė: nūdienis menas, griaudamas
senąsias tradicijas, kartu purenąs dirvą kito laiko
tarpio ieškojimams. Todėl Šlapelis nesiūlė vietiniams
dailininkams atsiriboti nuo meninių eksperimentų ir
užsisklęsti provincialiuose kūrybiniuose rūpesčiuose.
Atvirkščiai. „Mes turime jį [modernizmą – J. M.] labai
stropiai stebėti ir studijuoti, – rašė tyrinėtojas, – nes
jo putose yra dalelių, kurios su laiku sudarys naujo
grožio nuosėdas.“15
Individualizmu persmelkta modernioji kultūra bei
meno kritika ir naujų idealų paieškos būdingos dauge
liui „Židinyje“ pasirodžiusių rašinių. „Reikia atsisakyti
nuo per didelio individualizmo, kurs veda į anarchizmą
ir nihilizmą, ir rasti visuotinumą,“ – įtikinėjo Juozas
Keliuotis16. Laikotarpio aktualijų atgarsiai retkarčiais
prasiskverbdavo net į dailės istorijos apžvalgas. „Šian
dien dvasiniame Europos gyvenime, dar vis susiskaldžiu
siame į daugybę pakraipų ir srovių, aiškėja dvi kryptys:
iš vienos pusės vis toliau tebesivystąs, nors ir išsekęs,
bet vis dar ieškąs naujų kelių renesansiškasis ant
ropocentrizmas, iš kitos – atgyjanti ir stiprėjanti vidu
ramžiųteocentrizmo dvasia,“ – teigė Julija Maceinienė,
apžvelgdama gotikos problemas17. Šio istorinio stiliaus
analizę tyrinėtoja grindė gotikos principų ir antikos bei
renesanso ypatybių supriešinimu. Autorės nuomone,
graikų grožis perdėm materialus, skirtas stebėjimui, t.
y. jusliniam suvokimui, gotikos grožis – dvasinės, dieviš
kos prigimties; graikų menas – estetinio pasigėrėjimo,
gotikos – transcendentinio išgyvenimo objektas; graikai
kūrę iš grožio ilgesio, gotikos meistrai – iš amžinybės
pasiilgimo; graikų ir renesanso menas buvo skiriamas
tik išrinktiesiems, o gotikos laikais liaudies gyvenimas,

11
 Šlapelis I., „Lietuvių meno kultūra“, in: Židinys, 1928, Nr. 5–6,
p. 392.
12
 Šlapelis I., „Mūsų laikų modernizmas mene [Tęsinys]“, in: Židinys,
1934, Nr. 2, p. 158.
13
Ibid., p. 160.
14
Ibid., p. 163.
15
Ibid., p. 164.

16
 Keliuotis J., „Moderninio meno keliai“, in: Židinys, 1937, Nr. 3,
p. 308. Apie šį autorių plačiau žr. Mulevičiūtė J., „Juozas Keliuotis
apie dailę: trečiojo kelio vizija“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1999, Nr.
3, p. 125–130.
17
 Maceinienė J., „Pasaulėžiūriniai gotikos meno pagrindai“, in: Ži
dinys, 1935, Nr. 4, p. 398.
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religija ir grožinė kūryba sudarė harmoningą vienybę.
Šiose opozicijose išryškėjo Maceinienės prielankumas
viduramžių kultūrai ir skeptiškas požiūris į klasikinę
estetiką bei naujųjų laikų vertybes.
Antiindividualistines, antisubjektyvistines nuostatas
„Židinio“ leidėjai stiprino ir svetimšalių dailėtyrininkų
teiginiais. Žurnalas kartkartėmis spausdindavo užsie
nio publikacijų santraukas. Trečiame dešimtmetyje
pirmenybę jis teikė vokiečių spaudai, vėliau – prancūzų
straipsniams bei veikalams. Toks interesų pokytis, įvy
kęs ketvirto dešimtmečio pradžioje, buvo susijęs ne tik
su redaktorių pasikeitimu18, bet ir su pakitusia bendra
lietuvių kultūros orientacija.
