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Laiškas redaktoriui

KotrynaKarniauskaitė

Perpastarąjįpusmetįgalimabuvostebėti,kaipLietuvospolitikaiiržiniask
laidanepatenkintišaliesįvaizdžiuužsienyje.Ištikrųjų,aprimusLietuvos–
žydšaudžiųkrašto–isterijai,atsiradokitųneigiamųreiškiniųšiojesrityje.
Darpraėjusiųmetųpabaigojedaugkaspiktinosi,kaivienasamerikiečių

rašytojaspasirinkomūsųkraštovardąsiautėjančionusikalstamumoirbaisaus
atsilikimošaliaipavadinti.KaikasvisąavantiūrąsiejosuLietuvosstojimu
įNATOirnujautėnetsvetimosžvalgybosveiklą.Tačiaudaugįdomesnė
buvoLietuvosambasadosVašingtonereakcija:spaudosatašėpareiškė,kad
visatai–šmeižtas(norsromanųautoriaipaprastainepretenduojaįtiesąir
tikslųtikrovėsvaizdavimą),oambasadoriuspakvietėautoriųapsilankyti
Lietuvojeirįsitikinti(dabarjauaišku,kaipgalimagautiLietuvosdiploma
toviešąkvietimą).
DarkiekanksčiauLenkijojePols ka Ak cja Hu ma ni tar na pa kar to ti nai 

pradėjorinktipinigusskurstantiemslenkų(ogalnevienlenkų)vaikams
Vilnijoješelpti.Nežinia,ariršįkartakcijąreklamuojantysplakataibuvo
parengtifotografinėsmanipuliacijosbūdu,betpotekstėbuvoaiški:Lietuva
netinkamairūpinasisavopiliečiaisVilnijoje(Lenkijojevisižino,kadjųdau
gumąsudarolenkai,odidelėdalistiki,kadnetvisumą).ŠiemetLietuvos
ambasadanetnebandėreaguoti(užpernaiantrojiambasadossekretorėpa
rašėfondovadoveilaišką).
PrezidentoAdamkauspaskutiniovizito įJAVmetubuvotikėtasi,kad

JAVtelevizijaparodysLietuvosvadovąsuprezidentuBushuiršiaip–kad
visąvizitąpavykspanaudotiteigiamamLietuvosįvaizdžiuikurti.Tampre
zidentūrasutikosavaitepaankstintiLietuvosprezidentovizitą.Ištiesbuvo
iškoįvaizdįkurti,oLietuvosprezidentądaugkartųgalimabuvoparodyti
puikiamefone,neviensuJAVvadovu.Deja...išvisotelevizijoslaidojeliko
keliossekundės,kuriųaiškiaipermaža,idantbūtųsukurtaskoksnors(ypač
teigiamas)įvaizdis.
Kaippasirodėpastaruojuatveju, įvaizdžiokūrimas,netirpalankiomis

sąlygomis,reikalaujadidžiausioprofesionalumoirpatirties,kuriosišatnau
jintosvalstybėstarnautojųtikėtisbūtųutopija.Beto,taibegalobrangu.
Apiepinigusdžentelmenainekalba.Betapieprofesionalumą–gali...
Tačiaudupirmiatvejairodokąkita:nėra,netišprincipodraugiškoseša

lyse,kurgalimabūtųtikėtislietuviško„lobizmo“,jokiųpriemonių,kurios
subalansuotųgalimą(sąmoningąarne)neigiamoLietuvosįvaizdžiokūrimą.
JAVspaudojenepavykorastinelemtoromanorecenzijos,kuriojebūtųišdės
tyta,kadesamaanglųkalbaįdomesniųirtikroviškesniųknygųapieLietuvą,
ojeiguirnėra–taidarnereiškia,kadšitaknygagera.Tokiosrecenzijosne
atsirado(bentjaubuvosunkująrastipopuliariojeJAVspaudoje),norsJAV
netrūkstaneilietuvių,neiLietuvaipalankiųirdraugiškųžmonių.
LietuvojekritikuojamąpagalbosVilnijoslenkųvaikamsakcijąoficialiai

remiadidžiausiasLenkijosdienraštis.Jovyriausiasredaktorius,gretakitų
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Lietuvosmylėtojųirbičiulių,praėjusiųmetųrugsėjįgavoLietuvosvalstybinį
apdovanojimą.Kadlaikraštiskartąperpusmetįišspausdinakokiolietuvaičio
straipsnį–nepaneigsi.Tačiaunebuvokamredaktoriuimandagiaipasakyti,
kadnegražutokiojenepalankioješviesojedraugiškąkaimyninęšalįrodyti.
Visataineįvyko–irtainetragedija.Dėlto,kaipgalimatikėtis,Lietuvos

stojimasįNATOnevėluos,osantykiaisukaimynaisirgaliūnaisnepablogės.
Šiemet,pvz.,perFrankfurtoknygųmugęgalimabusdarkaikąirįvaizdžio
srityjeatsikovoti,irapsileidimusištaisyti.
Tačiaujeigugalimaneatsilikti–kodėlgine.Dalykas,kurisskambiaivadi

namaskultūrosdiplomatija,reiškiavisųpirmatai,kadkultūriniųirsociali
niųryšiųdėkagalimasurasti,okartaisirsuburtižmoniųgrupę,kurigalės
irpajėgssavošalyjeirsavotautiečiamspristatytikitosšaliesprivalumus.
Vietosvisuomeneijieatrodyspatikimesninegusvetimųšaliųambasadoriai,
kultūrosatašėbeipolitikai.Juopatikimumasbusdidesnis,juomažiaubus
tų,kuriuossuLietuvasiejatiesioginiaigiminystėsaretniniairyšiai.
Surasti irsuburtitokiusžmones–svarbikultūrosdiplomatoužduotis.

Daiktavardis„diplomatas“čiadaugsvarbesnis.Kultūra(nevienČiurlionio
kūryba,betirskilandisbeijuodaduona)pristatomanetam,kadjabūtų
pasidalytasupasauliu,otam,kadbūtųparodytaLietuva.Todėl„kultū
rosdiplomatui“netieksvarbuprofesionaliaiišmanytisavokultūrą(čiajis
nesunkiairaspatarimųirkonsultacijų),kieksuprasti,kasišLietuvosna
cionalinėskultūrosrinkiniogalisudomintisvarbiusirįtakinguskitųšalių
piliečius(visųvistieknesudominsi,oirreikalonėra).
Tokiotikslosiekimągalėtųpalengvintikultūrosdiplomatijosperkėlimas

iškultūrosįužsienioreikalųministeriją.Irneviendėlto,kadvisitaipdaro,
odėllabaispecifiniųLietuvossąlygų.Pastarojiministerijanaujesnė,veik
lesnė,jaunesnė,mažiaupaveiktasovietizmoliekanųirišprinciponukreipta
įužsienį.Galtadapavyktųrastikitųkriterijųneiįvairūsryšiaikultūros
skleidėjamsužsienyjeatrinkti...GalperpusmetįatsirastųLietuvospilietis,
geraiišmanantiskaimyninėstautoskalbąirkultūrą...
Tuometgalimabūtųramiaisusitaikytisutuo,kadAmerikojeyraišsilavi

nusiųžmonių,kurieLietuvosnemėgsta.ArbakadLenkijojelabdarosfondai,
siekdamikilniųtikslų,apeliuojaįganaprimityviusneigiamusstereotipusapie
Lietuvą.Tačiaurašytojasyralaisvas,kaipirnevyriausybinėorganizacija,tad
nelabaiderakeltipanašiusklausimusįpolitinįlygmenį.Čiaatsiveriaerdvė
pasireikštiprofesionaliamkultūrosdiplomatui,kurisžino,kasvietojesugeba
beigaliviešaiiratitinkamaformapaliudyti,pvz.,kadLietuva–pavyzdinga
demokratinė,teisinėvalstybė.Jisturėtųžinoti,kaipirkamreikiašvelniai
leistisuprasti,kadsvetimosvalstybėsapdovanojimasįpareigoja.Visamtam
kultūrospristatymas–tikpretekstasarpalankiproga.Profesionalusdiplo
matasžinos,kadnacionalinėkultūrašiuoatvejuvertingapirmiausiadėlto,
kadgalitaptiparankiuužsieniopolitikosįrankiu.

2002 03 02
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DIE NO RAŠ TIS

SalvijusPranskūnas

 

2002 m. vasaris. Jeipaklaustumėte–kaiptasgyve
nimasužsostinėsribų?Kągalėčiauatsakyti!Reikėtų
pasirinktiišvienokioarkitokiokontekstoapibendri
nantįžvilgsnį.Na,sakykime, jeiskaitaiFlaubert’o
„Dienoraščius“,Jasperso„Psichologiją“arSloterdijko
„Ciniškoprotokritiką“irvisa(kiekleidžiagalimybės),
kasjauankstesniųEuroposkartųįvertintairlygne
kvestionuojama,tadažvilgsnissusitelkęspamato:baisų
tautosneišprusimą,nemokėjimąirnetnenorėjimąiš
mokti,įpročiųgynybiniusmechanizmus;vosįvaldytus,
irtaisilpnokai,darboįgūdžius;vulgarumu„sublyksin
čius“malonumus,chaosątariamojeKrikščionybėsir
tautiškumotvarkoje(ypačvyresniosioskartos).Sunku
būtųskirstytiįmiestąirkaimą–jeiįdėmiaužvelgiį
žmogiškąjąprigimtį.Savaime(norsšiektieksuRabe
laisnuotaikairdistancija)išsitaria–sunkusgyveni
mas.Realybėsužčiuopimasperasmeninęegzistenciją
genapriebaimėsirkančiosribos.Tenkasužaisti,kad
ištvertum.Jukaišku,kadankstesniaisšimtmečiais
lengviaunebuvo.Šiaipdaugkasnulemtagenų,tradi
cinio„idealizmo“,projektuojamoįkitą,betneįsave,ir
pasimetimodabar,kainetžinojimasapiekrikščionybę
iržmogausgyvenimą„kažkaip“kitoks.
Vyresnėmskartomssunkusuvokti,kad„įtvirtinti“savęs
visuomenėjejaunepavyks.Prisitaikymas,neišgerogy
venimo,privedėprietarnavimovaikams.Psichologiniai
motyvainesunkiaiatsekami.Šeimalygesmė,betištik
rųjųgamtiškojiprigimtis,vėliausavęsbaimėgenaper
valandassubuities,betnebūtiesrūpesčiais.Jaunesnės
kartossavaimelengviauprisitaiko,konkuruoja,renkasi
miestąirskeptiškaižvelgiaįtėvųgyvenimus.Visame
tame,ypač„pokalbiuose“,daugvietos„užima“(veikiau
išneturėjimokąpasakyti)stebėjimasisirkartudomėji
masisvisuomenėsnegerovėmis.Televizijairlaikraščiai
tiekiamedžiagąkalboms.Daugapibendrinimųsuteka
įvisuresantįneteisingumąirsavęspateisinimą.Nors
tvyronuojauta,kadpasinaudotų,jeitikbūtųgalimybė.
Galiairjėga,naujodaiktoblizgėjimastampavisaštres
niaiskriterijais,kadįtavepažvelgskaipįžmogų.Tai
juktaipsena,aiškuišžmonijossocialinėsistorijos.Deja,
domėtisistorijalaikoneatsirado,ofaktaiberefleksijos
pakiboant„tautiškumo“,taipgniuždytosovietmečiu,
irtaitikdaliaižmonių.Atrodo,kadtikšiaislaikais
blogai.Na,tiekto.

Valstybinėsšventės,kuriųmetugaunadėmesiodaly
vaujantys,kuriaTautosgyvybingumovaizdinį.Dėme
siožmoguireikiairstebėtisavusdainuojančiusnorisi.
(Pramogųužsostinėsjukmažiau.)Geraiirtautiškumas,
osąmoningumaspasislepiatolimesniamehorizonte,ko
kionors„atskalūno“–reflektuojančio(irgreitaiapšau
kiamocinikuarnesuprantančiu)–asmenyje.Pagaliau
arvalstybeireikalingasmąstantispilietis.Na,taip,
reikalingas!?Artaistebina,arpiktina?Ne,tikliūdna,
nesvistiekkartupastebi,kadbuvoiryražmonėsegali
mybių,bettadareikėtųsukiekvienužmogumiatskirai,
ilgaiirnuobodžiaibūtiirbūti.Neįmanoma.Palengva
„išeina“seniejikrikščionys,ojaunojikartaskubasu
sirasti,baigusimokslus,darbovietąirt.t.Tikrumoir
kokybėsilgesioesama,obendruomeniškumo–kaži.
TeksMotinaiBažnyčiai ieškotidaugeliuipostulatų
kitokiųformų,nesį„nuovargį“sunkiai„patenka“ma
lonė.Jukdažnokaidideliamebūryjeimairpasislepia
tiesosnuojauta,ofizinisartumaslyg„paliudija“bent
nepastebimaiirpamestąjautrumą.Jukžodžiailieja
si.Supranti,kadtikpavienėsasmenybėstyliirkantri
iniciatyva(jeirasužtarėjų)galitaippatpasuktigir
nas.Gaila,betmatyti,kadtautosšvietimumažaikas
rūpinasi.Įstaigosfunkcionuoja,formaliejipašaukimų
pavidalaiišlieka.Tokįžvilgsnįįtaigojatieirnetiktie,
kuriųpavardesišpradžiųpaminėjau.„Nekaltatauta“
yratoksposakis,betpasijautisavaipkaltas,kaddaug
konemoki,olaikaskaipmedžioklinisšuovis„kanda“
gyvenimotrukmę.

Tikslumas.Šįžodįnorėčiauatsineštiirpasidėtiprie
Bažnyčiossakytinėstradicijos.Irkodėl?Jaudvylika
metų,kaitenkakalbėtisakytiirklausytiskitų,artiku
liuojančiųįvairiusgyvenimiškus,Bažnyčiosmokymo
turinius.Kąpastebiu?Tikslumotrūkumą.Sakytinė
tradicijayra,betjosbeveiknepaisoma.Saugomidog
miniai,vertybiniaituriniai,norspatiišraiškaveikiau
nesąmoningaiginasustabarėjusiusteologiniusstere
otipus.Skaudu.Žodžiai–tikįsivaizduokite,kiekjų
plūstelisekmadieniometuLietuvosbažnyčiose.Jei
juosbūtųgalimamaterializuotiirrinktikaipuogasar
grybusmiške,kasišryškėtų?Panašumas(tainėrablo
gai),betkartugausybėbanalybių,kuriassutikėjimo
turiniaissiejanebentpatibažnyčioserdvėsubesikarto
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jančiaisliturginiaisženklais.Manau,kadseminarijoje
dėstantretorinędiscipliną,ištiesnetiksliaisudėliojami
akcentai.Pažintissusakytinėmisfigūromisirpirmieji
sakančiųjųbandymainegaliatsiremtiįkasdienęsaky
motradiciją.Socialinisprisitaikymasverčiaperjėgos
irgaliospozicijasgelbėtis,idantpritaptum.Pasiruoši
massakymuidažnaiišliekateorinis.Pirmos„surastos“
sakymoformos–ypačperpadrąsinimus,pritarimus
„artimųjų“–„sužeidžia“kritiškumosaumotyvą.Gausa
darbųnustumiaįšalįtyląirskaitymą.Refleksijavirsta
(nepaisantugdymoseminarijoje)tikgyvenimiškųsu
krėtimųpalydove,irvisadayraišimčių.
Ikišioldarvissusirenkažmonių,ypačšvenčiųmetu
įBažnyčią.Taitospuikiosprogos,betnuovargiodau
giaunegupasiruošimosakyti.Tokiakasdienybė.Dar
vienassuvokimas,sėdintpriesenosakytinėstradicijos
slenksčio,neduodaramybės.Sakymas–menopasaulio
dalis.Užčiuopimasiratsakingasištarimasnatūraliai
sureikšmina,lygliteratūroskūrinyjeparododaugiab
riauniškumąreiškinioarvertybės.Sakymoprigimtis
turitaspačiasšakniskaipliteratūraartapyba.Tai
negvildenama. Išraiškos forma liekanuskriausta,
nesusieta,paliktapaviršiams,betnegelmeitikėjimo
šaltinio.Nevisimenininkai,betsakymotradicijalyg
reikalaujaįvairiapusiosavęslavinimo.Sakymasneat
siejamasnuoperskaitytųknygų.Jukšaltiniai–kokie
jie?Nemanau,kadnukentėtųBažnyčiosmokymas,
jeisakantysisperskaitytų,na,pvz.,Gombrowicziaus
„Dienoraščius“.Išsakauvisataipopieriauslapui,nes
kolkastiesiognegirdiarbapertyliaikalbu!Juktik
siejantįvairiausiusfragmentusasmenybėsbrendimo
kontekstegalisusidarytigalimybėsakymotradicijai
atgimtiLietuvosKatalikųBažnyčioje.
Galtodėl,kaisakauhomiliją,kartaisbandauįsivaizduo
ti:stoviŠarūnasSaukairklausosi.Kartaisnukaistu,
nesatrodo,kadnetiksliaipasakau.Matyt,kiekvienam
savikriterijai,betproblemaišlieka.

Mintys,atbėgusiosaratslinkusiosperskaičiusSigito
Parulskio„Sraiges“2001m.rugpjūčio4d.„ŠiaurėsAtė
nuose“irišankstesniųesė.Dažnokaijoseprasišviečia,
ypačminintvaikystę,irkrikščioniškivaizdiniai.
Taigi:estetizuoti,sukurtivaizdinįpatrauklumą,kad
išvengtumeiatsakomybės.Atrodo,tuojtuojpavyks,
užčiuopsiesmęirnuskausminsi.Jisprūsteli lygką
tiksugautažuvisišrankų,darnorasvytis,betne,jau
vėlu.Turėta,betnemokėtaišsaugoti.Galtaineišven
giama!Galvoju,čianetikapiežmogiškumo,betirapie
tikėjimoturinius,surastusirįvardytus(permalonę–
Krikščionybėje,ošaliaJos–žmoniųkartų–anksčiau
gyvenusių–pastangomis).
Amžinasmenininkonepatogumas,perkėlusvienąkoją
perKrikščionybėsslenkstį,sustotibesižvalgantirat
pažįstantseniaiįsikultūrinusiustapyboje,literatūroje,

architektūrojeirpan.ženklus.Tadalygirramiau,tačiau
kitakojažengtipritrūkstadrąsos.Visosliteratūrinės
irnetikteorijostikkaipvaizdiniaibandogelbėti,o
socialinisstuburas,įkurįgalbūttik„nusišvilpt“,pri
kaustokojąpriegrindinioaržemės...…Spėju,kad
išorinėsreliginėsformossavo„kasdieniškumu“(kurio
geriaunebūtų)išgąsdinanelabainorinčiąįtaigilintis
jautriąsielą.Kąglėčiaupatartitau,–ogitarsiirnieko,
nestekspačiamatrastisavogalimybę,pasitikėti jos
paprastumuirreikalingumu.Galimybępriimtikadir
Katalikybėserdvėjetikėjimomalonę,prasiskverbuspro
išorybęirprisilietuspriereligijospirmapradiškumo.
Vieta,kurįvardijimainuščiūva,onejautraįšsigąsta,
protas„stabteli“.
Jaučiu,kaipžodžiaisuteka įkažkurgiliaimanyje
esančią formą.Galbūttaineišvengiamybė,palietus
šią–tikėjimo–temą.
Regiutavoveidoišraiškąiršypsnį,ironizuojantįkuni
gus(dažnaiturintpagrindą),bandančiusatspindėtisavo
skaudžiameveidrodyje,nutrintamekasdienybėspasikar
tojimų,Pirmavaizdį.„Nepyk“,jukritualeliturgijoje,apie
kurią,matyt,nedaugžinai,kuriąčiuopipenkiaispojūčiais
pervaikystėspatirtis,kabindamasispriedvasininkosil
pnybių,palietitikpaviršių.Istorijosslinktyjereliginių
turiniųformos,virtusios(mažiaukunigams,gallabiau
pasauliečiams)neįmenamomismįslėmis,kamuoja.Ratas
siaurėja,apsisprendimasatsimušaneįestetinįKristų,
oįmažąjįpagalJungą„Aš“ratą,irpralaimi.Kągali
priešpriešintikrikščionybėsvidujybei!Tikiu,surasi,bet
nugalėtiasmeniškumąbeveikneįmanoma,norstąpada
rai,atrandidistancijąliteratūrinėjeformoje.Prarasdamas
atrandi!Nedrąsutokiąsubtilybęliesti,taitikrainiekoben
draneturisupraradimusavęs,nors...Matyt,kiekvienam
savasratas,apibrėžtas,nespamatymaskitokybės–dar
nesugautos,nesubanalintos–galiryragailestingumas
aratgaila,nusiėmuskaukę,užsimiršus,kadpasišaipys
irsuskilskeistojevidujybės(žmogiškos)vietojesocialinis
„puodas“,kurįesipriverstasnešti.Silpnas,bettikkad 
kitasneliestųmanosilpnybių.Savisaugosinstinktas–
kaipbejo.
Kunigas,galneskaitęsNabokovo,abejingarankapa
rodys,kuratsiklauptiįeilętarpkitų.
Vaikystėsmarškonyseužstrigusisakramentinėpraktika,
irjąišlaisvintigalitikpats,kadirbijodamas,jogtavyje
pakeis,ogalpriartins,tiknežinai–ką.Šv.Augustino
talentastėrapriemonė,aprašytiieškojimaiišoriškaigal
irmuilas,betišvidaus–galia,ugnis,„silpno“žmogaus
atsivėrimasirstiprybė,irnetikliteratūriškai.Meninin
kui,savaipsaugančiamsavo„teritoriją“,sunku,norsat
ėmuscinizmąirironiją,ilgesystikėtilabaistiprus.Todėl
tiktupatsirniekaskitas,oMotinaBažnyčiagalpradės
mokytis(žmogiškąjaprasme)nujaustiasmenųskirtybes
irjųneskaudinti,betsuprielankumuįsiklausytiįKūrėjo
balsąnevienmokyme,betirgyvenime.

DIENORAŠTIS
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šiandiena

JūsųEminencija,štai jaumetai,kaipopiežiusJus
įvesdinoįKardinolųkolegiją.Arsunkikardinoliškojo
purpuronaštaatsakomybės,pareigų,autoritetopožiū
riu?JuknuošiolJūsųtiesioginiorūpesčiolaukas–ne
tikLietuvos,betirVisuotinėBažnyčia.OirLietuvoje,
kurrangaiirtitulaituriypatingąreikšmę,Jūsųžodžiai
beidarbaivertinamivisaikitaipneianksčiau.

Be abe jo, kar di no lo ti tu las at krei pė į ma ne dė me sį, 
ypač vi suo me nės, ir kiek vie nas ma no pa si sa ky mas, 
žo dis ar dar bai la biau pa ste bi mi – kaip pro di di namąjį 
stik lą. Kar tais ban do ma ieš ko ti prie ka bių prie kiek vie
no žo džio ir pan. Dėl to jau čiu di des nę atsa ko my bę, nes 
ma no žo dis ga li bū ti sva res nis dėl rau donos ke pu rai tės. 
Ki ta ver tus, iš tų, ku rie ne mėgs ta Baž ny čios, jau čiu 
tam tik rą at stu mą. Ne prie šiš ku mą, bet gal būt ne ri mą, 
kad štai toks Baž ny čios hie rar chas, au to ri te tas, kaip 
jie sa ko, sė di Vil niu je.

O naš ta, rū pes tis dėl Vi suo ti nės Baž ny čios man nė ra 
sve ti mas. Aš daug me tų dir bau Va ti ka ne ša lia popie
žiaus ir tik rai jau čiu at sa ko my bę. Esu kai ku rių ta ry bų 
ir kon gre ga ci jų na rys. Pa vyz džiui, ne se niai vy ko mū sų 
Ka ta li kiš ko jo ug dy mo kon gre ga ci jos po sė dis Ro moje, kur 
ben drai svars tėm se mi na ri jų, ka ta li kiš kų uni ver si te tų 
bei mo kyk lų pa dė tį pa sau ly je. Kon gre ga ci jo je daly vau ja 
apie 30 kar di no lų iš vi sų kon ti nen tų, ir ga liu pa sa ky ti, 
kad bu vau tik rai nu ste bęs – ko kios įdo mios tos te mos, 
in struk ci jos, do ku men tai, ku riuos ruo šia Šv. Sos tas. Dėl 
to rei kia daug skai ty ti, daug mąs ty ti, iš sa vo pa ty ri mo 
ką nors pa sa ky ti.

ŠiemetkovomėnesįJūsminitedarvienąsukaktį–ly
giaiprieš10metųatvykoteįLietuvąjaunekaipsvečias,
betkaipnaujasisVilniausarkivyskupijosganytojas.Gal
prisimenateanųdienųnuotaiką,pirmuosiusįspūdžius,
kasčiaJusdžiuginoirkaskėlėnerimą?

Pir miau sia bu vo kaip anek do tas – lėk tu vas, ku riuo 
skri dau į Vil nių, grį žo at gal. Vy kau iš Olan di jos kar tu 

su kar di no lu Si mo nis, ir Vil nius ma nęs ne pri ėmė. Buvo 
toks rū kas, kad lėk tu vas tu rė jo grįž ti. Atsi ra dau ki tą 
die ną. O čia, kaip tei sin gai pa sa kė vys kupas Tu nai tis 
svei ki ni mo žo dyje, kai ku rie ma ne pri ėmė su mei le, ki ti 
su bai me. Kiek at si me nu, at vy kau sa vo šir dy neš da mas 
tą tė vy nės mei lę, ku rią man tė ve liai bu vo įkvė pę. Su 
di de liu džiaugs mu grį žau į tė vynę. Tik rai su no ru tik  
tar nau ti. Sun kiau sia iš pat pradžių tur būt bu vo tai, kad 
ne ga lė jau ge rai ži no ti pa dė ties. Va ti ka ne bu vau daug 
skai tęs, su si ti kęs su dau ge liu vys ku pų iš Lie tu vos. Ta
čiau šis pa ži ni mas ki toks – aš ne ga lė jau įlįs ti į ki tų kai lį. 
Tai bu vo kaip ne ži no ma že mė – su si tin ki su žmo gu mi ir 
ne ži nai, su kuo kal bi – ar jis vie nas tų, ku rie ken tė jo dėl 
Baž ny čios, ko vo jo, ar prie šin gai – tų, ku rie pri sitai kė. 
Ne pa žin da mas žmo nių jau čiau si la bai ne sau gus. Drįs tu 
pri pa žin ti, bu vo bar je ras, gal iš ug dy tas kaip tik ko mu
nis ti nės tvar kos. Toks ne at vi ru mas, ne pa si ti kė ji mas. 
Žmo nės ne sa ko at vi rai, ką ma ną ar ko at ei ną. Va ka rų 
pa sau ly je bu vau įpra  tęs vis ką sa ky ti į akis ir at vi rai. Dėl 
to bu vo ki lę daug nesu si pra ti mų. Ir dar mačiau di de lį 
skur dą. Tais lai kais, man at va žia vus iš tur tin gų Va ka rų, 
daug ko dar ne bu vo – nau jų įmo nių, tiek par duo tu vių, 
trū ko ele men ta rių da ly kų. Pa ju tau žmo nių ma te ria li nį 
var gą, ko kio mis są ly go mis jie gy ve na. Kita ver tus, su 
džiaugs mu pa ma čiau, kad, ne pai sant at eisti nės pro pa
gan dos, ti kė ji mo šak nys li ko dau ge lio žmonių šir dy se, 
tau to je. Gal be pa kan ka mo ti kė ji mo tie sų žino ji mo, 
gal, ma no aki mis žiū rint, kiek per daug tra di cinės, bet 
vis tiek dar gy vos šak nys. Pro pa gan da, per se kio ji mai, 
sun ku mai tų šak nų ne iš ro vė. Bu vo tik rai džiugu ma ty ti 
to kią gy vą Baž ny čią. Juk Lie tu va il gai bu vo už ge le ži
nės už dangos, ati trū ku si nuo Vi suo ti nės Baž ny čios. Ir 
čia la bai jus ti mū sų skir tin gi po žiū riai į Baž ny čią. Aš 
už au gau su Va ti ka no II Su si rin ki mu, bu vau įšven tin tas 
į ku ni gus 1961 m. 1962 m. pra si dė jo nau ji vė jai, no ras 
ben dra dar biau ti su pa sau liu. Tai bu vo nau ji da ly kai 
dau ge liui Lie tu vos ku ni gų ir žmo nių. Trū ko ry šio su 
Vi suo ti ne Baž ny čia, su tuo, kas pa da ry ta, kas da ro ma, 
kad ti kė ji mas bū tų per teik tas šių die nų kal ba. Tai gi, 
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vie na ver tus, džiaugs mas, kad ga li ras ti stip rų ti kė ji
mą, žmo nių nuo šir du mą, ki ta ver tus, noras per ženg ti 
gy ny bos, ap si sau go ji mo lai ky se ną prieš komu niz mą, 
ate iz mą. Vi si žmo nės gy nė sa vo ver ty bes ir tau tos mei
lę, bet rei kė jo su kur ti Baž ny čią, skel biančią Evan ge li ją 
vi siems – ir bi jo ju siems pri ei ti prie Baž ny čios, ir tiems, 
ku rie per daug pa sy viai lai kė si, ir gal nu si stačiu siems 
prieš ją. Kad ne bū tų lai mėjusiųjų ar pra lai mėjusiųjų, 
kaip sa kė Šv. Tė vas. Tik rai, kad Baž ny čia skelb tų Evan
ge li ją vi siems. Džiau giau si grį žęs į kraš tą, su si ti kęs su 
ku ni gais, vie nuo lė mis, pa sau lie čiais, ku rie iš gy ve no tą 
sun kų laiko tar pį ir iš lai kė gy vą ti kė ji mą, bet drau ge 
bu vo sun ku įlįs ti į tų žmo nių kai lį ir tik rai už megz ti 
nuo šir džius, gra žius ry šius.

Savaimeaišku,kadperdešimtmetįpadarėtenemažą
įtakąmūsųbažnytiniamgyvenimui.OarLietuvapada
rėjumskokiąnorsįtaką?Arįgijotečiabruožų,kurių
anksčiauneturėjote?

Gal juo kais at sa ky siu, bet dir bant, už imant at sa kin gas 
pa rei gas ir Va ti ka ne, ir Olan di joje, bu vau įpra tęs darbą 
at lik ti grei tai ir to rei ka lau ti iš ki tų. O čia aš iš mo kau 
ypa tin gos kan try bės. Ne rei kia per daug rei ka lauti iš 
kar to. Rei kia pa ma žu ei ti. Sun ku mas su de rin ti se nus 
da ly kus su nau jais, kaip sa ko ir Kris tus Evan ge li jo je, 
bu vo pa grin di nis da ly kas. To iš mo kau – kan triai lauk ti, 
kol už augs. At si me nu, kai prieš iš važiuo da mas kal bė jau 
su kar di no lu Lus ti ger, sa kiau jam, kad kursiu se mi na
ri ją, po 6 me tų jau bus pir mų jų ku ni gų, bus vai sių. Jis 
į ma ne pa žiū rė jo ir nu si juo kė: jei ma ty si ko kių vai sių, 
tai bus tik po 10 me tų ar dau giau. Ir bu vo tei sus. Ga
li ma sa ky ti, kad aš pa si kei čiau. Ma nau, kad šiek tiek 
įsi jun giau į Lie tu vos vi suo me nės gy ve ni mą, ji pa si da rė 
man sa va, ir aš jau ge riau orientuo juo si, kur kas yra. 
Svar biau sia, už si mez gė drau giš ki ry šiai su ku ni gais, 
vie nuo liais, pa sau lie čiais ne pri mes tas ben dra dar bia
vi mas, jau pradė jo me kar tu dirb ti. Vil nius – pir ma 
vie ta, kur esu or di na ras – vys ku pi jos ga ny to jas. Tu rė jau 
pa ma žu iš mok ti sa vo dar bą ir ma nau, kad tik rai daug 
ge ro pa ty riau su pra tęs, kad žmo nes rei kia pri im ti to
kius, ko kie jie yra.

Nuokopradėjote,įžengęsįVilniausKatedrą?Kokius
todešimtmečioįvykius,kokiusdarbusišskirtumėte?Ar
labaipasikeitėarkivyskupijosveidasJūsųvadovavimo
metais?

Vis ko ne iš var dy si. Pir mas da ly kas, ku rio grie biau si 
pa ma tęs skur dą ir var gą, bu vo Be ta ni jos val gyk la varg
šams. Ją ati da riau jau 1992 m., tik at va žia vęs, atsta tęs 
se nas ka rei vi nes, kaip ga lė da mas su lip dęs, kad bū tų 
ga li ma pri im ti žmo nes. Aš ta da ma niau, kad tai bus 
lai ki nas da ly kas, bet pa si ro dė, kad var gas ne ma žė ja, 

kad pen si nin kai iš sa vo pen si jų ne ga li pra gy ven ti. Ir 
tę siau tą dar bą. No rė jau duo ti žen klą, kad Baž ny čia – ne 
tik mū sų ti kė ji mo apei gos baž ny čio je, kad rei kia ei ti į 
visuo me nę ir jai tar nau ti. Plė to ti ka ri ta ty vi nę, so cia li nę 
veik lą, už draus tą anais lai kais. Tai bu vo ma no mes tas 
iš šū kis, ir džiau giau si, kad yra daug pa ra pi jų, ku ni gų, 
ku rie ėjo ta kryp ti mi. Se mi na ri jos įkū ri mas ir gi bu vo 
svar bus da ly kas. 1993 m. po pie žiaus apsilankymo me tu 
jo pa klau siau, ar tik rai rei kia, ir jis ma ne pa ra gi no tai 
da ry ti. Pra dė jau la bai var gingai, ne tu rė da mas pa rengtų 
ug dy to jų, pro fe so rių, tin ka mų pa tal pų, se na me Tri ni to
rių vie nuo ly ne, bet pri si me nu tą lai ką kaip gra žiau sią 
– kai pri sis ta tė pir mie ji 22 klie ri kai kar tu su mon sin jo
ru Va si liaus ku, rek to riu mi, ku rį pa si rin kau to dėl, kad 
lik tų ry šys su bu vu sia semi na ri ja, nes jis bu vo Vil niaus 
se mi na ri ją bai gęs. Pra dė jau nuo nu lio, bet džiau giau
si, kad pa vy ko pa staty ti se mi na ri ją ir da bar jau grįž ta 
iš si moks li nę ku ni gai, pa si rengę dirb ti sa vo dar bą. Vi sa 
ka ri ta ty vi nė ir sie lo va dos veik la, kuri pa ma žu ple čia si 
ir kiek vie noj pa ra pi joj, antai Caritasne bė ra vien dra
bu žė lių da li ji mas, o tik rai rim ta įstaiga, pri trau kian ti 
daug sa va no rių. Rū pi na ma si vai kais, yra ir Vai kų die nos 
cen tras, Mo ti nos ir vai ko glo bos na mai, Mo ti nos Te re
sės se se lėms pa ves ti nak vynės na mai. Štai ir ku ni gų 
su si rin ki muo se dau giau da ly vių, vyks ta reko lek ci jos, 
nuo la ti nio for ma vi mo kur sai. Tai nė ra vien „pri vi le gi
juo tie ji“ ku ni gai, gy ve nantys Vil niaus pa ra pi jo se, bet ir 
iš kai mų. Su ei name kar tu, pa si da lija me sa vo rū pes čiais. 
Vie nuo lės pri si dė jo, daug pa sau lie čių pri si dė jo. Aš la bai 
džiau giuo si ir ži niask lai da – „Mažą ja stu di ja“, „Nau juo ju 
Ži di niu“, „Ka ta li kų pa sau liu“. Tai jau kul tū ri nis įna šas 
į vi suo me nės gy ve ni mą. La biausiai džiau giuo si, kad ku
ni gi ja su pa sau lie čiais pra dė jo labiau ben dra dar biau ti 
ir kad į dar bą įsi lie jo vie nuo lės. Paminė siu vie na, kas 
man la bai rū pi, – dva si nis ug dy mas. Trina po lio re ko
lek ci jų na muo se ma tau jau nuo lių, pra lei džian čių vi są 
nak tį ado ra ci jo je. Kiek vie ną sa vait ga lį ten pil na žmo nių, 
ku rie ieš ko, trokš ta ge riau pa žin ti Die vą, trokš ta sa vo 
dva si nio to bu lė ji mo. Tai tik ra pa lai ma. Baž ny čios gy ve
ni mas tu ri bū ti pa sta ty tas ant dva si nio pa grin do.

VisdėltoneseniaiduodamasinterviuLenkijoslaikraš
čiuisakėte, jogBažnyčiosautoritetasLietuvojeyra
silpnas.Dalisvisuomenėstaisupratokaippretenzi
jasvaldytiirįsakinėti.Kąreiškiašiųdienųpasaulyje
Bažnyčiai turėtiautoritetą?Galgalėtumėtepateikti
konkrečiųpavyzdžių,nurodytivalstybes,kurioseBažny
čiagalididžiuotisrealiaįtakavisuomenėsgyvenimui?
AnksčiaukaippavyzdįminėdavomekaimyninęLenki
ją,betištiesųirtenBažnyčiosautoritetasjuknėrajau
toksvisuotinis.

Ma nau, kad bu vau blo gai su pras tas. Kal bė da mas 
apie au to ri te tą, kal bu apie mo ra li nį au to ri te tą, kad 
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ta vo žo dis yra sva rus ir pri im ti nas tiek ži niask lai dai, 
tiek žmo nėms. Au to ri te tas nė ra ga lia. Tą ma no pa si sa
ky mą in ter pre ta vo taip, tar si Baž ny čia no ri do mi nuo ti, 
kam nors pri  mes ti sa vo tie sas. Vi siš kai ne. Baž ny čios 
au to ri tetas, jos žo dis vi suo me nė je nė ra pa kan ka mai 
girdimas. Kai ku rie vys ku pų pa si sa ky mai ar kai ku rių 
at ski  rų ka ta li kų in te lek tu a lų nuo mo nės ran da spau

do je la bai ma žą at gar sį ar ba tuo jau pri kai šio ja ma, 
kad atsi li ku si Baž ny čia no ri vis ką da ry ti po se no vei, 
grįž ti atgal. Ma nau, kad Baž ny čia au to ri te to ne tu ri, nes 
dau ge lis ne pa žįs ta Baž ny čios. Ži niask lai da apie Baž
ny čią už sime na tik ta da, kai ky la skan da las su ko kiu 
ku ni gu ar at si tin ka kas nors blo ga. Ne no riu kal tin ti jų, 
bet ma nau, kad yra vie nin te lė iš ei tis – kad žmo nės, dir
ban tys ži nia sk lai do je, ge riau pa žin tų, kas yra Baž ny čia. 
Tai nė ra ins ti tu ci ja – tai Die vo tau ta, žmo nės, no rintys 
įgy ven din ti sa vo ti kė ji mą. Man bu vo prie kaiš tau ja ma, 
kad gal per ma žai bend rau ju su žur na lis tais. Kiek kar tų 
ban džiau, žo džiai ne syk bū da vo iš krai po mi ar ba ne su
pras ti. Kiek vie nas ma no, kad ga li kal bė ti apie Baž ny čios 
dok tri ną, jos moks lą ir mo ra li nes nor mas, ne ži no da mas, 
kas yra Baž nyčia. Mes no rime gin ti žmo gų. Jei žmo gus 
su kur tas pa gal Die vo pa veiks lą, tuo met mes ir pra šom 
vie no ar ki to da ly ko, kad bū tų ap sau go tas jo oru mas. O 
ta da pa si pi la kal ti ni  mai: Baž ny čia ei na prieš pa žan gą, 
grįž ta į se nus lai kus. Sva jo ju, kad, pa vyz džiui, stu den
tai, ku rie da bar stu  di juo ja žur na lis ti ką, gau tų pla tes nį 
iš si la vi ni mą ir bū tų ne tik ko mu ni ka ci jų spe cia lis tai, bet 
ga lė tų kom pe ten tin gai kal bė ti ir apie Baž ny čios rei ka lus, 
kul tū ri nes pro ble mas, hu ma ni tari nius da ly kus. Šio je 
vie to je esa ma ne su si kal bė ji mo: Baž ny čios žo dis ar ba 
ne su pran ta mas, ar ba at me ta mas kaip pa se nęs. 

Su ki tais kraš tais Lie tu vos ly gin ti ne ga liu. Ne pa saky

čiau, kad Baž ny čia tu ri di des nį au to ri te tą Pran cū zi joje 
ar Ita li joje, ta čiau di des ni laik raš čiai visuo met vie ną 
pus la pį ski ria re li gi nėms ži nioms, kur ra šo tik  rai kom
pe ten tin gi žmo nės. Ar ba ga li bū ti pa tei kiamos tik nuo
mo nės – vie nas už, ki tas prieš, ta čiau vyks ta aukš  to ly gio 
dis ku si ja, nes žmo nės ži no, apie ką kal ba. O čia at ro do, 
kad kiek vie nas ga li kal bė ti apie re li gi ją ir Baž ny čią, 
nors, anot lie tu viš kos pa tar lės, „vie nas apie akė čias, 
ki tas apie ve žė čias“. Taip ir ne ran da me ben dros kal bos. 
O kai pa si sa kiau dėl Baž ny čios įta kos vi suo me nei ar 
Sei mui, tai bu vo at sa ky mas į la bai konk re tų klausi mą: 
ko dėl ne dis ku tuo ja mos Sei me mo ra linės pro ble mos, pa
vyz džiui, abor tas? Pa pras tai at sa kiau, kad nė ra tokios 
dau gu mos, ku ri ga lė tų to mis temo mis kal bė ti ir ką nors 
pa keis ti. Vie na ver tus, Baž ny čia lyg ir tu ri au to ri te tą, 
jos rei tin gas yra aukš tas, ki ta ver tus – kiek tarp tų, 
ku rie pa si sa ko, jog pa si ti ki Baž ny čia, tik rai el gia si 
kaip krikš čio nys ir as me ni nia me, ir vi suo me nės gy ve
ni me? Mes esa me mai ti na mi pla čio sios ži niask lai dos, 
vei kiančios žmo nių mąs ty se ną, men ta li te tą, gy ve nseną, 
for muo jan čios var to to jiš ką, ma te ria lis ti nę gy ven se ną. Ir 
čia Baž nyčia no rom ne no rom lie ka tar si prieš ta ra vi mo 
žen klas: tai, ką mes skel bia me, ne ati tin ka vi suo me nė je 
vy rau jančių nuo sta tų ar nuo mo nių.

PasaulietinėžiniasklaidakitadoscitavoJūsųteiginį,
jogVilniausarkivyskupijojeneturitekunigų.Artaireiš
kia,kadsovietiniaismetaissuformuotadvasininkija
ir jossielovadosstiliusneatitinkaJūsųreikalavimų
šiuolaikiniamkunigui?ArnaujojiVilniausseminari
jaišleidžianaujotiposielųganytojus?Kaipvertinate
jaunųkunigųįsijungimąįpastoraciją,socialinębei
karitatyvinęveiklą?

La bai sun ku spręs ti. Dar tik iš ėjo ke lios pir mo sios 
mū sų se mi na ri jos lai dos, ir at ei tis pa sa kys, ko kie jie 
kuni gai bus. Iš dar bų pa žin sim, iš jų vai sių pa žin sim. 
Esu pa sa kęs, kad ne tu riu ku ni gų, nes ku ni gų tikrai 
per mažai. Mū sų vys ku pi jo je yra apie 100 die ce zi nių 
ku ni gų, o at si ra do daug nau jų dar bo lau kų: pa sto ra ci ja 
li go ni nė se, pa sto ra ci ja ka lė ji muo se, uni ver si te tuo se – 
tarp stu den tų ir pro fe so rių. Tai yra nau ji apaš ta la vi mo 
lau kai, kur nie kas iki šiol ne dir bo. Ko dėl? Vy resnie ji 
ku ni gai vien dėl anų lai kų spau di mo ir su var žy mo 
ne bu vo tam pa si ren gę. Gy ven ti, dės ty ti jie ga lė jo tik 
sa vo baž ny čio se, į pla tes nę vi suo me nę nė jo. Neįsi  vaiz
duo ja me, kaip kuni gai bu vo izo liuo ti nuo vi suo me nės. 
Ypač nuo jau ni mo. Tu rė jo ri zi kuo ti, kad ga lė tų prie jo 
pri ei ti ir ką nors da ry ti. Ku ni gai ne bu vo pa si ren gę tam 
apaš ta la vi mui, ku riam kvie čia Baž ny čia – ei ti į pa sau lį, 
skelb ti Evan ge li ją vi sur, įjung ti į šį dar bą pa sau lie čius. 
Tai bu vo ku ni gai, kurie gal būt he ro jiš kai ir gra žiai dir bo, 
bet bu vo pri vers ti teik ti sak ra men tus mi ni ma liai tam 
parengtiems žmo nėms. At si me nu, vos at va žiavęs bu vau 
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su ti kęs ne ma ža ku ni gų, ku rie bi jo jo vai kų, bi jo jo ei ti 
į mo kyk las. Jie ten jau tė si tar si pa te kę į cir ką, į liū tų 
narve lį. Vai kai su pro vo kuo jan čiais klau si mais ir el ge siu 
juos šo ki ra vo. Jie bi jo jo. Iš si laks tė be veik vi si ku ni gai, 
nes ne bu vo pa si ren gę to kiam dar bui. Ma no vil tis, kad 
dabar ti niai se mi na ri jos stu den tai ne pa si tenkins vien 
te olo gi nė mis ži nio mis, o iš moks ben drau ti su žmo nė mis 
kaip su ly giais, kiek vie ną žmo gų pri ims, su juo kal bė sis, 
jį su pras. Vi sas pa sto ra ci nis pa si ren gi mas krei pia mas 
ta lin kme, kad dar bū da mi se mi na ri jo je jie da ly vau tų 
ir jau ni mo sto vyk lo se, ir nu ei tų pa dir bė ti į nak vy nės 
namus, ir daug pla čiau žiū rė tų į vis ką, su si pa žin tų su 
visais nau jaisiais sąjūdžiais. Ačiū Die vui, at gi mė vi sos 
se no sios mū sų orga ni za ci jos – at ei ti nin kai, skau tai ir kt. 
Bet Baž ny čio je esa ma ir nau jų są jū džių: fo kolia rų, ne
oka te chu me nų, cha riz minis sąjūdis. Tai tik ras Baž ny čios 
tur tas, ku rį rei kia mo kė ti įsi leis ti, įskie py ti. Tai sun ku, 
bet, ma no nuo mo ne, bus ge riau, ir jau nie ji ku ni gai bus 
tik rai ir su mei le pri im ti vy res nio am žiaus kle bo nų, ir 
ras bend rą kal bą su žmo nė mis. La bai svar bu ku ni gui 
pir mie ji žings niai ku ni gys tė je. Svar bu, kad kle bo nas 
jam pa dė tų išsi skleis ti, pa žin ti sie lo va di nį pa ra pi jos 
dar bą, bet kad ne ap kar py tų jam iš kar to sparne lių ir 
vis ko ne draus tų, sa ky da mas, kad nie ko ne rei kia keis
ti. Jau ma tau gra žių žen klų. Yra kle bo nų, ku rie gal ne 
vis ką su pran ta, bet mie lai sa ko: ge rai, ban dyk, dirbk, 
ro dyk ini cia ty vą – o taip pat mo ka ir gra žiai pa tai sy ti, 
nes jau nas ku ni gė lis ga li nu kryp ti nuo Baž ny čios rei ka
la vi mų. Tu riu vil čių, bet tai at ei ties da ly kas. Po de šimt 
me tų pa si kal bė si me ta te ma...

PerduosiuJumsklausimą,kurįšiandienmanpateikė
vienasparapijietis:arjumsneskauda,kadpasitaiko
grubių, išpuikusių,savanaudžių,beširdžiųkunigų,
atstumiančiųirniekinančiųžmones?

Tik rai man la bai skau du, nes kai kal bi su žmo nė mis 
ir gir di, ką jie sa ko, ne ga li lik ti abe jin gas. Su tin ku 
žmo nių, ku rie bu vo už gau ti ku ni go griež tu mo ar net 
grubu mo. Vis dėlto rei kė tų, kad mes mo kė tu me sa vy je 
ugdy ti ver ty bes, apie ku rias Šv. Tė vas kal bė jo ku ni gams, 
kai bu vo at va žia vęs į Lie tu vą. Kad su ras tu me ben drą 
kal bą su žmo nė mis, tu ri me ug dy ti ir są ži nin gu mą, ir 
tei sin gu mą, ir uo lu mą, ir tie su mą, ir ge ru mą. Iš tik rųjų 
kai ku rie ku ni gai jau čia si per ne lyg di de li pa ra pi jos 
šeimi nin kai, ku riems tu ri vi si pa klus ti. Ta da ne lie ka 
pa gar bos, ati du mo žmo gui, at ei nan čiam pas ku ni gą su 
kon k re čia pro ble ma. Tai ma ne iš tie sų la bai skau di na. 
Tokių skun dų gau nu dau giau sia. Ant ras skun das, ku rį 
tenka gir dė ti ir ku ris per ve ria šir dį, – tai dva si nin kų 
pri si ri ši mas prie tur tų. Ne ga li ma tar nau ti Die vui ir 
ma mo nai. Žmo nės iš kar to pa ste bi pra ban gią ma ši ną ir 
svars to, ar tik ne pa ra pi jos pi ni gai pa nau do ti ne pa gal 
pa skir tį. Kar tais ten ka at stum ti žmo gų dėl vie no ar ki to 

mo ty vo, gal for ma liai ir tei sin go, ta čiau vi suo met yra 
bū dų tai gra žiai ir man da giai pa sa ky ti. Žmonės daug 
at lei džia ku ni gams, mums vi siems at lei džia daug silp
ny bių, bet tik ne pri si ri ši mą prie tur tų ir gru bu mą, tar si 
bū tum pa te kęs pas ko kį val di nin ką, ku ris ne su pranta, 
kad at ei ni su skaus mu, sa vo pro blemo mis ar pra šy da mas 
ko kio pa tar na vi mo, ir no ri suras ti my lin tį žmo gų, o ne 
po ną. To kių da ly kų pa si tai ko, ne no rė čiau api bend rin ti, 
bet čia daug ką ga lė tume pa ge rin ti. 

Popiežiusyragriežtaipasisakęspriešdvasininkųkar
jerizmą.Arjumsdažnaitenkasusidurtisukunigais,
kuriemssiekti„šiltųvietų“Bažnyčiojeyrasvarbiauuž
viską?Pasauliečiamskartaisatrodo, jogBažnyčioje
labiausiaivertinamiirproteguojamiklusniejibeimo
kantysprisitaikyti.

Ku ni gai ir gi žmo nės – kiek vie nas sa vo dar be, tai gi ir 
apaš ta la vi me, no ri iš kil ti, gal gau ti ge res nę pa ra pi ją. Su 
Kris tu mi apaš ta lai gin či jo si: „Pa so dink ma ne iš kai rės 
ar de ši nės sa vo ka ra lys tė je“. Tai žmo giš ka sil pny bė, ku ri 
pa si tai ko, bet ne la bai no rė čiau to su reikš min ti. Tai nė ra 
svar biau sias da ly kas, tai gal tik pa pras tas žmo giš kas 
troš ki mas. Kar tais net drįs tu sa ky ti, kad am bi ci ja yra 
ge ras da ly kas, tai no ras gra žiai at lik ti sa vo dar bą iki 
ga lo, aks ti nas ką nors nu veik ti, o ne pa sy viai sė dė ti. 
Rei kia pra si muš ti, pa ro dy ti, kad ga li ką nors gra žaus 
pa da ry ti. O šiaip, duok Die ve, kad bū tų kuo ma žiau 
gar bės ieš ko ji mų ar šil tų vie tų sie ki mo. 

Vys ku pas ren ka si, su ku riuo ku ni gu ar ti miau ben
dra dar biau ti, skir ti ge ne ral vi ka ru, ko kias at sa kin gas 
pa rei gas pa tikė ti. Kai per ke li ku ni gą iš vie nos pa ra pi jos 
į ki tą, su lau ki dve jo pos žmo nių re ak ci jos: vie ni no ri, kad 
ku ni gas lik tų, ki ti, prie šin gai, pra šo jį pa keis ti. Bet čia 
spren džia vys ku pas, jis tu ri sa vo nuo mo nę, mo ty vus, 
ku riuos ne vi sa da ga li žmo nėms at skleis ti. Kar tais ga li 
bū ti taip, kad ku ni gą iš ma žos pa ra pi jos, kur jį vi si my li 
ir ger bia ir kur jis yra daug ge ra pa da ręs, pa ski ri į di des
nę, kad ir ten pa da ry tų pa na šų dar bą jau pla tes nia me 
lau ke. Ir dėl to su si lau ki kri ti kos. Kar je riz mas vi sa da 
gy vas žmo nių šir dy je, bet tai nė ra to bu lu mas, do ry bė.

GaldėltokioJūsųnusistatymoVilniausarkivyskupi
jojenėratiekprelatųirkanauninkų,kaipkitose?

Aš pa si ry žau ne at kur ti ka pi tu los, nes Va ti ka no II Su
si rin ki mas nu ro dė ei ti vi sai ki tu ke liu – su kur ti ku ni gų 
ta ry bas, į ku rias ku ni gai ren ka mi, bent du treč daliai 
ren ka mi kon sul to riais. Jie fak tiš kai ei na se nų jų ka
naunin kų pa rei gas. Man at ro do, kad tai de mok ra tiš
kes nis bū das ir taip ge riau at sto vau ja ma vys ku pi jai. 
Ka naunin kus ma ty čiau kaip gar bės ka nau nin kus, jau 
gar bin go am  žiaus su lau ku sius ku ni gus, ne be pa jė gian
čius dirbti  pa ra pi jo je. Tai bū tų jiems sa vita užuo vė ja ir jų 
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darbo įver  ti ni mas. Ta čiau ka pi tu los kū ri mas ne ati tik tų 
da bar ti nės Baž ny čios dva sios, ir aš tik rai ne si ryž tu to 
dary ti. 

Kaunoarkivyskupijametųpradžiojepaskelbėarti
miausiųdvejųmetųsielovadosprogramosprojektą.Ar
Vilniausarkivyskupijaturisudariusikokįnorsspecialų
strategijosplaną,sielovadosprioritetųsąrašą?Kitaip
tariant,kasšiandienlabiausiai„dega“mūsųarkivys
kupijoje?

De ja, ne ga lė čiau taip su dė lio ti. Kai at va žia vau, man 
svar biau sia at ro dė ka te che zė. Pa ren gi mas jai ir šian
dien lie ka pri ori te tu. Tik ma nau, kad rei kė tų at skir ti, 
kas da ro ma mo kyk loje ir pa ra pi jo se – ži nių per da vi mą 
ir pa si ren gi mą sak ra men tams. Dėl to mes vi siš kai 
su ta ria me su Kau no ar ki vys ku pu. Ki tas pri ori te tas – 
so cia li nis dar bas, ka ri ta ty vi nė Baž ny čios mi si ja. Kad 
tai bū tų ne vien fi lan tro pi ja, o iš tie sų mei lės dar bas ir 
kad žmo nės įsi jung tų, tu ri me lai ky tis ne lab da ro mis iš 
už sienio, o pa tys pa im ti į sa vo ran kas Caritą ir ki tas 
or ga ni za ci jas, ku rios tei kia žmo nėms pa gal bą. Ma žiau 
pada ry ta dėl iš si moks li ni mo – ne tik ku ni gų, bet ir 
pa saulie čių pa si ren gi mo už im ti at sa kin gas pa rei gas 
vi suo me nė je vi so se sri ty se. Ma nau, kad reikia su teik
ti dau giau ga li my bių žmo nėms, ypač jau ni mui, baig ti 
stu di jas už sie ny je ar čia jiems pa dė ti, kad ga lė tų tik rai 
už si tik rin ti sa vo gy ve ni mą, ki ta vertus – da ly tis su ki tais 
sa vo pa tir ti mi, krikš čio niš ka kul tū ra. Vis dėl to ku ni gų 
se mi na ri ja man yra vie na svar biau sių vie tų. Baž ny čia 
tu ri skelb ti Evan ge li ją, ir čia svar biau sia ku ni go šven
tu mas, jo dva sin gu mas. Kol kas sun ku su da ry ti ne tik 
dės ty to jų, bet ir auk lė to jų gru pę. Da bar jau ni žmo nės 
tu ri bū ti dva sios tė vai, be abe jo, jau nas jau ną ge riau 
su pran ta, bet nė ra pa ty ri mo, ku ris at siran da po dau
ge lio kuni ga vi mo me tų. Se mi na ri ja vi suo met yra ma no 
aki ra tyje, ir no rė čiau, kad ten bū tų kuo ge riau. Be to, 
vi saip sie kiu kuo di des nio pa sau lie čių įsi jun gi mo į pa
ra pi jų ir vi sos Baž ny čios gy ve ni mą. Dar ne sa me to kie 
su au gę, kad kiek vie nas jaus tų at sa ko my bę už Baž ny
čią. Kaip sa ko Va ti ka no II Su si rin ki mas, nuo krikš to 
die nos kiek vie nas ti kin ty sis tu ri tei sę ir pa rei gą bū ti 
apaš ta lu ir skelb ti Evan ge li ją. Į šią mi si ją dar per ma
žai įsi jun gia ma. Čia ma tau pri ori te tą. Se niai kalbė jau, 
kad rei kė tų su reng ti si no dą apie pa sau lie čių vaid me nį 
Baž nyčio je. Svars tau, kaip su da ry ti bran duo lį, kuris 
ap si im tų tas idė jas skleis ti ir or ga ni zuo ti dar bus. To kie 
sie kiai pa na šūs ir Kau ne, ir Vil niu je, tik gal ne mo ku jų 
su formu luo ti ar ne ran du žmo nių, bū dų, kaip vi sa tai 
rim tai įgy ven din ti. Pa sau lie čiams pla čiau įsi jung ti į 
pa ra pi jos ir Baž ny čios gy ve ni mą ypač sun ku did mies
čiuo se. Ne seniai Ro mo je kal bė jau su sa vo ko le go mis iš 
Va ti ka no. Ta pa ti pro ble ma yra vi suo se did  mies čiuo se. 
Ma žes nia me mies te ly je jau yra žmo nių ben druo me nė, 

ku ri su ka si ap link pa ra pi ją. Ir mo kykla, ir baž ny čia, 
ir se niū ni ja – vi si pa žįs ta vie nas ki tą ir ben dra dar
biau ja, o did mies čiuo se yra ano ni miškumas – žmo nės 
pa si ren ka mi šias, bažny čią, nes jiems pa tin ka kuris  
ku ni gas ar lai kas pa to gus, ten gal net ne jų pa ra pi ja, 
nors, ži no ma, sa vo pa rei gą jie at lie ka. Nie kas ne su ra do 
ma giš kos laz de lės, ku ri ga lė tų tai pa keis ti. Ky la di de lis 
rū pes tis, kaip Vil niu je vykdy ti evan ge li za ci ją ne tik 
vai kams, jau ni mui, bet ir su au gu sie siems. At sa ky mo 
dar ne ra dau. 

PrieššįpokalbįJūsgerąvalandąkalbėjotėssuArki
vyskupijosjaunimocentrovadovais.Jaunimasturbūt
Jūsųnenuvilia?

La bai džiau giuo si jau ni mu, ir ne vien juo – yra su si
kū rę la bai daug gru pe lių, ku rio se žmo nės ban do krikš
čio niš kai gy ven ti, pa lai ky ti vie nas ki tą, stu di juo ja Šv. 
Raš tą. Yra daug sa va no rių. Da bar ku riu vi sų vys ku pi jų 
sie lo va dos cen trą, kur pri sig laus tų ir šei mos, ir jau ni
mo cen tras. Daug or ga ni za ci jų jau tu ri sa vo pa tal pas, 
at ei tyje gal kas nors iš to iš augs ir bus kaip pa sau lie čių 
apaš ta la vi mo va rik lis. O jau ni mas – vie nas tų gra žių 
da ly kų, ku riuos pa ste biu ir džiau giuo si. Ma tau, kad ir 
ti ky ba mo kyk lo je duo da nau dos. Ma tau tiek daug jau nų 
žmo nių, jau nų šei mų, ku rios tik rai už si de gu sios gy ven ti 
krikš čio niš ką gy ve ni mą. Tik rai tuo ga liu džiaug tis. Tik 
mums rei kė tų kar tu su ei ti ir dirb ti. 

ŠaliaVilniausKatedrosiki2009m.numatomaat
statytivadinamuosius„Valdovųrūmus“.Kaipžinoma,
specialistųirvisuomenėsnuomonėšiuoklausimunėra
vieninga.KaipJūsžiūriteįtokiopastatoatsiradimą?

Kal bant kon kre čiai, no riu, kad Val do vų rū mai ne už
gož tų Ka ted ros ir kad bū tų pa lik tas pra ėji mas pro ce si
joms. Bet tai ša lu ti nis da ly kas. Aš ne su nei is to ri kas, nei 
ar chi tek tas, nei ar che o lo gas ir ne ga liu dis ku tuo ti, kai 
klau sia ma, ar čia at sta to mi Val do vų rū mai, ar stato ma 
kas nors nau ja. Ta čiau pateikčiau vie ną pa sta bą. Ne
se niai bu vau Len ki jo je. Var šu vos Ka ra lių rū mai, ku rie 
per ka rą bu vo vi siš kai subom bar duo ti, da bar atsta ty ti. 
Tie sa, jie bu vo daug ką iš sau go ję, daug lie ka nų, ku rias 
ga lė jo pa nau do ti, ypač iš in ter je ro. Vis kas la bai gra žiai 
at sta ty ta, pa lik ti iš li kę se ni ga ba lai, kad ga lėtum juos 
at skir ti nuo nau jų. Len kai tu rė jo daug dau giau me džia
gos, do ku men tų. Bet man įdo miau sia bu vo pa staba, 
ku rią pa sa kė di rek to rius: Ka ra lių rū mai bu vo at sta ty ti 
žmo nių au ko mis, vals ty bė iš biu dže to tam ne sky rė nie
ko. Lie tu vo je, jei žmo nės no ri sa vo lė šas skir ti Valdo vų 
rū mams at sta ty ti, tai te lai mi na juos Die vas ir tegul jie 
ei na pir myn. Tik te gul tai bū na jų no ras ir jų kon k re ti 
pa ra ma. O kad bū tų ski ria mos iš biu dže to di de lės su
mos, kai ne pa jė gia ma su mo kė ti al gų mo ky to jams, kai 
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yra tiek daug vargs tan čių ir sun ku mų li go ni nė se, kai 
pen si nin kai ne tu ri už ką nu si pirk ti bran gių vaistų, – ver
ta pa svars ty ti, kas yra pri ori te tai. Man są ži nė neleis tų 
šiuo me tu eik vo ti pi ni gų, kad ir gra žiau siems tiks lams. 
Aš ne su prieš to kią idė ją, bet kvie čiu vi sus tuos, ku rie 
ją pa lai ko: au ko ki te, duo ki te ir pa sta ty ki te, kad dėl to 
ne bū tų nu skriaus ti vargs tan tieji ir sun kiai ga lą su ga lu 
su du rian tieji. Ma no to kia pozicija. 

Paskutinisklausimaslabaiasmeniškas:arBažny
čioshierarchasturilaikoirgalimybiųkartaispabūti
paprastusielųganytoju?Arkardinoliškųpareigųgau
sybėJumsleidžiapakrikštytikūdikį,sutuoktijaunųjų
porą,atsisėstiįklausyklą?

