Laiškas redaktoriui
Kotryna Karniauskaitė

Per pastarąjį pusmetį galima buvo stebėti, kaip Lietuvos politikai ir žiniask
laida nepatenkinti šalies įvaizdžiu užsienyje. Iš tikrųjų, aprimus Lietuvos –
žydšaudžių krašto – isterijai, atsirado kitų neigiamų reiškinių šioje srityje.
Dar praėjusių metų pabaigoje daug kas piktinosi, kai vienas amerikiečių
rašytojas pasirinko mūsų krašto vardą siautėjančio nusikalstamumo ir baisaus
atsilikimo šaliai pavadinti. Kai kas visą avantiūrą siejo su Lietuvos stojimu
į NATO ir nujautė net svetimos žvalgybos veiklą. Tačiau daug įdomesnė
buvo Lietuvos ambasados Vašingtone reakcija: spaudos atašė pareiškė, kad
visa tai – šmeižtas (nors romanų autoriai paprastai nepretenduoja į tiesą ir
tikslų tikrovės vaizdavimą), o ambasadorius pakvietė autorių apsilankyti
Lietuvoje ir įsitikinti (dabar jau aišku, kaip galima gauti Lietuvos diploma
to viešą kvietimą).
Dar kiek anksčiau Lenkijoje Polska Akcja Humanitarna pakartotinai
pradėjo rinkti pinigus skurstantiems lenkų (o gal ne vien lenkų) vaikams
Vilnijoje šelpti. Nežinia, ar ir šįkart akciją reklamuojantys plakatai buvo
parengti fotografinės manipuliacijos būdu, bet potekstė buvo aiški: Lietuva
netinkamai rūpinasi savo piliečiais Vilnijoje (Lenkijoje visi žino, kad jų dau
gumą sudaro lenkai, o didelė dalis tiki, kad net visumą). Šiemet Lietuvos
ambasada net nebandė reaguoti (užpernai antroji ambasados sekretorė pa
rašė fondo vadovei laišką).
Prezidento Adamkaus paskutinio vizito į JAV metu buvo tikėtasi, kad
JAV televizija parodys Lietuvos vadovą su prezidentu Bushu ir šiaip – kad
visą vizitą pavyks panaudoti teigiamam Lietuvos įvaizdžiui kurti. Tam pre
zidentūra sutiko savaite paankstinti Lietuvos prezidento vizitą. Išties buvo
iš ko įvaizdį kurti, o Lietuvos prezidentą daug kartų galima buvo parodyti
puikiame fone, ne vien su JAV vadovu. Deja... iš viso televizijos laidoje liko
kelios sekundės, kurių aiškiai per maža, idant būtų sukurtas koks nors (ypač
teigiamas) įvaizdis.
Kaip pasirodė pastaruoju atveju, įvaizdžio kūrimas, net ir palankiomis
sąlygomis, reikalauja didžiausio profesionalumo ir patirties, kurios iš atnau
jintos valstybės tarnautojų tikėtis būtų utopija. Be to, tai be galo brangu.
Apie pinigus džentelmenai nekalba. Bet apie profesionalumą – gali...
Tačiau du pirmi atvejai rodo ką kita: nėra, net iš principo draugiškose ša
lyse, kur galima būtų tikėtis lietuviško „lobizmo“, jokių priemonių, kurios
subalansuotų galimą (sąmoningą ar ne) neigiamo Lietuvos įvaizdžio kūrimą.
JAV spaudoje nepavyko rasti nelemto romano recenzijos, kurioje būtų išdės
tyta, kad esama anglų kalba įdomesnių ir tikroviškesnių knygų apie Lietuvą,
o jeigu ir nėra – tai dar nereiškia, kad šita knyga gera. Tokios recenzijos ne
atsirado (bent jau buvo sunku ją rasti populiarioje JAV spaudoje), nors JAV
netrūksta nei lietuvių, nei Lietuvai palankių ir draugiškų žmonių.
Lietuvoje kritikuojamą pagalbos Vilnijos lenkų vaikams akciją oficialiai
remia didžiausias Lenkijos dienraštis. Jo vyriausias redaktorius, greta kitų

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2002 / 3

73

Lietuvos mylėtojų ir bičiulių, praėjusių metų rugsėjį gavo Lietuvos valstybinį
apdovanojimą. Kad laikraštis kartą per pusmetį išspausdina kokio lietuvaičio
straipsnį – nepaneigsi. Tačiau nebuvo kam redaktoriui mandagiai pasakyti,
kad negražu tokioje nepalankioje šviesoje draugišką kaimyninę šalį rodyti.
Visa tai neįvyko – ir tai ne tragedija. Dėl to, kaip galima tikėtis, Lietuvos
stojimas į NATO nevėluos, o santykiai su kaimynais ir galiūnais nepablogės.
Šiemet, pvz., per Frankfurto knygų mugę galima bus dar kai ką ir įvaizdžio
srityje atsikovoti, ir apsileidimus ištaisyti.
Tačiau jeigu galima neatsilikti – kodėl gi ne. Dalykas, kuris skambiai vadi
namas kultūros diplomatija, reiškia visų pirma tai, kad kultūrinių ir sociali
nių ryšių dėka galima surasti, o kartais ir suburti žmonių grupę, kuri galės
ir pajėgs savo šalyje ir savo tautiečiams pristatyti kitos šalies privalumus.
Vietos visuomenei jie atrodys patikimesni negu svetimų šalių ambasadoriai,
kultūros atašė bei politikai. Juo patikimumas bus didesnis, juo mažiau bus
tų, kuriuos su Lietuva sieja tiesioginiai giminystės ar etniniai ryšiai.
Surasti ir suburti tokius žmones – svarbi kultūros diplomato užduotis.
Daiktavardis „diplomatas“ čia daug svarbesnis. Kultūra (ne vien Čiurlionio
kūryba, bet ir skilandis bei juoda duona) pristatoma ne tam, kad ja būtų
pasidalyta su pasauliu, o tam, kad būtų parodyta Lietuva. Todėl „kultū
ros diplomatui“ ne tiek svarbu profesionaliai išmanyti savo kultūrą (čia jis
nesunkiai ras patarimų ir konsultacijų), kiek suprasti, kas iš Lietuvos na
cionalinės kultūros rinkinio gali sudominti svarbius ir įtakingus kitų šalių
piliečius (visų vis tiek nesudominsi, o ir reikalo nėra).
Tokio tikslo siekimą galėtų palengvinti kultūros diplomatijos perkėlimas
iš kultūros į užsienio reikalų ministeriją. Ir ne vien dėlto, kad visi taip daro,
o dėl labai specifinių Lietuvos sąlygų. Pastaroji ministerija naujesnė, veik
lesnė, jaunesnė, mažiau paveikta sovietizmo liekanų ir iš principo nukreipta
į užsienį. Gal tada pavyktų rasti kitų kriterijų nei įvairūs ryšiai kultūros
skleidėjams užsienyje atrinkti... Gal per pusmetį atsirastų Lietuvos pilietis,
gerai išmanantis kaimyninės tautos kalbą ir kultūrą...
Tuomet galima būtų ramiai susitaikyti su tuo, kad Amerikoje yra išsilavi
nusių žmonių, kurie Lietuvos nemėgsta. Arba kad Lenkijoje labdaros fondai,
siekdami kilnių tikslų, apeliuoja į gana primityvius neigiamus stereotipus apie
Lietuvą. Tačiau rašytojas yra laisvas, kaip ir nevyriausybinė organizacija, tad
nelabai dera kelti panašius klausimus į politinį lygmenį. Čia atsiveria erdvė
pasireikšti profesionaliam kultūros diplomatui, kuris žino, kas vietoje sugeba
bei gali viešai ir atitinkama forma paliudyti, pvz., kad Lietuva – pavyzdinga
demokratinė, teisinė valstybė. Jis turėtų žinoti, kaip ir kam reikia švelniai
leisti suprasti, kad svetimos valstybės apdovanojimas įpareigoja. Visam tam
kultūros pristatymas – tik pretekstas ar palanki proga. Profesionalus diplo
matas žinos, kad nacionalinė kultūra šiuo atveju vertinga pirmiausia dėl to,
kad gali tapti parankiu užsienio politikos įrankiu.
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DIENORAŠTIS
Salvijus Pranskūnas

2002 m. vasaris. Jei paklaustumėte – kaip tas gyve
nimas už sostinės ribų? Ką galėčiau atsakyti! Reikėtų
pasirinkti iš vienokio ar kitokio konteksto apibendri
nantį žvilgsnį. Na, sakykime, jei skaitai Flaubert’o
„Dienoraščius“, Jasperso „Psichologiją“ ar Sloterdijko
„Ciniško proto kritiką“ ir visa (kiek leidžia galimybės),
kas jau ankstesnių Europos kartų įvertinta ir lyg ne
kvestionuojama, tada žvilgsnis susitelkęs pamato: baisų
tautos neišprusimą, nemokėjimą ir net nenorėjimą iš
mokti, įpročių gynybinius mechanizmus; vos įvaldytus,
ir tai silpnokai, darbo įgūdžius; vulgarumu „sublyksin
čius“ malonumus, chaosą tariamoje Krikščionybės ir
tautiškumo tvarkoje (ypač vyresniosios kartos). Sunku
būtų skirstyti į miestą ir kaimą – jei įdėmiau žvelgi į
žmogiškąją prigimtį. Savaime (nors šiek tiek su Rabe
lais nuotaika ir distancija) išsitaria – sunkus gyveni
mas. Realybės užčiuopimas per asmeninę egzistenciją
gena prie baimės ir kančios ribos. Tenka sužaisti, kad
ištvertum. Juk aišku, kad ankstesniais šimtmečiais
lengviau nebuvo. Šiaip daug kas nulemta genų, tradi
cinio „idealizmo“, projektuojamo į kitą, bet ne į save, ir
pasimetimo dabar, kai net žinojimas apie krikščionybę
ir žmogaus gyvenimą „kažkaip“ kitoks.
Vyresnėms kartoms sunku suvokti, kad „įtvirtinti“ savęs
visuomenėje jau nepavyks. Prisitaikymas, ne iš gero gy
venimo, privedė prie tarnavimo vaikams. Psichologiniai
motyvai nesunkiai atsekami. Šeima lyg esmė, bet iš tik
rųjų gamtiškoji prigimtis, vėliau savęs baimė gena per
valandas su buities, bet ne būties rūpesčiais. Jaunesnės
kartos savaime lengviau prisitaiko, konkuruoja, renkasi
miestą ir skeptiškai žvelgia į tėvų gyvenimus. Visame
tame, ypač „pokalbiuose“, daug vietos „užima“ (veikiau
iš neturėjimo ką pasakyti) stebėjimasis ir kartu domėji
masis visuomenės negerovėmis. Televizija ir laikraščiai
tiekia medžiagą kalboms. Daug apibendrinimų suteka
į visur esantį neteisingumą ir savęs pateisinimą. Nors
tvyro nuojauta, kad pasinaudotų, jei tik būtų galimybė.
Galia ir jėga, naujo daikto blizgėjimas tampa vis aštres
niais kriterijais, kad į tave pažvelgs kaip į žmogų. Tai
juk taip sena, aišku iš žmonijos socialinės istorijos. Deja,
domėtis istorija laiko neatsirado, o faktai be refleksijos
pakibo ant „tautiškumo“, taip gniuždyto sovietmečiu,
ir tai tik daliai žmonių. Atrodo, kad tik šiais laikais
blogai. Na, tiek to.
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Valstybinės šventės, kurių metu gauna dėmesio daly
vaujantys, kuria Tautos gyvybingumo vaizdinį. Dėme
sio žmogui reikia ir stebėti savus dainuojančius norisi.
(Pramogų už sostinės juk mažiau.) Gerai ir tautiškumas,
o sąmoningumas pasislepia tolimesniame horizonte, ko
kio nors „atskalūno“ – reflektuojančio (ir greitai apšau
kiamo ciniku ar nesuprantančiu) – asmenyje. Pagaliau
ar valstybei reikalingas mąstantis pilietis. Na, taip,
reikalingas!? Ar tai stebina, ar piktina? Ne, tik liūdna,
nes vis tiek kartu pastebi, kad buvo ir yra žmonėse gali
mybių, bet tada reikėtų su kiekvienu žmogumi atskirai,
ilgai ir nuobodžiai būti ir būti. Neįmanoma. Palengva
„išeina“ senieji krikščionys, o jaunoji karta skuba su
sirasti, baigusi mokslus, darbo vietą ir t. t. Tikrumo ir
kokybės ilgesio esama, o bendruomeniškumo – kaži.
Teks Motinai Bažnyčiai ieškoti daugeliui postulatų
kitokių formų, nes į „nuovargį“ sunkiai „patenka“ ma
lonė. Juk dažnokai dideliame būryje ima ir pasislepia
tiesos nuojauta, o fizinis artumas lyg „paliudija“ bent
nepastebimai ir pamestą jautrumą. Juk žodžiai lieja
si. Supranti, kad tik pavienės asmenybės tyli ir kantri
iniciatyva (jei ras užtarėjų) gali taip pat pasukti gir
nas. Gaila, bet matyti, kad tautos švietimu mažai kas
rūpinasi. Įstaigos funkcionuoja, formalieji pašaukimų
pavidalai išlieka. Tokį žvilgsnį įtaigoja tie ir ne tik tie,
kurių pavardes iš pradžių paminėjau. „Nekalta tauta“
yra toks posakis, bet pasijauti savaip kaltas, kad daug
ko nemoki, o laikas kaip medžioklinis šuo vis „kanda“
gyvenimo trukmę.
Tikslumas. Šį žodį norėčiau atsinešti ir pasidėti prie
Bažnyčios sakytinės tradicijos. Ir kodėl? Jau dvylika
metų, kai tenka kalbėti-sakyti ir klausytis kitų, artiku
liuojančių įvairius gyvenimiškus, Bažnyčios mokymo
turinius. Ką pastebiu? Tikslumo trūkumą. Sakytinė
tradicija yra, bet jos beveik nepaisoma. Saugomi dog
miniai, vertybiniai turiniai, nors pati išraiška veikiau
nesąmoningai gina sustabarėjusius teologinius stere
otipus. Skaudu. Žodžiai – tik įsivaizduokite, kiek jų
plūsteli sekmadienio metu Lietuvos bažnyčiose. Jei
juos būtų galima materializuoti ir rinkti kaip uogas ar
grybus miške, kas išryškėtų? Panašumas (tai nėra blo
gai), bet kartu gausybė banalybių, kurias su tikėjimo
turiniais sieja nebent pati bažnyčios erdvė su besikarto
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jančiais liturginiais ženklais. Manau, kad seminarijoje
dėstant retorinę discipliną, išties netiksliai sudėliojami
akcentai. Pažintis su sakytinėmis figūromis ir pirmieji
sakančiųjų bandymai negali atsiremti į kasdienę saky
mo tradiciją. Socialinis prisitaikymas verčia per jėgos
ir galios pozicijas gelbėtis, idant pritaptum. Pasiruoši
mas sakymui dažnai išlieka teorinis. Pirmos „surastos“
sakymo formos – ypač per padrąsinimus, pritarimus
„artimųjų“ – „sužeidžia“ kritiškumo sau motyvą. Gausa
darbų nustumia į šalį tylą ir skaitymą. Refleksija virsta
(nepaisant ugdymo seminarijoje) tik gyvenimiškų su
krėtimų palydove, ir visada yra išimčių.
Iki šiol dar vis susirenka žmonių, ypač švenčių metu
į Bažnyčią. Tai tos puikios progos, bet nuovargio dau
giau negu pasiruošimo sakyti. Tokia kasdienybė. Dar
vienas suvokimas, sėdint prie seno sakytinės tradicijos
slenksčio, neduoda ramybės. Sakymas – meno pasaulio
dalis. Užčiuopimas ir atsakingas ištarimas natūraliai
sureikšmina, lyg literatūros kūrinyje parodo daugiab
riauniškumą reiškinio ar vertybės. Sakymo prigimtis
turi tas pačias šaknis kaip literatūra ar tapyba. Tai
neg vild en am a. Išr aišk os form a liek a nus kriaust a,
nesusieta, palikta paviršiams, bet ne gelmei tikėjimo
šaltinio. Ne visi menininkai, bet sakymo tradicija lyg
reikalauja įvairiapusio savęs lavinimo. Sakymas neat
siejamas nuo perskaitytų knygų. Juk šaltiniai – kokie
jie? Nemanau, kad nukentėtų Bažnyčios mokymas,
jei sakantysis perskaitytų, na, pvz., Gombrowicziaus
„Dienoraščius“. Išsakau visa tai popieriaus lapui, nes
kol kas tiesiog negirdi arba per tyliai kalbu! Juk tik
siejant įvairiausius fragmentus asmenybės brendimo
kontekste gali susidaryti galimybė sakymo tradicijai
atgimti Lietuvos Katalikų Bažnyčioje.
Gal todėl, kai sakau homiliją, kartais bandau įsivaizduo
ti: stovi Šarūnas Sauka ir klausosi. Kartais nukaistu,
nes atrodo, kad netiksliai pasakau. Matyt, kiekvienam
savi kriterijai, bet problema išlieka.
Mintys, atbėgusios ar atslinkusios perskaičius Sigito
Parulskio „Sraiges“ 2001 m. rugpjūčio 4 d. „Šiaurės Atė
nuose“ ir iš ankstesnių esė. Dažnokai jose prasišviečia,
ypač minint vaikystę, ir krikščioniški vaizdiniai.
Taigi: estetizuoti, sukurti vaizdinį patrauklumą, kad
išvengtumei atsakomybės. Atrodo, tuoj tuoj pavyks,
užčiuopsi esmę ir nuskausminsi. Ji sprūsteli lyg ką
tik sugauta žuvis iš rankų, dar noras vytis, bet ne, jau
vėlu. Turėta, bet nemokėta išsaugoti. Gal tai neišven
giama! Galvoju, čia ne tik apie žmogiškumo, bet ir apie
tikėjimo turinius, surastus ir įvardytus (per malonę –
Krikščionybėje, o šalia Jos – žmonių kartų – anksčiau
gyvenusių – pastangomis).
Amžinas menininko nepatogumas, perkėlus vieną koją
per Krikščionybės slenkstį, sustoti besižvalgant ir at
pažįstant seniai įsikultūrinusius tapyboje, literatūroje,
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architektūroje ir pan. ženklus. Tada lyg ir ramiau, tačiau
kita koja žengti pritrūksta drąsos. Visos literatūrinės
ir ne tik teorijos tik kaip vaizdiniai bando gelbėti, o
socialinis stuburas, į kurį galbūt tik „nusišvilpt“, pri
kausto koją prie grindinio ar žemės...… Spėju, kad
išorinės religinės formos savo „kasdieniškumu“ (kurio
geriau nebūtų) išgąsdina nelabai norinčią į tai gilintis
jautrią sielą. Ką glėčiau patarti tau, – ogi tarsi ir nieko,
nes teks pačiam atrasti savo galimybę, pasitikėti jos
paprastumu ir reikalingumu. Galimybę priimti kad ir
Katalikybės erdvėje tikėjimo malonę, prasiskverbus pro
išorybę ir prisilietus prie religijos pirmapradiškumo.
Vieta, kur įvardijimai nuščiūva, o nejautra įšsigąsta,
protas „stabteli“.
Jauč iu, kaip žod žiai sut ek a į kažk ur gil iai man yj e
esančią formą. Galbūt tai neišvengiamybė, palietus
šią – tikėjimo – temą.
Regiu tavo veido išraišką ir šypsnį, ironizuojantį kuni
gus (dažnai turint pagrindą), bandančius atspindėti savo
skaudžiame veidrodyje, nutrintame kasdienybės pasikar
tojimų, Pirmavaizdį. „Nepyk“, juk rituale-liturgijoje, apie
kurią, matyt, nedaug žinai, kurią čiuopi penkiais pojūčiais
per vaikystės patirtis, kabindamasis prie dvasininko sil
pnybių, palieti tik paviršių. Istorijos slinktyje religinių
turinių formos, virtusios (mažiau kunigams, gal labiau
pasauliečiams) neįmenamomis mįslėmis, kamuoja. Ratas
siaurėja, apsisprendimas atsimuša ne į estetinį Kristų,
o į mažąjį pagal Jungą „Aš“ ratą, ir pralaimi. Ką gali
priešpriešinti krikščionybės vidujybei! Tikiu, surasi, bet
nugalėti asmeniškumą beveik neįmanoma, nors tą pada
rai, atrandi distanciją literatūrinėje formoje. Prarasdamas
atrandi! Nedrąsu tokią subtilybę liesti, tai tikrai nieko ben
dra neturi su praradimu savęs, nors... Matyt, kiekvienam
savas ratas, apibrėžtas, nes pamatymas kitokybės – dar
nesugautos, nesubanalintos – gal ir yra gailestingumas
ar atgaila, nusiėmus kaukę, užsimiršus, kad pasišaipys
ir suskils keistoje vidujybės (žmogiškos) vietoje socialinis
„puodas“, kurį esi priverstas nešti. Silpnas, bet tik kad
kitas neliestų mano silpnybių. Savisaugos instinktas –
kaip be jo.
Kunigas, gal neskaitęs Nabokovo, abejinga ranka pa
rodys, kur atsiklaupti į eilę tarp kitų.
Vaikystės marškonyse užstrigusi sakramentinė praktika,
ir ją išlaisvinti gali tik pats, kad ir bijodamas, jog tavyje
pakeis, o gal priartins, tik nežinai – ką. Šv. Augustino
talentas tėra priemonė, aprašyti ieškojimai išoriškai gal
ir muilas, bet iš vidaus – galia, ugnis, „silpno“ žmogaus
atsivėrimas ir stiprybė, ir ne tik literatūriškai. Meninin
kui, savaip saugančiam savo „teritoriją“, sunku, nors at
ėmus cinizmą ir ironiją, ilgesys tikėti labai stiprus. Todėl
tik tu pats ir niekas kitas, o Motina Bažnyčia gal pradės
mokytis (žmogiškąja prasme) nujausti asmenų skirtybes
ir jų neskaudinti, bet su prielankumu įsiklausyti į Kūrėjo
balsą ne vien mokyme, bet ir gyvenime.
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„To išmokau – kantriai laukti,
kol užaugs“
J. E. kardinolą Audrį Juozą Bačkį „Mažojoje studijoje“ kalbina
Julius Sasnauskas OFM

Jūsų Eminencija, štai jau metai, kai popiežius Jus
įvesdino į Kardinolų kolegiją. Ar sunki kardinoliškojo
purpuro našta atsakomybės, pareigų, autoriteto požiū
riu? Juk nuo šiol Jūsų tiesioginio rūpesčio laukas – ne
tik Lietuvos, bet ir Visuotinė Bažnyčia. O ir Lietuvoje,
kur rangai ir titulai turi ypatingą reikšmę, Jūsų žodžiai
bei darbai vertinami visai kitaip nei anksčiau.
Be abejo, kardinolo titulas atkreipė į mane dėmesį,
ypač visuomenės, ir kiekvienas mano pasisakymas,
žodis ar darbai labiau pastebimi – kaip pro didinamąjį
stiklą. Kartais bandoma ieškoti priekabių prie kiekvie
no žodžio ir pan. Dėl to jaučiu didesnę atsakomybę, nes
mano žodis gali būti svaresnis dėl raudonos kepuraitės.
Kita vertus, iš tų, kurie nemėgsta Bažnyčios, jaučiu
tam tikrą atstumą. Ne priešiškumą, bet galbūt nerimą,
kad štai toks Bažnyčios hierarchas, autoritetas, kaip
jie sako, sėdi Vilniuje.
O našta, rūpestis dėl Visuotinės Bažnyčios man nėra
svetimas. Aš daug metų dirbau Vatikane šalia popie
žiaus ir tikrai jaučiu atsakomybę. Esu kai kurių tarybų
ir kongregacijų narys. Pavyzdžiui, neseniai vyko mūsų
Katalikiškojo ugdymo kongregacijos posėdis Romoje, kur
bendrai svarstėm seminarijų, katalikiškų universitetų
bei mokyklų padėtį pasaulyje. Kongregacijoje dalyvauja
apie 30 kardinolų iš visų kontinentų, ir galiu pasakyti,
kad buvau tikrai nustebęs – kokios įdomios tos temos,
instrukcijos, dokumentai, kuriuos ruošia Šv. Sostas. Dėl
to reikia daug skaityti, daug mąstyti, iš savo patyrimo
ką nors pasakyti.
Šiemet kovo mėnesį Jūs minite dar vieną sukaktį – ly
giai prieš 10 metų atvykote į Lietuvą jau ne kaip svečias,
bet kaip naujasis Vilniaus arkivyskupijos ganytojas. Gal
prisimenate anų dienų nuotaiką, pirmuosius įspūdžius,
kas čia Jus džiugino ir kas kėlė nerimą?
Pirmiausia buvo kaip anekdotas – lėktuvas, kuriuo
skridau į Vilnių, grįžo atgal. Vykau iš Olandijos kartu
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su kardinolu Simonis, ir Vilnius manęs nepriėmė. Buvo
toks rūkas, kad lėktuvas turėjo grįžti. Atsiradau kitą
dieną. O čia, kaip teisingai pasakė vyskupas Tunaitis
sveikinimo žodyje, kai kurie mane priėmė su meile, kiti
su baime. Kiek atsimenu, atvykau savo širdy nešdamas
tą tėvynės meilę, kurią man tėveliai buvo įkvėpę. Su
dideliu džiaugsmu grįžau į tėvynę. Tikrai su noru tik
tarnauti. Sunkiausia iš pat pradžių turbūt buvo tai, kad
negalėjau gerai žinoti padėties. Vatikane buvau daug
skaitęs, susitikęs su daugeliu vyskupų iš Lietuvos. Ta
čiau šis pažinimas kitoks – aš negalėjau įlįsti į kitų kailį.
Tai buvo kaip nežinoma žemė – susitinki su žmogumi ir
nežinai, su kuo kalbi – ar jis vienas tų, kurie kentėjo dėl
Bažnyčios, kovojo, ar priešingai – tų, kurie prisitaikė.
Nepažindamas žmonių jaučiausi labai nesaugus. Drįstu
pripažinti, buvo barjeras, gal išugdytas kaip tik komu
nistinės tvarkos. Toks neatvirumas, nepasitikėjimas.
Žmonės nesako atvirai, ką maną ar ko ateiną. Vakarų
pasaulyje buvau įpratęs viską sakyti į akis ir atvirai. Dėl
to buvo kilę daug nesusipratimų. Ir dar mačiau didelį
skurdą. Tais laikais, man atvažiavus iš turtingų Vakarų,
daug ko dar nebuvo – naujų įmonių, tiek parduotuvių,
trūko elementarių dalykų. Pajutau žmonių materialinį
vargą, kokiomis sąlygomis jie gyvena. Kita vertus, su
džiaugsmu pamačiau, kad, nepaisant ateistinės propa
gandos, tikėjimo šaknys liko daugelio žmonių širdyse,
tautoje. Gal be pakankamo tikėjimo tiesų žinojimo,
gal, mano akimis žiūrint, kiek per daug tradicinės, bet
vis tiek dar gyvos šaknys. Propaganda, persekiojimai,
sunkumai tų šaknų neišrovė. Buvo tikrai džiugu matyti
tokią gyvą Bažnyčią. Juk Lietuva ilgai buvo už geleži
nės uždangos, atitrūkusi nuo Visuotinės Bažnyčios. Ir
čia labai justi mūsų skirtingi požiūriai į Bažnyčią. Aš
užaugau su Vatikano II Susirinkimu, buvau įšventintas
į kunigus 1961 m. 1962 m. prasidėjo nauji vėjai, noras
bendradarbiauti su pasauliu. Tai buvo nauji dalykai
daugeliui Lietuvos kunigų ir žmonių. Trūko ryšio su
Visuotine Bažnyčia, su tuo, kas padaryta, kas daroma,
kad tikėjimas būtų perteiktas šių dienų kalba. Taigi,

77

J. E. kardinolą Audrį Juozą Bačkį „Mažojoje Studijoje“ kalbina Julius Sasnauskas OFM

viena vertus, džiaugsmas, kad gali rasti stiprų tikėji
mą, žmonių nuoširdumą, kita vertus, noras peržengti
gynybos, apsisaugojimo laikyseną prieš komunizmą,
ateizmą. Visi žmonės gynė savo vertybes ir tautos mei
lę, bet reikėjo sukurti Bažnyčią, skelbiančią Evangeliją
visiems – ir bijojusiems prieiti prie Bažnyčios, ir tiems,
kurie per daug pasyviai laikėsi, ir gal nusistačiusiems
prieš ją. Kad nebūtų laimėjusiųjų ar pralaimėjusiųjų,
kaip sakė Šv. Tėvas. Tikrai, kad Bažnyčia skelbtų Evan
geliją visiems. Džiaugiausi grįžęs į kraštą, susitikęs su
kunigais, vienuolėmis, pasauliečiais, kurie išgyveno tą
sunkų laikotarpį ir išlaikė gyvą tikėjimą, bet drauge
buvo sunku įlįsti į tų žmonių kailį ir tikrai užmegzti
nuoširdžius, gražius ryšius.
Savaime aišku, kad per dešimtmetį padarėte nemažą
įtaką mūsų bažnytiniam gyvenimui. O ar Lietuva pada
rė jums kokią nors įtaką? Ar įgijote čia bruožų, kurių
anksčiau neturėjote?
Gal juokais atsakysiu, bet dirbant, užimant atsakingas
pareigas ir Vatikane, ir Olandijoje, buvau įpratęs darbą
atlikti greitai ir to reikalauti iš kitų. O čia aš išmokau
ypatingos kantrybės. Nereikia per daug reikalauti iš
karto. Reikia pamažu eiti. Sunkumas suderinti senus
dalykus su naujais, kaip sako ir Kristus Evangelijoje,
buvo pagrindinis dalykas. To išmokau – kantriai laukti,
kol užaugs. Atsimenu, kai prieš išvažiuodamas kalbėjau
su kardinolu Lustiger, sakiau jam, kad kursiu semina
riją, po 6 metų jau bus pirmųjų kunigų, bus vaisių. Jis
į mane pažiūrėjo ir nusijuokė: jei matysi kokių vaisių,
tai bus tik po 10 metų ar daugiau. Ir buvo teisus. Ga
lima sakyti, kad aš pasikeičiau. Manau, kad šiek tiek
įsijungiau į Lietuvos visuomenės gyvenimą, ji pasidarė
man sava, ir aš jau geriau orientuojuosi, kur kas yra.
Svarbiausia, užsimezgė draugiški ryšiai su kunigais,
vienuoliais, pasauliečiais neprimestas bendradarbia
vimas, jau pradėjome kartu dirbti. Vilnius – pirma
vieta, kur esu ordinaras – vyskupijos ganytojas. Turėjau
pamažu išmokti savo darbą ir manau, kad tikrai daug
gero patyriau supratęs, kad žmones reikia priimti to
kius, kokie jie yra.
Nuo ko pradėjote, įžengęs į Vilniaus Katedrą? Kokius
to dešimtmečio įvykius, kokius darbus išskirtumėte? Ar
labai pasikeitė arkivyskupijos veidas Jūsų vadovavimo
metais?
Visko neišvardysi. Pirmas dalykas, kurio griebiausi
pamatęs skurdą ir vargą, buvo Betanijos valgykla varg
šams. Ją atidariau jau 1992 m., tik atvažiavęs, atstatęs
senas kareivines, kaip galėdamas sulipdęs, kad būtų
galima priimti žmones. Aš tada maniau, kad tai bus
laikinas dalykas, bet pasirodė, kad vargas nemažėja,
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kad pensininkai iš savo pensijų negali pragyventi. Ir
tęsiau tą darbą. Norėjau duoti ženklą, kad Bažnyčia – ne
tik mūsų tikėjimo apeigos bažnyčioje, kad reikia eiti į
visuomenę ir jai tarnauti. Plėtoti karitatyvinę, socialinę
veiklą, uždraustą anais laikais. Tai buvo mano mestas
iššūkis, ir džiaugiausi, kad yra daug parapijų, kunigų,
kurie ėjo ta kryptimi. Seminarijos įkūrimas irgi buvo
svarbus dalykas. 1993 m. popiežiaus apsilankymo metu
jo paklausiau, ar tikrai reikia, ir jis mane paragino tai
daryti. Pradėjau labai vargingai, neturėdamas parengtų
ugdytojų, profesorių, tinkamų patalpų, sename Trinito
rių vienuolyne, bet prisimenu tą laiką kaip gražiausią
– kai prisistatė pirmieji 22 klierikai kartu su monsinjo
ru Vasiliausku, rektoriumi, kurį pasirinkau todėl, kad
liktų ryšys su buvusia seminarija, nes jis buvo Vilniaus
seminariją baigęs. Pradėjau nuo nulio, bet džiaugiau
si, kad pavyko pastatyti seminariją ir dabar jau grįžta
išsimokslinę kunigai, pasirengę dirbti savo darbą. Visa
karitatyvinė ir sielovados veikla, kuri pamažu plečiasi
ir kiekvienoj parapijoj, antai Caritas nebėra vien dra
bužėlių dalijimas, o tikrai rimta įstaiga, pritraukianti
daug savanorių. Rūpinamasi vaikais, yra ir Vaikų dienos
centras, Motinos ir vaiko globos namai, Motinos Tere
sės seselėms pavesti nakvynės namai. Štai ir kunigų
susirinkimuose daugiau dalyvių, vyksta rekolekcijos,
nuolatinio formavimo kursai. Tai nėra vien „privilegi
juotieji“ kunigai, gyvenantys Vilniaus parapijose, bet ir
iš kaimų. Sueiname kartu, pasidalijame savo rūpesčiais.
Vienuolės prisidėjo, daug pasauliečių prisidėjo. Aš labai
džiaugiuosi ir žiniasklaida – „Mažąja studija“, „Naujuoju
Židiniu“, „Katalikų pasauliu“. Tai jau kultūrinis įnašas
į visuomenės gyvenimą. Labiausiai džiaugiuosi, kad ku
nigija su pasauliečiais pradėjo labiau bendradarbiauti
ir kad į darbą įsiliejo vienuolės. Paminėsiu viena, kas
man labai rūpi, – dvasinis ugdymas. Trinapolio reko
lekcijų namuose matau jaunuolių, praleidžiančių visą
naktį adoracijoje. Kiekvieną savaitgalį ten pilna žmonių,
kurie ieško, trokšta geriau pažinti Dievą, trokšta savo
dvasinio tobulėjimo. Tai tikra palaima. Bažnyčios gyve
nimas turi būti pastatytas ant dvasinio pagrindo.
Vis dėlto neseniai duodamas interviu Lenkijos laikraš
čiui sak ėt e, jog Bažn yč ios aut or it et as Liet uv oj e yra
silpnas. Dalis visuomenės tai suprato kaip pretenzi
jas valdyti ir įsakinėti. Ką reiškia šių dienų pasaulyje
Bažnyčiai turėti autoritetą? Gal galėtumėte pateikti
konkrečių pavyzdžių, nurodyti valstybes, kuriose Bažny
čia gali didžiuotis realia įtaka visuomenės gyvenimui?
Anksčiau kaip pavyzdį minėdavome kaimyninę Lenki
ją, bet iš tiesų ir ten Bažnyčios autoritetas juk nėra jau
toks visuotinis.
Manau, kad buvau blogai suprastas. Kalbėdamas
apie autoritetą, kalbu apie moralinį autoritetą, kad
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tavo žodis yra svarus ir priimtinas tiek žiniasklaidai,
tiek žmonėms. Autoritetas nėra galia. Tą mano pasisa
kymą interpretavo taip, tarsi Bažnyčia nori dominuoti,
kam nors primesti savo tiesas. Visiškai ne. Bažnyčios
autoritetas, jos žodis visuomenėje nėra pakankamai
girdimas. Kai kurie vyskupų pasisakymai ar kai kurių
atskirų katalikų intelektual ų nuomonės randa spau
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doje labai mažą atgarsį arba tuojau prikaiš ioj am a,
kad atsilikusi Bažnyčia nori viską daryti po senovei,
grįžti atgal. Manau, kad Bažnyčia autoriteto neturi, nes
daugelis nepažįsta Bažnyčios. Žiniasklaida apie Baž
nyčią užsimena tik tada, kai kyla skandalas su kokiu
kunigu ar atsitinka kas nors bloga. Nenoriu kaltinti jų,
bet manau, kad yra vienintelė išeitis – kad žmonės, dir
bantys žiniasklaidoje, geriau pažintų, kas yra Bažnyčia.
Tai nėra institucija – tai Dievo tauta, žmonės, norintys
įgyvendinti savo tikėjimą. Man buvo priekaištaujama,
kad gal per mažai bendrauju su žurnalistais. Kiek kartų
bandžiau, žodžiai nesyk būdavo iškraipomi arba nesu
prasti. Kiekvienas mano, kad gali kalbėti apie Bažnyčios
doktriną, jos mokslą ir moralines normas, nežinodamas,
kas yra Bažnyčia. Mes norime ginti žmogų. Jei žmogus
sukurtas pagal Dievo paveikslą, tuomet mes ir prašom
vieno ar kito dalyko, kad būtų apsaugotas jo orumas. O
tada pasipila kaltinimai: Bažnyčia eina prieš pažangą,
grįžta į senus laikus. Svajoju, kad, pavyzdžiui, studen
tai, kurie dabar studijuoja žurnalistiką, gautų platesnį
išsilavinimą ir būtų ne tik komunikacijų specialistai, bet
galėtų kompetentingai kalbėti ir apie Bažnyčios reikalus,
kultūrines problemas, humanitarinius dalykus. Šioje
vietoje esama nesusikalbėjimo: Bažnyčios žodis arba
nesuprantamas, arba atmetamas kaip pasenęs.
Su kitais kraštais Lietuvos lyginti negaliu. Nepasaky
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čiau, kad Bažnyčia turi didesnį autoritetą Prancūzijoje
ar Italijoje, tačiau didesni laikraščiai visuomet vieną
puslapį skiria religinėms žinioms, kur rašo tikrai kom
petentingi žmonės. Arba gali būti pateikiamos tik nuo
monės – vienas už, kitas prieš, tačiau vyksta aukšto lygio
diskusija, nes žmonės žino, apie ką kalba. O čia atrodo,
kad kiekvienas gali kalbėti apie religiją ir Bažnyčią,
nors, anot lietuviškos patarlės, „vienas apie akėčias,
kitas apie vežėčias“. Taip ir nerandame bendros kalbos.
O kai pasisakiau dėl Bažnyčios įtakos visuomenei ar
Seimui, tai buvo atsakymas į labai konkretų klausimą:
kodėl nediskutuojamos Seime moralinės problemos, pa
vyzdžiui, abortas? Paprastai atsakiau, kad nėra tokios
daugumos, kuri galėtų tomis temomis kalbėti ir ką nors
pakeisti. Viena vertus, Bažnyčia lyg ir turi autoritetą,
jos reitingas yra aukštas, kita vertus – kiek tarp tų,
kurie pasisako, jog pasitiki Bažnyčia, tikrai elgiasi
kaip krikščionys ir asmeniniame, ir visuomenės gyve
nime? Mes esame maitinami plačiosios žiniasklaidos,
veikiančios žmonių mąstyseną, mentalitetą, gyvenseną,
formuojančios vartotojišką, materialistinę gyvenseną. Ir
čia Bažnyčia norom nenorom lieka tarsi prieštaravimo
ženklas: tai, ką mes skelbiame, neatitinka visuomenėje
vyraujančių nuostatų ar nuomonių.
Pasaulietinė žiniasklaida kitados citavo Jūsų teiginį,
jog Vilniaus arkivyskupijoje neturite kunigų. Ar tai reiš
kia, kad sovietiniais metais suformuota dvasininkija
ir jos sielovados stilius neatitinka Jūsų reikalavimų
šiuolaikiniam kunigui? Ar naujoji Vilniaus seminari
ja išleidžia naujo tipo sielų ganytojus? Kaip vertinate
jaunų kunigų įsijungimą į pastoraciją, socialinę bei
karitatyvinę veiklą?
Labai sunku spręsti. Dar tik išėjo kelios pirmosios
mūsų seminarijos laidos, ir ateitis pasakys, kokie jie
kunigai bus. Iš darbų pažinsim, iš jų vaisių pažinsim.
Esu pasakęs, kad neturiu kunigų, nes kunigų tikrai
per mažai. Mūsų vyskupijoje yra apie 100 diecezinių
kunigų, o atsirado daug naujų darbo laukų: pastoracija
ligoninėse, pastoracija kalėjimuose, universitetuose –
tarp studentų ir profesorių. Tai yra nauji apaštalavimo
laukai, kur niekas iki šiol nedirbo. Kodėl? Vyresnieji
kun ig ai vien dėl anų laik ų spaud im o ir suv arž ym o
nebuvo tam pasirengę. Gyventi, dėstyti jie galėjo tik
savo bažnyčiose, į platesnę visuomenę nėjo. Neįsivaiz
duojame, kaip kunigai buvo izoliuoti nuo visuomenės.
Ypač nuo jaunimo. Turėjo rizikuoti, kad galėtų prie jo
prieiti ir ką nors daryti. Kunigai nebuvo pasirengę tam
apaštalavimui, kuriam kviečia Bažnyčia – eiti į pasaulį,
skelbti Evangeliją visur, įjungti į šį darbą pasauliečius.
Tai buvo kunigai, kurie galbūt herojiškai ir gražiai dirbo,
bet buvo priversti teikti sakramentus minimaliai tam
parengtiems žmonėms. Atsimenu, vos atvažiavęs buvau
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sutikęs nemaža kunigų, kurie bijojo vaikų, bijojo eiti
į mokyklas. Jie ten jautėsi tarsi patekę į cirką, į liūtų
narvelį. Vaikai su provokuojančiais klausimais ir elgesiu
juos šokiravo. Jie bijojo. Išsilakstė beveik visi kunigai,
nes nebuvo pasirengę tokiam darbui. Mano viltis, kad
dabartiniai seminarijos studentai nepasitenkins vien
teologinėmis žiniomis, o išmoks bendrauti su žmonėmis
kaip su lygiais, kiekvieną žmogų priims, su juo kalbėsis,
jį supras. Visas pastoracinis pasirengimas kreipiamas
ta linkme, kad dar būdami seminarijoje jie dalyvautų
ir jaunimo stovyklose, ir nueitų padirbėti į nakvynės
namus, ir daug plačiau žiūrėtų į viską, susipažintų su
visais naujaisiais sąjūdžiais. Ačiū Dievui, atgimė visos
senosios mūsų organizacijos – ateitininkai, skautai ir kt.
Bet Bažnyčioje esama ir naujų sąjūdžių: fokoliarų, ne
okatechumenų, charizminis sąjūdis. Tai tikras Bažnyčios
turtas, kurį reikia mokėti įsileisti, įskiepyti. Tai sunku,
bet, mano nuomone, bus geriau, ir jaunieji kunigai bus
tikrai ir su meile priimti vyresnio amžiaus klebonų, ir
ras bendrą kalbą su žmonėmis. Labai svarbu kunigui
pirmieji žingsniai kunigystėje. Svarbu, kad klebonas
jam padėtų išsiskleisti, pažinti sielovadinį parapijos
darbą, bet kad neapkarpytų jam iš karto sparnelių ir
visko nedraustų, sakydamas, kad nieko nereikia keis
ti. Jau matau gražių ženklų. Yra klebonų, kurie gal ne
viską supranta, bet mielai sako: gerai, bandyk, dirbk,
rodyk iniciatyvą – o taip pat moka ir gražiai pataisyti,
nes jaunas kunigėlis gali nukrypti nuo Bažnyčios reika
lavimų. Turiu vilčių, bet tai ateities dalykas. Po dešimt
metų pasikalbėsime ta tema...
Perduosiu Jums klausimą, kurį šiandien man pateikė
vienas parapijietis: ar jums neskauda, kad pasitaiko
grubių, išpuikusių, savanaudžių, beširdžių kunigų,
atstumiančių ir niekinančių žmones?
Tikrai man labai skaudu, nes kai kalbi su žmonėmis
ir girdi, ką jie sako, negali likti abejingas. Sutinku
žmonių, kurie buvo užgauti kunigo griežtumo ar net
grubumo. Vis dėlto reikėtų, kad mes mokėtume savyje
ugdyti vertybes, apie kurias Šv. Tėvas kalbėjo kunigams,
kai buvo atvažiavęs į Lietuvą. Kad surastume bendrą
kalbą su žmonėmis, turime ugdyti ir sąžiningumą, ir
teisingumą, ir uolumą, ir tiesumą, ir gerumą. Iš tikrųjų
kai kurie kunigai jaučiasi pernelyg dideli parapijos
šeimininkai, kuriems turi visi paklusti. Tada nelieka
pagarbos, atidumo žmogui, ateinančiam pas kunigą su
konkrečia problema. Tai mane iš tiesų labai skaudina.
Tokių skundų gaunu daugiausia. Antras skundas, kurį
tenka girdėti ir kuris perveria širdį, – tai dvasininkų
prisirišimas prie turtų. Negalima tarnauti Dievui ir
mamonai. Žmonės iš karto pastebi prabangią mašiną ir
svarsto, ar tik ne parapijos pinigai panaudoti ne pagal
paskirtį. Kartais tenka atstumti žmogų dėl vieno ar kito
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motyvo, gal formaliai ir teisingo, tačiau visuomet yra
būdų tai gražiai ir mandagiai pasakyti. Žmonės daug
atleidžia kunigams, mums visiems atleidžia daug silp
nybių, bet tik ne prisirišimą prie turtų ir grubumą, tarsi
būtum patekęs pas kokį valdininką, kuris nesupranta,
kad ateini su skausmu, savo problemomis ar prašydamas
kokio patarnavimo, ir nori surasti mylintį žmogų, o ne
poną. Tokių dalykų pasitaiko, nenorėčiau apibendrinti,
bet čia daug ką galėtume pagerinti.
Popiežius yra griežtai pasisakęs prieš dvasininkų kar
jerizmą. Ar jums dažnai tenka susidurti su kunigais,
kuriems siekti „šiltų vietų“ Bažnyčioje yra svarbiau už
viską? Pasauliečiams kartais atrodo, jog Bažnyčioje
labiausiai vertinami ir proteguojami klusnieji bei mo
kantys prisitaikyti.
Kunigai irgi žmonės – kiekvienas savo darbe, taigi ir
apaštalavime, nori iškilti, gal gauti geresnę parapiją. Su
Kristumi apaštalai ginčijosi: „Pasodink mane iš kairės
ar dešinės savo karalystėje“. Tai žmogiška silpnybė, kuri
pasitaiko, bet nelabai norėčiau to sureikšminti. Tai nėra
svarbiausias dalykas, tai gal tik paprastas žmogiškas
troškimas. Kartais net drįstu sakyti, kad ambicija yra
geras dalykas, tai noras gražiai atlikti savo darbą iki
galo, akstinas ką nors nuveikti, o ne pasyviai sėdėti.
Reikia prasimušti, parodyti, kad gali ką nors gražaus
padaryti. O šiaip, duok Dieve, kad būtų kuo mažiau
garbės ieškojimų ar šiltų vietų siekimo.
Vyskupas renkasi, su kuriuo kunigu artimiau ben
dradarbiauti, skirti generalvikaru, kokias atsakingas
pareigas patikėti. Kai perkeli kunigą iš vienos parapijos
į kitą, sulauki dvejopos žmonių reakcijos: vieni nori, kad
kunigas liktų, kiti, priešingai, prašo jį pakeisti. Bet čia
sprendžia vyskupas, jis turi savo nuomonę, motyvus,
kuriuos ne visada gali žmonėms atskleisti. Kartais gali
būti taip, kad kunigą iš mažos parapijos, kur jį visi myli
ir gerbia ir kur jis yra daug gera padaręs, paskiri į dides
nę, kad ir ten padarytų panašų darbą jau platesniame
lauke. Ir dėl to susilauki kritikos. Karjerizmas visada
gyvas žmonių širdyje, bet tai nėra tobulumas, dorybė.
Gal dėl tokio Jūsų nusistatymo Vilniaus arkivyskupi
joje nėra tiek prelatų ir kanauninkų, kaip kitose?
Aš pasiryžau neatkurti kapitulos, nes Vatikano II Su
sirinkimas nurodė eiti visai kitu keliu – sukurti kunigų
tarybas, į kurias kunigai renkami, bent du trečdaliai
renkami konsultoriais. Jie faktiškai eina senųjų ka
nauninkų pareigas. Man atrodo, kad tai demokratiš
kesnis būdas ir taip geriau atstovaujama vyskupijai.
Kanauninkus matyčiau kaip garbės kanauninkus, jau
garbingo amžiaus sulaukusius kunigus, nebepajėgian
čius dirbtiparapijoje. Tai būtų jiems savita užuovėja ir jų
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„To išmokau – kantriai laukti, kol užaugs“