Europos dailės kritikos įvairovėje „Židinys“ rinkosi
neavangardinę kūrybą propaguojančius autorius. Ypač
daug tradicinę dailę ginančių minčių pažerta 1934 m.
Štai viename numeryje lietuvių skaitytojai supažin
dinti su Paulio Fierens’o pasisakymais19. Prancūzų
dailėtyrininkas teigė, jog šiuolaikinė dailė dėl techninių
išraiškos priemonių paaukojusi turinį ir humaniškus
tikslus. Kankinami grynosios formos alkio, menininkai
apleidę siužetą, žmogų bei gamtą. Jiems likusios tik
vaizdinės priemonės, už kurių nebesą ko ieškoti. Todėl
iškilusi grįžimo prie gyvenimo ir tradicinių meno ver
tybių dilema. Tačiau nepakanka atgaivinti senuosius
laimėjimus. Kūrėjai privalą savo sugrįžimą praturtinti
dabarties aistromis.
Dar radikaliau grįžimo šūkį kėlė straipsnis, pareng
tas pagal Waldemaro George’o20 publikaciją: „Jaunieji,
kurių uždaviniai tik dabar ima ryškėti, turės užkopti į
tą šlaitą, kuriuo nusileido jų pirmtakai. Savo asmeniš
ka sąskaita [...] jie turi surasti siūlą, rišantį praeitį su
dabartimi. [...] dailininkai pirma turi atgauti tikrovės
jausmą. Tikrovės jausmas yra kažkas visai paprasta.
Reikiapadaryti galą nesantaikai tarp pasaulio ir žmo
gaus. Reikia gamtai suteikti gyvybės ir į ją nežiūrėti
kaip vien į spalvų žaidimą“21. George’as, kvietęs sugrįžti
„į žemę ir į žmogų“, smerkė modernistinę dailę, vadino
ją klajūnų bei komivojažierių menu ir ragino Prancūziją
ieškoti savo – prancūziško – kūrybos kelio.
Būtų klaidinga manyti, jog „Židinio“ žurnalas, skelbęs

tokias savų bei svetimšalių dailėtyrininkų mintis, gynė
konservatyvią estetinę poziciją ir propagavo meno ret
rospektyvizmą. Jis veikiau vadovavosi sintezės principu:
stengėsi sutaikyti prieštaravimus, sušvelninti kraštu
tinumus. Dailėje jis bodėjosi vangiu gamtos kopijavimu
ir nepritarė anarchiškam, subjektyvistiniam santykiui
su tikrove. Jis netoleravo nei praeities ideal izavimo, nei
beatodairiško tradicijų griovimo. Peikė tiek „valdišką“,
agitacinį meną, tiek dailininkų kūrybinės autonomijos
deklaracijas. Dailiojoje kūryboje ypač pabrėžė auten
tiško išgyvenimo, emocijų svarbą. „Nei tautiškai, nei
sociališkai agituojantis menas nėra joks idealas, – rašė
Jonas Grinius. – Daugiau ar mažiau idealas būtų, jei
menininkas vaizduotų pasaulį ir žmogų tik taip, kaip
jis nuoširdžiai ir nemeluodamas jį pergyvena.“22 Žur
nalo redaktoriaus įsitikinimu, tik perteikiant asmens
džiaugsmus ir sielvartus atskleidžiamos vertybės ir
žmogus nukreipiamas aukštesnių idealų link.
„Židinys“ siūlė pozityvią ir nuosaikią kultūrinę pro
gramą. Kitaip negu daugelis kitų tarpukariu ėjusių
periodinių leidinių, jis puoselėjo akademinį, solidų dis
kusijų toną (rėksmingi išsišokimai čia – reta išimtis23).