Tie są pa sa kius, krikš ty ti ar su tuok ti pa si tai ko re tų 
pro gų, bet yra žmo nės, su ku riais pa lai kau ypa tin gus 
san ty kius ar ry šius. Dau ge lis ieš ko, kad tik vys ku pas 
ar kar di no las pa lai min tų jų san tuo ką. Į san tuo ką žiūriu 
rim tai, bū ti na, kad žmo nės bū tų ge rai pa si ren gę, o aš 
ne tu riu lai ko su jais ir pa si kal bė ti, ir jų pa reng ti. Su 
krikš tu leng viau, bet taip pat tu ri bū ti po kal bis su 
tėvais.  Esu pa krikš ti jęs ke lis šiais me tais. Klau syk lo je 
man daž niau pa si tai ko pro gų pa sė dė ti. Kar tais nuei nu į 
ko kią mo kyk lą ir tu riu iš klau sy ti vi sos kla sės iš pa žin čių 
prieš mi šias. Ten ka ir Tri na po ly je, kai vyks ta ko kios 
re kolek ci jos, at ei na vie nas ki tas ir pa si kal bė ti, ir iš pa
žin ties. Ir Ka tedro je, kai yra su si tai ky mo pa mal dos, 
vi suo met nu ei nu ir klau sau iš pažin čių. Tie sa, ne sė džiu 
kiek vie ną sek ma die nį Ka ted ro je sa vo klau syk lo je, gal 
dėl lai ko sto kos, o gal dėl se nos pa tir ties, kai klau sy
da vau si iš pa žin čių pa ra pi jo se, ypač Ro mo je: su si da ro 
gru pė žmo nių, ku ri tik pas ta ve no ri ei ti iš pa žin ties ir 
tik ta vęs lau kia, o pas ki tą ku ni gą ne nu eis. Anks čiau esu 
daug krikš ti jęs, ir iš pa žin čių po 10 va lan dų Pie tų Ame
ri ko je prieš Ve lykas tek da vo klausy ti, ir san tuo kų daug 
esu pa lai mi nęs. Lie tu vo je to mažiau pa si tai ko. Bet jūs 
kal bė jo te apie ga ny to jiš ką darbą. Ma nau, kad po kal bis 
su sa vo ku ni gais ir gi yra sie lo va da, ir čia aš tu riu bū ti 
tik rai at vi ras. Ko lau kiu ir ką ma tau? La biau siai lau kiu 
pa si ti kė ji mo, ir sa vo ruožtu no rė čiau bū ti jiems tė vas. 
Kad vyk tų ben d ra dar bia vi mas. Kiek vie nam ku ni gui 
pir miau sia linkiu, kad bū tų tik ras dva sios tė vas sa vo 
pa ra pi jie čiams, vi siems žmo nėms, su ku riais su si tin ka. 
Tai vie na tų sa vy bių, ku rias turė tu me ug dy ti vi si – ir aš, 

kaip ga ny to jas, ir kiekvie nas ku ni gas. Jaus tis at sa kin
giems už žmo nes, su ku riais su si tin ki. Kar tais po ko kio 
nors su si ti ki mo mel džiuosiu už tą žmo gų, jaus da mas, 
kad jis ken čia ir ieš ko tie sos, blaš ko si. Žo džiais vis ko 
neap saky si. Svar bu bū ti tuo ge ruo ju ga ny to ju. Da lis 
ma no darbo, ku ris at ro do biu rokra ti nis, ir gi yra ga ny to jo 
pa rei gos. Tik rai bū tų mie la dau giau krikš ty ti, dau giau 
pa tir ti šir dies džiaugs mo, kai tai pa da rai, bet ne ga liu 
kas dien im tis to kio apaš ta lavimo.

Tęsiasigavėnia.Kopalinkėtumėte savoganomie
siems?

Do va nai ga vo me, do va nai ir tu ri me duo ti, kaip sa kė 
po pie žius šių me tų ga vė nios laiš ke. Ma nau, kad kiek
vie nas krikš čio nis, – kal bė ki me apie tuos, ku rie lanko si 
baž ny čio je, – tu rė tų ki taip žiū rė ti į pas nin ką ir į ge rus 
dar bus. Svar bu ne tik mė sos ne val gy ti penk ta die nį, bet 
ir ko nors at si sa ky ti, kad pa si da ly tum su sto ko jan čiai
siais. Yra daug gra žių ini cia ty vų – Be ta ni jos val gyk la, 
Mo ti nos Te re sės na mai, aso cia lių šei mų jau ni mo gru pės 
ir t. t., ku rias mums rei kia iš lai ky ti, ir man skau du, kad 
lig šiol vi sa tai at ei na iš už sie nio, iš ge rų žmo nių au kų. 
Au ko ja net gi kai ku rios JAV ar Pran cū zi jo s para pi jos, 
ku rios nie ko ben dra ne tu ri su Lie tu va. Mū sų žmo nės 
jau ga lė tų la biau įsi jung ti į šį dar bą. Ko nors at si ža dė ti, 
pa ste bė ti sa vo kai my ną, se ne lį ar sa vo šei mos na rį, ku
ris yra la biau ap leis tas. Juk taip svar bu pa dėti ki tiems. 
Dos nu mo at žvil giu ga lė tu me daug dau giau pada ry ti. 
Lin kiu, kad ir pa ra pi jos suor ga ni zuo tų ko kią akci ją ir 
pa dė tų iš lai ky ti var gin gą šei mą, li go ni nę, prieglaudą 
ar slau gos na mus. Tik eik ir eik su pagal ba. Sa vo ran
kas, lai ką ati duok tiems žmo nėms, ne bū ti nai pi ni gus 
ar duo ną. Tai kon kre tus pa ra gi ni mas – pa sau lis laukia 
iš mū sų kon kre čių mei lės darbų. Grįž da mas prie kuni
gų, prie sa vęs, sa ky čiau, kad mes ir gi do va nai ga vo me, 
dova nai tu ri me ir duo ti, tai mū sų pa šau ki mas. Mū sų 
ku ni gystė yra do va na, ku rią Die vas mums da vė, ir 
mes turi me tuo da ly tis, duo ti do va nai ir ki tiems, kad 
ne tap tume tik ko kios ins ti tu ci jos val di nin kė liais. Tai 
pri tai kau ir sau. 

DėkojuJūsųEminencijaiužilgą,išsamųpokalbįir
linkiuateinantįvyskupavimoVilniujedešimtmetįišvysti
daugnaujųsavodarbovaisių.
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Savo pirmame metiniame pranešime 
sausio 29 d. JAV prezidentas Geo r
ge’as W. Bushas pareiškė, kad Irakas, 
Iranas ir Šiaurės Korėja bei jų tero
ristai sąjungininkai sudaro blogio ašį. 
Jis davė suprasti, kad, reikalui esant, 
JAV pasiryžusios šioms šalims smogti. 
Amerikiečiai sveikino savo prezidento 
ryžtą, dauguma pasaulio šalių neslėpė 
savo nerimo dėl vadinamosios Busho 
doktrinos apimties ir jos implikacijų 
tarptautinei visuomenei. Galimų JAV 
taikinių sąrašas didėja. Iš pradžių 
buvo minimos teroristų organizacijos, 
po to joms prieglobstį suteikiančios 
šalys, tada šalys, sie kian čios paga
minti masinio naikinimo ginklų. 
Bu sho doktrinos apimtis tikrai plati. 
XIX a. pradžioje Vašingtono paskelb
ta Monroe doktrina įspėjo Europos 
šalis nesikišti į Vakarų pusrutulio 
šalių vidaus reikalus. Savo doktri
noje Bre žnevas suteikė Maskvai teisę 
„ginti“ socializmą Rytų Euro poje. 
Bushas ne nurodė jokių geo gra finių 
apribojimų.

Panašų susirūpinimą kelia Busho 
vyriausybės politikos vienašališkumas 
ir polinkis nepaisyti pasaulio vi suo
menės ir tarptautinių konvencijų. 
Vašingtonas atsisakė pasirašyti Kio to 
protokolą dėl gamtosaugos, nutraukė 
antibalistinių raketų sutartį, savava
liškai interpretuoja Ženevos konvenciją 
dėl karo belaisvių priežiūros. Ne
pasitvirtino po rugsėjo 11osios kilę 
lūkesčiai, kad Vašingtonas pasuks 
daugiašalės politikos link. Net ir 
NATO kaip organizacija nebuvo pa
kviesta dalyvauti karo veiksmuose Af
ganistane. Veikiau buvo tariamasi su 
atskiromis šalimis konkrečiais para
mos klausimais. Vašingtonas neslėpė, 
kad jis nenorėjo būti varžomas savo 

Busho doktrina

sąjungininkų, kaip buvo var žo mas per 
Kosovo karą.

Europos šalių kantrybė išseko. Kas 
buvo sakoma privačiai, dabar skelbia
ma viešai. Prancūzijos užsienio reika lų  
ministras Hubertas Vedrinas pava
dino JAV politiką primityvoka ir „su
ve dančia viską į kovą su terorizmu“. 
Jo vokietis kolega Joschka Fischeris 
paragino Vašingtoną nelaikyti savo 
sąjungininkų „satelitais“. Kanclerio 
Schroederio atstovas pabrėžė, kad 
Fischeris kalbėjo Vokietijos vyriausy
bės vardu. ES įgaliotinis užsienio 
rei kalams Chrisas Pattenas paragino 
JAV nepasiduoti vienašaliams ir au
toritariniams polinkiams. Po kelių 
die  nų reaguodamas į JAV valstybės 
sekretoriaus Colino Powello prie
kaiš tą, kad jis esą per daug susijau
dinęs, Pattenas, laikomas dideliu 
JAV draugu, sugriežtino savo kritiką. 
Sėkmė Afganistane esą sustiprino 
JAV val džios įsitikinimą, kad ji gali 
pasikliauti tik savimi, o sąjungininkai 
gali būti naudingi tik kaip papildomas 
priedas. Tikri draugai nėra sikofantai, 
jie turi pareigą išreikšti savo neri mą, 
sakė Pattenas. Japonija, Kinija, Rusija 
ir daugelis kitų šalių irgi kritiškai 
atsiliepė apie Busho doktriną.

Ne vien Busho kalbos turinys ir to
nas kelia susirūpinimą. Būgštaujama, 
kad prezidentas, neturintis užsie nio 
politikos patirties, yra pasidavęs kar
ingai nusiteikusių aukštų parei gūnų, 
tarp jų viceprezidento Chaney’o, gyny
bos ministro Rumsfeldo ir patarėjos 
valstybės saugumo klausimais Rice, 
įtakai. Ši trijulė linkusi pasaulį pieš ti 
baltomis ir juodomis spalvomis, kal
bėti apie blogio ir gėrio kovą, pabrėžti 
JAV išskirtinumą ir teisę daryti viską, 
kas būtina jų saugumui ir gerovei lai

duoti. Šis polinkis sudvejinti pasaulį 
sunkina pastangas plėtoti subtilesnę 
politiką ir objektyviau suprasti 
pasaulį. Musulmonų terorizmą su
kelia įvairios priežastys. Demokratijos 
stoka, neveiksmingos autoritarinės 
valdžios, skurdas, socialinė nelygybė, 
mokslo ir švietimo 
nevertinimas, men 
kavertišku mas – vi sa 
tai šių ša lių vidaus 
reikalai, kurių nei 
JAV, nei Europa 
neišspręs. Bet ne a py
kantos nu krei pi mas 
į JAV su sijęs su JAV 
už sie nio politika, la
biausiai su pa rama 
Izraeliui kovoje su palesti nie čiais. 
Musulmonai, ir ne tik musulmonai, 
mano, kad JAV yra perdėm šališkos. 
Jeigu teroristai nirštų vien dėl to, kad 
JAV, prezidento Bu sho žodžiais, yra 
laisvę mylinti de mo kratija, tai į jų 
taikiklį turėtų patekti ir Šveicarija bei 
Švedija, kurios nemažiau myli laisvę 
ir demokratiją. Ta pati JAV galia, 
skatinanti Va šing toną vienašališkai 
elgtis, kursto ne apy kantą musulmonų 
šalyse. Ir sun ku suprasti, kodėl JAV 
negali šito pripažinti.

Dar per anksti suprasti, ko Bu shas 
siekia savo doktrina. Esama trijų 
ga limybių. Pirma, JAV tikrai įsitiki
nu sios, jog blogio ašies šalys kelia 
pavojų pasaulio ir JAV saugumui, tad 
Vašingtonas ketina joms smogti, jei jos 
nepatenkins JAV reikalavimų. Antra, 
savo karinga retorika Jungti nės Val
stijos stengiasi šias šalis įbau ginti ir 
priversti jas daryti nuolaidų, kurių 
jos kitaip nedarytų. JAV antpuolio 
galimybė turėtų priversti kiek vieną 
šalį permąstyti, ar verta rizikuoti. Ir 
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esama ženklų, kad ši taktika veikia. 
Irakas kalba, nors tikrai ne pirmą 
kartą, apie galimybę vėl įsileisti 
tarptautinius ginklų inspektorius, 
Iranas sulaikė kai kuriuos įtariamus 
Tali bano karius ir stengiasi įtikinti 
Eu ro pos šalis, jog JAV priekaištai 
ne pagrįsti. Trečia, karinga retorika 
 ski riama amerikiečiams, siekiant 
sustiprinti jų paramą vyriausybės 
veiksmams bei laimėti balų Bushui ir 
res publikonų partijai prieš Kongreso 
rudens rinkimus. Neatmestina gali
mybė, kad JAV valdžia pati neži no, 
kuris siekis jai svarbiausias.

JAV pasitikėjimas savimi pasiekė 
viršūnę. Jos – vienintelė supergalybė, 
jų karinis pranašumas tiesiog stul
binantis. Tad suprantama pagunda 
eiti savo keliu, juolab kad vyrauja 
įsitikinimas, jog šis kelias teisin
gas. Galingosios JAV vis dėlto nėra 
visagalės. Joms gal nereikėjo sąjun
gi nin kų kovoje su Talibanu, bet Al 
Quaeda bus įveikiama ne bombomis, 
o gera žvalgyba ir informacija apie 
teroristų tinklus, jų rėmėjus įvairiose 
pasaulio šalyse, juos palaikančias fin
ansines institucijas. Rugsėjo 11osios  
įvykiai akivaizdžiai atskleidė JAV 
žvalgybos trūkumus, kurių nebus 
galima paša linti net per kelerius me
tus. Vašingtonas turės pasikliauti savo 
sąjun gi ninkų ir kitų šalių žvalgybos ir 
po licijos draugiškumu. Be jų paramos 
nebus galima nei atrasti, nei sunai
kinti teroristų.

Lig šiol JAV sekasi. Daugelis šalių 
uoliai talkininkauja – iš dalies dėl to, 
kad rugsėjo 11osios antpuoliai sukėlė 
tokį pasibjaurėjimą, iš dalies dėl to, 
kad Vašingtonas dar turi dideles geros 
valios atsargas. Bet tos atsargos gali 
greitai išsekti. Dabartinis politikos 
vienašališkumas, nesirūpinimas gam
tosauga, pomėgis pamokslauti jau 
bando daugelio šalių kantrybę. Jei 
JAV be konkrečių įrodymų pultų Ira ką 
ar kitą šalį, jų geras vardas ir tolesnė 
kova su terorizmu smarkiai nuken
tėtų. Vidaus politikos sumetimais 
arabų šalys būtų priverstos nu sigręžti 
nuo JAV, o ir Europos šalys šiek tiek 

atsiribotų. Net ir kuklus atsi ri boji
mas – rečiau dalijamasi žval gy bos 
duo menimis, įtariami teroristai van
giau stebimi policijos – turėtų rimtų 
pasekmių JAV pastangoms išaiš kinti 
teroristų lizdus. Šitokio atsiribo jimo 
galimybė nėra iš piršto išlaužta. Ke lios 
Europos šalys įspėjo, kad jos neiš duos 
įtariamų teroristų, jei Va šing to nas 
nelaiduos jų teisių gerbimo. Vietos 
advokatai atkakliai spaudžia Anglijos 
ir Australijos vyriausybes ryžtingiau 
ginti JAV nelaisvėje lai ko mus savo 
piliečius.

Patys amerikiečiai supranta, 
kad griežta bekompromisė linija 
nėra vi sa da veiksmingiausia. Kinta 
Vašingtono nuostatos dėl Kuboje 
laikomų belaisvių. Iš pradžių buvo 
tvirtai tei gia ma, kad nei talibai, nei 
Al Quaeda nariai nėra karo belaisviai. 
Dabar aiškinama, kad Ženevos kon
vencijos taisyklės galioja talibams. 
Teigiama, kad Pentagonas spaudė 
Baltuosius rūmus pakeisti pirminę 
nuostatą nu ro dydamas, jog ilgainiui 
nukentėtų amerikiečiai kareiviai, 
jei Ženevos konvencija negaliotų. Ir 
tebėra pakankamai įtakingų individų, 
kurie primena, kad daugelis JAV 
laimėjimų susieti su jų moraliniu 
autoritetu ir demokratija. Istorikas 
Johnas Gaddi sas įtikinamai argu
mentuoja, jog po kario metais iš prin
cipo skyrėsi JAV ir Sovietų Sąjungos 
požiūris į sąjungi ninkus ir klientus. 
Amerikiečiai savo santykiuose su 
vakarų europiečiais vadovavosi savo 
įprastomis politinės kultūros normo
mis, siekdami susita ri mo derybomis, 
nuolaidomis bei kompromisais. Nesu
tarimai ir pasiprieši ni mas nebuvo 
laikomi išdavyste. NATO kūrimas 
buvo bendra ameri kie čių ir europiečių 
iniciatyva, Va šing  tonas skatino Eu
ropos integraci ją, nebijodamas, kad 
taip sukurs sau varžovą. Sovietų 
Sąjunga Rytų Europoje elgėsi kaip 
namie. Opozicija buvo triuškinama, 
iniciatyva laikoma ere zija, gyven
tojai engiami. Gyventojų gera valia 
buvo svarbus JAV karinės galios 
papildymas, vertas daugiau ne gu 

kelios divizijos. Būtų ironiška, jei JAV 
dabar netektų geros valios, ka dan  gi 
santykiuose su draugais jos nu si
grę žia nuo savo pamatinių poli tinių 
principų arba veidmainiauja, pažeis
damos savo skelbiamus principus, kai 
tai naudinga. Antai sunku suderinti 
nuolatinį JAV raginimą kurti teisinę 
valstybę su penkių įtariamų teroristų 
sulaikymu Bosnijoje ir jų išsiuntimu 
į JAV tą pačią dieną, kai Bosnijos 
Aukš čiausiasis teismas įsakė juos 
paleisti dėl įkalčių stokos.

Terorizmo pavojus gal ir pervertin
tas. To negalima sakyti apie masinio  
naikinimo ginklus. Viskas galėtų 
tragiškai baigtis, jei branduolinis 
ginklas patektų į Sadamo Huseino 
rankas. Šiuo atžvilgiu JAV noras 
sustabdyti jų plėtrą suprantamas. Ir 
Vašingtonas vienintelis, galintis imtis 
iniciatyvos. Bet Irakas yra vienas daly
kas, Iranas, ką ir kalbėti apie paliegėlę 
Šiaurės Korėją, – kitas. Vašingtonas 
užmerkė akis, kai Izraelis, Pakistanas 
ir Indija įsigijo šiuos ginklus. Tad 
nelengva nuosekliai priešintis Irano 
pastangoms apsiginkluoti taip, kaip 
kaimynai apsiginklavę, arba aiškinti, 
kad Iranas – neprognozuojama ir pa
vojinga šalis. Iranas jau du šimtus 
metų nėra puolęs kitos šalies. Tiesa, 
Teheranas palaiko Hezbollah ir kitas 
su Izraeliu kovojančias grupes. Bet 
JAV ilgai tiekė ginklus daugeliui 
partizanų grupuočių, kurios terorizmu 
siekė nuversti marksistines vyriausy
bes. Neužmirština tai, jog CŽV nu ver tė 
Irano vyriausybę, o ne atvirkščiai. 
Neužmirština tai, jog tarptautinė teisė 
nesuteikia jokiai valstybei teisės savo 
nuožiūra pažeisti kitos suvereni tetą. 
Nors JTO nėra itin veiksminga ir ke
lianti didelį pasitikė jimą, ji vie nintelė 
įgaliota daryti to kius spren dimus. 
Galima numatyti aplinkybes, kuri
omis būtų neatsakin ga palikti šalies 
likimą jos rankose, bet tos ap linkybės 
dar neegzistuo ja.  Net tada reikėtų 
laimėti bent stambios tarptautinės 
visuomenės dalies pritarimą. Deja, 
Busho vyriausybė net nemėgina 
įtikinti savo tikrųjų draugų.
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Vartantprancūzųspaudąirlyginant
jąsulietuviškąja,visainesunkude
maskuotisenąmitąapieskirtumą
tarpVakarų intelektualų irRytų
EuroposbeiRusijosinteligentų,–esą
intelektualaiužsidaręakademiniame
abstrakčiųteorijųpasaulyje,atsieta
menuopolitinėsirsocialinėsrealybės,
ointeligentaiangažuojasisavoidėjoms
irgina jaspačiasavoegzistencija.
Tiesa,galimabūtųmanyti,kadposo
vietinėjeEuropoješis„Vakarų–Rytų“
skirtumasišnyko,tačiaujis,atrodo,
visdėltoišliko,tikskiriamiejinariai
paradoksaliaiapsikeitėvietomis.
Ypačšisskirtumasakivaizduspo

rugsėjo11osios.Lietuviškojespaudoje
pasirodoarbafolkloruiprilygstantis
privatusdiskursas(liudytojųprisimi
nimai,įspūdžiai,išpažintys),arbaofi
cialiąją,valdžiospozicijąišreiškiantis
ideologinisdiskursas.Išnykębetkokie
lietuviųinteligentijossąmoningumo
pėdsakai,beveiknelikęvietoskriti
nei,analitinei,profesionaliaiminčiai,
juolabkontroversijaiarpolemikai.O
paėmęvieną,benerimčiausiąprancū
zųdienraštįLe Mon deirpavartęjonu
meriusnuo2001m.rugsėjopabaigos
iki2002m.sausiopabaigos,išvysime
ne tik rimtųanalitiniųstraipsnių
užsieniopolitikos,musulmonųkul
tūrosbeireligijosirkt.temomis,bet
irnenutrūkstančiasdiskusijastarp
prancūzų,amerikiečiųmokslininkų,
rašytojų,filosofų.Iššiųintelektualų
rašiniųaiškiaimatyti,kadrugsėjo
11osios įvykįbeisu juo iškilusias
problemasjiepriimakaiptiesiogiai
liečiančias juospačius irreikalau
jančiasišsakytisavokaipintelektu
alo,piliečiopoziciją.Atsikartojančios

Prancūzų intelektualai rugsėjo 
11-osios akivaizdoje 
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užuominosbeisąsajosrodo,kadlygiai
taippatbuvoreaguojamaįVietnamo,
Persijosįlankos,jugoslavijoskarąar
įtebevykstantįkonfliktątarpIzraelio
irPalestinos.Tiesa,ankstesniųkarų,
konfliktų,suiručiųfonerugsėjo11oji
yraišimtinisįvykis.Irnetiktodėl,
kadtaipirmasis„simbolinis įvykis,
turintisglobalųmastą“(Baudrillard),
betirtodėl,kadjissudrebinavakarie
tiškostapatybėspagrindus.Kaiptik
todėldaugumaprancūzųintelektua
lųstraipsnių,kadirkokieskirtingi
jiebūtųsavostiliumiarideologiniu
angažuotumu,persmelktinetikrū
pesčiopasauliu,betirklausimoapie
savepasaulyje:kas,sukuoirprieš
kąašesu.
Poreikis išnaujoapibrėžti savo

užimamąpozicijąkylanebūtinai iš
tiesioginiosantykiosuįvykiu,nestokį
santykįteturėjolabaimažaižmonių.
jisdažnaikylakaipantrinėreakci
ja,t.y.reakcijaneįpatįįvykį,betį
tai,kaipjįinterpretuoja,komentuo
ja,reflektuojaki ti.Dėlpatiesįvykio
kaipįvykioreikšmėsdaugumanetir
priešingosestovykloseesančiųinte
lektualųsutaria:taidaugybėsnekaltų
žmoniųžūtis.Tačiaujienesutariadėl
to,kaiptaireikėtųinterpretuotikitų
įvykiųeigoje,arbakaipšįpertrūkį
reikėtų įrašyti įvisą laikotrukmę.
Tadįvykiobeivyksmointerpretacijos
gimstanevieništiesioginiosantykio
sutikrove,su tuo, kas bu vo ar yra,
betirišsantykiosukitų(arkitomis)
interpretacijomis,su tuo, kas apie tai 
sa ko ma.ČiaskelbiamasBaudrillard’o
straipsnisnusėtascitatų,liudijančių,
jogtaipoleminisdialogassukitais
pasisakymaisbeipareiškimais.

Prancūzųbeiamerikiečiųintelektu
alųstraipsniaiišsidėstoplačiojeska
lėje,kurioskraštutiniuspoliusbūtų
galimapavadintikovingoseuforijosir
kritinėsdisforijosstovyklomis.
Kovingoseuforijospoliujesusitelkę

straipsniaipritariaoficialiajamideo
loginiamdiskursui, skelbiančiam
negailestingąkarą„terorizmui“,kaip
vienareikšmiam„Blogio“įsikūnijimui,
pamynusiamvisus idealusbeiver
tybes,kuriais,pasakBaudrillard’o,
„didžiavosiVakarųpasaulisirkuriais
jisgiriasi,siekdamaspaveiktilikusį
pasaulį“,iratitinkamaireiškiaatvirą
aružslėptąpanieką„kitokiam“pa
sauliui(„jokiaideologijanėralabiau
atsilikusiužislamą“,„islamoreligija
–taigrįžimasįlaukiniųbūvį“–Re
deker,R., „Lediscoursde lacécité
volontaire“;„Siurrealistų ideologija
bepaliovoslinkėjomirtiesjųpožiūriu
materialistineiirbevaiseiAmerikaiir
laukėdvasinesvertybesišsaugojusių
Rytųtriumfo.[...]PradedantFoucault
žavėjimusi Irano ‘revoliucija’,bai
giant...talibųakivaizdojesutrikusiu
Baudrillard’u,trysintelektualųkartos
užaugomaitindamosissiurrealistų
pienu“–Clair,j., „Lesurréalisme
et ladémoralisationdel’Occident“,
20011122).
Kritinėsdisforijospoliuipriklauso

netikprancūzų,betirkaikuriųgarsių
amerikiečiųintelektualų(rašytojosbei
eseistėsSontag,kalbininkoChomsky)
straipsniai.juosesmerkiamastero
ristinisaktas,betkartukritikuojama
jAVpolitika,vienaiparkitaippaska
tinusišįaktąirdabarvykdomakaip
atsakasįjį(„simpatijaaukoms–taip;
amerikiečiųvaldžiai,kurimėginasu

tema: islamo iššūkis?
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žaistiaukųjausmais,taipsiekdama
įteisintisavopolitiką,irkuriketina
vėlpažeistitarptautinęteisę–ne“–
Bricmont,j.,„Quelquesquestionsа 
l’empireetauxautres“,20010927).
Kviečiamapolitinei,oneteroristinei
kovaiprieškultūrinį,ekonominį ir
ypačkarinįjAVviešpatavimą.113
prancūzųintelektualųpasirašopetici
jąprieš„imperialistinįkryžiausžygį“
(20011021–22).Čiatelkiasikairiųjų
pažiūrųintelektualai,antiglobalistai,
pacifistai,antikapitalistai.Kaiptikdėl
tojųpriešininkaišaukia:„antiame
rikanizmas–taidarvienaskvailių
socializmas“(20011221);„šiuolaikinė
islamofilija–taivakarykštėsovietofi
lija“(20011122).
Esamastraipsnių,mėginančiųap

mąstytišių„stovyklų“susidūrimąir
svarstančiųpriežastis,dėlkuriųpran
cūzai,palygintisukitaiseuropiečiais,
jaučiadidžiausiąpriešiškumąjAV.
Tačiauvarguartikslukalbėtiapie
proamerikanizmoirantiamerikaniz
mopriešpriešą,lygiaikaipnetikslinga
dabartinįkonfliktąvadinticiviliza
cijųarreligijųsusidūrimu.Veikiau
reikėtųkalbėtiapiedemokratiniame
pasaulyje įsiviešpataujančiosprie
vartossistemoskritiką,Prancūzijoje
gyvuojančiąnuo1968m. įvykių.ji
buvolygirprislopusi,betpaskutiniu
metuatsinaujina,įgavusikitus(pvz.,
antiglobalizmo)pavidalus.
IšvisųstraipsniųpasirinktasBaud

rillard’o tekstasneabejotinaiarti
mesnisantrajam–„kritinėsdisfori
jos“–poliui,tačiaučiaišsiskiriasavo
radikalumu, jį suvokiantdvejopa
prasme:kaippažiūrųkraštutinumąir
kaipsiekimąužčiuoptipačiasdalyko
„šaknis“,joesmę.Prancūzųfilosofas
atsisakosmerkiančiosarkaltinančios
pozicijos,irdėltojostraipsnisprieši
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Mums jau te ko su si dur ti su pa sau li niais įvy kiais – pra
de dant prin ce sės Dia nos mir ti mi, bai giant fut bo lo pa
sau lio čem pio na tu – ar ba su re a lios prie var tos įvy kiais, 
ge no ci di niais ka rais. Ta čiau mums nie kuo met ne te ko 
su si dur ti su jo kiu sim bo li niu įvy kiu, tu rin čiu globalų 
mas tą, t. y. ne tik pa pli tu siu vi sa me pa sau ly je, bet ir 
žlug dan čiu pa čią globalizaciją. Per stag na ci ją, pra si dė
jusią nuo 1990 m., tę sė si „įvy kių strei kas“ (pa si nau dojant 
ar gen ti nie čių ra šy to jo Ma ce do ni Fer nan de zo pa sa ky mu). 
Ką gi, strei kas pa si bai gė. Įvy kiai lio vė si strei kavę. Ir 
per pa si kė si ni mą į Niu jor ką bei Pa sau lio pre ky bos cen
trą mes net gi su si dū rė me su ab so liu čiu įvy kiu, su vi sų 
įvy kių „mo ti na“, su gry nuo ju įvy kiu, ku ria me susi kon
cen truo ja vi si nie ka da ne įvy kę įvy kiai.

Šiuo įvy kiu aukš tyn ko jom ap ver čia mas vi sas is to ri jos 
bei ga lios [puis san ce] žai di mas, be to, ap ver čia mos ir 
ty ri mo są ly gos. Ne rei kia sku bė ti. Nes įvy kiams nu si sto
vint, rei kia nu ma ty ti į prie kį ir ju dė ti grei čiau už juos. 
O kai jie ši taip pa spar tė ja, rei kia ju dė ti lė čiau. Ta čiau 
vis dėl to ne rei kia leis ti, kad bū tu mėm pa lai do ti po įvai
rių kal bų šūs ni mis ir ka ro de be si mis, rei kia iš sau go ti 
ne pa lies tą ne pa mirš ta mų vaiz dų švy tė ji mą.

Vi so se kal bo se bei ko men ta ruo se ga li ma ma ty ti mil
ži niš ką re ak ci ją į pa tį įvy kį ir jo ža vė ji mą, tar si tai būtų 
iš si va da vi mas iš slap to po lin kio, ku ris bu vo iš stum tas 
į pa są mo nę ir da bar iš ki lo prie šais są mo nę. Mo rali nis 
pa smer ki mas, šven to ji są jun ga prieš te ro riz mą pri lygs
ta ne įti kė ti nam džiū ga vi mui, ma tant šios pa sau li nės 
su per ga lios su grio vi mą, ma ža to, ma tant, kaip ji tam 
tikra pras me su griau na pa ti sa ve, nu si žu do vi su sa vo 
grožiu. Nes kaip tik ši ne pa ke lia ma ga lia su kurs tė vi są 
šią pa sau lio įkvėp tą prie var tą, tad ir vi są šią te ro ris ti

nę vaiz duo tę, ku ri mums ne ži nant glū di kiek vie na me 
mū sų.

Tai, kad mes sva jo jo me apie šį įvy kį, kad vi si be iš im
ties apie tai sva jo jo, – nes nie kas ne ga li ne sva jo ti apie 
to kią he ge mo ni ją įga vu sios ga lios su grio vi mą, – vi sa tai 
va ka rie tiš kai są ži nei ne pri im ti na, ta čiau tai vis dėl to 
fak tas, ir jis kaip tik pri lygs ta pa te tiš kai prie var tai vi sų 
tų kal bų, ku rios no ri jį pa nai kin ti.

Kal bant ra di ka liai, jie tai pa da rė, ta čiau mes to no
rė jo me. Jei gu į tai neat si žvel gia ma, įvy kis ne ten ka 
sim bo li nio mat mens, tuo met jis yra tie siog ne lai min gas 
at si ti ki mas, vi siš kai ar bit ra lus veiks mas, žu di kiš ka 
fan tas ma go ri ja ke lių fa na ti kų, ku riuos pa kak tų su
nai kin ti. O mes ge rai ži no me, kad taip nė ra. Iš čia ky la 
vi sas blo gio eg zor ciz mo kon tra fo bi nis klie de sys, mat jis 
yra štai čia, vi sur, tas mig lo tas geis mo ob jek tas1. Be šio 
vi di nio ben d ri nin ka vi mo įvy kis ne bū tų tu rė jęs to kio 
at gar sio, o per sa vo sim bo li nę stra te gi ją te ro ris tai, be 
abe jo, ži no, kad ga li kliau tis šiuo ben dri nin ka vi mu, dėl 
ku rio nie kas ne drįs ta pri si pa žin ti.

Tai ge ro kai pra noks ta ne apy kan tą, ku rią vieš pa tau
jan čiai pa sau li nei ga liai jau čia skur džiai ir iš nau do
jamie ji, tie, ku rie pa te ko į blo gą ją pa sau li nės tvar kos 
pu sę. Mat šis klas tin gas geis mas glū di pa čio je šir dy je 
tų, ku rie da li ja si tos ga lios tei kia mais pra na šu mais. 
Aler gi ja bet ko kiai ga lu ti nei tvar kai, bet ko kiai ga lu ti nei 
ga liai, lai mė, yra uni ver sa li, o abu Pa sau lio pre ky bos 
cen tro bokš tai sa vo dvy niš ka bū ti mi to bu lai ir įkū ni jo 
tą ga lu ti nę tvar ką.

Ne rei kia mir ties ar grio vi mo ins tink to, net gi per ver
si jos po vei kio. Tai, kad ga lios įsi ga lė ji mas su stip ri na 
va lią ją su griau ti, yra lo giš ka ir ne per mal dau ja ma. Ir 
ji yra sa vo pa čios su grio vi mo ben dri nin kė. Kai su griuvo 
abu bokš tai, tai da rė įspū dį, tar si jų sa vi žu dy bė atlie pė 
sa vi žu diš kų lėk tu vų sa vi žu dy bę. Bu vo sa ko ma: „Die vas 
pats sau ne ga li pa skelb ti ka ro“. O vis dėl to ga li. Dievo 
po zi ci ją (die viš kos vi sa ga ly bės ir ab so liu taus mo ra li nio 
tei sė tu mo po zi ci ją) už ėmę Va ka rai tam pa sa vi žu diš ki 
ir skel bia ka rą sau pa tiems.

Ne su skai čiuo ja ma dau gy bė ka tast ro fi nių fil mų liudi ja 

Te ro riz mo dva sia
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apie šį fan taz mą, ku rį jie, aiš ku, už kei kia, pa de da mi 
vaiz do, vi sa tai pa nar din da mi į spe cia liuo sius efek tus. 
Ta čiau uni ver sa lus po trau kis to kiems fil mams, pri lygs
tan tis por nog ra fi niam po trau kiui, pa ro do, kad per ėjimas 
prie veiks mo vi suo met yra čia pat – ne drą sus ban dymas 
pa neig ti vi są sis te mą yra juo stip res nis, juo la biau ji 
tampa to bu la ar vi sa ga le.

Be je, vi sai ti kė ti na, kad te ro ris tai (ne dau giau ne gu 
eks per tai!) ne nu ma tė Bokš tų Dvy nių su griu vi mo, kuris 
daug la biau ne gu Pen ta go no puolimas buvo pa ts stip
riau sias sim bo li nis smūgis. Sim bo li nis vi sos sis te mos 
su griovi mas įvy ko per ne nu ma ty tą ben dri nin ka vi mą, 
tar si su griū da mi pa tys iš sa vęs, nu si žu dy da mi, bokš tai 
įsi trau kė į žai di mą, idant už baig tų įvy kį.

Tam tik ra pras me kaip tik sis te ma dėl vi di nio sa
vo tra pu mo pa de da pir mi niam veiks mui. Juo la biau 
siste ma kon cen truo ja ma vi sa me pa sau ly je, kraš tu ti
niu atve ju su da ry da ma vie nin te lį tin klą, juo la biau ji 
tam pa pa žei džia ma vie nin te lia me taš ke (štai vie nas 
vie nin te lis fi li pi nie čių ha ke ris, pa si nau do da mas por
ta ty vi niu kom piu te riu, su ge bė jo pa leis ti vi ru są I lo ve 
you, apė ju sį visą pa sau lį ir su nio ko ju sį iš ti sus tin klus). 
Šiuo at ve ju esa ma aš tuo nio li kos ka mi ka dzių, ku rie, 
pa si nau do da mi ab so liu čiu mir ties gin klu, pa dau gin tu 
tech no lo gi nio efek ty vu mo, iš pro vo kuo ja ka tast ro fi nį 
glo ba lų pro ce są.

Kai pa sau li nė ga lia ši taip mo no po li zuo ja si tu a ci ją, 
kai tech nok ra ti nė ma ši ne ri ja bei vie nin te lis mąs ty mas 
ne įti kė ti nai su kon den suo ja vi sas funk ci jas, koks dar 
kitas ke lias įma no mas be te ro ris ti nio si tu a ci jos per kė
limo [trans fert]? Juk pa ti sis te ma su kū rė ob jek ty vias 
šios atsa ko mo sios prie var tos są ly gas. Su rink da ma Ki
tam visas kor tas, sis te ma jį pri ver čia pa keis ti žai di mo 
tai syk les. O nau jo sios tai syk lės yra žiau rios, nes tai, 
kas sta to ma ant kor tos – žiau ru. Sis te mai, ku rios ga
lios per tek lius me ta ne iš spren džia mą iš šū kį, te ro ris tai 
at sako ga lu ti niu ne be pa mai no mu veiks mu. Te ro riz mas 
– tai veiks mas, vi suo ti nės mai nų sis te mos vi du je at sta
tan tis ne re du kuo ja mą vie na ti nu mą. Vi si vie na ti nu mai 
(rū šys, in di vi dai, kul tū ros), už vie nin te lės ga lios val do
mos pa sau li nės cir ku lia ci jos įve di mą tu rė ję su mo kė ti 
sa vo pa čių mir ti mi, šian dien at ker ši ja šiuo te ro ris ti niu 
si tu a ci jos per kė li mu. 

Te ro ras prieš te ro rą – už vi so to ne bė ra jo kios ide o lo
gi jos. Nuo šiol esa me to li nuo ide o lo gi jos bei po li tikos. 
Jo kia ide o lo gi ja, jo kia prie žas tis (net gi is la miš ko ji) 
ne ga li pa aiš kin ti te ro rą mai ti nan čios ener gi jos. Juo 
sie kia ma net ne be pa keis ti pa sau lį, bet, kaip sa vo lai ku 
tai da rė ere zi jos, jį ra di ka li zuo ti per pa si au ko ji mą, tuo 
tar pu sis te ma sie kia jį re a li zuo ti per jė gą.

Te ro riz mas, kaip ir vi ru sas, yra vi sur. Eg zis tuo ja 
pa sau li nio te ro riz mo pli ti mas, jis yra tar si vieš pa tau
jan čios sis te mos še šė lis, vi sur pa si ren gęs nu bus ti kaip 
ant ri nin kas. Ne bė ra jį at skir ti lei džian čios de mar ka

ci nės li ni jos, jis yra pa čio je su juo ko vo jan čios kul tū ros 
vidu je, o ma to mas įski li mas (ir ne apy kan ta), pa sau
li nė je plot mė je su prie ši nan tis iš nau do ja muo sius bei 
ne pa kan ka mai iš si vys čiu siuo sius su Va ka rų pa sau liu, 
pa slap čia su tam pa su vi di niu vieš pa tau jan čios sis te
mos įski li mu. Ši sis te ma ga li pa si prie šin ti bet ko kiam 
ma to mam an ta go niz mui. Bet prieš vi ru si nės sis te mos 
„ki tą“, – tarsi kiek vie nas vieš pa ta vi mo me cha niz mas 
iš skir tų anti kū nį, sa vo pa ties iš ny ki mo fer men tą, – prieš 
šią ko ne au to ma tiš ko jos ga lios ap ver ti mo [rйver sion] 
for mą sis te ma nie ko ne ga li pa da ry ti. Ir te ro riz mas 
yra šio ty laus ap ver ti mo ban ga, kylanti po stipraus 
susidūrimo.

Tai gi tai nė ra koks nors ci vi li za ci jų ar re li gi jų su si dū
ri mas, ir tai ge ro kai pra noks ta is la mą bei Ame ri ką, ties 
ku riais mė gi na ma su kon cen truo ti kon flik tą, sie kiant 
su kur ti iliu zi ją, kad čia vyks ta ma to ma prieš prie ša ir 
prie var ti nis at si sky ri mas. Iš tie sų čia vyks ta fun da
men ta lus an ta go niz mas, ku ris per Ame ri kos (Ame ri ka 
gal būt yra epi cen tras, ta čiau anaip tol ne vie nin te lis 
globaliza ci jos įsi kū ni ji mas) ir is la mo vaiz di nius žy mi 
trium fuojan čią globalizaciją, ko vo jan čią su sa vi mi pa čia. 
Šia pras me ga li ma kal bė ti ir apie pa sau li nį ka rą, bet ne 
apie tre  či ą jį,  o apie ket vir tą jį ir vie nin te lį tik rai pasau
li nį ka rą, nes čia ant kor tos sta to ma pati globalizacija. 
Du pir mie ji pa sau li niai ka rai ati ti ko kla siki nį ka ro 
įvaiz dį. Pir ma sis ka ras pa nai ki no Eu ro pos do mina vi mą 
bei ko lo ni ji nę erą. Ant ra sis – na ciz mą. Tre čia sis, vy kęs 
kaip Šal ta sis ka ras ir grės mės kė li mas, sunaiki no ko
mu niz mą. Ei nant nuo vie no ka ro prie ki to, kiek vieną 
kar tą bu vo ar tė ja ma prie vie nin te lės pa sau lio tvar kos. 
Šian dien ši tvar ka, vir tu a liai už baig ta, ko vo ja su vi sur 
pa ties globalizmo vi du je per da bar ti nius su krė ti mus 
iš pli tu sio mis an ta go nis ti nė mis jė go mis. Vi sų ląs te lių, 
vi sų vie na ti nu mų, ku rie maiš tin gai su ky la kaip an ti
kū niai, su si skai dy mo ka ras. Tai to kia ne su vo kia ma 
prieš prie ša, kad kart kar tė mis rei kia mė gin ti gel bė ti 
ka ro idė ją, nau do jan tis vaiz din go mis [spec ta cu lai res] 
ins ce ni za ci jo mis – to kio mis kaip Per sų įlan kos ar ba 
šiandie nė Af ga nis ta no. Ta čiau ket vir ta sis pa sau li nis 
ka ras vyks ta ki tur. Jis yra tai, kas per se kio ja vi są pa sau
li nę tvarką,  he ge mo niš ką vieš pa ta vi mą – jei gu is la mas 
vieš pa tautų pa sau ly je, te ro riz mas su kil tų prieš Is la mą. 
Nes pats pa sau lis prie ši nasi globalizacijai. 

Te ro riz mas – an ti mo ra lus. Pa sau lio pre ky bos cen
tro įvy kis, tas sim bo li nis iš šū kis – an ti mo ra lus, ir jis 
ati tin   ka globalizmą, ku ris pats yra antimo ra lus. Tad 
ir mes bū ki me an ti mo ra lūs ir, jei gu no ri me čia ką nors 
su pras ti, pa žvel ki me ana pus Gė rio ir Blo gio. Bent kar
tą su si dū rę su įvy kiu, me tan čiu iš šū kį ne tik mo ra lei, 
bet ir bet ko kiai in ter pre ta ci jos for mai, pa mė ginki me 
su pras ti Blo gį. Le mia mas mo men tas glūdi Va karų fi
lo so fi jos, ar ba Ap švie tos fi lo so fi jos, nu sta to mos Gė rio 
ir Blo gio san ty kio pra smės vi siš ko je prie šy bė je. Mes 
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nai viai ti ki me, kad Gė rio pa žan ga, jo įsi ga lė ji mas vi
so se sri ty se (moks lai, tech ni ka, de mok ra ti ja, žmo gaus 
teisės) ati tin ka Blo gio su triuš ki ni mą. Nie kas, at ro do, 
ne su pra to, kad Gė ris ir Blo gis įsi ga li tuo pat me tu ir tuo 
pa čiu ju de siu. Vie no iš jų trium fas ki to ne pa nai kina, 
vei kiau prie šin gai. Blo gis me ta fi zi ko je 
lai ko mas at si tik ti ne nesėk me, ta čiau ši 
ak sio ma, iš ku rios ky la vi sos ma ni chė
jis ti nės Gė rio ko vos su Blo giu for mos, 
yra iliu zi nė. Gėris ne su ma ži na Blo gio ir, 
be je, jo ne ap ver čia: jie vie nas į ki tą ne
re du kuo ja mi, o jų ry šys ne iš ri ša mas. Iš 
es mės Gė ris ga lė tų suž lug dy ti Blo gį tik 
at si sa ky da mas bū ti Gė riu, nes pa si sa
vin da mas pa sau li nį ga lios mono po lį, jis 
sy kiu pa ska ti na ati tin ka mos prie var tos 
ug nin gą su grį ži mą. 

Tra di ci nia me uni ver su me dar eg zis ta
vo Gė rio ir Blo gio sta bi lu mas, su si da ran
tis dėl dia lek ti nio ry šio, ku ris į ge ra ar į 
blo ga už tik rin da vo mo ra li nio uni ver su
mo įtam pą bei pu siau svy rą, – pa na šiai 
kaip dvi ejų ga lių prieš prie ša Šal to jo 
ka ro me tu už tik rin da vo pu siau svy rą. 
Tad vie nas ne do mi na vo ki to at žvil giu. 
Šis sta bi lu mas nu trau kia mas, kai tik 
įvyks ta vi siš ka Gė rio eks tra po liaci ja 
(pozi ty vu mo he ge moni ja bet ko kios negaty vu mo for mos 
at žvilgiu, mir ties, bet kokios įsi ga lė ju sios prie šiš kos 
jė gos išstū mi mas – vi siš kas Gė rio verty bių trium fas). 
Nuo šios aki mir kos pra ran da ma pu siau svy ra, ir tuo
met Blo gis tar si at gau na ne ma to mą au to no mi ją, nuo 
šiol plėto dama sis nuo lat kin tan čiais ar ne ži no mais 
pa vi da lais.

Iš sau gant vi sas pro por ci jas, čia iš da lies kaip pa vyz
dys tik tų tai, kas at si ti ko po li ti nė je są ran go je iš ny kus 
ko mu niz mui ir vi sa me pa sau ly je trium fa vus li be ra
liajai ga liai: kaip tik tuo met iš ni ro fan to mi nis prie šas, 
plin tan tis vi so je pla ne to je, vi sur įsi skver bian tis kaip 
vi ru sas, pra si skver bian tis pro vi sus ga lios ply šius. 
Is la mas. Ta čiau is la mas vi so la bo yra šio an ta go niz
mo kris ta li za ci jos ju dan tis fron tas. Šis an ta go niz mas 
eg zis tuo ja vi sur, jis eg zis tuo ja kiek vie na me iš mū sų. 
Tai gi te roras prieš te ro rą. Ta čiau asi met riš kas te ro ras. 
Ir kaip tik ši asi met ri ja pa sau li nę vi sa ga ly bę pa lie ka 
vi siš kai nu gin kluo tą. Ko vo da ma pa ti su sa vi mi, ji ga li 
tik pa si duo ti sa vai jė gų san ty kių lo gi kai, bet ne ga li 
žais ti sim bo li nio iš šū kio bei mir ties erd vė je, apie ku rią 
ji ne tu ri jo kio su pra ti mo, nes iš brau kė ją iš sa vo pa čios 
kul tū ros.

Iki šiol tai in teg ruo jan čiai ga liai pa vy ko ab sor buo
ti ir pa nai kin ti kiek vie ną kri zę, ne ga ty vu mą, ši taip 
suku riant iš es mės be vil tiš ką si tu a ci ją (ne tik že mės 
ru tu lio pa smerk tie siems, bet taip pat ir tur tuo liams 

bei pri vi le gi juo tie siems, tu rin tiems vi siš ką kom for tą). 
Pa ma ti nis įvy kis yra tas, kad te ro ris tai lio vė si vi siš kai 
bergž džiai žu dy tis, jie sa vo mir tį pa nau do ja veiks min gai 
pul da mi, rem da mie si stra te gi ne in tui ci ja – pa pras čiau
sia in tui ci ja dėl ne pa pras to prie ši nin ko tra pu mo, dėl 

siste mos, pa sie ku sios ko ne vi siš ką to bu ly bę ir vie nu 
ypu pa žei džia mos ma žiau sios ki birkš ties. Jiems pa vy
ko sa vo mir tį pa vers ti ab so liu čiu gin klu prieš sis te mą, 
ku ri gy vuo ja per mir ties iš stū mi mą ir ku rios ide a las 
yra mir ties ne bu vi mas. Kiek vie na sis te ma, ku rio je nė ra 
jo kios mir ties – iš es mės ne san ti sis te ma. Ir bet ko kios 
grėsmės kė li mo bei grio vi mo prie mo nės nie ko ne ga li 
prieš prie šą, sa vo mir tį iš kar to pa ver tu sį kon trpuo li mo 
 ginklu. „Ame ri kie čių bom bar da vi mai nie ko ne reiš kia! 
Mū sų žmo nės ly giai taip pat no ri mir ti, kaip ame ri kie
čiai – gy ven ti!“ Iš čia randasi 7000 žu vu siųjų, vie nu 
ypu už griu vusių sis te mą, ku rio je nė ra jo kios mir ties, 
ne ly gia ver tiš ku mas.

Tai gi čia vis kas pa sta ty ta ant mir ties kor tos – ne tik 
bru ta lus mir ties įsi ver ži mas tie sio giai, re a liu mo men tu, 
bet ir dau giau ne gu re a lios – sim bo li nės bei pa siau  ko
jan čios mir ties įsi ver ži mas, ki taip sa kant, ab so liu tus 
ir ne at šau kia mas įvy kis.

To kia yra te ro riz mo dva sia. 
Nie ka da ne ata kuo ti sis te mos ga lios san ty kių ri bo

se. To kia ata ka bū tų vaiz duo tės (re vo liu ci jos) sri tis, 
pri me ta ma pa čios sis te mos, gy vuo jan čios vien iš to, 
kad nuo lat pri ver čia ją ata kuo jan čius kau tis re a ly bės 
erd vė je, vi siems lai kams pri klau san čio je sis te mai. Bet 
per kel ti ko vą į sim bo li nę sfe rą, ku rios prin ci pas – iš
šū kis, ap ver ti mas, pa ti aukš čiau sia kai na. Tai toks 
prin ci pas, pa gal ku rį į mir tį ga li ma at sa ky ti tik ly giai 

Fritz Koenig. Sfera, New York, 2001. Tomo Vyšniausko nuotrauka 
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to kia pat ar aukš tes ne mir ti mi. Mes ti iš šū kį sis te mai 
duodant to kią do va ną, į ku rią ji ga li at sa ky ti tik sa vo 
pa čios mir ti mi ir žlu gi mu.

Te ro ris tų hi po te zė yra ta, kad pa ti sis te ma nu si žu do 
re a guo da ma į dau gy bę mir ties bei sa vi žu dy bių iš šū kių. 
Ka dan gi nei sis te ma, nei val džia ne iš ven gia sim bo linio 
įsi pa rei go ji mo – ir kaip tik šiais spąs tais re mia si vienin
te lė jų ka tast ro fos sėk mė. Svai gi nan čia me ne įma no mų 
mir ties mai nų cik le te ro ris to mir tis tė ra ma žu tis taškas, 
ta čiau ji iš pro vo kuo ja mil ži niš ką dvelks mą, tuš tu mą, gū
sį. Ap link šį ma žu tį taš ką vi sa re a ly bės ir ga lios sis te ma 
su tan kė ja, su si trau kia, su si tel kia sa vy je ir pra smen ga 
į sa vo pa čios efek ty vu mo per vir šio be dug nę.

Te ro ris ti nio mo de lio tak ti ka – iš pro vo kuo ti re a ly bės 
per tek lių ir po šio per tek liaus naš ta pri vers ti suž lug ti 
sis te mą. Vi sas si tu a ci jos sar kas tiš ku mas, o kar tu mo bi
li zuo ta val džios prie var ta at sig rę žia prieš sis te mą, nes 
te ro ris ti niai veiks mai yra jos pa čios prie var tos pa bai
siš kas veid ro dis ir kar tu mo de lis sim bo li nės prie vartos, 
ku ri sis te mai už draus ta, vie nin te lės prie var tos, ku rios 
ji ne ga li at lik ti – sa vo pa čios mir ties prie var tos.

Štai ko dėl bet ko kia ma to ma ga lia yra be jė gė prieš 
ne žy mią, bet sim bo li nę ke lių in di vi dų mir tį.

Rei kia su vok ti kaip aki vaiz dy bę tai, kad gi mė naujas  
te ro riz mas – nau ja for ma veiks mo, ku ris žai džia žaidi
mą ir pa si sa vi na jo tai syk les, siek da mas la biau iš muš ti 
iš vė žių žai di mą. Tie žmo nės ne tik ko vo ja nevie no
dais gin klais, nes jie žai di mui pa nau do ja sa vo mir tį, 
į kurią ne ga li mas joks at sa ky mas („tai nie kin gi bai
liai“), bet jie pa si sa vi no vi sus vieš pa tau jan čios ga lios 
gin klus. Pinigus ir bir žos spe ku lia ci jas, in for ma ti kos 
tech no lo gi jas ir ae ro nau ti ką, ži niask lai dos vaiz din gumo 
mas tą bei jų tink lus, – jie vis ką asi mi lia vo iš mo der ny
bės ir globalizacijos, ne pa keis da mi kur so – su griau ti 
tiek vie ną, tiek ki tą.

Klas tos vir šū nė: jie net gi tarsi kau ke ir dvi gu bu 
žaidi mu pa si nau do jo kas die nio ame ri kie tiš ko gy ve ni
mo bana ly be. Mie go da mi jų prie mies čiuo se, skai ty da
mi ir studi juo da mi šei mo se, kol vie ną die ną pra bu do 
kaip uždels to vei ki mo bom bos. To kio ne pri ekaiš tin go 
po grin džio meist riš ku mas yra be veik tiek pat te ro ris
tiš kas kaip ir vaiz din ga sis rug sė jo 11osios ak tas. Mat 
šis meistriš ku mas me ta įta ri mo še šė lį ant kiek vie no 
in di vi do: ar bet ku ri ne kal ta bū ty bė nė ra po ten cia lus 
te ro ris tas? Jei gu anie ga lė jo pra slink ti ne pa ste bė ti, tai 
kiek vie nas mū sų yra ne pa ste bė tas nu si kal tė lis (kiek
vie nas lėk tu vas taip pat tam pa įtar ti nas), ir iš es mės 
tai gal būt tie sa. Tai galbūt  ati tin ka ne są mo nin gą for mą 
po ten cia laus nu si kal tė liš ku mo, už mas kuo to ir kruopš
čiai iš stum to į pa są mo nę, bet vi suo met ga lin čio jei gu ne 
vėl iš kil ti į pa vir šių, tai bent pa slap čia vib ruo ti Blo gio 
aki vaiz do je. Taip įvy kis iš si ša ko ja iki de ta lių – tai dar 
sub ti les nio pro ti nio te ro riz mo šal ti nis.

Ra di ka lus skir tu mas yra tas, kad te ro ris tai, gre ta 

sis te mos gin klų, dis po nuo ja dar ir lem tin gu gin klu – 
savo mir ti mi. Jei gu jie pa si ten kin tų ko va su sis te ma jos 
gink lais, jie bū tų tuo jau pat eli mi nuo ti. Jei gu sis te mai 
prieš prie šin tų tik sa vo mir tį, jie taip pat grei tai išnyk
tų bergž  džiai pa si au ko dami, – kaip tik tai te ro riz mas 
be veik visada da rė iki šiol (sa vi žu diš ki pa les ti nie čių 
pa si kėsi ni mai) ir kaip tik dėl to jis bu vo pa smerk tas 
ne sėk mei.

Vis kas pa si kei čia, kai jie vi sas dis po nuo ja mas mo der
nias prie mo nes su jun gia su šiuo aukš čiau siu sim bo li niu 
gin klu. Šis gin klas iki be ga ly bės dau gi na po ten cia lų grio
vė ją. Kaip tik vei kian čių ele men tų (ku rie mums at ro do 
su mu mis ne su tai ko mi) dau gi ni ma sis jiems su tei kia šį 
pra na šu mą. Prie šin gai, mir ties ne bu vi mo stra te gi ja, 
„šva raus“, tech no lo gi nio ka ro stra te gi ja pra si len kia su 
šiuo „re a lios“ ga lios vir ti mu sim bo li ne ga lia.

To kio pa si kė si ni mo ne įti kė ti na sėk mė iš ke lia pro
ble mą, ir no rint čia ką nors su pras ti, rei kia ati trūk ti 
nuo mū sų va ka rie tiš kos žiū ros, mė gi nant pa ma ty ti tai, 
kas vyks ta te ro ris tų or ga ni za ci jo je bei jų gal vo se. Toks 
te ro ris tų pa siek tas efek ty vu mas va ka rie tiš ko je ter pė je 
su po nuo tų mak si ma lų ap skai čia vi mą, ra cio na lu mą, 
kurį mes sun kiai įsi vaiz duo ja me kaip ga li mą ki tiems. 
Ir net gi jei tai bū tų įma no ma, kaip ir bet ko kio je ra cio
na lio je or ga ni za ci jo je ar slap to jo je tar ny bo je, at si ras tų 
mė gi ni mų pa bėg ti ar ba ne taik lių „šū vių“. 

Tai gi to kios sėk mės pa slap tis glū di ki tur. Skir tu mas 
tas, kad te ro ris tų at ve ju esa ma ne ko kios nors dar bo 
su tar ties, bet pa si au ko ji mo pak to bei įsi pa rei go ji mo. 
Toks įsi pa rei go ji mas ap sau go tas nuo bet ko kios iš
davys tės pa si trau kiant ir nuo ko rup ci jos. Ste buk las 
yra tas, kad jie pri si tai kė prie pa sau li nio tin klo, prie 
tech ni nių tai syk lių, vi siš kai ne pra ras da mi da ly va vi mo 
gy ve ni me ir mir ty je. Ki taip nei su tar tis, pak tas su sie ja 
ne in di vi  dus – net jų „sa vi žu dy bė“ yra ne in di vi du a lus 
he roiz mas, o ko lek ty vi nis pa si au ko ji mo veiks mas, su
tvir tin tas ide a laus rei ka la vi mo ant spau du. Ir kaip tik 
dvi ejų są ran gų – tam tik ros vei ki mo struk tū ros ir sim
bo li nio pak to – su jun gi mas įga li no to kį vi sus įpras tus 
mas te lius pra noks tan tį veiks mą. 

Mes nie ko ne be išmano me apie tai, kas yra sim bo linis 
ap skai čia vi mas, kaip po ke ry je ar ba pot la če2: už sta tas 
mi ni ma lus, o re zul ta tas mak si ma lus. Kaip tik to ir 
pasie kė te ro ris tai, pa si kė sin da mi į Man he te ną, ir tai 
ga na ge rai iliust ruo tų cha o so te ori ją: pra di nis smūgis 
iš pro vo kuo ja ne ap skai čiuo ja mas pa sek mes, tuo tar pu 
mil ži niš kas ame ri kie čių jė gos de monst ra vi mas („Aud ra 
dy ku mo je“) pa sie kia vien nie kin go po vei kio – uraga nas, 
pa si bai gian tis, jei taip ga li ma pa sa kyti, dru ge lio dau
žy mu si spar nais.

2 Potlačas – sąvoka, išreiškianti JAV Šiaurės Vakaruose gyvenančių 
indėnų paprotį sakraliai ir demonstratyviai naikinti savo turtą, siekiant  
parodyti savo statusą.

Je an baud ril lard
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Sa vi žu diš kas te ro riz mas bu vo varg šų te ro riz mas, o 
šis – tai tur tin gų jų te ro riz mas. Ir tai mums ke lia ypatin
gą bai mę: tai, kad jie ta po tur tin gi (tu ri vi sas rei kiamas 
prie mo nes), ne pra ras da mi no ro mus pra žu dy ti. Be abe
jo, pa gal mū sų ver čių sis te mą, jie suk čiau ja: žai di mui 
pa nau do ti sa vo mir tį – tai anaip tol ne žai di mas. Ta čiau 
tai jiems vi sai ne rū pi, ir nau jos žai di mo tai syk lės mums 
dau giau ne be pri klau so. 

No rint dis kre di tuo ti jų veiks mus, tin ka vis kas. Tar
ki me, lai ky ti juos „sa vi žu džiais“ ir „kan ki niais“. Ir čia 
pat pri dur ti, kad kan ki nys nie ko ne įro do, kad jis neturi  
jo kio ry šio su tie sa, kad jis, ci tuo jant Niet zsche, netgi yra 
pir ma sis tie sos prie šas. Ži no ma, jų mir tis nie ko ne įrodo, 
ta čiau to kio je sis te mo je, ku rio je pa ti tie sa yra ne su vokia
ma, ne už čiuo pia ma, nė ra ką įro di nė ti – ne bent mes pa tys 
pre ten duo ja me bū ti tie sos tu rė to jais. Ta čiau ga li ma ir 
ap vers ti šį aukš čiau sio laips nio mo ra li nį ar gu men tą. Jei 
sa va no riš ka ka mi ka dzių kan ki nys tė nie ko ne įro do, tai 
ne sa va no riš ka te ro ris ti nio iš puo lio au kų kan ki nys tė juo 
la biau nie ko ne įro do, o sie ki mas tai pa vers ti mo ra li niu 
ar gu men tu yra ne tin kamas bei obs ce niš kas (tai nie kaip 
ne iš spren džia jų kan čios bei mir ties).

Ki tas ne są ži nin gas ar gu men tas: šie te ro ris tai sa vo 
mir tį iš kei čia į vie tą ro ju je. Jų veiks mas nė ra ne su
inte re suo tas, tai gi nė ra au ten tiš kas. Jis bū tų ne su in
te re suo tas tik tuo met, jei gu jie ne ti kė tų Die vu, jei gu jų 
mir tis bū tų be vil tiš ka, ko kia ji yra mums (o vis dėl to 
krikščio nių kan ki niai tei kė vil tį tik šiam aukš čiau siam 
at ly giui). Tai gi čia taip pat jie ko vo ja ne vie no dais gin
klais, nes jie tu ri tei sę į iš ga ny mą, ku rio vil ties mes 
net ne ga lime puo se lė ti. Ši taip mes ge di me mū sų pa čių 
mir ties, o jie iš sa vo mir ties ga li pa da ry ti itin aukš tos 
ver tės už statą. 

Iš es mės vi sa tai – prie žas tis, įro dy mas, tie sa, at
pildas, tiks las bei prie mo nės – yra ti piš ko va ka rie tiš ko 
skai čia vi mo for ma. Net mir tį mes ver ti na me nau dos 
mo kes čiais, ko ky bės/kai nos san ty kio ri bo se. Eko no mi nis 
skai čia vi mas – tai net gi drą sos iš lai dau ti ne be tu rin čių 
varg šų skai čia vi mas. 

Kas ga li at si tik ti už ka ro ri bų, ku ris pats tė ra konven
ci nio ap si sau go ji mo ek ra nas? Kal ba ma apie bio te ro
riz mą, apie bak te rio lo gi nį ka rą ar ba apie bran duo li nį 
tero riz mą. Ta čiau vi sa tai pri klau so ne sim bo li nio iš šū kio 
są ran gai, o nai ki ni mui be žo džių, be šlo vės, be ri zi kos, 
tai pri klau so ga lu ti nio spren di mo są ran gai.

Tai gi te ro ris ti nia me veiks me ma tant vien de strukty
vią lo gi ką, ei na ma prieš jo pras mę. Man at ro do, kad jų 
mir tis ne at sie ja ma nuo veiks mo (bū tent tai ją pa ver
čia sim bo li niu ak tu) ir kad ji anaip tol nė ra be as me nis 
ki to su nai ki ni mas. Vis kas glū di iš šū ky je ir dvi ko vo je, 
ki taip sa kant, du e tiš ka me, as me niš ka me ry šy je su 
prie šiš ka ga lia. Kaip tik ji jus pa že mi no, ir ji pa ti tu
ri bū ti pa že min ta. O ne tie siog su nai kin ta. Rei kia ją 
su kom pro mi tuo ti, at im ti iš jos vei dą. O tai nie ka da 

nepa sie kia ma gry na jė ga ir su nai ki nant ki tą. Į ki tą 
tu ri bū ti nu si tai ky ta ir jis tu ri bū ti su muš tas sto vint 
prieš priešiais. Gre ta te ro ris tus tar pu sa vy je sie jan čio 
pak to esa ma kaž ko pa na šaus į dvi ko vos pak tą su prie
ši nin ku. Tai gi tai visiš ka nie kin go bai lu mo, ku riuo jie 
kal ti na mi, prie šy bė, ir tai vi siš kai prie šin ga tam, ką 
an tai da rė ame ri kie čiai per Per si jos įlan kos ka rą (ir 
tam, ką jie at kar to ja Af ga nis ta ne): ne ma to mas tai ki nys, 
ope ra ty vi nis lik vi da vi mas.

Iš vi sų šių pe ri pe ti jų mū sų są mo nė je aukš čiau siai 
iš ky la vaiz dų ma ty mas. Ir mes tu ri me iš sau go ti šį sta
bi lų vaiz dų įspau dą są mo nė je ir jų ža ve sį, nes, no ri me 
to ar ne, jie yra mū sų pir mi nė sce na. O Niu jor ko įvy kiai, 
ra di ka li za vę pa sau li nę si tu a ci ją, kar tu ra di ka li za vo ir 
vaiz do ry šį su re a ly be. Ta da, kai be pa lio vos bu vo gau
siai pla ti na mi ba na lūs vaiz dai ir si mu liuo ja mas ne nu
trūks ta mas įvy kių srau tas, te ro ris ti nis ak tas Niu jor ke 
pri ver čia at gim ti vaiz dą ir kar tu įvy kį. 