darbo įvertinimas. Tačiau kapitulos kūrimas neatitiktų
dabartinės Bažnyčios dvasios, ir aš tikrai nesiryžtu to
daryti.
Kauno arkivyskupija metų pradžioje paskelbė arti
miausių dvejų metų sielovados programos projektą. Ar
Vilniaus arkivyskupija turi sudariusi kokį nors specialų
strategijos planą, sielovados prioritetų sąrašą? Kitaip
tariant, kas šiandien labiausiai „dega“ mūsų arkivys
kupijoje?
Deja, negalėčiau taip sudėlioti. Kai atvažiavau, man
svarbiausia atrodė katechezė. Parengimas jai ir šian
dien lieka prioritetu. Tik manau, kad reikėtų atskirti,
kas daroma mokykloje ir parapijose – žinių perdavimą
ir pas ir eng im ą sakr am ent ams. Dėl to mes vis išk ai
sutariame su Kauno arkivyskupu. Kitas prioritetas –
socialinis darbas, karitatyvinė Bažnyčios misija. Kad
tai būtų ne vien filantropija, o iš tiesų meilės darbas ir
kad žmonės įsijungtų, turime laikytis ne labdaromis iš
užsienio, o patys paimti į savo rankas Caritą ir kitas
organizacijas, kurios teikia žmonėms pagalbą. Mažiau
padaryta dėl išsimokslinimo – ne tik kunigų, bet ir
pasauliečių pasirengimo užimti atsakingas pareigas
visuomenėje visose srityse. Manau, kad reikia suteik
ti daugiau galimybių žmonėms, ypač jaunimui, baigti
studijas užsienyje ar čia jiems padėti, kad galėtų tikrai
užsitikrinti savo gyvenimą, kita vertus – dalytis su kitais
savo patirtimi, krikščioniška kultūra. Vis dėlto kunigų
seminarija man yra viena svarbiausių vietų. Bažnyčia
turi skelbti Evangeliją, ir čia svarbiausia kunigo šven
tumas, jo dvasingumas. Kol kas sunku sudaryti ne tik
dėstytojų, bet ir auklėtojų grupę. Dabar jauni žmonės
turi būti dvasios tėvai, be abejo, jaunas jauną geriau
supranta, bet nėra patyrimo, kuris atsiranda po dau
gelio kunigavimo metų. Seminarija visuomet yra mano
akiratyje, ir norėčiau, kad ten būtų kuo geriau. Be to,
visaip siekiu kuo didesnio pasauliečių įsijungimo į pa
rapijų ir visos Bažnyčios gyvenimą. Dar nesame tokie
suaugę, kad kiekvienas jaustų atsakomybę už Bažny
čią. Kaip sako Vatikano II Susirinkimas, nuo krikšto
dienos kiekvienas tikintysis turi teisę ir pareigą būti
apaštalu ir skelbti Evangeliją. Į šią misiją dar per ma
žai įsijungiama. Čia matau prioritetą. Seniai kalbėjau,
kad reikėtų surengti sinodą apie pasauliečių vaidmenį
Bažnyčioje. Svarstau, kaip sudaryti branduolį, kuris
apsiimtų tas idėjas skleisti ir organizuoti darbus. Tokie
siekiai panašūs ir Kaune, ir Vilniuje, tik gal nemoku jų
suformuluoti ar nerandu žmonių, būdų, kaip visa tai
rimtai įgyvendinti. Pasauliečiams plačiau įsijungti į
parapijos ir Bažnyčios gyvenimą ypač sunku didmies
čiuose. Neseniai Romoje kalbėjau su savo kolegomis iš
Vatikano. Ta pati problema yra visuose didmiesčiuose.
Mažesniame miestelyje jau yra žmonių bendruomenė,
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kuri sukasi aplink parapiją. Ir mokykla, ir bažnyčia,
ir seniūnija – visi pažįsta vienas kitą ir bendradar
biauja, o didmiesčiuose yra anonimiškumas – žmonės
pasirenka mišias, bažnyčią, nes jiems patinka kuris
kunigas ar laikas patogus, ten gal net ne jų parapija,
nors, žinoma, savo pareigą jie atlieka. Niekas nesurado
magiškos lazdelės, kuri galėtų tai pakeisti. Kyla didelis
rūpestis, kaip Vilniuje vykdyti evangelizaciją ne tik
vaikams, jaunimui, bet ir suaugusiesiems. Atsakymo
dar neradau.
Prieš šį pokalbį Jūs gerą valandą kalbėjotės su Arki
vyskupijos jaunimo centro vadovais. Jaunimas turbūt
Jūsų nenuvilia?
Labai džiaugiuosi jaunimu, ir ne vien juo – yra susi
kūrę labai daug grupelių, kuriose žmonės bando krikš
čioniškai gyventi, palaikyti vienas kitą, studijuoja Šv.
Raštą. Yra daug savanorių. Dabar kuriu visų vyskupijų
sielovados centrą, kur prisiglaustų ir šeimos, ir jauni
mo centras. Daug organizacijų jau turi savo patalpas,
ateityje gal kas nors iš to išaugs ir bus kaip pasauliečių
apaštalavimo variklis. O jaunimas – vienas tų gražių
dalykų, kuriuos pastebiu ir džiaugiuosi. Matau, kad ir
tikyba mokykloje duoda naudos. Matau tiek daug jaunų
žmonių, jaunų šeimų, kurios tikrai užsidegusios gyventi
krikščionišką gyvenimą. Tikrai tuo galiu džiaugtis. Tik
mums reikėtų kartu sueiti ir dirbti.
Šalia Vilniaus Katedros iki 2009 m. numatoma at
statyti vadinamuosius „Valdovų rūmus“. Kaip žinoma,
specialistų ir visuomenės nuomonė šiuo klausimu nėra
vieninga. Kaip Jūs žiūrite į tokio pastato atsiradimą?
Kalbant konkrečiai, noriu, kad Valdovų rūmai neuž
gožtų Katedros ir kad būtų paliktas praėjimas procesi
joms. Bet tai šalutinis dalykas. Aš nesu nei istorikas, nei
architektas, nei archeologas ir negaliu diskutuoti, kai
klausiama, ar čia atstatomi Valdovų rūmai, ar statoma
kas nors nauja. Tačiau pateikčiau vieną pastabą. Ne
seniai buvau Lenkijoje. Varšuvos Karalių rūmai, kurie
per karą buvo visiškai subombarduoti, dabar atstatyti.
Tiesa, jie buvo daug ką išsaugoję, daug liekanų, kurias
galėjo panaudoti, ypač iš interjero. Viskas labai gražiai
atstatyta, palikti išlikę seni gabalai, kad galėtum juos
atskirti nuo naujų. Lenkai turėjo daug daugiau medžia
gos, dokumentų. Bet man įdomiausia buvo pastaba,
kurią pasakė direktorius: Karalių rūmai buvo atstatyti
žmonių aukomis, valstybė iš biudžeto tam neskyrė nie
ko. Lietuvoje, jei žmonės nori savo lėšas skirti Valdovų
rūmams atstatyti, tai telaimina juos Dievas ir tegul jie
eina pirmyn. Tik tegul tai būna jų noras ir jų konkreti
parama. O kad būtų skiriamos iš biudžeto didelės su
mos, kai nepajėgiama sumokėti algų mokytojams, kai
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yra tiek daug vargstančių ir sunkumų ligoninėse, kai
pensininkai neturi už ką nusipirkti brangių vaistų, – ver
ta pasvarstyti, kas yra prioritetai. Man sąžinė neleistų
šiuo metu eikvoti pinigų, kad ir gražiausiems tikslams.
Aš nesu prieš tokią idėją, bet kviečiu visus tuos, kurie
ją palaiko: aukokite, duokite ir pastatykite, kad dėl to
nebūtų nuskriausti vargstantieji ir sunkiai galą su galu
suduriantieji. Mano tokia pozicija.
Paskutinis klausimas labai asmeniškas: ar Bažny
čios hierarchas turi laiko ir galimybių kartais pabūti
paprastu sielų ganytoju? Ar kardinoliškų pareigų gau
sybė Jums leidžia pakrikštyti kūdikį, sutuokti jaunųjų
porą, atsisėsti į klausyklą?
Tiesą pasakius, krikštyti ar sutuokti pasitaiko retų
progų, bet yra žmonės, su kuriais palaikau ypatingus
santykius ar ryšius. Daugelis ieško, kad tik vyskupas
ar kardinolas palaimintų jų santuoką. Į santuoką žiūriu
rimtai, būtina, kad žmonės būtų gerai pasirengę, o aš
neturiu laiko su jais ir pasikalbėti, ir jų parengti. Su
krikštu lengviau, bet taip pat turi būti pokalbis su
tėvais.Esu pakrikštijęs kelis šiais metais. Klausykloje
man dažniau pasitaiko progų pasėdėti. Kartais nueinu į
kokią mokyklą ir turiu išklausyti visos klasės išpažinčių
prieš mišias. Tenka ir Trinapolyje, kai vyksta kokios
rekolekcijos, ateina vienas kitas ir pasikalbėti, ir išpa
žinties. Ir Katedroje, kai yra susitaikymo pamaldos,
visuomet nueinu ir klausau išpažinčių. Tiesa, nesėdžiu
kiekvieną sekmadienį Katedroje savo klausykloje, gal
dėl laiko stokos, o gal dėl senos patirties, kai klausy
davausi išpažinčių parapijose, ypač Romoje: susidaro
grupė žmonių, kuri tik pas tave nori eiti išpažinties ir
tik tavęs laukia, o pas kitą kunigą nenueis. Anksčiau esu
daug krikštijęs, ir išpažinčių po 10 valandų Pietų Ame
rikoje prieš Velykas tekdavo klausyti, ir santuokų daug
esu palaiminęs. Lietuvoje to mažiau pasitaiko. Bet jūs
kalbėjote apie ganytojišką darbą. Manau, kad pokalbis
su savo kunigais irgi yra sielovada, ir čia aš turiu būti
tikrai atviras. Ko laukiu ir ką matau? Labiausiai laukiu
pasitikėjimo, ir savo ruožtu norėčiau būti jiems tėvas.
Kad vyktų bendradarbiavimas. Kiekvienam kunigui
pirmiausia linkiu, kad būtų tikras dvasios tėvas savo
parapijiečiams, visiems žmonėms, su kuriais susitinka.
Tai viena tų savybių, kurias turėtume ugdyti visi – ir aš,
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kaip ganytojas, ir kiekvienas kunigas. Jaustis atsakin
giems už žmones, su kuriais susitinki. Kartais po kokio
nors susitikimo meldžiuosiu už tą žmogų, jausdamas,
kad jis kenčia ir ieško tiesos, blaškosi. Žodžiais visko
neapsakysi. Svarbu būti tuo geruoju ganytoju. Dalis
mano darbo, kuris atrodo biurokratinis, irgi yra ganytojo
pareigos. Tikrai būtų miela daugiau krikštyti, daugiau
patirti širdies džiaugsmo, kai tai padarai, bet negaliu
kasdien imtis tokio apaštalavimo.
Tęs ias i gav ėn ia. Ko pal ink ėt um ėt e sav o gan om ie
siems?
Dovanai gavome, dovanai ir turime duoti, kaip sakė
popiežius šių metų gavėnios laiške. Manau, kad kiek
vienas krikščionis, – kalbėkime apie tuos, kurie lankosi
bažnyčioje, – turėtų kitaip žiūrėti į pasninką ir į gerus
darbus. Svarbu ne tik mėsos nevalgyti penktadienį, bet
ir ko nors atsisakyti, kad pasidalytum su stokojančiai
siais. Yra daug gražių iniciatyvų – Betanijos valgykla,
Motinos Teresės namai, asocialių šeimų jaunimo grupės
ir t. t., kurias mums reikia išlaikyti, ir man skaudu, kad
lig šiol visa tai ateina iš užsienio, iš gerų žmonių aukų.
Aukoja netgi kai kurios JAV ar Prancūzijos parapijos,
kurios nieko bendra neturi su Lietuva. Mūsų žmonės
jau galėtų labiau įsijungti į šį darbą. Ko nors atsižadėti,
pastebėti savo kaimyną, senelį ar savo šeimos narį, ku
ris yra labiau apleistas. Juk taip svarbu padėti kitiems.
Dosnumo atžvilgiu galėtume daug daugiau padaryti.
Linkiu, kad ir parapijos suorganizuotų kokią akciją ir
padėtų išlaikyti vargingą šeimą, ligoninę, prieglaudą
ar slaugos namus. Tik eik ir eik su pagalba. Savo ran
kas, laiką atiduok tiems žmonėms, nebūtinai pinigus
ar duoną. Tai konkretus paraginimas – pasaulis laukia
iš mūsų konkrečių meilės darbų. Grįždamas prie kuni
gų, prie savęs, sakyčiau, kad mes irgi dovanai gavome,
dovanai turime ir duoti, tai mūsų pašaukimas. Mūsų
kunigystė yra dovana, kurią Dievas mums davė, ir
mes turime tuo dalytis, duoti dovanai ir kitiems, kad
netaptume tik kokios institucijos valdininkėliais. Tai
pritaikau ir sau.
Dėkoju Jūsų Eminencijai už ilgą, išsamų pokalbį ir
linkiu ateinantį vyskupavimo Vilniuje dešimtmetį išvysti
daug naujų savo darbo vaisių.
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Busho doktrina
Kęstutis K. Girnius

Savo pirmame metiniame pranešime
sausio 29 d. JAV prezidentas Geor
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, siekiančios paga
minti masinio naikinimo ginklų.
Busho 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 Brežnevas suteikė Maskvai teisę
„ginti“ socializmą Rytų Europ oje.
Bushas nenurodė jokių geografinių
apribojimų.
Panašų susirūpinimą kelia Busho
vyriausybės politikos vienašališkumas
ir polinkis nepaisyti pasaulio visuo
menės ir tarptautinių konvencijų.
Vašingtonas atsisakė pasirašyti Kioto
protokolą dėl gamtosaugos, nutraukė
antibalistinių raketų sutartį, savava
liškai interpretuoja Ženevos konvenciją
dėl karo belaisvių priežiūros. Ne
pasitvirtino po rugsėjo 11-osios 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
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sąjungininkų, kaip buvo varžomas per
Kosovo karą.
Europos šalių kantrybė išseko. Kas
buvo sakoma privačiai, dabar skelbia
ma viešai. Prancūzijos užsienio reikalų
ministras Hubertas Vedrinas pava
dino JAV politiką primityvoka ir „su
vedančia 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
reikalams Chrisas Pattenas paragino
JAV nepasiduoti vienašaliams ir au
toritariniams polinkiams. Po kelių
dienų reaguodamas į JAV valstybės
sekretoriaus Colino Powello prie
kaištą, kad jis esą per daug susijau
dinęs, Pattenas, laikomas dideliu
JAV draugu, sugriežtino savo kritiką.
Sėkmė Afganistane esą sustiprino
JAV valdžios 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 nerimą,
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 užsienio
politikos patirties, yra pasidavęs kar
ingai nusiteikusių aukštų pareigūnų,
tarp jų viceprezidento Chaney’o, gyny
bos ministro Rumsfeldo ir patarėjos
valstybės saugumo klausimais Rice,
įtakai. Ši trijulė linkusi pasaulį piešti
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
kavertiškumas – visa
tai šių šalių vidaus
reikalai, kurių nei
JAV, nei Europa
neišspręs. Bet neapy
kantos nukreipimas
į JAV susijęs su JAV
užsienio politika, la
biausiai su parama
Izraeliui kovoje su palestin ieč iais.
Musulmonai, ir ne tik musulmonai,
mano, kad JAV yra perdėm šališkos.
Jeigu teroristai nirštų vien dėl to, kad
JAV, prezidento Busho žodžiais, yra
laisvę mylinti demokratija, tai į jų
taikiklį turėtų patekti ir Šveicarija bei
Švedija, kurios nemažiau myli laisvę
ir demokratiją. Ta pati JAV galia,
skatinanti Vašingtoną vienašališkai
elgtis, kursto neapykantą musulmonų
šalyse. Ir sunku suprasti, kodėl JAV
negali šito pripažinti.
Dar per anksti suprasti, ko Bushas
siekia savo doktrina. Esama trijų
galimybių. Pirma, JAV tikrai įsitiki
nus ios, jog blogio ašies šalys kelia
pavojų pasaulio ir JAV saugumui, tad
Vašingtonas ketina joms smogti, jei jos
nepatenkins JAV reikalavimų. Antra,
savo karinga retorika Jungtinės Val
stijos stengiasi šias šalis įbauginti ir
priversti jas daryti nuolaidų, kurių
jos kitaip nedarytų. JAV antpuolio
galimybė turėtų priversti kiekvieną
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
Talibano karius ir stengiasi įtikinti
Eur op os šalis, jog JAV priekaištai
nepagrįsti. Trečia, karinga retorika
s kir iama amerikiečiams, siekiant
sustiprinti jų paramą vyriausybės
veiksmams bei laimėti balų Bushui ir
respublikonų partijai prieš Kongreso
rudens rinkimus. Neatmestina gali
mybė, kad JAV valdžia pati nežino,
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
gininkų 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 11-osios
įvykiai akivaizdžiai atskleidė JAV
žvalgybos trūkumus, kurių nebus
galima pašalinti net per kelerius me
tus. Vašingtonas turės pasikliauti savo
sąjungininkų ir kitų šalių žvalgybos ir
policijos 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 11-osios 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 Iraką
ar kitą šalį, jų geras vardas ir tolesnė
kova su terorizmu smarkiai nuken
tėtų. Vidaus politikos sumetimais
arabų šalys būtų priverstos nusigręžti
nuo JAV, o ir Europos šalys šiek tiek
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atsiribotų. Net ir kuklus atsiriboji
mas – rečiau dalijamasi žvalg yb os
duomenimis, įtariami teroristai van
giau stebimi policijos – turėtų rimtų
pasekmių JAV pastangoms išaiškinti
teroristų lizdus. Šitokio atsiribojimo
galimybė nėra iš piršto išlaužta. Kelios
Europos šalys įspėjo, kad jos neišduos
įtariamų teroristų, jei Vašingtonas
nelaiduos jų teisių gerbimo. Vietos
advokatai atkakliai spaudžia Anglijos
ir Australijos vyriausybes ryžtingiau
ginti JAV nelaisvėje laikomus savo
piliečius.
Patys amerikiečiai supranta,
kad griežta bekompromisė linija
nėra visada veiksmingiausia. Kinta
Vašingtono nuostatos dėl Kuboje
laikomų belaisvių. Iš pradžių buvo
tvirtai teigiama, 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 nurodydamas, 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 Gaddis as įtikinamai argu
mentuoja, jog pokario metais iš prin
cipo skyrėsi JAV ir Sovietų Sąjungos
požiūris į sąjungininkus ir klientus.
Amerikiečiai savo santykiuose su
vakarų europiečiais vadovavosi savo
įprastomis politinės kultūros normo
mis, siekdami susitarimo derybomis,
nuolaidomis bei kompromisais. Nesu
tarimai ir pasipriešin im as nebuvo
laikomi išdavyste. NATO kūrimas
buvo bendra amerikiečių ir europiečių
iniciatyva, Vašingtonas skatino Eu
ropos integraciją, nebijodamas, kad
taip sukurs sau varžovą. Sovietų
Sąjunga Rytų Europoje elgėsi kaip
namie. Opozicija buvo triuškinama,
iniciatyva laikoma erez ija, gyven
tojai engiami. Gyventojų gera valia
buvo svarbus JAV karinės galios
papildymas, vertas daugiau neg u

kelios divizijos. Būtų ironiška, jei JAV
dabar netektų geros valios, kadangi
santykiuose su draugais jos nus i
gręžia nuo savo pamatinių politinių
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
Aukšč iausiasis 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 nuvertė
Irano vyriausybę, o ne atvirkščiai.
Neužmirština tai, jog tarptautinė teisė
nesuteikia jokiai valstybei teisės savo
nuožiūra pažeisti kitos suverenitetą.
Nors JTO nėra itin veiksminga ir ke
lianti didelį pasitikėjimą, ji vienintelė
įgaliota daryti tok ius sprend imus.
Galima numatyti aplinkybes, kuri
omis būtų neatsakinga palikti šalies
likimą jos rankose, bet tos aplinkybės
dar neegzistuoj a. Net tada reikėtų
laimėti bent stambios tarptautinės
visuomenės dalies pritarimą. Deja,
Busho vyriausybė net nemėgina
įtikinti savo tikrųjų draugų.
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tema: islamo iššūkis?

Prancūzų intelektualai rugsėjo
11-osios akivaizdoje
Nijolė Keršytė

Vartant prancūzų spaudą ir lyginant
ją su lietuviškąja, visai nesunku de
mask uot i sen ą mit ą apie skirt um ą
tarp Vak ar ų int el ekt ua l ų ir Ryt ų
Europos bei Rusijos inteligentų, – esą
intelektualai užsidarę akademiniame
abstrakčių teorijų pasaulyje, atsieta
me nuo politinės ir socialinės realybės,
o inteligentai angažuojasi savo idėjoms
ir gin a jas pač ia sav o egz ist encij a.
Tiesa, galima būtų manyti, kad poso
vietinėje Europoje šis „Vakarų–Rytų“
skirtumas išnyko, tačiau jis, atrodo,
vis dėlto išliko, tik skiriamieji nariai
paradoksaliai apsikeitė vietomis.
Ypač šis skirtumas akivaizdus po
rugsėjo 11-osios. Lietuviškoje spaudoje
pasirodo arba folklorui prilygstantis
privatus diskursas (liudytojų prisimi
nimai, įspūdžiai, išpažintys), arba ofi
cialiąją, valdžios poziciją išreiškiantis
ideologinis diskursas. Išnykę bet kokie
lietuvių inteligentijos sąmoningumo
pėdsakai, beveik nelikę vietos kriti
nei, analitinei, profesionaliai minčiai,
juolab kontroversijai ar polemikai. O
paėmę vieną, bene rimčiausią prancū
zų dienraštį Le Monde ir pavartę jo nu
merius nuo 2001 m. rugsėjo pabaigos
iki 2002 m. sausio pabaigos, išvysime
ne tik rimt ų anal it in ių straipsn ių
užsienio politikos, musulmonų kul
tūros bei religijos ir kt. temomis, bet
ir nenutrūkstančias diskusijas tarp
prancūzų, amerikiečių mokslininkų,
rašytojų, filosofų. Iš šių intelektualų
rašinių aiškiai matyti, kad rugsėjo
11-osios įvyk į bei su juo išk il us ias
problemas jie priima kaip tiesiogiai
lieč ianč ias juos pač ius ir reik al au
jančias išsakyti savo kaip intelektu
alo, piliečio poziciją. Atsikartojančios
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užuominos bei sąsajos rodo, kad lygiai
taip pat buvo reaguojama į Vietnamo,
Persijos įlankos, Jugoslavijos karą ar
į tebevykstantį konfliktą tarp Izraelio
ir Palestinos. Tiesa, ankstesnių karų,
konfliktų, suiručių fone rugsėjo 11-oji
yra išimtinis įvykis. Ir ne tik todėl,
kad tai pirmasis „simbolinis įvykis,
turintis globalų mastą“ (Baudrillard),
bet ir todėl, kad jis sudrebina vakarie
tiškos tapatybės pagrindus. Kaip tik
todėl dauguma prancūzų intelektua
lų straipsnių, kad ir kokie skirtingi
jie būtų savo stiliumi ar ideologiniu
angažuotumu, persmelkti ne tik rū
pesčio pasauliu, bet ir klausimo apie
save pasaulyje: kas, su kuo ir prieš
ką aš esu.
Por eik is iš nauj o apib rėžt i sav o
užimamą poziciją kyla nebūtinai iš
tiesioginio santykio su įvykiu, nes tokį
santykį teturėjo labai mažai žmonių.
Jis dažnai kyla kaip antrinė reakci
ja, t. y. reakcija ne į patį įvykį, bet į
tai, kaip jį interpretuoja, komentuo
ja, reflektuoja kiti. Dėl paties įvykio
kaip įvykio reikšmės dauguma net ir
priešingose stovyklose esančių inte
lektualų sutaria: tai daugybės nekaltų
žmonių žūtis. Tačiau jie nesutaria dėl
to, kaip tai reikėtų interpretuoti kitų
įvykių eigoje, arba kaip šį pertrūkį
reikėtų įrašyti į visą laiko trukmę.
Tad įvykio bei vyksmo interpretacijos
gimsta ne vien iš tiesioginio santykio
su tikrove, su tuo, kas buvo ar yra,
bet ir iš santykio su kitų (ar kitomis)
interpretacijomis, su tuo, kas apie tai
sakoma. Čia skelbiamas Baudrillard’o
straipsnis nusėtas citatų, liudijančių,
jog tai poleminis dialogas su kitais
pasisakymais bei pareiškimais.

Prancūzų bei amerikiečių intelektu
alų straipsniai išsidėsto plačioje ska
lėje, kurios kraštutinius polius būtų
galima pavadinti kovingos euforijos ir
kritinės disforijos stovyklomis.
Kovingos euforijos poliuje susitelkę
straipsniai pritaria oficialiajam ideo
log in iam disk urs ui, skelb ianč iam
negailestingą karą „terorizmui“, kaip
vienareikšmiam „Blogio“ įsikūnijimui,
pamynusiam visus idealus bei ver
tybes, kuriais, pasak Baudrillard’o,
„didžiavosi Vakarų pasaulis ir kuriais
jis giriasi, siekdamas paveikti likusį
pasaulį“, ir atitinkamai reiškia atvirą
ar užslėptą panieką „kitokiam“ pa
sauliui („jokia ideologija nėra labiau
atsilikusi už islamą“, „islamo religija
– tai grįžimas į laukinių būvį“ – Re
deker, R., „Le discours de la cécité
volontaire“; „Siurrealistų ideologija
be paliovos linkėjo mirties jų požiūriu
materialistinei ir bevaisei Amerikai ir
laukė dvasines vertybes išsaugojusių
Rytų triumfo. [...] Pradedant Foucault
žav ėj im us i Iran o ‘rev ol iuc ij a’, bai
giant... talibų akivaizdoje sutrikusiu
Baudrillard’u, trys intelektualų kartos
užaugo maitindamosis siurrealistų
pien u“ – Clair, J., „Le surréalism e
et la démoralisation de l’Occident“,
2001 11 22).
Kritinės disforijos poliui priklauso
ne tik prancūzų, bet ir kai kurių garsių
amerikiečių intelektualų (rašytojos bei
eseistės Sontag, kalbininko Chomsky)
straipsniai. Juose smerkiamas tero
ristinis aktas, bet kartu kritikuojama
JAV politika, vienaip ar kitaip paska
tinusi šį aktą ir dabar vykdoma kaip
atsakas į jį („simpatija aukoms – taip;
amerikiečių valdžiai, kuri mėgina su
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žaisti aukų jausmais, taip siekdama
įteisinti savo politiką, ir kuri ketina
vėl pažeisti tarptautinę teisę – ne“ –
Bricmont, J.,  „Quelques questions а
l’empire et aux autres“, 2001 09 27).
Kviečiama politinei, o ne teroristinei
kovai prieš kultūrinį, ekonominį ir
ypač karinį JAV viešpatavimą. 113
prancūzų intelektualų pasirašo petici
ją prieš „imperialistinį kryžiaus žygį“
(2001 10 21–22). Čia telkiasi kairiųjų
pažiūrų intelektualai, antiglobalistai,
pacifistai, antikapitalistai. Kaip tik dėl
to jų priešininkai šaukia: „antiame
rikanizmas – tai dar vienas kvailių
socializmas“ (2001 12 21); „šiuolaikinė
islamofilija – tai vakarykštė sovietofi
lija“ (2001 11 22).
Esama straipsnių, mėginančių ap
mąstyti šių „stovyklų“ susidūrimą ir
svarstančių priežastis, dėl kurių pran
cūzai, palyginti su kitais europiečiais,
jaučia didžiausią priešiškumą JAV.
Tačiau vargu ar tikslu kalbėti apie
proamerikanizmo ir antiamerikaniz
mo priešpriešą, lygiai kaip netikslinga
dabartinį konfliktą vadinti civiliza
cijų ar religijų susidūrimu. Veikiau
reikėtų kalbėti apie demokratiniame
pas aul yj e įsiv iešp at auj anč ios prie
vartos sistemos kritiką, Prancūzijoje
gyvuojančią nuo 1968 m. įvykių. Ji
buvo lyg ir prislopusi, bet paskutiniu
metu atsinaujina, įgavusi kitus (pvz.,
antiglobalizmo) pavidalus.
Iš visų straipsnių pasirinktas Baud
rill ard’o tekst as nea bej ot in ai art i
mesnis antrajam – „kritinės disfori
jos“ – poliui, tačiau čia išsiskiria savo
rad ik al um u, jį suv ok iant dvej op a
prasme: kaip pažiūrų kraštutinumą ir
kaip siekimą užčiuopti pačias dalyko
„šaknis“, jo esmę. Prancūzų filosofas
atsisako smerkiančios ar kaltinančios
pozicijos, ir dėl to jo straipsnis prieši
ninkų paskelbiamas „terorizmo apolo
gija“, išreiškiančia „visiškai tradicinį
prancūzų inteligentijos nesugebėjimą
pripažinti, kad egz ist uoj a vert yb ių
hierarchija ir kad remtis morale nėra
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negarbinga“ (Minc, A., „Le terrorisme
de l’esprit“, 2001 11 07). Baudrillard’o
uždavinys – demaskuoti kai kurias
sąvokas bei priešpriešas ir dekonst
ruoti jų slepiamą prievartos mašiną.
Šalia regimos terorizmo prievartos
egzistuoja užsimaskavusi politinės,
ekon om in ės, teis in ės sist em os, vis
labiau įsiviešpataujančios pasaulyje,
prievarta, netiesiogiai įteisinta kaip
„ger as is“, „saug um ą gar ant uoj an
tis“ teroras. Šia prasme Baudrillar
d’as tęsia XX a. antros pusės prancūzų
postmodernistinės filosofijos tradiciją
(Levinas, Foucault, Deleuze, Derrida,
Barthes), parodžiusią, kad Vakarų
teoriniame, ideologiniame diskurse
savastis, tapatybė, verčių sistema api
būdinama kaip Gėris, protas, teisin
gumas, civilizacija, progresas, o Kitas
(kad ir kas tai būtų – kita kultūra,
religija, mąstymo sistema) visuomet
apibrėžiamas kaip Blogis, beprotybė,
nusikaltimas, laukiniškumas, regre
sas. Vakarietiškas mąstymas užima
„dieviškos visagalybės ir absoliutaus
moralinio teisėtumo poziciją“, Kitą
visuomet paversdamas velniu, šėtonu
ir konfliktus su juo pateikdamas kaip
man ic hėj in ę Gėr io kov ą su Blog iu.
Santykis su „išore“ nusakomas kaip
kitybės neigimo santykis (nes JAV esą
įkūnija sektiną idealą), ryškiausiai
iškylantis tokiose deklaracijose kaip
„visi yra amerikiečiai“, arba „kas ne su
mumis, tas prieš mus“. Baudrillard’as
taikliai pastebi, kad visi Kito veiksmai
interpretuojami pagal vakarietiško
mąstymo – tapatybės arba ekonomi
nę – log ik ą („priež ast is, įrod ym as,
tiesa, atpildas, tikslas bei priemonės
yra tipiškai vakarietiško skaičiavi
mo forma. Net mirtį mes vertiname
naudos mokesčiais, kokybės/kainos
santykio ribose“).
Nor int „sup rast i Blog į“, sup rast i
tos baisingos kitybės logiką, „reikia
atitrūkti nuo mūsų vakarietiškos žiū
ros“ (Baudrillard), nes „pats beprotiš
kumas [déraison] turi savo priežastis

[raisons]“ (Bensaïïd, D.; Pelletier, W.,
„Dieu, que ces guerres sont saintes!“,
2001 11 22), kur ios protui [raison]
nežinomos, kaip pridurtų Pascalis.
Atlikdamas tradicinį dekonstravimo
veiksmą, Baudrillard’as parodo, kad
Kitas yra ne išorinis, bet Tam pačiam,
mūsų tapatybei, priklausantis, mūsų
viduje esantis Kitas. Tad tikrasis konf
liktas vyksta ne su išoriniu priešu, bet
pačios sistemos viduje, nes tiesioginė
kov a su sist em a neį man om a („Tai,
kad gal ios įsig al ėj im as sus tipr in a
valią ją sugriauti, yra visai logiška ir
nepermaldaujama“). Vidinis pasiprie
šinimas sistemos prievartai vyksta
įvairiose plotmėse. Realiai – teroristų
veiksm uos e, kur ie asim il iuoj asi su
sistema vien tam, kad ją apverstų ir
atgręžtų prieš save pačią, sugriautų iš
vidaus jos pačios priemonėmis. Virtu
aliai jis veikia tai sistemai priklausan
čių žmonių sąmonėse kaip užslėptas
jų geismas, iškylantis vaizduotės pa
vidalais (kino filmais, internetiniais
žaidimais). Be abejo, ne visi nori pri
sipažinti turį tokį slapto nusikaltėlio
sąm oning um ą, – „tai vakariet iškai
sąžinei nepriimtina“, – tačiau reakci
ja į ter or ist ų išp uol į, „vis as blog io
egzorcizmo kontrafobinis kliedesys“,
visos saugumo priemonės, kuriomis
kiekvienas įtariamas kaip potencia
lus teror ist as, vis as tuoj pat kil ęs
„inform at ik os, biol og in is, juodl ig ės
ir gandų terorizmas“ tik patvirtina,
kad teroristinė kitybė glūdi pačioje
vakarietiškoje sąmonėje kaip svajo
nė apie „hegemoniją įgavusios galios
sugriovimą“.
Kai kurie ženklai rodo, kad Lietuvo
je dar labai gaji baudžiavinė sąmonė,
mat vakarietiškos sistemos prievarta
vadinama „pasitikėjimo gestu“ „pasau
lio valdovei“ („Tedaro Amerika, kaip
jai atrodo geriau. Tevadovauja“ – Va
reik is, E., „Nebaigti projektai“, in:
NŽ-A, 2002, Nr. 1–2, p. 21). Tačiau gal
kam nors iš mūsų bus suprantamas ir
prancūziškas maištas?
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Mums jau teko susidurti su pasauliniais įvykiais – pra
dedant princesės Dianos mirtimi, baigiant futbolo pa
saulio čempionatu – arba su realios prievartos įvykiais,
genocidiniais karais. Tačiau mums niekuomet neteko
susidurti su jokiu simboliniu įvykiu, turinčiu globalų
mastą, t. y. ne tik paplitusiu visame pasaulyje, bet ir
žlugdančiu pačią globalizaciją. Per stagnaciją, prasidė
jusią nuo 1990 m., tęsėsi „įvykių streikas“ (pasinaudojant
argentiniečių rašytojo Macedoni Fernandezo pasakymu).
Ką gi, streikas pasibaigė. Įvykiai liovėsi streikavę. Ir
per pasikėsinimą į Niujorką bei Pasaulio prekybos cen
trą mes netgi susidūrėme su absoliučiu įvykiu, su visų
įvykių „motina“, su grynuoju įvykiu, kuriame susikon
centruoja visi niekada neįvykę įvykiai.
Šiuo įvykiu aukštyn kojom apverčiamas visas istorijos
bei galios [puissance] žaidimas, be to, apverčiamos ir
tyrimo sąlygos. Nereikia skubėti. Nes įvykiams nusisto
vint, reikia numatyti į priekį ir judėti greičiau už juos.
O kai jie šitaip paspartėja, reikia judėti lėčiau. Tačiau
vis dėlto nereikia leisti, kad būtumėm palaidoti po įvai
rių kalbų šūsnimis ir karo debesimis, reikia išsaugoti
nepaliestą nepamirštamų vaizdų švytėjimą.
Visose kalbose bei komentaruose galima matyti mil
žinišką reakciją į patį įvykį ir jo žavėjimą, tarsi tai būtų
išsivadavimas iš slapto polinkio, kuris buvo išstumtas
į pasąmonę ir dabar iškilo priešais sąmonę. Moralinis
pasmerkimas, šventoji sąjunga prieš terorizmą prilygs
ta neįtikėtinam džiūgavimui, matant šios pasaulinės
supergalios sugriovimą, maža to, matant, kaip ji tam
tikra prasme sugriauna pati save, nusižudo visu savo
grožiu. Nes kaip tik ši nepakeliama galia sukurstė visą
šią pasaulio įkvėptą prievartą, tad ir visą šią teroristi

Jean baudrillard (g. 1929) – sociologas ir filosofas. Nuo
1966 m. dėsto Paryžiaus X universitete. Svarbesnieji veikalai:
Le Syst è me des Objets: la consommation des signes, Paris:
Gallimard, 1968; La Société de Consommation: ses mythes et
ses structures, Paris: S. G. P. P., 1970; L’Échange symbolique
et la mort; Paris: Gallimard, 1976; La Transparence du mal:
Essai sur les phénomè nes extre^ mes. Paris: Galilée, 1990. Iš
prancūzų k. („L’esprit du terrorisme“, in: Le Monde, 2001 11
02) vertė Nijolė Keršytė.
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nę vaizduotę, kuri mums nežinant glūdi kiekviename
mūsų.
Tai, kad mes svajojome apie šį įvykį, kad visi be išim
ties apie tai svajojo, – nes niekas negali nesvajoti apie
tokią hegemoniją įgavusios galios sugriovimą, – visa tai
vakarietiškai sąžinei nepriimtina, tačiau tai vis dėlto
faktas, ir jis kaip tik prilygsta patetiškai prievartai visų
tų kalbų, kurios nori jį panaikinti.
Kalbant radikaliai, jie tai padarė, tačiau mes to no
rėjome. Jeigu į tai neatsižvelgiama, įvykis netenka
simbolinio matmens, tuomet jis yra tiesiog nelaimingas
atsitikimas, visiškai arbitralus veiksmas, žudikiška
fantasmagorija kelių fanatikų, kuriuos pakaktų su
naikinti. O mes gerai žinome, kad taip nėra. Iš čia kyla
visas blogio egzorcizmo kontrafobinis kliedesys, mat jis
yra štai čia, visur, tas miglotas geismo objektas1. Be šio
vidinio bendrininkavimo įvykis nebūtų turėjęs tokio
atgarsio, o per savo simbolinę strategiją teroristai, be
abejo, žino, kad gali kliautis šiuo bendrininkavimu, dėl
kurio niekas nedrįsta prisipažinti.
Tai gerokai pranoksta neapykantą, kurią viešpatau
jančiai pasaulinei galiai jaučia skurdžiai ir išnaudo
jamieji, tie, kurie pateko į blogąją pasaulinės tvarkos
pusę. Mat šis klastingas geismas glūdi pačioje širdyje
tų, kurie dalijasi tos galios teikiamais pranašumais.
Alergija bet kokiai galutinei tvarkai, bet kokiai galutinei
galiai, laimė, yra universali, o abu Pasaulio prekybos
centro bokštai savo dvyniška būtimi tobulai ir įkūnijo
tą galutinę tvarką.
Nereikia mirties ar griovimo instinkto, netgi perver
sijos poveikio. Tai, kad galios įsigalėjimas sustiprina
valią ją sugriauti, yra logiška ir nepermaldaujama. Ir
ji yra savo pačios sugriovimo bendrininkė. Kai sugriuvo
abu bokštai, tai darė įspūdį, tarsi jų savižudybė atliepė
savižudiškų lėktuvų savižudybę. Buvo sakoma: „Dievas
pats sau negali paskelbti karo“. O vis dėlto gali. Dievo
poziciją (dieviškos visagalybės ir absoliutaus moralinio
teisėtumo poziciją) užėmę Vakarai tampa savižudiški
ir skelbia karą sau patiems.
Nesuskaičiuojama daugybė katastrofinių filmų liudija
1
Aliuzija į Luiso Buñuelio filmą „Tas miglotas geismo objektas“
(vert. past.).
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apie šį fantazmą, kurį jie, aišku, užkeikia, padedami
vaizdo, visa tai panardindami į specialiuosius efektus.
Tačiau universalus potraukis tokiems filmams, prilygs
tantis pornografiniam potraukiui, parodo, kad perėjimas
prie veiksmo visuomet yra čia pat – nedrąsus bandymas
paneigti visą sistemą yra juo stipresnis, juo labiau ji
tampa tobula ar visagale.
Beje, visai tikėtina, kad teroristai (ne daugiau negu
ekspertai!) nenumatė Bokštų Dvynių sugriuvimo, kuris
daug labiau negu Pentagono puolimas buvo pats stip
riausias simbolinis smūgis. Simbolinis visos sistemos
sugriovimas įvyko per nenumatytą bendrininkavimą,
tarsi sugriūdami patys iš savęs, nusižudydami, bokštai
įsitraukė į žaidimą, idant užbaigtų įvykį.
Tam tikra prasme kaip tik sistema dėl vidinio sa
vo trapumo padeda pirminiam veiksmui. Juo labiau
sistema koncentruojama visame pasaulyje, kraštuti
niu atveju sudarydama vienintelį tinklą, juo labiau ji
tampa pažeidžiama vieninteliame taške (štai vienas
vienintelis filipiniečių hakeris, pasinaudodamas por
tatyviniu kompiuteriu, sugebėjo paleisti virusą I love
you, apėjusį visą pasaulį ir suniokojusį ištisus tinklus).
Šiuo atveju esama aštuoniolikos kamikadzių, kurie,
pasinaudodami absoliučiu mirties ginklu, padaugintu
technologinio efektyvumo, išprovokuoja katastrofinį
globalų procesą.
Kai pasaulinė galia šitaip monopolizuoja situaciją,
kai technokratinė mašinerija bei vienintelis mąstymas
neįtikėtinai sukondensuoja visas funkcijas, koks dar
kitas kelias įmanomas be teroristinio situac ijos perkė
limo [transfert]? Juk pati sistema sukūrė objektyvias
šios atsakomosios prievartos sąlygas. Surinkdama Ki
tam visas kortas, sistema jį priverčia pakeisti žaidimo
taisykles. O naujosios taisyklės yra žiaurios, nes tai,
kas statoma ant kortos – žiauru. Sistemai, kurios ga
lios perteklius meta neišsprendžiamą iššūkį, teroristai
atsako galutiniu nebepamainomu veiksmu. Terorizmas
– tai veiksmas, visuotinės mainų sistemos viduje atsta
tantis neredukuojamą vienatinumą. Visi vienatinumai
(rūšys, individai, kultūros), už vienintelės galios valdo
mos pasaulinės cirkuliacijos įvedimą turėję sumokėti
savo pačių mirtimi, šiandien atkeršija šiuo teroristiniu
situacijos perkėlimu.
Teroras prieš terorą – už viso to nebėra jokios ideolo
gijos. Nuo šiol esame toli nuo ideologijos bei politikos.
Jokia ideologija, jokia priežastis (netgi islamiškoji)
negali paaiškinti terorą maitinančios energijos. Juo
siekiama net nebe pakeisti pasaulį, bet, kaip savo laiku
tai darė erezijos, jį radikalizuoti per pasiaukojimą, tuo
tarpu sistema siekia jį realizuoti per jėgą.
Terorizmas, kaip ir virusas, yra visur. Egzistuoja
pasaulinio terorizmo plitimas, jis yra tarsi viešpatau
jančios sistemos šešėlis, visur pasirengęs nubusti kaip
antrininkas. Nebėra jį atskirti leidžiančios demarka
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cinės linijos, jis yra pačioje su juo kovojančios kultūros
viduje, o matomas įskilimas (ir neapykanta), pasau
linėje plotmėje supriešinantis išnaudojamuosius bei
nepakankamai išsivysčiusiuosius su Vakarų pasauliu,
paslapčia sutampa su vidiniu viešpataujančios siste
mos įskilimu. Ši sistema gali pasipriešinti bet kokiam
matomam antagonizmui. Bet prieš virusinės sistemos
„kitą“, – tarsi kiekvienas viešpatavimo mechanizmas
išskirtų antikūnį, savo paties išnykimo fermentą, – prieš
šią kone automatiško jos galios apvertimo [rйversion]
formą sistema nieko negali padaryti. Ir terorizmas
yra šio tylaus apvertimo banga, kylanti po stipraus
susidūrimo.
Taigi tai nėra koks nors civilizacijų ar religijų susidū
rimas, ir tai gerokai pranoksta islamą bei Ameriką, ties
kuriais mėginama sukoncentruoti konfliktą, siekiant
sukurti iliuziją, kad čia vyksta matoma priešprieša ir
prievartinis atsiskyrimas. Iš tiesų čia vyksta funda
mentalus antagonizmas, kuris per Amerikos (Amerika
galbūt yra epicentras, tačiau anaiptol ne vienintelis
globalizacijos įsikūnijimas) ir islamo vaizdinius žymi
triumfuojančią globalizaciją, kovojančią su savimi pačia.
Šia prasme galima kalbėti ir apie pasaulinį karą, bet ne
apie trečiąjį,o apie ketvirtąjį ir vienintelį tikrai pasau
linį karą, nes čia ant kortos statoma pati globalizacija.
Du pirmieji pasauliniai karai atitiko klasikinį karo
įvaizdį. Pirmasis karas panaikino Europos dominavimą
bei kolonijinę erą. Antrasis – nacizmą. Trečiasis, vykęs
kaip Šaltasis karas ir grėsmės kėlimas, sunaikino ko
munizmą. Einant nuo vieno karo prie kito, kiekvieną
kartą buvo artėjama prie vienintelės pasaulio tvarkos.
Šiandien ši tvarka, virtualiai užbaigta, kovoja su visur
paties globalizmo viduje per dabartinius sukrėtimus
išplitusiomis antagonistinėmis jėgomis. Visų ląstelių,
visų vienatinumų, kurie maištingai sukyla kaip anti
kūniai, susiskaidymo karas. Tai tokia nesuvokiama
priešprieša, kad kartkartėmis reikia mėginti gelbėti
karo idėją, naudojantis vaizdingomis [spectaculaires]
inscenizacijomis – tokiomis kaip Persų įlankos arba
šiandienė Afganistano. Tačiau ketvirtasis pasaulinis
karas vyksta kitur. Jis yra tai, kas persekioja visą pasau
linę tvarką,hegemonišką viešpatavimą – jeigu islamas
viešpatautų pasaulyje, terorizmas sukiltų prieš Islamą.
Nes pats pasaulis priešinasi globalizacijai.
Terorizmas – antimoralus. Pasaulio prekybos cen
tro įvykis, tas simbolinis iššūkis – antimoralus, ir jis
atitinka globalizmą, kuris pats yra antimoralus. Tad
ir mes būkime antimoralūs ir, jeigu norime čia ką nors
suprasti, pažvelkime anapus Gėrio ir Blogio. Bent kar
tą susidūrę su įvykiu, metančiu iššūkį ne tik moralei,
bet ir bet kokiai interpretacijos formai, pamėginkime
suprasti Blogį. Lemiamas momentas glūdi Vakarų fi
losofijos, arba Apšvietos filosofijos, nustatomos Gėrio
ir Blogio santykio prasmės visiškoje priešybėje. Mes
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bei privilegijuotiesiems, turintiems visišką komfortą).
naiviai tikime, kad Gėrio pažanga, jo įsigalėjimas vi
Pamatinis įvykis yra tas, kad teroristai liovėsi visiškai
sose srityse (mokslai, technika, demokratija, žmogaus
bergždžiai žudytis, jie savo mirtį panaudoja veiksmingai
teisės) atitinka Blogio sutriuškinimą. Niekas, atrodo,
puldami, remdamiesi strategine intuicija – paprasčiau
nesuprato, kad Gėris ir Blogis įsigali tuo pat metu ir tuo
sia intuicija dėl nepaprasto priešininko trapumo, dėl
pačiu judesiu. Vieno iš jų triumfas kito nepanaikina,
veikiau priešingai. Blogis metafizikoje
laikomas atsitiktine nesėkme, tačiau ši
aksioma, iš kurios kyla visos manichė
jistinės Gėrio kovos su Blogiu formos,
yra iliuzinė. Gėris nesumažina Blogio ir,
beje, jo neapverčia: jie vienas į kitą ne
redukuojami, o jų ryšys neišrišamas. Iš
esmės Gėris galėtų sužlugdyti Blogį tik
atsisakydamas būti Gėriu, nes pasisa
vindamas pasaulinį galios monopolį, jis
sykiu paskatina atitinkamos prievartos
ugningą sugrįžimą.
Tradiciniame universume dar egzista
vo Gėrio ir Blogio stabilumas, susidaran
tis dėl dialektinio ryšio, kuris į gera ar į
bloga užtikrindavo moralinio universu
mo įtampą bei pusiausvyrą, – panašiai
kaip dvie jų gal ių priešp rieš a Šalt oj o
karo metu užtikrindavo pusiausvyrą.
Tad vienas nedominavo kito atžvilgiu.
Fritz Koenig. Sfera, New York, 2001. Tomo Vyšniausko nuotrauka
Šis stabilumas nutraukiamas, kai tik
įvykst a vis išk a Gėr io ekst rap ol iacij a
sistemos, pasiekusios kone visišką tobulybę ir vienu
(pozityvumo hegemonija bet kokios negatyvumo formos
ypu pažeidžiamos mažiausios kibirkšties. Jiems pavy
atžvilgiu, mirties, bet kokios įsigalėjusios priešiškos
ko savo mirtį paversti absoliučiu ginklu prieš sistemą,
jėgos išstūmimas – visiškas Gėrio vertybių triumfas).
kuri gyvuoja per mirties išstūmimą ir kurios idealas
Nuo šios akimirkos prarandama pusiausvyra, ir tuo
yra mirties nebuvimas. Kiekviena sistema, kurioje nėra
met Blogis tarsi atgauna nematomą autonomiją, nuo
jokios mirties – iš esmės nesanti sistema. Ir bet kokios
šiol plėtodamasis nuolat kintančiais ar nežinomais
grėsmės kėlimo bei griovimo priemonės nieko negali
pavidalais.
prieš priešą, savo mirtį iš karto pavertusį kontrpuolimo
Išsaugant visas proporcijas, čia iš dalies kaip pavyz
ginklu. „Amerikiečių bombardavimai nieko nereiškia!
dys tiktų tai, kas atsitiko politinėje sąrangoje išnykus
Mūsų žmonės lygiai taip pat nori mirti, kaip amerikie
komunizmui ir visame pasaulyje triumfavus libera
čiai – gyventi!“ Iš čia randasi 7000 žuvusiųjų, vienu
liajai galiai: kaip tik tuomet išniro fantominis priešas,
ypu užgriuvusių sistemą, kurioje nėra jokios mirties,
plintantis visoje planetoje, visur įsiskverbiantis kaip
nelygiavertiškumas.
vir us as, pras is kverb iant is pro vis us gal ios plyš ius.
Taigi čia viskas pastatyta ant mirties kortos – ne tik
Islamas. Tačiau islamas viso labo yra šio antagoniz
brutalus mirties įsiveržimas tiesiogiai, realiu momentu,
mo kristalizacijos judantis frontas. Šis antagonizmas
bet ir daugiau negu realios – simbolinės bei pasiauko
egzistuoja visur, jis egzistuoja kiekviename iš mūsų.
jančios mirties įsiveržimas, kitaip sakant, absoliutus
Taigi teroras prieš terorą. Tačiau asimetriškas teroras.
ir neatšaukiamas įvykis.
Ir kaip tik ši asimetrija pasaulinę visagalybę palieka
Tokia yra terorizmo dvasia.
visiškai nuginkluotą. Kovodama pati su savimi, ji gali
Niekada neatakuoti sistemos galios santykių ribo
tik pasiduoti savai jėgų santykių logikai, bet negali
se. Tokia ataka būtų vaizduotės (revoliucijos) sritis,
žaisti simbolinio iššūkio bei mirties erdvėje, apie kurią
primetama pačios sistemos, gyvuojančios vien iš to,
ji neturi jokio supratimo, nes išbraukė ją iš savo pačios
kad nuolat priverčia ją atakuojančius kautis realybės
kultūros.
erdvėje, visiems laikams priklausančioje sistemai. Bet
Iki šiol tai integruojančiai galiai pavyko absorbuo
perkelti kovą į simbolinę sferą, kurios principas – iš
ti ir panaikinti kiekvieną krizę, negatyvumą, šitaip
šūkis, apvertimas, pati aukščiausia kaina. Tai toks
sukuriant iš esmės beviltišką situaciją (ne tik žemės
principas, pagal kurį į mirtį galima atsakyti tik lygiai
rutulio pasmerktiesiems, bet taip pat ir turtuoliams
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tokia pat ar aukštesne mirtimi. Mesti iššūkį sistemai
duodant tokią dovaną, į kurią ji gali atsakyti tik savo
pačios mirtimi ir žlugimu.
Teroristų hipotezė yra ta, kad pati sistema nusižudo
reaguodama į daugybę mirties bei savižudybių iššūkių.
Kadangi nei sistema, nei valdžia neišvengia simbolinio
įsipareigojimo – ir kaip tik šiais spąstais remiasi vienin
telė jų katastrofos sėkmė. Svaiginančiame neįmanomų
mirties mainų cikle teroristo mirtis tėra mažutis taškas,
tačiau ji išprovokuoja milžinišką dvelksmą, tuštumą, gū
sį. Aplink šį mažutį tašką visa realybės ir galios sistema
sutankėja, susitraukia, susitelkia savyje ir prasmenga
į savo pačios efektyvumo perviršio bedugnę.
Teroristinio modelio taktika – išprovokuoti realybės
perteklių ir po šio pertekliaus našta priversti sužlugti
sistemą. Visas situacijos sarkastiškumas, o kartu mobi
lizuota valdžios prievarta atsigręžia prieš sistemą, nes
teroristiniai veiksmai yra jos pačios prievartos pabai
siškas veidrodis ir kartu modelis simbolinės prievartos,
kuri sistemai uždrausta, vienintelės prievartos, kurios
ji negali atlikti – savo pačios mirties prievartos.
Štai kodėl bet kokia matoma galia yra bejėgė prieš
nežymią, bet simbolinę kelių individų mirtį.
Reikia suvokti kaip akivaizdybę tai, kad gimė naujas
terorizmas – nauja forma veiksmo, kuris žaidžia žaidi
mą ir pasisavina jo taisykles, siekdamas labiau išmušti
iš vėžių žaidimą. Tie žmonės ne tik kovoja nevieno
dais ginklais, nes jie žaidimui panaudoja savo mirtį,
į kurią negalimas joks atsakymas („tai niekingi bai
liai“), bet jie pasisavino visus viešpataujančios galios
ginklus. Pinigus ir biržos spekuliacijas, informatikos
technologijas ir aeronautiką, žiniasklaidos vaizdingumo
mastą bei jų tinklus, – jie viską asimiliavo iš moderny
bės ir globalizacijos, nepakeisdami kurso – sugriauti
tiek vieną, tiek kitą.
Klast os virš ūn ė: jie netg i tarsi kauk e ir dvig ub u
žaidimu pasinaudojo kasdienio amerikietiško gyveni
mo banalybe. Miegodami jų priemiesčiuose, skaityda
mi ir studijuodami šeimose, kol vieną dieną prabudo
kaip uždelsto veikimo bombos. Tokio nepriekaištingo
pogrindžio meistriškumas yra beveik tiek pat teroris
tiškas kaip ir vaizdingasis rugsėjo 11-osios aktas. Mat
šis meistriškumas meta įtarimo šešėlį ant kiekvieno
individo: ar bet kuri nekalta būtybė nėra potencialus
teroristas? Jeigu anie galėjo praslinkti nepastebėti, tai
kiekvienas mūsų yra nepastebėtas nusikaltėlis (kiek
vienas lėktuvas taip pat tampa įtartinas), ir iš esmės
tai galbūt tiesa. Tai galbūtatitinka nesąmoningą formą
potencialaus nusikaltėliškumo, užmaskuoto ir kruopš
čiai išstumto į pasąmonę, bet visuomet galinčio jeigu ne
vėl iškilti į paviršių, tai bent paslapčia vibruoti Blogio
akivaizdoje. Taip įvykis išsišakoja iki detalių – tai dar
subtilesnio protinio terorizmo šaltinis.
Radikalus skirtumas yra tas, kad teroristai, greta
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sistemos ginklų, disponuoja dar ir lemtingu ginklu –
savo mirtimi. Jeigu jie pasitenkintų kova su sistema jos
ginklais, jie būtų tuojau pat eliminuoti. Jeigu sistemai
priešpriešintų tik savo mirtį, jie taip pat greitai išnyk
tų bergždžiai pasiaukodami, – kaip tik tai terorizmas
beveik visada darė iki šiol (savižudiški palestiniečių
pasikėsinimai) ir kaip tik dėl to jis buvo pasmerktas
nesėkmei.
Viskas pasikeičia, kai jie visas disponuojamas moder
nias priemones sujungia su šiuo aukščiausiu simboliniu
ginklu. Šis ginklas iki begalybės daugina potencialų grio
vėją. Kaip tik veikiančių elementų (kurie mums atrodo
su mumis nesutaikomi) dauginimasis jiems suteikia šį
pranašumą. Priešingai, mirties nebuvimo strategija,
„švaraus“, technologinio karo strategija prasilenkia su
šiuo „realios“ galios virtimu simboline galia.
Tokio pasikėsinimo neįtikėtina sėkmė iškelia pro
blemą, ir norint čia ką nors suprasti, reikia atitrūkti
nuo mūsų vakarietiškos žiūros, mėginant pamatyti tai,
kas vyksta teroristų organizacijoje bei jų galvose. Toks
teroristų pasiektas efektyvumas vakarietiškoje terpėje
suponuotų maksimalų apskaičiavimą, racionalumą,
kurį mes sunkiai įsivaizduojame kaip galimą kitiems.
Ir netgi jei tai būtų įmanoma, kaip ir bet kokioje racio
nalioje organizacijoje ar slaptojoje tarnyboje, atsirastų
mėginimų pabėgti arba netaiklių „šūvių“.
Taigi tokios sėkmės paslaptis glūdi kitur. Skirtumas
tas, kad teroristų atveju esama ne kokios nors darbo
sutarties, bet pasiaukojimo pakto bei įsipareigojimo.
Toks įsipareigojimas apsaugotas nuo bet kokios iš
davystės pasitraukiant ir nuo korupcijos. Stebuklas
yra tas, kad jie prisitaikė prie pasaulinio tinklo, prie
techninių taisyklių, visiškai neprarasdami dalyvavimo
gyvenime ir mirtyje. Kitaip nei sutartis, paktas susieja
ne individus – net jų „savižudybė“ yra ne individualus
heroizmas, o kolektyvinis pasiaukojimo veiksmas, su
tvirtintas idealaus reikalavimo antspaudu. Ir kaip tik
dviejų sąrangų – tam tikros veikimo struktūros ir sim
bolinio pakto – sujungimas įgalino tokį visus įprastus
mastelius pranokstantį veiksmą.
Mes nieko nebeišmanome apie tai, kas yra simbolinis
apskaičiavimas, kaip pokeryje arba potlače 2: užstatas
minimalus, o rezultatas maksimalus. Kaip tik to ir
pasiekė teroristai, pasikėsindami į Manheteną, ir tai
gana gerai iliustruotų chaoso teoriją: pradinis smūgis
išprovokuoja neapskaičiuojamas pasekmes, tuo tarpu
milžiniškas amerikiečių jėgos demonstravimas („Audra
dykumoje“) pasiekia vien niekingo poveikio – uraganas,
pasibaigiantis, jei taip galima pasakyti, drugelio dau
žymusi sparnais.
2
Potlačas – sąvoka, išreiškianti JAV Šiaurės Vakaruose gyvenančių
indėnų paprotį sakraliai ir demonstratyviai naikinti savo turtą, siekiant
parodyti savo statusą.
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Terorizmo dvasia