Vengė siauro, šališko žvilgsnio. Telkė įvairių pažiūrų
plunksnos darbininkus. Štai krikščionis demokratas
Bičiūnas palaikė glaudžius ryšius su dvasininkija. Šla
pelis neigiamai vertino klero atstovus, spaudoje ne kartą
išsakė kritišką nuomonę apie Bažnyčios tarnus. Ketvirto
dešimtmečio pabaigoje parodų recenzijas ėmęs spaus
dinti dailininkas Petras Tarabilda pradžioje dalyvavo
komunistinio pogrindžio judėjime, vėliau – Nikolajaus
Rericho draugijos veikloje. Skirtingi ir metodologiniai
rašiusųjų pagrindai. Keliuočiui imponavo intuityvistinė
Benedetto Croce’s estetika. Pozityvizmo įkvėptas Šla
pelis taikė sociologinės analizės elementus, daugiausia
istorijos temas gvildenusi Halina Kairiūkštytė-Jacynie
nė – formaliojo metodo pradmenis, įsisavintus šveicarų
dailėtyrininko Heinricho Wölfflino paskaitose. Tačiau
visus žurnalo talkininkus, išgyvenusius dramatiškas
lūžio epochos nuotaikas, vienijo rūpestis dėl opių tar
pukario dailės klausimų bei modernios, visavertės,
turiningos lietuvių kultūros idėja.


18
 Pirmasis „Židinio“ redaktorius Mykolaitis-Putinas buvo studijavęs
Fribūro ir Miuncheno universitetuose. 1932 m. jį pakeitė Jonas Grinius,
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Apie festivalius ir atlaidus
Irena Vaišvilaitė

Prieš keliasdešimt metų žodis „festiva
lis“ reiškė kolūkio šventę. Iš vaikystės
atsimenu vieną tokį, vykusį buvusia
me Sokų dvare ant Mūšos kranto – su
kaimyninio kolūkio choru, su alumi,
bėgimu maišuose, virvės traukimu,
puod yn ių dauž ym u ir „laimės šuli
niu“...
Dabartiniai, iš Vakarų Europos ir
JAV į Lietuvą atėję festivaliai yra nau
jas viešo renginio tipas, primenantis
anksčiau mus linksminusias dainų
šventes, nors tikriausiai nė vienas iš
gausių naujų festivalių nesusilaukia
nei tok io mast o org an iz av im o, nei
tokio finansavimo, kokias turėjo anų
laikų dainų šventės.
Finansavimo klausimas naujiems
festivaliams itin svarbus. Tai tapo la
bai akivaizdu šį pavasarį, kai Kultūros
ministerijai teko skirstyti festivalių
reng ėj ams apk arp yt as biud žeto lė
šas. Virė aistros, girdėjosi įvairiausių
komentarų, paaiškėjo, kad kai kurie
festivaliai be valstybinio finansavimo
negali išgyventi ir šįmet neįvyks.
Taip po trumpo, bet dosnaus mo
kesčių pinigų dalijimo laiko, iš kurio
šiek tiek nubyrėjo ir kultūrai, festiva
liai Lietuvoje susidūrė su problema,
kur i vis akiv aizd esn ė, pav yzd žiui,
Britanijoje. Įvairių festivalių rengė
jams tenka konkuruoti dėl senkančio
viešo finansavimo, o privatūs rėmėjai
irgi nėra garantuoti visiems laikams.
Maža to, keičiasi festivalių vertinimo
kriterijai. Kol kas, atrodo, Lietuvoje
jokių kriterijų neturime, bet jų gali
netrukus prireikti.
Festivalių mada Europoje prasidėjo
po Antrojo pasaulinio karo, ir tikriau
siai tai buvo bandymas praskaidrinti
sunkią pokario kasdienybę. Kiek vė
liau festivaliai išpopuliarėjo ir JAV.