Tarp ki tų sis te mos gin klų, ku riuos jie at grę žė prieš 
ją pa čią, te ro ris tai pa nau do jo re a lų vaiz dų lai ką, jų 
aki mirks ni nį pa sau li nį tran slia vi mą. Jie pa si sa vi no šį 
tran slia vi mą ly giai taip pat, kaip ir bir žos spe ku lia ci jas, 
elek tro ni nę in for ma ci ją ar ba skrai dy mą lėk tu vais. Vaiz
do vaid muo yra pats dvi pras miš kiau sias. Mat tuo pat 
me tu, kai vaiz das iš aukš ti na įvy kį, jis jį pa ima įkai tu. 
Vaizdas  vei kia kaip dau gi ni mas iki be ga ly bės, o kar tu 
kaip di ver si ja ir neut ra li za vi mas (ši taip bu vo jau su 
1968 m. įvy kiais). Kaip tik tai už mirš ta ma, kai kal ba ma 
apie ži niask lai dos „pa vo jų“. Vaiz das su var to ja įvy kį ta 
pras me, kad jis jį ab sor buo ja ir pa tei kia var to ji mui. Be 
abe jo, jis įvy kiui su tei kia li gi tol ne gir dė tą šo ki ruo jan tį 
įspū dį, bet tik kaip įvy kiuivaiz dui. 

Tad ką reiš kia re a lus įvy kis, jei vi sur re a ly bė je pla
ti na mas vaiz das, fik ci ja, vir tu a ly bė? Šiuo kon kre čiu 
at ve ju ma nė me (gal būt su tam tik ru pa leng vė ji mu), kad 
ma to me ne ti kė tą tik ro vės ir tik ro vės prie var tos iš ni ri
mą ta ria mai vir tu a lia me uni ver su me. „Ga las vi soms 
jū sų vir tu a lioms is to ri joms – štai čia tai re a lu!“ Ly giai 
taip pat ga lė jo me ma ty ti ne ti kė tą is to ri jos at gi mi mą 
ana pus jos pa bai gos, apie ku rią bu vo pa skelb ta. Bet ar 
iš tie sų re a ly bė pra noks ta fik ci ją? Jei gu ir at ro do, kad 
taip yra, tai to dėl, kad ji ab sor ba vo fik ci jos ener gi ją ir 
pa ti vir to fik ci ja. Ga li ma bū tų ko ne pa sa ky ti, kad re a
ly bė pa vy di fik ci jai, kad tik ro vė pa vy di vaiz dui... Tarp 
jų vyks ta tam tik ra dvi ko va: ku riai pri klau sys tai, kas 
ma žiau siai įsi vaiz duo ja ma. 

Pa sau lio pre ky bos cen tro bokš tų griu vi mas ne įsi vaiz
duo ja mas, ta čiau to ne pa kan ka, kad jis bū tų pa verstas 
re a liu įvy kiu. Prie var tos per vir šio ne pa kan ka, no rint at
ver ti du ris į re a ly bę. Mat re a ly bė yra prin ci pas, ir būtent 
šis prin ci pas yra pra ras tas. Re a lu mas ir fik ci ja ne iš pai nio
ja mai su si py nę, o pa si kė si ni mo ža ve sys – tai vi sų pir ma 
vaiz do ža ve sys (džiū ga vi mą ke lian čias ir kartu ka tast
ro fiš kas pa si kė si ni mo pa sek mes ne sun ku įsi vaiz duo ti).

Te ro riz mo dva sia
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Tad šiuo at ve ju re a lu mas pri si jun gia prie vaiz do kaip 
pre mi ja už te ro rą ir kaip vir pu lys. Tai ne tik ke lia siau bą, 
bet, ma ža to, tai re a lu. Užuot re a lu mo prie var ta bū tų 
bu vu si iš pra džių, o po to pri si jung tų vaiz do ke lia mas 
vir pu lys, iš pra džių yra vaiz das, o po to pri si jun gia 
rea  lu mo su ke lia mas vir pu lys. Tar si pa pil do ma fik ci ja, 
tar si fik ci ją pra noks tan ti fik ci ja. Bal lar d’as (po Bor ge
so) kal bė jo apie iš gal vo ji mą tik ro vės kaip ga lu ti nės ir 
pa čios bai siau sios fik ci jos.

Tad ši te ro ris tų prie var ta nė ra ug nin gas re a ly bės 
su grį ži mas ir tai nė ra ug nin gas is to ri jos su grį ži mas. 
Ši te  ro ris tų prie var ta nė ra „re a li“. Tam tik ra pras me ji 
blo ges nė – ji sim bo li nė. Prie var ta sa vai me ga li bū ti vi sai 
ba na li ir ne kenks min ga. Sim bo li nė prie var ta vie nin te lė 
ge ne ruo ja vie na ti nu mą. Ir šia me vie na ti nia me įvy kyje, 
šia me ka tast ro fi nia me Man he te no fil me pa čia me aukš
čiau sia me taš ke su si jun gia du XX a. ma si nio ža vė ji mo si 
ele men tai: bal to ji ki no ma gi ja ir juo do ji te ro riz mo ma gi
ja. Bal to ji vaiz do švie sa ir juo do ji te ro riz mo švie sa.

Vė liau, po smū gio, sie kia ma jam pri mes ti ko kią nors 
pras mę, su ras ti ko kią nors in ter pre ta ci ją. Ta čiau jos nė
ra, ir tai pats spek tak lio ra di ka lu mas, bru ta lu mas, nes 
jis vie nin te lis pir map ra dis ir ne re du kuo ja mas. Te ro riz
mo spek tak lis pri me ta spek tak lio te ro riz mą. Ir po li tinė 
są ran ga nie ko ne ga li pa da ry ti prieš šį an ti mo ra lų ža ve sį 
(net jei gu jis su ke lia vi suo ti nę mo ra li nę re ak ci ją). Tai 
mū sų žiau ru mo te at ras, vie nin te lis, ku ris mums dar 
lie ka – jis ne įpras tas tuo, kad su jun gia aukš čiau sius 
vaiz din gu mo ir iš šū kio taš kus. Kar tu tai stul bi nan
tis mik ro mo de lis re a lios prie var tos bran duo lio kar tu 
su mak si ma liai ai din čia erd ve – tai gi pa ti gry niau sia 
vaiz din gu mo for ma – ir pa si au ko ji mo mo de lis, ku ris 
is to ri nei bei po li ti nei są ran gai prieš prie ši na gry niau sią 
sim bo li nę iš šū kio for mą.

Jiems bū tų at leis tos bet ko kios pjau ty nės, jei jos tu rė
tų pras mę, jei jos ga lė tų bū ti in ter pre tuo ja mos kaip is
tori nė prie var ta, – to kia yra mo ra li nė ge ro sios prie vartos 
ak sio ma. Bet ko kia prie var ta jiems bū tų at leis ta, jei gu ji 
ne bū tų tran sliuo ja ma ži niask lai dos prie mo nė mis („Be ži
niask lai dos te ro riz mas bū tų nie kas“). Bet vi sa tai iliu zi ja. 
Nė ra ge ro ži niask lai dos var to ji mo, ji yra įvy kio da lis, ji 
yra te ro ro da lis, ir ji vei kia ir vie na, ir ki ta kryp ti mi.

Rep re si nis veiks mas ju da ta pa čia ne nu ma to ma spi
ra le kaip ir te ro ris ti nis veiks mas – nie kas ne ži no, kur 
jis su stos ir kaip vis kas pa si suks. Vaiz dų ir in for ma ci jos 
plot mė je ne įma no ma at skir ti to, kas yra vaiz din ga ir 
sim bo liš ka, ne įma no ma at skir ti „nu si kal ti mo“ nuo rep re
si jos. Ir tik ro ji te ro riz mo per ga lė yra bū tent šis ne kon tro
liuo ja mas ap ver čia mu mo [rйver si bi litй] įsi siau tė ji mas. 
Ši per ga lė ma to ma per po že mi nius įvy kio išsi ša ko ji mus 
bei pra si sun ki mus – ne tik per visos sistemos  tie sio gi nį 
eko no mi nį, po li ti nį, bir žos bei fi nan sų nuo puo lį, ne tik 
per iš to ky lan tį mo ra li nį bei psi cho lo gi nį nuo puo lį, bet ir 
per nuo puo lį ver čių sis te mos, lais vės ide o lo gi jos, lais vo 

ju dė ji mo ir t. t., ku riais di džia vo si Va ka rų pa sau lis ir 
kuriais jis gi ria si, siek da mas pa veik ti li ku sį pa sau lį.

Šis nuo puo lis vyks ta to kiu mas tu, kad lais vės idė ja – 
nau ja ir ne se niai at si ra du si idė ja – jau pa ma žu nyks ta iš 
pa pro čių bei są mo nių ir kad li be ra li globalizacija vyks ta 
visiš kai prie šin ga for ma: po li ci jos val do mo visuo ti nio 
pa sau lio, to ta lios kon tro lės, sau gu mą ga ran tuojan  čio 
te ro ro for ma. Tvar kos iri mas bai gia si di džiau siais ap
ri bo ji mais bei drau di mais, pri lygs tan čiais fun da men
ta lis ti nės vi suo me nės drau di mams.

Pro duk ci jos, var to ji mo, spe ku lia ci jos, au gi mo (bet, 
ži no ma, ne ko rup ci jos) su ma žė ji mas: vis kas vyks ta 
taip, tar si pa sau li nė sis te ma at lik tų stra te gi nį at si
trau ki mą, dras kan tį sa vo ver čių per kai no ji mą – ši taip 
tik iš pa žiū ros gin da ma si nuo te ro riz mo smū gio, bet iš 
es mės re a guo da ma į sa vo slap tus įsa kus – pri vers ti nę 
savire gu lia ci ją, at si ran dan čią dėl vi siš kos ne tvar kos, 
ku rią sis te ma vis dėl to pa ti pri si i ma, tam tik ra pras me 
suim  da ma į sa vo vi dų sa vo pa čios su iri mą.

Dar vienas te ro ris tų per ga lės as pek tas – vi sos kitos 
prievar tos bei tvar kos des ta bi li za vimo for mos vei kia jos 
nau dai: in for ma ti kos te ro riz mas, bio lo gi nis te ro riz mas, 
juod li gės ir gan dų te ro riz mas – vis kas pri me ta ma bin 
La de nui. Jis net gi ga lė tų rei ka lau ti, kad jo nuo pel
nams bū tų pri skir tos gam tos ka tast ro fos. Šios per ga lės 
nau dai vei kia vi sos dez or ga ni za vimo bei per ver siš ko 
cirku lia vimo for mos. Pa ti vi suo ti nai pa pli tu sių pa sau
li nių mai nų sis te ma vei kia ne įma no mų mai nų nau dai. 
Tai tar si au to ma ti nis te ro riz mo ra šy mas, pa lai ko mas 
nesa va no riš ko in for ma ci jos te ro riz mo. Su vi so mis iš to 
ky lan čio mis pa niš ko mis pa sek mė mis: vi so je juod li gės 
is to ri  jo je dez in for ma ci ja vei kia pa ti iš sa vęs per mo
men ti nę kris ta li za ci ją, kaip che mi nis tir pa las dėl pa
pras to są ly čio su vie na mo le ku le, ir taip yra dėl to, kad 
vi sa sis te ma pa sie kė kri ti nę masę, dėl ku rios ji tam pa 
pažei džia ma bet ko kios ag re si jos. 

Ši kraš tu ti nė si tu a ci ja ne tu ri iš ei ties, juo lab ka ras nė ra 
iš ei tis, mat jis pa tei kia to, kas „kaž kur jau ma ty ta“ si tu
a ci ją su tuo pa čiu ka ri nių jė gų, fan to mi nės in for ma ci jos, 
beprasmiško ka li mo į gal vas, veid mai niškų bei pate tiš kų 
kal bų, tech no lo gi jos de monst ra vi mo bei dezin  for ma ci jos 
tva nu. Trum pai ta riant, kaip ir Per sijos įlan kos ka ras – 
ne įvy kis, iš tie sų jo kios vie tos ne tu rė jęs, ne įvy kęs įvy kis.

Be je, kaip tik tai ir yra šios si tu a ci jos bu vi mo pa grin
das: tik rą ir nuo sta bų, vie nin te lį ir ne nu ma to mą įvy kį 
pa keis ti at si kar to jan čiu bei kaž kur jau ma ty tu pseu do
į vy kiu. Te ro ris tų pa si kė si ni mas ati ti ko to kį at ve jį, kai 
įvy kis pa si trau kia nuo vi sų in ter pre ta ci nių mo de lių ir 
ne ga li bū ti jais pa aiš kin tas, tuo tar pu šis kvai las mi li
ta ris ti nis bei tech no lo gi nis ka ras, prie šin gai, atitin ka 
to kią si tu a ci ją, kai mo de lis pa si trau kia nuo įvy kio, 
tai gi jis ati tin ka ne tik rą už sta tą bei „be vie tiš ku mą“ 
[un non-lieu]. Ka ras kaip po li tiš ku mo ne bu vi mo tą sa, 
at lie ka ma ki to mis prie mo nė mis.

Je an baud ril lard
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1. Kon teKs tas

Jau dau gy bę de šimt me čių mes da ly vau ja me sa vi ta me 
mu sul mo niš ko pa sau lio pra bu di me. Jį są ly go ja ko lo
ni zuo tų ša lių de ko lo ni za ci ja ar ba ša lių, ku rios ne bu vo 
tie sio giai ko lo ni zuo tos, iš si va da vi mas iš są ly giš kos pri
klauso my bės. Čia kal ba ma apie tam tik rą po li ti nį bei 
na cio na li nį pra bu di mą. Jis ap ima kiek vie ną dau giau ar 
ma žiau aiš kiai api brėž tą tau tą, su da ran čią mu sul mo nų 
pa sau lį bei „mu sul mo niš ką na ci ją“, su vo kia mą ar sa ve 
su vo kian čią kaip vi su mą. 

Be to, mu sul mo nų pa sau lis, kaip ir li kęs „tre čia sis 
pa sau lis“ (ir gal būt net la biau už jį), yra spar taus de
mog ra fi nio au gi mo te at ras. Iš si vys čiu sių bei ma žiau 
derlin gų kraš tų gy ven to jai šį de mog ra fi nį au gi mą daž nai 
su vo kia kaip grės mę. 

Be je, ne at si tik ti nai mu sul mo nų kraš tuo se kon sta tuo
ja mas su grį ži mas prie to, kas va di na ma „fun da men ta
liz mu“ ar „in teg riz mu“. Pats ryš kiau sias šio reiš ki nio 
žen klas bu vo Ša cho pa si trau ki mas 1979 m. Ta čiau šio 
ti po su ju di mas pa ste bi mas dau gy bė je pla taus mu sul
mo niš ko pa sau lio re gio nų (vie nas ku rių – ne to li nuo 
Pran cū zi jos esan tis Al žy ras), o ką ir kal bė ti apie iš 
pran cū ziš kų mo kyk lų iš stum tas ska re lė mis ap si gau
bu sias ara bų mer gai tes.

Vi sus šiuos fe no me nus kai ku rie eu ro pie čiai ir kai 
ku rie krikš čio nys daž nai pa ti ria kaip pa vo jin gus, net 
jei gu to kio pa ty ri mo prie žas tys nė ra tos pa čios.

2. Per sKy ros ir Pai nia vos

Ta čiau iš pra džių rei kia pa brėž ti, kad pats žo dis „isla
mas“ nė ra vie na reikš mis. Jis ga li reikš ti daugy  bę skir
tin gų da ly kų, net jei gu jų reikš mės kai ku riais as pek tais 
per si den gia. Iš var dy si me tris šio žo džio reikš mes:
 a)  „is la mas“ vi sų pir ma ga li bū ti ben dri nis daik ta

var dis, tad jis daž niau siai ra šo mas ma žą ja rai de. 
To kiu at ve ju jis reiš kia tai, ką va di na me „re li gi ja“, 
nors tai, be je, ne su po nuo ja, kad ši są vo ka adek va ti. 
Tai, kas iš reiš kia ma žo džiu „is la mas“, pa va din ki me 
ben drą žmo giš ką nuo sta tą, per tei kia mą per „sa vęs 
pa jun gi mą“, „at si da vi mą“ Die vui;

 b) tas pats žo dis, kaip tik ri nis daik ta var dis, tai gi ra
šo mas di dži ą ja rai de, taip pat var to ja mas sie kiant 
su telk ti į vie ną gru pę kul tū ros fak tus, ku rie nuo 
pat pra džių per pen kio li ka am žių reiš kė si tam 
tik ro je pa sau lio da ly je, kur is la mas bu vo ir te bė
ra vy rau jan ti re li gi ja, ir ku rių dė ka bu vo su kur ta 
ci vili za ci ja. To kiu at ve ju Is la mas yra „is la mo [re
li gi jos] pa žen klin tos ci vi li za ci jos“ si no ni mas;

 c) na, ir pa ga liau šis žo dis reiš kia tau tas, šiuo me tu 
gy ve nan čias mu sul mo nų re li gi jos kraš tuo se.

Pai nio jant šias tris to pa ties žo džio var to ji mo reikš
mes, ky la dau gy bė ne aiš ku mų. Pa teik si me ke le tą 
pa vyz džių: kul tū ri nių Is la mo as pek tų, tai gi ci vi li
za ci jos juo lab ne ga li ma pai nio ti su re li gi ja, nes jie 
ne bū ti nai iš jos ky la. Tai, pa vyz džiui, ga lio ja tam 
tik riems pa pro čiams, for muo jan tiems įvaiz dį, ku rį 
eu ro pie tis susi ku ria iš is la mo kaip re li gi jos, ir ku
riuos ne vi sa da ga li ma jai pri skir ti. Šie pa pro čiai 
ga li kil ti ir iš anks tes nio, ne pa kan ka mai su vok to ir 
trans for muo  to sub stra to. Ne vis kas mu sul mo niš ka
me pa sau ly je yra is la mo re zul ta tas, kaip ir ne vis kas 
krikš čio niš ka me pasau ly je yra krikš čio nių ti kė ji mo 
re zul tatas ar iš raiška.

Is la mas kaip ci vi li za ci ja ne iš sa vęs pa ties pa vel dė jo 
to, kas jį su da ro, vi su mą. Kai ku rių kul tū ri nių da ri nių, 
nors ir su si for ma vu sių is la mi zuo ta me pa sau ly je, šal ti
nis sly pi ne is la me. Pa vyz džiui, Ko ra no eg ze ge zė, aiš ku, 
su si for ma vo pa čia me is la me. Ta čiau tiks lie ji moks lai, 
an tai ma te ma ti ka, ast ro no mi ja, bo ta ni ka, che mi ja ir t. t., 
ku riuos Is la mas, kaip ir mo der nio ji Eu ro pa, pa vel dė jo 
iš anks tes nių kul tū ri nių pa sau lių (pvz., Bi zan ti jos ar 
Per si jos), te pa ty rė ša lu ti nę is la mo kaip re li gi jos įta ką. 
Čia esa ma vi so kių niu an sų: ast ro no mi jos prak ti ka vi mas 
ga lė jo bū ti pri im ti nas dėl tei sė tų įsi pa rei go ji mų (ap
skai čiuo ti ra ma da no lai ką) ar ba gra ma ti ka bei po eti ka 
iš si plė to jo kaip Ko ra no stu di jų prie das.

Kas da ly vau ja dia lo ge?

Rйmie Bra gue

rémie Bra gue (g. 1947) – Paryžiaus Sorbonos universiteto 
profesorius, filosofas, filosofijos istorikas. Lietuviškai išleista 
knyga „Ekscentriškoji Europos tapatybė“ (2001). Iš pranc. k. 
(„Un dialogue entre qui?“, in: Communio, 1991, t. XVI, nr. 5–6, 
p. 6–27) vertė Nijolė Keršytė. Autoriui maloniai leidus, teks tą 
skelbiame kiek sutrumpintą.

tema: islamo iššūkis?
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3. is la mo tau tos ir 
EKS KrIKš čIo NIš KoS tAU toS

Šių lyg me nų pai nia va su ke lia pai nia vą su si da rant 
ki to įvaiz dį: kai „krikš čio nys“ vaiz duo ja si mu sul mo nus 
ar ba at virkš čiai. Kiek vie nas su si da ro de for muo tą ki to 
vaiz dą. Kas ga li pa neig ti, kad rei kia sku biai su kur ti 
są ly gas kuo ge res niam abi pu siam su pra ti mui?

Pa ti di džiau sia in te lek ti nė kliū tis, man re gis, glū di iliu 
ziš ka me įsi vaiz da vi me, kad re li gi nė plot mė de ter mi nuo ja 
kul tū ros fak tus. Krikš čio niš kos tra di ci jos kraš tų gy ven
to jai la bai ge rai ži no, kad jiems pa si ren kant gy ve ni mo 
bū dą, ti kė ji mas ne be at lie ka le mia mo vaid mens. Jei tik jis 
ka da nors pra ei ty je ap skri tai at li ko to kį vaid me nį, – nes 
ga li ma klau sti, ar is to ri ja ar ba so cio lo gi ja pa jė gios pa ma
tuo ti, koks bu vo re li gi jos po vei kis skir tin gam el ge siui. 
Tad ne be ga li ma kal bė ti apie „krikš čio niš ku mą“.

Ta čiau gy ve nan tie ji po krikš čio niš kais lai kais – ne
svar bu, ar su pa si bjau rė ji mu, ar su ne pri si pa žįs ta mu 
pa vy du – įsi vaiz duo ja, kad Is la mo kraš tuo se re li gi jos 
vaid muo svar bes nis ne gu pas juos. Jie lin kę pri vi le gi juo ti 
Is la mo re li gi nį as pek tą, su men kin da mi so cia li nius. Tad 
jie įsi vaiz duo ja, kad pro ble mos, su ku rio mis su si du ria 
mu sul mo nai, yra vi sų pir ma re li gi nės, o ne antai eko no
mi nio kles tė ji mo ga li my bių, de mok ra ti jos, mo ters vaid
mens pa di di ni mo pro ble mos ir t. t. To kia me kon teks te 
kal bė ti apie „mu sul mo nus“ at ro do ne rei ka lin ga, nes 
tar si sa vai me su pran ta ma. Ar Is la mo kraš tų gy ven to jai 
kaip to kie su si du ria su tre čio jo pa sau lio proble mo mis? 
Taip kal bė ti – reiš kia sam pro tau ti ko ne kaip „is la mis
tai“, nes bū tent jie ma no, kad mu sul mo niš ko pa sau lio 
re a lios ar su po nuo ja mos ne lai mės at si ran da dėl to, kad 
jis ati to lęs nuo sa vo re li gi jos.

Ir at virkš čiai, mu sul mo nai lin kę pai nio ti krikš čio ny bę 
su tuo, ką jie įsi vaiz duo ja esant krikš čio niš ka. Pa vyz
džiui, jie ža vė sis „krikš čio ni mis“ dėl jų tech no lo gi jos 
ar ba pra keiks dėl jų im pe ria liz mo, ku ris esą tę sia si nuo 
Kry žiaus ka rų iki ko lo ni za ci jos. 

Šio je sri ty je rei kia dė ti tam tik rų pa stan gų, no rint 
pa tai sy ti jau pa da ry tas klai das. Kaip tik dėl to bū si me 
pa ska tin ti ne pai nio ti pir mo jo ir tre čio jo reikš mi nio 
lyg mens – re li gi jos ir tau tų. Ki taip sa kant, veng si me į 
tech ni nes, eko no mi nes bei po li ti nes de ry bas įpai nio ti 
dia lo go tarp kul tū rų bei re li gi jų mis ti ką. Šiai mis ti kai 
iš tie sų bū din ga jaus mi niu ma tu ver tin ti rim tu mą tei
sin gu mo, pa sie kia mo že miš kes niais kom pro mi sais.

4. Bū tI Ny Bė PrI SI mIN tI

Dia lo gas ly giai taip pat tu ri vyk ti tarp ci vi li za ci jų. 
Čia ir gi rei kia rei ka lau ti abi pu sio tei sin gu mo. Jis tu
ri atsi ras ti iš troš ki mo su ži no ti. Ko gi la biau ga li ma 
pa linkė ti už is la mo pa ži ni mo plė ti mą si bei gi lė ji mą 
tarp krikščio nių ir ne tik tarp jų. Ly giai taip pat rei kia 

pa lin kė ti, kad mu sul mo nai pa gi lin tų sa vo ži nias apie 
krikš čio ny bę, ypač kad jie ne ma ny tų, jog jiems pa kan ka 
gy ven ti „krikš čio niš ko je“ že mė je ir ma ty ti gy ve nan čius 
„krikš čio nis“, idant su pras tų re li gi nio mo ky mo bei Baž
ny čios tik rovę. 

Krikš čio nys daž nai itin pra stai pa žįs ta is la mą, o 
mu sul mo nai – krikš čio ny bę. Krikš čio nys ži no, kad ne
pa žįs ta is la mo, o mu sul mo nai ma no, kad jie jau pa žįs ta 
krikš čio ny bę. Krikš čio nims is la mas yra tai, kas nauja,  
ke lia ne ri mą, ko ne ga li ma su kla si fi kuo ti. Mu sul mo
nams krikš čio ny bė yra tai, kas jau pa se nę, jau su kla si
fi kuo ta, ne ke lia jo kio su si do mė ji mo. Krikš čio nys jau čia 
neapy kan tą, mu sul mo nai – pa nie ką. Krikš čio nys nie ko 
neži no, o ne ži no ji mo tuš tu ma pri trau kia prie ta rus ir 
jais užpil do ma. Mu sul mo nams trūks ta smal su mo, ir 
in te lek tinis tin gu mas ska ti na nuo lat kar to ti tuos pa
čius da ly kus.

Vi sa tai ga liau siai pri klau so nuo abie jų re li gi jų 
si tu a ci jos, ku rio je jos yra at si dū ru sios vie na ki tos 
at žvilgiu, nuo is to ri nių fak tų ir juos pa aiš kin ti mė
gi nan čių te ori jų. Bent jau sa vo is to ri jos pra džio je 
is la mas įsi kū rė že mė se, ku rio se jau gy ve no žy dai ir 
krikš čio nys. Jau nuo Ma ho me to lai kų is la mas sa ve 
su vo kė kaip po stkrikš čiony bę. Jis sa ve lai kė pas ku ti
ne re li gi ja, ku rio je api ben dri na mos prieš jį bu vu sios 
re li gi jos. Dau gy bę am žių at ro dė, kad fak tai pa tvir ti na 
šią te ori ją, ir tai tru ko, kol, jei taip ga li ma pa sa ky ti, 
is la mo ir Is la mo iš si vys ty mo ly gis bu vo toks pat: is la
miš kos ci vi li za ci jos pa sau lis kul tū riš kai bu vo la biau 
iš si vys tęs už krikš čio niš ką pa sau lį, už dary tą šiaip ne 
taip nu ta šy to je Eu ro po je ir at ro džiu sį itin blyš kiai prieš 
Bag da do ar An da lū zi jos ra fi nuo tu mą. Šiuo laiki nę mu
sul mo nų kri zę są ly go ja tai, kad Is la mas yra prie šin go je 
si tu a ci jo je ne gu is la mas. Is la mas jau čia si at sili kęs, o 
is la mas sa ve su vo kia kaip ga lu ti nį.

Štai dėl ko dau ge lis mu sul mo nų ir to liau šau kia si pra
ė ju sios Vi du ram žių ci vi li za ci jos di dy bės. Krikš čio nys, 
no rin tys su pras ti mu sul mo nus, tu ri dė ti pa stan gų, kad 
įsi vaiz duo tų, kaip, pa vyz džiui, Kry žiaus ka rai, ku rie sa
vo lai ku ne bu vo pa grin di nis mu sul mo nų rū pes tis, ta po 
mu sul mo nų pri si mi ni mų ob jek tu daug la biau ne gu krikš 
čio nių pra ras tos apaš ta lų bei šv. Pau liaus že mės. Mes 
veng si me į šian die nos mu sul mo niš ko pa sau lio (Isla mas 
nr. 3) pro ble mas žvelg ti per mu sul mo niš kos ci viliza ci jos 
is to ri jos (Is la mas nr. 2) priz mę. Ši taip mu sul monai bū tų 
už da ry ti į pra ėju sios di dy bės lai kus, o ape lia vimas į juos 
ga li su kel ti vien kar čių pri si mi nimų bei pa ra lyžių.

Krikš čio niš kam ar eks krikš čio niš kam pa sau liui toks 
pri si mi ni mas, prie šin gai, bū tų svei kas. Mi nė ta sis pasau
lis iš tie sų iš gy dy tų sun kią is to ri nę am ne zi ją. Kal bame 
apie už tem dy mą kul tū ri nio pa vel do, ku ris per ara bų 
kal bos pa sau lį per ėjo į Vi du ram žius ar ba ku ris iš jo 
ky la. Nie ka da ne bus per daug pa kar to ti, kad grai kiš ką 
pa vel dą vi so se sri ty se Va ka rams per da vė ara bai1 ir kad 

rémie Bra gue



95NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2002 / 3

Va ka rai iš ara bų pa sau lio pa ė mė mil ži niš ką kul tū ros 
sko lą. Lo ty nų scho las ti ka ši taip iš jo ga vo ne tik di džią 
ją da lį sa vo tu ri nio, bet net ir cen tri nio klau si mo apie 
ti kė ji mą ir pro tą su for mu la vi mą2. Ši sko la iš at min ties 
bu vo iš stum ta Ap švie tos lai kais, vė liau XIX a. Tad reikia  
at ly gin ti mo der nių jų Va ka rų ne tei sy bę ara bų pa sau lio 
at žvil giu, su ak ty vi nant at min tį apie sko li nius, tačiau sau
gan tis tos pa čios ne tei sy bės ki tų, anks čiau eg zis ta vu sių 
ci vi li za ci jų at žvil giu ir at krei piant dė me sį į tai, ką pa tys 
ara bai ga vo iš he le niz mo, Per si jos ar In di jos.

5. IS LA mo PrI gIm tIS

Mes iš sky rė me tris žo džio „I/is la mas“ reikš mes tam, 
kad ga liau siai pa lik tu me tik tą, ku ri ra šo ma ma žą ja 
rai de ir žy mi „re li gi ją“. Iš tie sų žo dis „re li gi ja“ yra dau
gia reikš mis. Fe no me nai, ku riuos mes su tel kia me į vie ną 
gru pę ir pa va di na me „re li gi jo mis“, ši taip ne va di na mi. 
Jie va di na mi „ke lias“, „įsta ty mas“, „ti kė ji mas“ ir t. t. 
Ki ta ver tus, net ir sy kį nu spren dus, kad žo dis „re li gija“ 
tin ka is la mui, pats is la mas lie ka įvai ria ly pis. Kalbu ne 
vien apie pa si da li ji mą į sek tas – vie nas ži no miau sių, 
ta čiau ne vie nin te lis yra su niz mo ir ši iz mo pa da li ji mas. 
Vi sų pir ma tu riu ome ny je skir tin gus šal ti nius, iš si dės
čiu sius skir tin guo se lyg me ny se, ku rių su dė tin ga są vei
ka bai gė si tuo, ką mu sul mo nai šian dien su vo kia kaip 
isla mą. Ko ra nas, be abe jo, yra ir lie ka es mi nis šal ti nis, 
Die vo pa dik tuo tas Pra na šui. Ta čiau gy ve ni mo tai syk lės, 
ku rių lai ko si pa mal dus mu sul mo nas, re mia si ne vien 
sak ra liuo ju teks tu. Prie jo pri si jun gia Pra na šo dar bai 
bei veiks mai, ku rie lai ko mi mo de liu ir ku rių prak ti ka vi
mas bei skel bi mas (aiš ku, prieš tai tin ka mai pa tik rinus 
jų au ten tiš ku mą) tu ri įsta ty mo ga lią. 

Tad kai kal ba ma apie „is la miš ką įsta ty mą“ – ša riatą, 
tu ri mas ome ny je dau gy bės pa ma žu įgy tų šal ti nių – Kora
no, Ha dith, su nų – su jun gi mas. „Tai ky ti ša riatą“, kaip 
reika lau ja va di na mie ji „in teg ris ti niai“ są jū džiai – tai 
ypač dvi pras mis šū kis: kokįšariatą šiuo šū kiu no ri ma 
taikyti?  

Kal bant vien apie tai, kas iš tie sų eg zis tuo ja Ko rane, 
tam tik ros mus ypač trik dan čios nuo sta tos ga lė jo bū ti 
pa nai kin tos ar vi siš kai su men kin tos vė les nės tra di ci jos. 
Ati tin ka mai tam tik ri itin „li be ra lūs“ skel bi mai ga li bū ti 
pa nai kin ti ki tų, už juos svar bes nių. Svar bu ži noti, kas 
iš skir tin gų Pra na šo skel bi mų (mu sul mo nas pa saky tų 
„skir tin gų Die vo skel bi mų“), pa reikš tų tam tik ro mis 
ap lin ky bė mis ir at si žvel giant į tam tik rą kon kre čią 
po li ti ką, bu vo iš lai ky ta kaip nor ma. An tai „to le rantiš
ki“, net bro liš ki Pra na šo tei gi niai žy dų bei krikš čio nių 

at žvil giu dau giau siai bu vo pa sa ky ti jo pra na ša vi mo 
Me ko je pra džio je, t. y. tuo met, kai jis sie kė bū ti pri im
tas žy dų ir krikš čio nių. O vė les ni teks tai, pa sa ky ti Me   
di no je vyks tant at vi ram var žy mui si tarp pir mo sios 
musul mo nų ben druo me nės ir ki tų re li gi jų se kė jų, yra 
griež tes ni ki ta ti kių at žvil giu ir rep re zen tuo ja ga lu ti nę 
ap reiš ki mo for mą.

Dėl to bū na taip, kad vyks tant dis ku si jai koks nors 
mu sul mo nas vi siš kai są ži nin gai ir nuo šir džiai ape liuo
ja į ku rią nors Ko ra no iš trau ką ar Ma ho me to fra zę, iš 
tie sų ne tu rin čią jo kios įsta ty mi nės ga lios. 

6. KLAI dIN goS PA rA LE LėS 

Be si sten gian tis su pras ti, kas yra is la mas, rem da
ma sis iš sa vo va ka rie tiš kos kul tū ros pa vel dė to mis 
pseu do a ki vaiz dy bė mis, iš pat pra džių pa kliū va į tam 
tik rus spąs tus. Mes mąs to me žo džiais. Ir bū tent žo
džiai, ku rių pa de da mi mė gi na me mąs ty ti is la mą, yra 
pa vo jin gi. Pavo jin gi dėl dvi ejų prie žas čių: ar ba dėl to, 
kad tas pats žo dis ap ima itin skir tin gus tu ri nius, ar ba, 
at virkš čiai, dėl to, kad vie nos iš re li gi jų žo dy ne nė ra 
pa ra le lios są vo kos ki tos re li gi jos žo džiui, ir tai lei džia 
da ry ti prie lai dą, kad to je re li gi jo je nė ra ne tik są vo kos, 
bet ir ja iš reiš kia mos re a li jos.

Pa teik si me ke le tą pa vyz džių. 

„Fundamentalizmas“
Ši są vo ka yra krikš čio niš kos kil mės. Pro tes tan tiz me 

ji reiš kia po lin kį pa žo džiui skai ty ti ir be jo kio tar pi nin
ka vi mo kas die niam gy ve ni mui tai ky ti Bib li ją. Tai taip 
pat ga li reikš ti vi so se re li gi jo se ap tin ka mą min tį, esą 
vis kas, ab so liu čiai vis kas es ti šven to jo je kny go je. Net 
ir pas ku ti niai moks li niai at ra di mai. Re mian tis tam 
tik ru krikš čio niš ku su si ta ri mu, še šias pa sau lio kū ri mo 
die nas bu vo mė gi na ma trak tuo ti kaip še šias ge o lo gi nes 
eras. Šian dien In di jo je po pu lia riam skai ty to jui skir ti 
Upanišadųlei di mai už si me na apie elek tros iš ra di mą3. 
O ko dėl gi Ko ra ne ne ga li ma bū tų ap tik ti ato mi nės fi
zi kos nu ma ty mo?

Kad ir kaip ten bū tų, to kie fe no me nai ka ta li ky bė je, 
ju daiz me ir is la me ga li bū ti tik mar gi na li niai. Ka ta li
ky bė je šven ta sis teks tas skai to mas tar pi nin kau jant 
apaš ta lams, o ju daiz me bei is la me – raš to aiš kin to jų 
dis ku si joms dėl jo in ter pre ta vi mo bei tai ky mo.

Vis dėl to tarp krikš čio ny bės ir is la mo esa ma pa ma ti
nio skir tu mo, į ku rį per ne lyg daž nai neat si žvel gia ma. 
Is la mo po žiū riu krikš čio nys, kaip ir žy dai bei sa bai, 
yra „tau ta, ku ri tu ri kny gą“. Ki taip sa kant ben druo

1 Žr. mont go me ry Watt, W., The In flu en ce of Is lam on Me die val 
Eu ro pe, (Is la mic Sur ve ys, 9), Edin burg U. P., 1972; Schacht, J.; Bos
worth, C. E. (ed.), The Le ga cy of Is lam, ox ford: Cla ren don Press, 1972; 
Jac qu art, d.; mi che au, F., La méde ci ne ara be et l’oc ci dent médiéval, 
Pa ris: mai son neu ve et La ro se, 1990.

2 Žr. Li be ra, A. de, Pen ser au Mo y en Age, Pa ris: Seu il, 1991, p. 
98–142, 4 sk. „Pa mirš tas pa vel das“.

3 šį fak tą imu iš Ve y ne, P., Les Grecs ont-ils cru à   leurs myt hes? Es sai 
sur l’ima gi na tion cons ti tu an te, Pa ris: Seu il, 1983, p. 142, n. 13.
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me nė, tu rin ti šven tą ją kny gą. Toks įvar di ji mas ska
ti na krikš čio ny bę lai ky ti „kny gos re li gi ja“ ir ją kar tu 
su ju daizmu bei is la mu pri skir ti tai pa čiai ka te go ri jai. 
O juk krikščio ny bės san ty kis su sa vo kny ga nė ra toks 
pat kaip is la mo san ty kis su sa vą ja. Rei kia at si kra ty ti 
klai din gos ana lo gi jos tarp Bib li jos ir Ko ra no. 

Is la mo po žiū riu tai, kas bu vo ap reikš ta Die vo, yra 
Ko ra no teks tas. Krikš čio ny bės po žiū riu tai, kas bu vo 
ap reikš ta, nė ra Bib li jos teks tas. Ge riau siu at ve ju tai, 
ką Die vas ap reiš kė, tai, per ką jis pats ap si reiš kė, yra jo 
Žo dis. O šis įsi kū ni jo Jė zu je Kris tu je, ne tik kal bė jusia
me, bet ir gy ve nu sia me bei vei ku sia me. Se no jo ir Naujo jo 
Te sta men to teks tai už ra šo Iz ra e lio tau tos pa tir tį jos is
to ri jo je su Die vu ar ba apaš ta lų liu di ji mą apie Kris taus 
gy ve ni mą bei pri si kė li mą. Pa tys teks tai nė ra ap reikš tas 
da ly kas. Pas ta rą jį su da ro Iz ra e lio is to ri jos ir Kris taus 
gy ve ni mo vi su ma. Tik ro sios ana lo gi jos esa ma tarp Ko
ra no ir Kris taus. Bib li ją rei kė tų vei kiau ly gin ti – jei gu 
jau taip rei kia pa ly gi ni mo, nors jis ir bus šlei vas – su 
hadith, su pra na šu su si ju sio mis tra di ci jo mis.

Tai gi rei kia įsi są mo nin ti iš vi so to ky lan čius po žiūrių 
į šven tą jį teks tą ir jam tai ko mų pro ce dū rų skir tu mus. 
Čia daž nai pa si tai ko nesu si pra ti mų. Mu sul mo nai linkę 
krikš čio niš kam šven traš čiui tai ky ti kri te ri jus, turin čius 
pras mę tik Ko rano at žvil giu. Pa vyz džiui, jie ste bi si, kad 
ke tu rios Evan ge li jos ne vi siš kai su tam pa. Jų su pra ti mu, 
tai lei džia su sil pnin ti krikš čio niš kų raš tų ver tę. 

Ar gu men tas ga lio tų, jei gu krikš čio ny bė je ir is la me 
teks tas tu rė tų tą pa tį sta tu są. Is la mo po žiū riu Ko ra
ną pa žo džiui pa dik ta vo Die vas. Tad ja me ne ga li bū ti 
prieš ta ra vi mų, juo lab klai dų. O krikš čio ny bės po žiū riu 
bib li nis teks tas ky la iš Die vo įkvėp tos žmo giš kos lais vės 
su vi so mis jai bū din go mis ri bo mis. To dėl ja me ga li bū ti 
fak ti nių klai dų (da tos, skai čiai ir t. t.), ga li bū ti pa nau
do ti li te ra tū ri niai po eti niai ar ko ne mi ti niai žanrai, 
net gi su po nuo ja ma jau pa se nu si kos mo lo gi ja ar bio lo
gi ja, ta čiau jis kar tu lie ka au to ri te tin gas do ku men tas, 
ku ria me nė ra te olo gi nių ar mo ra li nių klai dų.

„Integrizmas“
Tai ka ta li kiš kos kil mės są vo ka: Sa pi niêre’io „In teg

riz mas“ slap to sios an ti mo der nis ti nės ben druo me nės 
tre čio de šimt me čio Ita li jo je. 

Bū tų tik ras in te lek ti nis suk čia vi mas ma ny ti, jog 
skir tin gų re li gi jų, pa vyz džiui, ne adek va čiai va di na
mų „tri mis mo no teis ti nė mis re li gi jo mis“, re a li jos yra 
ta pa čios. Pa žiū rė ki me, ką reiš kia „in teg riz mas“ šio se 
re li gi jo se:
 a) ju daiz me pa tys griežčiau si or to dok sai, kaip kad 

dau gu mai žy dų spal vin gi ir gąs di nan tys „Liu ba
vičiai“, sie kia sa vo ne to kius karš tus ben dra ti kius 
su grą žin ti prie griež tes nio ir džiaugs min ges nio 
įsa ky mų vi su mos prak ti ka vi mo. Tačiau jie ne si
jau čia tu rį mi si jų ga lios ne žy dams. Tuo jie ski ria si 

nuo krikščio nių ir mu sul mo nų, pri imančių ir net 
re ko men duo jančių at ver ti mą į ti kė ji mą, nes jų 
skel bia ma ži nia skir ta vi sam pa sau liui; 

 b) krikščio ny bė je mons. Le feb vre’o se kė jai pa gei dau ja, 
kad li tur gi ja bū tų skru pu lin gai iš ti ki ma Tri den to 
Su si rin ki mo nu sta ty toms tai syk lėms, o ben druo
me nė lai ky tų si krikščio niš kos so cia li nės są ran gos 
prin ci pų pa gal tai, kaip jie juos su vo kia. Nors vis 
dėl to šie se kė jai ne at si sa ko skir ti lai ki nę ir dva si nę 
plot mes; 

 c) mu sul mo nų „in teg ris tai“ vi sai ne at si sa ko mo der nios 
tech ni kos, prie šin gai, no riai ją pri ima. Be to, jie vi sai 
ne no ri (bent jau pa gal sa vo prin ci pus) jė ga at vers ti 
į ti kė ji mą ne mu sul mo nus. Jie no ri pa keis ti da bar 
vei kiančius dau giau ar ma žiau su pa sau lie tin tus įsta
ty mus ir mu sul mo nų įsta ty mą (pa gal tai, kaip jie jį 
in ter pre tuo ja) pa vers ti vals ty biniu. Ir net gi to se jų 
te ri to ri jos da ly se, ku rio se gy ve na ne mu sul mo nai. 

„Tolerancija“
Šis žo dis taip pat mo der nus. Jis gi mė krikš čio niš ko se 

re li gi jo se. Iš pra džių jis reiš kė, kad koks nors krikščio
ny bę iš pa žįs tan tis ku ni gaikš tis lei džia ki tos kon fe si jos 
žmo nėms prak ti kuo ti jų ti kė ji mą, o Ap švie tos am žiu je 
šiuo žo džiu bu vo pa si nau do ta sie kiant su kri ti kuo ti 
krikš čio ny bės vi su mą. 

Daž nai jis var to ja mas ap ra šant san ty kius, ku riuos sa
vo kon tro liuo ja mo se te ri to ri jo se iki mo der nu sis is lamas 
už megz da vo su tam tik ro mis gy ven to jų ka te go ri jo mis. 
Ši taip reg la men tuo ja ma si tu a ci ja su si da ry da vo po 
to, kai ne di de lė tos ša lies mu sul mo nų ara bų da lis už
imda vo žy dų ir krikš čio nių gy ve na mas te ri to ri jas. Pas
ta rie ji buvo lai ko mi „tu rin čiais (šven tą) Kny gą“, tai gi į 
juos verta at si    žvelg ti. Jie ne bu vo ver čia mi at si vers ti ir 
jiems garantuo da vo jų as mens bei tur to sau gu mą, už 
ku rį jie mokėda vo spe cia lų pa gal vės mo kes tį. At si ver ti
mas bu vo lei džiamas ir pa gei dau ja mas, jei gu iš ju daiz mo 
ar krikščio ny bės at si ver čia ma į is la mą. O per ėji mas iš 
is la mo į ki tą religiją bu vo lai ko mas per ver siš ku re gre su, 
už ku rį grė sė mirtis. 

Ana lo giš ką si tu a ci ją ga li ma ras ti krikš čio niš kuo se 
kraš tuo se. At ro do, ki tų re li gi jų se kė jams skir ti pa gal vės 
mo kes čiai bu vo per im ti iš Bi zan ti jos. Prak ti nia me gy ve
ni me krikš čio nys ne tu ri kuo pa si gir ti iš sa vo praei  ties. 
At ro do, kad dėl Bi zan ti jos re li gi nės po li ti kos, žemi nu sios 
ki ta ti kius, šie bu vo pa lan kiai pri im ti nu ga lė ju sių ara
bų. Dėl to Vi du ram žiais žy dų si tu a ci ja is la mo kraš tuo se 
bu vo ap skri tai ge res nė ne gu krikš čio niš kuo se4. O dau
gia kon fe sių ben druo me nių pa vyz džiai krikš čio niš kais 
Vi du ram žiais – an tai Al fon so Iš min tin go jo at ka riau ta 
Kas ti li ja – ga li bū ti tik mu sul mo niš kos prak ti kos tą sa. 

4 Žr. api ben dri ni mą Po lia kov, L., „mu sul mans, Juifs et mar ra nes“, in: 
Les Juifs et not re his toi re, Flam ma rion, 1973, p. 34–75.
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Bet ko kiu at ve ju vi sa tai nė iš to lo ne tu ri nie ko bend ra 
su to le ran ci ja, at si ra du sia po re li gi nių ka rų, dar ma
žiau su šiuo lai ki nių pa sau lie ti nių vi suo me nių re li gi niu 
neut ra lu mu. Tad bū tų ge rai veng ti var to ti šią dau gia
p ras mę są vo ką. Kon kre čia me mu sul mo nų pa sau ly je 
šian dien ga li ma pa ma ty ti itin įvai ria ly pę nuo sta tų 
ga mą šio je sri ty je. Ei nant nuo vie nos ša lies prie ki tos, 
rei kė tų pa si žiū rė ti iš ar čiau, ko kie jų pi lie ti niai įsta
ty mai ir re a lus so cia li nis gy ve ni mas. Kai ku rios ša lys 
griežtai val do mos pa gal tam tik rą ša riato trak ta vi
mą, ir čia reli gi   niams at si me tė liams vis dar ski ria ma 
mir ties bausmė.  Sal ma no Rus hdie by la at sklei dė šią 
tik ro vę nau jo je švie so je. Pri min si me, kad šis ra šy to jas 
bu vo (ir te be lie ka) pa smerk tas aukš čiau siai baus mei 
dėl dviejų prie žas čių: ne tik už pik tžo džia vi mą, bet ir 
už at si me ti mą nuo ti kė ji mo. Rei kia tik džiaug tis, kad 
ki tų ša lių po li ti ka yra šiek tiek švel nes nė. Val džia ten 
ga li bū ti net gi palan ki re li gi nėms ma žu moms. Lai mė, 
prin ci pai ne vi suomet pri tai ko mi. Ta čiau pa gal sa vo 
iš si vys ty mo ly gį da bar ti nis is la mas yra ne dau giau ir 
ne ma žiau „to le ran tiš kas“ ne gu krikš čio ny bė iki mo
der niais lai kais.

7. ...ir Klai din gi sKir tu mai

Dau ge liu at ve ju tai, kas lai ko ma svar biau siais is la mo 
ir krikš čio ny bės skir tu mais, iš tie sų yra nesu si pra ti mai. 
Pa nag ri nė si me ke le tą pa vyz džių.

Paprastosirsudėtingosreligijos
Sa ko ma, kad tri ni ta ri nės te olo gi jos at žvil giu ko ra niš

ka sis mo no teiz mas esąs pa pras tes nis. Rei kė tų pra dė ti 
nuo klau si mo, ką reiš kia „pa pras tos“ re li gi jos ide a las. Ar 
ši taip į re li gi jos sri tį ne įve da mas tam tik ras eko no mi nis 
prin ci pas, ne tu rin tis su ja nie ko ben dra? Taip da rant 
pa ro do ma, kad rū pi na ma si ne tuo, kaip gar bin ti Die
vą – Jis vi sai ga li bū ti su dė tin gas, „sub ti lus“ (raffiniert), 
kaip sa kė Eins tei nas, – bet tuo, kaip su ras ti for mu luo tę, 
ku ri leis tų su pras ti pa sau lį be di de lio var go...

Ta čiau tar ki me, kad re li gi ja tu ri bū ti pa pras ta. To kiu 
at ve ju rei kės ly gin ti tai, kas ly gin ti na. Šv. To mas Ak
vi nie tis yra su dė tin ges nis ne gu mu e dzi no5 kvie ti mas. 
Ta čiau Kal no pa moks las pa pras tes nis už mu sul mo niš ko 
pa vel dė ji mo įsta ty mo tai syk les. Evan ge li ja to kia pat 
pa pras ta kaip ir Ko ra nas. Krikš čio ny bė nė ra „su dė tin
ges nė“ už is la mą. Krikš čio ny bė je nė ra dau giau „tar pi
nin kų“ tarp Die vo ir žmo gaus ne gu is la me. 

Tarpininkavimasirdvasininkija
Sa ko ma, jog is la mas yra re li gi ja be tar pi nin ko tarp 

Die vo ir žmo gaus, ypač be dva si nin kų. Kaip tik tai jį 
ski ria nuo krikš čio ny bės, ku rio je Kris tus, vė liau dvasi 
nin kai, at si sto ja tarp ti kin čio jo ir jo Die vo, ne leis da mi 
jiems su si tik ti akis į akį. Iš tie sų, jei ir tė ra vie nin te lis 

tar pi nin kas – Kris tus (1 Tim 2, 6), krikš čio ny bė je eg zis
tuo jan ti tar pi nin ko idė ja anaip tol nė ra įtar pi nan čio jo 
idė ja, štai ko dėl „tar pi nin ko ne bū na, kur yra vie nas, 
o Die vas tė ra vie nas“ (Gal 3, 19). Kris tus nė ra toks 
įtar pi nan ty sis, ku ris at si sto tų tarp Die vo ir žmo gaus. 
Die vas ne pa ša li na mas. Tre jy bės dog ma rei ka lin ga tik 
no rint ne to bu la ir per žiū rė ji mui pa si duo dan čia te olo
gi ne kal ba iš reikš ti tai, kad Die vas, jei gu taip ga li ma 
pa sa ky ti, nu si lei džia tap da mas as me niu, idant at neš tų 
žmo gui iš ga ny mą. Es mi nė idė ja – pri ėji mo prie Tė vo 
idė ja. Kris tus yra tas, per ku rį mes ga li me pri ei ti prie 
Tė vo (Ef 2, 18). Užuot bu vęs Die vą sle pian čia sie na, 
Kris tus yra į jį at ver tos du rys.

Kal bant apie dva si nin kus, iš tie sų is la mui ne pa žįstama 
apaš ta li nė tar nys tė ir jis ne ga li jos tu rė ti. Krikščio nybė
je vys ku pai yra se kė jai apaš ta lų, iš rink tų, idant liu dy tų 
pa ma ti nį krikš čio niš ko ti kė ji mo įvy kį: dvy li ka apaš ta lų 
yra tie, ku rie ga lė jo pa liu dy ti Pri si kė lu sio jo ir Jėzaus 
ta pa ty bę, nes jie pa ži no Jė zų per jo že miš ką jį gyve ni mą. 
Kaip tik dėl to, be je, jų vaid muo ne per duo da mas, ir jie vi
siems lai kams lie ka Baž ny čios stul pais. Is la mui ne ži no ma 
nei Jė zaus mir tis, nei jo pri si kė li mas, o apie tai liu dy ti 
tu rin čios tar nys tės idė ja čia taip pat ne eg zis tuo ja.

Is la me ne sa ma nė sak ra men tų. Krikš čio ny bė je vi si 
sak ra men tai įsi šak ni ję krikš te, ti kin tį jį pa nar di nan čia
me į Kris taus mir tį ir pri si kė li mą – tai ve ly ki nės pa slap
ties mo ne ta už vie ną ar ki tą gy ve ni mo plot mę (vedy bos, 
mir tis, nuo dė mė ir t. t.). Nei Jė zaus nu kry žia vimo, nei 
jo pri si kė li mo ne pri pa žįs tan tis is la mas, aiš ku, ne tu ri 
ir sak ra men tų. Ta čiau vi sa tai dva si nin ki jai nė ra es mi
niai da ly kai. Šis žo dis reiš kia „tar nų“, mo ky tų žmo nių, 
šiuo at ve ju įsta ty mo ži no vų gru pę. Šia pras me is la me 
eg zis tuo ja to kia pat iš si plė to ju si bei hie rar chi zuo ta 
dva si nin ki ja kaip ir ki to se re li gi jo se.

8. IS LA mAS Ir KrIKš čIo Ny Bė

Jau se niai pra si dė jęs dia lo gas tarp krikš čio nių ir is
la mo re li gi jos ta po sun kus dėl jų asi met riš ko san ty kio. 
Is la mas vi suo met ge rai ži no jo (ar ma nė si ži nąs), kas 
yra krikš čio ny bė. Tai re li gi ja, tu rin ti šven tą ją Kny gą, 
Evan ge li ją, ku rią skel bė pra na šas var du ‘Isâ (Jė zus), 
sa vo dy džiu nu si lei džian tis tik pa čiam Ma ho me tui. Tie, 
ku rie ga vo sau go ti šią kny gą, ją iš krei pė6. Jos au ten
tiš kas tu ri nys yra su de da mo ji ko ra niš ko jo ap reiš ki mo 
da lis. Krikš čio ny bė, at virkš čiai, ne ži no ir nie ka da neži
no jo, kas yra is la mas. Krikš čio niš ko ji te olo gi ja ne ži no, 
ar is la mui rei kia su teik ti ko kią nors vie tą (o jei taip, tai 
ko kią) iš ga ny mo is to ri jo je: jos pa ri biuo se (kaip ere zi jai) 
ar tie siog ne krikš čio niš kų re li gi jų te olo gi jo je.

5 mu e dzi nas – me če tei pri klau san tis mu sul mo nų re li gi nis tar nas, ku rio 
funk ci ja – nuo mi na re to kvies ti ti kin čiuo sius mal dai (vert. past.).

6 Žr. The First En cyc lo pa e dia of Is lam, t. 7, col. 618 b619b, s. v. 
tahrîf (Fr. Buhl). 

Kas da ly vau ja dia lo ge?
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rémie Bra gue

Kaip ir iki šiol, sun ku mai ky la dėl var to ja mų žo džių ir 
dėl klai din gai įsi vaiz duo ja mo ar tu mo. At ro do, is lamas 
ir krikš čio ny bė tu ri dau gy bę ben drų bruo žų, pra de dant 
nuo pa ties svar biau sio – mo no teiz mo. Ky la pa gun da ei ti 
to liau. Tra di ci jos Ma ho me tui pri ski ria ne ma ža krikš čio
niš kų ele men tų. Taip hadith į 
Pra na šo lū pas įde da Tėvemū
sų. Ir tuo ne rei kia ste bė tis: 
nau jai at si ver tę krikš čio nys, 
pri skir da mi krikš čio niš kų 
bruo žų ne gin či ja mam Pra na
šo au to ri  tetui, į be si ku rian čią 
mu sul mo niš ką sin te zę sie kė 
įtrauk ti kuo dau giau sa vo se
no sios re li gi jos ele mentų.

Pa ti jaut riau sia vie ta – tai 
dau gy bė bib li nių per so na
žų Ko ra ne: Ado mas, No jus, 
Ab ra o mas, Juo za pas, Mo zė, 
Do vy das, Jo na ir t. t. Taip 
pat Ko ra ne esa ma ir daug 
per so na žų iš Nau   jojo Te sta
men to: Jo nas Krikš  ty to jas, 
Za cha ri jas ir t. t. Ja me taip 
pat ran da ma ir Ma ri ja7, ir 
tvir ti na ma apie jos mer gys
tę – dėl to mu sul mo nai nėra pa tys pas ku ti nie ji tarp 
pro tes tuo jan čių, kai vie nas ar ki tas fil mas at ro do pik
tžo džiau jan tis Mer ge lės Ma ri jos at žvil giu. Ma ža to, čia 
yra ir Jė zus. Jis netgi va di na mas „Me si ju“. Ta čiau var dų 
ta pa ty bė sle pia pa ma ti nį skir tumą.

Krikš čio ny bė je vei kian čių per so na žų api bū di ni mai, 
net gi ste buk li nio po bū džio, su si ję su is to ri ja, iš ga nymo 
is to ri ja, su tei kian čia jiems vi są pras mę. Tai gi, pa vyz
džiui, Ma ri jos mer gys tė sa vai me bū tų tie siog keis ta, 
jei gu ne nu ro dy tų į pir map ra džio is to riš ku mo at si vė ri mą. 
Nu trauk da ma žmo giš kų kar tų tą są, ji su grą ži na is to ri
ją prie jos prad me nų, idant su teik tų jai nau ją kryp tį. 
Ly giai taip pat žo dis „Me si jas“ yra ne tik ri nis var das, o 
pa va di ni mas, žy min tis tiks lią funk ci ją Iz ra e lio is to ri jo je, 
dėl ku rios žy dai ir krikš čio nys ne su ta ria, bet ku ri tiek 
vie niems, tiek ki tiems, kaip pre liu das į pa bai gos lai kus, 
skir ta su rink ti tau tą. Tuo tar pu Ko ra ne bib li nės fi gū ros 
su da ro por tre tų ga le ri ją. Jos iš si dės čiu sios Ma ho me
to pro tė vių, pra na šų ei lė je. Kai ku rie jų bu vo pa siųs ti 
šian dien jau iš ny ku sioms tau toms, ir mes žino me tik jų 
var dus. Ki ti bu vo pa siųs ti Iz ra e liui. Vi si jie ro do, koks 

yra li ki mas tau tų, at me tu sių at ėju sius jas at vers ti. Ta
čiau ne tai su da ro iš ga ny mo eko no miją8.

Bū tų ga li ma klaus ti, ar ne su si dur tu mė me su tuo pa čiu 
dau giap ras miš ku mu, kal bė da mi apie virš vi sų var dų 
esan tį var dą – Die vo var dą. Bū tų ga li ma klaus ti, ar 

mu sul mo nų Die vas ir krikš
čio nių Die vas yra vie nas ir 
tas pats Die vas. Ju daiz me ir 
krikš čio ny bė je „Die vas“ yra 
tik ri nis var das. Is la me Die  vo 
var das Ala chas su da ry tas iš 
ar ti ke lio ir ben dri nio daik ta
var džio, reiš kian čio die vy bę. 
Ala chas yra alLah, die vas 
[Ledieu] parexcellence. Iki
is la miš ka pa go ny bė jį ži no jo, 
bet jam prisky rė be si il sin čio 
kū rė jo vaid menį, o že mes nio 
ran go die vy bėms pri sky rė 
įvai rių plot  mių pa sau lio bei 
gy ve  ni mo kon tro lia vi mą. Is
la mas apei na šias glo bo jan
čias die vy bes9 ir Dievą pada
ro vie nin te liu die vu.

Iz ra e lio Die vas yra Ab ra
o mo Die vas, Iza o ko Die vas, 

Jo kū bo Die vas. Ki taip sa kant (ir gal būt tai yra pir ma
p ra dė, itin ma te ria li šių pa sa ky mų reikš mė), tas, kuris  
žy giuo ja pa triar cho gen ties prie ky je. Tik ri nis Iz ra e lio 
Die vo var das, t. y. ne iš ta ria ma tet ra gra ma YHWH, ją 
su pran tant kaip reiš kian čią „aš esu, ku ris esu (su tavi
mi)“, iš reiš kia bū tent tai, kad Die vo są vo kos tu ri nį api
brė žia tau tos is to ri ją žy min tis iš si lais vi ni mo veiks mas. 
Die vo žy gia vi mas sa vo tau tos prie ky je krikš čio nims yra 
Die vo įsi kū ni ji mo pro vaiz dis.

9. JU dAIz mAS, KrIKš čIo Ny Bė, IS LA mAS

Šis ry šys su is to ri ja ne lei džia ma ny ti, kad is la mas 
yra Iz ra e lio [is to ri jos] tą sa. Kar tais kal ba ma apie „tris 
mo no teiz mus“, apie tris re li gi jas, ki lu sias iš Ab ra o mo, 
ir t. t. Toks jų iš dė lio ji mas vie no je plot mė je yra klai
dingas. Ly giai taip pat klai din ga im pli ci ti nė ana lo gi ja, 
pa gal kurią is la mas krikš čio ny bei (t. y. krikš čio ny bei 
ir ju daiz mui) esąs tai, kas krikš čio ny bė – ju daiz mui. 
Kaip tik pa  gal šią ana lo gi ją sa ve su vo kia is la mas. 
Taip krikš čiony bę jis ga li trak tuo ti tik kaip ne pil ną 

7 ši ma ri ja ne abe jo ti nai pai nio ja ma su mir ja ma, mo zės ir Aaro no 
se se ri mi; žr. Ko ra nas, 19, 28.

8 Žr. ke le tą ge rai da ly ką nu švie čian čių A. Fa la tu ri pus la pių (jis pats 
yra mu sul mo nas ši i tas) „das Feh len ei ner Heils ges chich te im Is lam“, 
in: Mis cel la nea Me die va lia, 1977, t. 11: die mächte des gu ten und 
Bösen, S. 72–80.

9 tai gar sių jų „šė to niš kų jų ei lu čių“ ko zi ris (Ko ra nas, 53, 20 bis ir 

ter): ar ga li ma pri pa žin ti die vy bes, ku rios at lie ka glo bo to jų vaid me nį 
ša lia aukš čiau sio die vo? ma ho me tas, at ro do, su tuo su tin ka, ieš ko da
mas kom pro mi so su me kos gy ven to jų po li teiz mu. tų ei lu čių, ma tyt, 
bu vo at si ža dė ta, vos tik si tu a ci ja ta po pa lan ki mo no teis tams. Nors jų 
nė ra „or to dok si niuo se“ teks tuo se, jas ga li ma su ras ti moks li niuo se lei di
niuo se, pvz., Blachêre’o pa reng ta me Ko ra ne (t. 2, Pa ris: mai son neu ve, 
1949, p. 85 ir t.).

Normanų karalius Viljamas II slaugomas arabų gydytojo ir 
astrologo Palermo rūmuose. XII a. manuskriptas
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pra na šiš ku mą, esan tį dar tik pa ke liui į mu sul mo niš ko 
ap reiš ki mo pil natvę. 

Svar bu su vok ti to kį ma ty mo bū dą, ka dan gi jį pa mir
šus, mu sul mo nų nuo sta ta krikš čio nims at ro do ne su
pran ta ma ar net pa pik ti nan ti. Kar tais iš is la mo rei ka
lauja ma ar bent pa gei dau ja ma, kad sa vo san ty kiuo se 
su krikš čio ny be jis pri pa žin tų abi pu siš ku mą. O kaip tik 
ši to bent iš prin ci po is la mas ne ga li pri im ti. An tai sa ko
ma, kad Eu ro po je bū tų ga li ma ati da ry ti me če tes ar net 
mu sulmo nų kul tui už leis ti ne vei kian čias baž ny čias, bet 
su sąly ga, kad is la mo ša ly se bū tų ati da ry tos baž ny čios. 
Ta čiau isla mui baž ny čių ta pi mas me če tė mis at ro do vi
sai nor malus. Toks krikš čio nių lei di mas nie ko ben dra 
netu ri su kilnia d va siš ku mu, ku riam rei kė tų pa dė kos 
ar net kompensa ci jos. Prie šin gai, tai ge riau sia, kas ga li 
at sitik ti bažny čiai – pri im ti au ten tiš ką kul tą ten, kur 
jis iki šiol turėjo tik pro vaiz džio pa vi dalą. O štai ati da
ry ti baž ny čią isla mo že mė je, net gi Sau do Ara bi jo je, ku ri 
vi sa yra savita milžiniš ka me če tė, isla mui yra siau bin gas 
da lykas, nes tai žings nis at gal. Ir Sau do Ara bi jos val džia 
priva lė jo turė ti rim tą pa grindą, kad Per sų įlan kos krizės 
me tu krikščio nių ar žydų ka rei viams leis tų kuk liai lai ky ti 
sa vo pamal das...