Savižudiškas terorizmas buvo vargšų terorizmas, o
šis – tai turtingųjų terorizmas. Ir tai mums kelia ypatin
gą baimę: tai, kad jie tapo turtingi (turi visas reikiamas
priemones), neprarasdami noro mus pražudyti. Be abe
jo, pagal mūsų verčių sistemą, jie sukčiauja: žaidimui
panaudoti savo mirtį – tai anaiptol ne žaidimas. Tačiau
tai jiems visai nerūpi, ir naujos žaidimo taisyklės mums
daugiau nebepriklauso.
Norint diskredituoti jų veiksmus, tinka viskas. Tar
kime, laikyti juos „savižudžiais“ ir „kankiniais“. Ir čia
pat pridurti, kad kankinys nieko neįrodo, kad jis neturi
jokio ryšio su tiesa, kad jis, cituojant Nietzsche, netgi yra
pirmasis tiesos priešas. Žinoma, jų mirtis nieko neįrodo,
tačiau tokioje sistemoje, kurioje pati tiesa yra nesuvokia
ma, neužčiuopiama, nėra ką įrodinėti – nebent mes patys
pretenduojame būti tiesos turėtojais. Tačiau galima ir
apversti šį aukščiausio laipsnio moralinį argumentą. Jei
savanoriška kamikadzių kankinystė nieko neįrodo, tai
nesavanoriška teroristinio išpuolio aukų kankinystė juo
labiau nieko neįrodo, o siekimas tai paversti moraliniu
argumentu yra netinkamas bei obsceniškas (tai niekaip
neišsprendžia jų kančios bei mirties).
Kitas nesąžiningas argumentas: šie teroristai savo
mirtį iškeičia į vietą rojuje. Jų veiksmas nėra nesu
interesuotas, taigi nėra autentiškas. Jis būtų nesuin
teresuotas tik tuomet, jeigu jie netikėtų Dievu, jeigu jų
mirtis būtų beviltiška, kokia ji yra mums (o vis dėlto
krikščionių kankiniai teikė viltį tik šiam aukščiausiam
atlygiui). Taigi čia taip pat jie kovoja nevienodais gin
klais, nes jie turi teisę į išganymą, kurio vilties mes
net negalime puoselėti. Šitaip mes gedime mūsų pačių
mirties, o jie iš savo mirties gali padaryti itin aukštos
vertės užstatą.
Iš esmės visa tai – priežastis, įrodymas, tiesa, at
pildas, tikslas bei priemonės – yra tipiško vakarietiško
skaičiavimo forma. Net mirtį mes vertiname naudos
mokesčiais, kokybės/kainos santykio ribose. Ekonominis
skaičiavimas – tai netgi drąsos išlaidauti nebeturinčių
vargšų skaičiavimas.
Kas gali atsitikti už karo ribų, kuris pats tėra konven
cinio apsisaugojimo ekranas? Kalbama apie biotero
rizmą, apie bakteriologinį karą arba apie branduolinį
terorizmą. Tačiau visa tai priklauso ne simbolinio iššūkio
sąrangai, o naikinimui be žodžių, be šlovės, be rizikos,
tai priklauso galutinio sprendimo sąrangai.
Taigi teroristiniame veiksme matant vien destrukty
vią logiką, einama prieš jo prasmę. Man atrodo, kad jų
mirtis neatsiejama nuo veiksmo (būtent tai ją paver
čia simboliniu aktu) ir kad ji anaiptol nėra beasmenis
kito sunaikinimas. Viskas glūdi iššūkyje ir dvikovoje,
kit aip sakant, due t iškam e, asm eniškam e ryš yj e su
priešiška galia. Kaip tik ji jus pažemino, ir ji pati tu
ri būti pažeminta. O ne tiesiog sunaikinta. Reikia ją
sukompromituoti, atimti iš jos veidą. O tai niekada
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nepasiekiama gryna jėga ir sunaikinant kitą. Į kitą
turi būti nusitaikyta ir jis turi būti sumuštas stovint
priešpriešiais. Greta teroristus tarpusavyje siejančio
pakto esama kažko panašaus į dvikovos paktą su prie
šininku. Taigi tai visiška niekingo bailumo, kuriuo jie
kaltinami, priešybė, ir tai visiškai priešinga tam, ką
antai darė amerikiečiai per Persijos įlankos karą (ir
tam, ką jie atkartoja Afganistane): nematomas taikinys,
operatyvinis likvidavimas.
Iš visų šių peripetijų mūsų sąmonėje aukščiausiai
iškyla vaizdų matymas. Ir mes turime išsaugoti šį sta
bilų vaizdų įspaudą sąmonėje ir jų žavesį, nes, norime
to ar ne, jie yra mūsų pirminė scena. O Niujorko įvykiai,
radikalizavę pasaulinę situaciją, kartu radikalizavo ir
vaizdo ryšį su realybe. Tada, kai be paliovos buvo gau
siai platinami banalūs vaizdai ir simuliuojamas nenu
trūkstamas įvykių srautas, teroristinis aktas Niujorke
priverčia atgimti vaizdą ir kartu įvykį.
Tarp kitų sistemos ginklų, kuriuos jie atgręžė prieš
ją pačią, teroristai panaudojo realų vaizdų laiką, jų
akimirksninį pasaulinį transliavimą. Jie pasisavino šį
transliavimą lygiai taip pat, kaip ir biržos spekuliacijas,
elektroninę informaciją arba skraidymą lėktuvais. Vaiz
do vaidmuo yra pats dviprasmiškiausias. Mat tuo pat
metu, kai vaizdas išaukština įvykį, jis jį paima įkaitu.
Vaizdasveikia kaip dauginimas iki begalybės, o kartu
kaip diversija ir neutralizavimas (šitaip buvo jau su
1968 m. įvykiais). Kaip tik tai užmirštama, kai kalbama
apie žiniasklaidos „pavojų“. Vaizdas suvartoja įvykį ta
prasme, kad jis jį absorbuoja ir pateikia vartojimui. Be
abejo, jis įvykiui suteikia ligi tol negirdėtą šokiruojantį
įspūdį, bet tik kaip įvykiui-vaizdui.
Tad ką reiškia real us įvykis, jei visur realybėje pla
tinamas vaizdas, fikcija, virtualybė? Šiuo konkrečiu
atveju manėme (galbūt su tam tikru palengvėjimu), kad
matome netikėtą tikrovės ir tikrovės prievartos išniri
mą tariamai virtualiame universume. „Galas visoms
jūsų virtualioms istorijoms – štai čia tai realu!“ Lygiai
taip pat galėjome matyti netikėtą istorijos atgimimą
anapus jos pabaigos, apie kurią buvo paskelbta. Bet ar
iš tiesų realybė pranoksta fikciją? Jeigu ir atrodo, kad
taip yra, tai todėl, kad ji absorbavo fikcijos energiją ir
pati virto fikcija. Galima būtų kone pasakyti, kad rea
lybė pavydi fikcijai, kad tikrovė pavydi vaizdui... Tarp
jų vyksta tam tikra dvikova: kuriai priklausys tai, kas
mažiausiai įsivaizduojama.
Pasaulio prekybos centro bokštų griuvimas neįsivaiz
duojamas, tačiau to nepakanka, kad jis būtų paverstas
realiu įvykiu. Prievartos perviršio nepakanka, norint at
verti duris į realybę. Mat realybė yra principas, ir būtent
šis principas yra prarastas. Realumas ir fikcija neišpainio
jamai susipynę, o pasikėsinimo žavesys – tai visų pirma
vaizdo žavesys (džiūgavimą keliančias ir kartu katast
rofiškas pasikėsinimo pasekmes nesunku įsivaizduoti).
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Jean Baudrillard

Tad šiuo atveju realumas prisijungia prie vaizdo kaip
premija už terorą ir kaip virpulys. Tai ne tik kelia siaubą,
bet, maža to, tai realu. Užuot realumo prievarta būtų
buvusi iš pradžių, o po to prisijungtų vaizdo keliamas
virpulys, iš pradžių yra vaizdas, o po to prisijungia
realumo sukeliamas virpulys. Tarsi papildoma fikcija,
tarsi fikciją pranokstanti fikcija. Ballard’as (po Borge
so) kalbėjo apie išgalvojimą tikrovės kaip galutinės ir
pačios baisiausios fikcijos.
Tad ši teroristų prievarta nėra ugningas realybės
sugrįžimas ir tai nėra ugningas istorijos sugrįžimas.
Ši teroristų prievarta nėra „reali“. Tam tikra prasme ji
blogesnė – ji simbolinė. Prievarta savaime gali būti visai
banali ir nekenksminga. Simbolinė prievarta vienintelė
generuoja vienatinumą. Ir šiame vienatiniame įvykyje,
šiame katastrofiniame Manheteno filme pačiame aukš
čiausiame taške susijungia du XX a. masinio žavėjimosi
elementai: baltoji kino magija ir juodoji terorizmo magi
ja. Baltoji vaizdo šviesa ir juodoji terorizmo šviesa.
Vėliau, po smūgio, siekiama jam primesti kokią nors
prasmę, surasti kokią nors interpretaciją. Tačiau jos nė
ra, ir tai pats spektaklio radikalumas, brutalumas, nes
jis vienintelis pirmapradis ir neredukuojamas. Teroriz
mo spektaklis primeta spektaklio terorizmą. Ir politinė
sąranga nieko negali padaryti prieš šį antimoralų žavesį
(net jeigu jis sukelia visuotinę moralinę reakciją). Tai
mūsų žiaurumo teatras, vienintelis, kuris mums dar
lieka – jis neįprastas tuo, kad sujungia aukščiausius
vaizdingumo ir iššūkio taškus. Kartu tai stulbinan
tis mikromodelis realios prievartos branduolio kartu
su maksimaliai aidinčia erdve – taigi pati gryniausia
vaizdingumo forma – ir pasiaukojimo modelis, kuris
istorinei bei politinei sąrangai priešpriešina gryniausią
simbolinę iššūkio formą.
Jiems būtų atleistos bet kokios pjautynės, jei jos turė
tų prasmę, jei jos galėtų būti interpretuojamos kaip is
torinė prievarta, – tokia yra moralinė gerosios prievartos
aksioma. Bet kokia prievarta jiems būtų atleista, jeigu ji
nebūtų transliuojama žiniasklaidos priemonėmis („Be ži
niasklaidos terorizmas būtų niekas“). Bet visa tai iliuzija.
Nėra gero žiniasklaidos vartojimo, ji yra įvykio dalis, ji
yra teroro dalis, ir ji veikia ir viena, ir kita kryptimi.
Represinis veiksmas juda ta pačia nenumatoma spi
rale kaip ir teroristinis veiksmas – niekas nežino, kur
jis sustos ir kaip viskas pasisuks. Vaizdų ir informacijos
plotmėje neįmanoma atskirti to, kas yra vaizdinga ir
simboliška, neįmanoma atskirti „nusikaltimo“ nuo repre
sijos. Ir tikroji terorizmo pergalė yra būtent šis nekontro
liuojamas apverčiamumo [rйversibilitй] įsisiautėjimas.
Ši pergalė matoma per požeminius įvykio išsišakojimus
bei prasisunkimus – ne tik per visos sistemostiesioginį
ekonominį, politinį, biržos bei finansų nuopuolį, ne tik
per iš to kylantį moralinį bei psichologinį nuopuolį, bet ir
per nuopuolį verčių sistemos, laisvės ideologijos, laisvo
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judėjimo ir t. t., kuriais didžiavosi Vakarų pasaulis ir
kuriais jis giriasi, siekdamas paveikti likusį pasaulį.
Šis nuopuolis vyksta tokiu mastu, kad laisvės idėja –
nauja ir neseniai atsiradusi idėja – jau pamažu nyksta iš
papročių bei sąmonių ir kad liberali globalizacija vyksta
visiškai priešinga forma: policijos valdomo visuotinio
pasaulio, totalios kontrolės, saugumą garantuojančio
teroro forma. Tvarkos irimas baigiasi didžiausiais ap
ribojimais bei draudimais, prilygstančiais fundamen
talistinės visuomenės draudimams.
Produkcijos, vartojimo, spekuliacijos, augimo (bet,
žinoma, ne korupcijos) sumažėjimas: viskas vyksta
taip, tarsi pasaulinė sistema atliktų strateginį atsi
traukimą, draskantį savo verčių perkainojimą – šitaip
tik iš pažiūros gindamasi nuo terorizmo smūgio, bet iš
esmės reaguodama į savo slaptus įsakus – priverstinę
savireguliaciją, atsirandančią dėl visiškos netvarkos,
kurią sistema vis dėlto pati prisiima, tam tikra prasme
suimdama į savo vidų savo pačios suirimą.
Dar vienas teroristų pergalės aspektas – visos kitos
prievartos bei tvarkos destabilizavimo formos veikia jos
naudai: informatikos terorizmas, biologinis terorizmas,
juodligės ir gandų terorizmas – viskas primetama bin
Ladenui. Jis netgi galėtų reikalauti, kad jo nuopel
nams būtų priskirtos gamtos katastrofos. Šios pergalės
naudai veikia visos dezorganizavimo bei perversiško
cirkuliavimo formos. Pati visuotinai paplitusių pasau
linių mainų sistema veikia neįmanomų mainų naudai.
Tai tarsi automatinis terorizmo rašymas, palaikomas
nesavanoriško informacijos terorizmo. Su visomis iš to
kylančiomis paniškomis pasekmėmis: visoje juodligės
istorijoje dezinformacija veikia pati iš savęs per mo
mentinę kristalizaciją, kaip cheminis tirpalas dėl pa
prasto sąlyčio su viena molekule, ir taip yra dėl to, kad
visa sistema pasiekė kritinę masę, dėl kurios ji tampa
pažeidžiama bet kokios agresijos.
Ši kraštutinė situacija neturi išeities, juolab karas nėra
išeitis, mat jis pateikia to, kas „kažkur jau matyta“ situ
aciją su tuo pačiu karinių jėgų, fantominės informacijos,
beprasmiško kalimo į galvas, veidmainiškų bei patetiškų
kalbų, technologijos demonstravimo bei dezinformacijos
tvanu. Trumpai tariant, kaip ir Persijos įlankos karas –
neįvykis, iš tiesų jokios vietos neturėjęs, neįvykęs įvykis.
Beje, kaip tik tai ir yra šios situacijos buvimo pagrin
das: tikrą ir nuostabų, vienintelį ir nenumatomą įvykį
pakeisti atsikartojančiu bei kažkur jau matytu pseudo
įvykiu. Teroristų pasikėsinimas atitiko tokį atvejį, kai
įvykis pasitraukia nuo visų interpretacinių modelių ir
negali būti jais paaiškintas, tuo tarpu šis kvailas mili
taristinis bei technologinis karas, priešingai, atitinka
tokią situaciją, kai modelis pasitraukia nuo įvykio,
taigi jis atitinka netikrą užstatą bei „bevietiškumą“
[un non-lieu]. Karas kaip politiškumo nebuvimo tąsa,
atliekama kitomis priemonėmis.


NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2002 / 3

tema: islamo iššūkis?

Kas dalyvauja dialoge?
Rйmie Brague

1. Kontekstas
Jau daugybę dešimtmečių mes dalyvaujame savitame
musulmoniško pasaulio prabudime. Jį sąlygoja kolo
nizuotų šalių dekolonizacija arba šalių, kurios nebuvo
tiesiogiai kolonizuotos, išsivadavimas iš sąlygiškos pri
klausomybės. Čia kalbama apie tam tikrą politinį bei
nacionalinį prabudimą. Jis apima kiekvieną daugiau ar
mažiau aiškiai apibrėžtą tautą, sudarančią musulmonų
pasaulį bei „musulmonišką naciją“, suvokiamą ar save
suvokiančią kaip visumą.
Be to, musulmonų pasaulis, kaip ir likęs „trečiasis
pasaulis“ (ir galbūt net labiau už jį), yra spartaus de
mografinio augimo teatras. Išsivysčiusių bei mažiau
derlingų kraštų gyventojai šį demografinį augimą dažnai
suvokia kaip grėsmę.
Beje, neatsitiktinai musulmonų kraštuose konstatuo
jamas sugrįžimas prie to, kas vadinama „fundamenta
lizmu“ ar „integrizmu“. Pats ryškiausias šio reiškinio
ženklas buvo Šacho pasitraukimas 1979 m. Tačiau šio
tipo sujudimas pastebimas daugybėje plataus musul
moniško pasaulio regionų (vienas kurių – netoli nuo
Prancūzijos esantis Alžyras), o ką ir kalbėti apie iš
prancūziškų mokyklų išstumtas skarelėmis apsigau
busias arabų mergaites.
Visus šiuos fenomenus kai kurie europiečiai ir kai
kurie krikščionys dažnai patiria kaip pavojingus, net
jeigu tokio patyrimo priežastys nėra tos pačios.

2. Perskyros ir painiavos
Tačiau iš pradžių reikia pabrėžti, kad pats žodis „isla
mas“ nėra vienareikšmis. Jis gali reikšti daugybę skir
tingų dalykų, net jeigu jų reikšmės kai kuriais aspektais
persidengia. Išvardysime tris šio žodžio reikšmes:
a) „islamas“ visų pirma gali būti bendrinis daikta
Rémie Brague (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, tekstą
skelbiame kiek sutrumpintą.
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vardis, tad jis dažniausiai rašomas mažąja raide.
Tokiu atveju jis reiškia tai, ką vadiname „religija“,
nors tai, beje, nesuponuoja, kad ši sąvoka adekvati.
Tai, kas išreiškiama žodžiu „islamas“, pavadinkime
bendrą žmogišką nuostatą, perteikiamą per „savęs
pajungimą“, „atsidavimą“ Dievui;
b) tas pats žodis, kaip tikrinis daiktavardis, taigi ra
šomas didžiąja raide, taip pat vartojamas siekiant
sutelkti į vieną grupę kultūros faktus, kurie nuo
pat pradžių per penkiolika amžių reiškėsi tam
tikroje pasaulio dalyje, kur islamas buvo ir tebė
ra vyraujanti religija, ir kurių dėka buvo sukurta
civilizacija. Tokiu atveju Islamas yra „islamo [re
ligijos] paženklintos civilizacijos“ sinonimas;
c) na, ir pagaliau šis žodis reiškia tautas, šiuo metu
gyvenančias musulmonų religijos kraštuose.
Painiojant šias tris to paties žodžio vartojimo reikš
mes, kyl a daug yb ė nea išk um ų. Pat eiks im e kel et ą
pav yzd žių: kult ūr in ių Isl am o asp ekt ų, taig i civ il i
zac ij os juol ab neg al im a pain iot i su rel ig ij a, nes jie
neb ūt in ai iš jos kyl a. Tai, pav yzd žiui, gal ioj a tam
tikr iems pap ročiams, form uoj ant iems įvaizd į, kur į
eur op iet is susik ur ia iš isl am o kaip rel ig ij os, ir ku
riuos ne vis ad a gal im a jai pris kirt i. Šie pap ročiai
gal i kilt i ir iš ankst esn io, nep ak ank am ai suv okt o ir
transf orm uoto subs trat o. Ne visk as mus ulm on išk a
me pasaulyje yra islamo rezultatas, kaip ir ne viskas
krikščion išk am e pasaul yj e yra krikščion ių tik ėj im o
rez ult atas ar išr aiška.
Islamas kaip civilizacija ne iš savęs paties paveldėjo
to, kas jį sudaro, visumą. Kai kurių kultūrinių darinių,
nors ir susiformavusių islamizuotame pasaulyje, šalti
nis slypi ne islame. Pavyzdžiui, Korano egzegezė, aišku,
susiformavo pačiame islame. Tačiau tikslieji mokslai,
antai matematika, astronomija, botanika, chemija ir t. t.,
kuriuos Islamas, kaip ir modernioji Europa, paveldėjo
iš ankstesnių kultūrinių pasaulių (pvz., Bizantijos ar
Persijos), tepatyrė šalutinę islamo kaip religijos įtaką.
Čia esama visokių niuansų: astronomijos praktikavimas
galėjo būti priimtinas dėl teisėtų įsipareigojimų (ap
skaičiuoti ramadano laiką) arba gramatika bei poetika
išsiplėtojo kaip Korano studijų priedas.
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3. Islamo tautos ir
ekskrikščioniškos tautos
Šių lygmenų painiava sukelia painiavą susidarant
kito įvaizdį: kai „krikščionys“ vaizduojasi musulmonus
arba atvirkščiai. Kiekvienas susidaro deformuotą kito
vaizdą. Kas gali paneigti, kad reikia skubiai sukurti
sąlygas kuo geresniam abipusiam supratimui?
Pati didžiausia intelektinė kliūtis, man regis, glūdi iliu
ziškame įsivaizdavime, kad religinė plotmė determinuoja
kultūros faktus. Krikščioniškos tradicijos kraštų gyven
tojai labai gerai žino, kad jiems pasirenkant gyvenimo
būdą, tikėjimas nebeatlieka lemiamo vaidmens. Jei tik jis
kada nors praeityje apskritai atliko tokį vaidmenį, – nes
galima klausti, ar istorija arba sociologija pajėgios pama
tuoti, koks buvo religijos poveikis skirtingam elgesiui.
Tad nebegalima kalbėti apie „krikščioniškumą“.
Tačiau gyvenantieji pokrikščioniškais laikais – ne
svarbu, ar su pasibjaurėjimu, ar su neprisipažįstamu
pavydu – įsivaizduoja, kad Islamo kraštuose religijos
vaidmuo svarbesnis negu pas juos. Jie linkę privilegijuoti
Islamo religinį aspektą, sumenkindami socialinius. Tad
jie įsivaizduoja, kad problemos, su kuriomis susiduria
musulmonai, yra visų pirma religinės, o ne antai ekono
minio klestėjimo galimybių, demokratijos, moters vaid
mens padidinimo problemos ir t. t. Tokiame kontekste
kalbėti apie „musulmonus“ atrodo nereikalinga, nes
tarsi savaime suprantama. Ar Islamo kraštų gyventojai
kaip tokie susiduria su trečiojo pasaulio problemomis?
Taip kalbėti – reiškia samprotauti kone kaip „islamis
tai“, nes būtent jie mano, kad musulmoniško pasaulio
realios ar suponuojamos nelaimės atsiranda dėl to, kad
jis atitolęs nuo savo religijos.
Ir atvirkščiai, musulmonai linkę painioti krikščionybę
su tuo, ką jie įsivaizduoja esant krikščioniška. Pavyz
džiui, jie žavėsis „krikščionimis“ dėl jų technologijos
arba prakeiks dėl jų imperializmo, kuris esą tęsiasi nuo
Kryžiaus karų iki kolonizacijos.
Šioje srityje reikia dėti tam tikrų pastangų, norint
pataisyti jau padarytas klaidas. Kaip tik dėl to būsime
paskatinti nepainioti pirmojo ir trečiojo reikšminio
lygmens – religijos ir tautų. Kitaip sakant, vengsime į
technines, ekonomines bei politines derybas įpainioti
dialogo tarp kultūrų bei religijų mistiką. Šiai mistikai
iš tiesų būdinga jausminiu matu vertinti rimtumą tei
singumo, pasiekiamo žemiškesniais kompromisais.

4. Būtinybė prisiminti
Dialogas lygiai taip pat turi vykti tarp civilizacijų.
Čia irgi reikia reikalauti abipusio teisingumo. Jis tu
ri atsirasti iš troškimo sužinoti. Ko gi labiau galima
palinkėti už islamo pažinimo plėtimąsi bei gilėjimą
tarp krikščionių ir ne tik tarp jų. Lygiai taip pat reikia
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palinkėti, kad musulmonai pagilintų savo žinias apie
krikščionybę, ypač kad jie nemanytų, jog jiems pakanka
gyventi „krikščioniškoje“ žemėje ir matyti gyvenančius
„krikščionis“, idant suprastų religinio mokymo bei Baž
nyčios tikrovę.
Krikšč ion ys dažn ai itin pras tai paž įst a isl am ą, o
musulmonai – krikščionybę. Krikščionys žino, kad ne
pažįsta islamo, o musulmonai mano, kad jie jau pažįsta
krikščionybę. Krikščionims islamas yra tai, kas nauja,
kelia nerimą, ko negalima suklasifikuoti. Musulmo
nams krikščionybė yra tai, kas jau pasenę, jau suklasi
fikuota, nekelia jokio susidomėjimo. Krikščionys jaučia
neapykantą, musulmonai – panieką. Krikščionys nieko
nežino, o nežinojimo tuštuma pritraukia prietarus ir
jais užpildoma. Musulmonams trūksta smalsumo, ir
intelektinis tingumas skatina nuolat kartoti tuos pa
čius dalykus.
Vis a tai gal iaus iai prik laus o nuo abiej ų rel ig ij ų
sit ua c ij os, kur ioj e jos yra ats id ūr us ios vien a kit os
atžvilgiu, nuo istorinių faktų ir juos paaiškinti mė
gin anč ių teo rij ų. Bent jau sav o ist or ij os prad žioj e
islamas įsikūrė žemėse, kuriose jau gyveno žydai ir
krikščionys. Jau nuo Mahometo laikų islamas save
suvokė kaip postkrikščionybę. Jis save laikė paskuti
ne religija, kurioje apibendrinamos prieš jį buvusios
religijos. Daugybę amžių atrodė, kad faktai patvirtina
šią teoriją, ir tai truko, kol, jei taip galima pasakyti,
islamo ir Islamo išsivystymo lygis buvo toks pat: isla
miškos civilizacijos pasaulis kultūriškai buvo labiau
išsivystęs už krikščionišką pasaulį, uždarytą šiaip ne
taip nutašytoje Europoje ir atrodžiusį itin blyškiai prieš
Bagdado ar Andalūzijos rafinuotumą. Šiuolaikinę mu
sulmonų krizę sąlygoja tai, kad Islamas yra priešingoje
situacijoje negu islamas. Islamas jaučiasi atsilikęs, o
islamas save suvokia kaip galutinį.
Štai dėl ko daugelis musulmonų ir toliau šaukiasi pra
ėjusios Viduramžių civilizacijos didybės. Krikščionys,
norintys suprasti musulmonus, turi dėti pastangų, kad
įsivaizduotų, kaip, pavyzdžiui, Kryžiaus karai, kurie sa
vo laiku nebuvo pagrindinis musulmonų rūpestis, tapo
musulmonų prisiminimų objektu daug labiau negu krikš
čionių prarastos apaštalų bei šv. Pauliaus žemės. Mes
vengsime į šiandienos musulmoniško pasaulio (Islamas
nr. 3) problemas žvelgti per musulmoniškos civilizacijos
istorijos (Islamas nr. 2) prizmę. Šitaip musulmonai būtų
uždaryti į praėjusios didybės laikus, o apeliavimas į juos
gali sukelti vien karčių prisiminimų bei paralyžių.
Krikščioniškam ar ekskrikščioniškam pasauliui toks
prisiminimas, priešingai, būtų sveikas. Minėtasis pasau
lis iš tiesų išgydytų sunkią istorinę amneziją. Kalbame
apie užtemdymą kultūrinio paveldo, kuris per arabų
kalbos pasaulį perėjo į Viduramžius arba kuris iš jo
kyla. Niekada nebus per daug pakartoti, kad graikišką
paveldą visose srityse Vakarams perdavė arabai1 ir kad
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Vakarai iš arabų pasaulio paėmė milžinišką kultūros
skolą. Lotynų scholastika šitaip iš jo gavo ne tik didžią
ją dalį savo turinio, bet net ir centrinio klausimo apie
tikėjimą ir protą suformulavimą2. Ši skola iš atminties
buvo išstumta Apšvietos laikais, vėliau XIX a. Tad reikia
atlyginti moderniųjų Vakarų neteisybę arabų pasaulio
atžvilgiu, suaktyvinant atmintį apie skolinius, tačiau sau
gantis tos pačios neteisybės kitų, anksčiau egzistavusių
civilizacijų atžvilgiu ir atkreipiant dėmesį į tai, ką patys
arabai gavo iš helenizmo, Persijos ar Indijos.

5. Islamo prigimtis
Mes išskyrėme tris žodžio „I/islamas“ reikšmes tam,
kad galiausiai paliktume tik tą, kuri rašoma mažąja
raide ir žymi „religiją“. Iš tiesų žodis „religija“ yra dau
giareikšmis. Fenomenai, kuriuos mes sutelkiame į vieną
grupę ir pavadiname „religijomis“, šitaip nevadinami.
Jie vadinami „kelias“, „įstatymas“, „tikėjimas“ ir t. t.
Kita vertus, net ir sykį nusprendus, kad žodis „religija“
tinka islamui, pats islamas lieka įvairialypis. Kalbu ne
vien apie pasidalijimą į sektas – vienas žinomiausių,
tačiau ne vienintelis yra sunizmo ir šiizmo padalijimas.
Visų pirma turiu omenyje skirtingus šaltinius, išsidės
čiusius skirtinguose lygmenyse, kurių sudėtinga sąvei
ka baigėsi tuo, ką musulmonai šiandien suvokia kaip
islamą. Koranas, be abejo, yra ir lieka esminis šaltinis,
Dievo padiktuotas Pranašui. Tačiau gyvenimo taisyklės,
kurių laikosi pamaldus musulmonas, remiasi ne vien
sakraliuoju tekstu. Prie jo prisijungia Pranašo darbai
bei veiksmai, kurie laikomi modeliu ir kurių praktikavi
mas bei skelbimas (aišku, prieš tai tinkamai patikrinus
jų autentiškumą) turi įstatymo galią.
Tad kai kalbama apie „islamišką įstatymą“ – šariatą,
turimas omenyje daugybės pamažu įgytų šaltinių – Kora
no, Hadith, sunų – sujungimas. „Taikyti šariatą“, kaip
reikalauja vadinamieji „integristiniai“ sąjūdžiai – tai
ypač dviprasmis šūkis: kokį šariatą šiuo šūkiu norima
taikyti?
Kalbant vien apie tai, kas iš tiesų egzistuoja Korane,
tam tikros mus ypač trikdančios nuostatos galėjo būti
panaikintos ar visiškai sumenkintos vėlesnės tradicijos.
Atitinkamai tam tikri itin „liberalūs“ skelbimai gali būti
panaikinti kitų, už juos svarbesnių. Svarbu žinoti, kas
iš skirtingų Pranašo skelbimų (musulmonas pasakytų
„skirtingų Dievo skelbimų“), pareikštų tam tikromis
aplinkybėmis ir atsižvelgiant į tam tikrą konkrečią
politiką, buvo išlaikyta kaip norma. Antai „tolerantiš
ki“, net broliški Pranašo teiginiai žydų bei krikščionių
1
Žr. Montgomery Watt, W., The Influence of Islam on Medieval
Europe, (Islamic Surveys, 9), Edinburg U. P., 1972; Schacht, J.; Bos
worth, C. E. (ed.), The Legacy of Islam, Oxford: Clarendon Press, 1972;
Jacquart, D.; Micheau, F., La médecine arabe et l’occident médiéval,
Paris: Maisonneuve et Larose, 1990.
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atžvilgiu daugiausiai buvo pasakyti jo pranašavimo
Mekoje pradžioje, t. y. tuomet, kai jis siekė būti priim
tas žydų ir krikščionių. O vėlesni tekstai, pasakyti Medinoje vykstant atviram varžymuisi tarp pirmosios
musulmonų bendruomenės ir kitų religijų sekėjų, yra
griežtesni kitatikių atžvilgiu ir reprezentuoja galutinę
apreiškimo formą.
Dėl to būna taip, kad vykstant diskusijai koks nors
musulmonas visiškai sąžiningai ir nuoširdžiai apeliuo
ja į kurią nors Korano ištrauką ar Mahometo frazę, iš
tiesų neturinčią jokios įstatyminės galios.

6. Klaidingos paralelės
Besistengiantis suprasti, kas yra islamas, remda
mas is iš sav o vak ar iet išk os kult ūr os pav eld ėt om is
pseudoakivaizdybėmis, iš pat pradžių pakliūva į tam
tikrus spąstus. Mes mąstome žodžiais. Ir būtent žo
džiai, kurių padedami mėginame mąstyti islamą, yra
pavojingi. Pavojingi dėl dviejų priežasčių: arba dėl to,
kad tas pats žodis apima itin skirtingus turinius, arba,
atvirkščiai, dėl to, kad vienos iš religijų žodyne nėra
paralelios sąvokos kitos religijos žodžiui, ir tai leidžia
daryti prielaidą, kad toje religijoje nėra ne tik sąvokos,
bet ir ja išreiškiamos realijos.
Pateiksime keletą pavyzdžių.
„Fundamentalizmas“
Ši sąvoka yra krikščioniškos kilmės. Protestantizme
ji reiškia polinkį pažodžiui skaityti ir be jokio tarpinin
kavimo kasdieniam gyvenimui taikyti Bibliją. Tai taip
pat gali reikšti visose religijose aptinkamą mintį, esą
viskas, absoliučiai viskas esti šventojoje knygoje. Net
ir paskutiniai moksliniai atradimai. Remiantis tam
tikru krikščionišku susitarimu, šešias pasaulio kūrimo
dienas buvo mėginama traktuoti kaip šešias geologines
eras. Šiandien Indijoje populiariam skaitytojui skirti
Upanišadų leidimai užsimena apie elektros išradimą3.
O kodėl gi Korane negalima būtų aptikti atominės fi
zikos numatymo?
Kad ir kaip ten būtų, tokie fenomenai katalikybėje,
judaizme ir islame gali būti tik marginaliniai. Katali
kybėje šventasis tekstas skaitomas tarpininkaujant
apaštalams, o judaizme bei islame – rašto aiškintojų
diskusijoms dėl jo interpretavimo bei taikymo.
Vis dėlto tarp krikščionybės ir islamo esama pamati
nio skirtumo, į kurį pernelyg dažnai neatsižvelgiama.
Islamo požiūriu krikščionys, kaip ir žydai bei sabai,
yra „tauta, kuri turi knygą“. Kitaip sakant bendruo
2
Žr. Libera, A. de, Penser au Moyen Age, Paris: Seuil, 1991, p.
98–142, 4 sk. „Pamirštas paveldas“.
3
Šį faktą imu iš Veyne, P., Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? Essai
sur l’imagination constituante, Paris: Seuil, 1983, p. 142, n. 13.
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menė, turinti šventąją knygą. Toks įvardijimas ska
tina krikščionybę laikyti „knygos religija“ ir ją kartu
su judaizmu bei islamu priskirti tai pačiai kategorijai.
O juk krikščionybės santykis su savo knyga nėra toks
pat kaip islamo santykis su savąja. Reikia atsikratyti
klaidingos analogijos tarp Biblijos ir Korano.
Islamo požiūriu tai, kas buvo apreikšta Dievo, yra
Korano tekstas. Krikščionybės požiūriu tai, kas buvo
apreikšta, nėra Biblijos tekstas. Geriausiu atveju tai,
ką Dievas apreiškė, tai, per ką jis pats apsireiškė, yra jo
Žodis. O šis įsikūnijo Jėzuje Kristuje, ne tik kalbėjusia
me, bet ir gyvenusiame bei veikusiame. Senojo ir Naujojo
Testamento tekstai užrašo Izraelio tautos patirtį jos is
torijoje su Dievu arba apaštalų liudijimą apie Kristaus
gyvenimą bei prisikėlimą. Patys tekstai nėra apreikštas
dalykas. Pastarąjį sudaro Izraelio istorijos ir Kristaus
gyvenimo visuma. Tikrosios analogijos esama tarp Ko
rano ir Kristaus. Bibliją reikėtų veikiau lyginti – jeigu
jau taip reikia palyginimo, nors jis ir bus šleivas – su
hadith, su pranašu susijusiomis tradicijomis.
Taigi reikia įsisąmoninti iš viso to kylančius požiūrių
į šventąjį tekstą ir jam taikomų procedūrų skirtumus.
Čia dažnai pasitaiko nesusipratimų. Musulmonai linkę
krikščioniškam šventraščiui taikyti kriterijus, turinčius
prasmę tik Korano atžvilgiu. Pavyzdžiui, jie stebisi, kad
keturios Evangelijos ne visiškai sutampa. Jų supratimu,
tai leidžia susilpninti krikščioniškų raštų vertę.
Argumentas galiotų, jeigu krikščionybėje ir islame
tekstas turėtų tą patį statusą. Islamo požiūriu Kora
ną pažodžiui padiktavo Dievas. Tad jame negali būti
prieštaravimų, juolab klaidų. O krikščionybės požiūriu
biblinis tekstas kyla iš Dievo įkvėptos žmogiškos laisvės
su visomis jai būdingomis ribomis. Todėl jame gali būti
faktinių klaidų (datos, skaičiai ir t. t.), gali būti panau
doti literatūriniai poetiniai ar kone mitiniai žanrai,
netgi suponuojama jau pasenusi kosmologija ar biolo
gija, tačiau jis kartu lieka autoritetingas dokumentas,
kuriame nėra teologinių ar moralinių klaidų.
„Integrizmas“
Tai katalikiškos kilmės sąvoka: Sapiniêre’io „Integ
rizmas“ slaptosios antimodernistinės bendruomenės
trečio dešimtmečio Italijoje.
Būt ų tikr as int el ekt in is sukč iav im as man yt i, jog
skirtingų religijų, pavyzdžiui, neadekvačiai vadina
mų „trimis monoteistinėmis religijomis“, realijos yra
tapačios. Pažiūrėkime, ką reiškia „integrizmas“ šiose
religijose:
a) judaizme patys griežčiausi ortodoksai, kaip kad
daugumai žydų spalvingi ir gąsdinantys „Liuba
vičiai“, siekia savo ne tokius karštus bendratikius
sugrąžinti prie griežtesnio ir džiaugsmingesnio
įsakymų visumos praktikavimo. Tačiau jie nesi
jaučia turį misijų galios nežydams. Tuo jie skiriasi
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nuo krikščionių ir musulmonų, priimančių ir net
rek om end uoj ančių atv ert im ą į tik ėjimą, nes jų
skelbiama žinia skirta visam pasauliui;
b) krikščionybėje mons. Lefebvre’o sekėjai pageidauja,
kad liturgija būtų skrupulingai ištikima Tridento
Susirinkimo nustatytoms taisyklėms, o bendruo
menė laikytųsi krikščioniškos socialinės sąrangos
principų pagal tai, kaip jie juos suvokia. Nors vis
dėlto šie sekėjai neatsisako skirti laikinę ir dvasinę
plotmes;
c) musulmonų „integristai“ visai neatsisako modernios
technikos, priešingai, noriai ją priima. Be to, jie visai
nenori (bent jau pagal savo principus) jėga atversti
į tikėjimą nemusulmonus. Jie nori pakeisti dabar
veikiančius daugiau ar mažiau supasaulietintus įsta
tymus ir musulmonų įstatymą (pagal tai, kaip jie jį
interpretuoja) paversti valstybiniu. Ir netgi tose jų
teritorijos dalyse, kuriose gyvena nemusulmonai.
„Tolerancija“
Šis žodis taip pat modernus. Jis gimė krikščioniškose
religijose. Iš pradžių jis reiškė, kad koks nors krikščio
nybę išpažįstantis kunigaikštis leidžia kitos konfesijos
žmonėms praktikuoti jų tikėjimą, o Apšvietos amžiuje
šiuo žod žiu buvo pasinaud ota siekiant sukritikuoti
krikščionybės visumą.
Dažnai jis vartojamas aprašant santykius, kuriuos sa
vo kontroliuojamose teritorijose ikimodernusis islamas
užmegzdavo su tam tikromis gyventojų kategorijomis.
Šit aip regl am ent uoj am a sit ua c ij a sus id ar yd av o po
to, kai nedidelė tos šalies musulmonų arabų dalis už
imdavo žydų ir krikščionių gyvenamas teritorijas. Pas
tarieji buvo laikomi „turinčiais (šventą) Knygą“, taigi į
juos verta atsižvelgti. Jie nebuvo verčiami atsiversti ir
jiems garantuodavo jų asmens bei turto saugumą, už
kurį jie mokėdavo specialų pagalvės mokestį. Atsiverti
mas buvo leidžiamas ir pageidaujamas, jeigu iš judaizmo
ar krikščionybės atsiverčiama į islamą. O perėjimas iš
islamo į kitą religiją buvo laikomas perversišku regresu,
už kurį grėsė mirtis.
Analogišką situaciją galima rasti krikščioniškuose
kraštuose. Atrodo, kitų religijų sekėjams skirti pagalvės
mokesčiai buvo perimti iš Bizantijos. Praktiniame gyve
nime krikščionys neturi kuo pasigirti iš savo praeities.
Atrodo, kad dėl Bizantijos religinės politikos, žeminusios
kitatikius, šie buvo palankiai priimti nugalėjusių ara
bų. Dėl to Viduramžiais žydų situacija islamo kraštuose
buvo apskritai geresnė negu krikščioniškuose4. O dau
giakonfesių bendruomenių pavyzdžiai krikščioniškais
Viduramžiais – antai Alfonso Išmintingojo atkariauta
Kastilija – gali būti tik musulmoniškos praktikos tąsa.
4
Žr. apibendrinimą Poliakov, L., „Musulmans, Juifs et Marranes“, in:
Les Juifs et notre histoire, Flammarion, 1973, p. 34–75.
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Bet kokiu atveju visa tai nė iš tolo neturi nieko bendra
su tolerancija, atsiradusia po religinių karų, dar ma
žiau su šiuolaikinių pasaulietinių visuomenių religiniu
neutralumu. Tad būtų gerai vengti vartoti šią daugia
prasmę sąvoką. Konkrečiame musulmonų pasaulyje
šiandien galima pamatyti itin įvairialypę nuostatų
gamą šioje srityje. Einant nuo vienos šalies prie kitos,
reikėtų pasižiūrėti iš arčiau, kokie jų pilietiniai įsta
tymai ir realus socialinis gyvenimas. Kai kurios šalys
griežtai valdomos pagal tam tikrą šariato traktavi
mą, ir čia religiniams atsimetėliams vis dar skiriama
mirties bausmė. Salmano Rushdie byla atskleidė šią
tikrovę naujoje šviesoje. Priminsime, kad šis rašytojas
buvo (ir tebelieka) pasmerktas aukščiausiai bausmei
dėl dviejų priežasčių: ne tik už piktžodžiavimą, bet ir
už atsimetimą nuo tikėjimo. Reikia tik džiaugtis, kad
kitų šalių politika yra šiek tiek švelnesnė. Valdžia ten
gali būti netgi palanki religinėms mažumoms. Laimė,
principai ne visuomet pritaikomi. Tačiau pagal savo
išsivystymo lygį dabartinis islamas yra ne daugiau ir
ne mažiau „tolerantiškas“ negu krikščionybė ikimo
derniais laikais.