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Tolimas dabartinių festivalių protėvis
yra  atlaidai, t. y. bažnytinė šventė.
Pats lotyniškos kilmės žodis festivalis
reiškia šventę, šventimą. Ar yra kas
bendra tarp atlaidų ir meno festivalių?
Yra, ir daugiau negu atrodo iš pirmo
žvilgsnio.
Menas Europos visuomenės aukš
tesniuose sluoksniuose užėmė religi
jos vietą  jau XIX a. Praėjo kiek laiko
ir susiklostė meno „atlaidų“, tai yra
men o fest ivalių žanr as. Jei muz ie
jai buv o tap ę sek ul iar ios kult ūr os
šventovėmis, koncertai ir spektakliai
pretendavo į sekuliarią liturgiją, fes
tivalis pretendavo būti tuo, kuo buvo
atlaidai, t. y. vietos ir laiko švente,
ypatingu įvykiu. Atlaidai, kaip sako
pats lietuviškas jų pavadinimas, buvo
malonės – atleidimo ir atsinaujinimo –
šventė. Sekuliarus festivalis švenčia
kūrybingumą ir estetinę kokybę, kar
tais – katarsį.
Atlaidai, kaip žinia, būna mažiau
ir menkiau populiarūs – į Žolinės at
laidus Krekenavoje susirenka mažiau
žmonių negu į Šilinės atlaidus. Pana
šiai ir su festivaliais. Yra festivaliai
gig ant ai, pav yzd žiui, Zalcburg o ir
Edinburgo festivaliai, ir yra kuklūs,
viet in iai arb a lab ai spec ial iz uoti.
Tarp šių dviejų kraštutinumų – dau
gyb ė tarp in ių, įvair aus pav id al o ir
dydžio – yra Rossiniui skirtas Pesaro
festivalis Italijoje, yra Santa Fe fes
tivalis Naujosios Meksikos valstijoje
JAV, surenkantis operos mėgėjus ne
tik iš Šiaurės Amerikos.
Atlaidai neatskiriami nuo kermo
šiaus, kurio nekantriai laukdavo vie
tos prekybininkai. Dažnas populiarus
festivalis yra ekonomiškai naudingas
visiems, gyvenantiems iš turizmo. Di
dieji festivaliai atneša pelno viešbučių,

restoranų, parduotuvių  savininkams.
Na, dar reik ėt ų prid urt i prest iž ą.
Kas Lietuvoje žinotų apie Šiluvą ar
Varduvą, jeigu ne atlaidai? Kai kurie
festivaliai tikrai išgarsina vietą, ku
rioje jie vyksta.
Antra vertus, tarp atlaidų ir fes
tivalių yra ir šiokių tokių skirtumų.
Visų pirma – skiriasi organizavimas.
Atlaidams, žinoma, buvo rengiama
si, juos tekdavo organi
zuoti, bet tai būdavo ir
teb ėr a dar om a pač ios
Bažn yč ios jėg om is. O
fest iv al ių org an iz av i
mas paprastai yra  dar
bas, past ar uoj u met u
tampantis profesija. Di
dieji festivaliai turėjo arba tebeturi
savo pradininkus, kurių sumanymai,
ryšiai ir vizija padarė vieną ar kitą
festival į išk il iu kult ūr in iu įvyk iu.
Pastaruoju metu atsiranda vadina
mas is fest iv alių „men edžm ent as“.
Kad ang i fest iv al in iai reng in iai vis
lab iau plinta, galim a be ypat ing os
viz ij os ir did el ių paž inč ių sur engt i
festivaliuką kitų festivalių pašonėje,
t. y. kvieč iant vas ar ą šiaip ar taip
gastr ol iuoj anč ius po Europ ą muz i
kant us ir akt or ius, sudar ant pro
gramą iš to, ką pavyksta nugriebti.
Išmanantys žmonės skundžiasi, kad
tokio tipo festivalį nesunkiai surasi
kiekviename Europos miestelyje.