Ar krikš čio nys ne kly do, kri ti kuo da mi to kią nuo sta tą? 
Ar ne to kios pat nuo sta tos jie lai kė si ju daiz mo at žvil giu? 
Ar pa čių krikš čio nių nuo sta ta iš prin ci po nė ra to kia pa ti? 
Is to ri jos stu di jos lei džia de mas kuo ti krikš čio nių aro gan
ci ją: čia jie tu ri pa kan ka mai nuo dė mių, ku rias rei kia 
iš pa žin ti, ir pa kan ka mai at lei di mų, ku rių rei kia pra šy ti. 

Ta čiau ne pai sant vi sų is to ri jos sėk mių ir ne sėk mių, 
krikš čio ny bės san ty kis su sa vo mo ti ni ne re li gi ja nė ra 
toks pat. Krikš čio nys ne abe jo ja Se nuo ju Te sta men tu, 
net jei gu jie jį in ter pre tuo ja ki taip ne gu žy dai. Net karš
čiau siai po le mi zuo da mos abi pu sės pri pa žįs ta ben drą 
ra šy ti nį pa grin dą. Krikš čio nys ži no, kad jie ga li remtis 
Se nuo ju Te sta men tu, ieš ko da mi ar gu men tų dis ku si jo
se su žy dais: „kai ku rie iš jų, pa vyz džiui, ma ho me to nai 
(Mahumetistae) ir pa go nys, ne su tin ka drau ge su mu mis 
pri pa žin ti au to ri te tu ku rio nors Šven to jo Rašto, ku riuo 
re mian tis bū tų ga li ma juos įti ki nė ti, kaip, pa vyz džiui, su 
žy dais ga li me dis ku tuo ti rem da mie si Se nuo ju Te sta men
tu“10. Tą pa tį sa vo ruož tu pri pa žįs ta žy dai. Mai mo ni das 
sa ko: „Ne apip jaus ty tie ji (t. y. krikš čio nys) yra įti kin ti, 
kad Toros teks tas yra tas pats“11. Štai ko dėl net esant 
di de liems ne su ta ri mams tarp Baž ny čios ir Si na go gos, 
jie su si ję ne su klau si mu apie Se no jo Te sta men to au
ten tiš ku mą, o su tuo, kaip rei kia jį in ter pre tuo ti.

Sa vo ruož tu is la mas ger bia To rą ir Evan ge li ją. Jis net
gi tei gia, kad jo ap reiš ki mas jas pa tvir ti na. Ta čiau tai, 
ką jis tu ri ome ny je, yra ne mū sų skai to ma Pen kiak ny gė 

ar ke tu rios evan ge li jos. Is la mas iš tie sų da ro prielai dą, 
kad žy dai ir krikš čio nys su fal si fi ka vo šių šven tų kny gų 
teks tą, ku rio au ten tiš kas tu ri nys su tam pa su Kora no 
tu ri niu. Tad dia lo gas tam pa sun kus dėl to, kad krikš čio
ny bė ir jui daiz mas ne tu ri jo kio ben dro ra šy ti nio pa grin
do su is la mu. Ne bent juo lai ky tu me Bib li jos perso na žų 
var dus, ku rie, kaip ma tė me, yra dvi pras miai.

10. rE A LAUS dIA Lo go Są Ly goS

Va ka rie čiai tu rė tų an ga žuo tis eko no mi niam bei po
li ti niam dia lo gui su mu sul mo nų tau to mis. Jie tu rė tų 
pa si steng ti ge riau pa žin ti mu sul mo nų kul tū rą. Tie, 
ku rie bi jo ta ria mos „in va zi jos“, tu rė tų sa vęs pa klaus ti, 
ar į jų siū lo mą vi suo me nę is la mas pra si skver bia ne dėl 
jos pa čios trū ku mų. Jei prak tiš kai sie kia ma pa neig ti 
re li gi nį žmo gaus mat me nį, at si sa kant jam su teik ti bet 
ko kį kul tū ri nį mat me nį ir nu stu miant jį į pri va čią sfe
rą, ar tuo met rei kia skųs tis ma tant, kad au ga ti kė ji mo 
troš ku lys? Jei iš žmo nių dva sios sie kia ma iš stum ti bet 
ko kį pri si mi ni mą apie krikš čio ny bę, ar rei kia skųs tis, 
kad jie ap stulbs ta, su si dū rę su di de lius rei ka la vi mus 
ke lian čia re li gi ja? Jei ku ria ma at skai tos bei at ra mos 
taš kų ne tu rin ti vi suo me nė, ar rei kia ap gai les tau ti, kad 
lais vės bai mė ska ti na troš ki mą nuo jos iš si va duo ti pa
klūs tant vi sas gy ve ni mo sri tis val dan čiam įsta ty mui?

Kal bant apie krikš čio nis, jie taip pat tu ri su ves ti sa
vo są ži nės są skai tas. Bai mė, ne apy kan ta tu ri už leis ti 
vie tą aiš kiai sa vo pa čių ti kė ji mo ana li zei. Di de lei daliai 
krikš čio nių, tarp jų ir te olo gų, Kris tus yra ne įsi kū ni jęs 
Žo dis, su mū sų kū nu pa si ro dęs am ži na sis Sū nus, bet 
ge ras žmo niš ku mo mo de lis, „di di as me ny bė“. Ar jie tu
ri tei sę skųs tis, kad is la mas ja me ma to vien pra našą? 
Di džia jai da liai krikš čio nių Se na sis Te sta men tas kar tu 
su sa vo ta ria mu „die vu Mo lo chu“ pa se no, o juo gyve
nan tys žy dai yra už marš čiai pa smerk ta tau ta. Ar jie 
tu ri tei sę skųs tis, kai is la mas sie kia jiems pri tai ky ti 
tą pa tį po žiū rį? 

Tai gi dia lo gas tu ri pra si dė ti kiek vie no krikš čio nio 
vi du je. Po to jis tu ri iš si skleis ti tarp re li gi jų, ku rių 
kiek vie nai bū tų aiš ku, kas ji yra ir kas yra ki ta re li gi ja: 
vie na ver tus, bib li nė re li gi ja, ki ta ver tus, itin griež tas, 
bet ne bib li nis mo no teiz mas. To kio dia lo go prie mo nės 
tu ri bū ti ra cio na lios, o ne re li gi nės ir juo lab ne „mis ti
nės“. Į jį įsi trau kian tie ji tu ri pa tvir tin ti sa vo bro liš ką 
ry šį su vi sais žmo nė mis, ypač su mu sul mo nais. Jie jo kiu 
bū du ne tu ri nu si ženg ti pa gar bos vi siems žmo nėms, ypač 
mu sul mo nams, prin ci pui. Ta čiau jie tu ri su si lai ky ti nuo 
pa gun dos už megz ti bro liš ką ry šį ten, kur jo ne ga li bū ti, 
t. y. tarp re li gi jų.

11 „res pon sum no 149“, in: Tos hu both ha-Ram bam, t. 1, ed. y. Blau, 
Je ru sa lem: me qit sey Nir da mim, 1958, p. 285.

10 šv. to mas Ak vi nie tis, Som me con tre les Gen ti les, I, 2 (pa si nau do ta 
gin tau to Vyšniaus ko ver ti mu: šv. to mas Ak vi nie tis, Su ma prieš pa go nis 
(pir mo ji kny ga), Vil nius, Lo gos, 1999, p. 7).

Kas da ly vau ja dia lo ge?
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Mėgindami išsiaiškinti rugsėjo11-osios tragedijos
priežastis,vakariečiaiėmėaktyviaudomėtiskitomis,
neeuropietiškomis irnevakarietiškomiskultūromis.
SusidomėjimąIndija,Kinija irJaponija,ypačryškų
nuoXXa.septintodešimtmečio,beveikakimirksniuį
antrąplanąnustūmėdėmesysArtimiesiemsRytams,
konkrečiai–„magiškajai“(anotOswaldoSpenglerio)
arabųkultūrai,taippatislamoreligijai.ArtimiejiRytai
yranetikkonkrečiųcivilizacijų(šumerų,babiloniečių,
egiptiečių,finikiečių,žydų,arabųirkaikuriųkitų),bet
iržmonijoscivilizacijosapskritailopšys,todėldabardaug
kamatrodobaugiaikeista,kadmirtiesšalčiualsuojan-
tivaliasunaikintiŽemėscivilizacijąateinaištopaties
planetosarealo.Paprastaipuolamaįdukraštutinumus.
VieniimakaltintiVakarus(ypačAmeriką),visąVakarų
kultūrąircivilizacijąužvadinamąjįeurocentrizmą,už
arogantiškąnorąkariškai,ekonomiškaiirkultūriškai
dominuotivisamepasaulyje,stelbtiarnetnaikintiki-
taskultūras,kuriosesąvakariečiųniekinamosirkurių
jienesiekiapažinti,taippatužvakarietiškų(tariamai
neuniversalių)vertybiųprimetimąkitųkraštųgyven-
tojams.Tadamerikiečiaiirvisivakariečiaiamerikiečių
asmenyjegavętai,konusipelnė.Kitibandoįrodinėti,kad
kaikuriostautosbeireligijosyranepakančios,nežmo-
giškosirbarbariškosišprigimties,todėlnusipelnobūti
žiauriaipamokytos.Nubaustiturįbūtinevienkonkretūs
užterorąatsakingiasmenysbeiorganizacijos,betpačios
religijosirkultūros,kuriomsnusikaltėliaitariamaiat-
stovauja.Antaikraštutiniųliberalų(visaiteisėta)kova
priešagresyvųnacionalizmąneretaivirstaabsurdišku
karuprieštautiškumąapskritai,okovapriešreliginį
fanatizmą–karupriešreligijąkaiptokią.
Beabejo,kaltinimaiVakarams,išsakomipuolančių-

jųįpirmąjįkraštutinumą,visiškainepagrįsti.Vakarų
civilizacijayraatviriausiakitųkultūrųpatirčiai.Šis
atvirumasdažnaiperaugaįperdėtąkritiškumąsavo

CivilizaCijųkonfliktasaribliso
gundymai?

NaglisKardelis

atžvilgiuirsavęskaltinimądėlsvetimųkultūrųnesėk-
mių.Tairodoirbeveikmazochistiniseuropiečiųsavęs
kaltinimaseurocentrizmu,dažnaiapskritaiperaugantis
netįantivakarietiškumąirantiamerikietiškumą(jis
ypačbūdingasprancūzams),kurisbūtųnesuvokiamas
neikinui,neiindui,neižydui,neiarabui.Vakarųmoks-
locentraivykdobrangiaikainuojančiusarcheologinius
kasinėjimusArtimuosiuoseRytuoseirkitosepasaulio
dalyse,skiriapasakiškuspiniguskitųkultūrųpavel-
duiišsaugoti.Dažnaifundamentalūsorientalistiniai
tyrinėjimaiatliekamiVakarų(ypačPrancūzijos,JAV
irVokietijos)mokslininkų,onejųkolegųRytuose.Įdo-
mu,arSadamovaldomiirakiečiaibūtųpajėgęparengti
kapitaliniusšumerųirakadųkalbųžodynus,kurių
kiekvienąsudarokeliosdešimtystomų?1Vakaramsme-
tamaskaltinimasdėltariamonorodominuotipasaulyje
yravienkaikuriųžmoniųneįgyvendintųtroškimųir
pavydostipresniesiemsatspindys.Matstipresnisvisuo-
metkaltas,olyderisneapkenčiamasnetirtuomet,kai
nėrapadaręsniekobloga.TačiaujeiRytųdiktatoriai
turėtųtokiąkarinęirekonominęgaliąkaipJAV,pa-
saulisjauseniaibūtųpanašusįpragariškąbabiloniečių
požemiopasaulį,kuriamesparnuotospamėklėsminta
moliubeidulkėmis(galbūtdarirjuodligėssporomis?).
Vienintelisdalykas,kurįsudidelėmisišlygomisbūtų
galimaprikištiJAVirapskritaiVakarams,yravartoto-
jiškosmasinėskultūrosinvazija,galbūtdarperdėtas
moksloirtechnikosgarbstymas,vedantisįsituaciją,
kaižmogusimavaidintiDievą.TačiauAmerikasiūlo
netikpigiąmasinę,betirsolidžiąelitinękultūrątiems,
kuriesugebająsuvoktiirperimti.Operdėtasmokslo
garbstymaskylaišneribotoamerikiečiųveržlumoir
optimizmo,kurįpuikiaiatsveriaeuropiečiųatsargu-
mas,nuosaikusskepticizmasirpagarbatradicijai.Bet
kuriuoatvejuVakarųdemokratijaveikiakaipsubtilus
savireguliacijosmechanizmas,pajėgiantisištaisytiar
kompensuotimoksloraidosekscesus.Rytųdiktatūros

tema: islamo iššūkis?

nagliskardElis(g.1970)–vufilosofijosdėstytojas.domisi
klasikinefilosofija,antikosfilosofija,civilizacijųistorija,mokslo
filosofija.„naujojoŽidinio-aidų“bendradarbisnuo1992m.

1Žr.sjöberg,Å.W.;behrens,H.,(Eds.),The Su me rian Dic tio na ry,
Philadelphia,Pa.:babyloniansectionoftheuniversityofPennsylvania
museum,1984;gelb,i.(Ed.),As sy rian Dic tio na ry,Chicago:university
ofChicago,orientalinstitute,1956–1989.
2akadųkalbospavyzdžiuspasitelkiuišklasikatapusioasirologijos
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šiosavireguliavimomechanizmoneturi.Josnaiviai
mano,kad,neperimdamosVakarųdemokratijos,gali
perimtiVakarųtechnologijasbetragiškųpasekmiųsavo
kraštųžmonėmsirvisampasauliui.Puolantysįantrąjį
kraštutinumądėlrugsėjo11-osiostragedijoskaltina
(tariamą)arabųetnosoagresyvumąir/arbaislamore-
ligijaiišprigimtiesbūdingąfanatizmą.
Pirmiausiaaptarkimekaltinimus,metamusarabams

kaiptautai.Arabaiminimijaubabiloniečiųrašytiniuo-
sepaminkluose,opatsjųetnonimasreiškia„dykumos
tautą“,„dykumosžmones“.Akadų(asirų-babiloniečių)
kalba,kuri,kaipirarabųbeihebrajųkalbos,priklauso
semitųkalbųšeimai,būdvardisar bureiškia„dykas,
dykumos(būdingasdykumai),apleistas,nusiaubtas“,o
daiktavardisar bûtu –„dykuma,tyrai,nusiaubtavieta,
nusiaubimas(kaipprocesasirrezultatas)“(išveiksm.
arâbu: „siaubti,naikinti“(šaknis)rb))2.Darplg.akadų
k.daikt.âri bu, êri bu (šaknis)rb)–„skėrys(=vabzdys,
nusiaubiantisaugmenijąirpaverčiantiskraštądyku-
ma)“, iškuriopadarytasprieveiksmisêri biš–„kaip
skėriai(pažodžiui„skėriškai“)“;pastarąjįprieveiksmį
savokarožygiųaprašymuosedažnaivartojaasirųkara-
liai,norėdamipasakyti,kadkurįnorskraštąarmiestą
jienusiaubėikipamatų,nepalikoakmensantakmens,
išskerdėjožmonesiriškirtovaismedžius,žodžiu,užka-
riautąšalį„skėriškai“pavertėdykuma.Kaipdabarpa-
togu,remiantisakadųkalbosduomenimis,visąarabų
tautąpavadintinetikdykumos,betirdykumosskėrių
tauta,siaubiančiavisąpasaulįdėltariamaiįgimtosavo
barbariškumoirpavydokitomstautoms,gyvenančioms
derlingosežemėse!Arabųteroristaiištiesųpanašūsį
skėrius,Niujorkocentrasrugsėjo11-ąjątikraibuvo
nusiaubtasêri biš,betbūtųnesąžiningatvirtinti, jog
skėrių instinktaibūdingiarabamskaipetnosui.Po
žydųholokaustoperAntrąjįpasaulinįkarąžmonija
tapoypačjautriantisemitizmui,tačiaunevisisuvokia,
kadsemitaiyranetikžydai,betirarabai.Dėlpaskirų
žmoniųįvykdytųnusikaltimųapkaltintivisusarabus
kaiptautąbūtųgryniausiasantisemitizmas.Likimo
ironija,kadIzraelioarmija,neproporcingaireaguodama
įpalestiniečiųsavižudžiųteroroaktus,imabaustivisą
tautą,ogeležinerankaužgniauždamateisėtąpalesti-
niečiųkovąpriešokupaciją,vykdokonedidžiausiuspo
Antrojopasauliniokaroantisemitiniusišpuolius.

Tiesa,kad semitų tautųmentalitetasdaugkuo
skiriasinuoeuropiečių/indoeuropiečiųmentaliteto.
Semitųkalbųfaktairododidelęšiųtautųfascinaciją
jėga,galia,energija irveržlumu.Akadų,hebrajų ir
ypačarabųkalbojeyragausybėsinonimųprievartai,
karui,žudymuiirpykčiuiįvardyti,beto,šiosekalbose
esamaatskirųžodžiųšviesiam(arteriniam)irtamsiam
(veniniam)kraujuinusakyti.Pagarbąliūtuikaipjėgos
simboliuirododaugybėšįžvėrįnusakančiųžodžių.
Hebrajųkalbaturimažiausiaiseptynisžodžiusliūtui
irjaunamliūtuiįvardyti,ošisgyvūnasŠv.Raštemini-
masdaugiaunei130kartų.Akadųkalbataippatturi
daugybę„liūto“sinonimų(nêšu, lab bu irner gal lu–tai
tikdažniausiaiaptinkamiįvardijimai).Asirųkaraliai,
aprašydamisavoįsiūtį,dažnaiprilyginasaveliūtui:
labbiš,labbišannadir–„kaipliūtas,kaipliūtas(paž.
„liūtiškai“)ašsiutau“,–sakoSenaheribasvienameiš
savoįrašų3.Tačiaubenedaugiausia„liūto“sinonimų
turiarabųkalba:asad,sabu(, lais. (pastariejivartojami
dažniausiai),ḧâdir,ka(nab,ḧ  ai ta(ûr, h.al basirt.t.4Beje, 
ḧ  ai ta(ûrreiškianetik„liūtą“,betir„vilką“,„demoną“,
„šėtoną“,„mirtį“,„nelaimę“ir„miražą“,todėliškylakaip
sodriossemantikosžodisveržliainelaimęnešančiaiga-
liaiįvardyti.„Jėgą“ir„prievartą“nusakantysarabiški
žodžiaiyrašie:quwwat,qudrat,iqtidâr,t.â  qat, gas. b, 
qahr, quh rat, jabr, jaur, z–ulm,úiddat;žodžiaih.  arb, mu
h. -ârabat,gazwat,jihâd,qitâl,muqâtalat,waqa(at,kaun,
konreiškia„karą“ir/arba„mūšį“;žodžiaiagâz– , yugîz– , 
gaiz– , ig ti y â– ,gad.ab,gad.bat,magd.abat,agd.ab,yugd.  ib,  
ah.  faz– , yuh.fiz– , h– ulq, h.  a naq, ha y a jân –„pyktį“bei
„įniršį“,omaut, ma mât, wa fât, ta waf fî, h.  utf –„mir-
tį“.Esamadaugybėsveiksmažodžio„sunaikinti“sinoni-
mų:ma h. aq, yamh.  aq, mah.  h.  aq, yumah.hiq;damar,
yadmur,dammar,yudammir; )abâd,yu)bîd;a(dam,
yu(dim.Veiksmažodžio„nužudyti“bei„paskersti“si-
nonimųtaippatnemažai:Pa bah., yaPbah.;Pabbah. , 
yuPab bih.;jazar,yajzir,yajzur;nah.  ar, yanh.  ur,kaipir
veiksmažodžio „pasmaugti“sinonimų: h– a naq, yah– niq, 
fat. t. as, yufat. t.is.
Tadnejaugi,remdamiesišiaiskalbosfaktais,darysi-

meišvadąapie„įgimtąsemitųkraugeriškumą“?Jokiu
būdu.Semitųkalbos(ypačarabų)yraapskritailabai
žodingos.Sąlyginįjųgramatikospaprastumąatsveria
nepaprastasleksikosturtingumas.Arabųkalbojeyra

korifėjausfriedrichodelitzschožodyno:As sy ris ches Handwörter buch,
leipzig:zentralantiquariat,1968(18961),s.v.ar bû tu, âri buetc.

3 delitzsch,f.,op. cit., s.v. lab bu, lab biš (Sanh.v54. iiir15 
Col.i2).
4arabųkalbospavyzdžiuspateikiuišklasikiniųžymausvokiečių

arabistofriedrichosteingassožodynų:Ara bic-En glish Dic tio na ry,
newdelhi:CosmoPublications,1985(18841);En glish-Ara bic Dic tio-
na ry, newdelhi:CosmoPublications,1982(18821).turintgalvoje,
jogtaividutiniodydžiožodynai,galimaįsivaizduotisinonimųkiekį
„(žodžių)vandenyno“žanroarabųleksikografijosgigantuose.kadangi
šiamestraipsnyjepateikiamiarabiškižodžiaitransliteruotilotyniškais

rašmenimis,skaitytojui(-jai)praversšiospastabos:1)ženklas„)“()alif)
žymivadinamąjąglotalinępauzę(momentinįbalsostygųuždarymą);2)
ženklas„(“((ayn)žymišaižųgerklinį(giliaigerklėjeartikuliuojamą)garsą,
panašųįemfatinį„h“;3)balsiųženklaisu„stogeliais“(pvz.,!)dažniau-
siaižymiilgusbalsius(kartaisliteratūrojevietoj„stogelių“aptinkami
įprastiniaiilgumąžymintysženklai(pvz.,â);4)jžymi„dž“;5)ú žymi
„š“;6)priebalsiųženklaisutaškeliaisapačioježymiemfatinius(stipriai,
sugerkliniuatspalviuartikuliuojamus)priebalsius,kuriuostariantgerklės
plyšyssusiaurėja;7)qžyminelabioveliarą(kaiplotynųkalbos„qu-“),
opriebalsį,panašųį„k“,betartikuliuojamągiliaugerklėje.
5Plačiauapietaižr.ronart,s.;ronart,n.,Con ci se En cyc lo pa e dia of 

CivilizaCijųkonfliktasariblisogundymai?
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daugybėsinonimųnetikgaliai,prievartaibeižudymui,
betirmeilei,švelnumuiirgailestingumuinusakyti.Be
to,kaikuriemanopateiktisinonimaieinagrupėmisir
yratarsitospačiõstrijųpriebalsiųšakniesskirtingos
variacijos(plg.ja zar, yajzir, yajzur–„nužudyti“),todėl
šiųsinonimųgausybėkartaisgalibūtilabaiapgaulin-
ga.Beje,karingumubeikraugeriškumugalimataip
patlengvaiapkaltintiirindeouropiečius–„baltapūkes
arijųbestijas“.Irjiesenovėjebuvoklajokliaigyvulių
augintojai,kuriekeldamiesiišvienosvietosįkitąkaip
skėriaisiaubdavoaplinkiniuskraštus.Tąpatgalima
pasakytiirapietiurkiškasmongolų-totoriųordas.
Kitavertus,kaikuriearabųkultūrosbruožai juos

aiškiaiatskirianuojųbroliųžydųirsusiejasusenovės
graikais,kurieyraindoeuropiečiai:matarabai,kaipir
senovėsgraikai,priklausovadinamųjųgėdos(irdrau-
gegarbės)kultūrųgrupei,ožydai–kaltės(nuodėmės)
kultūrųgrupei.JauHerodotasyrapastebėjęs,kad
arabailabaigerbiaištikimybę(III,8),otaijausavaime
yranuorodaįšiostautosgarbingumą.Tiesa,arabųir
senovėsgraikųgarbėssampratakiekskiriasi:graikai
garbęsuvokiakaipšlovę(kleos),kuriosžmogussavai-
meneturiirkuriąprivaloįgytididelėmispastangomis,
ypačpasižymėdamaskareirpolitinėjeveikloje,oarabai
garbęsuvokiakaipsavaiminęduotybę,kaipkiekvieno
individoproprium(šiągarbėssampratąneblogaiišreiš-
kialotyniškasžodishonor).Dėlšiostautiniocharakte-
rioypatybėsdaugumaarabųnegailestingaikeršijauž
savogarbėsįžeidimą.Nesunkusuvokti,kadpatiems
vakariečiamsyranenaudingavisąarabųetnosąkaltinti
barbariškumuiragresyvumu,nessuvokęesąkaltina-
minepagįstai,arabaikeršysužsavogarbėsįžeidimą,o
keršydamijieištiesųtapsagresyvūsirkraugeriški,tuo
tarpuvakariečiams,nepažįstantiemsarabųmentaliteto
irneskiriantiemspriežastiesnuopasekmės,atrodys,
kadarabųreakcijaįjiemsmetamuskaltinimustikpa-
tvirtinaišankstinįpožiūrįįjuos.
Suvokti,kadpolinkisįterorizmąirarabųtautybė

nėravidujaisusijędalykai,nesunkuprisiminusvals-
tybių,kuriaspasauliobendruomenėkaltinaterorizmo
rėmimu,sąrašą.Apsiribojętikišislamiškojofundamen-
talizmokildinamuterorizmuirpalikęnuošalyjetokias
valstybeskaipŠiaurėsKorėja,pamatysime,jogislamo
varduveikiančiųteroristiniųorganizacijųesamanetik
arabųkraštuose(Alžyre,Libijoje,Egipte,Palestinosau-
tonomijoje,Libane,Sirijoje,Irakeirt.t.),betirIrane,
Afganistane,Pakistane,Filipinuose,Indonezijojeirkai
kuriuosekituosenearabiškuosekraštuose.Irane,Afga-
nistaneirPakistanegyvenadaugiausiaindoeuropiečių
tautos(sunedidelėmistiurkųirdravidųmažumomis),o
FilipinuoseirIndonezijoje–daugiausiaaustroneziečių
tautos(suišeiviųišKinijos,IndijosirEuroposmažu-
momis).NuverstasisAfganistanoTalibanorežimas,
kaip irtebegyvuojantiajatolųteokratijaIrane–ti-

piški islamiškojoarijųfundamentalizmopavyzdžiai.
Talibanorežimasatstovavosunitų,oIranoteokrati-
ja–šiitųfundamentalizmui,irsunkupasakyti,kuris
jųnepakantesnis.AfganistanoirPakistanofanatikai
arijaiyranemažiaunuožmūsužsavotikėjimobrolius
semitus.Galimatikstebėtis,kaipPakistanoradikalai
nesiliaujaterorizuotikeliskartusdidesnęirgalinges-
nęužPakistanąIndiją,mėgindamiatplėštiKašmyrą,
oįsigijębranduolinįginklą(„islamobombą“)baudžiasi
HimalajųpriekalnėsesukeltinaująKurukšetrosmūšį.
Taibūtųbrolžudiškasarijų„tikratikių“karassuarijais
pagonimis.ŠiitinisIranofundamentalizmasyrapažen-
klintasdarirtradicinės,ikiislamiškosiosarijųpersų
religijos–zoroastrizmo,kitaiptariant,pagoniškosiosin-
doeuropiečiųmitologijos.Griežtasdualizmas,paremtas
pasaulioskirstymuįnuožmiaitarpusavyjekovojančias
gėrioirblogiostovyklas,savitaiatsispindiIranoajato-
lųnuostatojeviskąregėtijuodai-baltai,beatspalviųir
pustonių,ištisasvalstybes(visųpirmaJAV)paskelbiant
šėtonui(ogal–AngraMainyu?)tarnaujančiomisblogio
imperijomisbeišvaistantismirtinomisfatvomisneįti-
kusiemsintelektualams.Krikščionimstikraisaugiau
gyventikaikuriuosearabųkraštuose(Egipte,Libane,
Sirijoje,PalestinojeirJordanijoje)neiantaiFilipinuo-
seirIndonezijoje,kurislamofanatikaiaustroneziečiai
nevengiasusiteptirankųkrikščioniųkrauju.
Islamofanatikaiirteroristaigalibūtiįvairiųtautybių.

Betarpagrįstafanatizmuirnepakantumukaltintiislamą
apskritai?IslamaskaipreligijaatsiradoVIIa.pirmoje
pusėjeirdarikišimtmečiopabaigossuskiloįdaugybę
besivaržančiųsrovių.Radosidaugybėskirtingųšios
religijosirjosšventraščioKoranointerpretacijų,kurių
vienosbuvonuosaikiosirtolerantiškos,okitos–dau-
giauarmažiauradikaliosirnepakančios,skelbiančios
nuolatiniokarosunetikėliaisbūtinybę.Visdėltopatys
islamosimboliaiapibrėžiašiąreligijąnekaipkaroir
naikinimo,okaipramybėsirtaikosreligiją.Patsislamo
pavadinimas(isa lâm)yratospatšaknieskaipirsa lâm
„taika,ramybė“(sveikindamiesimusulmonai,panašiai
kaipiržydai(plg.hebr.šalom=ar.sa lâm),linkivieni
kitiemsbūtentramybėsirtaikos,onesveikatosarge-
rovės(„labo“)).Žodismus lim„musulmonas“,padarytas
išaktyviniodalyvionuosa lâm,reiškiapasiduodantį
AlachuiiratsiduodantįJovaliai.Turimamintyje,kad
žmogusatrandaramybęirtaikątikatsiduodamasDie-
vuikaipžymiaigalingesneibūtybei,taigiišsižadėdamas
savotuščiųambicijųirvaliosviskąpasiektiviensavo
patiesjėgomis.Žmogauspuikybėiryrasuvokiamakaip
karaspriešAlachą,okaižmogussuvokianegalįsšiokaro
laimėtiirpasiduodakaipšiamekaretarsipralaimėjęs
priešas,taisuvokiamakaipjoatsidavimasAlachovaliai
irdraugeatsivertimasįislamąkaipramybėsirtaikos
religiją.Žaliaislamospalvasimbolizuojaaugmenijos
vešlumą,derlingąoazędykumoje,obaltaspusmėnu-

nagliskardElis
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lis–gaiviąvakarovėsą,kuriateinaposvilinančiosdie-
nos,kainegailestingaikepinasaulė.Daugeliomiestųir
vietoviųarabųkraštuosepavadinimuoseryškižalumos,
derlingumo,gaiviosvėsossemantika(plg.SaudoArabijos
sostinėsEr-Rijadopavadinimą:riyâd.  reiškia„sodai“–tai
daugiskaitosformanuorau-d.at,rûd. at„sodas“).Susi-
daroįspūdis,kadbūtentislamoreligijabuvopašaukta
pakeistiįprastinįklajokliškųarabųgenčiųgyvenimo
būdą:pagoniškogyvenimodykumą,kuriąsimbolizavo
gyvenimaskarštojeirnederlingojedykumoje,–paversti
tikėjimoįvienąvisagalįDievąsodu,onuolatinęsumaištį
žmoniųsieloseirtuščiasambicijas,kuriosatsispindėdavo
nesibaigiančiuosegenčiųtarpusaviokaruosebeikerš-
toįstatyme,–ramybeirtaikasuvienytojevalstybėje.
Nepaprastąarabųkultūrossuklestėjimąpirmaisiais
šimtmečiaispoislamopriėmimoreikiasietibūtentsu
naująjataikosreligija.
TačiaujauVIIa.viduryjeatsiradoirfundamentalis-

tiniųislamosektų.Agresyviausiaišjųbuvokaridžitai
(sg.Khâri jî„karidžitas“pl.Kha wârij,kolekt.Khârijîyah;
nuoveiksm.kharaja–„išeiti,palikti (sc.pagrindinę
islamosrovę)“),ypačjossubsektaazrakitai5.Būtent
tuometiratsiradoislamoterorizmas,ojotaikiniutapo
patiužgimstantiislamocivilizacija.Karidžitairėmėsi
Koranoraide,pasmerkėvisusmalonumus,muziką,dailę
irbetkokiąprabangą.Azrakitųgaujosterorizavopietų
IrakąirgretimasPersijosprovincijas,kolpirmiesiems
Abasidųkalifamspavykonuslopintijųsiautėjimą.Tarp
azrakitųbūtaircharizmatiniųasmenybių:kaikurie
išjųparašėsolidžiųteisėsveikalųirpuikiospoezijos
(ypačpasižymėjopoetas,karysirteroristasKataris(Qa-
tarîibn-al-Fujâ )ah)).Kalifatoklestėjimometuislamo
fundamentalizmastebuvomarginalija,opagrindinė
islamocivilizacijossrovėsukūrėlabaiaukštąkultūrą,
kurikeletąšimtmečiųdaugelyjesričių(ypačfilosofijoje,
matematikoje,chemijoje,astronomijojeirmedicinoje)
smarkiailenkėEuropą.Šv.TomoAkviniečiofilosofijos
nebūtųnetikbeAristotelio,betirbeIbnSinos(Avi-
cenos)veikalų (jispirmasisnuodugniai išanalizavo
būties (egzistencijos) iresmės(esencijos)santykį ir
priėjoišvadą,jogDievoesmėsutampasuJobūtimi).
Vadinamojidviejųtiesųteorijaleidoplėtotifilosofiją
nepriklausomainuoteologijosirkraštutiniaisatvejais
vedėnetįtamtikrąmąstytojųintelektinįsusidvejinimą.
Kaipžinia,arabaiyraalgebrospradininkai(arabiškas
yrairšiomokslopavadinimas),ojųnuopelnuschemi-
jairodotokiearabųkalbosskoliniaiEuroposkalbose
kaipeliksyras(al-iksîr–„filosofinisakmuo“),alkoholis
(al-kuhl„stibiomilteliai“)iral che mi ja (al-kîmiyâ) „che-
mija“,paž.„Egipto(kmt)mokslas“).Beje,įdomupaste-

bėti,kaippasikeitėšiųarabiškųžodžiųreikšmėjiems
patekusįEuroposkalbas...Astronomijosklestėjimą
kalifateliudijanetiktokiemuspasiekęarabiškitermi-
naikaipazi mu tas, ze ni tas irnadyras,betirbeveikvisi
žvaigždžiųpavadinimai(išskyruskeliolikagraikiškų,
lotyniškųbeikilusiųiškitųkalbų),kuriųyraapietris
šimtus.Kalifatogydytojaikaikurias(ypačužkrečiamą-
sias)ligasmokėjogydytidaugefektyviauneijųkole-
gosEuropoje,osanitarinėssąlygosislamocivilizacijos
miestuosebuvožymiaigeresnės.Kalifatolaikųislamo
kultūrabuvonepakantibedievybei,tačiauvisaiskitais
atžvilgiaistoleravonetgididesnęfilosofiniųirteologinių
interpretacijųįvairovęneituometinėEuropa.Arabų
kalbaturispecialųžodįtolerancijaiįvardyti(ih.  ti mâl),
obūtitolerantiškamreiškiabūtinetikprotingam,bet

irgerammusulmonui.Gailestingumas(rah. mat, mar h. 
a mat, úa fa qat) iratlaidumas(magfirat,gufrân, (afû, 
sa mâh)–labaisvarbiossąvokosislamoetikoje.Gai-
lestingumas(rah. mat)būdingaspačiamAlachui,kuris
dažnaitiesiogirvadinamasGailestinguoju.
Taiginepakantumasiragresyvumasyrabūdingine

islamuikaiptokiam,ofundamentalistinėms,pažodi-
nėmsjointerpretacijoms.Sugebėjimasišmintingaiir
nuosaikiaiaiškintiKoranąirislamotradicijąpriklau-

mečetėje.Piešinysišmanuskripto„makam“.Xiiia.

Ara bic Ci vi li za tion [toliau–CE AC],vol.1:The Arab East,amsterdam:
djambatan,1966,p.289–291.
6„tikėjimą“reiškiantįžodįdîngalimaatpažintitokiuosevarduose

kaipsaladinas.

CivilizaCijųkonfliktasariblisogundymai?



104 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2002 / 3

sonetiknuotikėjimogilumoirdieviškojoįkvėpimo,
betirnuobendrojokultūroslygio.Nykstantkultūrai
irsmunkantcivilizacijaiatsirandapalankiossąlygos
netikislamo,tačiauirbetkurioskitosreligijospro-
fanacijaiirbarbarizacijai.Skurdas,neraštingumasir
socialinėsįtamposyrageriausiadirvaradikalizmui,o
betkuriosreligijosšventraštyjegeraipaieškojusgalima
rasticitatų,kurios,neteisingaiinterpretuojamosiriš-
plėštosiškonteksto,galitaptiįvairausplaukoreliginio
ekstremizmoideologiniupagrindu.Pvz., tradiciškai
skurdesnėseirmažiauišsivysčiusiosepietrytinėseJAV
valstijosedariršiandiengalimasutiktikrikščionių
fundamentalistų,Indijoje–hinduistųradikalų,oŠri
Lankoje–netgiekstremistųbudistų.
Aišku, labainorintgalimarasti faktų,„įrodančių“

islamoagresyvumą.Antai šios religijos tradicijoje
minimaslegendinismagiškaskardasDzual-fakaras
(Zûalfa qâr)sudviemsmaigaliais,kurisBadromūšy-
je(624m.)kaiplaimikispatekoįMahometorankasir
kurįvėliaupranašasperdavėsavožentuiAli.Antkar-
dobuvęsįrašas,kurisbaigėsitokiaisžodžiais:lâyuqtal 
Muslimbi-kâfir(„tenebūnanužudytasmusulmonasuž
netikėlį(t.y.užnetikėlionužudymą)“).Esąbetkuris
musulmonasturįsteisęžudytikitatikiusiružtaineturįs
susilauktiatpildo.VėliaubetkurispuikausDamasko
plienokardasgalėjobūtisimboliškaipavadintasDzu
al-fakaru,įrašantantjoposakįlâ sa y fa il lâ Z– ûalfa qâr
(„nėrakardo,išskyrusDzual-fakarą“),kurisstilistiškai
primenaislamiškąjįtikėjimoišpažinimąlâilâ ha il lâ )
Ilâh(„nėradievų,išskyrusDievą“).Šitaiptarsipatire-
ligijaleidžiairpašventinanetikėliųžudymą.Visdėlto
išpaskirųfaktųnegalimadarytiišvadųapieprigimtinį
islamoagresyvumą.Kalbantapiešventraščiuspravartu
prisiminti,jognetikėliaižudominetikKorane,betir
ST.NetirNTskaitomeJėzausžodžius:„Nemanykite,
jogašatėjauneštižemeiramybės.Ašatėjauneštine
ramybės,okalavijo.Atėjausukiršintisūnausprieštėvą,
dukterspriešmotinąirmarčiospriešanytą“(Mt10,
34–35).IšplėšęšiuosIšganytojožodžiusiškonteksto,
netinkamaiinterpretuodamiirpavertęjuoscentriniu
krikščionybėsteiginiu,meilėsreligijąlengvaipaverstu-
mekaroirneapykantosreligija.AčiūDievui,katalikų
tikėjimasyrajausavaimeapsaugotasnuofundamenta-

listiniųirekstremistiniųinterpretacijų,nesinstituciškai
centriniujoteiginiupripažįstamašv.Petroįpėdinystė,
todėlbūtentPetroįpėdiniaiturigaliąnustatytivisų
kitųŠv.Rašteaptinkamųteiginiųteologinįsvorį,visus
juosaiškindamiišmintingai,nuosaikiaiirkontekstua-
liai.Oislamas,priešingai,neturivieningoinstitucinio
centro,irperdėtasjoliberalumasradikaliųsroviųsavo
vidujeatžvilgiuatvedaįparadoksiškąsituaciją,kai
„nutrūkusinuograndinės“irįsigalėjusikurinorsradi-
kaliislamointerpretacijaimagrėstiabsoliučiuminties
laisvėsužgniaužimu,taippatnepakenčiamaasmeninio
irvisuomeniniogyvenimoreglamentacija.
Islamasįsakmiaipabrėžia,jogtikintysisprivalonuo-

lattobulėtiirkariautisusavoydomistarsipriešais.Ši
vidinėtikinčiojokovasusavonetobulumuišreiškiama
žodžiujihâd.Visųpirmataitikinčiojokovasusavopui-
kybe,kurijamtrukdosurastitikrąjąramybęirtaiką
(sa lâm).Taigidžihadas–netiekkarassukitais(netikė-
liais),kiekkarassusavimi,kuriotikslas–sielosramybė
irtaika.Islamofundamentalistai,nesuvokdamidžihado
esmės, jįeksteriorizuojairpaverčiaišoriškukaru,o
dvasiosatkaklumą–fanatizmu.Kadangiislamasypač
akcentuojadvasinioatkaklumo,tvirtumo,ištikimybės
irnepasidavimobūtinybę,blogaiinterpretuojamasjis
neišvengiamaivedaįfanatizmąirekstremizmą.Pa-
grindiniaitikėjimąįvardijantysarabiškižodžiaiyra
îmânirdîn6.Pirmasisišjų(îmân)tikėjimąapibrėžia
kaipnepajudinamątvirtumą,pastovumą,ištikimybę
savoreliginėmspažiūroms.Tikintysis(amîn, mu)min)
yrabūtent„tvirtasis“,„pastovusis“.Būtinapabrėžti,jog
maldųpabaigosžodis„amen“(hebr.âmên),liturginiame
kontekstereiškiantis„tebūnie!“,hebrajųkalbareiškia
„ištiesų,tikrai,tvirtai,beabejo“;jisyratospatsemitinės
šaknieskaipirarabųkalbosîmân.Taigimaldųklauzulę
amen „tebūnie!“reikiasuvoktitvirtumosemantikoskon-
tekste:„tebūnie=tebūnieįtvirtinta,įsteigta;teįsitvirti-
nabūtyjeirtikrovėjetai,kaspasakytatrapiaismaldos
žodžiais“.Jeitikėsimenostratinėmisrekonstrukcijomis,
minėtihebrajiškasirarabiškasžodžiaigiminingilotynų
kalbosma nçre„pasilikti“irgraikųkalbosmim nô (su
reduplikacija)„t.p.“7.PasitikėjimąAlachuirištikimy-
bęJamįvardijančiųarabiškųsinonimųyrairdaugiau
(si qat, i(tiqâd,i(timâd,s.idq,amânat,wafâ))8.Vienas

Al lâhgalibūtisudarytas iškontrahuotoarabiškodaiktavardžio ilâh 
„(d/d)ievas“,galbūtkilusioišsenosemitiškojoel„t.p.“suvokatyviniu
prefiksuhaarbaal (ha-ilâharbaal-ilâh).taigipirmiausiataibuvokrei -
pi nys, šau ki nysįdievą,oįprastujovardujisvirtotikvėliau,nykstant
pradinei,autentiškai(intencionaliajai)kreipiniofunkcijai.mėgindami
lietuviškaanalogijailiustruotišiokreipinioevoliucijąįtikrinįvardą,
galimeįsivaizduotikreipinio„odieve!“virsmąįtikrinįvardąOdie vas.
teigdamas,jogįdievąreikiakreiptis,onevienapiejįmąstyti,marti-
nasbuberisišesmėsnepasakoniekoteologiškaiarfilosofiškainauja,
tačiautiksliaiįvardijasemitiškajamreligingumuibūdingąkreipimosi,
maldosaspektą.

7Иллич-Свитыч, В. М.,Опыт сравнения ностратических языков: 
Сравнительный словарь, т. 1–3, Москва: Наука, 1971–1984, т. 2 (1976), с. 
51–52(nostratinėsrekonstrukcijosnr.287).anotilič-svityčiaus,pirminė
šiosnostratinėsšakniesreikšmėyra„liktivietoje,tvirtaistovėti“.indo-
europiečiųkalbose(lotynų,senovėsgraikų)įsivyravoreikšmė„pasilikti
(tojepačioje)vietoje“,osemitų-chamitųkalbose,bereikšmės„pasilikti“,
išsivystė(tiksliautariant,semantiškaimodifikavosiišpradinėsnostra-
tinės)darirgretutinė(vėliautapusipagrindine)reikšmė„būtitvirtam,
patikimam“(„tvir taistovėtivienojevietoje“→„būtitvirtam“).
8Patsarabiškasdievovardas„alachas“, jei tikėsimeviena iš jo

etimologijų(žr.CE AC, vol.1,p.35–36),nurodoįpasitikėjimodievu
irnuolatiniokreipimosiįjįbūtinybę:anotkaikuriųmokovų,vardas

nagliskardElis
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stipriausiųžodžių,išreiškiančių,užkietėjimątikėjime,
yrah.  a mas„nepajudinamastvirtumas“(plg. h.  um sat
„garbė(honor)“,h.  a mis„nepajudinamaitvirtas,drąsus,
veržlus“,ah.  mas „stiprus,tvirtas“, h.  a masat„vėžlys
(=gyvūnastvirtušarvu)“,–išveiksm.h.  a mas„troškinti
mėsą,supykdyti,suerzinti,įaistrinti;būtitvirtamsavo
tikėjimu,narsiammūšyje“).Tvirtumastikėjimežody-
jeh.  a mas ištiesųiškylasuryškiomiszelotiškumoir
netagresyvumokonotacijomis,tadnenuostabu,kadšį
žodį–klaidingaiinterpretuodamaislamodoktriną–pa-
sirinkovienaišpalestiniečiųteroristiniųorganizacijų
kaipsavopavadinimą.Beje,ArtimųjųRytųkonfliktas
niekaipnepajudaišmirtiestaškobūtenttodėl,kadkon-
fliktuojančiospusėstiesiogpsichologiškaiirkultūriškai
nepasiruošusioskompromisui:betkokiosnuolaidosir
gerosvaliosženklųparodymasbūtųsuvokiamaskaip
silpnumasirištižimas,kaipbaisiągėdąužtraukiantis
tvirtumo(h.  a mas)praradimas.
Kitos(darodioziškesnės)teroristinėsorganizacijos

pavadinimąskaitytoja(s)nesunkiaiįžvelgsarabiška-
mežodyjeqâ(idat(pl. qa wâ(id)„pagrindas,pjedestalas,
bazė,stovykla;(pagrindinė)taisyklė,principas,kanonas,
modelis,schema,metodas;sostinė“(plg.qâ(id–„tas,
kuris(nepajudinamai)įsitvirtinęs,įsikūręs,įsirengęs
bazęarstovyklą;gyventojas“).Astronominisšiožodžio
reprezentantas–Alkaidožvaigždės(DidžiosiosLokės
eta)pavadinimas(šižvaigždėžinomadarirBenetnašo
vardu).Kaipmatome,islamasbeiislamokultūraturi
irsavocivilizuotą,irbarbariškąpuses.Kitipanašiai
skambantys(nebūtinaigiminingi)arabiškižodžiaidvel-
kiajautamtikralikimoironija:qaid(pl.quyûd,aqyâd)
„grandinės,pančiai,raiščiai;sąsaja,susisiejimas,įsi-
pareigojimas,už(si)verbavimas;kontraktas,sutarties
dokumentas;pastanga,kruopštumas;apribojimas,tai-
syklė,norma“;kaid(pl.kiyâd)„klastingasplanas,apga-
vystė,pasala,klastingumas,piktumas;Dievobausmė
užklastingumą,pasalūniškumąirpriesaikosnesilaiky-
mą“.Tadarvertaskųstis,kadkaikamakysužrištosir
grandinėsantrankųirkojųpersunkios(turiugalvoje
kaikuriuosamerikiečiųbazėsKubojegyventojus)?..
Apielikimo(arveikiauAlacho)ironijąaškalbuneat-

sitiktinai.VienaKoranolegendapasakoja,kaipAlachas
iššviesossukūrėangelus,opotoišmolionulipdėAdomą
irpaskyrėjįbūtisavovietininku,t.y.kalifu(khalîfah).
VisiangelaipaklusoDievoįsakymuiparpultipriešAdo-
mą,išskyrusIblisą(Ib lîs;šisvardaskilęsišgr.diabolos
„šmeižikas“),t.y.Šėtoną,kurisatsisakėtaipadarytiir
buvoAlachoprakeiktas(Koranas,7, 11). Kaikuriesufijų
mistikaiIblisonepaklusimąAlachoįsakymuiaiškina
kaipjoištikimybęDievovaliaiirankstesniamįsakymui,
kadjokiasukurtabūtybėnebūtųgarbinamataip,kaip
Kūrėjas.Kitaiptariant,IblisasesąnepaklusoAlachui
dėlištikimybėsJam,tapdamasnetikpirmuojutikėjimo
kankiniu,betirpavyzdingomusulmonoetalonu.Kaip

žinia,centrinėislamodogmayrateiginys,jogAlachas
yravienuivienintelisDievas,neturintissaulygiųbū-
tybiųirdraugų.Šiądogmąišreiškiaterminastaw h. îd
„(Alacho)vienumas“.Visdėlto,kaipmatomeišKorano
legendos,pernelyggriežtailaikydamasisvienos–kadir
centrinės–tikėjimodogmos,vienasišangelųtapovel-
niu.Vadinasi,jaupačiameislamošventraštyjeįrašytas
griežtasperspėjimasnebūtifanatiškiems,sergėtisfun-
damentalizmoirekstremizmo,visuržinotisaiką.Taigi
Alachastarsisakomusulmonams:tikAšesuDievas
irmanevienątegarbinkite,betjeimanegarbindami
paniekinsitesavoartimą,nueisiteŠėtonokeliais;to-
dėlmane,Dievą,garbinkite,ožmogųgerbkite.Islamo
teroristai,laikantyssavegeresniaismusulmonaisuž
pačiusislamomokovus,suabsoliutinodogmosraidę,
kurinužudėirišniekinotūkstančiusnekaltųžmonių.
Jieįrodė,kadpasikeltiįšėtoniškąpuikybęgalimanet
garbinantDievą.Neveltuiteroristuspasmerkėvisos
autoritetingiausiosirįtakingiausiosulemos(sg.(ula
mâ))–islamoteologų(mulų)tarybos,tarpjųirlabiausiai
prestižinėal-AzharouniversitetoKaireulema.
Taiginėrajokiocivilizacijųkonflikto.Dėlterorizmo

nekaltineiamerikiečiaiarVakarųcivilizacija,neiarabai
kaiptauta,neiislamaskaipreligija,ovienkonkretūs
žmonės,kuriųtautybėbeireliginiaiįsitikinimainėra
esminisdalykas.Jieirsusilauksatpildobūtentkaip
teroristaiirekstremistai,onekaiparabaiirmusulmo-
nai.Islamasnėrakokianorsbarbariškapraeitieslaikų
religija,kurinesuderinamasušiuolaikinecivilizacija.
TokiosislamiškosšalyskaipMalaizijairBrunėjusmo-
dernizuojasidaugsparčiauneikaikuriosEuroposšalys.
TeroristųatakąpriešPasaulioprekyboscentrąNiujorke
reikiavertintikaipaklopykčioirnepakantumosvetimai
kultūraiproveržį,onekaiptariamomusulmonųpavydo
Vakaramsišraišką.Matdaugeliuatžvilgiųpavydėti
tarsiirnėrako:paradoksalu,betaukščiausipasaulio
dangoraižiaistovėjotoligražuneVakaruose;islamiškoje
Malaizijojestūksantys452maukščioPetronoBokštai
(PetronasTowers)buvoirtebėraaukštesninetikuž
412maukščioBokštusdvynius,betiružaukščiausią
JAV443mSearsoBokštąČikagoje.Tadnėrakonflikto
tarpkrikščioniųirmusulmonų,tarpVakarųirislamo
civilizacijų.YratikšėtoniškiIblisogundymai.Beje,
žodį„Ibliso“čiavartojunetiksubjektokilmininko,bet
irobjektokilmininkoreikšme.Matmusgundonetik
Iblisas:mesapskritaiesamegundomi(tiksliautariant,
išbandomi)taip,tarsimuspranokstantijėgatyrinėtų,
artiknepakartosimeišpuikusioangelo,vėliautapusio
Šėtonu,klaidos.Beto,gundominetikmusulmonai.
Gundomiyrairkrikščionysbeivisivakariečiai:jeigujie
musulmonųasmenyjeneįžvelgssavoartimo,nematys
juosežmonių,topatiesAdomopalikuonių,pasmerkdami
juosvienužpriklausymąkitaireligijaiarkitaitautai,
jietaippatsusilauksIblisolikimo.

CivilizaCijųkonfliktasariblisogundymai?
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Lietuvos leidėjųasociacijosduome
nimis,pagalparduotųegzempliorių
Vilniausknygųmugėjeskaičiųpirmą
vietąužima„Visuotinėslietuviųencik
lopedijos“Itomas(800egz.).Šisfaktas
tuonuostabesnis,kaddidžiausia iš
visųyrairšiosknygoskaina–95Lt.
Visuotinėenciklopedijatolipralenkė
„HarįPoterį“beinepalygintipiges
nesmedicinosiršunųenciklopedijas.
Šiosenciklopedijospasirodymasbuvo
palydėtasitindideliųiškilmiųbei,ne
abejotina,yravertinamaskaipvienas
didžiausiųmokslinių irkultūrinių
nepriklausomosLietuvospasiekimų.
Nepaisantto,užmojisleistinaująvi
suotinęlietuviųenciklopedijąXXIa.
pradžiojeatrodoveikiauabsurdiškas
negudidingas.
Tokiosvisuotinėsenciklopedijos,

kokią turimešiandien, idėjagimė
Naujaisiaisamžiaisbeidažniausiai
siejamasuDiderot En cyc lopйdie ou 
Dic tion nai re rai sonnй des scien ces, 
des arts et des mйtierspasirodymu.
Nederėtųpamiršti, jogšiosenciklo
pedijosatsiradimąpaskatino idėja
sekuliariaimoksliškaiperaiškinti
pasaulį.Jisiekėnepateikti„objek
tyvias“žiniasapiepasaulį,oturimas
žiniaspateiktitaip,kadjosformuotų
visuomenėsnuomonębeikeistųskai
tančiųjųpasaulėžiūrą.Neatsitiktinai
1752m.vasarį,pasirodžiusdviem
Diderotenciklopedijostomams, jos
leidimasbuvosustabdytas, encik
lopediją įvertinuskaipšmeižiančią
karaliausvaldžiąirreligiją.Šiencik
lopedija,galiausiaiišėjusipogriežtos
patiesDiderotcenzūros,dažniausiai
būdavonegiriama,opravardžiuoja
machaosu,niekybe,Babeliobokštu,
netvarkosirdestrukcijospadariniuir

AkAdemybė

„Visuotinė lietuvių enciklopedija“:  
amžinybės įtvaras

TomasDaugIrDas

jos“grūdasbeikokiusvisuomenėsir
epochosporeikiusjisatliepia?
Šienciklopedijaneretaipristatoma

taip,tarsibūtųatsiradusiplyname
žinojimolauke,visuomenėje,kurio
jenevertinamosžmogausvertybės,
tarsibūtųkokianaujavisuotinė ir
išskirtinėžinojimopradžia.galbūt
enciklopedijos leidėjai irnenorėtų
pripažinti,tačiaugyvenamevisuotinės
informacijosamžiuje,kaifundamenta
lūsmoksliniaiatradimainepaprastai
reti irreikalaujaypatingųžinojimo
pastangų.Tačiauinformacijosapie
įvykius,reiškiniusiratradimuspa
ieškabeisuradimasyrapersmelkęs
kiekvienomūsųkasdienybę.
Šiandienpradėti leistivisuotinę

enciklopedijąreiškiaišpatpradžių
nusiteikti techniniamkompiliaci
niamdarbui,ieškantinformacijosjau
XVIIIa.enciklopedijose.Tiktaipgali
būti įgyvendintaambicijaaprašyti
visasgyvenimosritis irmokslo lai
mėjimus.Kompiliuotosenciklopedijos
pradėjorastisnuopatpirmųjųjųlei
dimometų,tačiaukažinarįjaskada
norsbuvožiūrimakaip į „tautinės
brandos“išraišką.Nebentjomisbū
davosiekiama,pasitelkusjauturimas
žinias,išreikštiišskirtinesvertybines
arpasaulėžiūrinesnuostatas.Vienin
telėmūsųenciklopedijoje įnuosta

tąpanašiužmačiayra
„primaišyti“ketvirtadalį
lituanistinėsmedžiagos,
kad,kitaipnegukitose
visuotinėseenciklope
dijose,gretainformaci
josapieagnadellomūšį
Italijojesužinotume ir
apieagluonėnųkaimą
Klaipėdosrajone.

pan.Įjąžvelgtakaipįnebrandųsiekį
įneštisumaištį įžmoniųgalvojimą.
Visuotiniopasauliopaaiškinimoidėja
tuometutoligražunebuvoneutrali,
osiekėžinojimuperkeistižmogųbei
visuomenę.
Ideologiškaineutralių, turimas

moksložiniassusistemintisiekian
čiųenciklopedijųleidimassuklestėjo
vėliau,XIXa.,–epochoje,kaitikėta
mokslopažangabeigalimybevisiškai
pažintipasaulį.Tuometubuvopradė
tos leistiarbapakartotinai leistos
tokiosvisuotinėsenciklopedijoskaip:
Cham ber’s En cyc lo pa e dia,New Ame ri
can Cyc lo pa e dia,A. J. Joh nson’s New 
Uni ver sal Cyc lo pa e dia,En cyc lo pa e dia 
Ame ri ca na, In ter na tio nal Cyc lo pa e dia,
En cyc lo pa e dia Met ro po li ta nair,žino
ma,The En cyc lo pa e dia Bri tan ni ca.
Kaiptikpastaroji,perporąsavogyva
vimošimtmečiųsusilaukusigausybės
leidimų, iresanti,anot„Visuotinės
lietuviųenciklopedijos“mokslinėsre
dakcinėstarybospirmininkodr.Juozo
Tumelio,visopasaulioenciklopedijų
etalonas.
Neabejotina,jogXIXa.šiosencik

lopedijosištiesųbuvoitinsvarbios,
nes tik josemokslinėbeiplatesnė
kultūrinėvisuomenėgalėjoatrasti
sistemingasžiniasapiepasaulį.Per
ilgusgyvavimometuspamažuįgijo
aiškiusbruožusirjųver
tybinisveidas, jos įgavo
svorįvisuomenėje,peržen
gėbetkokiasnacionalines
ribasbeigalėjodidžiuotis
žymiausiųpasauliomoks
lininkųįnašu.oįkokią
mokslinęirkultūrinęter
pękrentapirmasis„Visuo
tinėslietuviųenciklopedi
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AkAdemybė

Informacijosklestėjimasgalimas
tiksužlugusvisuotiniosistemingo
moksloidėjai.Kaiptiktaiiryraįvy
kęšiandien.mokslasspecializavęsis
taip, jognesusikalbanetgretimų
sričiųspecialistai, informacijaapie
aktualiausiusįvykiusišplintažaibiš
kai,šaliatradiciniųbendrijųklesti
gausybėmažų,stambūskultūriniai
vienetaiskyla įnesuskaičiuojamas
subkultūras,asmeninės,visuome
ninėsbeikultūrinės identifikacijos
klausimaitampavienisvarbiausiųir
gyvybiškiausių.Netnepatoguklausti,
kokįžinojimąšiojesituacijoje,kokius
atsakymusįsvarbiausiusšiandienos
klausimuspasiūlonaujoji„Visuotinė
lietuviųenciklopedija“.
Kąirkalbėtiapievisdarintensy

viusvisuomenės,mąstymopokyčius,
vykstančiusLietuvosvisuomenėje
bei lydimus itinspartaus istorijos,
vertybių,krikščionybės„atgavimo“.
Kokiasgairesjaigalipasiūlytišien
ciklopedija,kokįnaująžinojimąjigali
skleisti?Jojenėsužiburiunerasime
aiškiųvertybiniųistoriniųnuostatų,
bekuriųnetikapievisuotinę,betir
apie„visuotinę“lituanistinęenciklope
dijąsvajotibūtųpernelygįžūlu.Nors
akivaizdu,kadkaiptiklituanistinės
enciklopedijos,išleidėjųneabejotinai
reikalaujančiosdaugdidesniųpa
stangųuž„visuotinę“,mumsšiandien
labiausiaiirreikia.
Tiesa, savoveiklos ir tikslųne

adekvatumąpasikeitusiemslaikams
leidėjai„kompensuoja“enciklopedijoje
pateikdaminaujausiąinformaciją.Ta
čiaukaiptikši„karščiausia“informa
cijakelianuostabą,jeinepašaipą.Štai
atsivertęstraipsnį „afganistanas“,
aptinkamepaskutinįšalies istoriją
aptariantįsakinį:„Talibamsatsisa
kiusišduoti[...]osamąbinLadeną,
JaV1007pradėjobombarduoti jų
kariniusobjektus“.Jeitikėsimešia
fiksuota„informacija“,irpo10metų
turėsimevisąteisęmanyti,kadJaV
„šiandienbombarduoja“kariniusta
libųobjektus.
Nemažiauįdomiinformacijairapie

PrezidentąValdąadamkų:„stiprina
Lietuvos integraciją įVakarųdem.

valstybiųtarpt.organizacijas,iškėlė
spartausšaliesmodernizavimoidėją
irnuosekliairemiajosįgyvendinimą“.
Tikėtina, jogši informacijabustei
singairpotrejųmetų,tačiauvisiškai
klaidinantipošešerių,tada,kainėra
netkosvajotiturėsiantvisusencik
lopedijostomus.Tokiosvienadienės
žinios„amžinoje“knyginėjeformoje
daraiškiaurodo,kadenciklopedijos
leidėjaivisaipraradę laikopojūtį.
Šiandien, informacijosamžiuje, įsi
vaizduojama irpateisinamatik ta
visuotinėinformacija,kurigalibūti
reguliariaiatnaujinamabeikurios
viešinimuinereikia lėšų, įdedamų
knyginiamstomamspublikuoti.
Daugelispriekaištųnetik„Visuo

tinei lietuviųenciklopedijai“,bet ir
pačiaijosidėjainegaliotų,jeijossu
darytojainebūtųpamiršębeibūtų
įsipareigodamiaratsiribodamipriėmę
faktą,kad jaubūtavisuotinių lie
tuviškųenciklopedijų,kadšinėranei
nauja,neipirma,kadesamanetdvi
ejųvisuotinėsenciklopedijosleidimo
Lietuvojetradicijų.Išeivijojeišleista
„Lietuviųenciklopedija“bei1976m.
pradėta leistisovietinė josatsvara
„Lietuviškojitarybinėenciklopedija“
plėtojoaiškiasvertybinesnuostatas
beikėlėaiškiustikslus.
BostoneleistosiosenciklopedijosI

tomevyriausiasisredaktoriusVaclo
vasBiržiškanurodo,kadlietuviškoji
knygaokupacijossąlygomisvisuomet
buvusiginklas.Enciklopedijos lei
dėjainumatoateitį,kaiLietuvabus
nepriklausoma,neskaiptiktadašis
leidinysįteiksiąs„atgijusiaitautaiį
rankasiršaltinįžiniųapietai,kuo
gyvenolaisvajamepasaulyjeišsklai
dytiejisūnūsirdukterys,taippatir
kitoslaisvosiostautostuolaiku,kada
patiLietuvabuvograndinėmisapkal
tairvisakraujupaplūdusi“.Kaiptik
tojejųišsvajotojeateityješiandienir
gyvename.mesvisi,betnedabartinės
enciklopedijos leidėjai,kuriesiekia
„pateiktidaugiaužiniųapietai,kas
buvonutylėtairiškraipytasovietinės
okupacijosmetais“,beikuriųveiklos
įsipareigojantisąsajasuankstesniąja
enciklopedijaprašyteprašosi.Juolab

kadirBostonoenciklopedijasuvoktina
kaiptiesioginėNepriklausomojeLie
tuvojeleistos„Lietuviškosiosencik
lopedijos“įpėdinė.Nepriklausomybė
naujajai„Visuotineilietuviųenciklo
pedijai“nėrajoksvertybinisatspirties
taškas,tikprogaatsirasti.
akivaizdžiosidėjosvedamibuvoir

„Lietuviškosiostarybinėsenciklopedi
jos“,lietuviško„Didžiosiostarybinės
enciklopedijos“varianto,leidėjai.Joje
buvosiekiamataipatrinktiirpateikti
informaciją,kadji„sudarytųžiniųapie
pasaulįsistemą,padedančiąformuoti
mokslinęmaterialistinępasaulėžiūrą,
ugdytisocialistinįinternacionalizmą,
tarybinįpatriotizmą“.Šiandienpri
statantnaująjąenciklopedijądžiau
giamasi,kad„tarybinė“pateikusiitin
vertingųžiniųapiepasaulįištiksliųjų
mokslųsrities,norsirneišvengiamai
iškreipusihumanitariniusbeivisuo
menęliečiančiusdalykus.Noromne
noromperšasimintis,jogneišsakoma
naujosiosenciklopedijosnuostatayra
pateikti„pataisytą“,deideologizuotą
kaiptikšiosenciklopedijosvariantą.
Taipaaiškintųvertybinįbespalviš
kumąbei „rusiškosios“medžiagos
dominavimą,kuriaispasižyminau
jasiskūrinys.
„Visuotinės lietuviųenciklopedi

jos“, turinčiosneaiškius laikinius,
tradiciniusbeivertybiniussaitus,
prenumeratoriųirpirkėjųgausabei
sukeltasiškilmingųminėjimųšurmu
lysliudijanevienleidėjųatotrūkįnuo
realybės.Taipirmiausiaprikišamai
parodomūsųvisuomenėsbuvojimą
anapusinformacijosamžiaus.Links
tamabesąlygiškaipasitikėtisunkia,
daugiatome,brangia„knyga“,sutei
kiančiaabejotinosvertėsbeiišlieka
mumoinformacijąapiepasaulį,one
moderniomisirtobulėjančiomis,daug
pigesnėmisinformacijospaieškossis
temomis.Enciklopedijospopuliarumas
liudijairmūsųvisuomenėsvertybinį
inertiškumą.Pasirodo,senokaiįvykęs
kritiškaspraeitiesbei jos tvarinių
įvertinimasbeveiknepaveikęsmūsų
ateitiesnuostatų.Dvylikaimetųpra
ėjuspoNepriklausomybėsatkūrimo
visdargyvenameanapuslaiko... 
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Vasario21d.sukako100metų,kaigimėmenoirliteratūroskriti
kas,publicistasirdramaturgas,pedagogasirvisuomenėsveikėjas
JonasGrinius(1902–1980).GimęsŠiaurėsLietuvoje(Giminėnų
kaime,Joniškiovalsčiuje,Šiauliųapskrityje)amatininkošeimoje,
baigėLietuvosuniversitetąKaune(1926),studijasgilinoSorbonos
irGrenobliouniversitetuosePrancūzijoje(1926–1929).Paryžiuje
susipažinęssupoetuOskaruMilašiumi,parašėirapgynėdaktaro
disertaciją„O.Milašiuspoetas“(1929).ProfesoriavoVytautoDi
džiojouniversitete,dėstėestetiką,menoteoriją,prancūzųliteratū
rą.Patyręspolitinioemigrantodalią,Griniussavokūrybingiausią
gyvenimodalįpraleidoatplėštasnuoakademiniodarboirlietuvių
kultūrosšaltinių.Tačiauegzodokultūriniamegyvenimereiškėsi
aktyviai–įdėmiaisekėliteratūrosirkultūrosprocesątiekišeivijo
je,tiekokupuotojeLietuvoje,skelbėstraipsniusspaudoje,skaitė
paskaitas,rašėlietuvių,vokiečių,prancūzųenciklopediniuoselei
diniuose,dalyvavoBonosBaltųtyrimoinstitutoveikloje,mokslo
darbųserijojeAc ta Ins ti tu ti Bal ti cipublikavokaikuriassavostudijas
vokiečiųkalba.DPlaikotarpiu,neturėdamassąlygųdirbtimoks
liniodarbo,buvoatsidėjęsdramineikūrybai.Uždramą„Gulbės
giesmė“(apieBarborąRadvilaitę)1963m.Griniuibuvopaskirta
Lietuviųrašytojųdraugijospremija.Jodramosveikalai(„Žiurkių
kamera“,„Stellamaris“,„Gulbėsgiesmė“etc.)buvostatomiišeivių
JAV,Australijoje,Vokietijoje.
SvarbiausiGriniausdarbai–pirmojilietuviškamenofilosofijos

knyga„Grožisirmenas“(1938,antrasleid.1983),menotyrosstudi
jos„Vilniausmenopaminklai“(1940,antrasleid.1992),„Lietuvių
kryžiaiirkoplytėlės“(1970),literatūrologijosdarbai„O.Milašius
poetas“ (1930),„Putino lyrika“ (1932),„Visuotinė literatūra“ (2
t.,kartusuJuozuAmbrazevičiumirAntanuVaičiulaičiu;keturi
leid.prieškarioLietuvoje,penktas–1991),„Veidaiirproblemos
lietuvių literatūroje“ (t.1,1973, t.2,1977) irkt.Periodikoje ir
rankraščiuoseyralikędešimtysstraipsniųbeistudijų,netilpusiųį
knygas.Dėmesionusipelnoturiningasirkultūrosistorijaivertingas
Griniausepistolinispalikimas.
LietuvosvyriausybėsirKaunosavivaldybėsrūpesčiu,Griniaus

irjožmonosAlinospalaikai1998m.buvoperkeltiįLietuvąirpa
laidotiKaunoPetrašiūnųkapinėse.
JonoGriniauspalikimąatidžiautekopastudijuotiVilniausuni

versitetoKaunohumanitariniamefakultete (1983–1987).Vėliau
turėjauprogoskeletąkartų(1990,1994,etc.)ilgesnįartrumpes
nį laikąpadirbėtiGriniausarchyveMiunchene, jonašleiAlinai
Grinienei(1916–1998)pakvietus.Esusukaupęsdaugmedžiagos
Griniausmonografijai,kuriąbuvaupradėjęsrašytidarAtgimimo
priešaušriu,betdėlįvairiųaplinkybiųligišiolnegalėjaujosbaigti.
Griniaus100metispaskatinogrįžtipriepradėtodarbo.
Pažymint iškiliąmenotyrininko ir literatūroskritikosukaktį,

čiaskelbiamaspluoštasatsiminimųapieGriniųišstudijųprieškario
Kaunouniversitetelaikų.Juospateikėšiandienjauamžinybėniškelia
vęžmonės–pedagogas,SibirotremtinysJuozasMičiulis,istorikė
OnaGirčytėMaksimaitienė,vertėjasirrašytojasDominykasUrbas
beirašytojoJuozoPaukštelionašlėBronėPaukštelienė.