7. ...ir klaidingi skirtumai
Daugeliu atveju tai, kas laikoma svarbiausiais islamo
ir krikščionybės skirtumais, iš tiesų yra nesusipratimai.
Panagrinėsime keletą pavyzdžių.
Paprastos ir sudėtingos religijos
Sakoma, kad trinitarinės teologijos atžvilgiu koraniš
kasis monoteizmas esąs paprastesnis. Reikėtų pradėti
nuo klausimo, ką reiškia „paprastos“ religijos idealas. Ar
šitaip į religijos sritį neįvedamas tam tikras ekonominis
principas, neturintis su ja nieko bendra? Taip darant
parodoma, kad rūpinamasi ne tuo, kaip garbinti Die
vą – Jis visai gali būti sudėtingas, „subtilus“ (raffiniert),
kaip sakė Einsteinas, – bet tuo, kaip surasti formuluotę,
kuri leistų suprasti pasaulį be didelio vargo...
Tačiau tarkime, kad religija turi būti paprasta. Tokiu
atveju reikės lyginti tai, kas lygintina. Šv. Tomas Ak
vinietis yra sudėtingesnis negu mued
 zino5 kvietimas.
Tačiau Kalno pamokslas paprastesnis už musulmoniško
paveldėjimo įstatymo taisykles. Evangelija tokia pat
paprasta kaip ir Koranas. Krikščionybė nėra „sudėtin
gesnė“ už islamą. Krikščionybėje nėra daugiau „tarpi
ninkų“ tarp Dievo ir žmogaus negu islame.
Tarpininkavimas ir dvasininkija
Sakoma, jog islamas yra religija be tarpininko tarp
Dievo ir žmogaus, ypač be dvasininkų. Kaip tik tai jį
skiria nuo krikščionybės, kurioje Kristus, vėliau dvasi
ninkai, atsistoja tarp tikinčiojo ir jo Dievo, neleisdami
jiems susitikti akis į akį. Iš tiesų, jei ir tėra vienintelis
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tarpininkas – Kristus (1 Tim 2, 6), krikščionybėje egzis
tuojanti tarpininko idėja anaiptol nėra įtarpinančiojo
idėja, štai kodėl „tarpininko nebūna, kur yra vienas,
o Dievas tėra vienas“ (Gal 3, 19). Kristus nėra toks
įtarpinantysis, kuris atsistotų tarp Dievo ir žmogaus.
Dievas nepašalinamas. Trejybės dogma reikalinga tik
norint netobula ir peržiūrėjimui pasiduodančia teolo
gine kalba išreikšti tai, kad Dievas, jeigu taip galima
pasakyti, nusileidžia tapdamas asmeniu, idant atneštų
žmogui išganymą. Esminė idėja – priėjimo prie Tėvo
idėja. Kristus yra tas, per kurį mes galime prieiti prie
Tėvo (Ef 2, 18). Užuot buvęs Dievą slepiančia siena,
Kristus yra į jį atvertos durys.
Kalbant apie dvasininkus, iš tiesų islamui nepažįstama
apaštalinė tarnystė ir jis negali jos turėti. Krikščionybė
je vyskupai yra sekėjai apaštalų, išrinktų, idant liudytų
pamatinį krikščioniško tikėjimo įvykį: dvylika apaštalų
yra tie, kurie galėjo paliudyti Prisikėlusiojo ir Jėzaus
tapatybę, nes jie pažino Jėzų per jo žemiškąjį gyvenimą.
Kaip tik dėl to, beje, jų vaidmuo neperduodamas, ir jie vi
siems laikams lieka Bažnyčios stulpais. Islamui nežinoma
nei Jėzaus mirtis, nei jo prisikėlimas, o apie tai liudyti
turinčios tarnystės idėja čia taip pat neegzistuoja.
Islame nesama nė sakramentų. Krikščionybėje visi
sakramentai įsišakniję krikšte, tikintįjį panardinančia
me į Kristaus mirtį ir prisikėlimą – tai velykinės paslap
ties moneta už vieną ar kitą gyvenimo plotmę (vedybos,
mirtis, nuodėmė ir t. t.). Nei Jėzaus nukryžiavimo, nei
jo prisikėlimo nepripažįstantis islamas, aišku, neturi
ir sakramentų. Tačiau visa tai dvasininkijai nėra esmi
niai dalykai. Šis žodis reiškia „tarnų“, mokytų žmonių,
šiuo atveju įstatymo žinovų grupę. Šia prasme islame
egzistuoja tokia pat išsiplėtojusi bei hierarchizuota
dvasininkija kaip ir kitose religijose.

8. Islamas ir Krikščionybė
Jau seniai prasidėjęs dialogas tarp krikščionių ir is
lamo religijos tapo sunkus dėl jų asimetriško santykio.
Islamas visuomet gerai žinojo (ar manėsi žinąs), kas
yra krikščionybė. Tai religija, turinti šventąją Knygą,
Evangeliją, kurią skelbė pranašas vardu ‘Isâ (Jėzus),
savo dydžiu nusileidžiantis tik pačiam Mahometui. Tie,
kurie gavo saugoti šią knygą, ją iškreipė6. Jos auten
tiškas turinys yra sudedamoji koraniškojo apreiškimo
dalis. Krikščionybė, atvirkščiai, nežino ir niekada neži
nojo, kas yra islamas. Krikščioniškoji teologija nežino,
ar islamui reikia suteikti kokią nors vietą (o jei taip, tai
kokią) išganymo istorijoje: jos paribiuose (kaip erezijai)
ar tiesiog nekrikščioniškų religijų teologijoje.
5
Muedzinas – mečetei priklausantis musulmonų religinis tarnas, kurio
funkcija – nuo minareto kviesti tikinčiuosius maldai (vert. past.).
6
Žr. The First Encyclopaedia of Islam, t. 7, col. 618 b-619b, s. v.
tahrîf (Fr. Buhl).
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yra likimas tautų, atmetusių atėjusius jas atversti. Ta
Kaip ir iki šiol, sunkumai kyla dėl vartojamų žodžių ir
čiau ne tai sudaro išganymo ekonomiją8.
dėl klaidingai įsivaizduojamo artumo. Atrodo, islamas
ir krikščionybė turi daugybę bendrų bruožų, pradedant
Būtų galima klausti, ar nesusidurtumėme su tuo pačiu
nuo paties svarbiausio – monoteizmo. Kyla pagunda eiti
daugiaprasmiškumu, kalbėdami apie virš visų vardų
toliau. Tradicijos Mahometui priskiria nemaža krikščio
esantį vardą – Dievo vardą. Būtų galima klausti, ar
niškų elementų. Taip hadith į
musulmonų Dievas ir krikš
Pranašo lūpas įdeda Tėve mū
čionių Dievas yra vienas ir
sų. Ir tuo nereikia stebėtis:
tas pats Dievas. Judaizme ir
naujai atsivertę krikščionys,
krikščionybėje „Dievas“ yra
pris kird am i krikšč ion išk ų
tikrinis vardas. Islame Dievo
bruožų neginčijamam Prana
vardas Alachas sudarytas iš
šo autoritetui, į besikuriančią
artikelio ir bendrinio daikta
musulmonišką sintezę siekė
vardžio, reiškiančio dievybę.
įtraukti kuo daugiau savo se
Alachas yra al-Lah, dievas
nosios religijos elementų.
[Le dieu] par excellence. Iki
Pati jautriausia vieta – tai
islamiška pagonybė jį žinojo,
daug yb ė bibl in ių pers on a
bet jam priskyrė besiilsinčio
žų Korane: Adomas, Nojus,
kūrėjo vaidmenį, o žemesnio
Abraomas, Juozapas, Mozė,
rang o diev yb ėms pris kyr ė
Dov yd as, Jon a ir t. t. Taip
įvairių plotmių pasaulio bei
pat Kor an e esam a ir daug
gyvenimo kontroliavimą. Is
personažų iš Naujojo Testa
lamas apeina šias globojan
mento: Jonas Krikštytojas,
čias dievybes9 ir Dievą pada
Normanų karalius Viljamas II slaugomas arabų gydytojo ir
Zacharijas ir t. t. Jame taip
ro vieninteliu dievu.
astrologo Palermo rūmuose. XII a. manuskriptas
pat rand am a ir Mar ij a 7, ir
Izraelio Dievas yra Abra
omo Dievas, Izaoko Dievas,
tvirtinama apie jos mergys
Jokūbo Dievas. Kitaip sakant (ir galbūt tai yra pirma
tę – dėl to musulmonai nėra patys paskutinieji tarp
pradė, itin materiali šių pasakymų reikšmė), tas, kuris
protestuojančių, kai vienas ar kitas filmas atrodo pik
žygiuoja patriarcho genties priekyje. Tikrinis Izraelio
tžodžiaujantis Mergelės Marijos atžvilgiu. Maža to, čia
Dievo vardas, t. y. neištariama tetragrama YHWH, ją
yra ir Jėzus. Jis netgi vadinamas „Mesiju“. Tačiau vardų
suprantant kaip reiškiančią „aš esu, kuris esu (su tavi
tapatybė slepia pamatinį skirtumą.
mi)“, išreiškia būtent tai, kad Dievo sąvokos turinį api
Krikščionybėje veikiančių personažų apibūdinimai,
brėžia tautos istoriją žymintis išsilaisvinimo veiksmas.
netgi stebuklinio pobūdžio, susiję su istorija, išganymo
Dievo žygiavimas savo tautos priekyje krikščionims yra
istorija, suteikiančia jiems visą prasmę. Taigi, pavyz
Dievo įsikūnijimo provaizdis.
džiui, Marijos mergystė savaime būtų tiesiog keista,
jeigu nenurodytų į pirmapradžio istoriškumo atsivėrimą.
Nutraukdama žmogiškų kartų tąsą, ji sugrąžina istori
9. Judaizmas, krikščionybė, islamas
ją prie jos pradmenų, idant suteiktų jai naują kryptį.
Šis ryšys su istorija neleidžia manyti, kad islamas
Lygiai taip pat žodis „Mesijas“ yra ne tikrinis vardas, o
yra Izraelio [istorijos] tąsa. Kartais kalbama apie „tris
pavadinimas, žymintis tikslią funkciją Izraelio istorijoje,
monoteizmus“, apie tris religijas, kilusias iš Abraomo,
dėl kurios žydai ir krikščionys nesutaria, bet kuri tiek
ir t. t. Toks jų išdėliojimas vienoje plotmėje yra klai
vieniems, tiek kitiems, kaip preliudas į pabaigos laikus,
dingas. Lygiai taip pat klaidinga implicitinė analogija,
skirta surinkti tautą. Tuo tarpu Korane biblinės figūros
pagal kurią islamas krikščionybei (t. y. krikščionybei
sudaro portretų galeriją. Jos išsidėsčiusios Mahome
ir judaizmui) esąs tai, kas krikščionybė – judaizmui.
to protėvių, pranašų eilėje. Kai kurie jų buvo pasiųsti
Kaip tik pagal šią anal og ij ą sav e suv ok ia isl am as.
šiandien jau išnykusioms tautoms, ir mes žinome tik jų
Taip krikščionybę jis gali traktuoti tik kaip nepilną
vardus. Kiti buvo pasiųsti Izraeliui. Visi jie rodo, koks
7
Ši Marija neabejotinai painiojama su Mirjama, Mozės ir Aarono
seserimi; žr. Koranas, 19, 28.
8
Žr. keletą gerai dalyką nušviečiančių A. Falaturi puslapių (jis pats
yra musulmonas šiitas) „Das Fehlen einer Heilsgeschichte im Islam“,
in: Miscellanea Medievalia, 1977, t. 11: Die Mächte des Guten und
Bösen, S. 72–80.
9
Tai garsiųjų „šėtoniškųjų eilučių“ koziris (Koranas, 53, 20 bis ir
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ter): ar galima pripažinti dievybes, kurios atlieka globotojų vaidmenį
šalia aukščiausio Dievo? Mahometas, atrodo, su tuo sutinka, ieškoda
mas kompromiso su Mekos gyventojų politeizmu. Tų eilučių, matyt,
buvo atsižadėta, vos tik situacija tapo palanki monoteistams. Nors jų
nėra „ortodoksiniuose“ tekstuose, jas galima surasti moksliniuose leidi
niuose, pvz., Blachêre’o parengtame Korane (t. 2, Paris: Maisonneuve,
1949, p. 85 ir t.).

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2002 / 3

Kas dalyvauja dialoge?

pranašiškumą, esantį dar tik pakeliui į musulmoniško
apreiškimo pilnatvę.
Svarbu suvokti tokį matymo būdą, kadangi jį pamir
šus, musulmonų nuostata krikščionims atrodo nesu
prantama ar net papiktinanti. Kartais iš islamo reika
laujama ar bent pageidaujama, kad savo santykiuose
su krikščionybe jis pripažintų abipusiškumą. O kaip tik
šito bent iš principo islamas negali priimti. Antai sako
ma, kad Europoje būtų galima atidaryti mečetes ar net
musulmonų kultui užleisti neveikiančias bažnyčias, bet
su sąlyga, kad islamo šalyse būtų atidarytos bažnyčios.
Tačiau islamui bažnyčių tapimas mečetėmis atrodo vi
sai normalus. Toks krikščionių leidimas nieko bendra
neturi su kilniadvasiškumu, kuriam reikėtų padėkos
ar net kompensacijos. Priešingai, tai geriausia, kas gali
atsitikti bažnyčiai – priimti autentišką kultą ten, kur
jis iki šiol turėjo tik provaizdžio pavidalą. O štai atida
ryti bažnyčią islamo žemėje, netgi Saudo Arabijoje, kuri
visa yra savita milžiniška mečetė, islamui yra siaubingas
dalykas, nes tai žingsnis atgal. Ir Saudo Arabijos valdžia
privalėjo turėti rimtą pagrindą, kad Persų įlankos krizės
metu krikščionių ar žydų kareiviams leistų kukliai laikyti
savo pamaldas...
Ar krikščionys neklydo, kritikuodami tokią nuostatą?
Ar ne tokios pat nuostatos jie laikėsi judaizmo atžvilgiu?
Ar pačių krikščionių nuostata iš principo nėra tokia pati?
Istorijos studijos leidžia demaskuoti krikščionių arogan
ciją: čia jie turi pakankamai nuodėmių, kurias reikia
išpažinti, ir pakankamai atleidimų, kurių reikia prašyti.
Tačiau nepaisant visų istorijos sėkmių ir nesėkmių,
krikščionybės santykis su savo motinine religija nėra
toks pat. Krikščionys neabejoja Senuoju Testamentu,
net jeigu jie jį interpretuoja kitaip negu žydai. Net karš
čiausiai polemizuodamos abi pusės pripažįsta bendrą
rašytinį pagrindą. Krikščionys žino, kad jie gali remtis
Senuoju Testamentu, ieškodami argumentų diskusijo
se su žydais: „kai kurie iš jų, pavyzdžiui, mahometonai
(Mahumetistae) ir pagonys, nesutinka drauge su mumis
pripažinti autoritetu kurio nors Šventojo Rašto, kuriuo
remiantis būtų galima juos įtikinėti, kaip, pavyzdžiui, su
žydais galime diskutuoti remdamiesi Senuoju Testamen
tu“10. Tą patį savo ruožtu pripažįsta žydai. Maimonidas
sako: „Neapipjaustytieji (t. y. krikščionys) yra įtikinti,
kad Toros tekstas yra tas pats“11. Štai kodėl net esant
dideliems nesutarimams tarp Bažnyčios ir Sinagogos,
jie susiję ne su klausimu apie Senojo Testamento au
tentiškumą, o su tuo, kaip reikia jį interpretuoti.
Savo ruožtu islamas gerbia Torą ir Evangeliją. Jis net
gi teigia, kad jo apreiškimas jas patvirtina. Tačiau tai,
ką jis turi omenyje, yra ne mūsų skaitoma Penkiaknygė
10
Šv. Tomas Akvinietis, Somme contre les Gentiles, I, 2 (pasinaudota
Gintauto Vyšniausko vertimu: Šv. Tomas Akvinietis, Suma prieš pagonis
(pirmoji knyga), Vilnius, Logos, 1999, p. 7).
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ar keturios evangelijos. Islamas iš tiesų daro prielaidą,
kad žydai ir krikščionys sufalsifikavo šių šventų knygų
tekstą, kurio autentiškas turinys sutampa su Korano
turiniu. Tad dialogas tampa sunkus dėl to, kad krikščio
nybė ir juidaizmas neturi jokio bendro rašytinio pagrin
do su islamu. Nebent juo laikytume Biblijos personažų
vardus, kurie, kaip matėme, yra dviprasmiai.

10. Realaus dialogo sąlygos
Vakariečiai turėtų angažuotis ekonominiam bei po
litiniam dialogui su musulmonų tautomis. Jie turėtų
pasistengti geriau pažinti musulmonų kultūrą. Tie,
kurie bijo tariamos „invazijos“, turėtų savęs paklausti,
ar į jų siūlomą visuomenę islamas prasiskverbia ne dėl
jos pačios trūkumų. Jei praktiškai siekiama paneigti
religinį žmogaus matmenį, atsisakant jam suteikti bet
kokį kultūrinį matmenį ir nustumiant jį į privačią sfe
rą, ar tuomet reikia skųstis matant, kad auga tikėjimo
troškulys? Jei iš žmonių dvasios siekiama išstumti bet
kokį prisiminimą apie krikščionybę, ar reikia skųstis,
kad jie apstulbsta, susidūrę su didelius reikalavimus
keliančia religija? Jei kuriama atskaitos bei atramos
taškų neturinti visuomenė, ar reikia apgailestauti, kad
laisvės baimė skatina troškimą nuo jos išsivaduoti pa
klūstant visas gyvenimo sritis valdančiam įstatymui?
Kalbant apie krikščionis, jie taip pat turi suvesti sa
vo sąžinės sąskaitas. Baimė, neapykanta turi užleisti
vietą aiškiai savo pačių tikėjimo analizei. Didelei daliai
krikščionių, tarp jų ir teologų, Kristus yra ne įsikūnijęs
Žodis, su mūsų kūnu pasirodęs amžinasis Sūnus, bet
geras žmoniškumo modelis, „didi asmenybė“. Ar jie tu
ri teisę skųstis, kad islamas jame mato vien pranašą?
Didžiajai daliai krikščionių Senasis Testamentas kartu
su savo tariamu „dievu Molochu“ paseno, o juo gyve
nantys žydai yra užmarščiai pasmerkta tauta. Ar jie
turi teisę skųstis, kai islamas siekia jiems pritaikyti
tą patį požiūrį?
Taigi dialogas turi prasidėti kiekvieno krikščionio
viduje. Po to jis turi išsiskleisti tarp religijų, kurių
kiekvienai būtų aišku, kas ji yra ir kas yra kita religija:
viena vertus, biblinė religija, kita vertus, itin griežtas,
bet nebiblinis monoteizmas. Tokio dialogo priemonės
turi būti racionalios, o ne religinės ir juolab ne „misti
nės“. Į jį įsitraukiantieji turi patvirtinti savo brolišką
ryšį su visais žmonėmis, ypač su musulmonais. Jie jokiu
būdu neturi nusižengti pagarbos visiems žmonėms, ypač
musulmonams, principui. Tačiau jie turi susilaikyti nuo
pagundos užmegzti brolišką ryšį ten, kur jo negali būti,
t. y. tarp religijų.

11
„Responsum no 149“, in: Toshuboth ha-Rambam, t. 1, ed. Y. Blau,
Jerusalem: Meqitsey Nirdamim, 1958, p. 285.
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tema: islamo iššūkis?

Civilizacijų konfliktas ar Ibliso
gundymai?
Naglis Kardelis

Mėg ind am i išs ia išk int i rugs ėj o 11-osios trag ed ij os
priežastis, vakariečiai ėmė aktyviau domėtis kitomis,
neeuropietiškomis ir nevakarietiškomis kultūromis.
Susidomėjimą Indija, Kinija ir Japonija, ypač ryškų
nuo XX a. septinto dešimtmečio, beveik akimirksniu į
antrą planą nustūmė dėmesys Artimiesiems Rytams,
konkrečiai – „magiškajai“ (anot Oswaldo Spenglerio)
arabų kultūrai, taip pat islamo religijai. Artimieji Rytai
yra ne tik konkrečių civilizacijų (šumerų, babiloniečių,
egiptiečių, finikiečių, žydų, arabų ir kai kurių kitų), bet
ir žmonijos civilizacijos apskritai lopšys, todėl dabar daug
kam atrodo baugiai keista, kad mirties šalčiu alsuojan
ti valia sunaikinti Žemės civilizaciją ateina iš to paties
planetos arealo. Paprastai puolama į du kraštutinumus.
Vieni ima kaltinti Vakarus (ypač Ameriką), visą Vakarų
kultūrą ir civilizaciją už vadinamąjį eurocentrizmą, už
arogantišką norą kariškai, ekonomiškai ir kultūriškai
dominuoti visame pasaulyje, stelbti ar net naikinti ki
tas kultūras, kurios esą vakariečių niekinamos ir kurių
jie nesiekia pažinti, taip pat už vakarietiškų (tariamai
neuniversalių) vertybių primetimą kitų kraštų gyven
tojams. Tad amerikiečiai ir visi vakariečiai amerikiečių
asmenyje gavę tai, ko nusipelnė. Kiti bando įrodinėti, kad
kai kurios tautos bei religijos yra nepakančios, nežmo
giškos ir barbariškos iš prigimties, todėl nusipelno būti
žiauriai pamokytos. Nubausti turį būti ne vien konkretūs
už terorą atsakingi asmenys bei organizacijos, bet pačios
religijos ir kultūros, kurioms nusikaltėliai tariamai at
stovauja. Antai kraštutinių liberalų (visai teisėta) kova
prieš agresyvų nacionalizmą neretai virsta absurdišku
karu prieš tautiškumą apskritai, o kova prieš religinį
fanatizmą – karu prieš religiją kaip tokią.
Be abejo, kaltinimai Vakarams, išsakomi puolančių
jų į pirmąjį kraštutinumą, visiškai nepagrįsti. Vakarų
civilizacija yra atviriausia kitų kultūrų patirčiai. Šis
atvirumas dažnai perauga į perdėtą kritiškumą savo

atžvilgiu ir savęs kaltinimą dėl svetimų kultūrų nesėk
mių. Tai rodo ir beveik mazochistinis europiečių savęs
kaltinimas eurocentrizmu, dažnai apskritai peraugantis
net į antivakarietiškumą ir antiamerikietiškumą (jis
ypač būdingas prancūzams), kuris būtų nesuvokiamas
nei kinui, nei indui, nei žydui, nei arabui. Vakarų moks
lo centrai vykdo brangiai kainuojančius archeologinius
kasinėjimus Artimuosiuose Rytuose ir kitose pasaulio
dalyse, skiria pasakiškus pinigus kitų kultūrų pavel
dui išsaugoti. Dažnai fundamentalūs orientalistiniai
tyrinėjimai atliekami Vakarų (ypač Prancūzijos, JAV
ir Vokietijos) mokslininkų, o ne jų kolegų Rytuose. Įdo
mu, ar Sadamo valdomi irakiečiai būtų pajėgę parengti
kapitalinius šumerų ir akadų kalbų žodynus, kurių
kiekvieną sudaro kelios dešimtys tomų?1 Vakarams me
tamas kaltinimas dėl tariamo noro dominuoti pasaulyje
yra vien kai kurių žmonių neįgyvendintų troškimų ir
pavydo stipresniesiems atspindys. Mat stipresnis visuo
met kaltas, o lyderis neapkenčiamas net ir tuomet, kai
nėra padaręs nieko bloga. Tačiau jei Rytų diktatoriai
turėtų tokią karinę ir ekonominę galią kaip JAV, pa
saulis jau seniai būtų panašus į pragarišką babiloniečių
požemio pasaulį, kuriame sparnuotos pamėklės minta
moliu bei dulkėmis (galbūt dar ir juodligės sporomis?).
Vienintelis dalykas, kurį su didelėmis išlygomis būtų
galima prikišti JAV ir apskritai Vakarams, yra vartoto
jiškos masinės kultūros invazija, galbūt dar perdėtas
mokslo ir technikos garbstymas, vedantis į situaciją,
kai žmogus ima vaidinti Dievą. Tačiau Amerika siūlo
ne tik pigią masinę, bet ir solidžią elitinę kultūrą tiems,
kurie sugeba ją suvokti ir perimti. O perdėtas mokslo
garbstymas kyla iš neriboto amerikiečių veržlumo ir
optimizmo, kurį puikiai atsveria europiečių atsargu
mas, nuosaikus skepticizmas ir pagarba tradicijai. Bet
kuriuo atveju Vakarų demokratija veikia kaip subtilus
savireguliacijos mechanizmas, pajėgiantis ištaisyti ar
kompensuoti mokslo raidos ekscesus. Rytų diktatūros

NAGLIS KARDELIS (g. 1970) – VU filosofijos dėstytojas. Domisi
klasikine filosofija, Antikos filosofija, civilizacijų istorija, mokslo
filosofija. „Naujojo Židinio-Aidų“ bendradarbis nuo 1992 m.

Žr. Sjöberg, Å. W.; Behrens, H., (Eds.), The Sumerian Dictionary,
Philadelphia, Pa.: Babylonian Section of the University of Pennsylvania
Museum, 1984; Gelb, I. (Ed.), Assyrian Dictionary, Chicago: University
of Chicago, Oriental Institute, 1956–1989.
2
 Akadų kalbos pavyzdžius pasitelkiu iš klasika tapusio asirologijos
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šio savireguliavimo mechanizmo neturi. Jos naiviai
mano, kad, neperimdamos Vakarų demokratijos, gali
perimti Vakarų technologijas be tragiškų pasekmių savo
kraštų žmonėms ir visam pasauliui. Puolantys į antrąjį
kraštutinumą dėl rugsėjo 11-osios tragedijos kaltina
(tariamą) arabų etnoso agresyvumą ir/arba islamo re
ligijai iš prigimties būdingą fanatizmą.
Pirmiausia aptarkime kaltinimus, metamus arabams
kaip tautai. Arabai minimi jau babiloniečių rašytiniuo
se paminkluose, o pats jų etnonimas reiškia „dykumos
tautą“, „dykumos žmones“. Akadų (asirų-babiloniečių)
kalba, kuri, kaip ir arabų bei hebrajų kalbos, priklauso
semitų kalbų šeimai, būdvardis arbu reiškia „dykas,
dykumos (būdingas dykumai), apleistas, nusiaubtas“, o
daiktavardis arbûtu – „dykuma, tyrai, nusiaubta vieta,
nusiaubimas (kaip procesas ir rezultatas)“ (iš veiksm.
arâbu: „siaubti, naikinti“ (šaknis )rb))2. Dar plg. akadų
k. daikt. âribu, êribu (šaknis )rb) – „skėrys (=vabzdys,
nusiaubiantis augmeniją ir paverčiantis kraštą dyku
ma)“, iš kurio padarytas prieveiksmis êribiš – „kaip
skėriai (pažodžiui „skėriškai“)“; pastarąjį prieveiksmį
savo karo žygių aprašymuose dažnai vartoja asirų kara
liai, norėdami pasakyti, kad kurį nors kraštą ar miestą
jie nusiaubė iki pamatų, nepaliko akmens ant akmens,
išskerdė jo žmones ir iškirto vaismedžius, žodžiu, užka
riautą šalį „skėriškai“ pavertė dykuma. Kaip dabar pa
togu, remiantis akadų kalbos duomenimis, visą arabų
tautą pavadinti ne tik dykumos, bet ir dykumos skėrių
tauta, siaubiančia visą pasaulį dėl tariamai įgimto savo
barbariškumo ir pavydo kitoms tautoms, gyvenančioms
derlingose žemėse! Arabų teroristai iš tiesų panašūs į
skėrius, Niujorko centras rugsėjo 11-ąją tikrai buvo
nusiaubtas êribiš, bet būtų nesąžininga tvirtinti, jog
skėrių instinktai būdingi arabams kaip etnosui. Po
žydų holokausto per Antrąjį pasaulinį karą žmonija
tapo ypač jautri antisemitizmui, tačiau ne visi suvokia,
kad semitai yra ne tik žydai, bet ir arabai. Dėl paskirų
žmonių įvykdytų nusikaltimų apkaltinti visus arabus
kaip tautą būtų gryniausias antisemitizmas. Likimo
ironija, kad Izraelio armija, neproporcingai reaguodama
į palestiniečių savižudžių teroro aktus, ima bausti visą
tautą, o geležine ranka užgniauždama teisėtą palesti
niečių kovą prieš okupaciją, vykdo kone didžiausius po
Antrojo pasaulinio karo antisemitinius išpuolius.

Ties a, kad sem it ų taut ų ment al it et as daug kuo
skiriasi nuo europ iečių/ind oe urop iečių mentaliteto.
Semitų kalbų faktai rodo didelę šių tautų fascinaciją
jėga, galia, energija ir veržlumu. Akadų, hebrajų ir
ypač arabų kalboje yra gausybė sinonimų prievartai,
karui, žudymui ir pykčiui įvardyti, be to, šiose kalbose
esama atskirų žodžių šviesiam (arteriniam) ir tamsiam
(veniniam) kraujui nusakyti. Pagarbą liūtui kaip jėgos
simboliui rodo daugybė šį žvėrį nusakančių žodžių.
Hebrajų kalba turi mažiausiai septynis žodžius liūtui
ir jaunam liūtui įvardyti, o šis gyvūnas Šv. Rašte mini
mas daugiau nei 130 kartų. Akadų kalba taip pat turi
daugybę „liūto“ sinonimų (nêšu, labbu ir nergallu – tai
tik dažniausiai aptinkami įvardijimai). Asirų karaliai,
aprašydami savo įsiūtį, dažnai prilygina save liūtui:
labbiš, labbiš annadir – „kaip liūtas, kaip liūtas (paž.
„liūtiškai“) aš siutau“, – sako Senaheribas viename iš
savo įrašų3. Tačiau bene daugiausia „liūto“ sinonimų
turi arabų kalba: asad, sabu(, lais. (pastarieji vartojami
dažniausiai), ¨hâ dir, ka(nab, ¨h aita(ûr, h. albas ir t. t.4 Beje,
ḧ aita(ûr reiškia ne tik „liūtą“, bet ir „vilką“, „demoną“,
„šėtoną“, „mirtį“, „nelaimę“ ir „miražą“, todėl iškyla kaip
sodrios semantikos žodis veržliai nelaimę nešančiai ga
liai įvardyti. „Jėgą“ ir „prievartą“ nusakantys arabiški
žodžiai yra šie: quwwat, qudrat, iqtidâr, t.â qat, gas. b,
qahr, quhrat, jabr, jaur, z– ulm, úiddat; žodžiai h. arb, mu
h. -  ârabat, gazwat, jihâd, qitâl, muqâ talat, waqa(at, kaun,
kon reiškia „karą“ ir/arba „mūšį“; žodžiai agâz– , yugîz– ,
gaiz– , igtiyâ– , gad.  ab, gad.  bat, magd.  abat, agd.  ab, yugd. ib,
ah. faz– , yuh.  fiz– , h– ulq, h. anaq, hayajân – „pyktį“ bei
„įniršį“, o maut, mamât, wafât, tawaff î, h. utf – „mir
tį“. Esama daugybės veiksmažodžio „sunaikinti“ sinoni
mų: mah. aq, yamh. aq, mah. h. aq, yumah.  hiq; damar,
yadmur, dammar, yudammir; )abâd, yu)bîd; a(dam,
yu(dim. Veiksmažodžio „nužudyti“ bei „paskersti“ si
nonimų taip pat nemažai: Pabah.  , yaPbah.  ; Pabbah. ,
yuPabbih.  ; jazar, yajzir, yajzur; nah. ar, yanh. ur, kaip ir
veiksmažodžio „pasmaugti“ sinonimų: h– anaq, yah– niq,
fat. t. as, yufat. t. is.
Tad nejaugi, remdamiesi šiais kalbos faktais, darysi
me išvadą apie „įgimtą semitų kraugeriškumą“? Jokiu
būdu. Semitų kalbos (ypač arabų) yra apskritai labai
žodingos. Sąlyginį jų gramatikos paprastumą atsveria
nepaprastas leksikos turtingumas. Arabų kalboje yra

korifėjaus Friedricho Delitzscho žodyno: Assyrisches Handwörterbuch,
Leipzig: Zentralantiquariat, 1968 (18961), s. v. arbû tu, âribu etc.
3
Delitzsch, F., op. cit., s. v. labbu, labbiš (Sanh. V  54. III R  15
Col. I 2).
4
 Arabų kalbos pavyzdžius pateikiu iš klasikinių žymaus vokiečių
arabisto Friedricho Steingasso žodynų: Arabic-English Dictionary,
New Delhi: Cosmo Publications, 1985 (18841); English-Arabic Dictio
nary, New Delhi: Cosmo Publications, 1982 (18821). Turint galvoje,
jog tai vidutinio dydžio žodynai, galima įsivaizduoti sinonimų kiekį
„(žodžių) vandenyno“ žanro arabų leksikografijos gigantuose. Kadangi
šiame straipsnyje pateikiami arabiški žodžiai transliteruoti lotyniškais

rašmenimis, skaitytojui (-jai) pravers šios pastabos: 1) ženklas „)“ ()alif)
žymi vadinamąją glotalinę pauzę (momentinį balso stygų uždarymą); 2)
ženklas „(“ ((ayn) žymi šaižų gerklinį (giliai gerklėje artikuliuojamą) garsą,
panašų į emfatinį „h“; 3) balsių ženklai su „stogeliais“ (pvz., !) dažniau
siai žymi ilgus balsius (kartais literatūroje vietoj „stogelių“ aptinkami
įprastiniai ilgumą žymintys ženklai (pvz., â); 4) j žymi „dž“; 5) ú žymi
„š“; 6) priebalsių ženklai su taškeliais apačioje žymi emfatinius (stipriai,
su gerkliniu atspalviu artikuliuojamus) priebalsius, kuriuos tariant gerklės
plyšys susiaurėja; 7) q žymi ne labioveliarą (kaip lotynų kalbos „qu-“),
o priebalsį, panašų į „k“, bet artikuliuojamą giliau gerklėje.
5
Plačiau apie tai žr. Ronart, S.; Ronart, N., Concise Encyclopaedia of
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daugybė sinonimų ne tik galiai, prievartai bei žudymui,
bet ir meilei, švelnumui ir gailestingumui nusakyti. Be
to, kai kurie mano pateikti sinonimai eina grupėmis ir
yra tarsi tos pačiõs trijų priebalsių šaknies skirtingos
variacijos (plg. jazar, yajzir, yajzur – „nužudyti“), todėl
šių sinonimų gausybė kartais gali būti labai apgaulin
ga. Beje, karingumu bei kraugeriškumu galima taip
pat lengvai apkaltinti ir indeouropiečius – „baltapūkes
arijų bestijas“. Ir jie senovėje buvo klajokliai gyvulių
augintojai, kurie keldamiesi iš vienos vietos į kitą kaip
skėriai siaubdavo aplinkinius kraštus. Tą pat galima
pasakyti ir apie tiurkiškas mongolų-totorių ordas.
Kita vertus, kai kurie arabų kultūros bruožai juos
aiškiai atskiria nuo jų brolių žydų ir susieja su senovės
graikais, kurie yra indoeuropiečiai: mat arabai, kaip ir
senovės graikai, priklauso vadinamųjų gėdos (ir drau
ge garbės) kultūrų grupei, o žydai – kaltės (nuodėmės)
kult ūrų grup ei. Jau Herod ot as yra pasteb ėj ęs, kad
arabai labai gerbia ištikimybę (III, 8), o tai jau savaime
yra nuoroda į šios tautos garbingumą. Tiesa, arabų ir
senovės graikų garbės samprata kiek skiriasi: graikai
garbę suvokia kaip šlovę (kleos), kurios žmogus savai
me neturi ir kurią privalo įgyti didelėmis pastangomis,
ypač pasižymėdamas kare ir politinėje veikloje, o arabai
garbę suvokia kaip savaiminę duotybę, kaip kiekvieno
individo proprium (šią garbės sampratą neblogai išreiš
kia lotyniškas žodis honor). Dėl šios tautinio charakte
rio ypatybės dauguma arabų negailestingai keršija už
savo garbės įžeidimą. Nesunku suvokti, kad patiems
vakariečiams yra nenaudinga visą arabų etnosą kaltinti
barbariškumu ir agresyvumu, nes suvokę esą kaltina
mi nepagįstai, arabai keršys už savo garbės įžeidimą, o
keršydami jie iš tiesų taps agresyvūs ir kraugeriški, tuo
tarpu vakariečiams, nepažįstantiems arabų mentaliteto
ir neskiriantiems priežasties nuo pasekmės, atrodys,
kad arabų reakcija į jiems metamus kaltinimus tik pa
tvirtina išankstinį požiūrį į juos.
Suvokti, kad polinkis į terorizmą ir arabų tautybė
nėra vidujai susiję dalykai, nesunku prisiminus vals
tybių, kurias pasaulio bendruomenė kaltina terorizmo
rėmimu, sąrašą. Apsiriboję tik iš islamiškojo fundamen
talizmo kildinamu terorizmu ir palikę nuošalyje tokias
valstybes kaip Šiaurės Korėja, pamatysime, jog islamo
vardu veikiančių teroristinių organizacijų esama ne tik
arabų kraštuose (Alžyre, Libijoje, Egipte, Palestinos au
tonomijoje, Libane, Sirijoje, Irake ir t. t.), bet ir Irane,
Afganistane, Pakistane, Filipinuose, Indonezijoje ir kai
kuriuose kituose nearabiškuose kraštuose. Irane, Afga
nistane ir Pakistane gyvena daugiausia indoeuropiečių
tautos (su nedidelėmis tiurkų ir dravidų mažumomis), o
Filipinuose ir Indonezijoje – daugiausia austroneziečių
tautos (su išeivių iš Kinijos, Indijos ir Europos mažu
momis). Nuverstasis Afganistano Talibano režimas,
kaip ir tebegyvuojanti ajatolų teokratija Irane – ti
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piški islamiškojo arijų fundamentalizmo pavyzdžiai.
Talibano režimas atstovavo sunitų, o Irano teokrati
ja – šiitų fundamentalizmui, ir sunku pasakyti, kuris
jų nepakantesnis. Afganistano ir Pakistano fanatikai
arijai yra ne mažiau nuožmūs už savo tikėjimo brolius
semitus. Galima tik stebėtis, kaip Pakistano radikalai
nesiliauja terorizuoti kelis kartus didesnę ir galinges
nę už Pakistaną Indiją, mėgindami atplėšti Kašmyrą,
o įsigiję branduolinį ginklą („islamo bombą“) baudžiasi
Himalajų priekalnėse sukelti naują Kurukšetros mūšį.
Tai būtų brolžudiškas arijų „tikratikių“ karas su arijais
pagonimis. Šiitinis Irano fundamentalizmas yra pažen
klintas dar ir tradicinės, ikiislamiškosios arijų persų
religijos – zoroastrizmo, kitaip tariant, pagoniškosios in
doeuropiečių mitologijos. Griežtas dualizmas, paremtas
pasaulio skirstymu į nuožmiai tarpusavyje kovojančias
gėrio ir blogio stovyklas, savitai atsispindi Irano ajato
lų nuostatoje viską regėti juodai-baltai, be atspalvių ir
pustonių, ištisas valstybes (visų pirma JAV) paskelbiant
šėtonui (o gal – Angra Mainyu?) tarnaujančiomis blogio
imperijomis bei švaistantis mirtinomis fatvomis neįti
kusiems intelektualams. Krikščionims tikrai saugiau
gyventi kai kuriuose arabų kraštuose (Egipte, Libane,
Sirijoje, Palestinoje ir Jordanijoje) nei antai Filipinuo
se ir Indonezijoje, kur islamo fanatikai austroneziečiai
nevengia susitepti rankų krikščionių krauju.
Islamo fanatikai ir teroristai gali būti įvairių tautybių.
Bet ar pagrįsta fanatizmu ir nepakantumu kaltinti islamą
apskritai? Islamas kaip religija atsirado VII a. pirmoje
pusėje ir dar iki šimtmečio pabaigos suskilo į daugybę
besivaržančių srovių. Radosi daugybė skirtingų šios
religijos ir jos šventraščio Korano interpretacijų, kurių
vienos buvo nuosaikios ir tolerantiškos, o kitos – dau
giau ar mažiau radikalios ir nepakančios, skelbiančios
nuolatinio karo su netikėliais būtinybę. Vis dėlto patys
islamo simboliai apibrėžia šią religiją ne kaip karo ir
naikinimo, o kaip ramybės ir taikos religiją. Pats islamo
pavadinimas (isalâm) yra tos pat šaknies kaip ir salâm
„taika, ramybė“ (sveikindamiesi musulmonai, panašiai
kaip ir žydai (plg. hebr. šalom = ar. salâm), linki vieni
kitiems būtent ramybės ir taikos, o ne sveikatos ar ge
rovės („labo“)). Žodis muslim „musulmonas“, padarytas
iš aktyvinio dalyvio nuo salâm, reiškia pasiduodantį
Alachui ir atsiduodantį Jo valiai. Turima mintyje, kad
žmogus atranda ramybę ir taiką tik atsiduodamas Die
vui kaip žymiai galingesnei būtybei, taigi išsižadėdamas
savo tuščių ambicijų ir valios viską pasiekti vien savo
paties jėgomis. Žmogaus puikybė ir yra suvokiama kaip
karas prieš Alachą, o kai žmogus suvokia negalįs šio karo
laimėti ir pasiduoda kaip šiame kare tarsi pralaimėjęs
priešas, tai suvokiama kaip jo atsidavimas Alacho valiai
ir drauge atsivertimas į islamą kaip ramybės ir taikos
religiją. Žalia islamo spalva simbolizuoja augmenijos
vešlumą, derlingą oazę dykumoje, o baltas pusmėnu
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lis – gaivią vakaro vėsą, kuri ateina po svilinančios die
nos, kai negailestingai kepina saulė. Daugelio miestų ir
vietovių arabų kraštuose pavadinimuose ryški žalumos,
derlingumo, gaivios vėsos semantika (plg. Saudo Arabijos
sostinės Er-Rijado pavadinimą: riyâd. reiškia „sodai“ – tai
daugiskaitos forma nuo rau-d.  at, rûd. at „sodas“). Susi
daro įspūdis, kad būtent islamo religija buvo pašaukta
pakeisti įprastinį klajokliškų arabų genčių gyvenimo
būdą: pagoniško gyvenimo dykumą, kurią simbolizavo
gyvenimas karštoje ir nederlingoje dykumoje, – paversti
tikėjimo į vieną visagalį Dievą sodu, o nuolatinę sumaištį
žmonių sielose ir tuščias ambicijas, kurios atsispindėdavo
nesibaigiančiuose genčių tarpusavio karuose bei kerš
to įstatyme, – ramybe ir taika suvienytoje valstybėje.
Nepaprastą arabų kultūros suklestėjimą pirmaisiais
šimtmečiais po islamo priėmimo reikia sieti būtent su
naująja taikos religija.
Tačiau jau VII a. viduryje atsirado ir fundamentalis
tiniųislamo sektų. Agresyviausia iš jų buvo karidžitai
(sg. Khârijî „karidžitas“ pl. Khawârij, kolekt. Khârijîyah;
nuo veiksm. kharaja – „išeiti, palikti (sc. pagrindinę
islamo srovę)“), ypač jos subsekta azrakitai5. Būtent
tuomet ir atsirado islamo terorizmas, o jo taikiniu tapo
pati užgimstanti islamo civilizacija. Karidžitai rėmėsi
Korano raide, pasmerkė visus malonumus, muziką, dailę
ir bet kokią prabangą. Azrakitų gaujos terorizavo pietų
Iraką ir gretimas Persijos provincijas, kol pirmiesiems
Abasidų kalifams pavyko nuslopinti jų siautėjimą. Tarp
azrakitų būta ir charizmatinių asmenybių: kai kurie
iš jų parašė solidžių teisės veikalų ir puikios poezijos
(ypač pasižymėjo poetas, karys ir teroristas Kataris (Qa
tarî ibn-al-Fujâ )ah)). Kalifato klestėjimo metu islamo
fundamentalizmas tebuvo marginalija, o pagrindinė
islamo civilizacijos srovė sukūrė labai aukštą kultūrą,
kuri keletą šimtmečių daugelyje sričių (ypač filosofijoje,
matematikoje, chemijoje, astronomijoje ir medicinoje)
smarkiai lenkė Europą. Šv. Tomo Akviniečio filosofijos
nebūtų ne tik be Aristotelio, bet ir be Ibn Sinos (Avi
cenos) veikalų (jis pirmasis nuodugniai išanalizavo
būties (egzistencijos) ir esmės (esencijos) santykį ir
priėjo išvadą, jog Dievo esmė sutampa su Jo būtimi).
Vadinamoji dviejų tiesų teorija leido plėtoti filosofiją
nepriklausomai nuo teologijos ir kraštutiniais atvejais
vedė net į tam tikrą mąstytojų intelektinį susidvejinimą.
Kaip žinia, arabai yra algebros pradininkai (arabiškas
yra ir šio mokslo pavadinimas), o jų nuopelnus chemi
jai rodo tokie arabų kalbos skoliniai Europos kalbose
kaip eliksyras (al-iksîr – „filosofinis akmuo“), alkoholis
(al-kuhl „stibio milteliai“) ir alchemija (al-kîmiyâ) „che
mija“, paž. „Egipto (kmt) mokslas“). Beje, įdomu paste
Arabic Civilization [toliau – CEAC], vol. 1: The Arab East, Amsterdam:
Djambatan, 1966, p. 289–291.
6
„Tikėjimą“ reiškiantį žodį dîn galima atpažinti tokiuose varduose
kaip Saladinas.
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bėti, kaip pasikeitė šių arabiškų žodžių reikšmė jiems
patekus į Europos kalbas... Astronomijos klestėjimą
kalifate liudija ne tik tokie mus pasiekę arabiški termi
nai kaip azimutas, zenitas ir nadyras, bet ir beveik visi
žvaigždžių pavadinimai (išskyrus keliolika graikiškų,
lotyniškų bei kilusių iš kitų kalbų), kurių yra apie tris
šimtus. Kalifato gydytojai kai kurias (ypač užkrečiamą
sias) ligas mokėjo gydyti daug efektyviau nei jų kole
gos Europoje, o sanitarinės sąlygos islamo civilizacijos
miestuose buvo žymiai geresnės. Kalifato laikų islamo
kultūra buvo nepakanti bedievybei, tačiau visais kitais
atžvilgiais toleravo netgi didesnę filosofinių ir teologinių
interpretacijų įvairovę nei tuometinė Europa. Arabų
kalba turi specialų žodį tolerancijai įvardyti (ih. timâl),
o būti tolerantiškam reiškia būti ne tik protingam, bet

Mečetėje. Piešinys iš manuskripto „Makam“. XIII a.