Sus ik lost ė išt is a fest iv al ių pra
mon ė. Pav yzd žiui, Pranc ūz ij oj e ar
Anglijoje per vasarą jų priskaičiuo
jama iki trijų šimtų. Vien Londone
vyksta daugiau negu dvidešimt. Net
ir Lietuvoje, kur festivaliai dar tik
dešimtį metų rengiami, jų skaičius
pers ir it o jau per tuz in ą. Vien u žo
džiu, jei Viduramžių Europoje buvo
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steng iam as i aps ir ūp int i švent ųj ų
rel ikv ij om is, kur ios buv o ypat ing ų
malonių laidas ir traukdavo maldi
ninkus, itin gausiai plūsdavusius į
atlaidus, dabar stengiamasi surengti
kokį nors festivalį.
Kitas, esminis festivalio ir atlaidų
skirtumas yra finansavimas. Atlai
dams rėmėjų ner eik ėd av o. Žmon ės
į juos traukdavo ieškodami dvasinių
malonių ir, žmogišku įpratimu, auko
davo ką galėdami vietos Bažnyčiai, be
abejonės, tikėdamiesi, kad ir tikrasis
Malonių Dalintojas atsižvelgs į au
kotojo dosnumą. Pakanka paskaityti
Žemaitę. Tačiau neteko girdėti, kad į
atlaidus pakviestas vyskupas ar net
kardinolas būtų pareikalavęs honora
ro. Antra vertus, ne vyskupų ir kitų
aukštų hierarchų dalyvavimas nule
mia atlaidų populiarumą.
Tuo tarpu meno festivalio rengimas
kainuoja nemažus pinigus, nes jo daly
vius reikia išlaikyti ir paprastai jiems
už triūsą atlyginti pagal nustatytus ar
susitartus įkainius. Juo iškilesni daly
viai, juo didesnis festivalio prestižas ir
didesnis atlyginimas. Be to, festivalio
org an iz av im as yra darb as, už kur į
irgi tenka atlyginti. Todėl reikalingi
rėmėjai. JAV festivaliai yra privačių
institucijų rengiami ir privačių rėmėjų
išlaikomi. Stambios korporacijos tai
daro gana noriai.
Kit aip sus ik lost ė reik al ai Eur o
poje, kur demokratinės valstybės iš
savo nuverstų ar nukenksmintų mo
narchijų paveldėjo menų mecenatų
ambicijas.
Meno šventė, nauda vietiniam ver
slui ir miesto ar miestelio – kartais
ir visos valstybės – prestižas yra trys
esm in iai dal yk ai, kur iais oper uoj a  
įvairių festivalių Europoje rengėjai,
ieškodami finansavimo ir kreipdamiesi
į vietos ar į tautinę valdžią.  Ir tokio
finansavimo netrūkdavo.
Pirmaisiais pokario dešimtmečiais
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tikr iaus iai niek as nep as teb ėj o dar
vieno, esminio festivalių ir atlaidų
skirt um o. Atl aid ai ir juos lyd int is
kermoš ius yra vis uot in ė švent ė. Į
didžiuosius atlaidus vykdavo ir kuni
gaikščiai, ir elgetos. Tuo tarpu meni
niai „atlaidai“ buvo skirti pirmiausia
vidutiniam ir aukštesniajam visuo
menės sluoksn iui. Visk as klost ės i
be ypatingų sunkumų, kol sekuliari
zacijos procesas nepasistūmėjo tiek,
kad rel ig in iai atl aid ai liov ės i buv ę
nors kiek masiniu renginiu. Žinoma,
didžiosios šventavietės toliau traukia
mald in ink us, bet viet in iai atl aid ai
Vakar ų Eur op oj e per past ar uos ius
trisdešimt metų baigia nunykti. Su
paskutiniu sekuliarizacijos procesu
sutapo valstybinės kultūrinės poli
tikos demokratėjimas.