Vid man tas Va liu šai tis

Kar tu dir bo me „At ei ties“ re dak ci jo je
JUOzASMičiULiS

Lietuvosuniversitetepradėjaustudijuotipusmečiu
anksčiauužJonąGrinių–ašjaudalyvavauUniversiteto
atidarymoiškilmėse1922m.vasario16d.,oGrinius
atvažiavo įKaunąstudijuoti1922m.rudenį.Gerai
prisimenuiškilmingąUniversitetoatidarymą,kuriame
dalyvavovisosLietuvospartijos(tuometuvaldėkoali
cinėvyriausybė).PirmasiskalbėjotuometinisLietuvos
RespublikosprezidentasAleksandrasStulginskis,po
to–visųpartijųlyderiai:krikščioniųdemokratų–My
kolasKrupavičius,valstiečiųliaudininkų–dr.Kazys
Grinius,socialdemokratų–SteponasKairys1.Paskui
žodįtarėmokslininkai:prof.VincasČepinskis2,senelis
AdomasJakštasirkt.Pirmurektoriumbuvoišrinktas
TechnikosfakultetoprofesoriusJonasŠimkus3.Jispa
kvietėvisusstudentus,kiekvienampaspaudėrankąir
priėmėįUniversitetą.Bepigubuvotadakiekvienąpa
sveikinti,kaimūsų,studentų,buvogalpusantrošimto...
Taigipadavėkiekvienamrankąirprasidėjomokslas.
Ikibirželiomėnesioišėjomdarvisąsemestrą.
Neprisimenu,kaipsusipažinausuJonuGrinium–ar

Palangoje1922m.vasarą,kaitentrumpaivasarojau,
artųpačiųmetųrudenįUniversitete?..Betbendrų
reikalųturėjomišpatkarto.Norsjisbuvoliteratas,o
aš–pedagogas,tačiaubendrųpaskaitųbuvoaibės.Tik
specialiųliteratūroskursųašnelankydavau,oGrinius,
žinoma,nebūdavopedagogamsprivalomosepaskaitose
–lotynų,graikųkalbosirpan.Betbendrųdalykųbuvo
daugiauneguspecialiųjų,todėlmuduturėjomužtekti
naiprogųartimiaususipažinti.
1922m.pabaigojeašbuvaupakviestasredaguoti

„Ateitį“.Paskutinistųmetųnumeris,t.y.7–8,išėjo
jaumanoredaguotas.Taismetaisperkelisnumerius
„Ateityje“buvoskelbiamailgokaGriniausapysaka„Me
siana“,kuriospabaigą,perėmęslaikraščioredagavimą,

JonoGriniaus100-mečiui

ATSiMiniMAiAPiEJOnąGRinių

1SteponasKairys(1878–1964)–inžinierius,politikas,publicistas,
profesorius,Vasario16osiosaktosignataras,vienassocialdemokratų
partijosautoritetų.

2Vincasčepinskis(1871–1940)–fizikas,pedagogas,visuomenės
veikėjas,universitetorektorius (1923–1924;1929–1933),švietimo
ministras(1926).
3JonasŠimkus(1873–1944)–chemijosprofesorius,valstybėskūri

mosimetais(1918–1922)–prekybosirpramonėsbeikraštoapsaugos
ministras,pirmasisLietuvosuniversitetorektorius(1922–1923).
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radauredakcijojeirįdėjauįtą7–8numerį.Jau1922m.
GriniussuJ.Steponavičiumiėmėsitvarkyti„Ateities“
administraciniusreikalus,kuriebuvogerokaipairę
(1922m.„Ateitis“išeidavokas2–3mėnesius,plonais,
dažnaidubliuotais32puslapiųsąsiuvinėliais).
Bendrospastangosdavėrezultatų:nuo1923m.sausio

„Ateitis“pradėjoeitireguliariai,kartąpermėnesį,ir
ne32,o64puslapių.Taibuvonepaprastasįvykis,nes,
perėmęs„Ateitį“,laikraštįradauapverktinospadėties:
stokojobendradarbių,prenumeratorių,buvopašlijusi
finansinėpadėtis.Trūkomedžiagos,todėlišpradžiųte
kodėtiirmenkesniųdalykėlių.Prašydavaustraipsnių
„Ateičiai“išŠveicarijoslietuviųstudentų,kuriebuvo
susibūrę„Rūtos“draugijoje,prašiaubendradarbiauti
Berlynolietuviusstudentus.Vienąkitąstraipsnįpa
rašydavoirLietuvosuniversitetostudentaiarbanet
profesoriai–PranasKuraitis,MečislovasReinys,Pra
nasPenkauskas4,JuozasEretas.
Greitaipradėjautikėti,kad„Ateitis“eis.Taipirbuvo.

Griniuitaippat„Ateities“reikalaibuvoartimijaunuo
gimnazijoslaikų.JauišŠiauliųjisrašėkorespondenci
jas„Ateičiai“,skelbėsavokūrybą,įstojęsįuniversitetą,
ėmėsienergingoadministravimo.
Griniusparašydavogerusaplin
kraščiusirįvairiusraštuskuopoms.
Pažymėdavo,kadsurengtųvakarą,
parinktųaukų„Ateities“naudaiir
pan.Tadpalygintipertrumpąlai
kąmumspasisekėprenumeratorių
skaičiųpadidintinuoporosšimtų
ikibeveiktrijųtūkstančių!
ApskritaiGriniusbuvolabaiveik

lus–nelaukėkadakasjįparagins:
pats judėjo,rodėvidinęenergiją,
buvo iniciatyvus irsumanus.Už
neveiklumąjispatsgalėjokitądrau
giškaipabarti.Smagusbuvo tuo
atžvilgiu.TodėlmatydamasGri
niausdarirliteratūrinįnuovokumą,
1923m.pradžiojepakviečiaujįtvar
kyti „Ateities“ literatūrosskyrių.
Laikraščiuiišaugusiki64puslapių
irreguliarausperiodiškumo,vienam
tvarkytisredakcijoje,neapleidžiant
tiesioginiųstudijųuniversitete,jaubuvosunku.Todėl
čiapirmasmanopagalbininkasirbuvoJonasGrinius.
Literatūrosskyriųjisredagavogerai.Čiajauašvi

siškaijuopasitikėjau(literatūrąmenkiauirišmaniau),
todėlliteratūrosskyriųGriniustvarkė,galimasaky
ti,nepriklausomai.Jisrašėirkritikas, irredakcijos

atsakymus,irkūrybąįvertindavo,irteatrospektaklių
recenzijasrašė.Teatrąjismėgo.Ypačgerą„uoslę“tu
rėjoplagiatui.Būdavo,atsiunčiamokiniainurašytų
eilėraščių.Griniustuojauatpažindavo,išnarpliodavo
dalykąiratsakydavonurašinėtojui.Gabumųiškarto
parodė.Ašrašydavaumažiau,nebuvauliteratas.Su
rinkdavauirparuošdavaumedžiagą,perskaitydavau
korektūras,dėjauskelbimus.Medžiagosrinktiniekas
nepadėjo,taibuvoredaktoriausrūpestis.
Būdavoirsunkiųdienų.„Ateitį“spausdinome„Rai

dės“spaustuvėje.Pasitaikydavo,kadtrūkstaporosar
trijųšimtųlitų,kartais–penkiųšimtų.„Raidė“ne
spausdina.TenbuvotoksStikliusStikliorius5,dabar
joatsiminimaipaskelbti,kaipPetroCvirkosknygeles
rinko...TaitasStiklioriusirnespausdina,kolpinigų
trūksta.Oiškurpaimsi,kaijųnėra?Ėjaupasdidžiuo
siusžmones,mecenatus–pagalbos.VyskupasReinys
atsisakėpagelbėt.Sakė:„kišenėjetiekpinigųneturiu,o
vekseliųžyruotnegaliu“.Pasielgėgaspadoriškai.Nuei
nupasKuraitį–jokioskalbos:turiuneturiu–žyruoju.
Irpaskuinueinupastokįseną,prieškarinį,carolaikų
ateitininkąDulskį.Jisbuvobankodirektorius(neval

dytojas,otarnautojas).Irtasnepaisydamas„turiuar
neturiu“pasirašovekselįirmaneišgelbsti.Ašnunešu
tuosvekselius,Stiklioriusbaisiaipatenkintas,„Atei
tis“eina...Beje,pinigusvėliaugrąžinauirKuraičiui,
irDulskiui,surinkęsiš„Ateities“.Anųlaikųgyvenimo
vaizdelis...

4PranasPenkauskas(1889–1950)–prelatas,istorikas,Kaunokunigų
seminarijosrektorius,LU(vėliauVDU)Teologijosfilosofijosfakulteto
viduramžiųbažnyčiosistorijoskatedrosvedėjas.

5KostasStiklius (1880–1962)–knygnešys,spaudosdarbininkas,
savamokslisliaudiesšvietėjas.

AteitininkųgegužinėPaštavoje.iškairės:JonasGrinius,sesuoCecilijaGriniūtė,
dešinėje–prel.PranasKuraitis
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AsmeniškaisuGriniumartimaidraugavom,buvom
vienaskitamganaatviri.Netperpertraukastarppa
skaitųUniversitetokoridoriaisdažnaivaikščiodavom
drauge.Pasikalbėdavomirintymiau–jismanapiesavo
meilę,ašjamapiesavo...
Gyvenaumiestopakrašty,visaiprieAleksotokapinių.

OAleksotebuvopavasarininkųkuopa.Kaipstudentas,
tąkuopąturėjaupašefuoti.To
jekuopojebuvotokiamergaitė
PetrutėStorpirštytė.Griniusją
buvo jaupastebėjęs,matydavo
ateinančią įŠaričiųbažnyčią
Laisvėsalėjoskieme.Griniusgy
venomarijonųbendrabutyje,tai
persavolangągražiaimatydavo
tąbažnytėlę,odrauge–įeinan
čiusirišeinančiusmaldininkus.
TadPetrutęjambūdavopatogu
pastebėtiprolangą,kaišieidama
įpamokasužsukdavoįbažnyčią
pasimelsti.Betsusipažinti jam
nebuvokaip.
Kelis sykiussumanimGri

niusbuvoatėjęsįpavasarinin
kųkuopossusirinkimus,kurie
vykdavoparapijos salėjeprie
Aleksotobažnyčios.Prašėma
ne,kadsupažindinčiau,betvis
nesusidarėgerosprogos.Tačiau
StorpirštytėjautėGriniaussim
patiją.Pagaliaubuvosumanytasvakarėlis ir tame
vakarėlyjeašturėjaujuossupažindinti.Atėjomevisi
trys,betsupažindintimanjųneteko.Vykstantšokiams
arpertraukosmetu,Petrutėėmėirišėjovienaišsalės,
matyt,pasivaikščioti.ČiaJonasneišlaikė–nuėjoprie
josirpatssusipažino.Vėliaumansakė,kad,girdi,jo
tėvaitaipsusipažino,niekienonesupažindinti,taiir
jisšitaip.Vėliaujiedususitikdavoirgražiaidraugavo.
PriešišvykdamasįPrancūziją,klausė:„Kokįgalėčiaujai
atminimąpadaryti?“Išvažiuodamasnupirkokryželįsu
grandinėle,kaipištikimybėsženklą,irpadovanojo.Aš
maniau,kadjietikraigražiaigyvens,betvėliau,kaijau
dirbauprovincijoje,išgirdau,kadGriniusvedėkitą.
TarpGriniausirSalomėjosNėriesniekonepastebėjau.

Jeibūtųkasbuvę,Jonasmanbūtųpasipasakojęs.Apie
Petrutęjismanlabaiviskąpatikėjo.OsuSalomėjatai
tikraijauniekonegalėjobūti.
Prisimenuapsilankymuspasprof.Kuraitį.Pasjįsu

Griniumateidavomedažnokai.Pavasariop,kainebūdavo
šalčių,užsukdavomkartaisirporąkartųpersavaitę,

norsbūdavo,kadužeidavomirperdvisavaiteskartą,
irrečiau.Paprastaiaplankydavomprofesoriųmaždaug
vakarienėsmetu.Tadirmuspavaišindavo–atidarydavo
dėžutęžuvelių(šprotusGriniuslabaimėgo),pripildavo
stiklinęarbatos.Suprantama,taibūdavostudentiškos
vaišės,bejokioalkoholio.Vakarieniaudavombūtinai
stati,prietokiosenoviniobufeto–„sekretero“.Taip

bevakarieniaudamiirpasišnekė
davom.Labaigilių,rimtųtemų
nelukštendavom,kalbėdavomės
daugiaueinamaisiaisreikalais,
bettiepokalbiaivisdėltobūdavo
turiningi,nešiaipsauplepėjimai
apieorą.
Kuraitisstudentamsbuvosa

votiškas spi ri tus mo vens. Jis
surengdavoirdidesniųsusibū
rimų,įkuriuosatvykdavoprof.
StasysŠalkauskis,Reinys,stu
dentaiJonasMatulionis6,Jonas
Pankauskas7,IgnasSkrupskelis8 
irkt.Šiesubuvimaibūdavobe
kokios išankstinės aiškesnės
minties,bet,matyt,veteranai
norėjopalaikytijaunimodvasią,
socialiniusryšius.Vienąkartą
Griniuspanašiambūrelyjeskaitė
savodramą„Sąžinė“.Dalyvavo
irprof.Šalkauskis.Išklausęsjis
pasakė:„Aštaipneparašyčiau.

Tokiosfantazijosneturiu“.
Grinius„Ateityje“reiškėsinevienkaipkritikas,bet

irkaipdailiosiosliteratūroskūrėjas,publicistas.Kai
kadapasisakydavo iraštrokai, išdrįsdamaspolemi
zuoti irsuautoritetais.Pavyzdžiui,parašėstraipsnį
„Jaunuolisminčiųžaibuose“,kuriuotaikėKuraičiui,
Griniuikartaisatrodžiusiamper„sausai“.
„Ateities“puslapiuoseGriniusskelbėirliteratūrinių

vaizdelių,apsakymėlių,išspausdinodramą„Pavasariui
švintant“,kurianuometturėjonemažąpasisekimą.
Tuometulabaitrūkolietuviškųdramosveikalų.Vai
dintojaiturėjotenkintisprimityviomis,išlenkųkalbos
verstomiskomedijėlėmis,tokiomiskaip„Gailaūsų“ir
pan.Lietuviškų–beKeturakio„Amerikapirtyje“irvie
noskitosistorinės(pvz.,Pilėnų)temos–beveiknieko
nebuvo.TodėlGriniausveikaliukaslietuviškaiscenai
tuolaikubuvolabaiprieinamas.Naujadvasialabai
tikoanųlaikųnuotaikai,ypačkaimoscenoje.Taibuvo
didelisžingsnispirmyn.MokytojaudamasTauragėje,
supavasarininkaisirašesupastatęsGriniausdramą

6 JonasMatulionis–matematikas,VDUTechnologijos fakulteto
dėstytojas,vėliauKaunopolitechnikos institutoprofesorius,knygų
au to rius.
7 JonasPankauskas (1904–1999)–psichologas,VDUTeologijos

filosofijosfakulteto(1934–1940)dėstytojas,Sibirotremtinys.
8ignasSkrupskelis(1903–1943)–germanistas,publicistas,mėnraščio

„Židinys“(1934–1940)irdienraščio„XXamžius“(1939–1940)vyriau
siasisredaktorius,bolševikinioteroroaukaVorkutoje.

JonasGrinius.1935
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„Pavasariuišvintant“.Veikalaslabaipatikopublikai.
BuvomnuvežęirįŠilalę.Tentaippatsalėbuvopilna.
Anaislaikaisvaidinimaibuvoatliekamipokartą.Ne
buvomadosrodytitąpatįveikaląpokelissykius.
Vėliau,kaiGriniusjaubuvodocentasirdirboVy

tautoDidžiojouniversitete,nuvykęsįlaikinąjąsostinę
ašužsukdavauį jobutąKaune.Griniusgyvenoprie
Soboro,priešaisRaudonojokryžiausligoninę.Priejo
butodurųbuvopritvirtinta lentelė: „Dr.JonasGri
nius“.Kitąkartąužeinu–nebėrlentelės.Stabtelėjau,
galvoju:armanbelstis,arnebe?Pasibeldžiu.Atidaro
Grinius.„Na,–sakau,–kodėldabaršitaip?Nukabi
naiužrašą?“Okad,sako,negalimakitaip.Kaitik„dr.
Grinius“–ateinaubagasirbūtinainorisu„daktaru“
pasimatyti.Perdienąkeliateina,trukdo,tadturėjau
numestužrašą...
KaipžmogųJonąGriniųgaliuapibūdintitikgerai.

Taibuvoatviras,gyvas,nuoširdus,patikimasžmogus.
Reikaluiištikus,jisbuvopasirengęs„dūšiąatiduoti“.
Iniciatyvospilnas.Jauminėjau,nereikėdavojoprašyti,
raginti–jispatsžinojo,koreikia,irgalėjaibūtitikras,
kadpadarysbepriminimo.Irdarparaginsdarbuikitą.
Betnenuosavęsnorėdamasnustumti,oįtrauktidau
giaurankųbendrontalkon.Ašbuvaumažiauveiklus,
flegmatiškesnis,taijisirmanepatempdavo.Todėlma
noatsiminimuoseJonoGriniausasmenybėiškylakaip
šviesuspragiedrulys.

Vilnius,19840208

NeabejingabuvoSalomėjaNėris
OnAMAKSiMAiTiEnė

SuJonuGriniumpirmąkartąsusitikau,rodos,1922
metais,neseniaisusikūrusioLietuvosuniversiteto
studentųvakare.Mane–jauantrokursostudentę–su
„naujokais“,JuozuPaukšteliuirJonuGrinium,supa
žindinorašytojopusbrolisJonasPaukštelis.Grinius
jauiškartonekritoįakį:rimtas,susikaupęs,neaukš
tasirdar–nešokėjas.Visosmerginosdairėsiįaukštus
vaikinus,gerusšokėjus.Oman,Peterburgogimnazijos
auklėtinei,kurbuvoprivalomosšokiųpamokos,vaikinų
sugebėjimasšoktibuvoypačsvarbu.TadGriniusman
netiko.NemokėjošoktineiJuozasPaukštelis,irkaiaš
jįparaginaumokytis,nedrąsiaiteatsakė:„Najau,na
jau“.BetJuoząšokti išmokiau,oGriniausnėnesiė
miaumokyti.Studentųgegužinėsdažniausiaibūdavo
rengiamosgražiosiosPanemunėsapylinkėse,tadten
iršokdavome.
UniversiteteGriniųtekosutiktitrejusmetus,daugiau

siaateitininkųsueigose.Buvokalbėtojas,veikėjas.
Kaipstudentasmannebuvoįdomus–visadarimtas,
susikaupęs.Studijuojančiomsmerginomsnetasrū
pėjo.TačiauGriniuinebuvoabejingaSalomėjaNėris,

kurišiaipjau,kaipmergina,tarpstudentųpasisekimo
neturėjo.NeperskiriamosdraugėsbuvosuAngeleAse
vičiūte–abidviuždarosirbepasisekimo.Vienumetu
apieSalomėjąNėrįlygJuozasGrušassparnąrėžė,bet
kadNėrisžiūrėjoįJonąGrinių,taiįJuoząnenorėjo
žiūrėti.BetGriniusnerodėdėmesioSalomėjai.Paskui
irGrušasnusisuko.Nesisekėjaisusimpatijomis.
ArtimiausuGriniumniekadanebendravau,obaigę

universitetą–irnebesusitikdavome.VėliauGriniųteko
prisiminti,kaimaneaplankėM.KvedaraitėMykolai
tienė,kalbėjusiapiejostudiją„VincasMykolaitisPu
tinaskaipkūrėjas“.Jiskundėsi,kadšiuosavodarbu
Griniuspakenkėjosreputacijai9.Klausė,kaipreikėtų
taivertintiirgalmėgintikokiunorsbūduatremti.Ašją
suraminauirpasakiau,kadtokiųatvejųistorijojebūta
irkadtoksreiškinysnėrapirmas.Nurodžiau1863m.
sukilimovadovoAntanoMackevičiauspavyzdį,kuris
taippatturėjomylimąmerginą,irnežiniakaipbūtų
susiklostęsjųgyvenimas,jeisukilimasnebūtųpralai
mėjęsirjispatsnežuvęs.Daviaupaskaitytijoslaišką
Mackevičiuiirliteratūrosapietai.
KartąantPalangostiltokalbėjomėssuPaukšteliu

irGrušuapieliteratūrą.Ašpasakiau,kadpermažai
rašote istorinėmis temomis.Grušaspaklausė: „Ką
pasiūlysi?“PasiūliauimtistemosapieSalomėjąNėrį.
Grušasiškartoatmetė:„Jokiubūdu!“Paklausiauko
dėl?„Kaimomergaitė.Neįdomu.“Tadapasiūliaurašyti
apieBarborą.„OkastaBarbora?“–paklausėGrušas.
Trumpaipapasakojau.„O!Čiakitasreikalas.Ieškosiu
medžiagos!“ŠtaitokiagarsiosiosGrušodramossu
manymogenezė.BetanksčiauužGrušądramąapie
BarborąRadvilaitęparašėGrinius,išeivijojegavęsuž
jąRašytojųdraugijospremiją.

Vilnius,19831216

Rimtaiirlinksmaiapiegerusžmones
DOMinyKASURBAS

AtsiminimųapieJonąGriniųgalėsiupateiktinedaug.
Irštaikodėl:matjisbuvo,mūsųstudentiškužargonu
kalbant,„trečioaukštožmogus“–išpradžių„imstytojas“
(studentas),ovėliauirdėstytojas.„Trečiuojuaukštu“
buvovadinamasTeologijosfilosofijosfakultetas,kuris
buvoįsikūręsDidžiųjųuniversitetorūmų(Gedimino
irDonelaičiogatviųkampe)trečiajameaukšte.Mes,
„antrojoaukšto“žmonėsarba,kitaiptariant,Humani
tariniųmokslųfakultetostudentai,negalėtumsakyti,
kadbuvomeopozicijoje„trečiajamaukštui“,betįdaiktus
žiūrėjomkiekkitokiužvilgsniuirskirtingaiskeliais
ėjom,siekdamikartaiskadirtųpačiųtikslų.

9GriniussavostudijojeišryškinomotersvaidmenįdėlPutinoapsi
sprendimopaliktikunigųluomą.
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Kaistudijavauuniversitete,Griniusbuvo jaunas
docentas,dėstėprancūzųkalbąirprancūzųliteratū
rą.Kartkartėmis,turėdami„langus“tarppaskaitų,
nueidavompasiklausytiirTeologijosfilosofijosfakul
tetoprofesorių„horizontamspraplėsti“.Pavyzdžiui,su
didžiausiunoruirdėmesiuklausydavomprof.Stasio
Šalkauskiopaskaitų.Taibuvovisųdievaitis.Užeida
vaupasiklausytiirGriniausprancūzųliteratūros.Nors
neužsirašinėdavau,tačiaumanbuvoįdomusugretinti
suVladoDuboskaitomuprancūzųliteratūroskursu,
kuriopaskaitos,beje,manvisiškainepatiko.Dubas
buvodideliscinikasirstačiokas,nešvankiųposakių
mėgėjas,nepraleidžiantisprogosviešaipasipuikuoti
ganavulgariomiskalbomisapieseksąirpasiskonėti,
kaipjoblevyzgossvilinamerginomsakisirausis.Be
šitųpigių„žibučių“,nelabaikasįdomausjopaskaitose
irbuvo.Vaizdosukurti,pateiktisavopožiūrį,kurįga
limabūtųpriimti,Dubasnesugebėjo.Literatūrologas
jisbuvomenkas.TieduDuboparašyti„Prancūzųlite

ratūrosistorijos“tomaiprancūzųliteratūroskontekste
atrodolabaiskurdžiai.
Griniauspaskaitųklausiausinedaug: šiek tiek

epizodiniokursoapieMoljerą,šiektieknaujausiųlai
kųprancūzųliteratūros.Medžiagoscharakteristikai
nepakanka.Betpatirtąįspūdįgalėčiausuformuluoti
maždaugtaip: jisbuvoveikiausąžiningas,darbštus
literatūrosistorijosmokinysnegujoskūrėjasprofeso
rius.Tai,kąjisdėstė,buvoimtaišgerųšaltinių–są
žiningųžmoniųraštų ir,reikiapasakyti,sąžiningai
paimta.Irpateiktanevienakurinuomonė,okeletas,
informuojantstudentus,jogyraįvairiųpožiūriųirskir
tingųvertinimų.Apskritaijopaskaitosegalimabuvo
jaustikatalikiškąpasaulėžiūrą,betkadtaikenktųir
klausytojusklaidintų–šitopasakytinegalima.Šališ
kumojamjokiubūdunegalėjaiprikišti.Dėstėrimtai,
neskubėdamas,antpultoturėjoužrašus,betneskaitė,
kaip,sakysim,VincasMykolaitisPutinas,kurisdarė
priešingai–skaitėištisai.
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Beje,Mykolaitįprisimenutikkartąatitrūkusnuo
savoskriptų,skaitantkursąapienaujausiąlietuvių
literatūrą.KalbėjotadaapieLiudoGiroskūrybąirpa
žymėjo,kadvieniišgeriausiųjoeilėraščiųbuvoparašyti
Dvinskokalėjime.Tuotarpunaujausiasišpopuliarėjęs
GiroskūrinysbuvofašistuojančiąItalijągiriantipoema
„L’Italianuova“.Turėdamastaigalvoje,Mykolaitisstab
telėjo,pakėlėakisnuoužrašųirtarė:„Beje,iršiandien
nevienąišmūsųpoetųreikėtųuždarytiįkalėjimąir
neišleistitol,kolnesutvarkyssavokūrybosirnepakels
josikipoezijoslygio“.
TaigiGriniusišraštoneskaitė.Kartaiskalbėdamas

vaikščiojopoauditoriją.Jo,kaipprancūzųfilologijos
specialisto,pasirengimas,manatrodo,buvosolidus,
pakankamaipagrįstasgeraisšaltiniais.
EsubuvęsvienojkitojGriniausestetikospaskaitoj.

Tuometumanpasirodė,kadjisneužtektinairespek
tuojanaująsiasmenosroves,lygiaikaipirtuos,kurie
plačiaikalbaapiemodernizmąirjįpropaguoja.Sakysim,
savofakultetešiųdalykųbuvauklausęsišVosyliaus
Sezemano.Manatrodė,jogSezemanasšiaprasmebuvo
tolerantiškesnisnaujienomsmene.
VisuomenėsgyvenimeGriniusdalyvavoaktyviai,

daugrašėspaudojeirvisuometbūdavoįvykiųcentre.
KartuGriniųžinojomkaiplabaisąžiningąžmogų.Savo
raštuosejiskartaismanatrodėkiekpertiesus,kaikurie
teiginiai,manoakimis,–nelabaiatsargiaiformuluoti,
norėjosi„apvalesniųkampų“.Tačiaudarėįspūdįjosu
gebėjimasužčiuoptivisuomeninesproblemasirpilietinė
drąsajaskeltiviešumon.
Kaipirderavisuomenėsžmogui,Griniusnebuvolabai

gabusmerginėjimuose.Apiejįyraišlikęstoks,beveik
jaufolkloriniutapęs,anekdotas.Griniusjaubuvodės
tytojas,kaijampatikovienamergaitė,studentėPetrutė
Storpirštytė.Nusižiūrėjojisją,pasimergino,padraugavo
irsumanėpasipiršti.StorpirštytėgyvenoAleksote...
Vasara.Šilta.Orasidiliškas,polangais–darželis.

Ateinajaunikissuvisaiškilme:sufraku,kietaisman
ketais,visaispritaisymais,kuriepritinkapriefrako,ir
atsinešadidžiausiąpuokštęgėlių.Stojasipriešaissavo
padabotąją,grakščiaipriklaupiaantkelio,tiesdamas
gėlesirtardamastamreikaluipritinkančiusžodžius.
Petrutėišnuostabosprarandakalbosdovaną,betdar
spėjasurikt„JėzusMarija!“irpuolaprolangąlauk.
Piršlybostuoirpasibaigia...
Betgigalimabuvoįtaipasižiūrėtiirkitaip.Pavyz

džiui,beveikpanašiaibuvoatsitikęirdr.AntanuiGyliui,
kuris,būdamaskarštasateitininkas,nutarėpasipiršti
savoišrinktajaiperlaišką,maždaugtokioturinio:„Se
suoKristuje!SvarsčiausvarsčiauirnutariauTamstą
vesti.BrolisKristujeAntanas“.Merginašiojenuošir
džioje išpažintyje įžvelgėnuotykį iratskleidėlaiško
turinįsavodraugėms.Mergospernaktįpliumpėkavą,
kvatojosi irparuošėtokįatsakymą:„BroliKristuje!

SvarsčiausvarsčiauirnutariauužTamstosnetekėti.
SesuoKristuje...“
TuotarpuEndziulaitytė,būsimojiGylienė,priėmėtai

visaikitaip.Kaižmogus100%dorasirrimtas,kodėluž
jonetekėti?Ištekėjoirabulabaigražiaigyveno.Taipir
įGriniausmostąStorpirštytėlabaiformaliaipasižiūrė
jo,nepaisydamajomoraliniųvertybiųirneįžvelgdama
draugoromantiniųnusiteikimų.
Taitiekišlinksmosiospusėsapierimtusirlabaige

rusžmones.

Vilnius,19840110

Atvirasirnuoširdusdraugas
BROnėPAUKŠTELiEnė

JonasGriniussuJuozuPaukšteliubuvoartimidrau
gainuopatŠiauliųgimnazijoslaikų.Artimaibendravo
irstudijųmetaisKaune.Nenutrūkojųbičiulystėirpo
to,kaivedęsPaukštelisapsigyvenoKėdainiuose,kur
mudumokytojavomegimnazijoje.Griniuspostudijų
PrancūzijojelikoprofesoriautiKaune.
Neretaijieduapsikeisdavolaiškais,okaiPaukštelis

būdavoKaune–būtinaiaplankydavosavodraugą.Susi
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„Kas duo da Lie tu vai / pa na šu mą į Lie tu vą“1, – es mi nis 
klau si mas ra šy to jui, no rin čiam su vok ti ir pa vaiz duo ti 
sa vo gim tą jį kraš tą. 

Kiek vie no je li te ra tū ro je eg zis tuo ja tam tik ri tau ti nės 
sa vi mo nės mo de liai, sin te ti nan tys tau tos pa sau lė jau tą, 
is to ri nę pa tir tį, mi to lo gi ją, kal bos bū dą. Jie žen kli na ri bą 
tarp sve ti mo ir sa vo, pa sa ko skai ty to jui, kur jo šak nys ir 
kas jis pats yra. Vie ni tuo se mo de liuo se įžiū ri mįs lin gą 
tau tos ge ne ti ką – fi zi nį psi chi nį ko dą, atspa rų is to ri jos 
per var toms. Ki ti ma to tik kul tū ros nu žies tą ar te fak tą, 
įta kin gai pro gra muo jan tį ko lek ty vi nę žmo nių elg se ną. 
Tre ti įžvel gia at si kar to jan čią žiū ros ir raiš kos san da rą, 
ku ri le mia li te ra tū ros vi di nį vien ti su mą.

Li te ra tū ros sa vi tu mas di de le da li mi pri klau so nuo 
tau tiš ku mo ar che ti pų gel mės, kon tū rų ryš ku mo, trans
for ma ci jos ga li my bių nau jų lai kų kon teks tuo se.

Ko kie yra tra di ci niai lie tu vių li te ra tū ros ar che ti pai? 
Koks jų vaid muo šian dien, kai taip smar kiai pa si šau ta 
de sak ra li zuo ti „nu val kio tus mi tus“?

I

Že mė yra pa grin di nis lie tu vių li te ra tū ros ar che ti pas. 
Nuo Kris ti jo no Do ne lai čio lai kų. Sub stan ci nė žmo gaus 
ir že mės ta pa ty bė: gims ti iš že mės ir vėl su grįž ti į jos 
kū ną („Aš die me džiu žy dė siu“ – Sa lo mė ja Nė ris). Gyvy
bi nis žo džio ir že mės ry šys: gim to ji že mė yra au kuras, 
o po etas – ku ni gas, kurs tan tis šven tą ją ug nį (Ka zys 
Bradū nas).

Lie tu vių li te ra tū ra – vals tie tiš kos kil mės li te ra tū ra. 
Lie tu vos Di džio sios Ku ni gaikš ti jos aris tok ra ti ja nu tau
tė jo. Ji puo se lė jo Lie tu vo je eu ro pi nio ly gio ar chi tek tū rą, 
dai lę, mu zi ką, po ezi ją lo ty nų kal ba. Čia žy dė jo ba ro kas 
ir kla si ciz mas tais pa čiais mo ty vais ir for mo mis, kaip 
Ita li jo je ar Pran cū zi jo je. Bet tau ti nės li te ra tū ros kū ri
nys ga lė jo pra si kal ti tik iš žo džio, ku ris iš li ko gy vas po 
šiau di ne vals tie čio pa sto ge. Tas kū ri nys ir bu vo ski ria

mas vals tie čiui – ki to kių skai ty to jų jis ne tu rė jo XIX a. 
(di di kų bib lio te ko se – nau jau si Ho norй de Bal za co, 
Vic to ro Hu go lei di niai).

Ke lios lie tu vių ra šy to jų kar tos – ar to jų vai kai. Jie pa tys 
arė ir akė jo, pjo vė šie ną, kū lė, jo jo nak ti go nėn. Kai mo 
bui tis įspau dė jų at min tin sa vo daik tų at vaiz dus, gry čios 
kva pą, die nos ir nak ties gar sus. At si vė rė vaiz di nių re a li jų 
ver smė, tei kian ti li te ra tū ros kū ri nio kal bai po jū ti nio tik
ru mo ir vien kar ti nio – že mai tiš ko ar dzū kiš ko – ko lo ri to. 
Tai bus ir po eti nės nuo sta bos vir šu kal nės – tos kas die
niš kos kai mo de ta lės, nu sė dę vai ko at min tin kar tu su 
anų die nų pa lai ma. „Gir džiu se niai gir dė tus žo džius, / 
Gir dė tą bal są vėl gir džiu, / Ir vis ką – svir tį, lie pą, so džių 
/ Ir skar džiai gie dan čius gai džius“2. Kai mo ap lin ko je 
au džia mas pats tan kiau sias ir spal vin giau sias vaiz do 
au di nys – ki tur jis plo nė ja ir blanks ta.

Kai mas for ma vo ge ru mo eti ką, pri va lo mą kū ri nio he
ro jams: esi ne vie nas šia me pa sau ly je, įsi žiū rėk į kitus, 
su prask ir pa dėk. Vi sų Šven tų jų die nai ma no bo bu tė, 
mies te lio gry tel nin kė, kep da vo ra gai šį, kad iš da ly tų 
šven to riu je iš si ri kia vu siems uba gams, o Ka lė dų iš vaka
rė se siųs da vo ma ne iš ne šio ti skers tu vių var gin ges niems 
kai my nams. At jau ta ir gai le sys – se no jo kai mo krikš čio
niš kos mo ra lės įsta ty mas. Tai bu vo na tū ra lus pa grin das 
sub ti liai eti nei sa vi mo nei ir my lin čiam ge ru mui – Jo no 
Bi liū no no ve lių psi cho lo gi niam tu ri niui ir dva sinei švie
sai. Tai bu vo ne by lus prie sa kas lie tu vių me ni nio žo džio 
es te ti kai: „Ge rų jų žo džių kryp ti mi / pra plėsk pa sau lį“3. 
Neš da mas „ge ru mo grums tą“, tas žo dis mo kė jo dau giau 
glos ty ti, skau džiai vir pė ti ir dre bė ti (dėl tau tos li ki mo) 
ne gu gar siai rėk ti, grū mo ti, sprog din ti.

Kai mo žmo gaus bū tis iš si te ko šei mos ra te, ku ris 
ne skel dė jo ir ne by rė jo. Šei mos ry šiai – svar biau sias 
žmo giš kų san ty kių maz gas li te ra tū ros kū ri ny je. Tė
vas, mo ti na ir vai kas sė di prie sta lo, kve pia švie žios 
duo nos kepa las. Ne tru kus tė vas ims jį rai ky ti. Tai 
sak ra li nis pri gim ti nio žmo nių ben dru mo ir eg zis ten
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 1Martinaitis,M.,Kukučiobaladės,vilnius:vaga,1986,p.115.
 2aistis,J.,Katarsis,vilnius:vaga,1988,p.130.
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ci nės har moni jos ak tas, nuo lat at si kar to jan tis Jus ti no 
Mar cin ke vi čiaus, Juo zo Apu čio, Ro mu al do Gra naus ko, 
Bro niaus Ra dze vi čiaus kū ry bo je. „Man taip pa si se kė 
gim ti me di nė je kai mo pir kio je po šven tai siais pa veiks
lais“ (Leo  nar das Gu taus kas). Gim to ji so dy ba – ra my bės 
ir pa lai mos erd vė, gelbs tin ti nuo plėš rių is to ri jos vė jų ir 
su sve ti mė ji mo drun gos. Čia Vy tau tas Ma čer nis su si tiks 
sa vo pro tė vius, kal bės „iš di džia tė vų tar me“ ir su pras 
„žy dė ji mo ir su bren di mo pras mę gi lią“. 

Kai mo bui tis sklei džia si gam to je, ir kai mo žmo gus 
in ty miai pri ta pęs prie jos reiš ki nių. Tai jo ar ti miau sia 
ap lin ka (iš spro gęs alks nis, žy din tys ru giai) ir jo be kraš
tė vi sa ta („Žvaigž dės per ly ja mus kiau rai“4). Žem dir bio 
vai kas iš mo ko įsi žiū rė ti į pra si ka lu sią žo ly tę, ko rė tą 
upės le dą, lie tin gą de be sį, dūz gian tį bi ti ną. An ta nas 
Vie nuo lis sa kė si pa ži no jęs vi sus Lie tu vos paukš čius iš 
skry džio ir bal so. Tad gam tos tik ro vė, su pan ti žmo gų 
li te ra tūros kū ri ny je, bu vo pil na „gy vy bės bau bi mo“ ir 
ne pri klauso mos esa ties, ku ri pa ti sa ve for ma vo ir lė mė 
žmo gaus mei lėsmir ties dra mas (Ma riaus Ka ti liš kio 
„Miš kais at ei na ru duo“). Pir mykš tė gi mi nys tė žo lei ir 
me džiui davė psi cho lo gi nį tram pli ną po eti nių me ta fo rų 
skry džiams („Nu dai na vo bal tas vė jas“, „Dan gu je si dab
ro raš tas“5). Kai mo gam tos me ta fo ri ka – do mi nuo jan tis 
lie tu vių poeti nės kal bos šif ras, at ski rian tis ją nuo ur
ba ni zuo tos Va ka rų po ezi jos. Gam tos vaiz duo se su suk ta 
jau ki po etiš ku mo gūž ta, ku rią ap tū pę sau go kla si ki niai 
ke tu rei liai. Čia pra si ve ria įsta bios ta pa ty bės su že me 
ir dan gu mi iš gy ve ni mai, „kai pul ti ant ke lių no ris / ir 
vis ką sa vim ap im ti“6.

Lie tu vių tau tos esa tis bu vo su ta pa tin ta su tūks tant
me te ag ra ri ne san klo da. „Mes tau ta tik ra mių žem dir
bių“7. Lie tu va iš liks „pa si tu rin čių ūki nin kų so dy bo se“ 
(Vy tau tas Ma čer nis). Lai ky kis už že mės – ji am ži na 
(Al bi nas Ber no tas). Pa lik da mi gim tą jį kraš tą, eg zo do 
ra šy to jai iš si ne šė žy din čių so dy bų re gi nį kaip Lie tu vos 
po eti nę em ble mą, o gam tos vaiz dus kaip vie nin te lę bū
ties pil nat vės ga li my bę – ten ber žai, žu vys, laum žir giai 
bu vo žmo gaus bro liai ir se se rys (Pul gio An driu šio „Anoj 
pu sėj eže ro“). Pa čio je Lie tu vo je grei tai ne li ko nei „pasi tu
rin čių ūki nin kų“, nei „žy din čių so dy bų“. Jau no ji ra šy to jų 
kar ta, skau džiai iš gy ve nu si gim ti nės pra ra di mą („Mes 
gi mėm na muos, ku rių ne bėr, / Ir te bes milks ta su kū
ren tas slenks tis“ – Al gir das Ver ba), su vo kė vien kie mių 
su grio vi mą kaip pa si kė si ni mą į tau tos eg zis ten cijos pa
ma tus. Kai mas jai bu vo gra žus tik iki ko lek ty vi zaci jos, 
o to liau ny kus iri mas ir pra žū ties ne vil tis. Ele giš kas 
nyks tan čio kai mo – lie tu vy bės šak nų – ap rau do ji mas 
bu vo skau džiai tik ra ir me niš ka so viet me čio li te ra tūros 
at ša ka. Grės mės ir žū ties sa vi jau ta („po Blinst ru biš kės 

ąžuo lu / ma ne pa ko rė“) kon tras tin gai įsi lie jo į žem dir bio 
at spa ru mo ir gy vy bin gu mo mi tą: ar to jų gen tis ne ga li 
bū ti su nai kin ta (Mar ce li jaus Mar ti nai čio „Kuku čio 
ba la dės“). Tra di ci nis lie tu vy bės ar che ti pas, pa lies tas 
pa si prie ši ni mo dva sios, at si vė rė gal pas ku ti nį kar tą 
su vi sa sti li zuo to pir map ra diš ku mo ga lia.

Prie var ti nė kai mo ko lek ty vi za ci ja ir anar chiš ka ko
lū kių griū tis at ėmė iš ši to lie tu vy bės ar che ti po re a lų 
so cia li nį tu ri nį. Pa lauž tas ta po fun da men ti nis ar to jo 
pa si ti kė ji mas že memai tin to ja, ku ri iš jo tai at ima ma 
„šau tu vuo tų vy rų“, tai vėl sun kiai biu rok ra tų grą ži na
ma. Ma si nė gir tuok lys tė (iš pyk čio ir ne vil ties) pa plo vė 
są ži nin gu mo ir mie la šir dys tės pa ma tus – bu vę „pie vų 
pjo vė jė liai“ da bar api plė ši nė ja ir žu do vie ni šus se nu kus. 
Šei mų sky ry bos ne pa li ko vai kams na mų erd vės jau ku
mo, iš dras kė gi mi nys tės jaus mą, to kį stip rų ag ra ri nė je 
san klo do je. Is to ri jos per var tų pur to mas kai mas ne te ko 
gy ven se nos pa sto vu mo ir tik ru mo: kaip bu vo šį met, taip 
bus ir ki tą met. To dėl ne bė ra ra my bės ir pa lai mos „sos

tas“, virš ku rio „te ka žvaigž dy nai“. „Ža liasis so džius“ 
ne be ga li bū ti vi so gy ve ni mo cen tru in dust ri nė je ša ly je 
ir dau gias luoks nė je vi suo me nė je.

Lie tu vių li te ra tū ra, ska lau ja ma mo der niz mo ban gų, 
taip pat ne ga lė jo lik ti vals tie tiš ka li te ra tū ra, ku ri ma
to „am ži ną lie tu vį“ tik kai me. Jau no ji kar ta, už au gu si 
mies te, pur to nuo sa vęs kai miš kų tra di ci jų naš tą kaip 

 4strielkūnas,J.,Praėjęsamžius,vilnius:vaga,2001,p.145.
5 Ibid.,p.140,170.
6Marcinkevičius,Just.,Eilėraščiai.Mažosiospoemos,vilnius:va

ga,1975,p.274.
7bradūnas,k.,Sutelktinė,t.1,vilnius:aidai,2001,p.187.
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pri plė ku sią krio še ną, azar tiš kai ją pa spar dy da ma. 
„Ag ra ri nis men ta li te tas su pu vo ir su švin ko, o tie varg
še liai, ku rie juo te si nau do ja, at ro do kaip zom biai iš 
pras to vi de o fil mo...“9 

Lie tu vy bės ar che ti pas, pa grįs tas ag ra ri ne san klo da, 
iš tie sų vis la biau sen ka, da ro si dau giau li te ra tū ri nės 
sti li za ci jos šal ti niu. Ta čiau pa tys stip riau si pas ta ro jo 
de šimt me čio kū ri niai (Gra naus ko „Gy vu lė lių dai na vi
mas“) vis dar bu vo mai ti na mi ši to ar che ti po. Iš li te ratū
ros ne ga lė jo ir tur būt ne ga lės iš nyk ti že mės at min tis, 
pir map ra dė daik tų bū tis, žmo gaus ry šys su žo le, medžiu, 
van de niu (įti ki nan tys šiuo lai ki nės nor ve gų, suo mių, 
aust rų li te ra tū rų pa vyz džiai). Ag ra ri nės san klo dos pa
gim dy ta sim bo li ka, iš si lai kiu si tūks tant me čius (žal tys, 
žir go gal va, ait va ras, ra ga na), dar il gai bus nau do ja ma 
me ne kaip tra di ci nės kul tū ros pa li ki mas („Mo kiau si ir 
mo kau si iš liau dies me no...“10).

II

Ro man tiz mas įdie gė is to ri nę sa vi mo nę kaip es mi nį 
tau ti nės li te ra tū ros prin ci pą. Tau ti nės li te ra tū ros ski
ria si vie na nuo ki tos ne tik kal ba, bet ir is to ri ne at min
ti mi, ku ri kiek vie na me kraš te ki to kia. Iš kur at ėjai ir 
kas esi? Ka da čia įsi kū rė ta vo gen tis? Ko kie bu vo ta vo 
val do vai ir die vai? Li te ra tū ra pri va lo vi sa tai ži no ti ir 
pa pa sa ko ti. Li te ra tū ra yra tau tos is to ri nio li ki mo liu
dy to ja ir jos sie los bal sas.

Lie tu vių li te ra tū ra, ku ria ma oku puo ta me kraš te, 
anks ti at sig rę žė į Lie tu vos di džiuo sius ku ni gaikš čius 
kaip į tau tos lais vės ir di dy bės sim bo lius. Ko kie mes 
šian dien varg šai, o ko kie bu vom ga lin gi ki ta dos, drebi
nę Krem liaus var tus... Mes ne ga li me iš nyk ti, tu rė ję 
to kią stip rią vals ty bę! Lie tu vos di die ji ku ni gaikš čiai 
pri ke lia mi iš met raš čių pa liu dy ti tau tos ver tę ir ga lią. 
Jų iš kil min gą ei se ną ly di pa gar bos him nai, pra ras ties 
ato dū siai ir vil tin gas sa vos vals ty bės il ge sys (Mai ro nis, 
Ka zys Pui da, An ta nas Rū kas). Ma jes to tiš kų fi gū rų ne
drįs ta pa lies ti psi cho lo gi nė ana li zė, kad ne su drums tų 
iš ga nin gų vals ty bin gu mo vi zi jų. Tai lie tu vių li te ra tū ros 
aukš ta sis sti lius, ne ga lė jęs nu si leis ti į kon kre taus vaiz
do plas ti ką, ku riai, be je, itin sti go pra ei ties kon kre čių 
re a li jų (tik da bar iš leis ta kny ga „Lie tu vos Di džio sios 
Ku ni gaikš tys tės kas die nis gy ve ni mas“).

Is to ri nės sa vi mo nės ar che ti pas iš ki lo na cio na li nio ju
dė ji mo li te ra tū ro je kaip svar biau sias tau tos ta pa tu mo 
ir tei sių į lais vę įro dy mas. Jis tel kė sa vy je ne tik idėjas 
ir ži nias, bet ir tau tos li ki mo api ben dri nan čias iš va das 
bei emo cin gas in ter pre ta ci jas. Ko dėl Lie tu va, apgy nu si 

„Eu ro pą nuo mon go lų nu oga krū ti ne“, bu vo iš stum ta  į 
is to ri jos už ri bį? Ko dėl bal tų gen tys ta po sa vo kaimy nų 
ko lo ni za ci jos bei asi mi lia ci jos gro biu, o pa stan ga iš lik
ti – vie nin te liu gy vy bės li ku čių tiks lu? Ar ne sa me pa
smerk ti nuo la ti niams pra lai mė ji mams – tirp ti ir nyk ti? 
„Verk, tė viš kė le, verk, Lie tu va, – / Jau nu silei do sau lė 
ta va!“11 – gie da mi nia Tra kų pi ly je per Vy tau to šer me
nis (Ba lio Sruo gos „Mil ži no paunks mė“). Is to ri ja žen gia 
per Lie tu vą ka rų ir oku pa ci jų ke liu, ku ris ne pa val dus 
jo kiai aukš tes nei tvar kai, ir mes esa me to ke lio au kos. 
Re zig na ci ja, sa vęs gai le sys, so pu lin ga me lan  cho li ja įsi
ge ria ryš kio mis emo ci nė mis gi jo mis į is to rijos sa vi vo ką, 
ku ri per smel kia psi cho lo gi nį ir li te ra tū ri nį lie tu vy bės 
eta lo ną grau džia ly ri ne gai da. Prū sų žū tis – nuo la ti nis 
lie tu viš kų raš tų leit mo ty vas – skam bė jo ge du lin gais 
įspė ji mo var pais: ir lie tu vių gy ven vie tės bus už pus
ty tos už marš ties smė liu, o gim to ji kal ba kla jos „lyg 
ta trem ti nė, be na mų“ (Vy dū nas, An ta nas Vie nuo lis, 
Jo nas Ais tis, Sa lo mė ja Nė ris, Bi ru tė Bal tru šai ty tė). 
„Ge le ži mi kaus ty ti ri te riai“, at sig rū dę iš Va ka rų, įsta
to mi į „sve ti mam“ ir „prie šui“ skir tą pa sto vią po zi ci ją, 
kurią nu si ka la tau ti nė li te ra tū ra, aiš kin da ma pa sau lį 
po lia ri za ci jos pa grin du. Ru si ja, du kar tus il gam oku pa
vu si Lie tu vą, re tai te pak liū na į ši tą nuo la ti nio „prie šo“ 
zoną (ne bent Si bi ro trem ti nių at si mi ni muo se) – lie tu viai 
nuo lai dūs ir už mar šūs...

Kai tau tos is to ri ja iš brau kia ma iš mo kyk li nių pro gra
mų, kad ne truk dy tų „in ter na cio na li niam auk lė ji mui“, 
kai ta is to ri ja įžū liau siai fal si fi kuo ja ma (Ru si jos oku
pa ci ja – pa žan gus da ly kas, o ne pri klau so ma Lie tu vos 
vals ty bė – re ak cin gas Va ka rų im pe ria liz mo da ri nys), 
li te ra tū ra puo la gai vin ti is to ri nės at min ties kaip sa vi
gy nos sky do. Mes tu rė jo me sa vo ka ra lius ir ku ni gaikš
čius – te gul jie at ei na ir pa bū na su mu mis grės min gą 
va lan dą! Lais vos vals ty bės at si mi ni mai nu si lei džia ant 
pa lenk tų gal vų kaip at spa ros ir pa si prie ši ni mo šūksniai. 
Is to ri nė at min tis – mū sų lais vės erd vė. Žmo gus stai
ga at si du ria tik ro vė je, ku rio je ne be ga lio ja oku pa ci nės 
val džios įsta ty mai, ir pa ti ria trum pa lai kę iš si va da vi mo 
pa lai mą. Tai už slėp tos ide a ly bės iš si pil dy mo aki mir ka, 
gra ži ir di din ga drau di mų zo no je (Maž vy das kar tu su 
minia skan duo ja vie nin te lį žo dį „Lietuva!“). Lie tu vos 
is tori jos fi gū ros įžen gia į so viet me čio te at rų sce ną ne 
re zig naci jai, o va lin gam veiks mui. Jos ži no, ko sie kia 
ir kam gy vena. Jų troš ki mai ir žy giai pa lenk ti di džiam 
tiks lui – su kur ti Lie tu vą „vie nin gą, lais vą, stip rią ir 
ga lin gą“12. Jų in di vi du a li bū tis iš tirp dy ta tau tos is
to ri nia me li ki me („to rei ka lau ja Lie tu va“13). Jie tu ri 
aukš tes nių vals tybių hori zon tą ir ver žia si jo link, ku pi ni 

9Gavelis,r.,Septynisavižudybėsbūdai,vilnius:Tytoalba,1999,
p. 91.
10antanavičius,valentinas,in:72lietuviųdailininkai–apiedai

lę,sud.alfonsasandriuškevičius,vilnius:vilniausdailėsakademija,
1998,p.20.

11sruogab.,Raštai,t.2,vilnius:almalittera,1996,p.195.
12Marcinkevičius, Just.,Mindaugas.Mažvydas.Katedra,vilnius:

vaga,1978,p.44.
13 Ibid.,p.35.
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ide a lis ti nio pa si  šventimo („ne gal vo jo me apie sa ve“14). 
Ide a lis ti nis pa sau lė vaiz dis lau žo vieš pa tau jan čio blo gio 
ir prie var tos aplinky bes, ne leis da mas kon for mis tiš kai 
pri si tai ky ti. Net pra lai mė ji mo si tu a ci ją per smel kia ne
nu ga lė tos tiesos stipry bė (Juo zo Gru šo dra mo je „Her kus 

Man tas“ prū sų suki limo pra lai mė ji mas įe lek trin tas 
1956 m. veng rų re voliu ci jos at gar sių). Pa verg ta tau ta, 
žūt bū ti nai sie kian ti lais vės, – am ži nas li te ra tū ros ar
che ti pas nuo pat Bib li jos.

Li te ra tū ra sten gė si iš plės ti tau tos is to ri nę at min tį 
to li ana pus ra šy ti nių šal ti nių. Mes čia esa me nuo pat 
le dynme čio. „Am žių be dug nė je“ ošia „pa go niš ki miš kai“, 
debe sys kal ba si su ait va rais ir lau mė mis, „Že my na – 
mo ti nė lė“ šu kuo ja lau ke lius, prie ug nia ku ro žmo nės 
meldžia si „mė nu lio tar me“. „Ten lais va pir map ra dė 
dva sia“ – ją iki šiol sau go mil žin ka piai, rū pin to jė liai, 
tau to dai lė, ku ri „šim tais sau lių aki na ma ne“ (Ka zys 
Bra dū nas). Tau tos bu vi mas, gi liai įspaus tas į ši tos že
mės prie šis to ri nius lai kus ir se ną ją mi to lo gi ją (kal ba si 
me džiai, ra ga nos skrai do žir niau ti, Die vas už lei džia 

šalną, kad ne be aug tų ak me nys), yra ne pa ju di na mas, 
pa laimin tas am žių am žiams Vieš pa ties ran ka („Ant 
Ta vo rankų mū sų tė viš kės so dy bos“15).

Is to ri nės sa vi mo nės ar che ti pas, aukš tai pa ky lė tas, 
su dre ba už gau tas eg zo do abe jo nių: nė ra jo kių am ži no 
tautos bu vi mo ga ran ti jų. Ne vie na bal tų gen tis jau 
už kasta (no tan gai, jot vin giai, sė liai). „Tau tos mirš ta 
tik vie ną kar tą“16. „Mirš tan čių jų pro ce si jos“ trau kia 
is to ri jos lau ku į ne bū tį. „Mes kal ba me nyks tan čiais 
žo džiais / mer din čios mū sų kal bos“17. Jau ker ta mas me
džio ka mie nas, jau iš dras ky tas avi lys, jau at ėjo sau lės 
iš blė si mo me tas. „Su si rin kit die vu kus, vai kai, – / žai di
mas baig tas“18. Toks ne tik ru mo, eg zis ten ci nio ne ri mo, 
pra žū ties nuo jau tų bal sas skro džia kiau rai, skli di nas 
prie šin gy bių eks pre si jos, ku ri la biau su kre čia ne gu vil
tin gai guo džian  tys ar įti ki nė jan tys žo džiai.

To kioms abe jo nėms ne ga lė jo pa si duo ti so viet me čio 
li te ra tū ra, ku riai is to ri ja bu vo es mi nis tau tos tęs ti nu
mo ar gu men tas. Čia nie kas ne drį so pa ro di juo ti pa trio
tiš kų vai di ni mų, kaip An ta nas Škė ma ro ma ne „Bal ta 
dro bu lė“. Tik at kū rus Lie tu vos vals ty bin gu mą, is to rija 
lio vė si bu vu si svar biau siu at spa ros taš ku ir šven to ve, 
kur su ei na ma iš kil min goms pa mal doms. Is to ri nė sa vi
mo nė, įta kin gai re gu lia vu si lie tu vių ra šy to jų gal vo jimą 
ir kū ry bą, stai ga pa si trau kė link at sar gi nių žai dė jų 
suo le lio. Iš te at rų re per tu a ro din go is to ri nė dra ma tur
gija. Pro zo je at si ra do šio kios to kios au to iro ni jos, ga na 
sveti mos grau du lin gam lie tu vio men ta li te tui („per 
siel vartą ma ne ap lan kė Tė vy nės mei lė“ – Gu taus kas), 
ir net gi tul žin gos pa nie kos pa čiam sau. Jau ni vy ru kai, 
ger da mi alų, sma giai ty čio ja si iš „barz do tų fa na ti kų“, 
ku rie, plak da mi sa ve gran di nė mis, pa sa ko ja „apie ko
vo to jų už Ne pri klau so my bę au kos di dy bę“. „Ma nau, 
kad da bar Lie tu vo je yra koks XVI II a.“19, – kal ba ši tie 
pa si pū tėliai Dei mo Ke lio ir Ka ro lio Jan kaus ro ma ne 
„Kar tą lau ki nė je Lie tu vo je / Blin da“.

Kad ir koks bū tų au to rių san ty kis su Lie tu vos da bar
ti mi ir pra ei ti mi (pri ta pi mo, at si ri bo ji mo, kri tiš ko prie
šiš ku mo), is to ri jos ar che ti pas iš lie ka li te ra tū ro je kaip 
tau tos bū ties aši nė li ni ja, jos vals ty bin gu mo pre mi sa, 
lem tin gas žmo gaus ta pa ty bės veiks nys ieš kant sa vo vie tos 
pa sau ly je. Žmo gus gy ve na is to ri nia me lai ke ir ne ga li iš 
jo iš si ner ti. „O žmo gus be is to ri jos ne pri klau so tau tai“20. 
Da bar šis ar che ti pas iš vel ka mas iš žė rin čios ide a li za ci jos 
rū bų, pri si i ma de mi to lo gi za ci jos iro niš kų spal vų (Jo no 
Lau cės „Ka rū na ir ka la vi jas“), pa len kiamas ge o po li ti
nės stra te gi jos ka te go ri joms (Pet ro Dir gė los „Be na mių 
kny gos“), nau do ja mas nuo ty kių žais mui (Re natos Še re

 14 Ibid.,p.32.
15brazdžionis,b.,Perpasaulįkeliaujažmogus,kaunas:sakalas,

1943,p.240.
16Girnius,J.,Tautairtautinėištikimybė,chicago:Įlaisvęfondaslie

tuviškaikultūraiugdyti,1961,p.309.
17Mackus,a.,Augintiniųžemė,chicago:algimantoMackausknygų

leidimofondas,1984,p.174.

 18 Ibid.,p.117.
 19kelias,d.;Jankus,k.,KartąlaukinėjeLietuvoje/Blinda,vilnius:

charibdė,2001,p.9.
20Platelis,k.,Luotokevalas,vilnius:vaga,1990,p.35.
21Gombrowicz,W.,Dienoraštis1957–1961,t.1,vilnius:vyturys,

1998,p.27.
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ly tės „Pra keik tas kar das“). Jau ne te kęs maiš tau jan čio 
pa si prie ši ni mo ga lios, is to ri nės sa vi mo nės ar che ti pas 
for muo ja ne pa kar to ja mą sa vo re a li jų su dė ti mi, fa bu lo mis 
ir su vo ki mo bū du pa sa ko ji mo mag mą, tei kian čią li te ra
tū rai sa vi tu mo. Net mo der niau si ro ma nai pri sod ri na mi 
is to ri jos dvelks mo (Gab rie lio Gar cîa Mãr qu e zo „Šim tas 
me tų vie nat vės “, Sal ma no Rus hdie „Pas ku tinis Mau
ro ato dū sis“). Is to ri nė be let ris ti ka iš gy ve na re nesan są 
Švei ca ri jo je (vien pran cū ziš ka me jos kan to ne per de
šimt me tį – 14 is to ri nių ro ma nų) ir Pran cū zi jo je (is to ri nis 
ko mik sas iš leis tas 2 mln. ti ra žu 2001 m.).