ir geram musulmonui. Gailestingumas (rah. mat, marh.
amat, úafaqat) ir atlaidumas (magfirat, gufrân, (afû,
samâh) – labai svarbios sąvokos islamo etikoje. Gai
lestingumas (rah. -mat) būdingas pačiam Alachui, kuris
dažnai tiesiog ir vadinamas Gailestinguoju.
Taigi nepakantumas ir agresyvumas yra būdingi ne
islamui kaip tokiam, o fundamentalistinėms, pažodi
nėms jo interpretacijoms. Sugebėjimas išmintingai ir
nuosaikiai aiškinti Koraną ir islamo tradiciją priklau
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so ne tik nuo tikėjimo gilumo ir dieviškojo įkvėpimo,
bet ir nuo bendrojo kultūros lygio. Nykstant kultūrai
ir smunkant civilizacijai atsiranda palankios sąlygos
ne tik islamo, tačiau ir bet kurios kitos religijos pro
fanacijai ir barbarizacijai. Skurdas, neraštingumas ir
socialinės įtampos yra geriausia dirva radikalizmui, o
bet kurios religijos šventraštyje gerai paieškojus galima
rasti citatų, kurios, neteisingai interpretuojamos ir iš
plėštos iš konteksto, gali tapti įvairaus plauko religinio
ekstremizmo ideologiniu pagrindu. Pvz., tradiciškai
skurdesnėse ir mažiau išsivysčiusiose pietrytinėse JAV
valstijose dar ir šiandien galima sutikti krikščionių
fundamentalistų, Indijoje – hinduistų radikalų, o Šri
Lankoje – netgi ekstremistų budistų.
Aišku, labai norint galima rasti faktų, „įrodančių“
isl am o agr es yv um ą. Ant ai šios rel ig ij os trad ic ij oj e
minimas legendinis magiškas kardas Dzu al-fakaras
(Zûal-faqâr) su dviem smaigaliais, kuris Badro mūšy
je (624 m.) kaip laimikis pateko į Mahometo rankas ir
kurį vėliau pranašas perdavė savo žentui Ali. Ant kar
do buvęs įrašas, kuris baigėsi tokiais žodžiais: lâyuqtal
Muslim bi-kâfir („tenebūna nužudytas musulmonas už
netikėlį (t. y. už netikėlio nužudymą)“). Esą bet kuris
musulmonas turįs teisę žudyti kitatikius ir už tai neturįs
susilaukti atpildo. Vėliau bet kuris puikaus Damasko
plieno kardas galėjo būti simboliškai pavadintas Dzu
al-fakaru, įrašant ant jo posakį lâ sayf a illâ Z
– ûal-faqâr
(„nėra kardo, išskyrus Dzu al-fakarą“), kuris stilistiškai
primena islamiškąjį tikėjimo išpažinimą lâilâ ha illâ )
Ilâh („nėra dievų, išskyrus Dievą“). Šitaip tarsi pati re
ligija leidžia ir pašventina netikėlių žudymą. Vis dėlto
iš paskirų faktų negalima daryti išvadų apie prigimtinį
islamo agresyvumą. Kalbant apie šventraščius pravartu
prisiminti, jog netikėliai žudomi ne tik Korane, bet ir
ST. Net ir NT skaitome Jėzaus žodžius: „Nemanykite,
jog aš atėjau nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne
ramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą,
dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą“ (Mt 10,
34–35). Išplėšę šiuos Išganytojo žodžius iš konteksto,
netinkamai interpretuodami ir pavertę juos centriniu
krikščionybės teiginiu, meilės religiją lengvai paverstu
me karo ir neapykantos religija. Ačiū Dievui, katalikų
tikėjimas yra jau savaime apsaugotas nuo fundamenta

listinių ir ekstremistinių interpretacijų, nes instituciškai
centriniu jo teiginiu pripažįstama šv. Petro įpėdinystė,
todėl būtent Petro įpėdiniai turi galią nustatyti visų
kitų Šv. Rašte aptinkamų teiginių teologinį svorį, visus
juos aiškindami išmintingai, nuosaikiai ir kontekstua
liai. O islamas, priešingai, neturi vieningo institucinio
centro, ir perdėtas jo liberalumas radikalių srovių savo
viduje atžvilgiu atveda į paradoksišką situaciją, kai
„nutrūkusi nuo grandinės“ ir įsigalėjusi kuri nors radi
kali islamo interpretacija ima grėsti absoliučiu minties
laisvės užgniaužimu, taip pat nepakenčiama asmeninio
ir visuomeninio gyvenimo reglamentacija.
Islamas įsakmiai pabrėžia, jog tikintysis privalo nuo
lat tobulėti ir kariauti su savo ydomis tarsi priešais. Ši
vidinė tikinčiojo kova su savo netobulumu išreiškiama
žodžiu jihâd. Visų pirma tai tikinčiojo kova su savo pui
kybe, kuri jam trukdo surasti tikrąją ramybę ir taiką
(salâm). Taigi džihadas – ne tiek karas su kitais (netikė
liais), kiek karas su savimi, kurio tikslas – sielos ramybė
ir taika. Islamo fundamentalistai, nesuvokdami džihado
esmės, jį eksteriorizuoja ir paverčia išorišku karu, o
dvasios atkaklumą – fanatizmu. Kadangi islamas ypač
akcentuoja dvasinio atkaklumo, tvirtumo, ištikimybės
ir nepasidavimo būtinybę, blogai interpretuojamas jis
neišvengiamai veda į fanatizmą ir ekstremizmą. Pa
grindiniai tikėjimą įvardijantys arabiški žodžiai yra
îmân ir dîn6. Pirmasis iš jų (îmân) tikėjimą apibrėžia
kaip nepajudinamą tvirtumą, pastovumą, ištikimybę
savo religinėms pažiūroms. Tikintysis (amîn, mu)min)
yra būtent „tvirtasis“, „pastovusis“. Būtina pabrėžti, jog
maldų pabaigos žodis „amen“ (hebr. âmên), liturginiame
kontekste reiškiantis „tebūnie!“, hebrajų kalba reiškia
„iš tiesų, tikrai, tvirtai, be abejo“; jis yra tos pat semitinės
šaknies kaip ir arabų kalbos îmân. Taigi maldų klauzulę
amen „tebūnie!“ reikia suvokti tvirtumo semantikos kon
tekste: „tebūnie = tebūnie įtvirtinta, įsteigta; teįsitvirti
na būtyje ir tikrovėje tai, kas pasakyta trapiais maldos
žodžiais“. Jei tikėsime nostratinėmis rekonstrukcijomis,
minėti hebrajiškas ir arabiškas žodžiai giminingi lotynų
kalbos mançre „pasilikti“ ir graikų kalbos mimnô (su
reduplikacija) „t. p.“7. Pasitikėjimą Alachu ir ištikimy
bę Jam įvardijančių arabiškų sinonimų yra ir daugiau
(siqat, i(tiqâd, i(timâd, s.  idq, amânat, wafâ))8. Vienas

7
Иллич-Свитыч, В. М.,Опыт сравнения ностратических языков:
Сравнительный словарь, т. 1–3, Москва: Наука, 1971–1984, т. 2 (1976), с.
51–52 (nostratinės rekonstrukcijos Nr. 287). Anot Ilič-Svityčiaus, pirminė
šios nostratinės šaknies reikšmė yra „likti vietoje, tvirtai stovėti“. Indo
europiečių kalbose (lotynų, senovės graikų) įsivyravo reikšmė „pasilikti
(toje pačioje) vietoje“, o semitų-chamitų kalbose, be reikšmės „pasilikti“,
išsivystė (tiksliau tariant, semantiškai modifikavosi iš pradinės nostra
tinės) dar ir gretutinė (vėliau tapusi pagrindine) reikšmė „būti tvirtam,
patikimam“ („tvirtai stovėti vienoje vietoje“  → „būti tvirtam“).
8
Pats arabiškas Dievo vardas „Alachas“, jei tikėsime viena iš jo
etimologijų (žr. CEAC, vol. 1, p. 35–36), nurodo į pasitikėjimo Dievu
ir nuolatinio kreipimosi į Jį būtinybę: anot kai kurių mokovų, vardas

Allâh gali būti sudarytas iš kontrahuoto arabiško daiktavardžio ilâh
„(d/D)ievas“, galbūt kilusio iš seno semitiškojo el „t. p.“ su vokatyviniu
prefiksu ha arba al (ha-ilâh arba al-ilâh). Taigi pirmiausia tai buvo krei
pinys, šaukinys į Dievą, o įprastu Jo vardu jis virto tik vėliau, nykstant
pradinei, autentiškai (intencionaliajai) kreipinio funkcijai. Mėgindami
lietuviška analogija iliustruoti šio kreipinio evoliuciją į tikrinį vardą,
galimeįsivaizduoti kreipinio „O Dieve!“ virsmą į tikrinį vardą Odievas.
Teigdamas, jog į Dievą reikia kreiptis, o ne vien apie Jį mąstyti, Marti
nas Buberis iš esmės nepasako nieko teologiškai ar filosofiškai nauja,
tačiau tiksliai įvardija semitiškajam religingumui būdingą kreipimosi,
maldos aspektą.
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stipriausių žodžių, išreiškiančių, užkietėjimą tikėjime,
yra h. amas „nepajudinamas tvirtumas“ (plg. h.  umsat
„garbė (honor)“, h. amis „nepajudinamai tvirtas, drąsus,
veržlus“, ah. mas „stiprus, tvirtas“, h. amasat „vėžlys
(=gyvūnas tvirtu šarvu)“, – iš veiksm. h. amas „troškinti
mėsą, supykdyti, suerzinti, įaistrinti; būti tvirtam savo
tikėjimu, narsiam mūšyje“). Tvirtumas tikėjime žody
je h. amas iš tiesų iškyla su ryškiomis zelotiškumo ir
net agresyvumo konotacijomis, tad nenuostabu, kad šį
žodį – klaidingai interpretuodama islamo doktriną – pa
sirinko viena iš palestiniečių teroristinių organizacijų
kaip savo pavadinimą. Beje, Artimųjų Rytų konfliktas
niekaip nepajuda iš mirties taško būtent todėl, kad kon
fliktuojančios pusės tiesiog psichologiškai ir kultūriškai
nepasiruošusios kompromisui: bet kokios nuolaidos ir
geros valios ženklų parodymas būtų suvokiamas kaip
silpnumas ir ištižimas, kaip baisią gėdą užtraukiantis
tvirtumo (h. amas) praradimas.
Kitos (dar odioziškesnės) teroristinės organizacijos
pavadinimą skaitytoja(s) nesunkiai įžvelgs arabiška
me žodyje qâ(idat (pl. qawâ(id) „pagrindas, pjedestalas,
bazė, stovykla; (pagrindinė) taisyklė, principas, kanonas,
modelis, schema, metodas; sostinė“ (plg. qâ(id – „tas,
kuris (nepajudinamai) įsitvirtinęs, įsikūręs, įsirengęs
bazę ar stovyklą; gyventojas“). Astronominis šio žodžio
reprezentantas – Alkaido žvaigždės (Didžiosios Lokės
eta) pavadinimas (ši žvaigždė žinoma dar ir Benetnašo
vardu). Kaip matome, islamas bei islamo kultūra turi
ir savo civilizuotą, ir barbarišką puses. Kiti panašiai
skambantys (nebūtinai giminingi) arabiški žodžiai dvel
kia jau tam tikra likimo ironija: 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) „klastingas planas, apga
vystė, pasala, klastingumas, piktumas; Dievo bausmė
už klastingumą, pasalūniškumą ir priesaikos nesilaiky
mą“. Tad ar verta skųstis, kad kai kam akys užrištos ir
grandinės ant rankų ir kojų per sunkios (turiu galvoje
kai kuriuos amerikiečių bazės Kuboje gyventojus)?..
Apie likimo (ar veikiau Alacho) ironiją aš kalbu neat
sitiktinai. Viena Korano legenda pasakoja, kaip Alachas
iš šviesos sukūrė angelus, o po to iš molio nulipdė Adomą
ir paskyrė jį būti savo vietininku, t. y. kalifu (khalîfah).
Visi angelai pakluso Dievo įsakymui parpulti prieš Ado
mą, išskyrus Iblisą (Iblîs; šis vardas kilęs iš gr. diabolos
„šmeižikas“), t. y. Šėtoną, kuris atsisakė tai padaryti ir
buvo Alacho prakeiktas (Koranas, 7, 11). Kai kurie sufijų
mistikai Ibliso nepaklusimą Alacho įsakymui aiškina
kaip jo ištikimybę Dievo valiai ir ankstesniam įsakymui,
kad jokia sukurta būtybė nebūtų garbinama taip, kaip
Kūrėjas. Kitaip tariant, Iblisas esą nepakluso Alachui
dėl ištikimybės Jam, tapdamas ne tik pirmuoju tikėjimo
kankiniu, bet ir pavyzdingo musulmono etalonu. Kaip
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žinia, centrinė islamo dogma yra teiginys, jog Alachas
yra vienui vienintelis Dievas, neturintis sau lygių bū
tybių ir draugų. Šią dogmą išreiškia terminas tawh.   îd
„(Alacho) vienumas“. Vis dėlto, kaip matome iš Korano
legendos, pernelyg griežtai laikydamasis vienos – kad ir
centrinės – tikėjimo dogmos, vienasiš angelų tapo vel
niu. Vadinasi, jau pačiame islamo šventraštyje įrašytas
griežtas perspėjimas nebūti fanatiškiems, sergėtis fun
damentalizmo ir ekstremizmo, visur žinoti saiką. Taigi
Alachas tarsi sako musulmonams: tik Aš esu Dievas
ir mane vieną tegarbinkite, bet jei mane garbindami
paniekinsite savo artimą, nueisite Šėtono keliais; to
dėl mane, Dievą, garbinkite, o žmogų gerbkite. Islamo
teroristai, laikantys save geresniais musulmonais už
pačius islamo mokovus, suabsoliutino dogmos raidę,
kuri nužudė ir išniekino tūkstančius nekaltų žmonių.
Jie įrodė, kad pasikelti į šėtonišką puikybę galima net
garbinant Dievą. Ne veltui teroristus pasmerkė visos
autoritetingiausios ir įtakingiausios ulemos (sg. (ula
mâ)) – islamo teologų (mulų) tarybos, tarp jų ir labiausiai
prestižinė al-Azharo universiteto Kaire ulema.
Taigi nėra jokio civilizacijų konflikto. Dėl terorizmo
nekalti nei amerikiečiai ar Vakarų civilizacija, nei arabai
kaip tauta, nei islamas kaip religija, o vien konkretūs
žmonės, kurių tautybė bei religiniai įsitikinimai nėra
esminis dalykas. Jie ir susilauks atpildo būtent kaip
teroristai ir ekstremistai, o ne kaip arabai ir musulmo
nai. Islamas nėra kokia nors barbariška praeities laikų
religija, kuri nesuderinama su šiuolaikine civilizacija.
Tokios islamiškos šalys kaip Malaizija ir Brunėjus mo
dernizuojasi daug sparčiau nei kai kurios Europos šalys.
Teroristų ataką prieš Pasaulio prekybos centrą Niujorke
reikia vertinti kaip aklo pykčio ir nepakantumo svetimai
kultūrai proveržį, o ne kaip tariamo musulmonų pavydo
Vakarams išraišką. Mat daugeliu atžvilgių pavydėti
tarsi ir nėra ko: paradoksalu, bet aukščiausi pasaulio
dangoraižiai stovėjo toli gražu ne Vakaruose; islamiškoje
Malaizijoje stūksantys 452 m aukščio Petrono Bokštai
(Petronas Towers) buvo ir tebėra aukštesni ne tik už
412 m aukščio Bokštus dvynius, bet ir už aukščiausią
JAV 443 m Searso Bokštą Čikagoje. Tad nėra konflikto
tarp krikščionių ir musulmonų, tarp Vakarų ir islamo
civilizacijų. Yra tik šėtoniški Ibliso gundymai. Beje,
žodį „Ibliso“ čia vartoju ne tik subjekto kilmininko, bet
ir objekto kilmininko reikšme. Mat mus gundo ne tik
Iblisas: mes apskritai esame gundomi (tiksliau tariant,
išbandomi) taip, tarsimus pranokstanti jėga tyrinėtų,
ar tik nepakartosime išpuikusio angelo, vėliau tapusio
Šėtonu, klaidos. Be to, gundomi ne tik musulmonai.
Gundomi yra ir krikščionys bei visi vakariečiai: jeigu jie
musulmonų asmenyje neįžvelgs savo artimo, nematys
juose žmonių, to paties Adomo palikuonių, pasmerkdami
juos vien už priklausymą kitai religijai ar kitai tautai,
jie taip pat susilauks Ibliso likimo.
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„Visuotinė lietuvių enciklopedija“:
amžinybės įtvaras
Tomas Daugirdas

Lietuvos leidėjų asociacijos duome
nimis, pagal parduotų egzempliorių
Vilniaus knygų mugėje skaičių pirmą
vietą užima „Visuotinės lietuvių encik
lopedijos“ I tomas (800 egz.). Šis faktas
tuo nuostabesnis, kad didžiausia iš
visų yra ir šios knygos kaina – 95 Lt.
Visuotinė enciklopedija toli pralenkė
„Harį Poterį“ bei nepalyginti piges
nes medicinos ir šunų enciklopedijas.
Šios enciklopedijos pasirodymas buvo
palydėtas itin didelių iškilmių bei, ne
abejotina, yra vertinamas kaip vienas
did žiaus ių moksl in ių ir kult ūr in ių
nepriklausomos Lietuvos pasiekimų.
Nepaisant to, užmojis leisti naują vi
suotinę lietuvių enciklopediją XXI a.
pradžioje atrodo veikiau absurdiškas
negu didingas.
Tok ios vis uot in ės enc ikl op ed ij os,
kok ią tur im e šiand ien, idėj a gim ė
Naujaisiais amžiais bei dažniausiai
siejama su Diderot Encyclopйdie ou
Dictionnaire raisonnй des sciences,
des arts et des mйtiers pasirodymu.
Nederėtų pamiršti, jog šios enciklo
ped ij os ats ir ad im ą pas kat in o idėj a
sek ul iar iai moksl išk ai per aišk int i
pasaulį. Ji siekė ne pateikti „objek
tyvias“ žinias apie pasaulį, o turimas
žinias pateikti taip, kad jos formuotų
visuomenės nuomonę bei keistų skai
tančiųjų pasaulėžiūrą. Neatsitiktinai
1752 m. vas ar į, pas ir od žius dviem
Diderot enciklopedijos tomams, jos
leid im as buv o sus tabd yt as, enc ik
lopediją įvertinus kaip šmeižiančią
karaliaus valdžią ir religiją. Ši encik
lopedija, galiausiai išėjusi po griežtos
paties Diderot cenzūros, dažniausiai
būdavo ne giriama, o pravardžiuoja
ma chaosu, niekybe, Babelio bokštu,
netvarkos ir destrukcijos padariniu ir
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pan. Į ją žvelgta kaip į nebrandų siekį
įnešti sumaištį į žmonių galvojimą.
Visuotinio pasaulio paaiškinimo idėja
tuo metu toli gražu nebuvo neutrali,
o siekė žinojimu perkeisti žmogų bei
visuomenę.
Ideo l og išk ai neutr al ių, tur im as
mokslo žinias susisteminti siekian
čių enciklopedijų leidimas suklestėjo
vėliau, XIX a., – epochoje, kai tikėta
mokslo pažanga bei galimybe visiškai
pažinti pasaulį. Tuo metu buvo pradė
tos leist i arb a pak art ot in ai leist os
tokios visuotinės enciklopedijos kaip:
Chamber’s Encyclopaedia, New Ameri
can Cyclopaedia, A. J. Johnson’s New
Universal Cyclopaedia, Encyclopaedia
Americana, International Cyclopaedia,
Encyclopaed
 ia Metropolitana ir, žino
ma, The Encyclopaedia Britannica.
Kaip tik pastaroji, per porą savo gyva
vimo šimtmečių susilaukusi gausybės
leidimų, ir esanti, anot „Visuotinės
lietuvių enciklopedijos“ mokslinės re
dakcinės tarybos pirmininko dr. Juozo
Tumelio, viso pasaulio enciklopedijų
etalonas.
Neabejotina, jog XIX a. šios encik
lopedijos iš tiesų buvo itin svarbios,
nes tik jos e moksl in ė bei plat esn ė
kult ūrinė visuom enė galėjo atrast i
sistemingas žinias apie pasaulį. Per
ilgus gyvavimo metus pamažu įgijo
aiškius bruožus ir jų ver
tybinis veidas, jos įgavo
svorį visuomenėje, peržen
gė bet kokias nacionalines
ribas bei galėjo didžiuotis
žymiausių pasaulio moks
lininkų įnašu. O  į kokią
mokslinę ir kultūrinę ter
pę krenta pirmasis „Visuo
tinės lietuvių enciklopedi

jos“ grūdas bei kokius visuomenės ir
epochos poreikius jis atliepia?
Ši enciklopedija neretai pristatoma
taip, tarsi būtų atsiradusi plyname
žinojimo lauke, visuomenėje, kurio
je nevertinamos žmogaus vertybės,
tarsi būtų kokia nauja visuotinė ir
išskirtinė žinojimo pradžia. Galbūt
enc iklop ed ij os leid ėj ai ir nen or ėt ų
pripažinti, tačiau gyvename visuotinės
informacijos amžiuje, kai fundamenta
lūs moksliniai atradimai nepaprastai
reti ir reikalauja ypatingų žinojimo
pastangų. Tačiau informacijos apie
įvykius, reiškinius ir atradimus pa
ieška bei suradimas yra persmelkęs
kiekvieno mūsų kasdienybę.
Šiand ien prad ėt i leist i vis uot in ę
enciklopediją reiškia iš pat pradžių
nus it eikt i techn in iam komp il iac i
niam darbui, ieškant informacijos jau
XVIII a. enciklopedijose. Tik taip gali
būt i įgyv end int a amb ic ij a apr aš yt i
visas gyvenimo sritis ir mokslo lai
mėjimus. Kompiliuotos enciklopedijos
pradėjo rastis nuo pat pirmųjų jų lei
dimo metų, tačiau kažin ar į jas kada
nors buvo žiūrima kaip į „tautinės
brandos“ išraišką. Nebent jomis bū
davo siekiama, pasitelkus jau turimas
žinias, išreikšti išskirtines vertybines
ar pasaulėžiūrines nuostatas. Vienin
telė mūsų enciklopedijoje į nuosta
tą panaši užmačia yra
„primaišyti“ ketvirtadalį
lituanistinės medžiagos,
kad, kitaip negu kitose
vis uot in ės e enc ikl op e
dijose, greta informaci
jos apie Agnadello mūšį
Italijoje suž inotume ir
apie Agluonėnų kaimą
Klaipėdos rajone.
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Informacijos klestėjimas galimas
tik sužl ug us vis uot in io sist em ing o
mokslo idėjai. Kaip tik tai ir yra įvy
kę šiandien. Mokslas specializavęsis
taip, jog nes us ik alb a net gret im ų
sričių specialistai, informacija apie
aktualiausius įvykius išplinta žaibiš
kai, šalia tradicinių bendrijų klesti
gausybė mažų, stambūs kultūriniai
vienetai skyla į nesuskaičiuojamas
subk ult ūr as, asm en in ės, vis uom e
ninės bei kultūrinės identifikacijos
klausimai tampa vieni svarbiausių ir
gyvybiškiausių. Net nepatogu klausti,
kokį žinojimą šioje situacijoje, kokius
atsakymus į svarbiausius šiandienos
klausimus pasiūlo naujoji „Visuotinė
lietuvių enciklopedija“.
Ką ir kalbėti apie vis dar intensy
vius visuomenės, mąstymo pokyčius,
vykst anč ius Liet uv os vis uom en ėj e
bei lydimus itin spart aus ist or ij os,
vertybių, krikščionybės „atgavimo“.
Kokias gaires jai gali pasiūlyti ši en
ciklopedija, kokį naują žinojimą ji gali
skleisti? Joje nė su žiburiu nerasime
aiškių vertybinių-istorinių nuostatų,
be kurių ne tik apie visuotinę, bet ir
apie „visuotinę“ lituanistinę enciklope
diją svajoti būtų pernelyg įžūlu. Nors
akivaizdu, kad kaip tik lituanistinės
enciklopedijos, iš leidėjų neabejotinai
reik al auj anč ios daug did esn ių pa
stangų už „visuotinę“, mums šiandien
labiausiai ir reikia.
Ties a, sav o veikl os ir tiksl ų ne
adekvatumą pasikeitusiems laikams
leidėjai „kompensuoja“ enciklopedijoje
pateikdami naujausią informaciją. Ta
čiau kaip tik ši „karščiausia“ informa
cija kelia nuostabą, jei ne pašaipą. Štai
ats iv ert ę straipsn į „Afg an ist an as“,
aptinkame paskutinį šalies istoriją
aptariantį sakinį: „Talibams atsisa
kius išduoti [...] Osamą bin Ladeną,
JAV 10 07 prad ėj o bomb ard uot i jų
karinius objektus“. Jei tikėsime šia
fiksuota „informacija“, ir po 10 metų
turėsime visą teisę manyti, kad JAV
„šiandien bombarduoja“ karinius ta
libų objektus.
Ne mažiau įdomi informacija ir apie
Prezidentą Valdą Adamkų: „Stiprina
Lietuvos integraciją į Vakarų dem.
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valstybių tarpt. organizacijas, iškėlė
spartaus šalies modernizavimo idėją
ir nuosekliai remia jos įgyvendinimą“.
Tikėtina, jog ši informacija bus tei
singa ir po trejų metų, tačiau visiškai
klaidinanti po šešerių, tada, kai nėra
net ko svajoti turėsiant visus encik
lopedijos tomus. Tokios vienadienės
žinios „amžinoje“ knyginėje formoje
dar aiškiau rodo, kad enciklopedijos
leid ėj ai vis ai prar ad ę laik o pojūt į.
Šiandien, informacijos amžiuje, įsi
vaizd uoj am a ir pat eis in am a tik ta
visuotinė informacija, kuri gali būti
reg ul iariai atnaujinama bei kurios
vieš in im ui ner eik ia lėš ų, įded am ų
knyginiams tomams publikuoti.
Daugelis priekaištų ne tik „Visuo
tinei lietuvių enciklopedijai“, bet ir
pačiai jos idėjai negaliotų, jei jos su
dar yt oj ai neb ūt ų pam irš ę bei būt ų
įsipareigodami ar atsiribodami priėmę
fakt ą, kad jau būt a vis uot in ių lie
tuviškų enciklopedijų, kad ši nėra nei
nauja, nei pirma, kad esama net dvi
ejų visuotinės enciklopedijos leidimo
Lietuvoje tradicijų. Išeivijoje išleista
„Lietuvių enciklopedija“ bei 1976 m.
pradėta leisti sovietinė jos atsvara
„Lietuviškoji tarybinė enciklopedija“
plėtojo aiškias vertybines nuostatas
bei kėlė aiškius tikslus.
Bostone leistosios enciklopedijos I
tome vyriausiasis redaktorius Vaclo
vas Biržiška nurodo, kad lietuviškoji
knyga okupacijos sąlygomis visuomet
buv us i gink las. Enc ikl op ed ij os lei
dėjai numato ateitį, kai Lietuva bus
nepriklausoma, nes kaip tik tada šis
leidinys įteiksiąs „atgijusiai tautai į
rankas ir šaltinį žinių apie tai, kuo
gyveno laisvajame pasaulyje išsklai
dytieji sūnūs ir dukterys, taip pat ir
kitos laisvosios tautos tuo laiku, kada
pati Lietuva buvo grandinėmis apkal
ta ir visa krauju paplūdusi“. Kaip tik
toje jų išsvajotoje ateityje šiandien ir
gyvename. Mes visi, bet ne dabartinės
enciklopedijos leidėjai, kurie siekia
„pateikti daugiau žinių apie tai, kas
buvo nutylėta ir iškraipyta sovietinės
okupacijos metais“, bei kurių veiklos
įsipareigojanti sąsaja su ankstesniąja
enciklopedija prašyte prašosi. Juolab

kad ir Bostono enciklopedija suvoktina
kaip tiesioginė Nepriklausomoje Lie
tuvoje leistos „Lietuviškosios encik
lopedijos“ įpėdinė. Nepriklausomybė
naujajai „Visuotinei lietuvių enciklo
pedijai“ nėra joks vertybinis atspirties
taškas, tik proga atsirasti.
Akivaizdžios idėjos vedami buvo ir
„Lietuviškosios tarybinės enciklopedi
jos“, lietuviško „Didžiosios tarybinės
enciklopedijos“ varianto, leidėjai. Joje
buvo siekiama taip atrinkti ir pateikti
informaciją, kad ji „sudarytų žinių apie
pasaulį sistemą, padedančią formuoti
mokslinę materialistinę pasaulėžiūrą,
ugdyti socialistinį internacionalizmą,
tarybinį patriotizmą“. Šiandien pri
statant naująją enciklopediją džiau
giamasi, kad „tarybinė“ pateikusi itin
vertingų žinių apie pasaulį iš tiksliųjų
mokslų srities, nors ir neišvengiamai
iškreipusi humanitarinius bei visuo
menę liečiančius dalykus. Norom ne
norom peršasi mintis, jog neišsakoma
naujosios enciklopedijos nuostata yra
pateikti „pataisytą“, deideologizuotą
kaip tik šios enciklopedijos variantą.
Tai paaiškintų vertybinį bespalviš
kum ą bei „rus išk os ios“ med žiag os
dominavimą, kuriais pasižymi nau
jasis kūrinys.
„Vis uot in ės liet uv ių enc ikl op ed i
jos“, tur inč ios nea išk ius laik in ius,
trad ic in ius bei vert yb in ius sait us,
prenumeratorių ir pirkėjų gausa bei
sukeltas iškilmingų minėjimų šurmu
lys liudija ne vien leidėjų atotrūkį nuo
realybės. Tai pirmiausia prikišamai
parodo mūsų visuomenės buvojimą
anapus informacijos amžiaus. Links
tama besąlygiškai pasitikėti sunkia,
daugiatome, brangia „knyga“, sutei
kiančia abejotinos vertės bei išlieka
mumo informaciją apie pasaulį, o ne
moderniomis ir tobulėjančiomis, daug
pigesnėmis informacijos paieškos sis
temomis. Enciklopedijos populiarumas
liudija ir mūsų visuomenės vertybinį
inertiškumą. Pasirodo, senokai įvykęs
krit išk as prae it ies bei jos tvarin ių
įvertinimas beveik nepaveikęs mūsų
ateities nuostatų. Dvylikai metų pra
ėjus po Nepriklausomybės atkūrimo
vis dar gyvename anapus laiko... 
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Jono Griniaus 100-mečiui

Atsiminimai apie Joną Grinių

Vasario 21 d. sukako 100 metų, kai gimė meno ir literatūros kriti
kas, publicistas ir dramaturgas, pedagogas ir visuomenės veikėjas
Jonas Grinius (1902–1980). Gimęs Šiaurės Lietuvoje (Giminėnų
kaime, Joniškio valsčiuje, Šiaulių apskrityje) amatininko šeimoje,
baigė Lietuvos universitetą Kaune (1926), studijas gilino Sorbonos
ir Grenoblio universitetuose Prancūzijoje (1926–1929). Paryžiuje
susipažinęs su poetu Oskaru Milašiumi, parašė ir apgynė daktaro
disertaciją „O. Milašius poetas“ (1929). Profesoriavo Vytauto Di
džiojo universitete, dėstė estetiką, meno teoriją, prancūzų literatū
rą. Patyręs politinio emigranto dalią, Grinius savo kūrybingiausią
gyvenimo dalį praleido atplėštas nuo akademinio darbo ir lietuvių
kultūros šaltinių. Tačiau egzodo kultūriniame gyvenime reiškėsi
aktyviai – įdėmiai sekė literatūros ir kultūros procesą tiek išeivijo
je, tiek okupuotoje Lietuvoje, skelbė straipsnius spaudoje, skaitė
paskaitas, rašė lietuvių, vokiečių, prancūzų enciklopediniuose lei
diniuose, dalyvavo Bonos Baltų tyrimo instituto veikloje, mokslo
darbų serijoje Acta Instituti Baltici publikavo kai kurias savo studijas
vokiečių kalba. DP laikotarpiu, neturėdamas sąlygų dirbti moks
linio darbo, buvo atsidėjęs draminei kūrybai. Už dramą „Gulbės
giesmė“ (apie Barborą Radvilaitę) 1963 m. Griniui buvo paskirta
Lietuvių rašytojų draugijos premija. Jo dramos veikalai („Žiurkių
kamera“, „Stella maris“, „Gulbės giesmė“ etc.) buvo statomi išeivių
JAV, Australijoje, Vokietijoje.
Svarbiausi Griniaus darbai – pirmoji lietuviška meno filosofijos
knyga „Grožis ir menas“ (1938, antras leid. 1983), menotyros studi
jos „Vilniaus meno paminklai“ (1940, antras leid. 1992), „Lietuvių
kryžiai ir koplytėlės“ (1970), literatūrologijos darbai „O. Milašius
poetas“ (1930), „Putino lyrika“ (1932), „Visuotinė literatūra“ (2
t., kartu su Juozu Ambrazevičium ir Antanu Vaičiulaičiu; keturi
leid. prieškario Lietuvoje, penktas – 1991), „Veidai ir problemos
lietuvių literatūroje“ (t. 1, 1973, t. 2, 1977) ir kt. Periodikoje ir
rankraščiuose yra likę dešimtys straipsnių bei studijų, netilpusių į
knygas. Dėmesio nusipelno turiningas ir kultūros istorijai vertingas
Griniaus epistolinis palikimas.
Lietuvos vyriausybės ir Kauno savivaldybės rūpesčiu, Griniaus
ir jo žmonos Alinos palaikai 1998 m. buvo perkelti į Lietuvą ir pa
laidoti Kauno Petrašiūnų kapinėse.
Jono Griniaus palikimą atidžiau teko pastudijuoti Vilniaus uni
versiteto Kauno humanitariniame fakultete (1983–1987). Vėliau
turėjau progos keletą kartų (1990, 1994, etc.) ilgesnį ar trumpes
nį laiką padirbėti Griniaus archyve Miunchene, jo našlei Alinai
Grinienei (1916–1998) pakvietus. Esu sukaupęs daug medžiagos
Griniaus monografijai, kurią buvau pradėjęs rašyti dar Atgimimo
priešaušriu, bet dėl įvairių aplinkybių ligi šiol negalėjau jos baigti.
Griniaus 100-metis paskatino grįžti prie pradėto darbo.
Pažymint iškilią menotyrininko ir literatūros kritiko sukaktį,
čia skelbiamas pluoštas atsiminimų apie Grinių iš studijų prieškario
Kauno universitete laikų. Juos pateikė šiandien jau amžinybėn iškelia
vę žmonės – pedagogas, Sibiro tremtinys Juozas Mičiulis, istorikė
Ona Girčytė-Maksimaitienė, vertėjas ir rašytojas Dominykas Urbas
bei rašytojo Juozo Paukštelio našlė Bronė Paukštelienė.
Vidmantas Valiušaitis
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Kartu dirbome „Ateities“ redakcijoje
Juozas Mičiulis
Lietuvos universitete pradėjau studijuoti pusmečiu
anksčiau už Joną Grinių – aš jau dalyvavau Universiteto
atidarymo iškilmėse 1922 m. vasario 16 d., o Grinius
atvažiavo į Kauną studijuoti 1922 m. rudenį. Gerai
prisimenu iškilmingą Universiteto atidarymą, kuriame
dalyvavo visos Lietuvos partijos (tuo metu valdė koali
cinė vyriausybė). Pirmasis kalbėjo tuometinis Lietuvos
Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis, po
to – visų partijų lyderiai: krikščionių demokratų – My
kolas Krupavičius, valstiečių liaudininkų – dr. Kazys
Grinius, socialdemokratų – Steponas Kairys1. Paskui
žodį tarė mokslininkai: prof. Vincas Čepinskis2, senelis
Adomas Jakštas ir kt. Pirmu rektorium buvo išrinktas
Technikos fakulteto profesorius Jonas Šimkus3. Jis pa
kvietė visus studentus, kiekvienam paspaudė ranką ir
priėmė į Universitetą. Bepigu buvo tada kiekvieną pa
sveikinti, kai mūsų, studentų, buvo gal pusantro šimto...
Taigi padavė kiekvienam ranką ir prasidėjo mokslas.
Iki birželio mėnesio išėjom dar visą semestrą.
Neprisimenu, kaip susipažinau su Jonu Grinium – ar
Palangoje 1922 m. vasarą, kai ten trumpai vasarojau,
ar tų pačių metų rudenį Universitete?.. Bet bendrų
reikalų turėjom iš pat karto. Nors jis buvo literatas, o
aš – pedagogas, tačiau bendrų paskaitų buvo aibės. Tik
specialių literatūros kursų aš nelankydavau, o Grinius,
žinoma, nebūdavo pedagogams privalomose paskaitose
– lotynų, graikų kalbos ir pan. Bet bendrų dalykų buvo
daugiau negu specialiųjų, todėl mudu turėjom užtekti
nai progų artimiau susipažinti.
1922 m. pabaigoje aš buvau pakviestas redaguoti
„Ateitį“. Paskutinis tų metų numeris, t. y. 7–8, išėjo
jau mano redaguotas. Tais metais per kelis numerius
„Ateityje“ buvo skelbiama ilgoka Griniaus apysaka „Me
siana“, kurios pabaigą, perėmęs laikraščio redagavimą,
1
Steponas Kairys (1878–1964) – inžinierius, politikas, publicistas,
profesorius, Vasario 16-osios akto signataras, vienas socialdemokratų
partijos autoritetų.
2
Vincas Čepinskis (1871–1940) – fizikas, pedagogas, visuomenės
veikėjas, universiteto rektorius (1923–1924; 1929–1933), švietimo
ministras (1926).
3
Jonas Šimkus (1873–1944) – chemijos profesorius, valstybės kūri
mosi metais (1918–1922) – prekybos ir pramonės bei krašto apsaugos
ministras, pirmasis Lietuvos universiteto rektorius (1922–1923).
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atsakymus, ir kūrybą įvertindavo, ir teatro spektaklių
radau redakcijoje ir įdėjau į tą 7–8 numerį. Jau 1922 m.
recenzijas rašė. Teatrą jis mėgo. Ypač gerą „uoslę“ tu
Grinius su J. Steponavičiumi ėmėsi tvarkyti „Ateities“
rėjo plagiatui. Būdavo, atsiunčia mokiniai nurašytų
administracinius reikalus, kurie buvo gerokai pairę
eilėraščių. Grinius tuojau atpažindavo, išnarpliodavo
(1922 m. „Ateitis“ išeidavo kas 2–3 mėnesius, plonais,
dalyką ir atsakydavo nurašinėtojui. Gabumų iš karto
dažnai dubliuotais 32 puslapių sąsiuvinėliais).
parodė. Aš rašydavau mažiau, nebuvau literatas. Su
Bendros pastangos davė rezultatų: nuo 1923 m. sausio
rinkdavau ir paruošdavau medžiagą, perskaitydavau
„Ateitis“ pradėjo eiti reguliariai, kartą per mėnesį, ir
korektūras, dėjau skelbimus. Medžiagos rinkti niekas
ne 32, o 64 puslapių. Tai buvo nepaprastas įvykis, nes,
nepadėjo, tai buvo redaktoriaus rūpestis.
perėmęs „Ateitį“, laikraštį radau apverktinos padėties:
Būdavo ir sunkių dienų. „Ateitį“ spausdinome „Rai
stokojo bendradarbių, prenumeratorių, buvo pašlijusi
dės“ spaustuvėje. Pasitaikydavo, kad trūksta poros ar
finansinė padėtis. Trūko medžiagos, todėl iš pradžių te
trijų šimtų litų, kartais – penkių šimtų. „Raidė“ ne
ko dėti ir menkesnių dalykėlių. Prašydavau straipsnių
spausdina. Ten buvo toks Stiklius-Stikliorius5, dabar
„Ateičiai“ iš Šveicarijos lietuvių studentų, kurie buvo
susibūrę „Rūtos“ draugijoje, prašiau bendradarbiauti
jo atsiminimai paskelbti, kaip Petro Cvirkos knygeles
Berlyno lietuvius studentus. Vieną kitą straipsnį pa
rinko... Tai tas Stikliorius ir nespausdina, kol pinigų
rašydavo ir Lietuvos universiteto studentai arba net
trūksta. O iš kur paimsi, kai jų nėra? Ėjau pas didžiuo
profesoriai – Pranas Kuraitis, Mečislovas Reinys, Pra
sius žmones, mecenatus – pagalbos. Vyskupas Reinys
nas Penkauskas4, Juozas Eretas.
atsisakė pagelbėt. Sakė: „kišenėje tiek pinigų neturiu, o
vekselių žyruot negaliu“. Pasielgė gaspadoriškai. Nuei
Greitai pradėjau tikėti, kad „Ateitis“ eis. Taip ir buvo.
nu pas Kuraitį – jokios kalbos: turiu-neturiu – žyruoju.
Griniui taip pat „Ateities“ reikalai buvo artimi jau nuo
Ir paskui nueinu pas tokį seną, prieškarinį, caro laikų
gimnazijos laikų. Jau iš Šiaulių jis rašė korespondenci
ateitininką Dulskį. Jis buvo banko direktorius (ne val
jas „Ateičiai“, skelbė savo kūrybą, įstojęs į universitetą,
ėmėsi energingo administravimo.
Grin ius par ašyd av o ger us apl in
kraščius ir įvairius raštus kuopoms.
Pažymėdavo, kad surengtų vakarą,
parinktų aukų „Ateities“ naudai ir
pan. Tad palyginti per trumpą lai
ką mums pasisekė prenumeratorių
skaičių padidinti nuo poros šimtų
iki beveik trijų tūkstančių!
Apskritai Grinius buvo labai veik
lus – nelaukė kada kas jį paragins:
pats judėjo, rodė vidinę energiją,
buv o inic iat yv us ir sum an us. Už
neveiklumą jis pats galėjo kitą drau
gišk ai pab art i. Smag us buv o tuo
atž vilg iu. Tod ėl mat yd am as Gri
niaus dar ir literatūrinį nuovokumą,
1923 m. pradžioje pakviečiau jį tvar
kyti „Ateities“ literatūros skyrių.
Laikraščiui išaugus iki 64 puslapių
Ateitininkų gegužinė Paštavoje. Iš kairės: Jonas Grinius, sesuo Cecilija Griniūtė,
ir reguliaraus periodiškumo, vienam
dešinėje – prel. Pranas Kuraitis
tvarkytis redakcijoje, neapleidžiant
tiesioginių studijų universitete, jau buvo sunku. Todėl
dytojas, o tarnautojas). Ir tas nepaisydamas „turiu ar
čia pirmas mano pagalbininkas ir buvo Jonas Grinius.
neturiu“ pasirašo vekselį ir mane išgelbsti. Aš nunešu
Literatūros skyrių jis redagavo gerai. Čia jau aš vi
tuos vekselius, Stikliorius baisiai patenkintas, „Atei
siškai juo pasitikėjau (literatūrą menkiau ir išmaniau),
tis“ eina... Beje, pinigus vėliau grąžinau ir Kuraičiui,
todėl literatūros skyrių Grinius tvarkė, galima saky
ir Dulskiui, surinkęs iš „Ateities“. Anų laikų gyvenimo
ti, nepriklausomai. Jis rašė ir kritikas, ir redakcijos
vaizdelis...
4
Pranas Penkauskas (1889–1950) – prelatas, istorikas, Kauno kunigų
seminarijos rektorius, LU (vėliau VDU) Teologijos filosofijos fakulteto
viduramžių bažnyčios istorijos katedros vedėjas.
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5
Kostas Stiklius (1880–1962) – knygnešys, spaudos darbininkas,
savamokslis liaudies švietėjas.
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Asmeniškai su Grinium artimai draugavom, buvom
vienas kitam gana atviri. Net per pertraukas tarp pa
skaitų Universiteto koridoriais dažnai vaikščiodavom
drauge. Pasikalbėdavom ir intymiau – jis man apie savo
meilę, aš jam apie savo...
Gyvenau miesto pakrašty, visai prie Aleksoto kapinių.
O Aleksote buvo pavasarininkų kuopa. Kaip studentas,
tą kuopą turėjau pašefuoti. To
je kuopoje buvo tokia mergaitė
Petrutė Storpirštytė. Grinius ją
buvo jau pastebėjęs, matydavo
ate in anč ią į Šar ič ių bažn yč ią
Laisvės alėjos kieme. Grinius gy
veno marijonų bendrabutyje, tai
per savo langą gražiai matydavo
tą bažnytėlę, o drauge – įeinan
čius ir išeinančius maldininkus.
Tad Petrutę jam būdavo patogu
pastebėti pro langą, kai ši eidama
į pamokas užsukdavo į bažnyčią
pasimelsti. Bet susipažinti jam
nebuvo kaip.
Kel is syk ius su man im Gri
nius buvo atėjęs į pavasarinin
kų kuopos susirinkimus, kurie
vykd av o par ap ij os sal ėj e prie
Aleksoto bažnyčios. Prašė ma
ne, kad supažindinčiau, bet vis
nesusidarė geros progos. Tačiau
Jonas Grinius. 1935
Storpirštytė jautė Griniaus sim
patiją. Pagaliau buvo sumanytas vakarėlis ir tame
vakarėlyje aš turėjau juos supažindinti. Atėjome visi
trys, bet supažindinti man jų neteko. Vykstant šokiams
ar pertraukos metu, Petrutė ėmė ir išėjo viena iš salės,
matyt, pasivaikščioti. Čia Jonas neišlaikė – nuėjo prie
jos ir pats susipažino. Vėliau man sakė, kad, girdi, jo
tėvai taip susipažino, niekieno nesupažindinti, tai ir
jis šitaip. Vėliau jiedu susitikdavo ir gražiai draugavo.
Prieš išvykdamas į Prancūziją, klausė: „Kokį galėčiau jai
atminimą padaryti?“ Išvažiuodamas nupirko kryželį su
grandinėle, kaip ištikimybės ženklą, ir padovanojo. Aš
maniau, kad jie tikrai gražiai gyvens, bet vėliau, kai jau
dirbau provincijoje, išgirdau, kad Grinius vedė kitą.
Tarp Griniaus ir Salomėjos Nėries nieko nepastebėjau.
Jei būtų kas buvę, Jonas man būtų pasipasakojęs. Apie
Petrutę jis man labai viską patikėjo. O su Salomėja tai
tikrai jau nieko negalėjo būti.
Prisimenu apsilankymus pas prof. Kuraitį. Pas jį su
Grinium ateidavome dažnokai. Pavasariop, kai nebūdavo
šalčių, užsukdavom kartais ir porą kartų per savaitę,

nors būdavo, kad užeidavom ir per dvi savaites kartą,
ir rečiau. Paprastai aplankydavom profesorių maždaug
vakarienės metu. Tad ir mus pavaišindavo – atidarydavo
dėžutę žuvelių (šprotus Grinius labai mėgo), pripildavo
stiklinę arbatos. Suprantama, tai būdavo studentiškos
vaišės, be jokio alkoholio. Vakarieniaudavom būtinai
stati, prie tokio senovinio bufeto – „sekretero“. Taip
bevakarieniaudami ir pasišnekė
davom. Labai gilių, rimtų temų
nelukštendavom, kalbėdavomės
daugiau einamaisiais reikalais,
bet tie pokalbiai vis dėlto būdavo
turiningi, ne šiaip sau plepėjimai
apie orą.
Kuraitis studentams buvo sa
vot išk as spir it us mov ens. Jis
surengdavo ir didesnių susibū
rimų, į kuriuos atvykdavo prof.
Stasys Šalkauskis, Reinys, stu
dentai Jonas Matulionis6, Jonas
Pankauskas7, Ignas Skrupskelis8
ir kt. Šie subuvimai būdavo be
kok ios iša nkst in ės aišk esn ės
mint ies, bet, mat yt, vet er an ai
norėjo palaikyti jaunimo dvasią,
socialinius ryšius. Vieną kartą
Grinius panašiam būrelyje skaitė
savo dramą „Sąžinė“. Dalyvavo
ir prof. Šalkauskis. Išklausęs jis
pasakė: „Aš taip neparašyčiau.
Tokios fantazijos neturiu“.
Grinius „Ateityje“ reiškėsi ne vien kaip kritikas, bet
ir kaip dailiosios literatūros kūrėjas, publicistas. Kai
kada pasisakydavo ir aštrokai, išdrįsdamas polemi
zuoti ir su autoritetais. Pavyzdžiui, parašė straipsnį
„Jaunuolis minčių žaibuose“, kuriuo taikė Kuraičiui,
Griniui kartais atrodžiusiam per „sausai“.
„Ateities“ puslapiuose Grinius skelbė ir literatūrinių
vaizdelių, apsakymėlių, išspausdino dramą „Pavasariui
švintant“, kuri anuomet turėjo nemažą pasisekimą.
Tuo metu labai trūko lietuviškų dramos veikalų. Vai
dintojai turėjo tenkintis primityviomis, iš lenkų kalbos
verstomis komedijėlėmis, tokiomis kaip „Gaila ūsų“ ir
pan. Lietuviškų – be Keturakio „Amerika pirtyje“ ir vie
nos kitos istorinės (pvz., Pilėnų) temos – beveik nieko
nebuvo. Todėl Griniaus veikaliukas lietuviškai scenai
tuo laiku buvo labai prieinamas. Nauja dvasia labai
tiko anų laikų nuotaikai, ypač kaimo scenoje. Tai buvo
didelis žingsnis pirmyn. Mokytojaudamas Tauragėje,
su pavasarininkais ir aš esu pastatęs Griniaus dramą