Anksčiau festivalio finansavimui
pakakdavo trijų aukščiau išvardytų
kriterijų – meniškumo, komercinės
naud os ir prest iž o. O praė jus iam e
dešimtmetyje Europos Sąjungos ša
lys e vis did esn is dėm es ys skir tas
„int egr uoj anč iai ir kom un ik at yv iai
kultūros funkcijai“, t. y. iš menų tikrai
prad ed am a tik ėt is, kad jie atl ikt ų
religijos (n.b. – žodis reiškia ryšys)
funkciją. Užduotis sunki, nes tradi
cinė meninė kultūra, kaip ir būdinga
aukštesniųjų sluoksnių religijoms, yra
gnostinė ir, vartojant madingą termi
ną, ekskliuzyvinė, t. y. ne kiekvienam
prieinama, elitinė, ne egalitarinė. O
vien as iš pop ul iar iaus ių past ar ųj ų
met ų pol it in io žarg on o žod žių yra
bendruomenė. Todėl ir iš festivalių
tikimasi, kad jie pasitarnaus vietinės
bendruomenės ugdymui, „susies“ su
svetimėjimo atsietus miestų ir mies
telių gyventojus.
Sav ot išk u ats ak ym u į krit ik ą ir
lūkesčius tapo įvairiausi bandymai
priartinti festivalius prie vietos gyven
tojų, net tų, kuriems „aukštoji“ kultūra
visai tolimas dalykas. Jei anksčiau

festivaliai suburdavo klasikinės mu
zikos atlikėjus, dabar padaugėjo džia
zo ir folkloro festivalių, teatriniuose
festivaliuose vis dažniau susiduri su
trupėmis, besirenkančiomis „gatvės“,
„jom ark o“ kalb ą. Pat ys fest iv al ių
renginiai iš išpuoselėtų, gražiausių
miestų vietų persikelia į neturtingus
rajonus, apleistus statinius. Koncertus  
ir spektaklius papildo  susitikimai su
aktoriais ir atlikėjais.
Vis ų šių siek ių atg ars ių rand i ir
Lietuvoje. Bet tai tik atgarsiai. Mūsų
fest ival iai tebel iek a labai elitiniai.
Net Skamba skamba kankliai – se
niausias ir atviriausias iš festivalių
– neišeina iš senamiesčio kiemelių ir
net negalvoja apie daugiabučių rajonų
aikštes. Tiesa, jis prieinamas kiek
vienam norinčiam, nereikia mokėti
už festivalio bilietus. Tačiau atrodo,
kad kol kas populiarumo demokrati
ne prasme klausimas mūsų festivalių
rengėjams nekyla.
Praėjusių metų LIFE incidentą ga
lima laikyti labai ženkliu nesusipra
timu. Tuometinė LIFE organizatorė
Rūta Vanagaitė pasitelkė dabar Vaka
rų Europoje populiarią integruojančią
festivalio formą,  bet pats festivalis
vilniečių sąmonėje jau buvo įsitvirti
nęs kaip elitinis renginys. Taigi elitinė
Lietuvos publika „kermošiaus“ menais
nesusidomėjo, nes „politinis korektiš
kumas“ menuose mūsų publikai dar
svetimas. O tie, kurie būtų siūlytais
renginiais visai patenkinti, savo biu
džete teatro išlaidų nėra numatę. Vie
ni dėl skurdo, kiti dėl įpročio, tiksliau,
tokio įpročio nebuvimo. Nors, ko gero,
kaip tik pernykštis LIFE būtų leng
viausiai gavęs kokios Vakarų Europos
valstybės finansavimą.
Lietuvos valstybiniams festivalių
rėmėjams kol kas festivalių demokra
tiškumo ir socialumo problema nėra
aktuali. Gal taip yra ir todėl, kad atlai
dai Lietuvoje dar ne visai atmirę. 
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