III

Liau dies kal ba – sti lis ti nis lie tu vių li te ra tū ros ar che
ti pas. Li gi pat XX a. vi du rio li te ra tū ri nė kal ba bu vo mai
ti na ma gy vų jų tar mės ver smių ir iš lai kė re gio niš ku mo 
žy mes (Ie vos Si mo nai ty tės „Aukš tu jų Ši mo nių li ki mas“, 
Alės Rū tos „Trum pa die na“). Liau dies kal bos fra ze o logiz
mai, iš tik tu kai, si no ni mai – pro zos kū ri nio pir map ra dės 
ląs te lės (Že mai tė, Pul gis An driu šis, Juo zas Bal tušis, 
Ma rius Ka ti liš kis). Iš liau dies dai nų, me ta fo rų, pa rale
liz mų au džia ma „dai niš ko sios ly ri kos“ švel nio ji lek sika 
ir skaid rus po tė pio leng vu mas (Sa lo mė ja Nėris, An ta nas 
Miš ki nis, Ja ni na De gu ty tė). Vals tie čio šne ko je ieš ko ati

tik me nų abst rak čioms są vo koms, vaiz din go la ko  niš ku mo, 
te kan čio sa ki nio dar nos in te lek tu a lio ji publi cis ti ka ir 
kri ti ka (An ta nas Sme to na, Ba lys Sruoga). Kaimo kal bos 
lo by nas pra ve ria sa vo žo džių at sar gas sudė tin giau sių 
fi lo so fi nių teks tų (Fried ri cho Niet zsche’s, Marti no Hei
deg ge rio) lais vo ir ener gin go mos to ver ti mams.

Ra šo mo sios kal bos ka no ną daug kur (Vo kie ti jo je, Es
ti jo je) for ma vo Bib li jos ver ti mai. Lie tu vo je jis klos tė si iš 
gy vų jų tar mių, pri im da mas gau sias skir tin gų sub stra tų 
įplau kas. Liau diš kos kal bos pa grin du iš si vys tė aps čiai 
vi sai sa va ran kiš kų sti lis ti kos ti pų, rei ka lin gų di fe ren
ci juo tai skir tin gų mąs ty mo klo dų ir li te ra tū ros rū šių 
raiš kai. Ta čiau kiek vie na me at si nau ji ni mo etape bū da vo 
grįž ta ma į gruob lė tą pir map ra dį žo dį, dar ne iš min ky tą 
ir ne nu bliz gin tą, kad kū ri nys įgau tų ne ti kė tu mo (Ka zys 
Bin kis, Jur gis Bal tru šai tis, Al bi nas Žu kaus kas, An ta
nas Ka la na vi čius). Kal bos tur tin gu mas bei nau ju mas 
Lie tu vo je te bė ra svar bus kū ri nio ver tės kri te ri jus, jau 
ne te kęs le mia mo vaid mens nu si sto vė ju sio se, stan dar
ti zuo to se Va ka rų li te ra tū ri nė se kal bo se.

Liau dies kal bos ar che ti pas, iš sau go tas gro ži nė je lite
ra tū ro je, iš ky la kaip ata sva ra žiniasklaidos die gia mai 
grei ta kal bei – pus šim tis žo džių, primi ty vus sa ki nys, 
rėks min gas to nas. Te le vi zi ja ma siš kai ni ve liuo ja in di
vi du a lų žmo gaus kal bė ji mą. „Bran daus so cia liz mo“ epo
cha iš ug dė be vei dį val diš ko kal bė ji mo ste re o ti pą, kuris 
ne nyks ta iki šiol. Vie šo ji kal ba su stin go į tra fa re ti nes 
kli šes, įsi ga lė jo gelž be to ni nės in to na ci jos, už mu šan čios 
sa ki nio gy vy bę.

Pra ėjo le dyn me tis, už šal dęs dau ge lį mū sų mąs  ty
mo klo dų. Bet kal bos in to na ci jos dar nė ra ati tir pę ir 

at gavę vi di nės ener gi
jos, tei kian čios kal bai 
ki birkš čiuo jan čios jė gos 
ir tik ru mo. Dar vis ne
gir di me žo džio ta ri mo, 
kuria me vir pa są mo nė, 
kris ta li zuo jan ti pa ti sa
ve. Ap kur to me kal bos 
me lo di jai, ku ri to kia 
skir  tin ga kiek vie na me 
re gio ne (pa ly gink dzū kų 
ir že mai čių šne kė ji mą), 
to kia ne pa kar to ja ma 
kiek   vie na me kraš te (ko
kios skir tin gos an gliš ko 
ir lie tu viš ko sa ki nio in to
na ci nės krei vės). Kal ba 
bū na stip ri ir iš raiš kin
ga, kai stip ri ir iš raiš
kin ga jos in to na ci ja. Ne 
lek si kos tur tingu mas 
ar re ti fra ze o lo giz mai 
le mia kal bos jė gą, o jos 

me lo di niai vin giai, jos vidi nis skam be sys, re zo nuo jan
tis kal ban čio jo at vi ru mą, o gal net vi sos tau tos is to ri nę 
si tu a ci ją (Jo no Ais čio ei lė raščių ele giš ko ji gai da Lie
tuvos Res pub li kos žlu gi mo iš va ka rė se). Kaip gra žiai 
iš vin giuo da vo fra zės me lo di ją mūsų tė vai, pa sa ko da mi 
ko kį nors at si ti ki mą! Kai mo žmo nių gy vie ji pa sa ko ji

viktorasPetravičius.Manogimtinėje.1950.linoraižinys
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mai – įsta būs sa vo plaz dan čio mis in tona ci jo mis – tu rė tų 
kas dien skam bė ti per ra di ją, kad at si gau tų na tū ra lus 
mū sų kal bos me lo din gu mas, už trenk tas ir su ni ve liuo tas 
val diš kų „in for ma ci jos prie mo nių“.

IV

Len kų ra šy to jas Wi tol das Gomb ro wic zius di džiuo ja si 
maiš ta vęs sa vo kū ry bo je prieš „len kiš ku mą“. Kiekvie
na me is to ri jos tarps ny je mes iš nau jo tu ri me klaus ti: 
„Kas esa me? Kuo tu ri me tap ti“21. Pri va lo me nu si leis ti 
iš nu si sto vė ju sių ver ty bių bokš to ir pa žvelg ti į sa ve iš 
ša lies. Ar ne per si kė lė į vai kų ge nus tė vų par si da vė 
liškumas, ar tų ge nų ne su ža lo jo par ti jos sek re to rių, 
saugumie čių, cen zo rių pro fe si jos (Ta deus zo Kon wic kio 
ro manas „Ma žo ji apo ka lip sė“)? Pra žū tin ga už mig ti 
et no cen triz mo lop šy je: mes iš skir ti ni, mes pa šauk ti 
pa sau li nei mi si jai (ką da ry ti su tais, ku rie ne su tin ka 
su ta vo vir še ny be?)...

Tau tiš ku mo ar che ti pai – kin tan tys dy džiai, o ne 
su stin gu sių tra di ci jų mo no li tas. Jų bran duo liai už si
mez ga kraš to gam tos, is to ri jos, pa pro čių, liau dies kul
tū ros ir kal bos klo de, bet to liau for muo ja si pa sau li nės 
kul tū ros pro ce se. Vie naip tau tiš ku mo tu ri nį su vo kė 
XIX a. lie tu vių ra šy to jai, len kų ro man tiz mo au gin ti
niai, ki taip XX a. lie tu vių ra šy to jai, at si vė rę Va ka rų 
fi lo sofinių ir li te ra tū ri nių sro vių trau kai. Ta me pa čia
me Lie tu vos kraš to vaiz dy je, gy ve ni mo bū de, lie tu vio 
psi chi ko je di de li me ni nin kai ati den gia dar ne re gė tas 
gel mes – kos mi nės har mo ni jos pa jau tą, mi to lo gi nę 
at min tį, gro žio ir to bu ly bės il ge sį (Mi ka lo jus Kon stan
ti nas Čiurlio nis, Vin cas Krė vė, Vaiž gan tas, Juo zas 
Gruo dis). Li te ra tūro je tau tiš ku mas yra taps mas, o ne 
ide o lo gi nė dok tri na. Lie tu vy bės eta lo ną ten ka kas kart 
lip dy ti vis iš nau jų duo me nų – Si bi ro la ge rius pra ėjęs 
Lie tu vos ūkinin kas jau ne toks, koks bu vo prieš ka rą... 
Tą eta lo ną kas kart savaip trans for muo ja in di vi du a li 
kū rė jo są mo nė ir ta len tas, ku riam tau tiš ku mo idė jos, 
kraš to is to ri ja, so cia liniai ir psi cho lo gi niai ti pa žai yra 
tik me džia ga me ni nio kūri nio san da rai, for muo ja mai 
pa gal sa vo dės nius.

Ar lie tu vy bės ste re o ti pai, su kur ti ne lais vės są ly
go mis, ga na pa te tiš ki ir so pu lin gai grau dūs, at lie pia 
šian die ni nę su si skal džiu sios vi suo me nės si tu a ci ją? 
Ar jie pa jėgs įsi brau ti į in ter ne tą, at ėję iš „sa ma no tos 
gry čios“, pri tvin kę Ma ter do lo ro sa liū de sio – to kio sve
ti mo gero vės ir pra mo gų iš troš ku siai pub li kai? „Ta čiau 
pa vo jin ga gy ven ti su kal kė jan čiais tau ti niais mi tais, 
ne ver čiant jų kū ry biš kai į da bar ties ir at ei ties kal bą, 
kar to jant va kar iš mok tas pa mo kas ir taip, at ro dy tų, 

22Šaltenis,s.,„Praeitis.Tautųkelionė“, in:Lietuvos rytas,2002
0208.
23 Europosmentalitetoistorija,vilnius:aidai,1998,p.8.

iš sau gant savo sa vi tu mą kaip kon ser vus at si vė ru sios 
Eu ro pos aki vaiz do je“22, – ra šo Sau lius Šal te nis.

Lie tu vių kul tū ra dar nė ra su kū ru si vi su mi nio lie tu vio 
įvaiz džio, ku ris ga lio tų kaip ša lies vi zi ti nė kor te lė (če
kai tu ri Švei ką). Tik len kų is to ri kai ir ra šy to jai pri se gė 
mums „pas ku ti nių pa go nių“ eti ke tę, ku ria mes li gi šiol 
di džiuo ja mės, net ban do me at kur ti pa go niš kų apei gų 
kul tą. Tra di ci niai lie tu vy bės ste re o ti pai su by ra, vos 
at si dū rus Eu ro pos did mies čiuo se – ten mes visai ne
at ro do me to kie šau nūs ir gra žūs, kaip įsi vaiz davo me 
sa ve. Ne pri klau so my bės me tais Va ka rų pa sau lis, stai ga 
pri ar tė jęs iš už „ge le ži nės užuo lai dos“, ta po verty bių 
ma tu: ko kie mes skur dei vos, be si rau sian tys šiukš
lių kon tei ne riuo se, ko kie at si li kė liai, sto vi niuo jan tys 
moks lo ir kul tū ros ša li ke lė se... Ra šo mi psi cho lo gi nės ir 
li te ra tū ri nės adap ta ci jos prie Va ka rų ro ma nai, iš varpy ti 
ne rei ka lin gu mo ir men ka ver tiš ku mo kom plek sų, ku rių 
ne iš blaš ko nei tau ti nės vals ty bės re a lu mas, nei iš atsi
mi ni mų, dai nų, ei lė raš čių iš ki lu si he ro ji nė par ti za nų 
iš tver mė per merk tuo se bun ke riuo se („Ir tvir tas būk! 
Vėl vie ną žie mą žiau rią / Die vų va lia tu par eit priva lai“ 
– Bro nius Kri vic kas). At si ra do pik tas no ras su nie kin ti 
sa ve, iš si ža dė ti var gin gos pri spaus tų jų pra ei ties, vis ką 
už mirš ti, kaip ta ne lai min ga es tu kė, ku ri grįžda ma iš 
Vo kie ti jos, stai ga pra ra do at min tį – ne be ži no jo, kas ji 
ir iš kur, pa mir šo, kad yra Es ti jos pi lie tė...

Li te ra tū ros ne ga li iš trin ti am ne zi ja: čia vie na is to
ri nės rai dos gran dis yra su ka bin ta su ki ta gran di mi, 
anks tes nis li te ra tū ri nės kal bos ir for mų sluoks nis mai
ti na vė les nes at ža las. Nau jai su si for ma vęs in te lek tas 
tik pa ma žu iš stu mia li gi tol vy ra vu sį men ta li te tą, bet 
nie ka da jo vi sai ne nu stel bia23. 

Tau tiš ku mo ar che ti pai, da bar iro niš kai de gra duo ja mi, 
ne tu rė tų iš nyk ti, kol glo ba li za ci ja taip ne su vie no di no 
pa sau lio, kad ne be at skir tum, „kur šve dų kraš tas, kur 
Lie tu va“24. Tai ne bus ka ro žy gius gar si nan tys tri mi tai, 
sa vęs šlo vi ni mo ak tai, o kri tiš ka ana li zė: kuo bu vo me 
ir kas esa me. Kul tū ros pa skir tis ne si kei čia – ji tie sia 
ver ty bių li ni ją per prie šin gy bių knibž dė ly ną, ku ria 
api ben drin tą žmo gaus sa vi mo nės mo de lį, kad iš lik tų 
dva si nės in teg ra ci jos jung tys, ypač rei ka lin gos tau tai, 
ku ri sta to sa vo vals ty bę ant so vie tiz mo griu ve nų. Tie 
ar che ti pai, ap va ly ti nuo ba na ly bės lukš tų, įsta ty ti į 
šiuo lai ki nio pa sau lio po ky čių sū ku rius, tu rė tų ap gin ti 
ir pa tei sin ti tau ti nių li te ra tū rų eg zis ta vi mą „in for ma
ci nė je vi suo me nė je“, kur, pa sak vie no so cio lo go, iš liks 
tik „aukš to sios kul tū ros“, o „na cio na liz mo am žius bus 
pra ei ties da ly kas“25. Ma žos tau tos li te ra tū ra ne tek tų 
gy vy bi nio pa grin do, at si jun gu si nuo ją mai ti nan čių 
tau tos bū ties ver smių.

24nėris,s.,Raštai,t.1,vilnius:vaga,1984,p.93.
25 Gel lner, e., Tautos irnacionalizmas,vilnius:Pradai,1996,p.

185–187.
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Tai kurgi dingo?

Akis užmerkiu
Ir matau:
Važiuojame į atlaidus, 
Į Naumiestį 
Į Petrines,
Į vasarą,
Į patį saulės Pakylėjimą.

Kai atsimerkiu –
Nieko:
Nei atlaidų,
Nei vasaros,
Nei saulės Pakylėjimo.

Tai kurgi dingo
Tikras ir menamas 
Visas gyvenimas?

Neužpūsta

Žibalinė lempelė dega,
Niekieno neužpūsta.
Skaitau pirmą vaikišką knygą –
Ji man kaip šventa

Ten Alvito altoriuje
Pakylėta apeigose.
Girdžiu vargonai groja
Ir gieda knygų dvasia.

Ir klaupias ant kelių sodyba –
Ta pati, ta pati vieta!
Žibalinė lempelė žiba,
Niekad neužpūsta.

Jeigu maN pasiriNkti valia

Kazys Bradūnas

skauda

Pėdos arimuos nugrimzdo
Į begalinį gylį.
Klausausi skambančio lizdo,
O žemė tyli.

Noriu tik padėkoti,
Atsiprašyti,
Kad žodžiai ne paaukoti, 
O įrašyti

Į atverstą vagą,
Į sutartinių raudą –
Pėdos arimuose dega,
Pėdas eilėrašty skauda.

aNt ribos

Pro morenų ugnis ir ledyną
Prasiskverbė balsas kalbos,
Kuri mus visus užaugino
Ant mirties ir gyvybės ribos.

O kur toliau mane vesi?
Jeigu man pasirinkti valia,
Paguldyk ąžuolyno pavėsy,
Užklok debesų drobule.

Ir žemė giliai užsimerkia,
Sapnuodama džiaugias ir verkia.

Poezija
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Apie šven tes, mi nė ji mus, kan čią ir aist rą

IrenaVaIšVIlaItė

pastabos

Išeilėsdvivalstybėsšventės–Vasario
16-ojiirKovo11-oji–sukėlėginčųir
komentarųjauanksčiaugirdėtate-
ma–„minėtiaršvęsti“?„šventimo“
šalininkaimano,kad „minėjimai“
pernelygsusitelkiatiespraeitieskan-
čiomis,nepalikdamivietosdžiaugsmui
dėlgerųdalykų,taigišventei.šios
vyriausybės rūpestis,kadšventės
būtų„šventiškos“irkadkasnorsjų
nesugadintų, tikriausiaiyranetik
darvienapastangapapudruotisavo
įvaizdį,bet irpaprastasžmogiškas
norastoliaunustumtinemaloniąar
paprasčiausiainepatogiąpraeitį.
tačiauatsiribojusnuopolitinių

dalykų,lietuvojepastebimasvisdi-
desnisnenoraskalbėtiapie„praeities
kančias“.Vienavertus,taitikriausiai
natūralireakcijaįtamtikrosbendra-
piliečiųdaliesbeveikkanonizuotą
tokiokalbėjimostilių–verksmingą,
dažnaiirzlųirgalųgalereikalaujantį,
sakytum,pasiskolintąišsovietiniųve-
teranųsusirinkimų.atgimimometų
tiesossakymoapienuslėptątremčių,
karoirpokariorealybękatarsis,vienu
metuužliejęsvisuomenę,nuslūgo,ir,
atrodo,švytuoklėjudaįpriešingąpusę
–visdažniauirviešiaupašaipiaiatsi-
ribojamanuolietuviškogedulingumo,
kurį„šventimo“šalininkaipolitiškai
korektiškaipavadino„minėjimu“–tie-
sąsakant,netokiuirnekaltužodžiu,
prisimenantprivalomąsėdėjimąmo-
kyklosardarbovietėsaktųsalėjeiriš
tribūnosskaitomaskalbas...
šiemet irVasario16-oji, irKovo

11-ojiatsidūrėliturginiameGavėnios
laike,kurismūsųvisuomenėjeirgitra-
diciškaisuvokiamaskaip„minėjimo“
laikas,atgręžtasįkančiąirmirtį.tra-
dicinėlietuviškaGavėniabuvogriežta
irgedulinga.Irdabardarpalyginti

nemažaižmoniųGavėniąpraktikuo-
ja,betvarguargalimasakyti,kadji
yrapopuliari.tenkagirdėtibandymų
suaktualintiGavėniospapročiuspasi-
telkiantsodininkystėsaržemdirbystės
pavyzdžius:artėjantpavasariuigerai
apsikuoptinetikfiziškai,betirdva-
siškai–tamiryrametinėišpažintis,
oGavėniospasninkas–sveikasdaik-
tas,nespadedaorganizmuiišsivalyti
peržiemąprisikaupusiusšlakus...
Žinoma,bažnytinėjeaplinkojeapie
kančiąkalbamadažniauirdaugiau
neisekuliarioje,betirčiajaugirdėti
„šventėjų“ir„minėtojų“ginčai.
arlietuvą jaupasiekėnenoras

kalbėtiapiekančią?toksnenoras
būdingasšiuolaikinei visuomenei,
įgijusiaipriemoniųpažabotifizinįir
apmarintidvasinįskausmą,siekian-
čiaikiekįmanomanutolintimirtį,o
kaipastarojijauneišvengiama,pada-
rytijąkuogreitesnęirneskausmingą.
Modernios visuomenės tradicines
šeimospareigasperduodaprofesio-
nalams.Psichoterapeutai rūpinasi
emociškaisužeistais,slaugėsprižiūri
mirštančius,laidojimobiurairūpina-
simirusiųjųlaidojimu.lietuvoješios
modernumoapraiškoskolkaspaliečia
tiknedidelęvisuomenėsdalį,tadgal,
kaippastebėtųkaikurielietuvos
žurnalistai,nenoras„minėti“yratik
reakcijaį įsigalėjusįkalbėjimąapie
kančią,kurioesmėyranepaliaujamai
apiekančiąkalbėti?
Manau,kadgyvenimas irkančia

mūsųtikrovėjevis labiausuprieši-
nami.Kančiavislabiauatrodonesu-
derinamasugyvenimopilnatve,su
žmogauslaisveirsavarankiškumu–ji
suvokiamakaipvisošitopriešingybė.
Dėltomūsų„šventėjai“ir„minėtojai“
dažnaiyraartimesnivienaskitamnei

atrodo,nesirvieni,irkitiįkančiąžiū-
ritikkaipįblogį,kuriopatirtįvieni
būtųlinkępamiršti,okiti–visada
prisiminti.tokiojeperspektyvojeGa-
vėnioslaikas,skirtasJėzauskančiai
apmąstyti, iš tikrogali tapti tik jo
kančiosminėjimu.
KodėlJėzuskentėjo?tikėtiniausias

mūsųkultūrosatsakymasbūtų–to-
dėl,kadbuvonesuprastas,nepriimtas,
kadsusidūrėsukietomisširdimis,

todėl,kadgyvenimetiek
daugblogio irneteisy-
bės,nuokuriųkenčia
nekaltieji irgerieji.tai
požiūris,  padedantis
užjaustiJėzųaružjaus-
tisave,neskiekvienas
esamekąnorspanašaus
patyrę.tikriausiaitodėl

perGavėniąkatalikiškojeiršiaipkul-
tūrinėjemūsųpublicistikojekasmet
pasirodokonkretesniųarabstraktes-
niųžmogiškųsantykių, individo ir
visuomenėsdramųapmąstymų.tie
apmąstymaidažniausiailiūdni,skau-
dūs,neretai–pesimistiški.
tačiaušventojoraštotekstaiįsak-

miaipabrėžia,kadkančiąJėzuspriė-
mėlaisvai,žinodamas,kądaro.Skaus-
mojisneieškojo,kryžiausneišrado,
betpriėmėirvieną,irkitą.

Pas sio Je su Chris timesverčiame
„JėzausKristauskančia“.Bet loty-
niškaipas sioreiškiairaistrą–labai
karštątroškimą,norą,geismą.taigi
pas sio galimaverstikaip„aistringą
gyvenimą“.
Vienaišmoderniųpas sio įžvalgų

yranaciųnužudytosolandųžydaitės
ettyHillesumdienoraštis.Dienoraš-
čiopradžiojesusitinkamesujauna,
labaiegocentriška ir labai juslinga
moterimi.Susidūrusisupersekiojimu
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irdidėjančiapriespauda,ettypasijun-
tapašauktanuotonebėgtiirkentėti
sukitais,negalinčiaistoišvengti.Ji
atsisakėpasitrauktiišgimtojoams-
terdamo,nepasinaudojoprogapabėgti
išVesterbokoskirstymostovyklos.
„Kentėtigalimaoriai irne.Dau-

gumamūsųVakaruosenebeišmano
kentėjimomeno iryrakamuojami
įvairiausiųbaimių.Kupinikartėlio,
neapykantosirneviltiesmesliauja-
mėsgyventi...ašpriėmiaugyvenimą
–mirtiestikrovėtaponeatskiriama
gyvenimodalimiirišplėtėmanogy-
venimą.Paradoksalu,betišstumda-
miišgyvenimomirtį,mesnegalime
gyventivisaverčiogyvenimo“,–rašo
Hillesum.
Jinebuvokovotoja,bet,pasirinkusi

solidarumąsukitaiskenčiančiaisiais,
pripažino jųgyvenimovertę irpati
visavertiškiau išgyvenogyvenimo
paslaptį:„Vakarankstiatsiguliauir
žiūrėjauproatvirąlangą.Vėlpaju-
tau,sakytum,gyvenimassuvisomjo
paslaptimyrataiparti,kadgaliujį
paliesti.Jaučiausi, lyggulėčiaupri-
siglaudusipriegyvenimokrūtinės,
jaučiausi labaisaugiai irgalvojau:
kaipkeista.Karas,koncentracijos
stovyklos,iškiekvienonamo,proku-
riuoskasdieneinu,kasnorsįkalintas,
nuteistasmirti,paimtasįkaitu...Bet
štaistaigapasijuntuprisispaudusi
priegyvenimokrūtinės,pasijuntu
saugi.Manau,kadšiomanoryšiosu
gyvenimunegali irnegalėspakeisti
neikaras,neikokskitasbeprasmis
žmogiškasžiaurumas...“aistringas
ettyHillesumgyvenimas,jos pas sio 
atvedėjąįOsvencimą.
artokįgyvenimąreiktųminėtiar

švęsti?
„trokštetroškauvalgytisujumis

šiąVelykųvakarienęprieškentėda-

mas“(Lk22,15),–sakomokiniams
Jėzus.Jokančiayraaistringonoro
„būtikartu“sužmonėmisdalis.Jėzus
gyvenosužmonėmis,nesjuosmylėjo.
Kryžius,skausmasirmirtisnetapo
kliūtimitaiaistringaimeilei,meilei,
kurioskeliasėjoperkryžių.Kryžiaus
skausmastapomeilėsšūksniu.Prisi-
kėlimasatskleidė,kad iškryžiaus
trykštapaslaptingasirgalingasgy-
vybingumas,kadJėzauskryžiusyra
šviesus.
todėlBažnyčiaJėzauskančiąne

miniirnešvenčia,oskel bia.Jėzaus
pas sioyracentrinisIšganymoistorijos
įvykis,Dievoveikimožmoniųistorijo-
jeišsipildymas,nušviečiantisMozės
įstatymąirpranašus.Kristauskančia,
jopas sio,jošviesuskryžiussuteikia
viltiesžmoniųkryžiams,žmoniųken-
tėjimams.
Jėzauskančiosistorijametaiššūkį

idealistiniamhumanizmui,susigal-
votiemsžmogauspaveikslams.Jėzus
karštaimylinuoDievoatskirtus,klys-
tančius,nuodėmingus,kenčiančius,
realiusžmones.netkryžiusnetapo
taimeileikliūtimi.šiskryžiaushu-
manizmasmumsprimena,kaipnuo-
latbijomepažvelgtiįtikrąžmogųir
tikrągyvenimą,kviečianenusigręžti
irnebėgtinuokitųirnuosavopačių
kančios,priimtisaveirkitustokius,
kokiejieyra.
Kitavertus,Jėzauskryžiusnelei-

džiapanirtiįamžinągedulądėlpa-
tirtųkančiųirpraradimųdėlto,kad
jiegyvenimeneišvengiami,neleidžia
pasiliktikančiostamsoje.tokioskan-
čiostamsosmūsųgyvenimegausu.Per
šventes iršiaipnebenorimekalbėti
apie„praeitieskančias“,betkiekdaug
irsukokianeviltimiirpasimetimu
kasdienkalbameapiedabartiesken-
tėjimus–skurdą,žiaurumus,neapy-

kantą,degradaciją.Užtokiokalbėjimo
dažnaislypibaimė,kadšioskančios
galiprasiveržtipersocialinęarkokią
kitąribąiružkluptimus,atimtimūsų
turimągyvenimą.tokskalbėjimas
išduoda,kadtikrainematomejokios
išeities.tikžmogiškakančiospatirtis
galibūtižudanti.

Pas siosusijęssugraikiškupat hos. 
Apat hei osparaidžiui–„neaistringu-
mas“,„nejautrumas“.Iššiograikiško
žodžiotiesiogiaikilusimūsų„apati-
ja“.tainejautrumas,nepatogumo,
skausmo,atstūmimovengimas,taigi
nenoraskentėtiirmylėti.apatišku-
masgalibūtipastangaatsiribotinuo
betkokiosąlyčiosuskausmu,kančia
irmirtimi.aistringasgyvenimasne-
įmanomasbesąlyčio,beapkabinimo,
beatsivėrimosavoirkitųskausmui.
Iraistra,irkančiadarožmogųsilpną
irpažeidžiamą.
apatiškomskultūromsbūdingas

netikkuodidesnėsžmogausnepri-
klausomybės irnepažeidžiamumo
siekis,betirnenumalšinamasšven-
tėsporeikis.tačiau,gelbėjantisnuo
skausmo,paprastaiišsigelbėjamair
nuodžiaugsmo.liekatiksintetiniai
džiaugsmaiirapatiškosšventės,kurių
esmėsnekeičiatai,arjosminimos,ar
švenčiamos.
Gavėniospradžiąženklinaantmū-

sųgalvųkrentantyspelenai,palydi-
mipriminimo,kadišdulkiųatėjome
ir įdulkespavirsime...tačiautuoj
potųgriežtųžodžiųsekaraginimas
„atsiversti irtikėti“.tairaginimas
nepasiduotibaimei,nevilčiaiirapa
ti jai, įpūstimūsųgyvenimopelenuose
rusenančiąugnį.esamekviečiami
darkartąviskąpradėtiišnaujo,pri-
imtisavoirkitųkryžiųirneštijįprie
Išganytojokryžiaus.taikvietimasį
Prisikėlimošventę.
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apžvalga

Ar po te riai gy do nuo Po te rio?
Rūtatumėnaitė

Lietuvoskinoekranųfilmas„Haris
Poterisirišmintiesakmuo“darnebuvo
pasiekęs,kaiapiešįpersonažąpir
mąsyksužinojauiškrikščioniškosži
niasklaidospranešimų,jogDidžiojoje
Britanijojevienasžaislųparduotuvės
savininkasatsisakėprekiautižaisli
nėmisburtųlazdelėmis,dvasiųiššau
kimolentomisirkitokiomismagijos
priemonėmis,kuriomisgarsiojojekny
gųserijojeapieHarįPoterįnaudojęsis
šisberniukasburtininkasirjodrau
gai.Suprasdamas,kadtokiupoelgiu
atsisakodidžiuliopelno,kurįatneštų
tuometdartikpasirodytiturėjęsmi
nėtasfilmas,krautuvininkaspareiškė,
kadjamlabiaurūpivaikųdvasinis
sveikumas–jukmagiškižaisliukai
galipaskatintivaikusdomėtisma
gijospasauliu,burtais,užkeikimais,
žodžiu,tamsiosiomismūsųgyvenimo
pusėmis.Knygos,pasakjo,kaskita,
nesjosišgalvotos,ožaislai–tai jau
medžiaginiaidaiktai,irjuoseslypiper
daugpaslaptiesirmagijos1.
Kadangiikišiolgyvenimasnepri

vertėlabiaupasidomėtijaunesnioir
vidutiniomokyklinioamžiaus lite
ratūrosskyriaisknygynuose,kurių
lentynosepuikuojasi jautrys lietu
viškai išleistosškotųautorėsJ.K.
RowlingknygosapieHarįPoterį,
pirmąjąneakivaizdžią pažintį su
garsiuojuherojumipaženklinolengvo
įtarumošešėlis.Poto,kaiVakaruose
filmoapieHarįPoterįpremjerąlydėjo
rekordinėsžiūrovųminios,krikščio

niškoježiniasklaidojeiškiloligišiol
vienareikšmioatsakymonesulaukusi
diskusija:arfilmasir,žinoma,knygos
tinkavaikams?artaitiknuotykinga
pramoga,arraganavimoirburtinin
kavimo„nukenksminimas“,keliantis
realųpavojųmažamečiams?Kriterijų,
pagalkurįšiasknygasirfilmąbūtų
galimaįtrauktiį„juodąjį“ar„baltąjį“
indeksą,nėra,nespatidiskusijavyks
tatarsikeliuoseskirtinguoselygme
nyse,tačiauįsiklausiusįšalininkųir
kritikųargumentus,bentjaugalima
susidarytišiokįtokįvaizdąapie„Hario
Poteriofenomeną“.
Pirmiausia–knyga.Perskaičius

pirmąjąserijosknygą„HarisPoteris
ir išmintiesakmuo“,pagalkurią ir
buvosukurtasfilmas,jiatrodoesan
tipaprasčiausiapasakaapiekieta
širdžiųgiminaičiųužguitąnašlaitį,
savotiškąakiniuotįPelenių,kuris,
kaipvėliaupaaiškėja, išprigimties
yraburtininkas,oatsidūręs–tarp
panašiųįjįvaikųburtininkų–burtų
irkerėjimomokykloje,prižiūrimasir
globojamasdaugdidesniųirgalinges
niųburtininkųmokytojų,išskleidžia
savyjetūnančiasstebuklingasgalias,
išgelbsti išmintiesakmenį, įkurį
kėsinosipiktasistamsosvaldovas,ir
tampadidvyriu.
nevienorecenzentokalbintitėvai

teigė,kadšiosknygossukėlėtikrą
skaitymobumą,kurisgalbūtneatrodo
labaireikšmingasšiųdienųtrisde
šimtmečiuiarketuriasdešimtmečiui,

augusiamdarnekompiuteriųpasau
lyje,bettikraiaktualusjųatžaloms,
galinčiomsvisąlaisvalaikįneatitrauk
tiakiųnuomonitoriausirikipamė
lynavimospragsėti „pelėmis“,–šie
sakosi„HarįPoterį“ryteprariję.Galir
neblogai,kadnorstokiaknygasugeba
susigrąžintijąįtelevizoriųiškeitusius
jaunuosiusskaitytojus.Pastebėtina,
kadšį„HarioPoterio“privalumąiš
skyrėirįtakingasitalijosjėzuitųžur
nalasLa ci vil ta cat to li ca,kurioturinį
priešpublikuojantperžiūriVatikano
valstybėssekretoriatas.Kovopradžios
numeryje„HarioPoteriofenomenas“
apmąstomasvisiškairamiai,tikpa
stebima,kad„vienintelisšiek tiek
nerimokeliantisdalykasšioseknygose
yratas,kad,kitaipnegudaugelyje
stebuklinėsvaikųliteratūros,Hario
Poteriomagijaveikiarealiamešių
dienųanglijospasaulyje“2.Dėltojė
zuitaipatariatėvamspaaiškintisavo
atžaloms,kadHarioPoteriomagija
yraišgalvotasdalykas.
taigiapiemagiją.Štaičia irsu

sikryžiuojašioherojausmylėtojųir
kritikųšpagos.Pirmieji,tarpjųnetir
KatalikųBažnyčioshierarchai,kaip
antaiVokietijosepiskopatokomisija
katalikiškosvaikųirjaunimoliteratū
rosklausimais,tvirtina,kadknygo
sefigūruojantysmagiškielementai
tėraantrinis irnepavojingas fonas
svarbiausiaiminčiai–gėriopergalei
priešblogį,tokiųžmogiškųvertybių
kaipkilniaširdiškumas, ištikimy
bė,drausmėirnesavanaudiškumas
aukštinimui.Žodžiu,kaipbritųkata
likiškameleidinyjeThe Tab letteigia
teologasianasBradley,„amžinosioms
tiesoms“šlovinti3.HarįPoterįužstoja
iramerikiečiųkinokritikasmichaelas
medvedis,garsėjantiskritikaHoli
vudoadresudėltradiciniųvertybių
atmetimo.„Sunkuįsivaizduotivaiką,

1 at ro do, kad tą pa tį krikš čio niš kos nau
jie nų agen tū ros CWN iš pla tin tą pra ne ši mą 
ci tuo ja ir po fil mo prem je ros lie tu vo je ati da

ry ta lie tu viš ka in ter ne to sve tai nė http://www.
ha ris po te ris.lt 

2 http://www.cat ho lic news.com/da ta/briefs/

cns/2002030.htm 
3 Brad ley, Ian, „Eter nal Truths at Hog warts“, 

in: The Tab let, 2001 12 01.
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kuris,pasižiūrėjęsfilmą,panorėtų
studijuotinekromantiją,burtusar
satanizmą“,–sakėjisJaVleidiniui
Na tio nal Catho  lic Re gis ter4.Pasak
jo,magijabuvoirtebėraskiriamasis
vaikųliteratūrospožymis, ir ištisos
kartosmėgavositomisfantazijomis,
taip irnetapusios satanistinėmis.
Pavyzdžiui,broliųGrimmųpasakose
apstuburtų,raganų,pavertimų,už
keikimųiružkerėjimų,betdėltošios
knygosniekadanebuvopakliuvusios
įkokįnors„juodąjįindeksą“.mažato,
HarįPoterįmylintys„magaikrikščio
nys“(taip,jieegzistuojairnetgituri
savobrolijas!)džiaugiasi,kadšioskny
gosatveriavaikųvaizduotępasaulio

stebuklams,nesfokusaiesąs„nepri
lygstamasbūdasmokytiEvangelijos
irsuaugusiuosius,irvaikus“5.
niekopanašaus,atitariaHarioPo

teriokritikai.Krikščioniškosnaujienų
agentūrosZEnitsurengtameforume6
šiai stovyklai ryškiausiaiatstova
vokanadietismichaelasO’Brienas,
katalikasmenininkas irrašytojas,
garsėjantisveikalais,tyrinėjančiais
vaikųkultūrossupagoninimąmūsų
laikais.O’Brienoįsitikinimu,knygos

apieHarįPoterįgalisusilpnintina
tūraliądvasinęirpasąmoninęvaiko
apsaugąpriešrealųokultoveikimą
pasaulyje.Poteriopasaulisesąs iš
esmėsgnostiškas,magijačiavaiz
duojamakaipįgimtažmogaussavybė,
kuriątereikiapažadintisuezoterinio
pažinimopagalba,oribostarpgėrio
irblogiolabaineryškios,vyraujamin
tis,jog„tikslaspateisinapriemones“.
O’Brienuipritarėirasmenys,kadaise
priklausęįvairiomsNew Agegrupėms
irpaskuiatsivertęįkatalikybę:pasak
jų,negalįbūtinekaltos,baltosmagijos,
magijaesantivienintelė,tikvadinama
skirtingaisvardais–juodojimagija,
okultizmas,diabolizmasirpan.

Į„HarioPoterio“kritikąreagavęs
Europoježinomasnaujųjųreliginių
judėjimųekspertas italasmassimo
introvigne, beje, praktikuojantis
katalikas, antipoterišką stovyklą
laikotarpkatalikųplintančiaprotes
tantiškofundamentalizmoapraiška.
Fundamentalistinėsnuostatosatme
taKatalikųBažnyčiospripažįstamą
kultūrosirreligijosskyrimąirsmer
kiavisuskultūrosproduktus,kurie
nėraišesmėskrikščioniški.Pagarba

Bažnyčiosmokymuiapiekultūros
autonomiją nekliudo vertinti tos
kultūrosproduktų, remiantissavo
išpažįstamomisvertybėmis, tačiau
neleidžiaatmesti šiuolaikinėspo
puliariosioskultūroskaiptokios,o
veikiauskatinavertintikiekvienąat
vejįatskirai.introvigneįsitikinimu,
smerkiantieji „HarįPoterį“beveik
prilygsta talibams,pasakųknyge
lėsePelenėsveidąpridengiantiems
čadra.Laikasparodysiąs,aršiknygų
serijatėrapigiosmasinėskultūros
pavyzdys,ar jai lemtaužimtivietą
„amžinosiosklasikos“lentynoješalia
„Smaragdomiestoburtininko“,„Žie
dųvaldovo“ar„merėsPopins“,kurie
savolaikuirgibuvovertinamilabai
prieštaringai. (Šiųeilučiųautorė,
rinkdamamedžiagąstraipsniui,buvo
nustebintaatradimo,kad josmyli
miausiųvaikystėsknygųapiemerę
PopinsautorėPamelatreversbuvusi
uoliokultizmomokytojoGeorgijaus
ivanovičiausGurdijevomokinė.)
tokieyrapagrindiniaiHarioPo

teriogynėjų irkritikųargumentai,
kurietarsileistųnubrėžtidupolius,
tarpkuriųplėtojasivisašidiskusija.
nenuostabu,kad tarpkritikųyra
katalikų,kadaisepriklausiusiųNew 
Agegrupėmsirsavokailiupatyrusių
įvairiausių „dvasingumų“poveikį.
Galibūti,kadjųjautrumąminėtiems
„maginiams“dalykamslemiagrįžimo
aratsivertimoįkatalikybęįkarštis,
kartaisišsiliejantis„fundamentalis
tinėmis“nuostatomis.Kalbantapie
„HarioPoterio“gynėjus,vėlgigalima
spėlioti,aršieasmenystiesiogyra
nejautrūspanašiemspatyrimams,ar
turiišsiugdęstipriądvasiniogyveni
motradiciją.
Betkuriuoatveju,pats„HarisPote

ris“kiekvienąsyksėkmingaiišsisuka
nuogalutiniovertinimo,nelyginant
šmaukštas,tasauksiniskamuoliukas
irsvarbiausiastrofėjuskvidiče,Hog
vartsoburtininkųmokyklosžaidime,
kurioeigašiųeilučiųautoreipasirodė
bemažtokiapatpaini,kaipirgarsusis

4 http://www.ze nit.org/en glish/vi su a liz za.
phtml?sid=13709

5 http://www.eni.ch//ENI010410
6 http://www.ze nit.org/en glish/vi su a liz za.

phtml?sid=13709

Kadras iš filmo „Haris poteris ir išminties akmuo“. rež. Chris Columbus



125NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI  2002 / 3

britųkriketas.Šiaprogaleisiusau
prisimintibičiuliopasakojimą,kad
jisvisaipmėginęs iškvostipažįsta
mąbritą,koksgižaidimasyratasjų
kriketas,tačiaunėbritasneįstengęs
perteiktivisųsavokultūriniopaveldo
subtilybiųirgaliausiaiatsakęs,jog
„tainežaidimas, taigyvenimobū
das“.Todėlkartaissusidaroįspūdis,
jogpolemikaapie„HarįPoterį“yra
patekusiįsavotiškąkultūrosženklų
irsimboliųlabirintą.Neatsitiktinai
minėtambritųteologuifilmasapie
Poterį imponuojaanaiptolne„am
žinųjųtiesų“išaukštinimu,betsub
tiliaissenosgerosbritiškosironijos
momentais,kuriesunkiaiįkandami,
jožodžiais,„kaikuriemsamerikiečių
fundamentalistams“.Galimaspėti,
kadelitaristinėjebritųvisuomenėje
darvienaelitinėmokykla,savotiškas
burtininkųEatonas,įkurįužrašomi
vosgimęvaikai,visaivykusiai įsi
komponuoja įbendrągyvenimopa
veikslą:jeitarpmūsųvaikšto„mėlyno
kraujo“atstovų,kodėlnegalivaikščio
tiirburtininkų?IšūkanotojoAlbio
noglūdumųiškilusiberniukomago
dvasiaužburiatūkstančiuspanašių
įsaveirnepasiduodajokiemsmėgi
nimamsjįsunaikinti,tarsigarsusis
OscaroWilde’oapsakymeveikiantis
Kenterviliopiliesvaiduoklis,kurį
pilinatsikrausčiusipraktiškųameri
kiečiųšeimaveltuimėginaišnaikinti
visokiaisnaujausiaisbalikliais.Haris
Poterisjaukiaiįsikuriašaliažaliųjų
žmogeliukų irkraugeriųvampyrų,
knibždėteknibždančiųbetkuriame
„Anglųpasakų“ rinkinyje.Gal tai
koksnorsnacionalinisbruožas,ku
ris,perkeltasįkitokiąaplinką,duoda
keistųrezultatų?Štai,pavyzdžiui,
AnglijosPagonių federacijosnarių
skaičiausHarisPoterisnepagausino,
oštaiAustrijoje(ogalAustralijoje?
– iš lietuviškotinklapiosunkusu
prasti)filmofanaiesąpradėjęnaują
realiosraganųmokyklossezoną,kur
vaikaimokomisenovėsišminčiųpa
slapčių,astrologijos,astronomijos,
meditacijosirpan.,taipsiekiantat
kurtiryšįsugamtairpasisemtiišjos
išminties,nesdabartinėvisuomenė

visataipamažuprarandanti.Okuo
čiaprastesnimūsųlietuviainauja
pagoniaiarvyriausiosiosLietuvos
raganosLobačiuvienėsmokyklos
absolventai?
Tiesąsakant,filmogynėjaipripa

žįsta,jogdaugiausiapolemikąišpro
vokavoknygasirfilmąlydintimasinė
„Poterioindustrija“:interneteišHario
Poteriopuslapiopertrisjungtisgali
patekti į „RaganųBibliją“,ovaikai
mosuojažaislinėmisburtų lazdelė
mis, tuo,beje, labaineramindami
krikščionismagus.FenomenaliHa
rioPoteriosėkmėsykiuatskleidžia
irnūdienosvisuomenėsskaudulius.
Jeigugydytojairekomenduojaskaityti
„HarįPoterį“bendravimoproblemų
turintiemsvaikams,nejaugitikto
kiepavojingiburtaigebasugrąžinti
juosįvaikystę, iškuriosšiandienis
pasaulis taipskuba juos išstumti?
Kitavertus,pasaulį,įkurįatėjoHaris
Poteris,seniaikamuojasekuliarumo
krizė,verčiantižmogųieškotibūdų,
kaippasotintikažkurgiliaikirbantį

anapusybėsalkį.Vienipraktikuoja
dvasingąkūnomankštą,kititikitu
rįsavoangelą (bettuotikėjimasir
baigiasi),tretiaukojajuodąožį,odar
kitinepraleidžianėvienos„Xfailų“
serijos, ieškodamikažkuranapus
plytinčiostiesos.Arįtokiądirvąnu
kritęsHarioPoteriogrūdas„sumažins
skaitytojųimuninėssistemosatspa
rumąjuodajaimagijaiiratverskelią
blogiui“,kaipnuogąstaujaBulgarijos
StačiatikiųBažnyčiosdvasininkas,
vadinantisHario Poterio knygas
„dvasiosAIDS“?Kaipžinia,geriausi
vaistainuoAIDS–tinkamasgyveni
mobūdas.Virtualiamelietuviškame
HarioPoterio forumešeimininkau
jančiosaktyvistės,vadinančiossave
„merginomis išpragaro“,nuteikia
kažkaipnejaukiai,kaipnedžiuginair
maživampyriukaiaršluotasapžer
gusiosraganos,kuriaskartkartėmis
manotrimetisišsilukštenaiš„Kinder“
siurprizo.Galbūtųgeriau,jeiguprieš
imantįrankas„Poterį“,kasnorsjuos
išmokytųpoterių?

Knygų šurmulys
MANFREDASŽVIRGŽDAS

VasariomėnuoVilniujenevienam
knygųmylėtojuitampasvarbiųapsi
sprendimųlaikotarpiu:įLi tex porū
mussuplaukiaminiosžmonių,kurių
galvose,atrodo,vienintelėmintis–ko
kiąširdžiaibrangiąknygąšįsykbūtų
vertaišgriebtiišmirguliuojančio,per
metussusikaupusiosrauto,kurspaus
dintasžodisišnyravisaispavidalais,
visomisatmainomis (gretaknygų,
albumų,žemėlapiųvissparčiauplinta
elektroniniaiproduktai–mokomosios
ir laisvalaikiomalonumamsskirtos
kompiuterinėsprogramos).Tenka
pastebėti,kadkalbosapie širdies
poreikius,tamtikrųautoriųiržanrų

pamėgimądabarvertinamosironiškai
–naujausiolaikotarpiožmogusknygą
priimajaunekaipsavaiminęvertybę
iržvelgiaįjąblaivesniužvilgsniu.Gro
žinėkūrybanebėrajodvasiospenas
arsunkiaiapibrėžiamosusižavėjimo
objektas–Ezopokalbosšifruotėspo
sovietmečionatūraliaipraradopra
smėsaštrumą,oromantiškaAtgimimo
dvasiaišgaravosusidūrusisubūtinybe
tenkintikasdieniusporeikius,įsisa
vintinaujusverslusirtechnologijas.
Dabarknygapirmiausiasiejamasu
informacija,onesuliteratūra–to
kieprasminiaipokyčiaivykstavisoje
RytųEuropoje,kuriojepragmatiški
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vakariečiaineseniaiieškojopaskuti
niųindustriniomąstymonepaliestų
autentiškoskultūrossalelių.
Vilniausknygųmugėsprologasbuvo

tarptautinissimpoziumasapiekny
gųmugiųsvarbąEuropoje„Knygos
–kultūroserdviųatstovės?“(vasario
5–6d.),kurioorganizaciniųrūpesčių
didžiausiądalį prisiėmėVilniaus
Goethe’sinstitutas,natūraliaisusie
jantislietuviškąproblematiką(santy
kiaitarprašytojų,leidėjų,knygynų,
skaitytojų,kuriedažnaistokojaabi
pusiokorektiškumo)suglobalesniu
matmeniu–artėjančiaFrankfurto
knygųmuge, kuriospaunksmėje
reiktųužmirštismulkiastarpusavio
rietenas,nesLietuvaijojeteksišskir
tinisvaidmuo.Simpoziumepakako
visko–irpranešimųtradicineRytųir
Vakarųdialogotema,irkaimyninių
šaliųanalogiškųrenginiųaptarimo
(šiuosyksunkutaikytiobjektyvumo
kriterijus,nes įvairiaspalvęmugių
nuoPrahosikiMinskopaletęatskleidė
suinteresuotų,sujųorganizavimuir
populiarinimususijusiųžinybųat
stovai,kitavertus,galintyssuteikti
daugiausiažinių,nesstebintysmuges
tarsiišvidaus).
Lietuviamsaktualiausiaiskambėjo

mūsųpačiųviltimsirskauduliams
skirtosSauliausŽukoarJurgioKun
činomintys.Pastebėtapažintinės,
enciklopedinės lektūrosgausėjimo
tendencija ir tai,kadvis sunkiau
parduoti lietuviųautoriausgroži
nįkūrinį (nevienpoeziją).Leidyba
pirmiausiayraverslas,okultūros
rėmimuturėtųužsiimtiatitinkama
ministerija– tokiesamprotavimai
nuolatgirdimiišleidėjųlūpų.„Baltų
lankų“direktoriuspastebėjo ir tai,
kadšiandienleidyklosįkūrimasyra
nelyginant„dvasinėslaisvėsišraiška“,
savogalimybiųdemonstracija,kas
toimasi,nebijoskeptiškųkalbųapie
nuostoliusir„badodietą“.Palyginti
naujasreiškinys–nesantaikatarp
knygynųirleidyklų,jųginčas,kasyra
didžiausiasknygųsklaidoskliuvinys,
okasužsiimatikrąjakultūrospolitika,
priekaištai,kadtamtikriknygynai
diskriminuojatamtikrųleidyklųkny
gas.Šiųnevėstančiųginčųatgarsių
pasigirdoirsimpoziumedalyvavusių
„Tytoalbos“vadovėsLolitosVara
navičienėsbei„Akademinėsknygos“
šeimininkoAndriausMažrimospon
taniškojediskusijoje,šiasproblemas
praskleidusiojeiružsieniosvečiams,
kuriųsąmonėje turbūtšitaipbuvo

K u l t ūr a

nuvainikuotaskultūros institucijų
taikaussugyvenimomitas.
Iškalbingasituacijairtai,kadapie

knygųreikšmępasisakėvienintelis
rašytojas–pastaruojumetuvisų
knygynųlentynosesaunišąsuradęs
produktyvusisKunčinas.Jožodžiais
tariant,lietuviųkūrėjas–amžinaine
patenkintas,išrašytojovirtęsprašy
toju,tačiauvisneatprantantismokyti
kitusgyvenimotiesų.Lietuviųlitera
tūraamžinaikamnorstarnavusi,tad
kąmesgalimeparodytilaisvajampa
sauliui,susirinkusiampoFrankfurto
dangoraižiųskliautais?Bemandagių
reveransų,spalvingomismetaforo
misatskleistasnetoksjausvetimas
mūsųliteratamsdvasinėsbejėgystės
pojūtis: „Nepasakysi,kadkultūra
mūsųvalstybėjepodukra,jiveikiau
samdinė,kuriaivisžadamaprimesti
pūrąkviečiųarmaišelįbulvių“;todėl
uolaus tarnavimo instinktas (pre
legentonuomone,mažiaubūdingas
mūsų„kultūriniamskonkurentams“
latviams,estams)įaugęsįkartųsą
monęirnegalisuteiktivilčiųpasižy
mėtitarptautiniamerenginyje:„Tik
štai,viršLietuvositDamoklokardui
pakibusartėjančiaiFrankfurtomugei,
darosibaisoka,kadšventėnevirstųjei
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nepakasynomisartragedija,taibent
lietuviųliteratūrosVėlinėmis“1.
ŽukasraginoprisimintiVytauto

Kavoliošūkį„Bebaimėsirbepatoso“:
atseit, turimekalbėtiapieviską ir
keltivisasproblemas–drąsiaižiūrė
damiistorijaiįakisirneužmiršdami
šiandienosuždavinių.Taisveikintina
laikysena,tačiaupraktinisjostaiky
maskeliairkaikuriųklausimų,apie
kuriuosjauužsimintaspaudoje:ma
tyt,nebuslengvapristatytiVokietijos
publikaiholokaustotemą.„Okaipprie
šiosžydųtragedijosviešodemonstra
vimoderėsLietuvosšūkis„Tobecon
tinued“(“Pasakojimastęsiasi“)?“2

DiskutuotinairLietuvosstendopa
saulineimugeirengėjųidėjaišskirti
konkrečiądatą–1951m.–kaipypa
tingolūžiomomentą.Pasauliniolygio
rezistencinės literatūros,kuribūtų
meniškaipaveiki,galimasakyti,ne
turime.KaipVilniausknygųmugės
metuvykusiameseminare„Litera
tūrossklaidosstrategijairpraktika“
prasitarėVytautasKubilius, tokiu
atvejugeriausiaišeitis–pasakojant
tautostragedijąapeliuoti įatjautą.
Okądarytisudaugiatonėssovieti
nėspropagandospalikimu–nejau
ir jį reiktųpristatyti?Prikišamai
demonstruotipasauliuianuometines
oficialiosiosLSSR„odesJuozapėliui“
–tarsipaliudyti,kaipilgaimažostau
tosneištrūkstaišagresyviaiprimestų
ideologijųšešėlio.Tuotarpuišeivijoje
minėtimetaibuvogrožinėskūrybos
pakilimolaikotarpis,kaidaugelisrašė
apimtiherojiškoįkarščio,jaudinami
minties,kadgalbūtjieyrapaskutiniai
lietuviųkultūrosambasadoriai.Norint
specialiaipabrėžtišiąprieštaringą
datą,reikėstamtikrųpastangųpa
aiškinti,provokuotidiskusijas,nes
daugumadalykųFrankfurtomugės
svečiamsbusdidelėnaujiena.
Tačiauužlangojaunaujasamžius,

nemažiaureikalingasliteratūrinio
įprasminimoneiankstesnieji.Tra
giškosepochostapybiškamvaizdui

išreikštinereikiapapildomoįkvėpimo,
tuo tarpu šiandienapaviršutiniš
kąstebėtojąretaipatraukia,atrodo
bespalvė.Omumstekssudominti
reikliausiusEuroposkritikus–kaip
išsisuksimeiškebliospadėties?Mugei
atrinktilietuviųliteratūroskūriniai
turėtųatspindėtimūsųgyvenimąčia
irdabar;Žukasminėjo,kadperpasku
tinįpusmetįišleistanemažairomanų
(kritikamssutartinaidejuojantapie
žanrokrizę).Galbūt į juosatidžiau
įsiskaitęaptiktumemintiesgrynuolių,
kuriegalėtųvisusnustebinti?Šiame
seminaredalyvavęsanalogiškoLen
kijosprisistatymoFrankfurtomugėje
vadovasAlbrechtasLemppaspabrė
žė,kadrengianttokįprojektąsvarbu
suprasti,kadjoadresataspirmiausia
busvidutinio išprusimoliteratūros
vartotojas,kuriamsiūlomąistorinę
medžiagąreikspateiktikompaktiškai
sutrauktąįkeletąsvarbiausiųtezių,
dėmesįkreiptitikįreikšmingiausias
knygasirpatiemspažvelgtiįekspo
zicijąvakariečioakimis.Paraginta
renkantkultūrinėjeprogramojepa
sisakysiančiusrašytojus„nusistatyti
griežtuskriterijusirjaisvadovautis:
pavyzdžiui, literatūroskokybė,ver
timųbuvimasirautoriausgebėjimas
bendrautiužsieniokalbomis“3.Taigi
vertašiaiskriterijaispatikrintikiek
vienąkandidatūrą,neslietuviailyg
irneturi „privalomaipristatomų“,
visampasauliuibekomentarųžino
mųautorių.
DabarapiepačiąVilniausmugę,ku

riojekaikurieapžvalgininkaipajuto
vien„vertybiųbalagano“atmosferą.
Taip,kaipirkasmet,čiastumdomasi
irgarsiaišūkaujama,rimtesniųknygų
pristatymaivykstaankštosesalytė
se,priepopuliarių leidyklųstendų
prasibrautinelengva,ypačten,kur
pardavinėjamosnupigintosanksčiau
išleistosknygos.Leidyklosneriasiiš
kailiosiekdamosįrodyti,kadbūtent
šis,tiesiaiišspaustuvėsatgabentas,
tomasyrajūsųgeidžiamiausiakny

ga.Kaikamtaipavykstageriaunei
kitiems:nepaisant labaiskeptiškų
atsiliepimų spaudoje („šnekamoji
kalba,padėtaantpopieriaus„tiesiai
šviesiai“,yravisiškas jovalas,one
asmenybėsžavesys“4),ažiotažąkėlė
GalinosDauguvietytėsišpirmųlūpų
užrašyti atsiminimai „Perpetuum
mobile“(„Tytoalba“).Pernaipanaši
sėkmė lydėjoJonoMekodienoraš
čius.Turbūttaitikpatvirtina,kad
postmodernaustekstolabirintusig
noruojantis (tačiaudarneperėjęs
prieužkandžiavimomeilėsromanais)
vidutinisskaitytojasitinvertinaau
tentišką, tegu irsubjektyvųkalbė
jimąapiepraeitį,patrauklųbūtent
dėlasmenybėssaviraiškos.Kadirką
burbėtųprofesionalūskritikai,žmo
nesvisadadominspasakojimaiapie
tai,„kasbuvoištikrųjų“,anekdotai
apietikrusįvykiusargarsiusžmones,
paskalosirplepalai.Tailygslaptas
norasžvilgtelėtiįkūrėjosąmonėsvi
dų(dienoraštis)arseniaimirusių,bet
visdarpagarbiaiminimųgarsenybių
privačiusapartamentus(populiarieji
atsiminimai).
Pastebėtina,kadmasiųpsichologija

šiektiekkeičiasi:pradedamapirkti
knygas,kurios išsiskiria įspūdinga
apimtimi irkainaarpretenduoja į
universalumą.Tai leidiniai,pačiu
savoegzistavimuteigiantys,kadyra
nepakeičiami:„Visuotinėsenciklope
dijos“pirmastomas,akademinė„XIX
amžiauslietuviųliteratūra“,„Baltų
religijosirmitologijosšaltinių“antras
tomas.Ypačgraibstyta„Enciklope
dija“,kuriąpristatydamasJuozas
Tumelisapgailestavo,kadšiandien
žmoguiužbortoliekadaugdalykų,
būtinųišsilavinimui,oAntanasAn
drijauskas, parašęs „Lyginamąją
civilizacijos idėjų istoriją“, kurią
priešpatmugęišleidoVDAleidykla,
išskyrėcivilizacinio lūžiosituaciją,
pakartodamas jauritualinę frazę:
pasaulistapokitoks...Visdėltokad
irkokiųpasikeitimųsulauktume,

K u l t ūr a

1 Kun či nas, J., „Pa sau lis liūd nas, bet pu-
ikus“, in: Literatūra irmenas, 2002 02 15, 
nr. 7, p. 6.

2 Ger bu ta vi čius, r., „Vil niaus kny gų mu

gė je ko mer ci ja de rė jo su pa vir šu ti niš ku mu“, 
in: Lietuvosrytas, 2002 02 12, „Mū zų malū 
nas“, p. 5.

3 „Su Frank fur to žen klu“, in: Literatūra ir

menas, 2002 02 15, nr. 7, p. 2.
4 Ogins kai tė, r., „Kul tū ra iš ka vos tirš čių ir 

ci ga re tės dū mo“, in: Lietuvosrytas, 2002 02 
19, „Mū zų ma lū nas“, p. 4.
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turėsimeišlaikytitamtikrąmoksli
nionagrinėjimostandartą,orienty
rą–tokiužadabūtienciklopedijos
tomai.Oskeptiškesnisskaitytojas,
pasidžiaugęspirmojotomopoligrafine
kokybebeituo,kadįteisintaorigina
loformomisparemtatikriniųvardų
rašyba, išgyventųnusivylimądėl
kartaisnevykusiosiliustracinėsme
džiagos,žemėlapiųpaviršutiniškumo,
to,kadšaliakinorežisieriųbiografijų
neįmanomarastikokionorskadro
iš jųstatytųfilmų.Šurmulys,kilęs
paleidusšįtomąįprekybą,ilgainiui
išblės.Tadairpaaiškės,arenciklo
pedijasurasadresatą informacijos
amžiuje,kuriamežada įsitvirtinti
greitožiniųapdorojimotechnologi
jos.Ardarbekilsrankavartytišiuos
prabangiaiįrištustomus,ogaltaibus
viensnobųužgaida?
Kaikaspastebi,kadpačiosknygos

pasikeitė,jųpoveikisjaukitas.Ginta
rėAdomaitytėpomugėsperduodama
savoįspūdžiuslygatsidūsta:„Mano
knygossenstakartusumanimi“,nes
jos„tospačios,okitokios.Perverstos.
Perredaguotos.Permaketuotos“5.Tik
riausiaiapskritainuostabu,kadpo
„pervertimo“ liekapaprastasnoras
jasatsiverstiirskaityti.Juknesiten
kinamavienžodynais (jaupraeina
angliškųžodynųbumas–rinkatiesiog
perkrauta,oišleksikografųlaukiama
dėmesiokitomskalboms;tairodopa
didėjusiprancūzų, ispanų,norvegų
kalbųmokomųjųpriemoniųpasiūla).
Mielaipirktasbrangokasalbumas
„Vilniausfotografija1885–1915“,kurį
pavarčiusįgyvenimągalimapažvelgti
lygproparudusiusakinius:atsiveria
vaizdasmiesto,kurisseniaipražuvęs
laikobangose.Iratmintiesgaivinimas
bešiųvaizdųsunkiaiįmanomas–nuo
traukos,kažkadafiksavusioskasdie
nybę,dabar jauyramenokūriniai,
traukiantysžvilgsnįparodųsalėse,
odabarirLietuvosNacionaliniomu
ziejausišleistoalbumopuslapiuose.
Greta„Baltųlankų“parengtoŠarūno

Saukosalbumotaiyravienasryškes
niųpavyzdžių,rodančių,kadknygos
santykis suvaizduyranemažiau
svarbusnegusužodžiu.Taipatvirtino
irmugėsmetuveikusiknygosmeno
paroda„Puslapiai“,kurpasirinkto
įvaizdžio temabuvo improvizuoja
manetperžengiantmedžiagosribas
(„įrišti“puslapiai–vyriaissujungtos
šimtąkartvarstytosdurysarsusegtos
audiniųskiautės,išrašytospaslaptin
gaissimboliais).Irnesišypsantys,bet
atidūsStasioEidrigevičiausplakatų
herojai,kviečiantysprisimintikaž
kadadailininkoiliustruotaspasakų
knygas.
Knyga,kuriaiišankstopranašautas

skandalingiausiosvardas–SigitoPa
rulskio„Nuogidrabužiai“,eseistika,
surinktaišpastarųjųmetų„Šiaurės
Atėnų“.Mugėjejosžodinispristaty
masstengėsineatsiliktinuopusla
piuose„išguldytų“minčių:painiomis
metaforomisžongliravoAlfonsasAn
driuškevičius,HerkusKunčiuskalbėjo
apie„rytųeuropiečiuivisdarnetikėtą“
pašaipųsantykįsudvasiniaisautori
tetais,opatsautoriuspravirkoiškuk
lumoirtvirtinoesąsnekaltas.Mugės
siautulingaibufonadaipritilus,tuose
pačiuose„ŠiaurėsAtėnuose“galima
perskaitytilygkitoParulskio,gyve
nimostebėtojo,minčiųapielengvai
užkrečiamąkolektyvinįmazochizmą,
kuriuoesądegavisi,savonoruįtrauk
tiįchaotiškaibesisukantį„knyginio“
savaitgalioratą:„Aukasirbudelius
praryjamugė,mugęsuėsolimpiada
arkoksnorskrepšiniočempionatas,
opastarąjį–nukritęs lėktuvasar
nušautasmafiozas“6.Parulskismugės
dalyviųminiojepirmiausiamato ir
juntagašlokąpasitenkinimą,rieba
luotuspirštus,godžiaičiupinėjančius
baltąpopierių,antlaiptųpalietoalaus
smarvę.Rafinuotesniųpojūčiųskai
tytojasgaliprikištijammėgavimąsi
kūnofiziologiniųrefleksųraiška.To
gausušiuolaikinėjeliteratūroje,pa
sidabinusioježemojostiliausskanda

5 ado mai ty tė, G., „Ma no kny gos sens ta 
kar tu su ma ni mi“, in: ŠiaurėsAtėnai, 2002 
02 15, nr. 7, p. 2.

lingaisįvaizdžiais.„Apnuogindamas“
savokuriamąpasaulįrašytojastariasi
atsisakąsveidmainiškoskaukės.Ta
čiaujis irgižaidžia„nuoširdumuir
apsimetimu,rimtumuirkvailiojimu“,
o „nuogidrabužiai“– taišiožaidi
moraktas.Šokiruojantikūniškumo
demonstracija–nelyginant iššūkis
moralistams,nes„būtenttas,kuris
atsisakopažinti savokūną, [...] o
nuolatkalbatikapiedvasiasirsie
las,yravulgarusirribotomąstymo
individas“7.ApmąstantParulskio
mintis,galimairpačiąmugęsuvokti
kaiptirštąkūnųsangrūdą,žmonių
knibždėlynąirbegalybęknygų,ku
riosčiatampainstinktyvausgeismo
objektais.Priekaištaujantiemsdėl
tokiovulgarizuotopožiūriopostmo
dernistasnemirktelėjęsdiagnozuos
mąstymoribotumą...
Taigišiemetinėknygųmugė, įsi

mintinakaipgeneralinėFrankfurto
rudensrenginiųrepeticija,įrodė,kad
lietuviamsreikiaknygų,juosdomina
daugybėtemų,norsvisakivaizdes
nispublikosskoniouniversalėjimas,
pasitikėjimas tikru ar tariamu
moksliškumu.Išbeletristinioteksto
tikimasiautentiškostikrovėsiliuzijos
beiįdomiųprovokacijų.Kitaiptariant,
skaitytojas, rinkdamasis knygas,
blaškositarpto,kasreikalinga(taria
maiilgaamžėžinynųirenciklopedijų
išmintis),irto,kasskambadrąsiai,
iššaukiamai.Sunkuprognozuoti,ar
lietuviųleidėjamsirkūrėjamspavyks
mestiiššūkįFrankfurte.Tačiauturbūt
nevertaaštrintisituacijosteiginiu,
kadlietuviųliteratūrailemtasarba
triumfas,arbapakasynos.Yradarir
kitagalimaišeitis:prasmingasprimi
nimasapiesave.Kokiomisprasmėmis
papildysime,kąnaujasuteiksimesave
išnaujoapibrėžiančiai,vieningosta
patybėsieškančiaiEuropai,priklausys
tieknuomūsųpasakojimoapieistoriją
bei literatūrinėskūrybos įtaigumo,
tieknuoeuropiečiųnoroįsiskaityti,
išgirsti,patikėtituo,kassakoma.