6
Jonas Matulionis – matematikas, VDU Technologijos fakulteto
dėstytojas, vėliau Kauno politechnikos instituto profesorius, knygų
autorius.
7
Jonas Pankauskas (1904–1999) – psichologas, VDU Teologijos

filosofijos fakulteto (1934–1940) dėstytojas, Sibiro tremtinys.
8
 Ignas Skrupskelis (1903–1943) – germanistas, publicistas, mėnraščio
„Židinys“ (1934–1940) ir dienraščio „XX amžius“ (1939–1940) vyriau
siasis redaktorius, bolševikinio teroro auka Vorkutoje.
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„Pavasariui švintant“. Veikalas labai patiko publikai.
Buvom nuvežę ir į Šilalę. Ten taip pat salė buvo pilna.
Anais laikais vaidinimai buvo atliekami po kartą. Ne
buvo mados rodyti tą patį veikalą po kelis sykius.
Vėliau, kai Grinius jau buvo docentas ir dirbo Vy
tauto Didžiojo universitete, nuvykęs į laikinąją sostinę
aš užsukdavau į jo butą Kaune. Grinius gyveno prie
Soboro, priešais Raudonojo kryžiaus ligoninę. Prie jo
buto durų buvo pritvirtinta lentelė: „Dr. Jonas Gri
nius“. Kitą kartą užeinu – nebėr lentelės. Stabtelėjau,
galvoju: ar man belstis, ar nebe? Pasibeldžiu. Atidaro
Grinius. „Na, – sakau, – kodėl dabar šitaip? Nukabi
nai užrašą?“ O kad, sako, negalima kitaip. Kai tik „dr.
Grinius“ – ateina ubagas ir būtinai nori su „daktaru“
pasimatyti. Per dieną keli ateina, trukdo, tad turėjau
numest užrašą...
Kaip žmogų Joną Grinių galiu apibūdinti tik gerai.
Tai buvo atviras, gyvas, nuoširdus, patikimas žmogus.
Reikalui ištikus, jis buvo pasirengęs „dūšią atiduoti“.
Iniciatyvos pilnas. Jau minėjau, nereikėdavo jo prašyti,
raginti – jis pats žinojo, ko reikia, ir galėjai būti tikras,
kad padarys be priminimo. Ir dar paragins darbui kitą.
Bet ne nuo savęs norėdamas nustumti, o įtraukti dau
giau rankų bendron talkon. Aš buvau mažiau veiklus,
flegmatiškesnis, tai jis ir mane patempdavo. Todėl ma
no atsiminimuose Jono Griniaus asmenybė iškyla kaip
šviesus pragiedrulys.
Vilnius, 1984 02 08

Neabejinga buvo Salomėja Nėris
Ona Maksimaitienė
Su Jonu Grinium pirmą kartą susitikau, rodos, 1922
met ais, nes en iai sus ik ūr us io Liet uv os univ ers it et o
studentų vakare. Mane – jau antro kurso studentę – su
„naujokais“, Juozu Paukšteliu ir Jonu Grinium, supa
žindino rašytojo pusbrolis Jonas Paukštelis. Grinius
jau iš karto nekrito į akį: rimtas, susikaupęs, neaukš
tas ir dar – nešokėjas. Visos merginos dairėsi į aukštus
vaikinus, gerus šokėjus. O man, Peterburgo gimnazijos
auklėtinei, kur buvo privalomos šokių pamokos, vaikinų
sugebėjimas šokti buvo ypač svarbu. Tad Grinius man
netiko. Nemokėjo šokti nei Juozas Paukštelis, ir kai aš
jį paraginau mokytis, nedrąsiai teatsakė: „Na jau, na
jau“. Bet Juozą šokti išmokiau, o Griniaus nė nesiė
miau mokyti. Studentų gegužinės dažniausiai būdavo
rengiamos gražiosios Panemunės apylinkėse, tad ten
ir šokdavome.
Universitete Grinių teko sutikti trejus metus, daugiau
sia ateitininkų sueigose. Buvo kalbėtojas, veikėjas.
Kaip studentas man nebuvo įdomus – visada rimtas,
susikaupęs. Studijuojančioms merginoms ne tas rū
pėjo. Tačiau Griniui nebuvo abejinga Salomėja Nėris,
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kuri šiaip jau, kaip mergina, tarp studentų pasisekimo
neturėjo. Neperskiriamos draugės buvo su Angele Ase
vičiūte – abidvi uždaros ir be pasisekimo. Vienu metu
apie Salomėją Nėrį lyg Juozas Grušas sparną rėžė, bet
kad Nėris žiūrėjo į Joną Grinių, tai į Juozą nenorėjo
žiūrėti. Bet Grinius nerodė dėmesio Salomėjai. Paskui
ir Grušas nusisuko. Nesisekė jai su simpatijomis.
Artimiau su Grinium niekada nebendravau, o baigę
universitetą – ir nebesusitikdavome. Vėliau Grinių teko
prisiminti, kai mane aplankė M. Kvedaraitė-Mykolai
tienė, kalbėjusi apie jo studiją „Vincas Mykolaitis-Pu
tinas kaip kūrėjas“. Ji skundėsi, kad šiuo savo darbu
Grinius pakenkė jos reputacijai9. Klausė, kaip reikėtų
tai vertinti ir gal mėginti kokiu nors būdu atremti. Aš ją
suraminau ir pasakiau, kad tokių atvejų istorijoje būta
ir kad toks reiškinys nėra pirmas. Nurodžiau 1863 m.
sukilimo vadovo Antano Mackevičiaus pavyzdį, kuris
taip pat turėjo mylimą merginą, ir nežinia kaip būtų
susiklostęs jų gyvenimas, jei sukilimas nebūtų pralai
mėjęs ir jis pats nežuvęs. Daviau paskaityti jos laišką
Mackevičiui ir literatūros apie tai.
Kartą ant Palangos tilto kalbėjomės su Paukšteliu
ir Grušu apie literatūrą. Aš pasakiau, kad per mažai
raš ot e ist or in ėm is tem om is. Gruš as pak laus ė: „Ką
pasiūlysi?“ Pasiūliau imtis temos apie Salomėją Nėrį.
Grušas iš karto atmetė: „Jokiu būdu!“ Paklausiau ko
dėl? „Kaimo mergaitė. Neįdomu.“ Tada pasiūliau rašyti
apie Barborą. „O kas ta Barbora?“ – paklausė Grušas.
Trumpai papasakojau. „O! Čia kitas reikalas. Ieškosiu
medžiagos!“ Štai tokia garsiosios Grušo dramos su
manymo genezė. Bet anksčiau už Grušą dramą apie
Barborą Radvilaitę parašė Grinius, išeivijoje gavęs už
ją Rašytojų draugijos premiją.
Vilnius, 1983 12 16

Rimtai ir linksmai apie gerus žmones
Dominykas Urbas
Atsiminimų apie Joną Grinių galėsiu pateikti nedaug.
Ir štai kodėl: mat jis buvo, mūsų studentišku žargonu
kalbant, „trečio aukšto žmogus“ – iš pradžių „imstytojas“
(studentas), o vėliau ir dėstytojas. „Trečiuoju aukštu“
buvo vadinamas Teologijos-filosofijos fakultetas, kuris
buvo įsikūręs Didžiųjų universiteto rūmų (Gedimino
ir Donelaičio gatvių kampe) trečiajame aukšte. Mes,
„antrojo aukšto“ žmonės arba, kitaip tariant, Humani
tarinių mokslų fakulteto studentai, negalėtum sakyti,
kad buvome opozicijoje „trečiajam aukštui“, bet į daiktus
žiūrėjom kiek kitokiu žvilgsniu ir skirtingais keliais
ėjom, siekdami kartais kad ir tų pačių tikslų.
9
Grinius savo studijoje išryškino moters vaidmenį dėl Putino apsi
sprendimo palikti kunigų luomą.
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Kai studijavau universitete, Grinius buvo jaunas
docentas, dėstė prancūzų kalbą ir prancūzų literatū
rą. Kartkartėmis, turėdami „langus“ tarp paskaitų,
nueidavom pasiklausyti ir Teologijos-filosofijos fakul
teto profesorių „horizontams praplėsti“. Pavyzdžiui, su
didžiausiu noru ir dėmesiu klausydavom prof. Stasio
Šalkauskio paskaitų. Tai buvo visų dievaitis. Užeida
vau pasiklausyti ir Griniaus prancūzų literatūros. Nors
neužsirašinėdavau, tačiau man buvo įdomu sugretinti
su Vlado Dubo skaitomu prancūzų literatūros kursu,
kurio paskaitos, beje, man visiškai nepatiko. Dubas
buvo didelis cinikas ir stačiokas, nešvankių posakių
mėgėjas, nepraleidžiantis progos viešai pasipuikuoti
gana vulgariomis kalbomis apie seksą ir pasiskonėti,
kaip jo blevyzgos svilina merginoms akis ir ausis. Be
šitų pigių „žibučių“, nelabai kas įdomaus jo paskaitose
ir buvo. Vaizdo sukurti, pateikti savo požiūrį, kurį ga
lima būtų priimti, Dubas nesugebėjo. Literatūrologas
jis buvo menkas. Tie du Dubo parašyti „Prancūzų lite
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ratūros istorijos“ tomai prancūzų literatūros kontekste
atrodo labai skurdžiai.
Grin iaus pas kait ų klaus iaus i ned aug: šiek tiek
epizodinio kurso apie Moljerą, šiek tiek naujausių lai
kų prancūzų literatūros. Medžiagos charakteristikai
nepakanka. Bet patirtą įspūdį galėčiau suformuluoti
maždaug taip: jis buvo veikiau sąžiningas, darbštus
literatūros istorijos mokinys negu jos kūrėjas-profeso
rius. Tai, ką jis dėstė, buvo imta iš gerų šaltinių – są
žiningų žmonių raštų ir, reikia pasakyti, sąžiningai
paimta. Ir pateikta ne viena kuri nuomonė, o keletas,
informuojant studentus, jog yra įvairių požiūrių ir skir
tingų vertinimų. Apskritai jo paskaitose galima buvo
jausti katalikišką pasaulėžiūrą, bet kad tai kenktų ir
klausytojus klaidintų – šito pasakyti negalima. Šališ
kumo jam jokiu būdu negalėjai prikišti. Dėstė rimtai,
neskubėdamas, ant pulto turėjo užrašus, bet neskaitė,
kaip, sakysim, Vincas Mykolaitis-Putinas, kuris darė
priešingai – skaitė ištisai.
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Atsiminimai apie Joną Grinių

Beje, Mykolaitį prisimenu tik kartą atitrūkus nuo
savo skriptų, skaitant kursą apie naujausią lietuvių
literatūrą. Kalbėjo tada apie Liudo Giros kūrybą ir pa
žymėjo, kad vieni iš geriausių jo eilėraščių buvo parašyti
Dvinsko kalėjime. Tuo tarpu naujausias išpopuliarėjęs
Giros kūrinys buvo fašistuojančią Italiją girianti poema
„L’Italia nuova“. Turėdamas tai galvoje, Mykolaitis stab
telėjo, pakėlė akis nuo užrašų ir tarė: „Beje, ir šiandien
ne vieną iš mūsų poetų reikėtų uždaryti į kalėjimą ir
neišleisti tol, kol nesutvarkys savo kūrybos ir nepakels
jos iki poezijos lygio“.
Taigi Grinius iš rašto neskaitė. Kartais kalbėdamas
vaikščiojo po auditoriją. Jo, kaip prancūzų filologijos
specialisto, pasirengimas, man atrodo, buvo solidus,
pakankamai pagrįstas gerais šaltiniais.
Esu buvęs vienoj kitoj Griniaus estetikos paskaitoj.
Tuo metu man pasirodė, kad jis neužtektinai respek
tuoja naująsias meno sroves, lygiai kaip ir tuos, kurie
plačiai kalba apie modernizmą ir jį propaguoja. Sakysim,
savo fakultete šių dalykų buvau klausęs iš Vosyliaus
Sezemano. Man atrodė, jog Sezemanas šia prasme buvo
tolerantiškesnis naujienoms mene.
Visuomenės gyvenime Grinius dalyvavo aktyviai,
daug rašė spaudoje ir visuomet būdavo įvykių centre.
Kartu Grinių žinojom kaip labai sąžiningą žmogų. Savo
raštuose jis kartais man atrodė kiek per tiesus, kai kurie
teiginiai, mano akimis, – nelabai atsargiai formuluoti,
norėjosi „apvalesnių kampų“. Tačiau darė įspūdį jo su
gebėjimas užčiuopti visuomenines problemas ir pilietinė
drąsa jas kelti viešumon.
Kaip ir dera visuomenės žmogui, Grinius nebuvo labai
gabus merginėjimuose. Apie jį yra išlikęs toks, beveik
jau folkloriniu tapęs, anekdotas. Grinius jau buvo dės
tytojas, kai jam patiko viena mergaitė, studentė Petrutė
Storpirštytė. Nusižiūrėjo jis ją, pasimergino, padraugavo
ir sumanė pasipiršti. Storpirštytė gyveno Aleksote...
Vasara. Šilta. Oras idiliškas, po langais – darželis.
Ateina jaunikis su visa iškilme: su fraku, kietais man
ketais, visais pritaisymais, kurie pritinka prie frako, ir
atsineša didžiausią puokštę gėlių. Stojasi priešais savo
padabotąją, grakščiai priklaupia ant kelio, tiesdamas
gėles ir tardamas tam reikalui pritinkančius žodžius.
Petrutė iš nuostabos praranda kalbos dovaną, bet dar
spėja surikt „Jėzus Marija!“ ir puola pro langą lauk.
Piršlybos tuo ir pasibaigia...
Betgi galima buvo į tai pasižiūrėti ir kitaip. Pavyz
džiui, beveik panašiai buvo atsitikę ir dr. Antanui Gyliui,
kuris, būdamas karštas ateitininkas, nutarė pasipiršti
savo išrinktajai per laišką, maždaug tokio turinio: „Se
suo Kristuje! Svarsčiau svarsčiau ir nutariau Tamstą
vesti. Brolis Kristuje Antanas“. Mergina šioje nuošir
džioje išpažintyje įžvelgė nuotykį ir atskleidė laiško
turinį savo draugėms. Mergos per naktį pliumpė kavą,
kvatojosi ir paruošė tokį atsakymą: „Broli Kristuje!
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Svarsčiau svarsčiau ir nutariau už Tamstos netekėti.
Sesuo Kristuje...“
Tuo tarpu Endziulaitytė, būsimoji Gylienė, priėmė tai
visai kitaip. Kai žmogus 100% doras ir rimtas, kodėl už
jo netekėti? Ištekėjo ir abu labai gražiai gyveno. Taip ir
į Griniaus mostą Storpirštytė labai formaliai pasižiūrė
jo, nepaisydama jo moralinių vertybių ir neįžvelgdama
draugo romantinių nusiteikimų.
Tai tiek iš linksmosios pusės apie rimtus ir labai ge
rus žmones.
Vilnius, 1984 01 10

Atviras ir nuoširdus draugas
Bronė Paukštel ienė
Jonas Grinius su Juozu Paukšteliu buvo artimi drau
gai nuo pat Šiaulių gimnazijos laikų. Artimai bendravo
ir studijų metais Kaune. Nenutrūko jų bičiulystė ir po
to, kai vedęs Paukštelis apsigyveno Kėdainiuose, kur
mudu mokytojavome gimnazijoje. Grinius po studijų
Prancūzijoje liko profesoriauti Kaune.
Neretai jiedu apsikeisdavo laiškais, o kai Paukštelis
būdavo Kaune – būtinai aplankydavo savo draugą. Susi
tikę abu pirmiausia puldavo kalbėtis, ir man tekdavo tik
tyliai sėdėti ir klausytis, beveik nesikišant į pokalbį, nes
juos siejo daugelis metų, kuriuose aš nedalyvavau. Kalbė
davosi labai daug ir įvairiomis temomis, ypač – literatū
ros. Grinius atidžiai sekė Paukštelio kūrybą, nuoširdžiai
jam patardavo. O Griniaus patarimus Paukštelis labai
vertino ir mokėjo juos branginti. Pavyzdžiui, prie vieno
jo laiško dažnai grįždavo net paskutiniais gyvenimo me
tais. Kai užeidavo Paukšteliui nekūrybingi laikotarpiai,
jis išsitraukdavo tą laišką ir skaitydavo.
Kam Grinius buvo draugas – buvo atviras, nuoširdus
iki galo. Toks jis buvo Paukšteliui. Tai buvo principin
gas, turintis savo požiūrį ir nepaprastai aukštos moralės
žmogus visais atžvilgiais. Paukštelis visada gailėdavosi,
kad „nebėra Jono, nebėra ko pasiklausti, nebėra kas
išmintingai pataria“.
Paukštelis sakydavo, kad Griniui simpatizavo Salo
mėja Nėris, bet ji Griniui, atrodo, nekėlė jokių jausmų.
Juozui Grušui – taip. Per Paukštelio 75 metų sukak
tuvių pobūvį Kėdainiuose Paukštelis linksmai priminė
Grušui tas simpatijas. Į tai Grušas tiesai atsakė: „Aš ne
tik simpatizavau, aš buvau įsimylėjęs ją“. Betgi Nėriai
nepatiko Grušas.
Paukšt el is buv o art im ai paž įst am as ir su Grin ių
šeima. Gerai pažinojo Ceciliją Griniūtę-Ivinskienę, ar
timas buvo motinai Grinienei, su kuria netgi aptardavo
įvairius reikalus. Grinių butas buvo švarus, apstatytas
kultūringai, bet kukliai.
                                                      Vilnius, 1983 11 19

113

literatūros mokslas

Tradiciniai lietuvių literatūros
archetipai
Vytautas Kubilius

„Kas duoda Lietuvai / panašumą į Lietuvą“1, – esminis
klausimas rašytojui, norinčiam suvokti ir pavaizduoti
savo gimtąjį kraštą.
Kiekvienoje literatūroje egzistuoja tam tikri tautinės
savimonės modeliai, sintetinantys tautos pasaulėjautą,
istorinę patirtį, mitologiją, kalbos būdą. Jie ženklina ribą
tarp svetimo ir savo, pasako skaitytojui, kur jo šaknys ir
kas jis pats yra. Vieni tuose modeliuose įžiūri mįslingą
tautos genetiką – fizinį psichinį kodą, atsparų istorijos
pervartoms. Kiti mato tik kultūros nužiestą artefaktą,
įtakingai programuojantį kolektyvinę žmonių elgseną.
Treti įžvelgia atsikartojančią žiūros ir raiškos sandarą,
kuri lemia literatūros vidinį vientisumą.
Literatūros savitumas didele dalimi priklauso nuo
tautiškumo archetipų gelmės, kontūrų ryškumo, trans
formacijos galimybių naujų laikų kontekstuose.
Kokie yra tradiciniai lietuvių literatūros archetipai?
Koks jų vaidmuo šiandien, kai taip smarkiai pasišauta
desakralizuoti „nuvalkiotus mitus“?

I
Žemė yra pagrindinis lietuvių literatūros archetipas.
Nuo Kristijono Donelaičio laikų. Substancinė žmogaus
ir žemės tapatybė: gimsti iš žemės ir vėl sugrįžti į jos
kūną („Aš diemedžiu žydėsiu“ – Salomėja Nėris). Gyvy
binis žodžio ir žemės ryšys: gimtoji žemė yra aukuras,
o poetas – kunigas, kurstantis šventąją ugnį (Kazys
Bradūnas).
Lietuvių literatūra – valstietiškos kilmės literatūra.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos aristokratija nutau
tėjo. Ji puoselėjo Lietuvoje europinio lygio architektūrą,
dailę, muziką, poeziją lotynų kalba. Čia žydėjo barokas
ir klasicizmas tais pačiais motyvais ir formomis, kaip
Italijoje ar Prancūzijoje. Bet tautinės literatūros kūri
nys galėjo prasikalti tik iš žodžio, kuris išliko gyvas po
šiaudine valstiečio pastoge. Tas kūrinys ir buvo skiria
Vytautas kubilius (g. 1928) – prof., hab. dr., literatūros
tyrinėtojas, kritikas.
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mas valstiečiui – kitokių skaitytojų jis neturėjo XIX a.
(didikų bibliotekose – naujausi Honorй de Balzaco,
Victoro Hugo leidiniai).
Kelios lietuvių rašytojų kartos – artojų vaikai. Jie patys
arė ir akėjo, pjovė šieną, kūlė, jojo naktigonėn. Kaimo
buitis įspaudė jų atmintin savo daiktų atvaizdus, gryčios
kvapą, dienos ir nakties garsus. Atsivėrė vaizdinių realijų
versmė, teikianti literatūros kūrinio kalbai pojūtinio tik
rumo ir vienkartinio – žemaitiško ar dzūkiško – kolorito.
Tai bus ir poetinės nuostabos viršukalnės – tos kasdie
niškos kaimo detalės, nusėdę vaiko atmintin kartu su
anų dienų palaima. „Girdžiu seniai girdėtus žodžius, /
Girdėtą balsą vėl girdžiu, / Ir viską – svirtį, liepą, sodžių
/ Ir skardžiai giedančius gaidžius“2. Kaimo aplinkoje
audžiamas pats tankiausias ir spalvingiausias vaizdo
audinys – kitur jis plonėja ir blanksta.
Kaimas formavo gerumo etiką, privalomą kūrinio he
rojams: esi ne vienas šiame pasaulyje, įsižiūrėk į kitus,
suprask ir padėk. Visų Šventųjų dienai mano bobutė,
miestelio grytelninkė, kepdavo ragaišį, kad išdalytų
šventoriuje išsirikiavusiems ubagams, o Kalėdų išvaka
rėse siųsdavo mane išnešioti skerstuvių vargingesniems
kaimynams. Atjauta ir gailesys – senojo kaimo krikščio
niškos moralės įstatymas. Tai buvo natūralus pagrindas
subtiliai etinei savimonei ir mylinčiam gerumui – Jono
Biliūno novelių psichologiniam turiniui ir dvasinei švie
sai. Tai buvo nebylus priesakas lietuvių meninio žodžio
estetikai: „Gerųjų žodžių kryptimi / praplėsk pasaulį“3.
Nešdamas „gerumo grumstą“, tas žodis mokėjo daugiau
glostyti, skaudžiai virpėti ir drebėti (dėl tautos likimo)
negu garsiai rėkti, grūmoti, sprogdinti.
Kaim o žmog aus būt is išs it ek o šeim os rat e, kur is
neskeldėjo ir nebyrėjo. Šeimos ryšiai – svarbiausias
žmogiškų santykių mazgas literatūros kūrinyje. Tė
vas, motina ir vaikas sėdi prie stalo, kvepia šviežios
duon os kepal as. Net ruk us tėv as ims jį raik yt i. Tai
sakralinis prigimtinio žmonių bendrumo ir egzisten
Martinaitis, M., Kukučio baladės, Vilnius: Vaga, 1986, p. 115.
 Aistis, J., Katarsis, Vilnius: Vaga, 1988, p. 130.
3
Marc inkevičius, Just., Būk ir palaimink, Vilnius: Vaga, 1980,
p. 94.
1
2
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cinės harmonijos aktas, nuolat atsikartojantis Justino
Marcinkevičiaus, Juozo Apučio, Romualdo Granausko,
Broniaus Radzevičiaus kūryboje. „Man taip pasisekė
gimti medinėje kaimo pirkioje po šventaisiais paveiks
lais“ (Leonardas Gutauskas). Gimtoji sodyba – ramybės
ir palaimos erdvė, gelbstinti nuo plėšrių istorijos vėjų ir
susvetimėjimo drungos. Čia Vytautas Mačernis susitiks
savo protėvius, kalbės „išdidžia tėvų tarme“ ir supras
„žydėjimo ir subrendimo prasmę gilią“.
Kaimo buitis skleidžiasi gamtoje, ir kaimo žmogus
intymiai pritapęs prie jos reiškinių. Tai jo artimiausia
aplinka (išsprogęs alksnis, žydintys rugiai) ir jo bekraš
tė visata („Žvaigždės perlyja mus kiaurai“4). Žemdirbio
vaikas išmoko įsižiūrėti į prasikalusią žolytę, korėtą
upės ledą, lietingą debesį, dūzgiantį bitiną. Antanas
Vienuolis sakėsi pažinojęs visus Lietuvos paukščius iš
skrydžio ir balso. Tad gamtos tikrovė, supanti žmogų
literatūros kūrinyje, buvo pilna „gyvybės baubimo“ ir
nepriklausomos esaties, kuri pati save formavo ir lėmė
žmogaus meilės-mirties dramas (Mariaus Katiliškio
„Miškais ateina ruduo“). Pirmykštė giminystė žolei ir
medžiui davė psichologinį trampliną poetinių metaforų
skrydžiams („Nudainavo baltas vėjas“, „Danguje sidab
ro raštas“5). Kaimo gamtos metaforika – dominuojantis
lietuvių poetinės kalbos šifras, atskiriantis ją nuo ur
banizuotos Vakarų poezijos. Gamtos vaizduose susukta
jauki poetiškumo gūžta, kurią aptūpę saugo klasikiniai
ketureiliai. Čia prasiveria įstabios tapatybės su žeme
ir dangumi išgyvenimai, „kai pulti ant kelių noris / ir
viską savim apimti“6.
Lietuvių tautos esatis buvo sutapatinta su tūkstant
mete agrarine sankloda. „Mes tauta tik ramių žemdir
bių“7. Lietuva išliks „pasiturinčių ūkininkų sodybose“
(Vytautas Mačernis). Laikykis už žemės – ji amžina
(Albinas Bernotas). Palikdami gimtąjį kraštą, egzodo
rašytojai išsinešė žydinčių sodybų reginį kaip Lietuvos
poetinę emblemą, o gamtos vaizdus kaip vienintelę bū
ties pilnatvės galimybę – ten beržai, žuvys, laumžirgiai
buvo žmogaus broliai ir seserys (Pulgio Andriušio „Anoj
pusėj ežero“). Pačioje Lietuvoje greitai neliko nei „pasitu
rinčių ūkininkų“, nei „žydinčių sodybų“. Jaunoji rašytojų
karta, skaudžiai išgyvenusi gimtinės praradimą („Mes
gimėm namuos, kurių nebėr, / Ir tebesmilksta sukū
rentas slenkstis“ – Algirdas Verba), suvokė vienkiemių
sugriovimą kaip pasikėsinimą į tautos egzistencijos pa
matus. Kaimas jai buvo gražus tik iki kolektyvizacijos,
o toliau nykus irimas ir pražūties neviltis. Elegiškas
nykstančio kaimo – lietuvybės šaknų – apraudojimas
buvo skaudžiai tikra ir meniška sovietmečio literatūros
atšaka. Grėsmės ir žūties savijauta („po Blinstrubiškės
 Strielkūnas, J., Praėjęs amžius, Vilnius: Vaga, 2001, p. 145.
Ibid., p. 140, 170.
6
Marcinkevičius, Just., Eilėraščiai. Mažosios poemos, Vilnius: Va

4
5
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ąžuolu / mane pakorė“) kontrastingai įsiliejo į žemdirbio
atsparumo ir gyvybingumo mitą: artojų gentis negali
būt i sun aik int a (Marc el ij aus Mart in aič io „Kukuč io
baladės“). Tradicinis lietuvybės archetipas, paliestas
pasipriešinimo dvasios, atsivėrė gal paskutinį kartą
su visa stilizuoto pirmapradiškumo galia.
Prievartinė kaimo kolektyvizacija ir anarchiška ko
lūkių griūtis atėmė iš šito lietuvybės archetipo realų
socialinį turinį. Palaužtas tapo fundamentinis artojo
pasitikėjimas žeme-maitintoja, kuri iš jo tai atimama
„šautuvuotų vyrų“, tai vėl sunkiai biurokratų grąžina
ma. Masinė girtuoklystė (iš pykčio ir nevilties) paplovė
sąžiningumo ir mielaširdystės pamatus – buvę „pievų
pjovėjėliai“ dabar apiplėšinėja ir žudo vienišus senukus.
Šeimų skyrybos nepaliko vaikams namų erdvės jauku
mo, išdraskė giminystės jausmą, tokį stiprų agrarinėje
sanklodoje. Istorijos pervartų purtomas kaimas neteko
gyvensenos pastovumo ir tikrumo: kaip buvo šįmet, taip
bus ir kitąmet. Todėl nebėra ramybės ir palaimos „sos

Telesforas Valius. Lietuva Dionizo Poškos laikais.
1939. Medžio raižinys

tas“, virš kurio „teka žvaigždynai“. „Žaliasis sodžius“
nebegali būti viso gyvenimo centru industrinėje šalyje
ir daugiasluoksnėje visuomenėje.
Lietuvių literatūra, skalaujama modernizmo bangų,
taip pat negalėjo likti valstietiška literatūra, kuri ma
to „amžiną lietuvį“ tik kaime. Jaunoji karta, užaugusi
mieste, purto nuo savęs kaimiškų tradicijų naštą kaip
ga, 1975, p. 274.
7
 Bradūnas, K., Sutelktinė, t. 1, Vilnius: Aidai, 2001, p. 187.
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prip lėk us ią krioš en ą, azart išk ai ją pas pard yd am a.
„Agrarinis mentalitetas supuvo ir sušvinko, o tie varg
šeliai, kurie juo tesinaudoja, atrodo kaip zombiai iš
prasto videofilmo...“9
Lietuvybės archetipas, pagrįstas agrarine sankloda,
iš tiesų vis labiau senka, darosi daugiau literatūrinės
stilizacijos šaltiniu. Tačiau patys stipriausi pastarojo
dešimtmečio kūriniai (Granausko „Gyvulėlių dainavi
mas“) vis dar buvo maitinami šito archetipo. Iš literatū
ros negalėjo ir turbūt negalės išnykti žemės atmintis,
pirmapradė daiktų būtis, žmogaus ryšys su žole, medžiu,
vandeniu (įtikinantys šiuolaikinės norvegų, suomių,
austrų literatūrų pavyzdžiai). Agrarinės sanklodos pa
gimdyta simbolika, išsilaikiusi tūkstantmečius (žaltys,
žirgo galva, aitvaras, ragana), dar ilgai bus naudojama
mene kaip tradicinės kultūros palikimas („Mokiausi ir
mokausi iš liaudies meno...“10).

II
Romantizmas įdiegė istorinę savimonę kaip esminį
tautinės literatūros principą. Tautinės literatūros ski
riasi viena nuo kitos ne tik kalba, bet ir istorine atmin
timi, kuri kiekviename krašte kitokia. Iš kur atėjai ir
kas esi? Kada čia įsikūrė tavo gentis? Kokie buvo tavo
valdovai ir dievai? Literatūra privalo visa tai žinoti ir
papasakoti. Literatūra yra tautos istorinio likimo liu
dytoja ir jos sielos balsas.
Lietuvių literatūra, kuriama okupuotame krašte,
anksti atsigręžė į Lietuvos didžiuosius kunigaikščius
kaip į tautos laisvės ir didybės simbolius. Kokie mes
šiandien vargšai, o kokie buvom galingi kitados, drebi
nę Kremliaus vartus... Mes negalime išnykti, turėję
tokią stiprią valstybę! Lietuvos didieji kunigaikščiai
prikeliami iš metraščių paliudyti tautos vertę ir galią.
Jų iškilmingą eiseną lydi pagarbos himnai, prarasties
atodūsiai ir viltingas savos valstybės ilgesys (Maironis,
Kazys Puida, Antanas Rūkas). Majestotiškų figūrų ne
drįsta paliesti psichologinė analizė, kad nesudrumstų
išganingų valstybingumo vizijų. Tai lietuvių literatūros
aukštasis stilius, negalėjęs nusileisti į konkretaus vaiz
do plastiką, kuriai, beje, itin stigo praeities konkrečių
realijų (tik dabar išleista knyga „Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas“).
Istorinės savimonės archetipas iškilo nacionalinio ju
dėjimo literatūroje kaip svarbiausias tautos tapatumo
ir teisių į laisvę įrodymas. Jis telkė savyje ne tik idėjas
ir žinias, bet ir tautos likimo apibendrinančias išvadas
bei emocingas interpretacijas. Kodėl Lietuva, apgynusi
9
Gavelis, R., Septyni savižudybės būdai, Vilnius: Tyto alba, 1999,
p. 91.
10
 Antanavičius, Valentinas, in: 72 lietuvių dailininkai –  apie dai
lę, sud. Alfonsas Andriuškevičius, Vilnius: Vilniaus dailės akademija,
1998, p. 20.
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„Europą nuo mongolų nuoga krūtine“, buvo išstumtaį
istorijos užribį? Kodėl baltų gentys tapo savo kaimynų
kolonizacijos bei asimiliacijos grobiu, o pastanga išlik
ti – vieninteliu gyvybės likučių tikslu? Ar nesame pa
smerkti nuolatiniams pralaimėjimams – tirpti ir nykti?
„Verk, tėviškėle, verk, Lietuva, – / Jau nusileido saulė
tava!“11 – gieda minia Trakų pilyje per Vytauto šerme
nis (Balio Sruogos „Milžino paunksmė“). Istorija žengia
per Lietuvą karų ir okupacijų keliu, kuris nepavaldus
jokiai aukštesnei tvarkai, ir mes esame to kelio aukos.
Rezignacija, savęs gailesys, sopulinga melancholija įsi
geria ryškiomis emocinėmis gijomis į istorijos savivoką,
kuri persmelkia psichologinį ir literatūrinį lietuvybės
etaloną graudžia lyrine gaida. Prūsų žūtis – nuolatinis
lietuviškų raštų leitmotyvas – skambėjo gedulingais
įspėjimo varpais: ir lietuvių gyvenvietės bus užpus
tytos užmaršties smėliu, o gimtoji kalba klajos „lyg
ta tremtinė, be namų“ (Vydūnas, Antanas Vienuolis,
Jonas Aistis, Salomėja Nėris, Birutė Baltrušaitytė).
„Geležimi kaustyti riteriai“, atsigrūdę iš Vakarų, įsta
tomi į „svetimam“ ir „priešui“ skirtą pastovią poziciją,
kurią nusikala tautinė literatūra, aiškindama pasaulį
poliarizacijos pagrindu. Rusija, du kartus ilgam okupa
vusi Lietuvą, retai tepakliūna į šitą nuolatinio „priešo“
zoną (nebent Sibiro tremtinių atsiminimuose) – lietuviai
nuolaidūs ir užmaršūs...
Kai tautos istorija išbraukiama iš mokyklinių progra
mų, kad netrukdytų „internacionaliniam auklėjimui“,
kai ta istorija įžūliausiai falsifikuojama (Rusijos oku
pacija – pažangus dalykas, o nepriklausoma Lietuvos
valstybė – reakcingas Vakarų imperializmo darinys),
literatūra puola gaivinti istorinės atminties kaip savi
gynos skydo. Mes turėjome savo karalius ir kunigaikš
čius – tegul jie ateina ir pabūna su mumis grėsmingą
valandą! Laisvos valstybės atsiminimai nusileidžia ant
palenktų galvų kaip atsparos ir pasipriešinimo šūksniai.
Istorinė atmintis – mūsų laisvės erdvė. Žmogus stai
ga atsiduria tikrovėje, kurioje nebegalioja okupacinės
valdžios įstatymai, ir patiria trumpalaikę išsivadavimo
palaimą. Tai užslėptos idealybės išsipildymo akimirka,
graži ir didinga draudimų zonoje (Mažvydas kartu su
minia skanduoja vienintelį žodį „Lie-tu-va!“). Lietuvos
istorijos figūros įžengia į sovietmečio teatrų sceną ne
rezignacijai, o valingam veiksmui. Jos žino, ko siekia
ir kam gyvena. Jų troškimai ir žygiai palenkti didžiam
tikslui – sukurti Lietuvą „vieningą, laisvą, stiprią ir
galingą“ 12. Jų individuali būtis ištirpdyta tautos is
toriniame likime („to reikalauja Lietuva“13). Jie turi
aukštesnių valstybių horizontą ir veržiasi jo link, kupini
 Sruoga B., Raštai, t. 2, Vilnius: Alma littera, 1996, p. 195.
Marcinkevičius, Just., Mindaugas. Mažvydas. Katedra, Vilnius:
Vaga, 1978, p. 44.
13
Ibid., p. 35.
11

12
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idealistinio pasišventimo („negalvojome apie save“14).
Idealistinis pasaulėvaizdis laužo viešpataujančio blogio
ir prievartos aplinkybes, neleisdamas konformistiškai
prisitaikyti. Net pralaimėjimo situaciją persmelkia ne
nugalėtos tiesos stiprybė (Juozo Grušo dramoje „Herkus

Viktoras Petravičius. Iliustracija Gražinos Krivickienės
knygai „Senosios lietuvių dainos“. 1948. Lino raižinys

Mantas“ prūsų sukilimo pralaimėjimas įelektrintas
1956 m. vengrų revoliucijos atgarsių). Pavergta tauta,
žūtbūtinai siekianti laisvės, – amžinas literatūros ar
chetipas nuo pat Biblijos.
Literatūra stengėsi išplėsti tautos istorinę atmintį
toli anapus rašytinių šaltinių. Mes čia esame nuo pat
ledynmečio. „Amžių bedugnėje“ ošia „pagoniški miškai“,
debesys kalbasi su aitvarais ir laumėmis, „Žemyna –
motinėlė“ šukuoja laukelius, prie ugniakuro žmonės
meldžiasi „mėnulio tarme“. „Ten laisva pirmapradė
dvasia“ – ją iki šiol saugo milžinkapiai, rūpintojėliai,
tautodailė, kuri „šimtais saulių akina mane“ (Kazys
Bradūnas). Tautos buvimas, giliai įspaustas į šitos že
mės priešistorinius laikus ir senąją mitologiją (kalbasi
medžiai, raganos skraido žirniauti, Dievas užleidžia
Ibid., p. 32.
 Brazdžionis, B., Per pasaulį keliauja žmogus, Kaunas: Sakalas,
1943, p. 240.
16
Girnius, J., Tauta ir tautinė ištikimybė, Chicago: Į laisvę fondas lie
tuviškai kultūrai ugdyti, 1961, p. 309.
17
Mackus, A., Augintinių žemė, Chicago: Algimanto Mackaus knygų
leidimo fondas, 1984, p. 174.
14

15
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šalną, kad nebeaugtų akmenys), yra nepajudinamas,
palaimintas amžių amžiams Viešpaties ranka („Ant
Tavo rankų mūsų tėviškės sodybos“15).
Istorinės savimonės archetipas, aukštai pakylėtas,
sudreba užgautas egzodo abejonių: nėra jokių amžino
tautos buvimo garantijų. Ne viena baltų gentis jau
užkasta (notangai, jotvingiai, sėliai). „Tautos miršta
tik vieną kartą“16. „Mirštančiųjų procesijos“ traukia
istorijos lauku į nebūtį. „Mes kalbame nykstančiais
žodžiais / merdinčios mūsų kalbos“17. Jau kertamas me
džio kamienas, jau išdraskytas avilys, jau atėjo saulės
išblėsimo metas. „Susirinkit dievukus, vaikai, – / žaidi
mas baigtas“18. Toks netikrumo, egzistencinio nerimo,
pražūties nuojautų balsas skrodžia kiaurai, sklidinas
priešingybių ekspresijos, kuri labiau sukrečia negu vil
tingai guodžiantys ar įtikinėjantys žodžiai.
Tokioms abejonėms negalėjo pasiduoti sovietmečio
literatūra, kuriai istorija buvo esminis tautos tęstinu
mo argumentas. Čia niekas nedrįso parodijuoti patrio
tiškų vaidinimų, kaip Antanas Škėma romane „Balta
drobulė“. Tik atkūrus Lietuvos valstybingumą, istorija
liovėsi buvusi svarbiausiu atsparos tašku ir šventove,
kur sueinama iškilmingoms pamaldoms. Istorinė savi
monė, įtakingai reguliavusi lietuvių rašytojų galvojimą
ir kūrybą, staiga pasitraukė link atsarginių žaidėjų
suolelio. Iš teatrų repertuaro dingo istorinė dramatur
gija. Prozoje atsirado šiokios tokios autoironijos, gana
svetim os graud ul ing am liet uv io ment al it et ui („per
sielvartą mane aplankė Tėvynės meilė“ – Gutauskas),
ir netgi tulžingos paniekos pačiam sau. Jauni vyrukai,
gerdami alų, smagiai tyčiojasi iš „barzdotų fanatikų“,
kurie, plakdami save grandinėmis, pasakoja „apie ko
votojų už Nepriklausomybę aukos didybę“. „Manau,
kad dabar Lietuvoje yra koks XVIII a.“19, – kalba šitie
pasipūtėliai Deimo Kelio ir Karolio Jankaus romane
„Kartą laukinėje Lietuvoje / Blinda“.
Kad ir koks būtų autorių santykis su Lietuvos dabar
timi ir praeitimi (pritapimo, atsiribojimo, kritiško prie
šiškumo), istorijos archetipas išlieka literatūroje kaip
tautos būties ašinė linija, jos valstybingumo premisa,
lemtingas žmogaus tapatybės veiksnys ieškant savo vietos
pasaulyje. Žmogus gyvena istoriniame laike ir negali iš
jo išsinerti. „O žmogus be istorijos nepriklauso tautai“20.
Dabar šis archetipas išvelkamas iš žėrinčios idealizacijos
rūbų, prisiima demitologizacijos ironiškų spalvų (Jono
Laucės „Karūna ir kalavijas“), palenkiamas geopoliti
nės strategijos kategorijoms (Petro Dirgėlos „Benamių
knygos“), naudojamas nuotykių žaismui (Renatos Šere
Ibid., p. 117.
 Kelias, D.; Jankus, K., Kartą laukinėje Lietuvoje / Blinda, Vilnius:
Charibdė, 2001, p. 9.
20
Platelis, K., Luoto kevalas, Vilnius: Vaga, 1990, p. 35.
21
Gombrowicz, W., Dienoraštis 1957–1961, t. 1, Vilnius: Vyturys,
1998, p. 27.
18

19
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Vytautas Kubilius

lytės „Prakeiktas kardas“). Jau netekęs maištaujančio
pasipriešinimo galios, istorinės savimonės archetipas
formuoja nepakartojamą savo realijų sudėtimi, fabulomis
ir suvokimo būdu pasakojimo magmą, teikiančią litera
tūrai savitumo. Net moderniausi romanai prisodrinami
istorijos dvelksmo (Gabrielio Garcîa Mãrquezo „Šimtas
metų vienatvės “, Salmano Rushdie „Paskutinis Mau
ro atodūsis“). Istorinė beletristika išgyvena renesansą
Šveicarijoje (vien prancūziškame jos kantone per de
šimtmetį – 14 istorinių romanų) ir Prancūzijoje (istorinis
komiksas išleistas 2 mln. tiražu 2001 m.).

III
Liaudies kalba – stilistinis lietuvių literatūros arche
tipas. Ligi pat XX a. vidurio literatūrinė kalba buvo mai
tinama gyvųjų tarmės versmių ir išlaikė regioniškumo
žymes (Ievos Simonaitytės „Aukštujų Šimonių likimas“,
Alės Rūtos „Trumpa diena“). Liaudies kalbos frazeologiz
mai, ištiktukai, sinonimai – prozos kūrinio pirmapradės
ląstelės (Žemaitė, Pulgis Andriušis, Juozas Baltušis,
Marius Katiliškis). Iš liaudies dainų, metaforų, parale
lizmų audžiama „dainiškosios lyrikos“ švelnioji leksika
ir skaidrus potėpio lengvumas (Salomėja Nėris, Antanas
Miškinis, Janina Degutytė). Valstiečio šnekoje ieško ati

Viktoras Petravičius. Mano gimtinėje. 1950. Lino raižinys

tikmenų abstrakčioms sąvokoms, vaizdingo lakoniškumo,
tekančio sakinio darnos intelektualioji publicistika ir
kritika (Antanas Smetona, Balys Sruoga). Kaimo kalbos
lobynas praveria savo žodžių atsargas sudėtingiausių
filosofinių tekstų (Friedricho Nietzsche’s, Martino Hei
deggerio) laisvo ir energingo mosto vertimams.
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Rašomosios kalbos kanoną daug kur (Vokietijoje, Es
tijoje) formavo Biblijos vertimai. Lietuvoje jis klostėsi iš
gyvųjų tarmių, priimdamas gausias skirtingų substratų
įplaukas. Liaudiškos kalbos pagrindu išsivystė apsčiai
visai savarankiškų stilistikos tipų, reikalingų diferen
cijuotai skirtingų mąstymo klodų ir literatūros rūšių
raiškai. Tačiau kiekviename atsinaujinimo etape būdavo
grįžtama į gruoblėtą pirmapradį žodį, dar neišminkytą
ir nenublizgintą, kad kūrinys įgautų netikėtumo (Kazys
Binkis, Jurgis Baltrušaitis, Albinas Žukauskas, Anta
nas Kalanavičius). Kalbos turtingumas bei naujumas
Lietuvoje tebėra svarbus kūrinio vertės kriterijus, jau
netekęs lemiamo vaidmens nusistovėjusiose, standar
tizuotose Vakarų literatūrinėse kalbose.
Liaudies kalbos archetipas, išsaugotas grožinėje lite
ratūroje, iškyla kaip atasvara žiniasklaidos diegiamai
greitakalbei – pusšimtis žodžių, primityvus sakinys,
rėksmingas tonas. Televizija masiškai niveliuoja indi
vidual ų žmogaus kalbėjimą. „Brandaus socializmo“ epo
cha išugdė beveidį valdiško kalbėjimo stereotipą, kuris
nenyksta iki šiol. Viešoji kalba sustingo į trafaretines
klišes, įsigalėjo gelžbetoninės intonacijos, užmušančios
sakinio gyvybę.
Praėjo ledynmetis, užšaldęs daugelį mūsų mąsty
mo klodų. Bet kalbos intonacijos dar nėra atitirpę ir
atg avę vid in ės energ i
jos, teik ianč ios kalb ai
kibirkščiuojančios jėgos
ir tikrumo. Dar vis ne
girdime žodžio tarimo,
kuriame virpa sąmonė,
kristalizuojanti pati sa
ve. Apk urt om e kalb os
mel od ij ai, kur i tok ia
skirting a kiekv ien am e
regione (palygink dzūkų
ir žemaičių šnekėjimą),
tok ia nep ak art oj am a
kiekviename krašte (ko
kios skirtingos angliško
ir lietuviško sakinio into
nacinės kreivės). Kalba
būna stipri ir išraiškin
ga, kai stipri ir išraiš
kinga jos intonacija. Ne
leks ik os turt ingum as
ar ret i fraz eo l og izm ai
lemia kalbos jėgą, o jos
melodiniai vingiai, jos vidinis skambesys, rezonuojan
tis kalbančiojo atvirumą, o gal net visos tautos istorinę
situaciją (Jono Aisčio eilėraščių elegiškoji gaida Lie
tuvos Respublikos žlugimo išvakarėse). Kaip gražiai
išvingiuodavo frazės melodiją mūsų tėvai, pasakodami
kokį nors atsitikimą! Kaimo žmonių gyvieji pasakoji

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2002 / 3

Tradiciniai lietuvių literatūros archetipai

mai – įstabūs savo plazdančiomis intonacijomis – turėtų
kasdien skambėti per radiją, kad atsigautų natūralus
mūsų kalbos melodingumas, užtrenktas ir suniveliuotas
valdiškų „informacijos priemonių“.