K u l t ūr a

6 Pa ruls kis, S., „au kos ir bu de liai“, in: Šiau
rėsAtėnai, 2002 02 15, p. 2.

7 Ger bu ta vi čius, r., „Pa nie ka kū no pri gim

čiai ro do žmo gaus tam su mą“, in: Lietuvos
rytas, 2002 02 12, „Mū zų ma lū nas“, p. 5.
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k u l t ūr a

1892 m. Blum fon tei ne, Pie tų Af ri koje, 
gi mė Joh nas Ro nal das Reu e las Tol kie
nas, au to rius, su kū ręs su dė tin giau sią 
ir de ta liau siai ap ra šy tą mi to lo gi nę 
sis te mą li te ra tū ros is to ri joje. Oks for
do uni ver si te to pro fe so rius, pui kus 
Vi du ram žių spe cia lis tas, ang lų kal
bos ir li te ra tū ros ži no vas pir muo sius 
Vi dur že mio is to ri jos pus la pius pa ra šė 
dar 1917 m. Po dvi de šim ties me tų, 
1937ais, iš lei džia „Ho bitą“, kny gą, 
ku rią drą siai ga li ma va din ti tais pa
čiais me tais pra dė tos ra šy ti di džio sios 
„Žie dų val do vo“ epo pė jos pro lo gu. Tik 
1955 m. iš lei džia pas ku ti nę, tre či ą ją, 
jos da lį ir taip už bai gia be veik 40 me
tų tru ku sį dar bą. Nors gar siau sias ir 
ge riau siu lai ko mas Tol kie no kū ri nys 
yra kaip tik „Žie dų val do vas“, ta čiau 
skai tant vien jį, be veik ne įma no ma 
per pras ti ja me at si ve rian čios gel mės. 
Epo pė ja, ap iman ti 6000 me tų is to ri jos 
ir 350 vei kė jų, už mo ju smar kiai len kia 
Le vo Tols to jaus „Ka rą ir tai ką“. Su
dė jus vi sus Tol kie no kū ri nius, ku rių 
vien po au to riaus mir ties (1976–1989) 
bu vo iš leis ta 13 kny  gų, su si da ry tų apie 
37000 me tų is to ri jos, o vei kė jų taip pat 
pa gau sė tų ke lis kar tus. 

„Žie dų val do vas“ – is to ri ja apie 
ho bi tą Fro dą, ku riam at si tik ti nai į 
ran kas pa ten ka Tam sos Val do vo Sau
rono Mor do re, Lem ties Kal no gel mė se, 
nu kal tas Vi sa ga lis Žie das, ku rio dė ka 
pa sau lis ga li bū ti pa skan din tas am
žino je tam so je. Su si ti kę įvai riau sių 
ra sių Vi dur že mio gy ven to jai – el fai, 
hobi tai, nykš tu kai ir žmo nės – su da ro 
Žie do Bro li ją, ku rios tiks las – su nai
kin ti Žie dą. Tai pa da ry ti įma no ma tik 
įme tus Žie dą į jį pa gim džiusias Lem

„Šitas Žie das yra Vi sa ga lis...“
PRA NAS ViL dŽiū NAS

dau giau (ir ne ma žiau) nei vi si ki ti 
mat me nys. Ta čiau ką gi sa ko pats 
epo pė jos au to rius?

Trys klau si mai

Su si pa ži nu siems su Tol kie no kū ry
ba pa pras tai ky la trys klau si mai: kur, 
ka da ir ko dėl? Vi sus at sa ky mus ga li me 
ras ti ra šy to jo laiš kuo se. Žur na lis to 
klau sia mas, kur esan ti to ji pa slap tin
ga vie to vė, epo pė jos au to rius at sa kė, 
kad „Vi dur že mis nė ra ta ria mas pa
sau lis. Šis pa va di ni mas yra mo  der ni 
for ma se no vi nio ter mi no mid den-
erd>mid del-erd, reiš kian čio nuo la ti nę 
žmo nių gy ve na mą vie tą, ob jek ty viai 
re a lų pa sau lį, var to to kaip opo zi ci ja 
vaiz duo tės pa sau liams, to kiems kaip 
pa sa kų ša lis, ar ba ne re gė tiems, kaip 
Ro jus ar Pra ga ras“4. At sa ky da mas į 
ant rą jį klau si mą, tei gė su kū ręs „ta ria
mą epo chą, ta čiau tvir tai sto vė da mas 
ant sa vo mo ti nos že mės“ ir net nu ro
dė kon kre čią vie tą – „is to ri ja vyks ta 
Vi dur že mio šiau rės va ka ruo se, t. y. 
ge og ra fi nėje pla tu mo je tarp Eu ro pos 
kran tų ir Vi dur že mio jū ros šiau ri nių 
pa kran čių... To kiu at ve ju Ho bi to nas 
ir Ri ven dei las bū tų Oks for do ge og ra
fi nė je pla tu mo je, o 600 my lių į pie tus 
esan tis Mi nas Ti ri tas – apy tik riai ten, 
kur Flo ren cija. Sa vo ruož tu An dui no 
Žio tys ir se nasis Pe lar go mies tas bū tų 
Tro jos vie to je“5. At sa ky mas į pas ku ti nį 
ir vi siems la biau siai rū pė ju sį klau si mą 
pa si ro dė stul bi na mai prag ma tiš kas. 
„Nuo pat ma žu mės liū dė jau dėl sa vo 
my li mos ša lies skur do: ji ne tu rė jo 
to kių is tori jų, apie ko kias sva jo jau 
ir ko kias ras da vau sve tur: jos bu vo 
grai kų, kel tų ar ro mė nų, ger ma nų, 
skan di na vų ar suo mių, ta čiau nie
ka da an glų“6, – tei gė ho bi tų kū rė jas. 
Tol kie no sie kis su kur ti iš skir ti nę 
an gliš ką mi to lo gi nę sis te mą, „ku rią 
ga lė tų skir ti An gli jai, sa vo ša liai“, iš
si pil dė su kau pu – ho bi tai ta po to kiu 
pat sim bo liu an glams, kaip lep ri ko nai 
ai riams, gno mai vo kie čiams ar tro liai 

ties Kal no lieps nas. Bro li ja pa trau kia 
į il gą ir pa vo jin gą žy gį į pačią  Sau ro no 
val dų šir dį... 

Krikš čio niš ko sios in ter pre ta ci jos ša
li nin kai (daž niau siai rem da mie si fak
tu, kad Tol kie nas bu vo gi liai ti kin tis 
krikš čio nis, ki lęs iš ka ta li kų šei mos), 
tik ro re li gi nio en tu ziaz mo pa gau ti, 
sten gia si pa grįs ti „krikš čio niško mi to“ 
ver si ją. Vie ni epo pė jo je įžvel gia ne pa
vy ku sio Tvė ri mo vi zi ją, kur gė ris su ky
la prieš blo gį ir trium fuo da mas lai mi. 
Ki ti re gi bib li nį pasa ko ji mą, per kel tą 
į ne iš ga ny tą pa sau lį. Gar sus Tol kie no 
kū ry bos ži no vas, ka ta li kas kon ver
ti tas, kny gos „Tol kie nas: žmo gus ir 
mi tas“ au to rius Jo sep has Pe ar ce ’as, 
tei gia „Žie dų val do vą“ esant krikš čio
niš kos min ties, pa teik tos mi to lo gi ne 
for ma, pa vyz dį par exel len ce1. Vis dėl to 
keis tai at ro do en tuzi az mas žmo nių, 
iš pa žįs tan čių re li gi ją, „ku ri ne no ri 
bū ti nu stum ta į mi ti nių pa sa ko ji mų 
sfe rą“2. Juo lab, kad ir pats vei ka las 
(bent jau tie sio giai) ne at sklei džia jo kio 
ta ria mai ja me esan čio krikš čio niš ko 
tu ri nio. Pvz., Mar kas Ste e le’is ma no, 
jog fil mas, pa ly gin ti su kny ga, pra ra
do ne ma žai krikš čio niš ku mo, ta čiau 
pri si pa žįs ta, kad tri lo gi ją per skai tė 
pen kis kar tus, tik nie kaip ne ga lė jo 
su pras ti jos „krikš čio niš ku mo“, kol 
ne pra dė jo jos skai ty ti kar tu su sa vo 
vai kais3. Ne ban dau pa neig ti Tol kie no 
kū ry bos krikš čio niš ko mat mens. Jis 
ne abe jo ti nai yra. Tai ir krikš čio niš kai 
trak tuo ti ni ne apy kan tos bei sa va nau
diš ku mo ir pa siau  ko ji mo, iš da vys tės 
bei iš ti ki my bės prieš  prie šų, ga liau siai 
es mi nis gė rio ir blo gio ko vos mo ty
vai; ta čiau šis mat   muo eg zis tuo ja ne 

1 „J. r. r. tol kien’s ta ke on the truth“, In
ter view with Jo seph Pe ar ce, New York, 2001 
11 15 (Ze nit.org).

2 Ja co poz zi, a., Religijosfilosofija, iš ita lų 

k. ver tė ri ta Šer pyty tė, Vil nius: ai dai, 1998, 
p. 15.

3 http://www.cat ho lic.net/us_cat ho lic_
news

4 Day, D., Tolkien:TheIllustratedEncyc
lopedia, lon don: re ed In ter na tio nal Bo oks 
li mi ted, 1993, p. 6.

5 Ibid., p. 7.
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skan di na vams. Tačiau ne to kio po
pu lia ru mo lau kė didžio sios epo pė jos 
au to rius – jis svajo jo, kad kiek vie nas 
ga lė tų at ras ti sa ve jo su kur ta me pa
sau ly je. Vie na me laiške Tol kie nas 
ra šė: „Aš su kursiu ke le tą di din gų vi sa 
ap iman čių is to ri jų ir pa lik siu dau gy bę 
in tri guo jan čių es ki zų. di din go je vi
su mo je palik siu erd vės spal vą, gar są 
ar ju de sį val dan tiems kū ry bin giems 
pro tams ir ran koms“7.

Žiedo trauka

Re zul ta tas aiš kiai pra no ko lū kes
čius. „Žie dų val do vo“ pa sau lis pra dė jo 
ne tik spė riai skverb tis į kas die ny
bę, bet ir veik ti žmo nių men ta li te
tą, pa žiū ras ir dva si nį gy ve ni mą. 
Kom piute riai im ti va din ti Gen dal fo, 
kny gy nai Bil bo, res to ra nai Fro do, 
ju ve ly ri nės Gim lio, lan kų ga myk
los Le go la so, kir pyk los Ga lad rie lės, 
tarp tau ti nės kor po ra ci jos Ara gor no, 
kom piu te ri niai žai di mai Gon do ro, 
Ro ha no, im lad riso ar Lot lo rie no var
dais; ki lo įvai rių eko lo gi nių są jū džių, 
at si ra do ma nan čių, kad ben drą ja 
pras me el fų kal ba – tai eu ro pie čių 
kal ba, o or kų kal ba la bai pri me na 
tiur kų kal bas. Čia ban dy ta įžvelg ti 
net ci vi li za ci jų kon flik tą. Pa slap tin
ga me Vi dur že my je ne ti kė tai su si ti ko 
gi liai ti kin tys krikš čio nys ir sa ta nis
tai, ne opa go nys bei ki tų sub kul tū rų 
at sto vai8. Krikš čio nių mąs tyto jai 
ra šė trak ta tus ir ko men ta vo kū ri ny
je at si sklei džian čias ti kė ji mo tie sas, 
o ne opa go nys (pvz., vien Rusi joje 
yra ~4000 žmo nių ben druo me nė, 
gy ve nan ti pa gal Tol kie no su kur tą 
pasau lį, tu rin ti ry šių su įvai rio mis 
pasau lio „tra di ci nė mis“ ne opa go niš
ko mis ben druo me nė mis) nuo ša lio se 
miš kin go se vie to vė se ren gė ko vas ir 
mis te ri jas. Tuo tar pu Skan di na vi jos 
sa ta nis tai, pa ju tę Vie no Žie do trau ką, 

de gi no baž ny čias ir žu dė klai da ti kius. 
Pa kan ka pri si min ti gar sio sios un-
derg roundo gru pės Bur zum ly de rio 
vyk dy tas „ak ci jas“9. Tol kie nas lyg ir 
bu vo at sa kęs į vi sus klau si mus, bet 
stai ga pa aiš kė jo, kad ore sklan do dar 
vie nas na tū ra lus, ta čiau kaž ko dėl ne
iš sa ky tas klau si mas – ką ga liau siai 
šiuo kū ri niu no ri ma pa sa ky ti?

„Ši tas Žie das yra vi sa ga lis...“ Ge rai 

įsi skai čius į kū ri nį pra de da aiš kė ti, 
kad cen tri nė epo pė jos, tu rint ome nyje 
ir jos pro lo gą „Ho bi tą“, fi gū ra yra ne 
Žie do Ne šė jas, o pats Žie das, pa grin
di nis veiks mas – ke lio nė. Žie das ir ke
lio nė ar Žie das – Ke lio nė? Gal būt visų 
ky lan čių klau si mų šal ti nis ir rak tas 
su tam pa? Įvai rių tau tų pa pro čiuo se 
žie do se man ti ka pa pras tai grin džia ma 
me ta lo, iš ku rio pa ga min tas žie das, 
ap sau gi nė mis sa vy bė mis ar ba ap
skri ti mo ma gi ja. Žie das pa de da spė ti 
at ei tį, taip pat ga li val dy ti jo sa vi nin
ką10. Žie dai, pvz., ves tu vių, ga li sim
bo li zuo ti są jun gą. Ta čiau su jun gi mas 
su jun gi mui ne ly gus. Pri si min ki me 
Mor do ro už kei ki mą – Vi sa ga lis Žie das 
„Žie dus iš si sklai džiu sius ga li / Su ras ti, 
su kvies ti ir juo dą ja va lia / Su kaus tęs, 
su jung ti tam siam Mor do re“. Žie do ir 
ke lio, ke lio nės są sa jos ga na ryš kios. 
Kai ku rios tau tos (uk rai nie čiai, bul
ga rai) mi ru sį jį lai do da vo su ves tu vi
niu žie du, nes ti kė jo, kad jis pa de da 
ke lio nė je į „aną pa sau lį“. Jei mi ru sy
sis žie do ne tu rė da vo, jį nu pirk da vo 
ar ba tie siog nu lip dy da vo iš vaš ko11. 
Žie das, ap skri ti mas, ra tas – žymi tą 
pa tį vaiz di nį. 

Mįslės ir sprendimai

Nuo sek liai skai tant vi są Tol kie no 
kū ry bą la bai aiš kiai ma ty ti gė rio ir 
blo gio ko vos pul sa ci ja. „Žie dų val do
vas“ – be ga lo įtemp tas kū ri nys. Įtam
pos jū ro je tė ra tik ke lios ato kvė pio 
sa le lės ir tos pa čios, at ro do, su kur tos 
tik tam, kad pa ryš kin tų kon tras tą. 
Gy ve ni mas Tol kie no pa sau ly je rei ka
lau ja ne pa pras tai daug jė gų. To kia me 
gau sy bės so cia li nių ir eg zis ten ci nių 
įtam pų ku pi na me ir kiek vie na me 
žings ny je ra di ka lių spren di mų rei
ka lau jan čia me pa sau ly je gy ve nan čio 
as mens po zi ci ją ge riau siai pa ro do 
Sшre nas Kier ke ga ar d’as. Jis už čiuo

6 Ibid.
7 Ibid., p. 8.
8 Fan tas tų klu bai ren gė kon fe ren ci jas ir 

semi na rus, o 8–9 de šimt me čių Heavymetal 
grupės jau tė šven tą pa rei gą pa si va din ti tol ki
niš ku var du –Morgoth,Burzum,Isengardir 
t. t. – ar bent su kur ti kū ri nių „Žie dų val do vo“ 
mo tyvais).

9 Gru pės pa va di ni mas – iš ant Vi sa ga lio Žie
do Mor do ro kal ba įra šy to už kei ki mo pa im tas 
žo dis: Ashnazgdarbatuluk,/Ashnazggimba
tul /Ashnazgtrakatuluk/Aghburzumishi
krimpatul(tol ki nas, Dž. r. r., Žiedųvaldovas:
ŽiedoBrolija, iš an glų k. ver tė an drius ta pi nas, 
Vil nius: al ma lit te ra, 1994, p. 207).

10 Plg. ste buk li nes pa sa kas, ku rių he ro jus 

tu ri žie dą, ku rį pa try nus ar pa su kio jus at si
ran da pa dė jė jai.

11 Валенцова, М. М., „Кольцо“, in:  Словянские 
древности, отв. ред. С. М. Толстая, Москва: 
Международные отнашения, 1999, с. 563–564.

12 kier ke ga ar d’as ski ria tikrąją ir netikrąją 
ne vil tį. „Tik ro ji ne vil tis yra „ne vil tis žmo gaus, 
su pran tan čio sa vo ne vil tį, su pran tan čio aš 

k u l t ūr a

J. r. r. tolkieno herojus Golumas. 
Dail. l. Postma



131NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI  2002 / 3

pia as mens es mę ir krikš čio niš ką jį 
ti kė jimą jun gian čią gi ją. Pa ra dok sas, 
ta čiau tai ti kė ji mo opo zi ci ja – tik ro ji 
ne vil tis12. „Žmo gus yra dva sia. [...] 
dva sia yra Pats. [...] Pats yra san ty
kis, san ty kiau jan tis su sa vi mi pa čiu 
ar ba yra tai san ty ky je, kai san ty kis 
san ty kiau ja su sa vi mi pa čiu; Pats 
nė ra san ty kis, o tai, kad san ty kis 
tu ri san ty kį su sa vi mi pa čiu.“13 Tai 
vy ku siai iliust ruo ja „Ho bi to“ sky
rius iš kal bin gu pa va di ni mu „Mįs lės 
pa tam siuo se“14. Ja me pa sa ko ja ma, 
kaip ho bi tas Bil bas Be gin sas, kal nų 
ur ve at si li kęs nuo bū rio, bė gu sio nuo 
gob li nų, pa si klys ta ir nu ei na į prie
šin gą pu sę. Užuot iš ėjęs iš po že mių, 
nu si lei džia į pa čią kal nų šir dį, ten 
ran da Žie dą ir su tin ka siau bin gą pa
da rą – Go lu mą, ku ris, kaip pa aiš kė ja 
jau „Žie dų val do ve“, ka dai se taip pat 
bu vo ho bi tas... Pa da ras pa siū lo Bil bui 
vie ninte lį bū dą iš gel bė ti gy vy bę – mįs
lių mi ni mo var žy bas. Ši to kios var žy
bos su sa vi mi – tai tar si vaikš čio ji mas 
skus tuvo ašme ni mis. Kas lai mės? 
O kas pra lai mės? O gal čia ne bė ra 
nei lai min čių jų, nei pra lai min čių jų? 
Mak si ma liai įtemp ta eg zis ten ci ja ir 
yra Kier  ke ga ar d’o siū lo mas iš ei ties 
taš kas, ta čiau tam tik ra pras me ir 
ga lu  ti nis taš kas. Ne iš si gąs ti eg zis
ten ci jos – naš tos ir ga li my bės – tai 
vie ni šo jo, Žie do Ne šėjo, ke lias. Kiek
vie na me žings ny je, kiek vie ną aki mir
ką gy ven ti pri imant di dįjį Spren di
mą – štai Tol kie no pa grindi niu „Žie dų 
val do vo“ he ro jaus Fro do pa vyz džiu 
skai ty to jams siū lo mas ke lias. Tam 
tik ra pras me mes ne tik gims ta me ir 

mirš ta me, bet ir gy ve na me vie ni ši. ir 
visa tai dėl to, kad tu ri me lais vo ap
si spren di mo ga lią – lais vę ir pa rei gą, 
ma lonę ir naš tą da ry ti spren di mus. 
Tol kie no pa sau ly je in il lo tem po re 
spren di mo ga li my bė bu vo su teik ta 
vi siems. Am žiams bė gant pa aiš kė jo, 
kad kiek vie nas ap si spren di mas yra 
eg zis ten ciš kai svar bus ir kar tu bū ti
nas, nes susi du riama be veik vien su 
iš kreip tais pa vi da lais15. Ta čiau nė ra 
di de lių ir ma žų spren di mų, yra tik 
Spren di mai. dėl ne pa da ry to spren di
mo di de lė da lis Vi dur že mio gy ven to jų 
(or kai, naz gu lai ir kt.) ta po be va liais 
Tam sos Val dovo vergais. Ver gai ne tu
ri ap si spren di mo teisės. Tai gi ne tu ri 
nei ga li my bės, nei vil ties. Nes „tik 
tas, kas vi są jė gą nu krei pia į Vie ną 
veiks mą, kas vi są nepa si rink to jo aist
rą įlie ja į pa si rink to jo tik ro vės taps
mą, kas „į pik tą linkda mas tar nau ja 
die vui“ – tik tas ap si spren džia, tik 
tas ap spren džia vyks mą. Kas ši tai 
su pra to, tas ži no, kad tei siu, tie siai 
nu kreip tu de ra va din ti tai, į ką links
ta ma ir kam ap si spren džia ma; ir jei 
bū tų vel nias, tai jis bū tų ne tas, ku ris 
pa si prie ši no dievui, bet tas, ku ris per 
am žius ne apsi spren dė“16. Kaip tik tai 
liu di ja aki sta tą su Tam sos Val do vu 
Sau ro nu pa tyręs Ara gor nas: „Jis dar 
ne toks ga lin gas, kad pa kil tų aukš
čiau bai mės, ne, jį am ži nai grau žia 
abe jo nės“17. 

Pa siū ly mas (kiek)vie nam

dar vie na klai din go spren di mo au
ka yra Go lu mas – le mia mą vaid me nį 

[=Pats – P.V.] tam tik ro je am ži ny bė je, tai gi tai 
yra ne vil tis egzistuojančiojo, ku ris nu si vy lęs 
ar ba no ri bū ti aš, ar ba ne no ri bū ti aš“.“ „tuo 
tar pu ne tik ro ji ne vil tis yra bū se na, kai žmo gus 
iš si su ki nė ja nuo eg zis ta vi mo“ (an zen ba cher, 
a., Etikosįvadas, iš vo kie čių k. ver tė lo re ta 
ani lio ny tė ir Gied rė So dei kie nė, Vil nius: ai
dai, 1995, p. 220).

13 kier ke ga ard, S., Ligamirčiai, iš da nų 
k. ver tė Jo li ta ado mė nie nė, Vil nius: ai dai, 
1997, p. 39.

14 tol ki nas, Dž. r. r., Hobitas, iš an glų k. 
ver tė Bro nė Bal čie nė, Vil nius: Vy tu rys, 1985, 
p. 58–75.

15 Ne la bo jo žo džiais ta riant, Die vas „už
tvin dė sa vo pa sau lį ma lo nu mais. Yra da ly kų, 
ku riuos žmo nės ga li da ry ti vi są die ną Jam nė 

kiek ne pri eš ta rau jant: mie go ti, praus tis, val gy ti, 
ger ti, my lė tis, žais ti, mels tis, dirb ti. Mes vi są 
tai tu ri me pir ma iš kreip ti, kad duo tų mums 
ko kios nau dos. Mes gru mia mės žiau riai ne pa
lan kio mis są ly go mis. Nie kas sa vai me ne sto vi 
mū sų pu sė je“ (le wis, C. S., Kipšolaiškai, iš 
an glų k. ver tė Zig man tas ar dic kas ir kęs tu tis 
Ši diš kis, Vil nius: ka ta li kų pa sau lis, 1996, p. 
110–111).

16 Bu ber, M., DialogoprincipasI.AširTu, 
iš vo kie čių k. ver tė to mas So dei ka, Vil nius: 
ka ta li kų pa sau lis, 1998, p. 119.

17 tol kien, J. r. r., Žiedųvaldovas.Karaliaus
sugrįžimas, iš an glų k. ver tė an drius ta pi nas, 
Vil nius: al ma lit te ra, 2001, p. 48.

18 Ps 139, 16 (an ta no rub šio ver ti mas). 
kai ku rie žo dy nai kaip vie ną ga li mų golem 

ver ti mo va rian tų pa tei kią emb rio no reikš mę 
(plg. re y mond, Ph., Dictionnaired’Hébreuet
d’AraméenBibliques, le Cerf, 1991, p. 83). 
ta čiau daž niau siai žo dis golemver čia mas kaip 
kaž kas ne to bu las, be for mis.

19 Pvz., „Fi lo so fai žo dį esmė pa kei tė žo džiu 
kasybė; pas ta ro ji yra tai, ką Fi lo so fas [aris to te lis 
– P.V.] daž nai va di na tuo,kasbuvobūti, ji yra 
tai, dėl ko kas nors tu ri kon kre taus daik to bu vi
mą. taip pat ji va di na ma for ma, to dėl [...], kad 
for ma reiš kia bet ku rio daik to tik ru mą. [...] Su
dė ti nė se sub stan ci jo se for ma ir ma te ri ja ma ty ti, 
kaip žmo gu je sie la ir kū nas“ (to mas ak vi nie tis, 
„apie esi nį ir es mę“, in: to mas ak vi nie tis, Apie 
esinįiresmę.Apietiesą.Apieintelektovienovę
priešaveroistus, iš lo ty nų k. ver tė Gin tau tas 
Vyš niaus kas, Vil nius: lo gos, 2000, p. 7–11).

Žie do is to ri jo je su vai di nęs pa da ras. 
Ka dai se Go lu mas bu vo ho bi tas, dėl 
Vie no Žie do nu žu dęs pus bro lį. Žie do 
ga lia pra il gi no jo gy ve ni mą, ta čiau 
kar tu ir net pa žįs ta mai pa kei tė. Jis 
ta po švie sos ven gian čia vam py riš ka 
bū ty be, nuo lat žu dan čia ir min tan
čia dvė se lie na. Be veik pen kis šim tus 
me tų Go lu mas gy ve no ūka no tų jų 
kal nų gel mė se, kol kar tą lem tin go 
at si tik ti nu mo dė ka ten už kly do ho bi
tas Bil bas Be gin sas ir ra do Go lu mo 
pa mes tą Vie ną Žie dą. Bil bas Žie dą 
per davė sa vo sū nė nui Fro dui. Vi sur 
ieš ko da mas Žie do, Go lu mas su si ti ko 
su nau juo ju Žie do Ne šė ju. Fro das ti
kė jo si, kad jam pa vyks pri jau kin ti Go
lu mą, ta čiau le mia mu mo men tu bu vo 
iš duo tas – prie Lem ties Kal no žio čių, 
kai Žie do ga lia jau bu vo už val džiu si 
net ge rą jį Fro dą, Go lu mas už puo lė 
Žie do Ne šė ją, su kau pęs pas ku ti nes 
jė gas nu kan do pirš tą su vi su žie du ir 
įk ri to į Kal no gel mes.

Go lu mas – vie nas mįs lin giau sių 
Tol kie no per so na žų. Jo var das tie siog 
pri ki ša mai nu ro do ki tą, ne ma žiau pa
slap tin gą, re li gi jų is to ri jo je iš ny rantį 
per so na žą – go le mą. Go lem – tai žodis, 
tik vie ną kar tą pa mi nė tas Bib li jo je: 
„Ta vo akys ma tė ma ne dar negi mu sį. 
/ Į ta vo kny gą bu vo įra šy tos / visos 
man skir tos die nos, kai nė vie na jų 
dar ne bu vo pra si dė ju si“18. Vi du ram
žių fi lo so fi jo je šis ter mi nas var to tas 
api bū din ti ma te ri jai be for mos. Aris
to te li ne pras me tai bū tų kū nas be 
 sielos19. Go le mas yra į žmo gų pa na ši 
būty bė, Vi du ram žių ka ba lis tų kur ta 
ma gi niais veiks mais, var to jant šven

k u l t ūr a
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Lie tu viai – ne fu tu ro lo gų tau ta?

2002 m. va sa rio 19 d. ofi cia liai bai gė
si At vi ros Lie tu vos fon do ir Lie tu vos 
tūks tant me čio mi nė ji mo di rek ci jos 
kon kur sas „Lie tu vos at ei ties sce na ri
jai 2010–2020 me tais“. Pir ma sis to kio 
po bū džio kon kur sas Lie tu vo je tę sė si 
me tus, jį glo bo jo LR pre zi dentas Val
das Adam kus, pro jek tus pa tei kė net 
28 lie tu vių „fu tu ro lo gų“ gru pės, o re
zul ta tai su do mi no vi sas svar biau sias 
ša lies ži niask lai dos prie mo nes. Tie
sa, pa sak ALF val dy bos pir mi nin ko 
Egi di jaus Alek san dra vi čiaus, tokio 

Po pie ri niai at ei ties spar nai
AN dRiUS NA Vic KAS

sce na ri jaus, ku ris už ka riau tų visų 
komi si jos na rių šir dis, ne at si ra do. 
„Tik ra sis Lie tu vos at ei ties sce na
ri jus liko ne pa ra šy tas“, – tvir ti no 
is to ri kas, to dėl pir mo ji vie ta taip ir 
li ko ne pa skirta.

Kon kur so ko mi si ja at rin ko 11 sva
riau sių dar bų, du iš jų iš ko vo jo ant
rą ją vie tą, taip pat pa skir ta vie na 
tre čio ji vie ta bei dvi pa ska ti na mo sios 
pre mi jos. Ant rą ją vie tą pel nė de
mok ra ti nės po li ti kos ins ti tu to dar
bas – „Lie tu vos at ei ties sce na ri jus 
2010–2020 me tais“, jo kū ri mo gru pės 
va do vas – eks prem je ras And rius Ku

bi lius, bei sce na ri jus „Vals ty bės val
dy mo sek to rius. Vals ty bi nio val dy mo 
funk ci jų kai ta“, pa reng tas Ro mu al do 
Bui vy do va do vau ja mos ne for ma lios 
dar bo gru pės. Tre čio ji vie ta ati te ko 
ori gi na liam Sau liaus Nor vai šo va
do vau ja mos gru pės dar bui „Lie tu vos 
imi ta ci nis mo de lis“, pa ska ti ni mų 
su lau kė sce na ri jai „Lie tu vos at ei ties 
kas die ny bė“ bei „de mog ra fi nis iš šū kis 
ir Lie tu va po 20 me tų“.

Nors kon kur sas dar kar tą pa ro dė, 
kad lie tu viai pra ei ties go das go do ja 
daug mie liau nei sva jo ja apie at ei tį, 
ta čiau no mi nan tus svei ki nęs pre zi den
tas ne sto ko jo op ti miz mo: šis kon kur
sas – ne tik in te lek tu a li nis žai di mas. 
Jis pa ra gi no moks lo, ver slo, po li ti kos 
žmo nes im ti „pro jek tuo ti ir mo de liuo
ti ben drą ša lies at ei tį“. Taip pat ir 
kon kur san tus kon sul ta vęs sce na ri jų, 
pla nų bei stra te gi jų ren gi mo eks per tas 
iš Briu se lio Phi lip pe’as Van denb ro ec
kas, ste bė jęs ne vie ną to kio po bū džio 
ren gi nį įvai rio se ša ly se, tvir ti no, kad 
lie tu viš ka sis kon kur sas ko ky be tik rai 
ne nu si lei do ki toms ša lims ir akį trau
kian tys sce na ri jų trū ku mai – nor ma
lus da ly kas.

Tiek ofi cia lios in for ma ci jos, ku ri 
ne tru kus pa si mirš, ta čiau liks bent 
11 kon kur so or ga ni za to rių dė me sį 
pa trau ku sių sce na ri jų, ran da mų ALF 
in ter ne ti nė je sve tai nė je (www.po li ti
ka.osf.lt). Kiek vie nas svars ty mas apie 
at ei tį – tam tik ras iš šū kis da bar čiai, 
ku ris, ti kiuo si, su do mins ne tik po li
ti kus, po li to lo gus, bet ir kul tū ros bei 
vi suo me nės ty ri nė to jus.

Fak tų nu blokš ti

Bet ko kio pa sa ko ji mo apie at ei tį pa
ra dok sas – jis apie at ei tį pa sa ko daug 
ma žiau nei apie pa tį pa sa ko to ją, apie 
tai, kaip šis su pran ta da bar tį. Tam 
pri pa žin ti tik rai ne rei kia kruopš čiai 
ana li zuo ti ke lio li kos at ei ties vi zi jų, 
tačiau to kia ana li zė at sklei džia svar
bias nū die nos Lie tu vo je pa pli tu sias 
nuo sta tas.

Pir miau sia at ei ties pla na vi mas bei 
kū ri mas su vo kia mas kaip iš skir ti
nai po li ti kų ir tech nok ra tų rei ka las. 

V I S u o M e N ė

tuo sius var dus20, ar vei kiau lais vos 
va lios ne tu rin tis, vi siš kai nuo jį kū
ru sio jo pri klau san tis žmo gus, ku riam 
ne įkvėp ta sie la.

Mįs lės pa tam siuo se, įtam pos ku pi
nas ho bi to ir Go lu mo ar, jei no ri me, 
žmo gaus ir jau/darnežmo gaus po kal
bis. Lais va sis ir ver gas – koks santy kis 
įma no mas tarp šių d vie jų po lių? Juk 
ver gas yra pra ra dęs es mę to, ką tu ri 
lais va sis – va lią. Ta čiau „ko kia yra si
tu a ci ja su žmo giš ką ja va lia? Aš no riu 
pa va din ti „va lia“ pir miau sia gė rio ir 
blo gio tu rė to ją. [...] O gal klaidin  ga 
ma ny ti, kad jau no rė ji mas (ati tin ka 
mai mąs ty mas) yra va lios veiksmas? 
(ir šia pras me, ži no ma, žmo gus be 
va lios ne bū tų gy vas)“21, ant raip – mi
ręs. Hei de ge riš kai kal bant, mir tis yra 
es miš kas čiabū ties re a li zuo tu mas, ir 
tik ji įga li na tik rą ją as mens sa vi voką. 
At ro do, kad toks po kal bis įma no mas 

tik Pa čiam (Kier ke ga ar d’o pras me). 
To  kiu at ve ju „ma si nis“ su pra ti mas 
ne   įma no mas. „Žie dų Val do vas“ iš ties 
kal ba vie ni šam klau sy to jui, ta čiau tai 
kon sta ta vę tar si grįž ta me į iš ei ties taš
ką. Ta ręs, kad „Krikš čio ny bė je žmo   gus 
su tel kė dė me sį tik į sa ve patį, iš plė šė 
sa ve iš pa sau lio vi su mos, pasi da rė 
pa tį sa ve pa ten ki nan čiu vi setu, ta po 
ab so liu čia, ne pa sau li ne ir viršpa sau li
ne bū ty be“22, Feu er ba chas su prie ši na 
ją su pa go ny be, ku rio je indi vi das bu vo 
mąs to mas tik kaip da lis, ku ri ski ria
si nuo rū šies vi su mos. Ta čiau ge riau 
įsi žiū rė jus, šis skir tu mas, kar tu ir 
kon flik tas, pa si ro do tik mena mas, 
vi suo me nė je „ki tas pa si ro do be esąs 
ma na sis „tu“ – nors ly giai tą pa tį 
ga li ma pa sa ky ti apie abi pu ses, – tai 
ma no ki tas „aš“, re a lus žmo gus, ma
no at si vė ręs vi di nis „aš“, tai sa ve pa tį 
ma tan ti akis“23.

20 Scho lem, G., Kabbalah, New York: Dor set 
Press, 1974, p. 351.

21 Wit tgens tein, l., Užrašai,1914–1916, iš 
vo kie čių k. ver tė Jur gi ta No rei kie nė, Vil nius: 
Pra dai, 2001, p. 110.

22 Fo jer ba chas, l., Krikščionybėsesmė, iš 
vo kie čių k. ver tė al fon sas te ko rius, Vil nius: 
Min tis, 1985, p. 212.

23 Ibid., p. 221.
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Apie tai by lo ja at rink tų 11 sce na ri jų 
auto rių są ra šas. Hu ma ni ta rai, so cia
li nių moks lų at sto vai ne ma tė rei ka lo 
(o gal ne su ge bė jo?) į vals ty bės at ei tį 
pa žvelg ti per sa vo dis cip li nų priz mę. 
Tam tik ra iš im tis – Vir gi ni jus sa vu
ky nas, bet jo at ve ju ten ka kal bė ti apie 
pa trauk lią pro ce sų, vyks tan čių in for
ma ci nių tech no lo gi jų sri ty je, ana li zę, 
o ne apie at ei ties sce na ri jų.

Pa teik ti sce na ri jai lei džia spė ti apie 
ga na vien pu sius Lie tu vos tech no k ra ti
nio eli to te ori nius in te re sus. dau gu  mo je 
dar bų at ran da me „po stindustri nės 
vi suo me nės“ są vo ką, „vi so gyveni mo 
mo ky mo si“ bei „nau jo sios vadybos“ 
ak cen ta vi mą (šmės te li P. druc ke rio, 
d. Bel lo pa var dės), o an tai Va ka ruose 
itin po pu lia rūs Ant ho ny Gid den so, 
Fran ci so Fu ku y a ma’os, Pe te rio Ber
ge rio ar Zyg mun to Bau ma no dar bai, 
ana  li zuo jan tys mo der ni za ci jos pro ce so 
spe ci fi ką bei ga li mus at ei ties pavi da
lus, lie ka už dė me sio lau ko.

Fak tiš kai vi si sce na ri jai su po nuo ja 
žmo gaus kaip homofaber vaiz dinį. 
sce na ri jų au to riai, re gis, įsi ti ki nę, 
kad dar bo rin kos po ky čiai, val dy mo 
re for ma, eko no mi kos ro dik lių kai ta 
– pa grin di niai veiks niai, nu le mian
tys ir žmo gaus, ir vi sos vi suo me nės 
gy ve ni mą. Homo faber ver ty bi nes 
nuo sta tas są ly go ja so cio e ko no mi nis 
kon teks tas, o apie at ga li nį ry šį kal
ba ma itin ne no riai. Šiuo at ve ju da li nė 
iš im tis – Demokratinėspolitikosins
tituto sce na ri jus.

Ab so liu ti dau gu ma sce na ri jų re
mia si Lie tu vos, kaip ma žos val te lės, 
blaš ko mos glo ba li zuo to pa sau lio van
de ny no ban gų, vaiz di niu. Vi sos mū sų 
pa stan gos kiek vie ną aki mir ką ga li 
būti „nu plau tos“, to dėl dau giau sia, ką 
ga li me – tai, at si žvel giant į po li ti nę bei 
eko no mi nę „me te oro lo gi ją“, lai ku įsi
sup ti į ne per šlam pa mus ap siaus tus ar 
tvir tai su si ka bin ti už ran kų. nesa me 
ne tik pa sau lio, bet ir sa vo valsty bės 
kū rė jai. To kia nuo sta ta for muoja ir 
svars ty mų apie at ei tį pa vi da lą, kai 
vaiz duo tės žais mą pa lai do ja me po 
fak tog ra fi jos la vi na.

Per skai čius dau giau nei pu sę sce na
ri jų, te ko dar kar tą per žiū rė ti kon kur

so or ga ni za to rių pa teik tus rei ka la vi
mus, nes nie kaip ne ga lė jau su pras ti, 
ko kio žan ro dar bus skai tau. nai viai 
įsi vaiz da vau, kad at ei ties sce na ri
jus – tai kiek įma no ma la biau įti ki na
mas pa sa ko ji mas apie at ei tį. kaip ir 
kiek vie nas pa sa ko ji mas, jis tu ri sa vo 
lo gi ką, in tri gą, re to ri ką, o jo įtaiga 
pri klau so tiek nuo 
vi di nio toly du mo, 
tiek nuo įsi šak ni ji mo 
da bar ti nė je Lie tu vos 
si tu a ci jo je. Ta čiau 
ab so liu ti dau  gu ma 
au to rių sa vo už duo
tį su pra to vi siš kai 
ki taip, ir man te ko 
kan triai ir kar tais 
itin sun kiai ropš tis 
per skai čių ir for mu
lių už tva ras.

su si da rė įspū dis, 
kad au to rių siekis 
su rink ti  iš sa mią 
fak ti nę me džia gą 
dau ge liu at ve jų at
si su ko prieš juos 
pa čius. di de lė da lis 
fak tų taip ir lie ka 
plū du riuo ti teks te, 
net ne įtrauk ti į te o 
ri nius svars  ty mus. 
na, o Vin cen to Ja
siu levi  čiaus gru pės 
sce na ri ju je pa si elg ta 
itin ori gi na liai – jo 
kū rė jai ne pa tingė jo iš nar šy ti dau ge lio 
Lie tu vos valsty bi nių ins ti tu cijų tin kla 
pių ir per kė lė į scena ri jų di de lę da lį 
to, ką ra do: nuo ata skai  tų nuo tru pų 
iki stra te gi nių planų.

Vin giuo tas ke lias į at ei tį

nu ro džiau ben dras sce na ri jų ten
den ci jas, ta čiau rei kia pri pa žin ti, kad 
skir tu mai do mi nuo ja. nors vi suo ti nai 
su ta ria ma, kad pa grin di nis iš ori nis 
Lie tu vos at ei ties veiks nys – tai, ar 
pa vyks tap ti Es ir nA TO na re, ta čiau 
glo ba li za ci jos ir in teg ra ci jos pro ce sų 
at ve ria mos ga li my bės in ter pre tuo ja
mos la bai skir tin gai.

Šiuo as pek tu įdo mus sce na ri jus 

„Lie tu vos at ei ties kas die ny bė“. Čia 
prog no zuo ja ma, kad lie tu viai il gai niui 
ims vis la biau abe jo ti va ka rie tiš kos 
kul tū ros kaip vi su mos pri va lu mais 
ir tai su kels so cia li nės ta pa ty bės kri
zę: „[...] va ka rie tiš ka kul tū ra, ku rios 
pa ma tas glū di ne tik vi suo me ni niuo
se as pek tuo se, ta čiau yra glau džiai 

su si jęs su eko no mi ka. daž nai ma
tuo ja ma sis ša lies iš si vys ty mo ro dik
lis yra BVP, ta čiau dau ge liu at ve jų 
pa mirš ta ma žmo giš ko ji eko no mi kos 
pu sė, t. y. kaip kas die nia me gy ve ni me 
jau čia si žmo gus. Tę sian tis to kioms 
tra di ci joms ga li su si da ry ti si tu a ci ja, 
kai svar biau siu žmo gaus gy ve ni mo 
as pek tu taps ma te re a li nis ap si rū pini
mas. Ta čiau tai prieš ta raus žmo gaus 
pri gim čiai, t. y. jo jaus mams...“ ko kia 
tai pri gim tis, au to riai ne aiš ki na, tik 
vė liau pa aiš kė ja, kad ver ty bių bū na 
dvi ejų ti pų – orientuotosįpraeitį ir 
orientuotosįateitį. Šios dvi orien ta
ci jos at ei ty je sklei sis hi per tik ro vė je, 
ku ri yra be ne svar biau sias at ei ties 
pa sau lio at ri bu tas, nors ir „2020 m. 

v i s u o m e n ė
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mes ne bū si me to kie po stmo der nūs 
kaip Va ka rai“. Tie sa, pa sak au to rių, 
si mu liak rai Lie tu vo je nė ra nau jie na, 
nes „re li gi ja (ypač mū sų men ta li te tą 
for ma vu si ka ta li ky bė) iš da lies yra ne 
kas dau giau nei si mu lia ci ja. Tai yra 
die  vo ir dan gaus pa veiks las, ku ris 
ne tu ri nie ko ben dro su mū sų kas die
ni niu gy ve ni mu, bet ku ris vei kia mū sų 
kas die ni nį gy ve ni mą dau giau nei bet 
ku ri ki ta re a ly bė“. ne ga liu sa ky ti, kad 
pa jė giu su pras ti au to rių mintį, bet ji 
vis dėl to aiš kes nė už ki tą scena ri jaus 
tei gi nį: „o kas die ny bė kiek vie nam 
žmo gui bus kaip sa vai me su pran  ta
ma bū se na ir ji ne tu rės di delės įta kos 
at ski ram in di vi dui“.

Ta čiau dau gu mo je sce na ri jų ver ty
bių pro ble ma su vo kia ma kur kas pa
pras čiau. Pvz., nau jo sios eko no mi kos 
ins ti tu to at sto vai tvir ti na: „di dė jant 
už im tu mui, ma žė ja al ko ho liz mas, 
nu si kals ta mu mas, dep re si jų ir sa vi
žu dy bių skai čius“. Tai gi ver ty bi niai 
klau si mai tu ri bū ti spren džia mi eko

no mi kos lyg me niu ir šiukš tu ne at
virkš čiai. spren džiant iš sce na ri jaus, 
šio ins ti tu to pa va di ni mas dar kar tą 
pri me na, kad „nau ja – tai pa mirš ta se
na“. Šia me sce na ri ju je ne sun ku atpa
žin ti dar ne se niai Lie tu vo je vie nin te  le 

moks li ne pri pa žin tos mark sis  tinės 
dok tri nos po stu la tus. „Pa si  keitimus  
ga my bi nė je sis te mo je ne iš vengia mai 
tu ri ly dė ti ir ati tin ka ma valdy mo sis
te mos per tvar ka.“ Tie sa, naujo sios 
eko no mi kos at sto vams ori gi nalių 
re cep tų ne trūks ta, pa mi nė siu tik vie
ną – dvimatėsvakarietiškoslogikos, 
esą ne be tin kan čios po stin dust ri nei 
si tu a ci jai, pa kei ti mas švie ti mo įstai
go se trimaterytietiška.

dau giau me to do lo gi nio nau ju mo ga 
li ma  ras ti Lie tu vos imi ta ci nio mo de lio 
sce na ri ju je. Pri zi nio sce na ri jaus au to
riai įsi ti ki nę, kad ma te ma ti nis mo de
lia vi mas ga li tap ti svar biu veiks min go 
vals ty bės val dy mo įran kiu. Man iš ties 
sun ku įver tin ti to kio mode lio pa grįs
tu mą, jo tai ky mo ga li my bes. Ta čiau 
vie nas da ly kas at ro do ga na keis tas. 
da bar ti nės si tu a ci jos ana lizei pa si tel
kę ga lin gą kom piu te rį, „pa do va no ju sį“ 
ke lias de šimt pus la pių skai ty to jams 
ne su pran ta mų for mu lių, moks li nin kai 
ga liau siai kon sta tuo ja, kad Lie tu vos 

at ei tis dau giau sia pri klau sys... nuo 
to, kaip su si klos tys mū sų vals ty bės 
san ty kiai su Es, ir tai, su si da ro įspū
dis, li ki mo kny gos, o ne kom piu te ri nių 
raš me nų rei ka las. 

dau ge lis sce na ri jų svar biu vi di niu 

at ei ties kū ri mo re sur su lai ko de mo g
ra   fi nius vi suo me nės po ky čius. dia na 
ir Ra mū nas Ja nu šaus kai sce na ri ju je 
„de mog ra fi nis iš šū kis ir Lie tu va po 
20 me tų“ šiuos po ky čius pa ver čia 
at spir ties taš ku. Tie sa, ir šia me pre
mi  juo ta me sce na ri ju je iš lai ko ma 
mak ro  lyg mens per spek ty va. Pvz., 
pa grindi niais de mog ra fi nės kai tos 
matmenimis  lai ko ma et ni nės ir am
žiaus struk tū ros kai ta, ta čiau žmo
nių ver ty bių įta kos jai pri pa žin ti 
ne links ta ma. Tai, ko kia bus at ei ties 
Lie tu vos šei ma, esą pri klau so nuo 
glo bali za ci jos  ir mig ra ci jos mas to, 
ver ty binės nuo sta tos su vo kia mos ne 
kaip for muo jan tis, o kaip so cia liai 
for muo ja mas veiks nys.

La bai pa na ši ir sce na ri jaus „Ede
mok ra ti ja – Lie tu vos vi zi ja 2010–2020 
me tais“ pa ma ti nė prie lai da – nau joji 
pi lie ti nė vi suo me nė te ga li reikš tis 
kaip ede mok ra ti ja. Šios pa grin das – 
vi suo me nės kom piu te ri za ci ja bei de
ra ma val džios apa ra to per tvar ka. 
sce na ri jaus au to riai nė ne abe jo ja, 
kad pilie ti nė vi suo me nė te ga li bū ti 
su kurta „iš vir šaus“, ver ty bi nės nuo
sta tos („ants ta tas“) ne iš ven gia mai 
pri si tai ko prie „ba zės“ kai tos.

Jau mi nė jau fak tog ra fi jos pri so tin tą 
gau sios Ja siu le vi čiaus gru pės sce na
ri jų, ta čiau tie siog bū ti na pa ci tuo ti 
jo idė ją, ku ri tik rai be kon ku ren ci jos 
lai mė tų vi so kon kur so ori gi na liau
sios min ties ti tu lą. sce na ri ju je pa tei
kiamas įspū din gas au gan čio ne dar bo 
pa sek mių žmo gui vaiz di nys. Pa sak 
auto rių, nedarbas yra vie nas svar biau
sių homocentrizmo trans for ma vi mo si 
į zoocentrizmą prie žas čių. Pas ta ra sis 
yra bai si nu žmo gė ji mo būk lė, ta čiau 
ji tu rin ti ir di džiu lį po zi ty vų krū vį, 
nes: „Žmo gus, pa var gęs nuo žmo
giš ku mo, tu ri su gy vu lė ti, suž vė rė ti, 
kad žvė riš ku mas, virs da mas to ta li ne 
grės me, su kel tų vi suo me nei žmo niš
ku mo il ge sį ir tap tų pa grin du nau jam 
žmo niš ku mo pri si kė li mui. Ta čiau 
to kį pri si kė li mą zo o cen triz mas ga li 
pa ska tin ti tik vie no kiai ar ki to kiai 
ka tast ro fai tar pi nin kau jant, nes tik 
ka tast ro fa lei džia žmo nėms at pa žin ti 
au ten tiš ką sias ver ty bes. [...] To dėl ir 
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šiuo lai ki nis zo o cen triz mas turi bū ti 
to liau plė to ja mas iki sa vo lo giš kos 
pa bai gos, kad jis virstų vi suo tine 
grės me vi suo me nės eg zis ten ci jai ir 
taip pa reng tų nau ją jį ką tik pa neig to 
ho mo cen triz mo il ge sį ir pri si kė li mą“. 
Įdo mu, kad ci tuo tos vie tos ko ne vie nin
te lės, ku rio se au to riams rū pi žmo gaus 
nuo sta tos, o ki to se sce na ri jaus da ly se 
lie tu viš ki za ra tust ros tvir tai įsi ki
bę mak ro lyg mens svars ty mų. Gal ir 
ge rai, nors po „zo o cen t ri nių įžval gų“ 
ga na sun ku to les nį šio sce na ri jaus 
teks tą skai ty ti rim tai.

Apo ka lip sė ry toj?

Ana li zuo ja mus sce na ri jus ga li ma 
su skirs ty ti į dvi ka te go ri jas. Vie na 
ver tus, tai pa ly gin ti sėk min gi įsi žiū
rė ji mai į da bar tį, ban dant pa teik ti 
op ti mis ti nes bei pe si mis ti nes at ei ties 
ver si jas. ki ta ver tus, tai tam tik ros 
idė jos (moks li nio me to do, te ori jos) 
pri sta ty mas pa gal griež tai dualis
tinę sche mą: ar ba mū sų idė ja bus 
įgy ven din ta, ar ba Lie tu vą iš tiks ka
tast rofa. Pvz., ar ba dau gu ma Lie tu vos 
gy ven to jų įsi gys ir iš moks nau do tis 
kom piu te riais (švie si ede mok ra ti
jos per spek ty va), ar ba teks gy ven ti 
dik ta tū ros bei so cia li nių ka tast ro fų 
są ly go mis; ar ba Lie tu vos vals ty bė 
at si žvelgs į kon kre čios moks li nin kų 
gru pės re for mų pla ną, ar ba mū sų 
lau kia ne iš pa sa ky tai niū rūs „tam sos 
am žiai“. ku rio zi nių al ter na ty vų pa
si tai ko net iš tie sų koky biš kuo se no
mi nuo tuo se sce na ri juo se. Pa vyz džiui, 
Bui vy do gru pė pa tei kia net ke tu ris 
at ei ties sce na ri jus. Ant ra me, pe si mis
tiš kiau sia me, eko no mi kos nuos mu kį 
ly di dras tiš ki kli ma to po ky čiai. O štai 
jei eko no mi ka bus tvar ko ma ge rai, 
kli ma to ko li zi jos, at ro do, ap lenks 
mū sų kraš tą. 

ku ris ke lias – „op ti mis ti nis“ ar 
„pe si mis ti nis“ – sce na ri jų au to rių 
nuo mo ne la biau ti kė ti nas? nors „op ti
mis ti niam“ ke liui ap ra šy ti ne gai li ma 
pa stan gų, su si da ro ben dras įspū dis, 
kad pe si miz mas ima vir šų. At ei tis 
sce na ris tams ne ke lia di de lio pa si ti
kė ji mo. Vy rau jan ti nuo sta ta – nors 
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pe si miz mui pa grin do ne trūks ta, gal 
vis dėlto pa si sek tų į at ei tį pra si brau ti 
būtenttuo ke liu.

At ei ties Lie tu va pa gal Ku bi lių

ALF in ter ne to sve tai nė je te ko skai
ty ti ke lis ko men ta rus, esą An driaus 
ku bi liaus gru pės sce na ri jaus įver ti
ni mas – duok lė jo po li ti niam svo riui. 
ne ma nau, kad to kių ko men ta rų au
to riai pa si var gi no per skai ty ti vi sus 
kon kur so sce na ri jus. Prie šin gu at ve ju 
tu rė tų pri pa žin ti, kad de mok ra ti nės 
po li ti kos ins ti tu to gru pės (to liau dPi) 
sce na ri jus ko ky be iš si ski ria iš ki tų. 
Pa žvel ki me į jį kiek įdė miau.

Pir miau sia ten ka pri pa žin ti, kad 
au to riai neat si spy rė ke le tui vi siems 
kon kur si niams dar bams bū din gų ste
re o ti pų. nors dPi sce na ri ju je iš veng ta 
lo gi nių ne nuo sek lu mų, „ge nia lių“ be
pras my bių, vien pu sio eko no miz mo, 
ta čiau ir čia la vi ruo ja ma tarp po li ti
nės pro gra mos ir įtai gaus pa sa ko ji mo 
apie at ei tį. Pas ta rą jį pa si rink ti, ma no 
su pra ti mu, truk do iš li ku si nuo sta ta, 
kad Lie tu va vei kiau yra vei kia ma 
is to ri jos, nei yra ak ty vi sa vo atei  ties 
kū rė ja. Jau iš pat pra džių tvir ti na ma, 
kad eg zis tuo ja gru pė iš ori nių veiks nių, 
ku riems Lie tu va ne tu ri įta kos ar ba ta 
įta ka la bai men ka: Ru sija ir nVs, JAV 
ir nA TO, Es rai da, Bal ti jos kai my nių 
rai da, glo ba li za ci jos pro ce sas. Toks 
iš var di ji mas ap nuo gi na skau dų da
bar ties klau si mą – ar iš tie sų Lie tu va 
ga li tu rė ti sa vo už sie nio po li ti ką? Ar 
griež ta per sky ra tarp „vi daus“ ir „iš
orės“ fak to rių nė ra mū sų pa čių įves ta 
„vi di nė cen zū ra“? 

Au to riai prog no zuo ja, kad ar ti miau
siais de šimt me čiais Lie tu va taps Es ir 
nA TO na re, o vals ty bės kas die nia me 
gy ve ni me at si ras dau giau aiš ku mo. 
sce na ri ju je su lau žo ma ki tuo se ana
li zuo tuo se dar buo se įsi tvir ti nu si „ba
zėsants ta to sche ma“: „Vi suo  me nės  
bran da, jos pa si ruo ši mas per  mainoms, 
gy ve ni mo bū do, ver ty bių pa si kei ti mai 
yra be ne svar biau sias veiks nys, nuo 
ku rio pri klau sys, ar Lie tuva sėk min
gai su ge bės įsi lie ti į de mok ra tiš kų 
ir pa si tu rin čių Eu ro pos vals ty bių 

ben dri ją“. Ga li ma dis ku tuo ti dėl da
bar ti nei Lie tu vos vi suo me nei bū din
gų ver ty bių in ter pre ta ci jos, ste bė tis, 
ko dėl ven gia ma kal bė ti apie re  ligi jos 
vaid me nį žmo nių gy ve ni me, tačiau 
ne abe jo ti na, kad gru baus eko no miz mo 
sche mos įvei ka šiam sce na ri jui su tei
kia „gel mę“, ku rios, de ja, ne pa vyks ta 
at ras ti ki tuo se sce na ri juose. Pri pa
ži nus ver ty bi nių nuo sta tų svar bą, 
ki to je švie so je pa si ro do ir dPi gru
pės tei gi nys, kad vie nas svar biau sių 
at ei ties veiks nių – stip rus vals ty bės 
vei ki mas. Pas ta ra sis čia su vo kia mas 
ne vien kaip eko no mi nių gė ry bių per
skirs ty mas ar va dy bi niai po ky čiai, bet 
vei kiau kaip pa to gaus rė mo, ku ria me 
sklei džia si kul tū ri niai, so cia li niai etc. 
pro ce sai, su kū ri mas.

idant vals ty bė ga lė tų veiks min
gai veik ti, pa sak sce na ri jaus, bū ti
na su de rin ti vals ty bės pri si im tus 
už da vi nius su ne di de liais tu ri mais 
iš tek liais, at lik ti griež tą vie šo jo vals
ty bės sek to riaus au di tą. (Prie šin gu 
at ve ju nusi vy li mas val džia ga li pa
siek ti kri ti nę ri bą.) Be bū ti nų ūkio, 
švie ti mo sis te mos per tvar ky mų, di
de lį dė me sį vals ty bė tu rės skir ti 
evi suo me nei, va di na  mai „Lie tu vos 
pa žan gos rak tu“, kur ti. Ga na op ti
mis tiš kai prog no zuo ja mos ir Lie tu vos 
kai mo per spek ty vos, pa brė žia ma „iš 
apa čios“ ku ria mos sa vi val dos reikš
mė, nu ma to ma, kad „že mės ūkis 
da ry sis vis la biau di ver si fi kuo tas ir 
pri si tai kęs kon ku ruo ti di na miš ko je 
pa sau li nė je rin ko je“. ki taip nei ki ti 
ana li zuo ti sce na ri jai, dPi vizi ja ne
nu ma to ra di ka lios ur ba ni za ci jos – 
2020 m. kai me vis dar gy vens apie 
40% Lie tu vos gy ven to jų.

Ar 2020 m. Lie tu va bus stip res nė 
vals ty bė, o jos gy ven to jai lai min ges ni 
nei da bar? Pa na šu, kad pa pras čiau
siai ji bus ge ro kai ki to kia, ne bus nei 
„ro jus“, nei „pra ga ras“, gal tik ma žiau 
gin čy sis dėl pra ei ties ir dau giau rū
pin sis at ei ti mi.

Vi si ži no me ba na lią tie są – ne sunku 
kri ti kuo ti ki tų dar bus, daug sun kiau 
juos nu dirb ti. kri tiš kai ap žvelg da mas 
ALF kon kur sui pa teik tus dar bus, pa
ro dy da mas kai ku riuos „per liu kus“, 
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JAV se na to rius Ri char das Lu ga
ras drums čia eu ro pie čių ra my bę. Jo 
 kalba, pa sa ky ta ne se niai vy ku sio je 
nATO am ba sa do rių ir sau gu mo eks
per tų kon fe ren ci jo je, ly gi na ma su spro
gu sia bom ba. Lu ga ras be užuo lan kų 
lei do su pras ti, kad prieš te roriz mą ir 
ki tas glo ba lias grės mes ko vo ti ne pasi 
ren gu si nA TO Ame ri kai ne rei ka lin ga, 
bei kvie tė per žiū rė ti nA TO pri o ri te tus 
ir per tvar ky ti šią or ga ni za ciją taip, 
kad jos da ly vės ga lė tų de ra mai at sa
ky ti į nau jus iš šū kius Va ka rų ir vi so 
pa sau lio sau gu mui.

Lu ga ras re gi san tar vės pras mę 
glo ba laus, o ne re gio ni nio sau gu mo 
už tik ri ni mo mas tu, to dėl jo dok tri
nos rei ka la vi mai nu ma to es mi nes 
per mai nas eu ro pie čių san tar vi nin kų 
mąs ty se no je. Jo nuo mo ne, kai te ro ro 
iš puo liai rez ga mi Vo kie ti jo je, fi nan
suo ja mi Azi jo je ir vyk do mi JAV, nA
TO vals ty bėms ne ga li rū pė ti tik gin ti 
sa vo sie nas. nors pas ta ruo ju me tu 
Eu ro po je gir dė ti mur mė ji mas, esą 
ame ri kie čiai „ne įver ti no“ siū ly tos pa
ra mos ka rui prieš te ro riz mą, aki vaiz
du, kad da bar ti nė nA TO yra tie siog 
ne pa jėgi adek va čiai ir veiks min gai 
rem ti JAV ope ra ci jo se, pa na šio se į 
Af ga nis ta no. 

Va sa rio pra džio je FinancialTimes
pa skel bė Pau lo ken ne dy straips nį 

„The Eagle Has Lan ded“, ku ria me 
pa teik ti įspū din gi skai čiai apie JAV 
kari nę/fi nan si nę ga lią. Au to riaus ži
nio mis, JAV ka ri nėms reik mėms per 
metus iš lei džia dau giau pi ni gų ne gu 
kitos de vy nios gy ny bai dau giau sia iš
lei džian čios pa sau lio vals ty bės  kartu 
su dė jus. Prieš po rą me tų JAV kari nis 
biu dže tas su da rė apie 36% vi sų pa  sau
lio gy ny bos iš lai dų; da bar šis skai čius 
ar tė ja prie 40%. 

Jė gų san ty kis Šiau rės At lan to orga
ni za ci jo je po Šal to jo ka ro ne nu mal do
mai kei čia si dis pro por ci jos tarp JAV 
ir jos są jun gi nin kių au gi mo link. JAV 
ski ria vis di des nius biu dže to asig na
vi mus sau gu mo reik mėms, o Eu ro
pos są jun gos ša lys kar po sa vuo sius, 
ma tyt, jaus da mo si pa kan ka mai sau
gios už JAV sky do. Šią kon ste lia ci ją 
iš da lies le mia Eu ro pos vie ni ji mo si 
men ta li te tas, ku rio bruo žų vi su ma 
šiek tiek pri me na „lai mę iš ra du sį“ 
ir „il giau  siai gy ve nan tį“ niet zsche’s 
„pas ku ti nį jį žmo gų“. 