Lenkų rašytojas Witoldas Gombrowiczius didžiuojasi
maištavęs savo kūryboje prieš „lenkiškumą“. Kiekvie
name istorijos tarpsnyje mes iš naujo turime klausti:
„Kas esame? Kuo turime tapti“21. Privalome nusileisti
iš nusistovėjusių vertybių bokšto ir pažvelgti į save iš
šalies. Ar nepersikėlė į vaikų genus tėvų parsidavė
liškumas, ar tų genų nesužalojo partijos sekretorių,
saugumiečių, cenzorių profesijos (Tadeuszo Konwickio
rom anas „Maž oj i apok al ips ė“)? Praž ūt ing a užm igt i
etnocentrizmo lopšyje: mes išskirtini, mes pašaukti
pasaulinei misijai (ką daryti su tais, kurie nesutinka
su tavo viršenybe?)...
Taut išk um o arc het ip ai – kint ant ys dyd žiai, o ne
sustingusių tradicijų monolitas. Jų branduoliai užsi
mezga krašto gamtos, istorijos, papročių, liaudies kul
tūros ir kalbos klode, bet toliau formuojasi pasaulinės
kultūros procese. Vienaip tautiškumo turinį suvokė
XIX a. lietuvių rašytojai, lenkų romantizmo auginti
niai, kitaip XX a. lietuvių rašytojai, atsivėrę Vakarų
filosofinių ir literatūrinių srovių traukai. Tame pačia
me Lietuvos kraštovaizdyje, gyvenimo būde, lietuvio
psichikoje dideli menininkai atidengia dar neregėtas
gelm es – kosm in ės harm on ij os paj aut ą, mit ol og in ę
atmintį, grožio ir tobulybės ilgesį (Mikalojus Konstan
tinas Čiurlionis, Vincas Krėvė, Vaižgantas, Juoz as
Gruodis). Literatūroje tautiškumas yra tapsmas, o ne
ideologinė doktrina. Lietuvybės etaloną tenka kaskart
lipdyti vis iš naujų duomenų – Sibiro lagerius praėjęs
Lietuvos ūkininkas jau ne toks, koks buvo prieš karą...
Tą etaloną kaskart savaip transformuoja individuali
kūrėjo sąmonė ir talentas, kuriam tautiškumo idėjos,
krašto istorija, socialiniai ir psichologiniai tipažai yra
tik medžiaga meninio kūrinio sandarai, formuojamai
pagal savo dėsnius.
Ar liet uv yb ės ster eo t ip ai, suk urt i nel aisv ės sąl y
gomis, gana patetiški ir sopulingai graudūs, atliepia
šiand ien in ę sus is kald žius ios vis uom en ės sit ua c ij ą?
Ar jie pajėgs įsibrauti į internetą, atėję iš „samanotos
gryčios“, pritvinkę Mater dolorosa liūdesio – tokio sve
timo gerovės ir pramogų ištroškusiai publikai? „Tačiau
pavojinga gyventi su kalkėjančiais tautiniais mitais,
neverčiant jų kūrybiškai į dabarties ir ateities kalbą,
kartojant vakar išmoktas pamokas ir taip, atrodytų,

išsaugant savo savitumą kaip konservus atsivėrusios
Europos akivaizdoje“22, – rašo Saulius Šaltenis.
Lietuvių kultūra dar nėra sukūrusi visuminio lietuvio
įvaizdžio, kuris galiotų kaip šalies vizitinė kortelė (če
kai turi Šveiką). Tik lenkų istorikai ir rašytojai prisegė
mums „paskutinių pagonių“ etiketę, kuria mes ligi šiol
didžiuojamės, net bandome atkurti pagoniškų apeigų
kultą. Tradiciniai lietuvybės stereotipai subyra, vos
atsidūrus Europos didmiesčiuose – ten mes visai ne
atrodome tokie šaunūs ir gražūs, kaip įsivaizdavome
save. Nepriklausomybės metais Vakarų pasaulis, staiga
priartėjęs iš už „geležinės užuolaidos“, tapo vertybių
mat u: kok ie mes skurd eiv os, bes ir aus iant ys šiukš
lių konteineriuose, kokie atsilikėliai, stoviniuojantys
mokslo ir kultūros šalikelėse... Rašomi psichologinės ir
literatūrinės adaptacijos prie Vakarų romanai, išvarpyti
nereikalingumo ir menkavertiškumo kompleksų, kurių
neišblaško nei tautinės valstybės realumas, nei iš atsi
minimų, dainų, eilėraščių iškilusi herojinė partizanų
ištvermė permerktuose bunkeriuose („Ir tvirtas būk!
Vėl vieną žiemą žiaurią / Dievų valia tu pareit privalai“
– Bronius Krivickas). Atsirado piktas noras suniekinti
save, išsižadėti vargingos prispaustųjų praeities, viską
užmiršti, kaip ta nelaiminga estukė, kuri grįždama iš
Vokietijos, staiga prarado atmintį – nebežinojo, kas ji
ir iš kur, pamiršo, kad yra Estijos pilietė...
Literatūros negali ištrinti amnezija: čia viena isto
rinės raidos grandis yra sukabinta su kita grandimi,
ankstesnis literatūrinės kalbos ir formų sluoksnis mai
tina vėlesnes atžalas. Naujai susiformavęs intelektas
tik pamažu išstumia ligi tol vyravusį mentalitetą, bet
niekada jo visai nenustelbia23.
Tautiškumo archetipai, dabar ironiškai degraduojami,
neturėtų išnykti, kol globalizacija taip nesuvienodino
pasaulio, kad nebeatskirtum, „kur švedų kraštas, kur
Lietuva“24. Tai nebus karo žygius garsinantys trimitai,
savęs šlovinimo aktai, o kritiška analizė: kuo buvome
ir kas esame. Kultūros paskirtis nesikeičia – ji tiesia
vertybių liniją per priešingybių knibždėlyną, kuria
apibendrintą žmogaus savimonės modelį, kad išliktų
dvasinės integracijos jungtys, ypač reikalingos tautai,
kuri stato savo valstybę ant sovietizmo griuvenų. Tie
archetipai, apvalyti nuo banalybės lukštų, įstatyti į
šiuolaikinio pasaulio pokyčių sūkurius, turėtų apginti
ir pateisinti tautinių literatūrų egzistavimą „informa
cinėje visuomenėje“, kur, pasak vieno sociologo, išliks
tik „aukštosios kultūros“, o „nacionalizmo amžius bus
praeities dalykas“25. Mažos tautos literatūra netektų
gyvybinio pagrindo, atsijungusi nuo ją maitinančių
tautos būties versmių.


22
Šaltenis, S., „Praeitis. Tautų kelionė“, in: Lietuvos rytas, 2002
02 08.
23
Europos mentaliteto istorija, Vilnius: Aidai, 1998, p. 8.

 Nėris, S., Raštai, t. 1, Vilnius: Vaga, 1984, p. 93.
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Poezija

Jeigu man pasirinkti valia
Kazys Bradūnas

Tai kurgi dingo?

Skauda

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

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

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.

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.

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

Apie šventes, minėjimus, kančią ir aistrą
Irena Vaišvilaitė

Iš eilės dvi valstybės šventės – Vasario
16-oji ir Kovo 11-oji – sukėlė ginčų ir
komentarų jau anksčiau girdėta te
ma – „minėti ar švęsti“? „Šventimo“
šal in ink ai man o, kad „min ėj im ai“
pernelyg susitelkia ties praeities kan
čiomis, nepalikdami vietos džiaugsmui
dėl gerų dalykų, taigi šventei. Šios
vyr iaus yb ės rūp est is, kad švent ės
būtų „šventiškos“ ir kad kas nors jų
nesugadintų, tikriausiai yra ne tik
dar viena pastanga papudruoti savo
įvaizdį, bet ir paprastas žmogiškas
noras toliau nustumti nemalonią ar
paprasčiausiai nepatogią praeitį.
Tač iau ats ir ib oj us nuo pol it in ių
dalykų, Lietuvoje pastebimas vis di
desnis nenoras kalbėti apie „praeities
kančias“. Viena vertus, tai tikriausiai
natūrali reakcija į tam tikros bendra
pil ieč ių dal ies bev eik kan on iz uot ą
tokio kalbėjimo stilių – verksmingą,
dažnai irzlų ir galų gale reikalaujantį,
sakytum, pasiskolintą iš sovietinių ve
teranų susirinkimų. Atgimimo metų
tiesos sakymo apie nuslėptą tremčių,
karo ir pokario realybę katarsis, vienu
metu užliejęs visuomenę, nuslūgo, ir,
atrodo, švytuoklė juda į priešingą pusę
– vis dažniau ir viešiau pašaipiai atsi
ribojama nuo lietuviško gedulingumo,
kurį „šventimo“ šalininkai politiškai
korektiškai pavadino „minėjimu“ – tie
są sakant, ne tokiu ir nekaltu žodžiu,
prisimenant privalomą sėdėjimą mo
kyklos ar darbovietės aktų salėje ir iš
tribūnos skaitomas kalbas...
Šiem et ir Vas ar io 16-oji, ir Kov o
11-oji atsidūrė liturginiame Gavėnios
laike, kuris mūsų visuomenėje irgi tra
diciškai suvokiamas kaip „minėjimo“
laikas, atgręžtas į kančią ir mirtį. Tra
dicinė lietuviška Gavėnia buvo griežta
ir gedulinga. Ir dabar dar palyginti
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nemažai žmonių Gavėnią praktikuo
ja, bet vargu ar galima sakyti, kad ji
yra populiari. Tenka girdėti bandymų
suaktualinti Gavėnios papročius pasi
telkiant sodininkystės ar žemdirbystės
pavyzdžius: artėjant pavasariui gerai
apsikuopti ne tik fiziškai, bet ir dva
siškai – tam ir yra metinė išpažintis,
o Gavėnios pasninkas – sveikas daik
tas, nes padeda organizmui išsivalyti
per žiem ą pris ik aup us ius šlak us...
Žinoma, bažnytinėje aplinkoje apie
kančią kalbama dažniau ir daugiau
nei sekuliarioje, bet ir čia jau girdėti
„šventėjų“ ir „minėtojų“ ginčai.
Ar Liet uv ą jau pas iek ė nen or as
kalb ėt i apie kanč ią? Toks nenor as
būd ing as šiuol aik in ei vis uom en ei,
įgijusiai priemonių pažaboti fizinį ir
apmarinti dvasinį skausmą, siekian
čiai kiek įmanoma nutolinti mirtį, o
kai pastaroji jau neišvengiama, pada
ryti ją kuo greitesnę ir neskausmingą.
Mod ern ios vis uom en ės trad ic in es
šeimos pareigas perduoda profesio
nal ams. Psic hot er ap eut ai rūp in as i
emociškai sužeistais, slaugės prižiūri
mirštančius, laidojimo biurai rūpina
si mirusiųjų laidojimu. Lietuvoje šios
modernumo apraiškos kol kas paliečia
tik nedidelę visuomenės dalį, tad gal,
kaip pas tebėt ų kai kur ie Liet uv os
žurnalistai, nenoras „minėti“ yra tik
reakcija į įsigalėjusį kalbėjimą apie
kančią, kurio esmė yra nepaliaujamai
apie kančią kalbėti?
Manau, kad gyvenimas ir kančia
mūsų tikrovėje vis labiau suprieši
nami. Kančia vis labiau atrodo nesu
derinama su gyvenimo pilnatve, su
žmogaus laisve ir savarankiškumu – ji
suvokiama kaip viso šito priešingybė.
Dėl to mūsų „šventėjai“ ir „minėtojai“
dažnai yra artimesni vienas kitam nei

atrodo, nes ir vieni, ir kiti į kančią žiū
ri tik kaip į blogį, kurio patirtį vieni
būtų linkę pamiršti, o kiti – visada
prisiminti. Tokioje perspektyvoje Ga
vėnios laikas, skirtas Jėzaus kančiai
apmąstyti, iš tikro gali tapti tik jo
kančios minėjimu.
Kodėl Jėzus kentėjo? Tikėtiniausias
mūsų kultūros atsakymas būtų – to
dėl, kad buvo nesuprastas, nepriimtas,
kad susidūrė su kietomis širdimis,
todėl, kad gyvenime tiek
daug blog io ir net eis y
bės, nuo kur ių kenč ia
nekaltieji ir gerieji. Tai
pož iūr is, paded ant is
užjausti Jėzų ar užjaus
ti save, nes kiekvienas
esame ką nors panašaus
patyrę. Tikriausiai todėl
per Gavėnią katalikiškoje ir šiaip kul
tūrinėje mūsų publicistikoje kasmet
pasirodo konkretesnių ar abstraktes
nių žmogiškų santykių, individo ir
visuomenės dramų apmąstymų. Tie
apmąstymai dažniausiai liūdni, skau
dūs, neretai – pesimistiški.
Tačiau Šventojo Rašto tekstai įsak
miai pabrėžia, kad kančią Jėzus priė
mė laisvai, žinodamas, ką daro. Skaus
mo jis neieškojo, kryžiaus neišrado,
bet priėmė ir vieną, ir kitą.
Passio Jesu Christi mes verčiame
„Jėzaus Kristaus kančia“. Bet loty
niškai passio reiškia ir aistrą – labai
karštą troškimą, norą, geismą. Taigi
passio galima versti kaip „aistringą
gyvenimą“.
Viena iš modernių passio įžvalgų
yra nacių nužudytos olandų žydaitės
Etty Hillesum dienoraštis. Dienoraš
čio pradžioje susitinkame su jauna,
labai egocentriška ir labai juslinga
moterimi. Susidūrusi su persekiojimu
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ir didėjančia priespauda, Etty pasijun
ta pašaukta nuo to nebėgti ir kentėti
su kitais, negalinčiais to išvengti. Ji
atsisakė pasitraukti iš gimtojo Ams
terdamo, nepasinaudojo proga pabėgti
iš Vesterboko skirstymo stovyklos.
„Kentėti galima oriai ir ne. Dau
guma mūsų Vakaruose nebeišmano
kent ėj im o men o ir yra kam uoj am i
įvairiausių baimių. Kupini kartėlio,
neapykantos ir nevilties mes liauja
mės gyventi... Aš priėmiau gyvenimą
– mirties tikrovė tapo neatskiriama
gyvenimo dalimi ir išplėtė mano gy
venimą. Paradoksalu, bet išstumda
mi iš gyvenimo mirtį, mes negalime
gyventi visaverčio gyvenimo“, – rašo
Hillesum.
Ji nebuvo kovotoja, bet, pasirinkusi
solidarumą su kitais kenčiančiaisiais,
pripažino jų gyvenimo vertę ir pati
vis av ert išk iau išg yv en o gyv en im o
paslaptį: „Vakar anksti atsiguliau ir
žiūrėjau pro atvirą langą. Vėl paju
tau, sakytum, gyvenimas su visom jo
paslaptim yra taip arti, kad galiu jį
paliesti. Jaučiausi, lyg gulėčiau pri
siglaudusi prie gyvenimo krūtinės,
jaučiausi labai saugiai ir galvojau:
kaip keist a. Kar as, konc ent rac ij os
stovyklos, iš kiekvieno namo, pro ku
riuos kasdien einu, kas nors įkalintas,
nuteistas mirti, paimtas įkaitu... Bet
štai staiga pasijuntu prisispaudusi
prie gyv en im o krūt in ės, pas ij unt u
saugi. Manau, kad šio mano ryšio su
gyvenimu negali ir negalės pakeisti
nei karas, nei koks kitas beprasmis
žmogiškas žiaurumas...“ Aistringas
Etty Hillesum gyvenimas, jos passio
atvedė ją į Osvencimą.
Ar tokį gyvenimą reiktų minėti ar
švęsti?
„Trokšte troškau valgyti su jumis
šią Velykų vakarienę prieš kentėda
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mas“ (Lk 22, 15), – sako mokiniams
Jėzus. Jo kančia yra aistringo noro
„būti kartu“ su žmonėmis dalis. Jėzus
gyveno su žmonėmis, nes juos mylėjo.
Kryžius, skausmas ir mirtis netapo
kliūtimi tai aistringai meilei, meilei,
kurios kelias ėjo per kryžių. Kryžiaus
skausmas tapo meilės šūksniu. Prisi
kėl im as ats kleid ė, kad iš kryž iaus
trykšta paslaptingas ir galingas gy
vybingumas, kad Jėzaus kryžius yra
šviesus.
Todėl Bažnyčia Jėzaus kančią ne
mini ir ne švenčia, o skelbia. Jėzaus
passio yra centrinis Išganymo istorijos
įvykis, Dievo veikimo žmonių istorijo
je išsipildymas, nušviečiantis Mozės
įstatymą ir pranašus. Kristaus kančia,
jo passio, jo šviesus kryžius suteikia
vilties žmonių kryžiams, žmonių ken
tėjimams.
Jėzaus kančios istorija meta iššūkį
idealistiniam humanizmui, susigal
votiems žmogaus paveikslams. Jėzus
karštai myli nuo Dievo atskirtus, klys
tančius, nuodėmingus, kenčiančius,
real ius žmones. Net kryžius netapo
tai meilei kliūtimi. Šis kryžiaus hu
manizmas mums primena, kaip nuo
lat bijome pažvelgti į tikrą žmogų ir
tikrą gyvenimą, kviečia nenusigręžti
ir nebėgti nuo kitų ir nuo savo pačių
kančios, priimti save ir kitus tokius,
kokie jie yra.
Kita vertus, Jėzaus kryžius nelei
džia panirti į amžiną gedulą dėl pa
tirtų kančių ir praradimų dėl to, kad
jie gyvenime neišvengiami, neleidžia
pasilikti kančios tamsoje. Tokios kan
čios tamsos mūsų gyvenime gausu. Per
šventes ir šiaip nebenorime kalbėti
apie „praeities kančias“, bet kiek daug
ir su kokia neviltimi ir pasimetimu
kasdien kalbame apie dabarties ken
tėjimus – skurdą, žiaurumus, neapy

kantą, degradaciją. Už tokio kalbėjimo
dažnai slypi baimė, kad šios kančios
gali prasiveržti per socialinę ar kokią
kitą ribą ir užklupti mus, atimti mūsų
turimą gyvenimą. Toks kalbėjimas
išduoda, kad tikrai nematome jokios
išeities. Tik žmogiška kančios patirtis
gali būti žudanti.
Passio susijęs su graikišku pathos.
Apatheios paraidžiui – „neaistringu
mas“, „nejautrumas“. Iš šio graikiško
žodžio tiesiogiai kilusi mūsų „apati
ja“. Tai nejautrumas, nepatogumo,
skausmo, atstūmimo vengimas, taigi
nenoras kentėti ir mylėti. Apatišku
mas gali būti pastanga atsiriboti nuo
bet kokio sąlyčio su skausmu, kančia
ir mirtimi. Aistringas gyvenimas ne
įmanomas be sąlyčio, be apkabinimo,
be atsivėrimo savo ir kitų skausmui.
Ir aistra, ir kančia daro žmogų silpną
ir pažeidžiamą.
Apat išk oms kult ūr oms būd ing as
ne tik kuo didesnės žmogaus nepri
klaus om yb ės ir nep až eid žiam um o
siekis, bet ir nenumalšinamas šven
tės poreikis. Tačiau, gelbėjantis nuo
skausmo, paprastai išsigelbėjama ir
nuo džiaugsmo. Lieka tik sintetiniai
džiaugsmai ir apatiškos šventės, kurių
esmės nekeičia tai, ar jos minimos, ar
švenčiamos.
Gavėnios pradžią ženklina ant mū
sų galvų krentantys pelenai, palydi
mi priminimo, kad iš dulkių atėjome
ir į dulkes pavirsime... Tačiau tuoj
po tų griežtų žodžių seka raginimas
„atsiversti ir tikėti“. Tai raginimas
nepasiduoti baimei, nevilčiai ir apa
tijai, įpūsti mūsų gyvenimo pelenuose
rus en anč ią ugn į. Esam e kvieč iam i
dar kartą viską pradėti iš naujo, pri
imti savo ir kitų kryžių ir nešti jį prie
Išganytojo kryžiaus. Tai kvietimas į
Prisikėlimo šventę.
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apžvalga
Ar poteriai gydo nuo Poterio?

Lietuvos kino ekranų filmas „Haris
Poteris ir išminties akmuo“ dar nebuvo
pasiekęs, kai apie šį personažą pir
mąsyk sužinojau iš krikščioniškos ži
niasklaidos pranešimų, jog Didžiojoje
Britanijoje vienas žaislų parduotuvės
savininkas atsisakė prekiauti žaisli
nėmis burtų lazdelėmis, dvasių iššau
kimo lentomis ir kitokiomis magijos
priemonėmis, kuriomis garsiojoje kny
gų serijoje apie Harį Poterį naudojęsis
šis berniukas-burtininkas ir jo drau
gai. Suprasdamas, kad tokiu poelgiu
atsisako didžiulio pelno, kurį atneštų
tuomet dar tik pasirodyti turėjęs mi
nėtas filmas, krautuvininkas pareiškė,
kad jam labiau rūpi vaikų dvasinis
sveikumas – juk magiški žaisliukai
gali paskatinti vaikus domėtis ma
gijos pasauliu, burtais, užkeikimais,
žodžiu, tamsiosiomis mūsų gyvenimo
pusėmis. Knygos, pasak jo, kas kita,
nes jos išgalvotos, o žaislai – tai jau
medžiaginiai daiktai, ir juose slypi per
daug paslapties ir magijos1.
Kadangi iki šiol gyvenimas nepri
vertė labiau pasidomėti jaunesnio ir
vid ut in io mok ykl in io amž iaus lit e
ratūros skyriais knygynuose, kurių
lentynose puikuojasi jau trys lietu
viškai išleistos škotų autorės J. K.
Rowl ing knyg os apie Har į Pot er į,
pirm ąj ą nea kiv aizd žią paž int į su
garsiuoju herojumi paženklino lengvo
įtarumo šešėlis. Po to, kai Vakaruose
filmo apie Harį Poterį premjerą lydėjo
rekordinės žiūrovų minios, krikščio

niškoje žiniasklaidoje iškilo ligi šiol
vienareikšmio atsakymo nesulaukusi
diskusija: ar filmas ir, žinoma, knygos
tinka vaikams? Ar tai tik nuotykinga
pramoga, ar raganavimo ir burtinin
kavimo „nukenksminimas“, keliantis
realų pavojų mažamečiams? Kriterijų,
pagal kurį šias knygas ir filmą būtų
galima įtraukti į „juodąjį“ ar „baltąjį“
indeksą, nėra, nes pati diskusija vyks
ta tarsi keliuose skirtinguose lygme
nyse, tačiau įsiklausius į šalininkų ir
kritikų argumentus, bent jau galima
susidaryti šiokį tokį vaizdą apie „Hario
Poterio fenomeną“.
Pirm iaus ia – knyg a. Pers kaič ius
pirmąją serijos knygą „Haris Poteris
ir išminties akmuo“, pagal kurią ir
buvo sukurtas filmas, ji atrodo esan
ti paprasčiausia pasaka apie kieta
širdžių giminaičių užguitą našlaitį,
sav ot išk ą akin iuot į Pel en ių, kur is,
kaip vėliau paaiškėja, iš prigimties
yra burtininkas, o atsidūręs – tarp
panašių į jį vaikų-burtininkų – burtų
ir kerėjimo mokykloje, prižiūrimas ir
globojamas daug didesnių ir galinges
nių burtininkų-mokytojų, išskleidžia
savyje tūnančias stebuklingas galias,
išg elbst i Išm int ies akm en į, į kur į
kėsinosi piktasis tamsos valdovas, ir
tampa didvyriu.
Ne vieno recenzento kalbinti tėvai
teigė, kad šios knygos sukėlė tikrą
skaitymo bumą, kuris galbūt neatrodo
labai reikšmingas šių dienų trisde
šimtmečiui ar keturiasdešimtmečiui,

augusiam dar ne kompiuterių pasau
lyje, bet tikrai aktualus jų atžaloms,
galinčioms visą laisvalaikį neatitrauk
ti akių nuo monitoriaus ir iki pamė
lynavimo spragsėti „pelėmis“, – šie
sakosi „Harį Poterį“ ryte prariję. Gal ir
neblogai, kad nors tokia knyga sugeba
susigrąžinti ją į televizorių iškeitusius
jaunuosius skaitytojus. Pastebėtina,
kad šį „Hario Poterio“ privalumą iš
skyrė ir įtakingas Italijos jėzuitų žur
nalas La civilta cattolica, kurio turinį
prieš publikuojant peržiūri Vatikano
valstybės sekretoriatas. Kovo pradžios
numeryje „Hario Poterio fenomenas“
apmąstomas visiškai ramiai, tik pa
steb im a, kad „vien int el is šiek tiek
nerimo keliantis dalykas šiose knygose
yra tas, kad, kitaip negu daugelyje
stebuklinės vaikų literatūros, Hario
Pot er io magija veik ia rea l iam e šių
dienų Anglijos pasaulyje“2. Dėl to jė
zuitai pataria tėvams paaiškinti savo
atžaloms, kad Hario Poterio magija
yra išgalvotas dalykas.
Taigi apie magiją. Štai čia ir su
sikryžiuoja šio herojaus mylėtojų ir
kritikų špagos. Pirmieji, tarp jų net ir
Katalikų Bažnyčios hierarchai, kaip
antai Vokietijos episkopato komisija
katalikiškos vaikų ir jaunimo literatū
ros klausimais, tvirtina, kad knygo
se figūruojantys magiški elementai
tėra antrinis ir nepavojingas fonas
svarbiausiai minčiai – gėrio pergalei
prieš blogį, tokių žmogiškų vertybių
kaip kiln iaš ird išk um as, išt ik im y
bė, drausmė ir nesavanaudiškumas
aukštinimui. Žodžiu, kaip britų kata
likiškame leidinyje The Tablet teigia
teologas Ianas Bradley, „amžinosioms
tiesoms“ šlovinti3. Harį Poterį užstoja
ir amerikiečių kino kritikas Michaelas
Medvedis, garsėjantis kritika Holi
vudo adresu dėl tradicinių vertybių
atmetimo. „Sunku įsivaizduoti vaiką,

1
Atrodo, kad tą patį krikščioniškos nau
jienų agentūros CWN išplatintą pranešimą
cituoja ir po filmo premjeros Lietuvoje atida

ryta lietuviška interneto svetainė http://www.
harispoteris.lt
2
http://www.catholicnews.com/data/briefs/

cns/2002030.htm
3
Bradley, Ian, „Eternal Truths at Hogwarts“,
in: The Tablet, 2001 12 01.

Rūta Tumėnaitė
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r e l i g i j a
kur is, pasiž iūr ėj ęs film ą, pan or ėt ų
stud ij uot i nek rom ant ij ą, burt us ar
satanizmą“, – sakė jis JAV leidiniui
Nat ion al Catholic Reg ist er 4. Pas ak
jo, magija buvo ir tebėra skiriamasis
vaikų literatūros požymis, ir ištisos
kartos mėgavosi tomis fantazijomis,
taip ir net ap us ios sat an ist inėmis.
Pavyzdžiui, brolių Grimmų pasakose
apstu burtų, raganų, pavertimų, už
keikimų ir užkerėjimų, bet dėl to šios
knygos niekada nebuvo pakliuvusios
į kokį nors „juodąjį indeksą“. Maža to,
Harį Poterį mylintys „magai krikščio
nys“ (taip, jie egzistuoja ir netgi turi
savo brolijas!) džiaugiasi, kad šios kny
gos atveria vaikų vaizduotę pasaulio

apie Harį Poterį gali susilpninti na
tūralią dvasinę ir pasąmoninę vaiko
apsaugą prieš realų okulto veikimą
pas aul yj e. Pot er io pas aul is esąs iš
esm ės gnost išk as, mag ij a čia vaiz
duojama kaip įgimta žmogaus savybė,
kurią tereikia pažadinti su ezoterinio
pažinimo pagalba, o ribos tarp gėrio
ir blogio labai neryškios, vyrauja min
tis, jog „tikslas pateisina priemones“.
O’Brienui pritarė ir asmenys, kadaise
priklausę įvairioms New Age grupėms
ir paskui atsivertę į katalikybę: pasak
jų, negalį būti nekaltos, baltos magijos,
magija esanti vienintelė, tik vadinama
skirtingais vardais – juodoji magija,
okultizmas, diabolizmas ir pan.

Kadras iš filmo „Haris Poteris ir išminties akmuo“. Rež. Chris Columbus

stebuklams, nes fokusai esąs „nepri
lygstamas būdas mokyti Evangelijos
ir suaugusiuosius, ir vaikus“5.
Nieko panašaus, atitaria Hario Po
terio kritikai. Krikščioniškos naujienų
agentūros ZENIT surengtame forume6
šiai stov ykl ai ryšk iaus iai ats tov a
vo kanadietis Michaelas O’Brienas,
kat al ik as men in ink as ir raš yt oj as,
garsėjantis veikalais, tyrinėjančiais
vaikų kultūros supagoninimą mūsų
laikais. O’Brieno įsitikinimu, knygos
4
http://www.zenit.org/english/visualizza.
phtml?sid=13709
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Į „Hario Poterio“ kritiką reagavęs
Europoje žinomas naujųjų religinių
judėjimų ekspertas italas Massimo
Int rov ign e, bej e, prakt ik uoj ant is
kat al ik as, ant ip ot er išką stov ykl ą
laiko tarp katalikų plintančia protes
tantiško fundamentalizmo apraiška.
Fundamentalistinės nuostatos atme
ta Katalikų Bažnyčios pripažįstamą
kultūros ir religijos skyrimą ir smer
kia visus kultūros produktus, kurie
nėra iš esmės krikščioniški. Pagarba
5
6

http://www.eni.ch//ENI-01-0410
http://www.zenit.org/english/visualizza.

Bažn yčios mok ym ui apie kult ūr os
aut on om ij ą nek liud o vert int i tos
kult ūr os prod ukt ų, rem iant is sav o
išp až įst am omis vert yb ėm is, tač iau
nel eid žia atm est i šiuol aik in ės po
puliariosios kultūros kaip tokios, o
veikiau skatina vertinti kiekvieną at
vejį atskirai. Introvigne įsitikinimu,
smerk iant ieji „Har į Pot er į“ bev eik
pril ygst a tal ib ams, pas ak ų knyg e
lėse Pelenės veidą pridengiantiems
čadra. Laikas parodysiąs, ar ši knygų
serija tėra pigios masinės kultūros
pavyzdys, ar jai lemta užimti vietą
„amžinosios klasikos“ lentynoje šalia
„Smaragdo miesto burtininko“, „Žie
dų valdovo“ ar „Merės Popins“, kurie
savo laiku irgi buvo vertinami labai
priešt ar ing ai. (Šių eil uč ių aut or ė,
rinkdama medžiagą straipsniui, buvo
nustebinta atradimo, kad jos myli
miausių vaikystės knygų apie Merę
Popins autorė Pamela Trevers buvusi
uoli okultizmo mokytojo Georgijaus
Ivanovičiaus Gurdijevo mokinė.)
Tokie yra pagrindiniai Hario Po
terio gynėjų ir kritikų argumentai,
kurie tarsi leistų nubrėžti du polius,
tarp kurių plėtojasi visa ši diskusija.
Nen uost ab u, kad tarp krit ik ų yra
katalikų, kadaise priklausiusių New
Age grupėms ir savo kailiu patyrusių
įvair iaus ių „dvas ing um ų“ pov eik į.
Gali būti, kad jų jautrumą minėtiems
„maginiams“ dalykams lemia grįžimo
ar atsivertimo į katalikybę įkarštis,
kartais išsiliejantis „fundamentalis
tinėmis“ nuostatomis. Kalbant apie
„Hario Poterio“ gynėjus, vėlgi galima
spėlioti, ar šie asmenys tiesiog yra
nejautrūs panašiems patyrimams, ar
turi išsiugdę stiprią dvasinio gyveni
mo tradiciją.
Bet kuriuo atveju, pats „Haris Pote
ris“ kiekvienąsyk sėkmingai išsisuka
nuo galutinio vertinimo, nelyginant
šmaukštas, tas auksinis kamuoliukas
ir svarbiausias trofėjus kvidiče, Hog
vartso burtininkų mokyklos žaidime,
kurio eiga šių eilučių autorei pasirodė
bemaž tokia pat paini, kaip ir garsusis
phtml?sid=13709
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k u l t ūr a
britų kriketas. Šia proga leisiu sau
prisiminti bičiulio pasakojimą, kad
jis visaip mėginęs iškvosti pažįsta
mą britą, koks gi žaidimas yra tas jų
kriketas, tačiau nė britas neįstengęs
perteikti visų savo kultūrinio paveldo
subtilybių ir galiausiai atsakęs, jog
„tai ne žaid im as, tai gyv en im o bū
das“. Todėl kartais susidaro įspūdis,
jog polemika apie „Harį Poterį“ yra
patekusi į savotišką kultūros ženklų
ir simbolių labirintą. Neatsitiktinai
minėtam britų teologui filmas apie
Pot er į imp on uoj a anaipt ol ne „am
žinųjų tiesų“ išaukštinimu, bet sub
tiliais senos geros britiškos ironijos
momentais, kurie sunkiai įkandami,
jo žodžiais, „kai kuriems amerikiečių
fundamentalistams“. Galima spėti,
kad elitaristinėje britų visuomenėje
dar viena elitinė mokykla, savotiškas
burtininkų Eatonas, į kurį užrašomi
vos gimę vaikai, visai vykusiai įsi
komponuoja į bendrą gyvenimo pa
veikslą: jei tarp mūsų vaikšto „mėlyno
kraujo“ atstovų, kodėl negali vaikščio
ti ir burtininkų? Iš ūkanotojo Albio
no glūdumų iškilusi berniuko-mago
dvasia užburia tūkstančius panašių
į save ir nepasiduoda jokiems mėgi
nimams jį sunaikinti, tarsi garsusis
Oscaro Wilde’o apsakyme veikiantis
Kent erv il io pil ies vaid uokl is, kur į
pilin atsikrausčiusi praktiškų ameri
kiečių šeima veltui mėgina išnaikinti
visokiais naujausiais balikliais. Haris
Poteris jaukiai įsikuria šalia žaliųjų
žmog el iuk ų ir kraug er ių vamp yr ų,
knibždėte knibždančių bet kuriame
„Ang lų pas ak ų“ rink in yj e. Gal tai
koks nors nacionalinis bruožas, ku
ris, perkeltas į kitokią aplinką, duoda
keist ų rez ult at ų? Štai, pav yzd žiui,
Ang lij os Pag on ių fed er ac ij os nar ių
skaičiaus Haris Poteris nepagausino,
o štai Austrijoje (o gal Australijoje?
– iš liet uv išk o tink lap io sunk u su
prasti) filmo fanai esą pradėję naują
realios raganų mokyklos sezoną, kur
vaikai mokomi senovės išminčių pa
slapč ių, astr ol og ij os, astr on om ij os,
meditacijos ir pan., taip siekiant at
kurti ryšį su gamta ir pasisemti iš jos
išminties, nes dabartinė visuomenė
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visa tai pamažu prarandanti. O kuo
čia prastesni mūsų lietuviai nauja
pag on iai ar vyr iaus ios ios Liet uv os
rag an os Lob ač iuv ien ės mok ykl os
absolventai?
Tiesą sakant, filmo gynėjai pripa
žįsta, jog daugiausia polemiką išpro
vokavo knygas ir filmą lydinti masinė
„Poterio industrija“: internete iš Hario
Poterio puslapio per tris jungtis gali
patekti į „Raganų Bibliją“, o vaikai
mosuoja žaislinėmis burtų lazdelė
mis, tuo, bej e, lab ai ner am ind ami
krikščionis-magus. Fenomenali Ha
rio Poterio sėkmė sykiu atskleidžia
ir nūdienos visuomenės skaudulius.
Jeigu gydytojai rekomenduoja skaityti
„Harį Poterį“ bendravimo problemų
turintiems vaikams, nejaugi tik to
kie pavojingi burtai geba sugrąžinti
juos į vaikystę, iš kurios šiandienis
pas aul is taip skub a juos išs tumt i?
Kita vertus, pasaulį, į kurį atėjo Haris
Poteris, seniai kamuoja sekuliarumo
krizė, verčianti žmogų ieškoti būdų,
kaip pasotinti kažkur giliai kirbantį

anapusybės alkį. Vieni praktikuoja
dvasingą kūno mankštą, kiti tiki tu
rį savo angelą (bet tuo tikėjimas ir
baigiasi), treti aukoja juodą ožį, o dar
kiti nepraleidžia nė vienos „X failų“
ser ij os, ieškod am i kažk ur anap us
plytinčios tiesos. Ar į tokią dirvą nu
kritęs Hario Poterio grūdas „sumažins
skaitytojų imuninės sistemos atspa
rumą juodajai magijai ir atvers kelią
blogiui“, kaip nuogąstauja Bulgarijos
Stačiatikių Bažnyčios dvasininkas,
vad in ant is Har io Pot er io knyg as
„dvasios AIDS“? Kaip žinia, geriausi
vaistai nuo AIDS – tinkamas gyveni
mo būdas. Virtualiame lietuviškame
Hario Poterio forume šeimininkau
jančios aktyvistės, vadinančios save
„merg in om is iš prag ar o“, nut eik ia
kažkaip nejaukiai, kaip nedžiugina ir
maži vampyriukai ar šluotas apžer
gusios raganos, kurias kartkartėmis
mano trimetis išsilukštena iš „Kinder“
siurprizo. Gal būtų geriau, jeigu prieš
imant į rankas „Poterį“, kas nors juos
išmokytų poterių?


Knygų šurmulys
Manfredas Žvirgždas

Vasario mėnuo Vilniuje ne vienam
knygų mylėtojui tampa svarbių apsi
sprendimų laikotarpiu: į Litexpo rū
mus suplaukia minios žmonių, kurių
galvose, atrodo, vienintelė mintis – ko
kią širdžiai brangią knygą šįsyk būtų
verta išgriebti iš mirguliuojančio, per
metus susikaupusio srauto, kur spaus
dintas žodis išnyra visais pavidalais,
vis om is atm ain om is (gret a knyg ų,
albumų, žemėlapių vis sparčiau plinta
elektroniniai produktai – mokomosios
ir laisvalaikio malonumams skirtos
komp iut er in ės prog ram os). Tenk a
pas teb ėt i, kad kalb os apie šird ies
poreikius, tam tikrų autorių ir žanrų

pamėgimą dabar vertinamos ironiškai
– naujausio laikotarpio žmogus knygą
priima jau ne kaip savaiminę vertybę
ir žvelgia į ją blaivesniu žvilgsniu. Gro
žinė kūryba nebėra jo dvasios penas
ar sunkiai apibrėžiamo susižavėjimo
objektas – Ezopo kalbos šifruotės po
sovietmečio natūraliai prarado pra
smės aštrumą, o romantiška Atgimimo
dvasia išgaravo susidūrusi su būtinybe
tenkinti kasdienius poreikius, įsisa
vinti naujus verslus ir technologijas.
Dabar knyga pirmiausia siejama su
informacija, o ne su literatūra – to
kie prasminiai pokyčiai vyksta visoje
Rytų Europoje, kurioje pragmatiški
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k u l t ūr a
vakariečiai neseniai ieškojo paskuti
nių industrinio mąstymo nepaliestų
autentiškos kultūros salelių.
Vilniaus knygų mugės prologas buvo
tarptautinis simpoziumas apie kny
gų mugių svarbą Europoje „Knygos
– kultūros erdvių atstovės?“ (vasario
5–6 d.), kurio organizacinių rūpesčių
did žiaus ią dal į pris iė m ė Viln iaus
Goethe’s institutas, natūraliai susie
jantis lietuvišką problematiką (santy
kiai tarp rašytojų, leidėjų, knygynų,
skaitytojų, kurie dažnai stokoja abi
pusio korektiškumo) su globalesniu
matmeniu – artėjančia Frankf urt o
knyg ų mug e, kur ios paunksm ėj e
reiktų užmiršti smulkias tarpusavio
rietenas, nes Lietuvai joje teks išskir
tinis vaidmuo. Simpoziume pakako
visko – ir pranešimų tradicine Rytų ir
Vakarų dialogo tema, ir kaimyninių
šalių analogiškų renginių aptarimo
(šiuosyk sunku taikyti objektyvumo
kriterijus, nes įvairiaspalvę mugių
nuo Prahos iki Minsko paletę atskleidė
suinteresuotų, su jų organizavimu ir
populiarinimu susijusių žinybų at
stovai, kita vertus, galintys suteikti
daugiausia žinių, nes stebintys muges
tarsi iš vidaus).
Lietuviams aktualiausiai skambėjo
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mūsų pačių viltims ir skauduliams
skirtos Sauliaus Žuko ar Jurgio Kun
čin o mint ys. Pas teb ėt a paž int in ės,
encikl op ed in ės lekt ūr os gaus ėj im o
tend enc ij a ir tai, kad vis sunk iau
pard uot i liet uv ių aut or iaus grož i
nį kūrinį (ne vien poeziją). Leidyba
pirm iaus ia yra vers las, o kult ūr os
rėmimu turėtų užsiimti atitinkama
min ist er ij a – tok ie samp rot av im ai
nuolat girdimi iš leidėjų lūpų. „Baltų
lankų“ direktorius pastebėjo ir tai,
kad šiandien leidyklos įkūrimas yra
nelyginant „dvasinės laisvės išraiška“,
sav o gal im yb ių dem onstr ac ij a, kas
to imasi, nebijo skeptiškų kalbų apie
nuostolius ir „bado dietą“. Palyginti
naujas reiškinys – nesantaika tarp
knygynų ir leidyklų, jų ginčas, kas yra
didžiausias knygų sklaidos kliuvinys,
o kas užsiima tikrąja kultūros politika,
priekaištai, kad tam tikri knygynai
diskriminuoja tam tikrų leidyklų kny
gas. Šių nevėstančių ginčų atgarsių
pasigirdo ir simpoziume dalyvavusių
„Tyt o alb os“ vad ov ės Lol it os Var a
navičienės bei „Akademinės knygos“
šeimininko Andriaus Mažrimo spon
taniškoje diskusijoje, šias problemas
praskleidusioje ir užsienio svečiams,
kur ių sąm on ėj e turb ūt šit aip buv o

nuvain ik uot as kult ūr os inst it uc ij ų
taikaus sugyvenimo mitas.
Iškalbinga situacija ir tai, kad apie
knygų reikšmę pasisakė vienintelis
raš yt oj as – past ar uoj u met u vis ų
knygynų lentynose sau nišą suradęs
produktyvusis Kunčinas. Jo žodžiais
tariant, lietuvių kūrėjas – amžinai ne
patenkintas, iš rašytojo virtęs prašy
toju, tačiau vis neatprantantis mokyti
kitus gyvenimo tiesų. Lietuvių litera
tūra amžinai kam nors tarnavusi, tad
ką mes galime parodyti laisvajam pa
sauliui, susirinkusiam po Frankfurto
dangoraižių skliautais? Be mandagių
rev er ans ų, spalv ing om is met af or o
mis atskleistas ne toks jau svetimas
mūsų literatams dvasinės bejėgystės
poj ūt is: „Nep as ak ys i, kad kult ūr a
mūsų valstybėje podukra, ji veikiau
samdinė, kuriai vis žadama primesti
pūrą kviečių ar maišelį bulvių“; todėl
uol aus tarn av im o inst inkt as (pre
legento nuomone, mažiau būdingas
mūsų „kultūriniams konkurentams“
latviams, estams) įaugęs į kartų są
monę ir negali suteikti vilčių pasižy
mėti tarptautiniame renginyje: „Tik
štai, virš Lietuvos it Damoklo kardui
pakibus artėjančiai Frankfurto mugei,
darosi baisoka, kad šventė nevirstų jei
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k u l t ūr a
ne pakasynomis ar tragedija, tai bent
lietuvių literatūros Vėlinėmis“1.
Žuk as rag in o pris im int i Vyt aut o
Kavolio šūkį „Be baimės ir be patoso“:
atseit, turime kalbėti apie viską ir
kelti visas problemas – drąsiai žiūrė
dami istorijai į akis ir neužmiršdami
šiandienos uždavinių. Tai sveikintina
laikysena, tačiau praktinis jos taiky
mas kelia ir kai kurių klausimų, apie
kuriuos jau užsiminta spaudoje: ma
tyt, nebus lengva pristatyti Vokietijos
publikai holokausto temą. „O kaip prie
šios žydų tragedijos viešo demonstra
vimo derės Lietuvos šūkis „To be con
tinued“ (“Pasakojimas tęsiasi“)?“2
Diskutuotina ir Lietuvos stendo pa
saulinei mugei rengėjų idėja išskirti
konkrečią datą – 1951 m. – kaip ypa
tingo lūžio momentą. Pasaulinio lygio
rezistencinės literatūros, kuri būtų
meniškai paveiki, galima sakyti, ne
turime. Kaip Vilniaus knygų mugės
metu vykusiame seminare „Litera
tūros sklaidos strategija ir praktika“
pras it ar ė Vyt aut as Kub il ius, tok iu
atveju geriausia išeitis – pasakojant
tautos tragediją apeliuoti į atjautą.
O ką daryti su daugiatonės sovieti
nės prop ag and os pal ik im u – nej au
ir jį reikt ų pris tat yt i? Prik iš am ai
demonstruoti pasauliui anuometines
oficialiosios LSSR „odes Juozapėliui“
– tarsi paliudyti, kaip ilgai mažos tau
tos neištrūksta iš agresyviai primestų
ideologijų šešėlio. Tuo tarpu išeivijoje
minėti metai buvo grožinės kūrybos
pakilimo laikotarpis, kai daugelis rašė
apimti herojiško įkarščio, jaudinami
minties, kad galbūt jie yra paskutiniai
lietuvių kultūros ambasadoriai. Norint
specialiai pabrėžti šią prieštaringą
datą, reikės tam tikrų pastangų pa
aiškinti, provokuoti diskusijas, nes
dauguma dalykų Frankfurto mugės
svečiams bus didelė naujiena.
Tačiau už lango jau naujas amžius,
ne mažiau reikalingas literatūrinio
įprasminimo nei ankstesnieji. Tra
giškos epochos tapybiškam vaizdui

išreikšti nereikia papildomo įkvėpimo,
tuo tarp u šiand ien a pav irš ut in iš
ką stebėtoją retai patraukia, atrodo
bes palv ė. O mums teks sud om int i
reikliausius Europos kritikus – kaip
išsisuksime iš keblios padėties? Mugei
atrinkti lietuvių literatūros kūriniai
turėtų atspindėti mūsų gyvenimą čia
ir dabar; Žukas minėjo, kad per pasku
tinį pusmetį išleista nemažai romanų
(kritikams sutartinai dejuojant apie
žanro krizę). Galbūt į juos atidžiau
įsiskaitę aptiktume minties grynuolių,
kurie galėtų visus nustebinti? Šiame
seminare dalyvavęs analogiško Len
kijos prisistatymo Frankfurto mugėje
vadovas Albrechtas Lemppas pabrė
žė, kad rengiant tokį projektą svarbu
suprasti, kad jo adresatas pirmiausia
bus vidutinio išprusimo literatūros
vartotojas, kuriam siūlomą istorinę
medžiagą reiks pateikti kompaktiškai
sutrauktą į keletą svarbiausių tezių,
dėmesį kreipti tik į reikšmingiausias
knygas ir patiems pažvelgti į ekspo
ziciją vakariečio akimis. Paraginta
renkant kultūrinėje programoje pa
sisakysiančius rašytojus „nusistatyti
griežtus kriterijus ir jais vadovautis:
pavyzdžiui, literatūros kokybė, ver
timų buvimas ir autoriaus gebėjimas
bendrauti užsienio kalbomis“3. Taigi
verta šiais kriterijais patikrinti kiek
vieną kandidatūrą, nes lietuviai lyg
ir net ur i „priv al om ai pris tat om ų“,
visam pasauliui be komentarų žino
mų autorių.
Dabar apie pačią Vilniaus mugę, ku
rioje kai kurie apžvalgininkai pajuto
vien „vertybių balagano“ atmosferą.
Taip, kaip ir kasmet, čia stumdomasi
ir garsiai šūkaujama, rimtesnių knygų
pristatymai vyksta ankštose salytė
se, prie populiarių leidyklų stendų
prasibrauti nelengva, ypač ten, kur
pardavinėjamos nupigintos anksčiau
išleistos knygos. Leidyklos neriasi iš
kailio siekdamos įrodyti, kad būtent
šis, tiesiai iš spaustuvės atgabentas,
tomas yra jūsų geidžiamiausia kny

ga. Kai kam tai pavyksta geriau nei
kit iems: nep ais ant lab ai skept išk ų
ats il iep im ų spaud oj e („šnek am oj i
kalba, padėta ant popieriaus „tiesiai
šviesiai“, yra visiškas jovalas, o ne
asmenybės žavesys“4), ažiotažą kėlė
Galinos Dauguvietytės iš pirmų lūpų
užr aš yt i ats im in im ai „Perp et uu m
mobile“ („Tyto alba“). Pernai panaši
sėkm ė lyd ėj o Jon o Mek o dien or aš
čius. Turbūt tai tik patvirtina, kad
postmodernaus teksto labirintus ig
nor uoj ant is (tač iau dar neperė jęs
prie užkandžiavimo meilės romanais)
vidutinis skaitytojas itin vertina au
tentišką, tegu ir subjektyvų kalbė
jimą apie praeitį, patrauklų būtent
dėl asmenybės saviraiškos. Kad ir ką
burbėtų profesionalūs kritikai, žmo
nes visada domins pasakojimai apie
tai, „kas buvo iš tikrųjų“, anekdotai
apie tikrus įvykius ar garsius žmones,
paskalos ir plepalai. Tai lyg slaptas
noras žvilgtelėti į kūrėjo sąmonės vi
dų (dienoraštis) ar seniai mirusių, bet
vis dar pagarbiai minimų garsenybių
privačius apartamentus (populiarieji
atsiminimai).
Pastebėtina, kad masių psichologija
šiek tiek keičiasi: pradedama pirkti
knygas, kurios išsiskiria įspūdinga
apimtimi ir kaina ar pretenduoja į
univ ers al um ą. Tai leid in iai, pač iu
savoegzistavimu teigiantys, kad yra
nepakeičiami: „Visuotinės enciklope
dijos“ pirmas tomas, akademinė „XIX
amžiaus lietuvių literatūra“, „Baltų
religijos ir mitologijos šaltinių“ antras
tomas. Ypač graibstyta „Enciklope
dija“, kur ią pris tat ydamas Juoz as
Tumelis apgailestavo, kad šiandien
žmogui už borto lieka daug dalykų,
būtinų išsilavinimui, o Antanas An
drij ausk as, par aš ęs „Lyg in am ąj ą
civ il iz ac ij os idėj ų ist or ij ą“, kur ią
prieš pat mugę išleido VDA leidykla,
išskyrė civilizacinio lūžio situaciją,
pak art od am as jau rit ua l in ę fraz ę:
pasaulis tapo kitoks... Vis dėlto kad
ir kok ių pas ik eit im ų sul aukt um e,