Eu ro pos in teg ra ci jos ce men tas – so
cia liai ga ran tuo to so tu mo jaus mas, 
ku riam iš lai ky ti ir to bu lin ti rei kia 
di de lių pi ni gų. Me džia gi nės ge ro vės 
puo se lė ji mo lo gi ka ver čia eu ro pie čius 
pa mirš ti apie di džio sios po li ti kos ka ro 
lau kus ir prag ma tiš kai pa si švęs ti sa vo 
ben dram na mų ūkiui – Es. kla si ki nė 

europa,nAToir 
paskutinysisžmogus

VLA di Mi RAs LAu Čius

per sky ra tarp politikç(vals ty bės val
dy mo) ir oikonomia (ūkio val dy mo) 
šiuo at žvil giu iš ryš ki na eu ro pie čiams 
ga na bū din gą pri ori te tų tarp nA TO ir 
Es pa si rin ki mo mo ty vą.

se na to riaus Lu ga ro aks ti na mi eu ro 
pie čiai pui kiai su vo kia, kad įsi parei go
ji mų nA TO naš ta trik do me džia gi nės 
ge ro vės vai sių virš ki ni mą – proce są, 
ku rio sklan du mas yra šian die nio 
Eu ro pos vie ni ji mo si ultimaratio.Po 
Briu se lio kon fe ren ci jos žur na lis tai ne 
vel tui klau sė, ar Eu ro pai pa ža din ti 
ne pri reiks to kio pat šo ko, ko kį pa tyrė 
JAV prieš įsi trauk da mos į Ant rą jį pa
sau li nį ka rą – ki taip ta riant, eu ro pie
tiš ko jo Pe arl Har bo ro va rian to. Luga ro 
at sa ky mas – „duok die ve, ne“ – tik 
su stip ri na nuo gąs ta vi mus.

Va šing to no su tar tis įpa rei go jo san
tar vės na res gin ti „sa vo tau tų lais vę, 
ben drą pa vel dą ir ci vi li za ci ją“. Šiaurės 
At lan to kran tus jun gian ti ver ty bių 
sis te ma, ku rios įkū ni ji mą erd vėje ir 
lai ke nu sa ko „Va ka rų ci vi li za ci jos“ 
sam pra ta, yra ar ba bent jau tu rė tų 
bū ti nA TO raisond’être. Ta čiau pas
ta ruo ju me tu šis ben dras pa grin das 
spar čiai plei šė ja. Tai vyks ta ne tik 
dėl akis ba dan čios ir vis di dė jan čios 
Ameri kos ir Eu ro pos gy ny bos ga lių 
asi met ri jos, bet ir to dėl, kad vie nin gos 
Euro pos ide o lo gi ja pra de da iš da lies 
prieš ta rau ti Va šing to no su tar ties pre
am bu lė je mi ni moms ver ty bėms.

Mū sų die nų Eu ro pai rū pi ne tiek jos 
va ka rie tiš kas paveldas, kiek di de lio 
ir na šaus ūkio le gi ti mus paveldėji
mas (se no ji Eu ro pa mi rė – te gy vuo ja 
Euro pos są jun ga). Eko no mi nių pri
ori te tų vy ra vi mas sa vo ruož tu ver čia 
ma ty ti Ame ri ką ne tiek gin ti ben drą 
ci vi liza ci ją įsi pa rei go ju sio są jun gi
nin ko, kiek pa vy daus var žo vo aki mis. 
so vie tų są jun gos mo to – „pa si vy sim ir 
ap lenk sim Ame ri ką!“ – ge rai pri gy ja 
biu rokra ti nio apa ra to pu re na mo je Es 
dirvo je. idant jos der lius bū tų gau
sus ir Eu ro pos na mų ūkis kles tė tų, 
Es tau toms bū ti na ras ti vie ni jan čios 
pi lie ti nės sa vi vo kos pa grin dą, ku ris 
už tik rin tų jų tai kią ben drys tę. Ta 
pro ga eu ro en tu zias tai su ska to ša lin
ti even tu a lius idė ji nės ar ver ty bi nės 

v i s u o m e n ė

tik rai ne no riu nu ver tin ti mil ži niš kų 
pa stan gų, ku rių pa rei ka la vo sce na
ri jų kū ri mas. iš tie sų sce na ri jų ko
ky bė, įtai ga la bai ski ria si. Ta čiau čia 
sten giau si at kreip ti dė me sį į vi sai ką 
ki ta: kiek daug ir ne vi sa da ma lo nių 

da ly kų at ei ties svars ty mai pa sa ko apie 
šian die ną. At ei tis ne skrai do po pie ri
niais sce na ri jų spar nais, ta čiau tė ra 
tik vie nas ke lias, ve dan tis į at ei tį, ir 
jis pra si de da šian die no je, su vi su jos 
spin de siu ir skur du. 
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ne san tai kos šal ti nius („mat dėl ši tų 
da ly kų skran dis gen da“, – Niet zsche, 
Za ra tust ra) ir ieš ko ti nau jos eu ro pie
čio ta pa ty bės sam pra tos, tu rė sian čios 
pa keis ti tra di ci nę – na cio na li nę.
Šios už duo ties reikš min gu mą ge rai 

su vo kia Vo kie ti jos kul tū ros mi nist ras 
Ju lia nas Ni da ru me li nas. Jo tei gi mu, 
Eu ro pos in teg ra ci jai la biau siai truk
do „prieš ta rin gas ir se niai at gy ve nęs 
idea  las –  tau ti nė vals ty bė“. Pa sak 
ru me li no,  eu ro pie čio  ta pa ty bės  ir 
bend ros pi lie ty bės pa grin du tu ri tap ti 
„in di vi do tei sė“. iš kar to ma ty ti, kad 
vokie čių mi nist ro ar gu men tai prieš
ta rau ja  jo  iš va doms. Jei gu tau ti nės 
vals ty bės  idė jos  rei kia at si sa ky ti, 
ka dan gi  ji, ru me li no žo džiais, yra 
„pa se nu si“  ir  „se niai at gy ve nu si“, 
ko dėl tu rė tu me ją keis ti ki ta, dar la
biau „pa se nu sia“ in di vi do tei sių idė ja? 
Jei gu tau ti nė vals ty bė yra „at gy ve na“, 
tai in di vi do tei sėms ir gi se niai lai kas 
pū ti  ta me pa čia me pra ei ties šiukš
ly ne. Kaip tik to kią nuo sta tą na cių 
už ka riau toms Eu ro pos ša lims ban dė 
pri mes ti Hit le ris.
Vo kie ti jos kul tū ros mi nist ras gal

vo ja, kad tam tik ros ver ty bės, po li
ti niai prin ci pai ir is to ri nis pa vel das 
ga li pa ska tin ti eu ro pie čių tar pu sa vio 
prieš  prie šą,  to dėl ne rei kė tų  į  juos 
ape liuo ti ieš kant pa tva raus ben dros 
pi lie ty bės pa grin do. Tai gi jo siū lo ma 
mi ni ma lis ti nė pi lie ty bės sam pra ta yra 
ypa tin ga tuo, kad ji pa lie ka ben dros 
ta pa ty bės už ri by je be veik vi są Va ka rų 
ci vi li za ci jos pa vel dą. Nau jo ji ide o lo gi ja 
rei ka lau tų ne ša liš ku mo ir to le ran  ci jos 
vi sų es mi nių ver ty bių, iš sky rus in di
vi do tei ses, at žvil giu. Ta da ir mi nė tus 
Va šing to no su tar ties tei gi nius do ram 
eu ro pie čiui  įpras min tų vie nin te lė 
ver ty bi nė pa ska ta –  in divi  do tei sių 
gy ni mas. Ta čiau to kiam da ri niui kaip 
NA TO tai gre sia pro gre suo jan čiu pa
ra ly žiu mi, nes ver ty bi nis neut ra lu mas 
prieš ta rau tų jo pri gim čiai, ne mąs to
mai be nor ma ty vi nės per sky ros tarp 
gė rio ir blo gio, draugo ir prie šo.
Hit le rio lai kus šia me kon teks te mi

nė jau pri si min da mas Vei ma ro li be ra
li ą ją de mok ra ti ją, ku ri, prieš tap dama 
Tre čiuo ju rei chu, bu vo per smelk ta ES 

ide o lo gi ją pri me nan čio ver ty biš kai 
neut ra laus, nor ma ty vi nių per sky rų 
ven gian čio, prag ma tiš ko, t. y. abe jin go 
tie sai ir to dėl, kaip vė liau pa aiš kė jo, 
po li ti nei sa vi gy nai ne tin ka mo mąs
ty mo. Kaip sa kė Le wi sas Mum for das 
apie prieš ka rio li be ra lus: „Jų dal toniz
mas mo ra li nių ver ty bių at žvil giu su
tei kia ga li my bę nau do tis jų po li ti niu 
sil pnu mu. Jie ne ski ria ci vi li za ci jos 
nuo bar ba riz mo. [...] Tai to ji san dū ra, 
ku rio je prag ma tiš ka sis li be ra las akis 
į akį su si tin ka su fa šis tu. Kad ir kaip 
pas ta ra sis  jį nie kin tų, yra dau gy bė 
įro dy mų, kad su si dū ręs akis į akį su 
fa šiz mu li be ra las tie siog ne ran da žo
džių jam pa smerk ti. Šis ne su ge bė ji mas 
pri pa žin ti blo gį blo giu fa ta liškai vė li no 
pa sau lio re ak ci ją į bar ba riz mą“ (Faith 
for Li ving, 1940).
Šian die nė  eu ro pie čių  re ak ci ja  į 

bar ba riz mą ir gi kar tais by lo ja apie 
dalto niš ko mąs ty mo tęs ti nu mą. Kai 
Bu shas   kalba apie  „blo gio ašį“,  jie 
dar ma žiau lin kę lai ky ti blo gį blo giu 
ir skir ti ci vi li za ci ją nuo bar ba riz mo 
ne gu ta da, kai ro nal das re a ga nas 
pa va di no SSrS „blo gio im pe ri ja“. JAV 
net te  ko at sa ki nė ti į pa sta bas iš ki to 
At lan to kran to dėl ne va „ne su pran
ta mų“  Bus ho žo džių apie „blo gio ašį“. 
JAV di plo ma tės paaiškinimas, kad šie 
žo džiai bu vo skir ti juos suprantančiai
ame ri kie čių au di to ri jai, nu skam bė jo 
kaip man da gus siū ly mas  to le ruo ti 
tei gi nio „juoda yra  juo da“ tei sin gu
mo pri pa ži nimą kaip JAV kul tū ri nę 
ypa ty bę. Be je,  ir Ku bo je eu ro pie čiai 
pik tai ba do pirštais ne į Fi de lio Cast ro 
reži mą, o į ame  ri kie čius, ne va pa žei di
nė jan čius Al Qua e dos te ro ris tų tei ses 
Gvan ta na mo ba zė je. Tai gi Eu ro pa jau 
iš pe ties mo juo ja ir ma ni pu liuo ja sa vo 
nau jo s ta pa ty bės vė lia va – in di vido 
teisė mis, o vie nas vė liav ne šių – Vo
kie tijos už sie nio rei ka lų mi nist ras 
Jos chka Fis che ris – pa te tiš kai rė žia 
ore sklan dan čią fra zę: „Ame ri ka mums 
ne nu ro di nės“.
Ga li ma, aiš ku, ma ny ti, kad da barti

nė įtam pa tarp dvi ejų At lan to krantų 
yra ne tik JAV ir Eu ro pos ati to li mo, 
bet ir ide o lo gi nių skir tu mų tarp kai
rių jų ir de ši nių jų (Bus has ver sus Clin

to nas/Blai ras/Schro e de ris) pa da ri nys. 
Ta čiau ne tai svar biau sia. Kur kas 
di des nę reikš mę tu ri  ta ap lin ky bė, 
kad, lai mė ję Šal tą jį ka rą, Va ka rai, t. 
y. NATO valstybės, ne te ko ne igia mo 
 ori en ty ro – ži no mo prie šo, o teigia mas 
orien ty ras, t. y.  jų ben dros verty bės 
ir is to ri nis pa vel das, laips niš kai ėmė 
blank ti ir nyk ti mar go je skir tin gų aiš
ki ni mų švie so je. Ki taip ta riant, viskas  
bu vo ge rai ir Va ka rai at ro dė vie nin gi, 
kol ži no ta, nuo ko rei kia gintis;  kai 
iš ny ko aki vaiz dus „nuo ko gin tis“ ir 
li ko tik kon tro ver siš kas „ką gin ti“, 
Va ka rų ver ty bi nio in teg ra lu mo klau
si mas ta po vie nu svar biau sių  NATO 
būk lei diag no zuo ti. 
NA TO ver ty bi nio pa ra ly žiaus grės

mę, kaip ir eu ro pie čių ka ri nį at si liki 
mą, la bai iš ryš ki no rug sė jo 11oji. Kai 
ita li jos mi nist ras pir mi nin kas Sil vio 
Ber lus co ni po te ro ro iš puo lių Niu jor ke 
ir Va šing to ne drį so pra bil ti apie Va ka
rų ver ty bių pra na šu mus prieš ry tų, 
jį tuoj už si puo lė „po li tiš kai ko rek tiš
ki“ pa kan tu mo fa na ti kai ir pri ver tė 
tei sin tis. Šis  in ci den tas at sklei džia 
pro ble mos es mę: kuo  tu rės  rem tis 
Va ka rų ci vi li za ci jos ver ty bes ir in te
resus gin sian tis eu ro pie tis, jei gu jam 
bus drau džia ma ti kė ti jos pra na šu mu? 
Kuo bus grin džia mas Eu ro pos pilietiš
ku mas, jei gu to kių kaip ru me li nas pi
lie ty bės vi zi ja taps tik ro ve? At sa kymų 
nė ra, tik kir ba mig lo ta nuo jau ta, kad 
eu ro pie čiams ar ti miau siu me tu ga li 
tek ti at si pra šy ti už Ma ra to no mū šį, 
su griau tą Kar ta gi ną  ir, ži no ma, už 
re kon kis tą. 
Svar biau sia po li ti nio ko rek tiš ku mo 

pa mo ka, ku rią, ma tyt, teks iš mok ti 
bū si ma jam Eu ro pos pi lie čiui,  bus 
ge bė ji mas  „ko rek tiš kai“ men kin ti 
sa vo ci vi li za ci jos pa vel dą, ma lo niai 
to le ruo ti tuos, ku rie men kins jį ne ko
rek tiš kai, pa tai kau ti sve ti mų die vų 
gar bin to jams ir lo ja liai puo se lė ti sa ve 
to kį. Šiuo at žvil giu net sa vik ri ti ka lo
giškai reikš tų nu si žen gi mą po li ti nio 
ko rek tiš ku mo ka no nui. Niet zsche’s Za
ra tust ra pa na šiai sa kė apie pas ku ti nįjį 
žmo gų: „O, var ge! Ar ti na si me tas, ka da 
žmo gus, pa nie kin tas la biau siai, pat  sai 
sa vęs ne be pa jėgs jau nie kint“.

v i s u o m e n ė
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Po rug sė jo 11-osios te ro ro ak tų pra-
dė tas ka ras Af ga nis ta ne tu ri aiš kų 
pla ną – ži no ma, kaip jis tu ri baig tis, 
ti ki ma, kad baig sis ne tru kus. Ta čiau 
Af ga nis ta no ope ra ci jos pla nuo to jai, 
su ju di nę Azi jos ge o po li ti nę erd vę, su-
kė lė ir ne pla nuo tų ša lu ti nių re ak ci jų. 
At ro do, kad pa ly gin ti ne di de lio karo 
Af ga nis ta ne ki birkš tys ga li įžieb ti 
daug rim tes nį kon flik tą, ku ria me da ly-
vau ja dvi nau jos ir ne la bai at sa kin gos 
bran duo li nės vals ty bės: šian dien In-
di jos ir Pa kis ta no pa sie ny je sutelk ta 
apie mi li jo ną ka rių...

Kiek vie nas tarp vals ty bi nis ar et ni-
nis kon flik tas tu ri sa vo is to ri ją, kurią 
nuo ne at me na mų lai kų kon flik tuo-
jan čios pu sės in ter pre tuo ja skir tin-
gai. Skir tin gai is to ri ją ma to ne vien 
lietu viai su bal ta ru siais ar len kais 
– jie dėl is to ri jos ka riau ti ne si ren gia. 
Bal ka nų tau tos, žy dai ir ara bai jau 
ta po is to ri jos be lais viais ir jų kon flik-
tas nesibaigs, kol žy dai su ara bais liks 
to kie be lais viai. Pa kis ta no vals ty bei 
pra džią da vė jos ide o lo go, įkūrė jo ir 
pre zi den to Mucham edo Ali Džina 
prin ci pas, kad hin duis tai turi gyven ti 
Indi jo je, o mu sul mo nai... Pa kis ta ne. 
Be šio prin ci po ne bū tų Pa kista no vals-
ty bės, ta čiau bū tent Kaš myro at ve ju 
prin ci pas ne bu vo įgy vendin tas. Ne bu-
vo įgy ven din tas at min ti nais 1947 m., 
toks lie ka ir šian dien.

Šiuo lai ki niams po li ti kos prag ma ti-
kams Kaš my ro ver tė ga li pa si ro dy ti 
abe jo ti na – tai kal nuo tas re gio nas 
su men kai iš vys ty ta in fra struk tū ra, 
In di jai – to li nuo sos ti nės ir eko no mi-
kos bei pre ky bos cen trų, Pa kis ta nui 
Kaš my ras „ar čiau“ – Is la ma ba das, 
Ra val pin dis ir ki tos ag lo me ra ci jos 
ge og ra fiš kai kal nuo tam re gio nui ar-
timi, bet tik Va ka ri nė Kaš my ro da lis 

Pa sau lis ne de ra Kaš my rui

EgI DI juS VA REI KIS

(Pa kis ta no ofi cia liai va di na ma Azad 
Kash mir – Lais va sis Kaš my ras) kiek 
tan kiau ap gy ven ta. ga li ma pri si min ti 
gam tos gro žio gar bin to jus, pvz., ži no-
mą sansk ri tu ra šiu sį pra ei ties po etą 
Ka li dą, kar to ju sį, jog tai vie ta, „nuo-
sta bes nė už Ro jų“. Is to ri kas Kal ha nas 
jį va di no „ge riau sia“ Hi ma la jų vieta, 
kur „sau lė švie čia švel-
niai“... Ta čiau ar gro žis 
ver tas ka ro, ga liau siai ar 
jis ga li su kur ti ko kį nors 
biz nį, iš sky rus tu  rizmą, 
šia me re gio ne ne kiek vie-
nam ir pri ei na mą?

Se niau sia fik suo ta is to ri-
ja by lo ja, kad nei is la mas, 
nei hin duiz mas nė ra čia ko kia nors 
am ži na ir ne pa mai no ma ver ty bė. III 
a. pr. Kr. im pe ra to rius Ašo ka čia įve dė 
bu diz mą, o dau giau kaip po tūks tan čio 
me tų – IX a. – Kaš my ro re gio nas mi ni-
mas kaip in dų kul tū ros cen tras.

Tai is to ri ja In di jos „nau dai“. Ta čiau... 
yra ir pa kis ta nie tiš ka jos dalis. ji kur 
kas pre ci ziš kes nė ir by loja, kad 1346 
m. re gio ną nu ka ria vo ir is la mi za vo mu-
sul mo nai. Is to ri jos bū ta įvai rias pal vės 
– 1587–1752 m. lai ko tar pis va di na mas 
tai kos ir tvar kos pe ri odu, vė liau bu vo 
„tam sy bės am žius“ (1752–1819), kai 
te ri to ri ją val dė afga niš kos kil mės di-
nas ti ja. 1819 m. kraš tą anek sa vo sik hų 
kil mės Pen dža bo val do vai. Bū tent sik-
hų ti kė ji mą iš pa žįs tan tys ma ha ra džos 
su kū rė šiuo lai ki nę Dža maus ir Kaš-
my ro vals ty bę, jei jau ga li ma ją taip 
va din ti. O vadin ti tik riau siai ga li ma, 
nes Bri tų In di joje ji iš lai kė san ty ki nai 
di de lę au to no mi ją, kaip, be je, ir ne vie-
na ki ta te ri tori ja. Čia rei kia pri min ti, 
kad In dija nie ka dos ne bu vo vie nin ga – 
nei iki britų, nei jiems pa lie kant val das 
Pie tų Azijo je.

In di ja ir Pa kis ta nas yra nau jos vals-
ty bės, tad jos ne tu ri ko kios nors tei sės 
į il gą is to ri ją – tie siog ape liuo ti ga li ma 
į da bar tį. In di ja – gan džio vi zi jos pro-
duk tas, Pa kis ta nas – įro dy mas, kad 
pri klau so my bė re li gi jai ga li, kai to 
no ri ma, virs ti tau tiš ku mu. In di jos ir 
Pa kis ta no at ve ju Kaš my ro pri klau so-

my bė vie nai ar ki tai ša liai 
yra pa ties šių vals ty bių 
eg zis ta vi mo pa grin do da-
lis. Abi ša lys, at si sa kiu sios 
sa vo tvir tos po zi ci jos Kaš-
my ro klau si mu, pa ker ta 
sa vo vals ty bin gu mo šak-
nis, ka dan gi nei vie na, 
nei ki ta nė ra kaip nors 

etniš kai ar is to riš kai vie na ly tė.
Kon flik to san da ra pa pras ta, kai 

ka da net lai ko ma chres to ma ti ne. Kaš-
my ras tie siog pa si el gė ne taip, kaip 
bu vo su ma ny ta po ko lo ni ji nė Bri tų 
In di jos lem tis. In di jos ir Pa kis ta no 
ne pri klau so my bė for ma liai pa skelb ta 
1947 m. rug pjū čio 15 d., ne nu sta čius 
ga lu ti nės abie jų vals ty bių sie nos. 
Ma ha ra dža Ha ri Sing as nu ta rė pa-
si ra šy ti pri si jun gi mo prie In di jos 
ak tą, ir for ma liai tų pat me tų spa lio 
27 d. Kaš my ras ta po In di jos da li mi. 
Apie slap tuo sius ma ha ra džos pla nus 
il gai niui su kur ti ne pri klau so mą Kaš-
my rą spe ku lia ci jų ne trūks ta, ta čiau 
for ma liai mu sul mo niš kam Kaš my rui 
ta pus In di jos da li mi, Pa kis ta nas tai 
lai kė su si ta ri mo dėl dvi ejų vals ty bių 
kū ri mo pa žei di mu. jau po ke lių mė ne-
sių – 1948 m. sau sį – ki lo ka ras, ku rio 
pa sek mės – Kaš my ro pa da li ji mas ge-
rai ži no ma „ug nies nu trau ki mo li ni ja“, 
ku ri dar ir šian dien yra įdo mi po li tinė 
re a li ja. Ant ra sis ka ras dėl Kaš my ro 
ki lo 1965 m., ta čiau ge og ra fi nių re-
a li  jų iš es mės ne pa kei tė. Svar bu gal 

vienas pasaulis
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tik tai, kad 1966 m. Taš ken to su tar-
ti mi abi ša lys nu ta rė ne nau do ti jė gos, 
spren džiant šia pro ble mą. jų gar bei 
rei kia pa sa ky ti, kad iš ties ne nau do jo, 
ne pai sant di de lių pa gun dų.

Iki šios die nos pa sau lio ir re gio nų 
že mė la piai ap ta ria mu klau si mu ski-
ria si vie na de ta le – vie ni „pri pa žįs ta“ 
Kaš my rą In di jai ir ug nies nu trau ki mo 
(vė liau – kon tro lės) li ni ją vaiz duo ja 
punk ty ru In di jos te ri to ri jo je, ki ti ją 
lai ko vals ty bės sie na. Dar ki ti (tie sa, 
to kių la bai ne daug) „pri ski ria“ Kaš my-
rą Pa kis ta nui. Tai gi Kaš my ro šian dien 
po li tiš kai nė ra, nors ži ny nuo se ir sa ko-
ma, kad tai apie 222 000 km2 te ri to ri ja. 
Ne pri klau so ma vals ty be jis ne ta po, 
In di jo je taip pat ne li ko, nepri si jun gė 
prie is la miš ko Pa kis ta no: Lais va sis 
Kaš my ras – tai tik tik ro jo Kaš my ro 
pa ro di ja. Ma ža to, 1962 m. šiau rva ka-
ri nę te ri to ri jos da lį ėmė kon tro liuo ti 
Ki ni ja. Ak sai Chin – tai kal nuo tas ir 
be veik ne ap gy ven tas re gio nas – dėl 
jo iš es mės ir ne kon fliktuo ja ma, ta čiau 
for ma li pro ble ma lieka.

Vie na iš am ži nų jų po li ti kos pro ble-
mų yra ta, kad be veik nie ka da spe-
cia liai ne da ro ma lai ki nų spren di mų. 
Vei kiau at virkš čiai – ma no ma, kad jie 
bus am ži ni. In di ja ir Pa kis ta nas turė jo 
bū ti ga lu ti nis spren di mas. Re a liai jis 
ta po lai ki nu, o tai reiš kia vei kiau ne-
baig tą po li ti kos biz nį. Pa sau lio isto ri ja 
ro do, kad bet ko kie spren di mai, bet 
ko kia pa sau lio tvar ka nė ra „gry na“ – 
ne stin ga jai ne tin kamų reiš ki nių, jos 
ne si lai kan čių ele mentų ar tie siog iš 
prin ci po tos tvar kos kon teks te ne iš-
spren džia mų pro ble mų.

Sep tin ta me de šimt me ty je ėmė da-
ry  tis be veik aiš ku, kad ge riau sias 
spren  di mas yra... jo ne bu vi mas, ugnies 
nu trau ki mo li ni ja be veik pa ten ki no abi 
ša lis, su pra tu sias, kad ga lu ti nis spren-
di mas pa ten kins tik vie ną. Tuo met 
abi su pra to, kad Kaš my ras „ne tel pa“ 
į pa sau lio tvar ką, po bri ti nę In di ją, ir 
ge riau sia lauk ti, kol kas nors pa si keis, 
kol In di ja ir Pa kis ta nas taps ki to kie. 
Vi sos ki tos al ter na ty vos – tai ka ras.

In di ja guo dė sa ve tuo, kad di džiu ma 
pa sau lio vis dėl to pri pa žįs ta Kaš my rą 
In di jos da li mi. Pa kis ta nas jau čia si 

tvir tai ir rei ka lau ja pi lie čių va lios iš-
raiš kos, t. y. re fe ren du mo, nors ži no, 
kad to ne bus. In di ja taip pat „ger bia“ 
de mok ra ti ją, su tin ka su re fe ren du mu, 
bet tik po to, kai Pa kis ta nas pa liks 
oku puo tas te ri to ri jas, nes re fe ren-
du mai oku pa ci jos są ly go mis ne ga-
li mi. In di ja ži no, kad Pa kis ta nas to 
ne da rys. Svar bu pa brėž ti, kad joks 
de mok ra ti nis spren di mas čia ne įma-
no mas – po li ti niai prin ci pai ir vals ty-
bių bū ties pa grin dai rim tes ni už bet 
ko kias de mok ra ti jas.

To kia „kon ser vuo to kon flik to“ si tua -
ci ja iš si lai kė iki pas ku ti nio pra ėju sio 
am žiaus de šimt me čio.

Ko dėl tad da bar at si ra do prie lai dos 
ka rui? Ko dėl Kaš my ras iš pa mirš tų 
kon flik tų są ra šo per si kė lė į po ten cia-
liai pa vo jin gų? For ma li prie žas tis – tai 
ne di de lių te ro ris ti nių gru pių veikla – 
ne va dvi or ga ni za ci jos: Jaish-e-Mo-
ham mad ir Las hkar-e-Tai ba, esan  čios 
Pa kis ta ne, at sa kin gos už par la men to 
už puo li mą De ly je 2001 m. gruodžio 
13 d., kai sa vi žu džių ata kos me tu žu vo 
14 žmo nių. Žmo nių žū davo ir anks čiau, 
ir kur kas dau giau, tačiau nema  ny ta, 
kad tai kas nors ypa tinga.

Taip įvy ko to dėl, kad re gio ne at si-
ra do nau jų po li ti nių ir ge o po li ti nių 
veiks nių. 

Vie nas jų – bran duo li nis gin klas, 
ku rį pas ta rai siais me tais įsi gi jo abi 
ša lys. In di jos ir Pa kis ta no bran duo-
li nės pro gra mos ži no tos jau se niai ir 
jau lai ky tos po ten cia liai pa vo jin gomis. 
Ir vi sų pir ma dėl to, kad, ki taip ne gu 
„nor ma lios“ bran duo li nės vals ty bės, 
mi nė tą gin klą tu rin čios at gra sy mo 
reik mėms, In di ja ir Pa kis ta nas jį rim-
tai ga li pa nau do ti lo ka lia me ka re. Abi 
ša lys tu ri tris va di na muo sius ba zi nius 
ele men tus bran duo li niam gin klui įgy-
ti ir tu rė ti: pa kan ka mai sub stan ci jos 
gin klo ga my bai, jo per ne ši mo prie mo-
nių ir po li ti nės va lios bran duo li niam 
gin kla vi mui si.

Vi so je bran duo li nio gin klo by lo je 
džiu gin ti ga li vie nas da ly kas – gin k lą 
tu ri abi ša lys, taigi esa ma pu siau svy-
ros, at gra san čios nuo min ties apie 
grei tą per ga lę ir su lai kan čios nuo 
bran duo li nio gin klo nau do ji mo.

Da bar ti nis san ty kių pa ašt rė ji mas 
ypač su si jęs su Af ga nis ta nu. Ka ras 
prieš Ta li ba no re ži mą ir Osa mą bin 
La de ną su jau kė te gu ir tra pią pu siau-
svy rą tarp abie jų ša lių.

Af ga nis ta nas Pa kis ta nui yra ir 
pro ble ma, ir šan sas. Vie na ver tus, tai 
šan  sas le ga li zuo ti pre zi den to Per ve zo 
Muša ra fo val dy mą. Ži nia, šis po liti kas 
at ėjo į pre zi den to pos tą per vers mo ke-
liu, tad pri pa žin ti jį ne buvo ma lo nu net 
am ži niems Pa kis ta no są jun gi nin kams. 
Pre zi den tas Muša ra fas, pa rem da mas 
ame ri kie čius, ri zi ka vo – mat ta li bai 
su si ję su is la mu kaip ide o lo gi ja, o su 
ta pa čia ide o logi ja sa vo eg zis ta vi mą 
sie ja ir Pa kis ta nas. Nuo pat 1999 m. 
per ver smo pre zi den tas tu rė jo le gi-
ti ma ci jos pro ble mų, da bar jų be veik 
ne li ko.

Vis dėl to Muša ra fas pir mą jį lai mė ji-
mą pa sie kė la bai ma žai te pra lai mė da-
mas – šiek tiek pra lai mė jo vi du je, bet 
lai mė jo prieš In di ją. Šiai bū tų pa ran ku 
rem ti ame ri kie čius, jei to ne bū tų da ręs 
Pa kis ta nas, bet ne taip palan ku, kai 
tai da ro di džiau sias In di jos Res pub-
li kos prie šas.

Ar ka ras la bai ti kė ti nas?
Pa ra dok sas, ta čiau abi ša lys čia 

sie kia ne te ri to ri ją gin ti ar iš ko vo ti, 
o vei kiau iš sau go ti gar bę. La biau siai 
čia tik tų tie siog ner vų ka ras, ne per-
au gan tis į gin kluo tą ba ta li ją. Pa na šu, 
kad taip ir įvyks.

juk bet koks spren di mas yra kon-
flik ti nis, ko kių pa sau ly je jau gau siai 
bū ta, tie siog tai na tū ra lu pa sau liui – 
tie są sa kant, am žiams nie ka da nie kas 
ne bu vo iš spręs ta...

Kaš my rui ap si spręs ti iš prin ci po 
ne ga li ma, nes neap si spren dė ir ki ti 
In di jos re gio nai. Po li ti kams, vis dar 
sva jo jan tiems apie fi na lité po li ti que, 
teks ir šį kar tą su si tai ky ti su min ti mi, 
kad ne vi si po li ti kos klau si mai iš spren-
džia mi ir pa si bai gus Šal ta jam ka rui. 
Tie siog da bar ti nė pa sau lio gy ven se na 
vis dar Kaš my rui ne tin ka, pro ble ma 
ne iš spren džia ma da bar ti nės pa sau lio 
tvar kos kon teks te. Ta čiau ar ga li ma 
šian dien kal bė ti apie po pa kis ta ni šką 
ir po in di šką pa sau lį? Tik riau siai ge-
ro kai per anks ti.

vienas pasaulis
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knygos

Andrijauskas, Antanas, Lygina
moji civilizacijos idėjų istorija, Vil nius: 
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 
2001, 628 p.

Tai, autoriaus žodžiais tariant, 
„Lie tuvos ir užsienio literatūroje yra 
vie nas pirmųjų veikalų, kuriame [...] 
kompleksiškai tyrinėjamos sudėtingos 
[...] istorinės civilizacijos idėjos trans
formacijos ir dabartinės civilizacinės 
komparatyvistikos aktualijos“. Kaip 
ir ankstesnių knygų įvaduose, kuk-
liai suminėjęs savo tita niškomis pa
stangomis Lietuvos kul tūros labui 
nuvers tus kalnus ir už lie jęs galybe 
skambių pavardžių,  kultū ros mokslų 
metras įtraukia skaitytoją į kerintį 
civili za cijų dialogą. Ne įgu dusi klau sy
tojo ausis jame išgirsta tik viena: „Rytų 
neįmanoma suprasti, juos galima tik 
mylėti...“ Bet tokią knygą autorius jau 
buvo parašęs. 

Monguš Kenin-lopsan

Bakonis, Evaldas; Janušas, Jo-
nas, Lietuva ir pasaulis. Istorijos 
vado  vėlis 11 klasei, Kaunas: Šviesa, 
2001.

Vadovėlio koncepcija – istorija pati 
turi save pasakoti, užuot perleidusi 
šią privilegiją ribotam istorikui. Jis 
tik parenka senųjų šaltinių bei savo 
kolegų darbų ir TV laidų ištraukas, 
parašo trumpus įvadėlius ir užduotis, 
raginančias mokinius įsitraukti į 
prieštaringą citatų dia lo gą. Pastanga 
regėti Lietuvos praeities įvykius Eu-
ropos raidos konteks te atrodo vykusi. 
Aiškiai apsispręsta laikytis krikš
čioniškos civilizacijos perspektyvos, 
kuri nepalieka vietos svaičiojimams 
apie taurius senųjų girių karius.

Paulius Subačius

Canetti, Elias, Susižvalgymai, iš 
vokiečių k. vertė Jurgis Kunčinas, 
Vil nius: Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 2001, 346 p.

Memuarinėje knygoje ats kleista pra 
ė jusio amžiaus ketvirto dešimtme čio 
kultūros panorama, ku rią stebėdamas 
gali pasijusti Vienos antikvariate 
vartąs storą nuotraukų albumą. Su 
nerimu skaitomi laik raš čiai (Vo kie
tiją jau valdo „vyriškis su neišta
ria ma pavarde“) ir kartu gėrimasi 
muzika, literatūros eksperimentais, 
froidizmu ir spiritizmu. Veikiantys as-
menys pristatomi kaip genijai ir keis
tuoliai, stebinę ypatinga laikysena, 
įpročiais ar bend ravimo būdu. Datos 
ar įvykiai retokai tiks li nami (knyga 
išleista praslinkus pus šimčiui metų 
nuo aprašomos epo chos), svarbiausia 
pati atmosfera, kles tėjusi Austrijos 
metropolyje – sa vo tiškame modern-
izmo inkubatoriuje.

Manfredas Žvirgždas

Duncker, Patricia, Haliucinuo jan-
tis Foucault, iš anglų k. vertė Vio le ta 
Tauragienė, Vilnius: Lietuvos ra šytojų 
sąjungos leidykla, 2002, 206 p.

Romanas, galintis tapti lemtingu 
Jums apsisprendžiant daugiau roma
nų neskaityti. Jis skleidžia pigių 
šiuo laikiškų žodinių svaigalų bangas, 
sudarytas iš beribės traukos viso kioms  
„kitoniškumo“ perversijoms, Foucault 
biografijai, aistringo kūrybiškumo 
tapatinimo su homoseksua lumu, 
kelių kuriančio žmogaus magi nio 
išskirtinumo mito variacijų. Šio haliu-
cinogeninio narkotiko elementus jung-
ia kūniškai jaučiama neaprėpia ma 
multiseksualinė rašytojos, apra šančios 
rašytojo homoseksualo ir jo ty rinėtojo 
heteroseksualo ryšius, meilė sau. Vei-
kiau pykina, o ne svaigina.

Tomas Daugirdas

Gimbutienė, Marija, Laimos paly
tėta: straipsniai ir kt., sud. Austėja Ika
mai tė, Vil nius:  Scena, 2002, 231 p.

„Būtent ši moteris sukūrė paskutinį 
XX amžiaus mitą“ (iš V. Daujotytės 

pratarmės). Žavių to mito apie idiliš ką 
neolito visuomenę nuolaužų galima 
pasirankioti ir šioje knygoje. Deja, ne 
daugiau – keli straipsniai, kai kurie 
nebeaktualūs, keli gausiai kupiūruoti, 
bet vis vien dažnai besikartojantys 
pakalbėjimai spaudai ir atsitiktinis 
laiškų bei atsiminimų pluoštelis nie
kaip nesugula į prasmingą visumą. 

Vytautas Ališauskas

Narvilas, Vytautas, Himalajų 
švie  sa II: Klajonės po kalnus, Vilnius: 
Dharma, 2001, 352 p.

Antroje žinomo rašytojo ir keliautojo 
trilogijos dalyje gvildenama am žina 
Žmogaus ir Kalno tema. Ši dalis netgi 
įdomesnė už pirmąją, nes joje mažiau 
plikų faktų ir daugiau autentiškos 
patirties apmąstymų. Sąlytis su Rytų 
išmintimi čia atsiskleidžia jau ne kaip 
lietuviška knyginės Oriento tradici-
jos interpretacija, o kaip fi loso  finė 
vakariečio išgyvenimų kal nuo tame 
Rytų peizaže refleksija. Poetiš kos 
autoriaus įžvalgos darniai susi pina  
su išbandymų, kuriuos kal nuose 
patyrė Lietuvos ir pasaulio alpinistai, 
aprašymais. 

Naglis Kardelis

Ozolas, Romualdas, 2001-ieji, Lie-
tuva. Politinis metų portretas, Vil  nius: 
Mintis, 2002, 446 p., iliustr.

Autorius panūdo išvysti visų metų 
veidą. Anot jo, „to veido vaizdas – tai 
keturi dideli eskizai ir vienas nedidelis 
portretas pabaigoje“ (p. 5). Iš tik rųjų 
tai paties Ozolo veidas, iškreiptas 
beribio skausmo dėl globalizmo (p. 64), 
Williams (p. 73), JAV domina vimo 
pasaulyje (p. 103), vergiškos Lie tuvos 
dvasios (p. 21), prasigėrusio kai mo 
(p. 29), Europos Sąjungos (p. 83), V. 
Landsbergio ir jo mokytojo  V. Le nino 
(p. 47). Taip pat dėl komunizmo kaip 
krikščionybės sekuliarinės transfor-
macijos (p. 62), neopolonizaci jos ir 
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nutautinimo pozicijos (p. 118), dėl 
ru sų kultūroje atsigaunančios gied 
ros dvasios (p. 22) ir net dėl to, kad 
žemai čiai, dzūkai, aukštaičiai, su val
kiečiai ir mažlietuviai dar nepakilo už 
Lietuvos atkūrimą (p. 148). Vieni šo ir 
nelaimingo darvinisto autoportretas, 
apkaltas tautinių spalvų rėmais.

Gintautas Plevokas

Schopenhauer, Arthur, Parerga ir 
paralipomena, iš vokiečių k. vertė Al
fonsas Tekorius, sud. Antanas Rybelis, 
Vilnius: Pradai, 2001, 363 p.

Vienas paskutinių filosofo darbų 
patraukia šmaikščiais aforistinės 
min ties blyksniais. Graikiška antraš
tė paaiškinta knygos gale. O ką žymi 
skaičius (1) knygos nugarėlėje, galima  
spėlioti: eseistikos dvitomio ar naujos 
 se rijos tomą? Antru atveju neaiš kūs 
publikuojamų esė atrankos krite
rijai. Tai netrukdys rašantiems moks
linį darbą tirti, kuo autorius papildė 
pagrindiniuose vei kaluo se skelbtas 
teorijas. Kiti turės progą pasido mėti 
pikantiškesniais dalykais: apie musės 
akiplėšiškumą, vaško fi gūrų keliamą 
siaubą ir pan. Leidinys nėra moks li
nis, tad skaitytinas patogiai įsitai sius 
sofos kampe.

Dalia Zabielaitė

Šiaudinis, Vytautas, Vilniaus 
mal   dos namai, Vilnius: Diemedžio 
lei dykla, 2001, 160 p.

Keistos struktūros knygelėalbu
mėlis, kurio nuotraukos nepasižymi 
nei originalumu, nei prasmingumu, 
nei ko kybe. Žinios apie maldos namus 
surašytos negrabiai, be jokios siste-
mingos atrankos. Autoriaus erudiciją 
liudija literatūros sąrašas, o žinių 
patikimumą, be kita ko, garantuoja ir 
pasitelktos „Lietuvos ryto“, „Lietuvos 
aido“, „Dienos“ publikacijos. Albu mėlį 
autorius skiria „paprastam skai tytojui 
kaip pažintinę medžiagą apie Vilniaus 
bažnyčias ir kitas šventyk las“. Gal 

„paprastam skaitytojui“ pakaks sveiko 
proto išleisti 22 Lt 95 ct naudingesnei 
knygai?

Judas Lovaiša

Štromas, Aleksandras, Laisvės 
horizontai, sud. Liūtas Mockūnas, Vil
nius: Baltos lankos, 2001, 662 p.

Nepaisant to, kad knyga sudaryta 
laikantis teminio ir chronologinio 
prin cipų, ap rūpinta rodykle, įvadi niu 
T. Venc lovos straipsniu ir sudarytojo  
pa sta bomis, ja bus labai sunku naudo
tis net ir geranoriškiausiam skaity to
jui. Apimtis aiškiai per didelė, teks tai 
(1975–1998 m.) sąmonin gai (ir be 
reikalo) nereda guoti bei chaotiškai 
sugrūsti. Šalia išliekamąją vertę 
turinčių fundamentalių studijų (p. 
377–392) čia rasime ir vienadienių 
aktua lijų prisodrintų paskaitų, 
pateiktų in lingua orali vulgari (p. 
186–198), ir ištisą keistos kompozi
cijos knygelę (Lon  don: Nida, 1980, p. 
204–268), ir pluoštelį autoriaus įžval
gą ar naivu mą liudijančių interviu.

Nerijus Šepetys

Vaičiūnaitė, Judita, Skers gat vių 
šešėliais aš ateisiu, sud. Rasa Pra
ninskienė, Vilnius: Žuvėdra, 2002, 
129 p., iliustr. (ser. Šimtas gražiausių 
eilė raščių) 

Eilėraščiai išrankioti iš visos poezi
jos be mažiausios nuorodos į jų tikrąją 
vietą ar laiką, atrankos kriterijai du: 
1) gražus – negražus, 2) apie meilę 
– ne apie meilę, kai „gražus“=„apie 
meilę“, „negražus“=„ne apie meilę“. 
Tačiau Vaičiūnaitės poezija neapsi
ri boja meilės tematika, o bandymai 
suromansinant padaryti ją komerciš
kesnę tik suplokština knygos turi nį. 
Beje, stebina šriftų įvairovė bei kai 
kurios nuotraukos be parašo.  

Rima Malickaitė

Vareikis, Egidijus, Dinozaurėjanti 

Europa: Emociniai-politiniai svars-
tymai, Vilnius: Strofa, 2002, 312 p.

Knyga, kurią turėtų perskaityti 
kiekvienas. Dauguma net pajėgtų. 
Tačiau kiek bus drąsuolių, kurie ryšis? 
Ji sumanyta kaip nuotykis, kurio  metu 
klojamas savitas lietuvio Europos 
atradimo ir savęs atradimo Euro poje 
kelias. Į Europą siūlo žvelgti ne vien 
kaip į geo gra finį, geopolitinį, bet ir 
kaip į emociopolitinį vienetą. Rimtas 
proble mas kelia bei jas argumen-
tuotai ap ta ria žaismingu eseistiniu 
stiliumi. Tačiau knyga, nuo   stabi savo 
dvasia, atstumia sudar kytu kūnu. 
Am putuotos būtiniau sios išnašos bei 
šaltinių nuorodos. Ji išta  tuiruota sun-
kiai suprantamomis ilius t  racijomis, 
padažyta ne sko nin go mis antraštėmis, 
kai kurių raidžių iš ryškintais padidi
ni mais, kontū ruo jančiais paragrafų 
perskyrų brūkš  niais bei sąvokų pa
tam sinimais. Ataidi ne viliojantis 
kvie    timas nuotykiui, o klaiki merdin
čio dinozau ro dejonė.

Nerija Putinaitė

Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio 
Kauno dekanato vizitacija 1782, par. 
Vytautas Jogėla, Vilnius: Katalikų 
akade mi ja, 2001, 944 p. (ser. Lietuvos 
istorijos šaltiniai, VI)

Kas norės šioje lenkiškai surašytoje 
vizitacijoje išgirsti gyvų žmonių balsą, 
aidintį 1579 T. Pekulo Žemaičių 
vyskupijos vizitacijos apraše – nusi
vils.  Čia didžiausias dėmesys tenka 
bažnyčių inventoriui ir turtiniams 
reikalams. Vis dėlto ištikimas kau
nietis smagiai perskaitys anuomečio 
Kauno klebono ataskaitą, vardų ir 
vietovardžių lobynas pradžiu gins ne 
vieną lituanistą. Bėda tik, kad vertėjas 
nekart klysta, o bažnyčių biblio tekėlių 
katalogai perrašyti ir išversti  taip, jog 
gali būti rodomi studentams kaip tek-
stologinio nevalyvumo pa vyzdžiai.

Vytautas Ališauskas

 Aptariamas knygas parūpina „Akademinė knyga“ (Universiteto g. 4, Vilnius)

knygos
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Kau no ar ki vys ku po Si gi to Tam
kevičiauskreipimasisįlaikraščio
„XXIamžius“redakciją

2002 m. va sa rio 12 d.

 ŠiandiendaugkastemdoBažny
čiosirLietuvosdangų,ypačnerami
nanesutarimaiirpriešiškumaitarp
pavieniųžmoniųarjųgrupių.Kata
likiškoježiniasklaidojekartkartėmis
pasirodantysvienikitųkaltinimaiir
įtarinėjimainegalinekeltinerimone
tikganytojams,bet irvisiems,ku
riemsrūpiBažnyčia.Pastaruojumetu
kaltinimųpasirodėlabaidaug,todėl
atsiradoreikalasatidžiaupažvelgti,
paanalizuotiirįvertintiįvykius.
Neseniaikrikščioniškosminties,

kultūrosirvisuomenėslaikraštis„XXI
amžius“paminėjo1000ąjįnumerį.Gi
męsdraugesuįlaisvękylančiaBažny
čiairLietuva,„XXIamžius“išsiskyrė
iškitųlaikraščiųtuo,kadplačiairašė
religinėmisirtautinėmistemomis,pa
sakojoapievisuotinėsBažnyčios,para
pijų,kunigųirpasauliečiųtikinčiųjų
veiklą,aprašinėjonekriminalus,bet
dorųžmoniųpozityviusdarbus.Šito
kiąkryptįpasirinkusiamlaikraščiui
nebuvolemtaišaugtiikidideliųtiražų
neviendėlto,jogdaugumažmonių
labiaumėgstasensacijas,bet irdėl
to,kadbuvonepakankamaikunigų
irtikinčiųjųremiamas.Apgailėtina,
betlaikraščioneparėmėnetoficialūs
valdžiosfondai.Tikpavieniųžmonių
aukomis remiamas „XXI amžius“
sugebėjonetikišsilaikyti,betaugo
savoapimtimiirkokybe.Savoruožtu
kiekpajėgdamasbandžiaušįlaikraštį
paremti.Laikraštis„XXIamžius“dėl
lėšųirkvalifikuotųkatalikųžurnalistų
stygiausnegalėjopatenkintidaugu
moskatalikųlūkesčių,todėlVyskupų
konferencijaleidolaikraščiuivadintis
nekatalikišku,betkrikščioniškos
krypties.Susitikdamassuredakcijos
darbuotojais,nepraleisdavaupro
gospriminti,kad, laikydamassave

kalbėtianonimiškai,todėlinternetas
teikiagalimybęviešaireikštinetik
savoteisingasbeipagarbias,bet ir
ne tei sin  gas nuo mo nes.
KITforumodalyviaigalėjolaisvai

siūlytitemas,todėlbuvokalbamair
apiekatalikiškąžiniasklaidą,ypač
apieKauneleidžiamąlaikraštį„XXI
amžius“.Neabejojupasiūliusiųjųin
ternetiniameforumekalbėtiapieka
talikiškąžiniasklaidągeranoriškumu
ir siekimupadėti laikraščiui „XXI
amžius“augtiirbūtipriimtinamne
tikvyresnioamžiaustikintiesiems,
betirplačiaikatalikiškaivisuomenei.
Internetiniameforumelaikraščio„XXI
amžius“adresubuvopasakytagerų
žodžių,betdardaugiauaštrios,kar
taisnetperdėtoskritikos.Nereikėtų
stebėtiskritiškaispasisakymais,nes
internetetenkaišklausytinetikpa
gyrimus,betirkritiką,kuriąišsako
draugaiirnetpriešai.
Labaiapgailestauju,kadlaikraščio

„XXIamžius“ redakcijaneatskyrė
forumoorganizatoriųnuojodalyvių,
tarpkuriųvisadagalibūtinetikdrau
gų,betirBažnyčiosoponentų,irkelis
kartusapkaltinoKatalikųinterneto
tarnybąkaipsąmoningainorėjusią
sužlugdytikatalikiškąlaikraštį.Su
dideleširdgėlaskaičiauneetiškusir
neteisingusįtarinėjimus,skirtusge
riausiemsžmonėms,dirbantiemsar
kivyskupijossielovadinėjetarnyboje.
Nepaisydamastokiosreakcijos,tikiu,
kadlaikraštis„XXIamžius“ateityje
sugebėskrikščioniškaireaguotiįvirtu
alauspasaulioiššūkius,nestikintiems
žmonėmsatstovaujančio laikraščio
piktareakcijanekeliajoautoritetoir
kenkiaBažnyčiosmisijai.
ŠventasisTėvasparaginointernetą

panaudotievangelizacijai,todėlbesi
rūpinantiemsatsilieptiįšįraginimą
reikiaruoštisinternetiniamepasau
lyjedalyvautitaip,kadsavooponen
tuspranoktumenetikišmintingais
atsakymais,betirmeile.Tokiubūdu
mespaliudysime,kadkrikščioniška

krikščioniškoskrypties laikraščiu,
„XXIamžius“turėtųvengtitokiosti
liaus,dėlkuriokritikuojamivaldžios
žmonėsarpolitikai jaustųsi žemi
nami,kadlaikraštisnetaptųkokios
norssiaurosžmoniųgrupėspolitinių
idėjųskleidėju,betiškrikščioniškų
pozicijųvertintųvisa,sukuosusiduria
tikintysLietuvosžmonės.Buvaugiliai
įsitikinęs,kadkrikščioniškoskrypties
laikraštis turikalbėtipolitinėmis
temomis,kovotipriešblogį,visada
sakytitiesą,tačiausykiunetiropo
nentųatžvilgiuišlaikytikrikščionišką
pagarbą.KadangiBažnyčiosoponentai
„XXIamžių“kartaistapatinasupačios
Bažnyčiospozicija,šiolaikraščiotonas
turėtųbūtiitinkrikščioniškas.Turiu
apgailestauti,kad laikraščiui „XXI
amžius“nevisuosestraipsniuose,ypač
politiniuose,pasisekdavošitaipadary
ti,irdaryradalykų,kurgalimasiekti
brandos.Tikiu,kadšitalinkme„XXI
amžius“padarysreikiamąpažangą,
juolabkadjaudabaršiakryptimiyra
žengtipirmiejižingsniai.
Kauno arkivyskupo iniciatyva

1998m.buvoįkurtaKatalikųinter
netotarnyba(KIT).Taibuvoatsilie
pimasįXXa.pabaigosinternetinės
revoliucijosiššūkį.Džiaugiausiparo
dytainiciatyva,kurigražiaisusišaukė
suŠventojoTėvoraginimuinternetą
panaudotievangelizacijai,irlaiminau
pradėtądarbą.KITkūrėsvetaines
vyskupijoms,parapijomsirkatalikiš
komsorganizacijoms,daugelįsvarbių
Bažnyčiosdokumentųpadarėpri
einamuslietuviškaiskaitantiesiems
visamepasaulyje.RuošiantisKauno
arkivyskupijos75metų jubiliejui,
Organizaciniskomitetaspasiūlėsu
rengtiinternetinįsielovadosforumą,
kuriamevisinorintiejigalėtųsiūlyti
temas irpareikšti savonuomones
įvairiaissielovadosklausimais.Pa
laiminauuoliųBažnyčiosdarbininkų
gerą iniciatyvą, ir forumaspradėjo
veikti.Visibentkąnorsžinantiejiapie
internetąsupranta,jogjamegalima
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žiniasklaida tikrai siekiamežmo
nėmsparodytiKristausveidą,ir jis
greičiaunušvisdaugelioširdyse.Tai
idealiproganetįnedraugiškąkritiką
atsakytiprotingaibeikrikščioniškai
irtaiplaimėtižmonestiesai,ogalbūt
netBažnyčiai.
Sumaldairgeriausiaislinkėjimais.

Arkivysk. S. Tamkevičius

„Naujasisžidinys“egzistuoja,ne
paisantobjektyviųaplinkybių 

Egzistuoja,nepaisantkrizių,ap
linkos,fizinio,piniginio, idėjinioiš
sekimo,„NaujasisŽidinysAidai“vis
dareina.Gilus,kandus,patssugiliu
atsakomojokąsniopėdsakunumeryje.
IntelektualiausiasžurnalasLietuvoje
–šįvardąjamreikėtųdalytissu„Kul
tūrosbarais“,oįdomiausiaiskaitomo
žurnalovardoišNŽAnepaverši.
NŽA,2002,Nr.1–2,72p.,tiražas

1000egz.,kaina5Lt.Prisistatoreli
gijos,kultūrosirvisuomenėsgyveni
momėnraščiu.Tiražoneslepia,nes
įtakajamnelygi.Vienavertus,jokios
apčiuopiamos,nesvaldžiųneverčia,
antra–žurnaląskaitopajėgiausi,in
telektualiausi,taigineSeimonariai,
bentjaudabartinėsdaugumos.
Dalis spjaudydamiesi, betNŽA

skaitotikrasiselitas.Tasgiluminis.
Irmokslo,irkultūros,politikosirgi.
Taselitas,kurisnedarojokiosįtakos.
Nesneprieinaprievaržtų,sklendžių,
vamzdžiųirt.t.Tačiaujisyraišstubu
riniųgyvių.Artiesioghumanitarinis
tautiškasstuburas,kurisišlaikolie
tuviškąsąžinę,intelektą,humorątie
siog,kaipirderastuburiniostuburui,
viskąvienydamas.Manau,Lietuvos
bėdata,kadmanoma–jeisąžinin
gas–taijuodairimtasirpiktas;jei
protingas–tainorsantkaktoskuolą
tašyk,nesubliuznys;jeiturihumoro
jausmą–vadinasi,nekatalikas.
Politinėlinija–dešinė,laikosiįsi

kandęs,bettadešiniosiospakraipos
rūšis,kuriprotinga.Yraneprotinga
dešinė,ta,kurišiameNŽAnumeryje
iškandogabaląirišsispausdinolaišką,

ūdijantįpačiusNŽA.Taitoks„XXI
amžius“,specifinis laikraštis,kuris
įtaria,kadjostilistikosgabalasgerai
žiūrėtųsiNŽA,irgrasinateismu,jei
togabalonebus.Mat–tikpamanyki
te–„XXIamžius“buvoNŽApusla
piuosepakibintas.
Užkritiką–taip,suprantama,bet

jeivisi,kuriuosNŽAkabinametodiš
kai,duotųžurnaląįteismą,teismai
Lietuvoježlugtųnuoperkrovų.NŽA
išrutuliojęssavonuolatinėseapžvalgo
se,kasLietuvojekultūriškaiirpolitiš
kaidedasi,stiprųkritinėsrefleksijos
nervą,darantįžurnalądešiniosios
intelektualinėsrefleksijosbastionu.
Orefleksijaturibūtikritiška.Šįsyk
– išdešinės,katalikų intelektualų
pozicijos,betkatalikiškumasar in
telektualumasnėraspecialiaipirštu
prikišamas;odešinumas–akivaizdus,
kaipirpraktiškaijaučiamasJAVpo
zicijųVidurioEuroposatžvilgiuadap
tavimasvietossąlygoms(KęstutisK.
Girnius,VirgisValentinavičius), ir
gilioskritikosbeianalizėspagrindas
yra:„okąpasakysAmerika?“Neper
lenkiu lazdos,netoks jaunekaltas
šiuolaikiniamepasaulyjeklausimas,
kaipiranksčiau,būdavo:„okąpasa
kysPo lit biu ras?“Niekurnedingsi,mes
taspozicijasturimeanalizuoti,tačiau
gaila,kadpagrindinėsnuostatosnė
raeuropocentrinės, išskyrusEgidi
jausVareikioapžvalgas,atliekamas
daugneutraliau,nepriklausomai.O
kadangivisiškasneutralumasne
įmanomas–daugiauišeuropietiškos
krikščioniškosdemokratijospozicijų,
kuriosartimesnėsuniversaliomsver
tybėmsirgalyravienintelėateities
alternatyva,kurimūsųidentitetone
sutryptų.Arbentjautrypdamasykiu
darirnesivalytųkojų.
NŽAsvetimasabstraktus,žmo

giškas,nepartinishumanizmas,nes
humanizmasyrakairiosiosprigimties
irgriautųdarniąkritikosišdešinės
sistemą.Sarkazmasčiaplūstaper
kraštus, toks stilius, betniekada
nepasakysi,kadkažkasnepastebėta
arperlenkta.Logiškas,racionalus,
informatyvus,analitiškas,toksNŽA
yra.Politinėsapžvalgos,nepaisant

pakraipos – profesionaliausios ir
intelektualiausiosLietuvoje, ir jos
atsirandabūtentNŽA,onedien
raščiuose.Iranalizė,irprognozė,ir
ekonomika,irkultūra,irreligija–vi
surarbastiprausautoritetoirdidelio
įdirbiomeistrai,arbastudentiško
amžiauspublika, jauni intelektua
lai,vardųnenusikalę,betkalantys
būtentčia.NŽA,neperdedant,stip
riaiprisidėjęspriekaikuriųjaunų
jų intelektualųnetikformavimosi,
bet irapskritaiat(si)radimo,–čia
irsavepridėčiau,jeiatitikčiaubent
vienąkategoriją–jaunumoarinte
lektualumo.Kitavertus,kaižurnalui
būdingąkritikosdozęentuziastingai
perimakoksjaunėlis,neturintisnei
patirties,neikompetencijosužnu
gario,irkomentaruoseimavažiuoti
grynuojusarkazmu,kiekneskoninga.
Betskaitytojuitainebūtinaisvarbu.
ApskritaišlamštoNŽAnespausdina
at kak liai. 
Žurnalasatliekastiprią,sąžiningą

intelektualinęatranką–tiektrumpose
knygųrecenzijose(jei jaupasakyta,
kadknygašlamštas,taibūnatiesa),
tiekautoriųatrankoje,tiekpolitinių,
visuomeninių,jauirekonominiųpo
zicijų realijoseatsijojama tai,kas
Lietuvosateičiaiturivertės.Iškokių
pozicijųtaiatliekama,galųgalene
svarbu,nesir iškairiosiosanalizės
pusėsrezultataidažniausiaiadekva
tūs,tikniuansuotėminkštesnė.
PagirtinasNŽAryžtas išlaikyti

literatūrosskiltį,buvusiąnuopirmų
jųnumerių.Tenpoezija,apsakymai,
novelės;stiprusmoksliniųpublika
cijųbagažasdaro jį irhumanitari
niųmokslųžurnalu,nesibijančiunei
kritikos,neinaujosminties.Labai
stiprusjiskultūrosistorijoje irpui
kiojeskiltyje,kuriąvedaPalemonas
Dračiula–puikus juodashumoras
Lietuvosistorijostemomis,P.Dračiu
lai(tainuoDracula,Drakulos)puikiai
pažįstamomis.Norspublikacijųsėkmė
neabejotina,gerb.P.D.savoin cog ni to 
išlaiko,ogalėtųirapsireikšti.

Gin ta ras Be res ne vi čius
(Omni laikas,www.omni.lt)

laiškai ir atsiliepimai
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Garbūssvečiai!
Ponaiirponios!
Mielibičiuliai!
Pradžiojebuvoraidės.Įsižiūrėkime,

įsiklausykime, įsijauskime į lietu
viškasraides.Kiek jųdaug,kokios
josmargos,įvairios,spalvotos!Kaip
joskvepia,šildo,maitina!Josvisos
mūsų–sunosinėmis,paukščiukais,
brūkšneliaisirtaškais.Betvienarai
dė–ypatinga.Tai–didžioji„T“raidė!
Kaipžmogus ištiestomisrankomis,
bandantisapglėbtižemėsrutulį,sto
vintistarpdangausiržemės!Japra
sidedadukiekvienamlietuviuišventi
žodžiai:„Tauta“ir„Tėvynė“.
Tauta–taiontologizuotasdaikto

irdvasioskonglomeratas.Tokioje
plotmėjegalime šnekėti tiekapie
negausią,tiekapiedidelętautą,nes
tautanėraneiminia,nei žmonių
masė.Tautaprivalo įvykdytiprieš
stovėsenossituaciją.Tiktokiubūduji
galiidentifikuotis,tapatintissusavo
sukurtupasauliu,sąmonėjeįdaiktinti
„Tėvynės“sąvoką.
Neįstengiant įvykdyti aukščiau

minėtossituacijos,tirpstantirnyks
tantobjektyvausautorizuotopasaulio
riboms,tautaimaprarastisavastį,ji
skeldėja,dūžta,trupa.Tuomettautos
kultūrakaipsavastiesišraiškaima

UŽSKLANDA / ATSKLANDA

PalemonoDračiuloskalba,
kuribuspasakytagavusNacionalinępremiją

Betyrairkitasžodis,kiektylesnis
irmažesnis, trenkiantis taboka ir
naminėsraugu,tačiautokspatjaukus
iršiltas–Tėvas.Negaliupasakyti,ar
ašjįvaikystėjemylėjau,tačiauman
išvykstantstudijuotiįVilnių,mudu
pirmąsykį stipriaiapsikabinome.
Viešpatie,koksplatusirgilustada
atrodėjoglėbys!Ašjutau,kaipkie
taisuaugamūsųgiminėskamienai,
kaiptreškamūsųžievės,kaiplūžta
besiraizgydamosmūsųšakos,kaip
išsprogusioseausyseperipaukščiai,o
išbrinkusiaskojasvilgodeginantysvėli
niųlietūs.Tuometašišėjau,irmiesto
nasraivisamlaikuipasiglemžėgie
dančiusmūsųvainikus,pievojeištiš

kusįmėnulįirvaismedžiųla
paisuždengtaskaimomoteris.
Oštaidabaržinau,jog„T“

raideprasidedadariržodis
„tūkstantis“.Tačiaumanjis
kažkoksnemielas: sausas,
sprangus,nutįseslygprairusi
kojinė.Užtatskaitmeninėšio
žodžioišraiškayranuostabi.
Jituritris„o“raides.Apvalias
irdidingas.Kaiptrysorbitos.
Kaiptryspilnatys.Kaiptrys
pasauliai,iškuriųkiekviena
metelpa„Tauta“,„Tėvynė“ir
„Tėvas“.

drumztis,deformuotis.Tautaneiš
vengiamaiprarandadvasingumą.
Dabartinėmūsųsituacijayralabaisu
dėtinga.Mumsviskebliauįgyvendinti
teorinępriešstatąsavosukurtiems
namamsirsavožemei,nespasaulis
išsiplėtėligibegalybės.Kaiptadapa
vydutiems,kurieturisparnus.Taip
irnorisisušukti:
paukšti,
tugiedantišukė
perTėvynėsdangų.
Tėvynė!Koksdidingasirskambus

žodis,gaudžiantistarsivariokupolas!
Ašatsimenu,kaip jikvepiančiomis
birželionaktimisiškeldavomanesavo
rankųkryžiaisišmoliniolopšio,pa
siguldydavoantsavoišdžiū
vusiųžvyrkelių,palenkdavo
vešliaisdobilaissužėlusią
galvą ir ilgai ilgai įmane
žiūrėdavogedulingaisakių
ežerynais.Potoprispausda
vomanogležnąkūnelįprie
laukorieduliaisnubarstytos
krūtinėsir,išskausmopra
vėrusiapsamanojusįburnos
šulinį,graudžiaigraudžiai
raudodavo.Iš jostyvuliuo
jančiųakiduobiųpasipildavo
sidabrožuvysirspindinčios
žvaigždės. Ištiesų...juokinga...