1
Kunčinas, J., „Pasaulis liūdnas, bet puikus“, in: Literatūra ir menas, 2002 02 15,
nr. 7, p. 6.
2
Gerbutavičius, R., „Vilniaus knygų mu

gėje komercija derėjo su paviršutiniškumu“,
in: Lietuvos rytas, 2002 02 12, „Mūzų malū
nas“, p. 5.
3
„Su Frankfurto ženklu“, in: Literatūra ir

menas, 2002 02 15, nr. 7, p. 2.
4
Oginskaitė, R., „Kultūra iš kavos tirščių ir
cigaretės dūmo“, in: Lietuvos rytas, 2002 02
19, „Mūzų malūnas“, p. 4.
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turėsime išlaikyti tam tikrą moksli
nio nagrinėjimo standartą, orienty
rą – tokiu žada būti enciklopedijos
tomai. O skeptiškesnis skaitytojas,
pasidžiaugęs pirmojo tomo poligrafine
kokybe bei tuo, kad įteisinta origina
lo formomis paremta tikrinių vardų
raš yb a, išg yv ent ų nus iv yl im ą dėl
kartais nevykusios iliustracinės me
džiagos, žemėlapių paviršutiniškumo,
to, kad šalia kino režisierių biografijų
neį man om a rast i kok io nors kadr o
iš jų statytų filmų. Šurmulys, kilęs
paleidus šį tomą į prekybą, ilgainiui
išblės. Tada ir paaiškės, ar enciklo
ped ij a suras adr es at ą inf orm ac ij os
amž iuj e, kur iam e žad a įsit virt int i
greito žinių apdorojimo technologi
jos. Ar dar bekils ranka vartyti šiuos
prabangiai įrištus tomus, o gal tai bus
vien snobų užgaida?
Kai kas pastebi, kad pačios knygos
pasikeitė, jų poveikis jau kitas. Ginta
rė Adomaitytė po mugės perduodama
savo įspūdžius lyg atsidūsta: „Mano
knygos sensta kartu su manimi“, nes
jos „tos pačios, o kitokios. Perverstos.
Perredaguotos. Permaketuotos“5. Tik
riausiai apskritai nuostabu, kad po
„pervertimo“ lieka paprastas noras
jas atsiversti ir skaityti. Juk nesiten
kinama vien žodynais (jau praeina
angliškų žodynų bumas – rinka tiesiog
perkrauta, o iš leksikografų laukiama
dėmesio kitoms kalboms; tai rodo pa
didėjusi prancūzų, ispanų, norvegų
kalbų mokomųjų priemonių pasiūla).
Miel ai pirkt as brang ok as alb um as
„Vilniaus fotografija 1885–1915“, kurį
pavarčius į gyvenimą galima pažvelgti
lyg pro parudusius akinius: atsiveria
vaizdas miesto, kuris seniai pražuvęs
laiko bangose. Ir atminties gaivinimas
be šių vaizdų sunkiai įmanomas – nuo
traukos, kažkada fiksavusios kasdie
nybę, dabar jau yra meno kūriniai,
traukiantys žvilgsnį parodų salėse,
o dabar ir Lietuvos Nacionalinio mu
ziejaus išleisto albumo puslapiuose.
Greta „Baltų lankų“ parengto Šarūno

Saukos albumo tai yra vienas ryškes
nių pavyzdžių, rodančių, kad knygos
sant yk is su vaizd u yra ne maž iau
svarbus negu su žodžiu. Tai patvirtino
ir mugės metu veikusi knygos meno
par od a „Pusl ap iai“, kur pas ir inkt o
įvaizd žio tem a buv o imp rov iz uoj a
ma net peržengiant medžiagos ribas
(„įrišti“ puslapiai – vyriais sujungtos
šimtąkart varstytos durys ar susegtos
audinių skiautės, išrašytos paslaptin
gais simboliais). Ir nesišypsantys, bet
atidūs Stasio Eidrigevičiaus plakatų
herojai, kviečiantys prisiminti kaž
kada dailininko iliustruotas pasakų
knygas.
Knyga, kuriai iš anksto pranašautas
skandalingiausios vardas – Sigito Pa
rulskio „Nuogi drabužiai“, eseistika,
surinkta iš pastarųjų metų „Šiaurės
Atėnų“. Mugėje jos žodinis pristaty
mas stengėsi neatsilikti nuo pusla
piuose „išguldytų“ minčių: painiomis
metaforomis žongliravo Alfonsas An
driuškevičius, Herkus Kunčius kalbėjo
apie „rytų europiečiui vis dar netikėtą“
pašaipų santykį su dvasiniais autori
tetais, o pats autorius pravirko iš kuk
lumo ir tvirtino esąs nekaltas. Mugės
siautulingai bufonadai pritilus, tuose
pačiuose „Šiaurės Atėnuose“ galima
perskaityti lyg kito Parulskio, gyve
nimo stebėtojo, minčių apie lengvai
užkrečiamą kolektyvinį mazochizmą,
kuriuo esą dega visi, savo noru įtrauk
ti į chaotiškai besisukantį „knyginio“
savaitgalio ratą: „Aukas ir budelius
praryja mugė, mugę suės olimpiada
ar koks nors krepšinio čempionatas,
o past ar ąj į – nukrit ęs lėkt uv as ar
nušautas mafiozas“6. Parulskis mugės
dalyvių minioje pirmiausia mato ir
junta gašloką pasitenkinimą, rieba
luotus pirštus, godžiai čiupinėjančius
baltą popierių, ant laiptų palieto alaus
smarvę. Rafinuotesnių pojūčių skai
tytojas gali prikišti jam mėgavimąsi
kūno fiziologinių refleksų raiška. To
gausu šiuolaikinėje literatūroje, pa
sidabinusioje žemojo stiliaus skanda

lingais įvaizdžiais. „Apnuogindamas“
savo kuriamą pasaulį rašytojas tariasi
atsisakąs veidmainiškos kaukės. Ta
čiau jis irgi žaidžia „nuoširdumu ir
apsimetimu, rimtumu ir kvailiojimu“,
o „nuo g i drab už iai“ – tai šio žaid i
mo raktas. Šokiruojanti kūniškumo
demonstracija – nelyginant iššūkis
moralistams, nes „būtent tas, kuris
ats is ak o paž int i sav o kūn ą, [...] o
nuolat kalba tik apie dvasias ir sie
las, yra vulgarus ir riboto mąstymo
ind iv id as“ 7 . Apm ąst ant Par ulsk io
mintis, galima ir pačią mugę suvokti
kaip tirštą kūnų sangrūdą, žmonių
knibždėlyną ir begalybę knygų, ku
rios čia tampa instinktyvaus geismo
obj ekt ais. Priek aišt auj ant iems dėl
tokio vulgarizuoto požiūrio postmo
dernistas nemirktelėjęs diagnozuos
mąstymo ribotumą...
Taigi šiemetinė knygų mugė, įsi
mintina kaip generalinė Frankfurto
rudens renginių repeticija, įrodė, kad
lietuviams reikia knygų, juos domina
daugybė temų, nors vis akivaizdes
nis publikos skonio universalėjimas,
pasitikėjimas tikru ar tariamu
moksliškumu. Iš beletristinio teksto
tikimasi autentiškos tikrovės iliuzijos
bei įdomių provokacijų. Kitaip tariant,
skait yt oj as, rinkd am as is knyg as,
blaškosi tarp to, kas reikalinga (taria
mai ilgaamžė žinynų ir enciklopedijų
išmintis), ir to, kas skamba drąsiai,
iššaukiamai. Sunku prognozuoti, ar
lietuviųleidėjams ir kūrėjams pavyks
mesti iššūkį Frankfurte. Tačiau turbūt
neverta aštrinti situacijos teiginiu,
kad lietuvių literatūrai lemtas arba
triumfas, arba pakasynos. Yra dar ir
kita galima išeitis: prasmingas primi
nimas apie save. Kokiomis prasmėmis
papildysime, ką nauja suteiksime save
iš naujo apibrėžiančiai, vieningos ta
patybės ieškančiai Europai, priklausys
tiek nuo mūsų pasakojimo apie istoriją
bei literatūrinės kūrybos įtaigumo,
tiek nuo europiečių noro įsiskaityti,
išgirsti, patikėti tuo, kas sakoma.


5
Adom ait yt ė, G., „Man o knyg os senst a
kartu su manimi“, in: Šiaurės Atėnai, 2002
02 15, nr. 7, p. 2.

6
Parulskis, S., „Aukos ir budeliai“, in: Šiau
rės Atėnai, 2002 02 15, p. 2.
7
Gerbutavičius, R., „Panieka kūno prigim

čiai rodo žmogaus tamsumą“, in: Lietuvos
rytas, 2002 02 12, „Mūzų malūnas“, p. 5.
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„Šitas Žiedas yra Visagalis...“
Pranas Vildžiūnas

daugiau (ir ne mažiau) nei visi kiti
matm en ys. Tač iau ką gi sak o pats
epopėjos autorius?
Trys klausimai

1892 m. Blumfonteine, Pietų Afrikoje,
gimė Johnas Ronaldas Reuelas Tolkie
nas, autorius, sukūręs sudėtingiausią
ir detaliausiai aprašytą mitologinę
sistemą literatūros istorijoje. Oksfor
do universiteto profesorius, puikus
Viduramžių specialistas, anglų kal
bos ir literatūros žinovas pirmuosius
Viduržemio istorijos puslapius parašė
dar 1917 m. Po dvidešimties metų,
1937-ais, išleidžia „Hobitą“, knygą,
kurią drąsiai galima vadinti tais pa
čiais metais pradėtos rašyti didžiosios
„Žiedų valdovo“ epopėjos prologu. Tik
1955 m. išleidžia paskutinę, trečiąją,
jos dalį ir taip užbaigia beveik 40 me
tų trukusį darbą. Nors garsiausias ir
geriausiu laikomas Tolkieno kūrinys
yra kaip tik „Žiedų valdovas“, tačiau
skaitant vien jį, beveik neįmanoma
perprasti jame atsiveriančios gelmės.
Epopėja, apimanti 6000 metų istorijos
ir 350 veikėjų, užmoju smarkiai lenkia
Levo Tolstojaus „Karą ir taiką“. Su
dėjus visus Tolkieno kūrinius, kurių
vien po autoriaus mirties (1976–1989)
buvo išleista 13 knygų, susidarytų apie
37000 metų istorijos, o veikėjų taip pat
pagausėtų kelis kartus.
„Žied ų vald ov as“ – ist or ij a apie
hobitą Frodą, kuriam atsitiktinai į
rankas patenka Tamsos Valdovo Sau
rono Mordore, Lemties Kalno gelmėse,
nukaltas Visagalis Žiedas, kurio dėka
pasaulis gali būti paskandintas am
žinoje tamsoje. Susitikę įvairiausių
rasių Viduržemio gyventojai – elfai,
hobitai, nykštukai ir žmonės – sudaro
Žiedo Broliją, kurios tikslas – sunai
kinti Žiedą. Tai padaryti įmanoma tik
įmetus Žiedą į jį pagimdžiusias Lem

ties Kalno liepsnas. Brolija patraukia
į ilgą ir pavojingą žygį į pačiąSaurono
valdų širdį...
Krikščioniškosios interpretacijos ša
lininkai (dažniausiai remdamiesi fak
tu, kad Tolkienas buvo giliai tikintis
krikščionis, kilęs iš katalikų šeimos),
tikro religinio entuziazmo pagauti,
stengiasi pagrįsti „krikščioniško mito“
versiją. Vieni epopėjoje įžvelgia nepa
vykusio Tvėrimo viziją, kur gėris suky
la prieš blogį ir triumfuodamas laimi.
Kiti regi biblinį pasakojimą, perkeltą
į neišganytą pasaulį. Garsus Tolkieno
kūrybos žinovas, katalikas konver
titas, knygos „Tolkienas: žmogus ir
mitas“ autorius Josephas Pearce’as,
teigia „Žiedų valdovą“ esant krikščio
niškos minties, pateiktos mitologine
forma, pavyzdį par exellence1. Vis dėlto
keistai atrodo entuziazmas žmonių,
išp až įst anč ių rel ig ij ą, „kur i nen or i
būti nustumta į mitinių pasakojimų
sferą“2. Juolab, kad ir pats veikalas
(bent jau tiesiogiai) neatskleidžia jokio
tariamai jame esančio krikščioniško
turinio. Pvz., Markas Steele’is mano,
jog filmas, palyginti su knyga, prara
do nemažai krikščioniškumo, tačiau
prisipažįsta, kad trilogiją perskaitė
penkis kartus, tik niekaip negalėjo
suprasti jos „krikščioniškumo“, kol
nepradėjo jos skaityti kartu su savo
vaikais3. Nebandau paneigti Tolkieno
kūrybos krikščioniško matmens. Jis
neabejotinai yra. Tai ir krikščioniškai
traktuotini neapykantos bei savanau
diškumo ir pasiaukojimo, išdavystės
bei ištikimybės priešpriešų, galiausiai
esm inis gėr io ir blogio kovos moty
vai; tačiau šis matmuo egzistuoja ne

Susipažinusiems su Tolkieno kūry
ba paprastai kyla trys klausimai: kur,
kada ir kodėl? Visus atsakymus galime
rasti rašytojo laiškuose. Žurnalisto
klausiamas, kur esanti toji paslaptin
ga vietovė, epopėjos autorius atsakė,
kad „Viduržemis nėra tariamas pa
saulis. Šis pavadinimas yra moderni
form a sen ov in io term in o midd enerd>middel-erd, reiškiančio nuolatinę
žmonių gyvenamą vietą, objektyviai
realų pasaulį, vartoto kaip opozicija
vaizduotės pasauliams, tokiems kaip
pasakų šalis, arba neregėtiems, kaip
Rojus ar Pragaras“4. Atsakydamas į
antrąjį klausimą, teigė sukūręs „taria
mą epochą, tačiau tvirtai stovėdamas
ant savo motinos žemės“ ir net nuro
dė konkrečią vietą – „istorija vyksta
Viduržemio šiaurės vakaruose, t. y.
geografinėje platumoje tarp Europos
krantų ir Viduržemio jūros šiaurinių
pakrančių... Tokiu atveju Hobitonas
ir Rivendeilas būtų Oksfordo geogra
finėje platumoje, o 600 mylių į pietus
esantis Minas Tiritas – apytikriai ten,
kur Florencija. Savo ruožtu Anduino
Žiotys ir senasis Pelargo miestas būtų
Trojos vietoje“5. Atsakymas į paskutinį
ir visiems labiausiai rūpėjusį klausimą
pasirodė stulbinamai pragmatiškas.
„Nuo pat mažumės liūdėjau dėl savo
myl im os šal ies skurd o: ji net ur ėj o
tokių istorijų, apie kokias svajojau
ir kokias rasdavau svetur: jos buvo
graikų, keltų ar romėnų, germanų,
skand in av ų ar suom ių, tač iau nie
kada anglų“6, – teigė hobitų kūrėjas.
Tolk ien o siek is suk urt i išs kirt in ę
anglišką mitologinę sistemą, „kurią
galėtų skirti Anglijai, savo šaliai“, iš
sipildė su kaupu – hobitai tapo tokiu
pat simboliu anglams, kaip leprikonai
airiams, gnomai vokiečiams ar troliai

1
„J. R. R. Tolkien’s Take on the Truth“, In
terview with Joseph Pearce, New York, 2001
11 15 (Zenit.org).
2
Jacopozzi, A., Religijos filosofija, iš italų

k. vertė Rita Šerpytytė, Vilnius: Aidai, 1998,
p. 15.
3
http://www.cath ol ic.net/us_cath ol ic_
news

4
Day, D., Tolkien: The Illustrated Encyc
lopedia, London: Reed International Books
Limited, 1993, p. 6.
5
Ibid., p. 7.
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skandinavams. Tačiau ne tokio po
puliarumo laukė didžiosios epopėjos
autorius – jis svajojo, kad kiekvienas
galėtų atrasti save jo sukurtame pa
saul yj e. Vien am e laiške Tolk ien as
rašė: „Aš sukursiu keletą didingų visa
apimančių istorijų ir paliksiu daugybę
intriguojančių eskizų. Didingoje vi
sumoje paliksiu erdvės spalvą, garsą
ar judesį valdantiems kūrybingiems
protams ir rankoms“7.

degino bažnyčias ir žudė klaidatikius.
Pak ank a pris im int i gars ios ios un
dergroundo grupės Burzum lyderio
vykdytas „akcijas“9. Tolkienas lyg ir
buvo atsakęs į visus klausimus, bet
staiga paaiškėjo, kad ore sklando dar
vienas natūralus, tačiau kažkodėl ne
išsakytas klausimas – ką galiausiai
šiuo kūriniu norima pasakyti?
„Šitas Žiedas yra visagalis...“ Gerai

Žiedo trauka
Rezultatas aiškiai pranoko lūkes
čius. „Žiedų valdovo“ pasaulis pradėjo
ne tik spėriai skverbtis į kasdieny
bę, bet ir veikti žmon ių mentalite
tą, paž iūr as ir dvas in į gyv en im ą.
Kompiuteriai imti vadinti Gendalfo,
knyg yn ai Bilb o, rest or an ai Frod o,
juv el yr in ės Giml io, lank ų gam yk
los Legolaso, kirpyklos Galadrielės,
tarptautinės korporacijos Aragorno,
komp iut er in iai žaid im ai Gond or o,
Rohano, Imladriso ar Lotlorieno var
dais; kilo įvairių ekologinių sąjūdžių,
ats ir ad o man anč ių, kad bend rąj a
prasm e elf ų kalb a – tai eur op ieč ių
kalb a, o ork ų kalb a lab ai prim en a
tiurkų kalbas. Čia bandyta įžvelgti
net civilizacijų konfliktą. Paslaptin
game Viduržemyje netikėtai susitiko
giliai tikintys krikščionys ir satanis
tai, neopagonys bei kitų subkultūrų
ats tov ai 8 . Krikšč ion ių mąst ytoj ai
rašė traktatus ir komentavo kūriny
je atsiskleidžiančias tikėjimo tiesas,
o neo pag on ys (pvz., vien Rusij oje
yra ~4000 žmon ių bend ruom en ė,
gyv en ant i pag al Tolk ien o suk urt ą
pasaulį, turinti ryšių su įvairiomis
pasaulio „tradicinėmis“ neopagoniš
komis bendruomenėmis) nuošaliose
miškingose vietovėse rengė kovas ir
misterijas. Tuo tarpu Skandinavijos
satanistai, pajutę Vieno Žiedo trauką,
Ibid.
Ibid., p. 8.
8
Fant ast ų klub ai reng ė konf er enc ij as ir
seminarus, o 8–9 dešimtmečių Heavy metal
grupės jautė šventą pareigą pasivadinti tolki
nišku vardu – Morgoth, Burzum, Isengard ir
t. t. – ar bent sukurti kūrinių „Žiedų valdovo“
motyvais).
6
7
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įsiskaičius į kūrinį pradeda aiškėti,
kad centrinė epopėjos, turint omenyje
ir jos prologą „Hobitą“, figūra yra ne
Žiedo Nešėjas, o pats Žiedas, pagrin
dinis veiksmas – kelionė. Žiedas ir ke
lionė ar Žiedas – Kelionė? Galbūt visų
kylančių klausimų šaltinis ir raktas
sutampa? Įvairių tautų papročiuose
žiedo semantika paprastai grindžiama
metalo, iš kurio pagamintas žiedas,
aps aug in ėm is sav yb ėm is arb a ap
skritimo magija. Žiedas padeda spėti
ateitį, taip pat gali valdyti jo savinin
ką10. Žiedai, pvz., vestuvių, gali sim
bolizuoti sąjungą. Tačiau sujungimas
suj ung im ui nel yg us. Pris im ink im e
Mordoro užkeikimą – Visagalis Žiedas
„Žiedus išsisklaidžiusius gali / Surasti,
sukviesti ir juodąja valia / Sukaustęs,
sujungti tamsiam Mordore“. Žiedo ir
kelio, kelionės sąsajos gana ryškios.
Kai kurios tautos (ukrainiečiai, bul
garai) mirusįjį laidodavo su vestuvi
niu žiedu, nes tikėjo, kad jis padeda
kelionėje į „aną pasaulį“. Jei mirusy
sis žiedo neturėdavo, jį nupirkdavo
arba tiesiog nulipdydavo iš vaško11.
Žiedas, apskritimas, ratas – žymi tą
patį vaizdinį.
Mįslės ir sprendimai

J. R. R. Tolkieno herojus Golumas.
Dail. L. Postma
9
Grupės pavadinimas – iš ant Visagalio Žie
do Mordoro kalba įrašyto užkeikimo paimtas
žodis: Ash nazg darbatuluk, / Ash nazg gimba
tul / Ash nazg trakatuluk / Agh burzum-ishi
krimpatul (Tolkinas, Dž. R. R., Žiedų valdovas:
Žiedo Brolija, iš anglų k. vertė Andrius Tapinas,
Vilnius: Alma littera, 1994, p. 207).
10
Plg. stebuklines pasakas, kurių herojus

Nuosekliai skaitant visą Tolkieno
kūrybą labai aiškiai matyti gėrio ir
blogio kovos pulsacija. „Žiedų valdo
vas“ – be galo įtemptas kūrinys. Įtam
pos jūroje tėra tik kelios atokvėpio
salelės ir tos pačios, atrodo, sukurtos
tik tam, kad paryškintų kontrastą.
Gyvenimas Tolkieno pasaulyje reika
lauja nepaprastai daug jėgų. Tokiame
gausybės socialinių ir egzistencinių
įtamp ų kup in am e ir kiekv ien am e
žingsnyje radikalių sprendimų rei
kalaujančiame pasaulyje gyvenančio
asm ens poz ic ij ą ger iaus iai par od o
Sшrenas Kierkegaard’as. Jis užčiuo
turi žiedą, kurį patrynus ar pasukiojus atsi
randa padėjėjai.
11
Валенцова, М. М., „Кольцо“, in: Словянские
древности, отв. ред. С. М. Толстая, Москва:
Международные отнашения, 1999, с. 563–564.
12
Kierkegaard’as skiria tikrąją ir netikrąją
neviltį. „Tikroji neviltis yra „neviltis žmogaus,
suprantančio savo neviltį, suprantančio Aš
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k u l t ūr a
pia asmens esmę ir krikščioniškąjį
tikėjimą jungiančią giją. Paradoksas,
tačiau tai tikėjimo opozicija – tikroji
nev ilt is 12. „Žmog us yra dvas ia. [...]
Dvasia yra Pats. [...] Pats yra santy
kis, santykiaujantis su savimi pačiu
arba yra tai santykyje, kai santykis
sant yk iauj a su sav im i pač iu; Pats
nėr a sant yk is, o tai, kad sant yk is
turi santykį su savimi pačiu.“13 Tai
vyk us iai iliustr uoj a „Hob it o“ sky
rius iškalbingu pavadinimu „Mįslės
pat ams iuos e“ 14. Jam e pas ak oj am a,
kaip hobitas Bilbas Beginsas, kalnų
urve atsilikęs nuo būrio, bėgusio nuo
goblinų, pasiklysta ir nueina į prie
šingą pusę. Užuot išėjęs iš požemių,
nusileidžia į pačią kalnų širdį, ten
randa Žiedą ir sutinka siaubingą pa
darą – Golumą, kuris, kaip paaiškėja
jau „Žiedų valdove“, kadaise taip pat
buvo hobitas... Padaras pasiūlo Bilbui
vienintelį būdą išgelbėti gyvybę – mįs
lių minimo varžybas. Šitokios varžy
bos su savimi – tai tarsi vaikščiojimas
skust uvo ašmen im is. Kas laim ės?
O kas pralaimės? O gal čia nebėra
nei laiminčiųjų, nei pralaiminčiųjų?
Maksimaliai įtempta egzistencija ir
yra Kierkegaard’o siūlomas išeities
taškas, tačiau tam tikra prasme ir
galutinis taškas. Neišsigąsti egzis
tencijos – naštos ir galimybės – tai
vienišojo, Žiedo Nešėjo, kelias. Kiek
viename žingsnyje, kiekvieną akimir
ką gyventi priimant Didįjį Sprendi
mą – štai Tolkieno pagrindiniu „Žiedų
valdovo“ herojaus Frodo pavyzdžiu
skaitytojams siūlom as kelias. Tam
tikra prasme mes ne tik gimstame ir

mirštame, bet ir gyvename vieniši. Ir
visa tai dėl to, kad turime laisvo ap
sisprendimo galią – laisvę ir pareigą,
malonę ir naštą daryti sprendimus.
Tolk ien o pas aul yj e in ill o temp or e
sprend im o gal im yb ė buv o sut eikt a
visiems. Amžiams bėgant paaiškėjo,
kad kiekvienas apsisprendimas yra
egzistenciškai svarbus ir kartu būti
nas, nes susiduriama beveik vien su
iškreiptais pavidalais15. Tačiau nėra
didelių ir mažų sprendimų, yra tik
Sprendimai. Dėl nepadaryto sprendi
mo didelė dalis Viduržemio gyventojų
(orkai, nazgulai ir kt.) tapo bevaliais
Tamsos Valdovo vergais. Vergai netu
ri apsisprendimo teisės. Taigi neturi
nei galimybės, nei vilties. Nes „tik
tas, kas visą jėgą nukreipia į Vieną
veiksmą, kas visą nepasirinktojo aist
rą įlieja į pasirinktojo tikrovės taps
mą, kas „į piktą linkdamas tarnauja
Dievui“ – tik tas apsisprendžia, tik
tas aps prend žia vyksm ą. Kas šit ai
suprato, tas žino, kad teisiu, tiesiai
nukreiptu dera vadinti tai, į ką links
tama ir kam apsisprendžiama; ir jei
būtų velnias, tai jis būtų ne tas, kuris
pasipriešino Dievui, bet tas, kuris per
amžius neapsisprendė“16. Kaip tik tai
liudija akistatą su Tamsos Valdovu
Sauronu patyręs Aragornas: „Jis dar
ne toks galingas, kad pakiltų aukš
čiau baimės, ne, jį amžinai graužia
abejonės“17.

Dar viena klaidingo sprendimo au
ka yra Golumas – lemiamą vaidmenį

Žiedo istorijoje suvaidinęs padaras.
Kadaise Golumas buvo hobitas, dėl
Vieno Žiedo nužudęs pusbrolį. Žiedo
galia prailgino jo gyvenimą, tačiau
kartu ir netpažįstamai pakeitė. Jis
tapo šviesos vengiančia vampyriška
būtybe, nuolat žudančia ir mintan
čia dvėseliena. Beveik penkis šimtus
met ų Gol um as gyv en o Ūkan ot ųj ų
kaln ų gelm ės e, kol kart ą lemt ing o
atsitiktinumo dėka ten užklydo hobi
tas Bilbas Beginsas ir rado Golumo
pamestą Vieną Žiedą. Bilbas Žiedą
perdavė savo sūnėnui Frodui. Visur
ieškodamas Žiedo, Golumas susitiko
su naujuoju Žiedo Nešėju. Frodas ti
kėjosi, kad jam pavyks prijaukinti Go
lumą, tačiau lemiamu momentu buvo
išduotas – prie Lemties Kalno žiočių,
kai Žiedo galia jau buvo užvaldžiusi
net gerąjį Frodą, Golumas užpuolė
Žiedo Nešėją, sukaupęs paskutines
jėgas nukando pirštą su visu žiedu ir
įkrito į Kalno gelmes.
Gol um as – vien as mįsl ing iaus ių
Tolkieno personažų. Jo vardas tiesiog
prikišamai nurodo kitą, nemažiau pa
slaptingą, religijų istorijoje išnyrantį
personažą – golemą. Golem – tai žodis,
tik vieną kartą paminėtas Biblijoje:
„Tavo akys matė mane dar negimusį.
/ Į tavo knygą buvo įrašytos / visos
man skirtos dienos, kai nė viena jų
dar nebuvo prasidėjusi“18. Viduram
žių filosofijoje šis terminas vartotas
apibūdinti materijai be formos. Aris
tot el in e prasm e tai būt ų kūn as be
sielos19. Golemas yra į žmogų panaši
būtybė, Viduramžių kabalistų kurta
maginiais veiksmais, vartojant šven

[=Pats – P. V.] tam tikroje amžinybėje, taigi tai
yra neviltis egzistuojančiojo, kuris nusivylęs
arba nori būti Aš, arba nenori būti Aš“.“ „Tuo
tarpu netikroji neviltis yra būsena, kai žmogus
išsisukinėja nuo egzistavimo“ (Anzenbacher,
A., Etikos įvadas, iš vokiečių k. vertė Loreta
Anilionytė ir Giedrė Sodeikienė, Vilnius: Ai
dai, 1995, p. 220).
13
Kierk eg aa rd, S., Lig a mirč iai, iš dan ų
k. vertė Jolita Adomėnienė, Vilnius: Aidai,
1997, p. 39.
14
Tolkinas, Dž. R. R., Hobitas, iš anglų k.
vertė Bronė Balčienė, Vilnius: Vyturys, 1985,
p. 58–75.
15
Nelabojo žodžiais tariant, Dievas „už
tvindė savo pasaulį malonumais. Yra dalykų,
kuriuos žmonės gali daryti visą dieną Jam nė

kiek neprieštaraujant: miegoti, praustis, valgyti,
gerti, mylėtis, žaisti, melstis, dirbti. Mes visą
tai turime pirma iškreipti, kad duotų mums
kokios naudos. Mes grumiamės žiauriai nepa
lankiomis sąlygomis. Niekas savaime nestovi
mūsų pusėje“ (Lewis, C. S., Kipšo laiškai, iš
anglų k. vertė Zigmantas Ardickas ir Kęstutis
Šidiškis, Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996, p.
110–111).
16
Buber, M., Dialogo principas I. Aš ir Tu,
iš vokiečių k. vertė Tomas Sodeika, Vilnius:
Katalikų pasaulis, 1998, p. 119.
17
Tolkien, J. R. R., Žiedų valdovas. Karaliaus
sugrįžimas, iš anglų k. vertė Andrius Tapinas,
Vilnius: Alma littera, 2001, p. 48.
18
Ps 139, 16 (Antan o Rubš io vertimas).
Kai kurie žodynai kaip vieną galimų golem

vertimo variantų pateikią embriono reikšmę
(plg. Reymond, Ph., Dictionnaire d’Hébreu et
d’Araméen Bibliques, Le Cerf, 1991, p. 83).
Tačiau dažniausiai žodis golem verčiamas kaip
kažkas netobulas, beformis.
19
Pvz., „Filosofai žodį esmė pakeitė žodžiu
kasybė; pastaroji yra tai, ką Filosofas [Aristotelis
– P. V.] dažnai vadina tuo, kas buvo būti, ji yra
tai, dėl ko kas nors turi konkretaus daikto buvi
mą. Taip pat ji vadinama forma, todėl [...], kad
forma reiškia bet kurio daikto tikrumą. [...] Su
dėtinėse substancijose forma ir materija matyti,
kaip žmoguje siela ir kūnas“ (Tomas Akvinietis,
„Apie esinį ir esmę“, in: Tomas Akvinietis, Apie
esinį ir esmę. Apie tiesą. Apie intelekto vienovę
prieš averoistus, iš lotynų k. vertė Gintautas
Vyšniauskas, Vilnius: Logos, 2000, p. 7–11).
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vis u o m e n ė
tuosius vardus20, ar veikiau laisvos
valios neturintis, visiškai nuo jį kū
rusiojo priklausantis žmogus, kuriam
neįkvėpta siela.
Mįslės patamsiuose, įtampos kupi
nas hobito ir Golumo ar, jei norime,
žmogaus ir jau/dar-ne-žmogaus pokal
bis. Laisvasis ir vergas – koks santykis
įmanomas tarp šių dviejų polių? Juk
vergas yra praradęs esmę to, ką turi
laisvasis – valią. Tačiau „kokia yra si
tuacija su žmogiškąja valia? Aš noriu
pavadinti „valia“ pirmiausia gėrio ir
blogio turėtoją. [...] O gal klaidinga
manyti, kad jau norėjimas (atitinka
mai mąstymas) yra valios veiksmas?
(Ir šia prasm e, žin om a, žmog us be
valios nebūtų gyvas)“21, antraip – mi
ręs. Heidegeriškai kalbant, mirtis yra
esmiškas čia-būties realizuotumas, ir
tik ji įgalina tikrąją asmens savivoką.
Atrodo, kad toks pokalbis įmanomas

tik Pačiam (Kierkegaard’o prasme).
Tokiu atveju „masinis“ supratimas
neįmanomas. „Žiedų Valdovas“ išties
kalba vienišam klausytojui, tačiau tai
konstatavę tarsi grįžtame į išeities taš
ką. Taręs, kad „Krikščionybėje žmogus
sutelkė dėmesį tik į save patį, išplėšė
sav e iš pasaulio visum os, pasid arė
patį save patenkinančiu visetu, tapo
absoliučia, nepasauline ir viršpasauli
ne būtybe“22, Feuerbachas supriešina
ją su pagonybe, kurioje individas buvo
mąstomas tik kaip dalis, kuri skiria
si nuo rūšies visumos. Tačiau geriau
įsiž iūr ėj us, šis skirt um as, kart u ir
konf likt as, pas ir od o tik menam as,
visuomenėje „kitas pasirodo beesąs
man as is „tu“ – nors lyg iai tą pat į
galima pasakyti apie abi puses, – tai
mano kitas „aš“, realus žmogus, ma
no atsivėręs vidinis „aš“, tai save patį
matanti akis“23.


20
Scholem, G., Kabbalah, New York: Dorset
Press, 1974, p. 351.
21
Wittgenstein, L., Užrašai, 1914–1916, iš
vokiečių k. vertė Jurgita Noreikienė, Vilnius:
Pradai, 2001, p. 110.

22
Fojerbachas, L., Krikščionybės esmė, iš
vokiečių k. vertė Alfonsas Tekorius, Vilnius:
Mintis, 1985, p. 212.
23
Ibid., p. 221.

Popieriniai ateities sparnai
Andrius Navickas

Lietuviai – ne futurologų tauta?
2002 m. vasario 19 d. oficialiai baigė
si Atviros Lietuvos fondo ir Lietuvos
tūkst antm eč io min ėj im o dir ekc ij os
konkursas „Lietuvos ateities scenari
jai 2010–2020 metais“. Pirmasis tokio
pobūdžio konkursas Lietuvoje tęsėsi
metus, jį globojo LR prezidentas Val
das Adamkus, projektus pateikė net
28 lietuvių „futurologų“ grupės, o re
zultatai sudomino visas svarbiausias
šalies žiniasklaidos priemones. Tie
sa, pasak ALF valdybos pirmininko
Egidijaus Aleksandravičiaus, tokio
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scen ar ij aus, kur is užk ar iaut ų visų
komis ij os nar ių šird is, nea ts ir ad o.
„Tikr as is Liet uv os ate it ies scen a
rij us liko nep ar aš yt as“, – tvirt in o
istorikas, todėl pirmoji vieta taip ir
liko nepaskirta.
Konkurso komisija atrinko 11 sva
riausių darbų, du iš jų iškovojo ant
rąj ą viet ą, taip pat pas kirt a vien a
trečioji vieta bei dvi paskatinamosios
prem ij os. Antr ąj ą viet ą peln ė De
mokr at inės pol it ik os inst it ut o dar
bas – „Liet uv os ate it ies scen ar ij us
2010–2020 metais“, jo kūrimo grupės
vadovas – ekspremjeras Andrius Ku

bilius, bei scenarijus „Valstybės val
dymo sektorius. Valstybinio valdymo
funkcijų kaita“, parengtas Romualdo
Buivydo vadovaujamos neformalios
darbo grupės. Trečioji vieta atiteko
orig in al iam Saul iaus Norv aiš o va
dovaujamos grupės darbui „Lietuvos
imit ac in is mod el is“, pas kat in im ų
sulaukė scenarijai „Lietuvos ateities
kasdienybė“ bei „Demografinis iššūkis
ir Lietuva po 20 metų“.
Nors konkursas dar kartą parodė,
kad lietuviai praeities godas godoja
daug mieliau nei svajoja apie ateitį,
tačiau nominantus sveikinęs preziden
tas nestokojo optimizmo: šis konkur
sas – ne tik intelektual inis žaidimas.
Jis paragino mokslo, verslo, politikos
žmones imti „projektuoti ir modeliuo
ti bendrą šalies ateitį“. Taip pat ir
konkursantus konsultavęs scenarijų,
planų bei strategijų rengimo ekspertas
iš Briuselio Philippe’as Vandenbroec
kas, stebėjęs ne vieną tokio pobūdžio
renginį įvairiose šalyse, tvirtino, kad
lietuviškasis konkursas kokybe tikrai
nenusileido kitoms šalims ir akį trau
kiantys scenarijų trūkumai – norma
lus dalykas.
Tiek ofic ial ios inf orm ac ij os, kur i
netrukus pasimirš, tačiau liks bent
11 konk urs o org an iz at or ių dėm es į
patraukusių scenarijų, randamų ALF
internetinėje svetainėje (www.politi
ka.osf.lt). Kiekvienas svarstymas apie
ateitį – tam tikras iššūkis dabarčiai,
kuris, tikiuosi, sudomins ne tik poli
tikus, politologus, bet ir kultūros bei
visuomenės tyrinėtojus.
Faktų nublokšti
Bet kokio pasakojimo apie ateitį pa
radoksas – jis apie ateitį pasako daug
mažiau nei apie patį pasakotoją, apie
tai, kaip šis supranta dabartį. Tam
pripažinti tikrai nereikia kruopščiai
analizuoti keliolikos ateities vizijų,
tačiau tokia analizė atskleidžia svar
bias nūdienos Lietuvoje paplitusias
nuostatas.
Pirmiausia ateities planavimas bei
kūr im as suv ok iam as kaip išs kirt i
nai politikų ir technokratų reikalas.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2002 / 3

v i s u o m e n ė
Apie tai byloja atrinktų 11 scenarijų
autorių sąrašas. Humanitarai, socia
linių mokslų atstovai nematė reikalo
(o gal nesugebėjo?) į valstybės ateitį
pažvelgti per savo disciplinų prizmę.
Tam tikra išimtis – Virginijus Savu
kynas, bet jo atveju tenka kalbėti apie
patrauklią procesų, vykstančių infor
macinių technologijų srityje, analizę,
o ne apie ateities scenarijų.
Pateikti scenarijai leidžia spėti apie
gana vienpusius Lietuvos technokrati
nio elito teorinius interesus. Daugumoje
darb ų atr and am e „pos tindustrin ės
visuomenės“ sąvoką, „viso gyvenimo
mok ym os i“ bei „nauj os ios vadybos“
akcentavimą (šmėsteli P. Druckerio,
D. Bello pavardės), o antai Vakaruose
itin populiarūs Anth on y Gidd ens o,
Franciso Fukuyam
 a’os, Peterio Ber
gerio ar Zygmunto Baumano darbai,
analizuojantys modernizacijos proceso
specifiką bei galimus ateities pavida
lus, lieka už dėmesio lauko.
Faktiškai visi scenarijai suponuoja
žmogaus kaip homo faber vaizdinį.
Scen ar ij ų aut or iai, reg is, įsit ik in ę,
kad darbo rinkos pokyčiai, valdymo
reforma, ekonomikos rodiklių kaita
– pagrindiniai veiksniai, nulemian
tys ir žmogaus, ir visos visuomenės
gyv en im ą. Hom o fab er vert yb in es
nuostatas sąlygoja socioekonominis
kontekstas, o apie atgalinį ryšį kal
bama itin nenoriai. Šiuo atveju dalinė
išimtis – Demokratinės politikos ins
tituto scenarijus.
Abs ol iut i daug um a scen ar ij ų re
miasi Lietuvos, kaip mažos valtelės,
blaškomos globalizuoto pasaulio van
denyno bangų, vaizdiniu. Visos mūsų
pastang os kiekv ien ą akim irk ą gal i
būti „nuplautos“, todėl daugiausia, ką
galime – tai, atsižvelgiant į politinę bei
ekonominę „meteorologiją“, laiku įsi
supti į neperšlampamus apsiaustus ar
tvirtai susikabinti už rankų. Nesame
ne tik pasaulio, bet ir savo valstybės
kūrėjai. Tokia nuostata formuoja ir
svarstymų apie ateitį pavidalą, kai
vaizd uot ės žaism ą pal aid oj am e po
faktografijos lavina.
Perskaičius daugiau nei pusę scena
rijų, teko dar kartą peržiūrėti konkur
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so organizatorių pateiktus reikalavi
„Lietuvos ateities kasdienybė“. Čia
mus, nes niekaip negalėjau suprasti,
prognozuojama, kad lietuviai ilgainiui
kokio žanro darbus skaitau. Naiviai
ims vis labiau abejoti vakarietiškos
įsiv aizd av au, kad ate it ies scen ar i
kultūros kaip visumos privalumais
jus – tai kiek įmanoma labiau įtikina
ir tai sukels socialinės tapatybės kri
mas pasakojimas apie ateitį. Kaip ir
zę: „[...] vakarietiška kultūra, kurios
kiekvienas pasakojimas, jis turi savo
pamatas glūdi ne tik visuomeniniuo
logiką, intrigą, retoriką, o jo įtaiga
se aspektuose, tačiau yra glaudžiai
prik laus o tiek nuo
vid in io tolyd um o,
tiek nuo įsišaknijimo
dabartinėje Lietuvos
sit ua c ij oj e. Tač iau
abs ol iut i daugum a
autorių savo užduo
tį sup rat o vis išk ai
kitaip, ir man teko
kant riai ir kart ais
itin sunkiai ropštis
per skaičių ir formu
lių užtvaras.
Susidarė įspūdis,
kad aut or ių siekis
sur inkt i išs am ią
fakt in ę med žiag ą
daugeliu atvejų at
sis uk o prieš juos
pačius. Didelė dalis
fakt ų taip ir liek a
plūduriuoti tekste,
net neįtraukti į teo
rinius svarstymus.
Na, o Vincento Ja
Vilniaus savivaldybės pastato projektas Ukmergės gatvėje,
siulevičiaus grupės
kuris bus realizuotas 2002–2003 m.
scenarijuje pasielgta
Autoriai: Arūnas Paslaitis, Tadas Balčiūnas
itin orig in al iai – jo
kūrėjai nepatingėjo išnaršyti daugelio
sus ij ęs su ekon om ik a. Dažn ai ma
Lietuvos valstybinių institucijų tinkla
tuojamasis šalies išsivystymo rodik
pių ir perkėlė į scenarijų didelę dalį
lis yra BVP, tačiau daugeliu atvejų
to, ką rado: nuo ataskaitų nuotrupų
pamirštama žmogiškoji ekonomikos
iki strateginių planų.
pusė, t. y. kaip kasdieniame gyvenime
jaučiasi žmogus. Tęsiantis tokioms
tradicijoms gali susidaryti situacija,
Vingiuotas kelias į ateitį
kai svarbiausiu žmogaus gyvenimo
Nurodžiau bendras scenarijų ten
aspektu taps materealinis apsirūpini
dencijas, tačiau reikia pripažinti, kad
mas. Tačiau tai prieštaraus žmogaus
skirtumai dominuoja. Nors visuotinai
prigimčiai, t. y. jo jausmams...“ Kokia
sutariama, kad pagrindinis išorinis
tai prigimtis, autoriai neaiškina, tik
Lietuvos ateities veiksnys – tai, ar
vėliau paaiškėja, kad vertybių būna
pavyks tapti ES ir NATO nare, tačiau
dviejų tipų – orientuotos į praeitį ir
globalizacijos ir integracijos procesų
orientuotos į ateitį. Šios dvi orienta
atveriamos galimybės interpretuoja
cijos ateityje skleisis hipertikrovėje,
mos labai skirtingai.
kuri yra bene svarbiausias ateities
Šiuo asp ekt u įdom us scen ar ij us
pasaulio atributas, nors ir „2020 m.
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mes neb ūs im e tok ie pos tmod ern ūs
kaip Vakarai“. Tiesa, pasak autorių,
simuliakrai Lietuvoje nėra naujiena,
nes „religija (ypač mūsų mentalitetą
formavusi katalikybė) iš dalies yra ne
kas daugiau nei simuliacija. Tai yra
Dievo ir Dangaus paveikslas, kuris
neturi nieko bendro su mūsų kasdie
niniu gyvenimu, bet kuris veikia mūsų
kasdieninį gyvenimą daugiau nei bet
kuri kita realybė“. Negaliu sakyti, kad
pajėgiu suprasti autorių mintį, bet ji
vis dėlto aiškesnė už kitą scenarijaus
teig in į: „o kasd ien yb ė kiekv ien am
žmogui bus kaip savaime supranta
ma būsena ir ji neturės didelės įtakos
atskiram individui“.
Tačiau daugumoje scenarijų verty
bių problema suvokiama kur kas pa
prasčiau. Pvz., Naujosios ekonomikos
instituto atstovai tvirtina: „Didėjant
uži mt um ui, maž ėj a alk oh ol izm as,
nusikalstamumas, depresijų ir savi
žudybių skaičius“. Taigi vertybiniai
klausimai turi būti sprendžiami eko

moksl in e prip až int os marks istinės
doktrinos postulatus. „Pasikeitimus
gamybinėje sistemoje neišvengiamai
turi lydėti ir atitinkama valdymo sis
temos pertvarka.“ Tiesa, Naujosios
ekon om ik os ats tov ams orig in alių
receptų netrūksta, paminėsiu tik vie
ną – dvimatės vakarietiškos logikos,
esą nebetinkančios postindustrinei
situacijai, pakeitimas švietimo įstai
gose trimate rytietiška.
Daugiau metodologinio naujumo ga
lima rasti Lietuvos imitacinio modelio
scenarijuje. Prizinio scenarijaus auto
riai įsitikinę, kad matematinis mode
liavimas gali tapti svarbiu veiksmingo
valstybės valdymo įrankiu. Man išties
sunku įvertinti tokio modelio pagrįs
tumą, jo taikymo galimybes. Tačiau
vienas dalykas atrodo gana keistas.
Dabartinės situacijos analizei pasitel
kę galingą kompiuterį, „padovanojusį“
keliasdešimt puslapių skaitytojams
nesuprantamų formulių, mokslininkai
galiausiai konstatuoja, kad Lietuvos

Tomas Vyšniauskas. Vilnius. 2002. Fotografija

nomikos lygmeniu ir šiukštu ne at
virkščiai. Sprendžiant iš scenarijaus,
šio instituto pavadinimas dar kartą
primena, kad „nauja – tai pamiršta se
na“. Šiame scenarijuje nesunku atpa
žinti dar neseniai Lietuvoje vienintele

134

ateitis daugiausia priklausys... nuo
to, kaip susiklostys mūsų valstybės
santykiai su ES, ir tai, susidaro įspū
dis, likimo knygos, o ne kompiuterinių
rašmenų reikalas.
Daugelis scenarijų svarbiu vidiniu

ateities kūrimo resursu laiko demog
rafinius visuomenės pokyčius. Diana
ir Ramūnas Janušauskai scenarijuje
„Demografinis iššūkis ir Lietuva po
20 met ų“ šiuos pok yč ius pav erč ia
atspirties tašku. Tiesa, ir šiame pre
mijuot am e scen ar ij uj e išl aik om a
makr olygm ens pers pekt yv a. Pvz.,
pag rindin iais dem ogr af in ės kait os
matmenimis laikoma etninės ir am
žiaus struktūros kaita, tačiau žmo
nių vert yb ių įtak os jai prip až int i
nelinkstama. Tai, kokia bus ateities
Liet uv os šeim a, esą prik laus o nuo
glob aliz ac ij os ir migr ac ij os mast o,
vertybinės nuostatos suvokiamos ne
kaip form uoj ant is, o kaip soc ial iai
formuojamas veiksnys.
Labai panaši ir scenarijaus „E-de
mokratija – Lietuvos vizija 2010–2020
metais“ pamatinė prielaida – naujoji
pil iet in ė vis uom en ė teg al i reikšt is
kaip e-demokratija. Šios pagrindas –
visuomenės kompiuterizacija bei de
ram a vald žios apar at o pert vark a.
Scen ar ij aus aut or iai nė nea bej oj a,
kad pilietinė visuomenė tegali būti
sukurta „iš viršaus“, vertybinės nuo
stat os („antst at as“) nei šv eng iam ai
prisitaiko prie „bazės“ kaitos.
Jau minėjau faktografijos prisotintą
gausios Jasiulevičiaus grupės scena
rijų, tačiau tiesiog būtina pacituoti
jo idėją, kuri tikrai be konkurencijos
laim ėt ų vis o konk urs o orig in al iau
sios minties titulą. Scenarijuje patei
kiamas įspūdingas augančio nedarbo
pasekmių žmogui vaizdinys. Pasak
autorių, nedarbas yra vienas svarbiau
sių homocentrizmo transformavimosi
į zoocentrizmą priežasčių. Pastarasis
yra baisi nužmogėjimo būklė, tačiau
ji turinti ir didžiulį pozityvų krūvį,
nes: „Žmog us, pav arg ęs nuo žmo
giškumo, turi sugyvulėti, sužvėrėti,
kad žvėriškumas, virsdamas totaline
grėsme, sukeltų visuomenei žmoniš
kumo ilgesį ir taptų pagrindu naujam
žmon išk um o pris ik ėl im ui. Tač iau
tokį prisikėlimą zoocentrizmas gali
paskatinti tik vienokiai ar kitokiai
katastrofai tarpininkaujant, nes tik
katastrofa leidžia žmonėms atpažinti
autentiškąsias vertybes. [...] Todėl ir
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šiuolaikinis zoocentrizmas turi būti
tol iau plėt oj am as iki sav o log išk os
pab aig os, kad jis virstų vis uot ine
grėsme visuomenės egzistencijai ir
taip parengtų naująjį ką tik paneigto
homocentrizmo ilgesį ir prisikėlimą“.
Įdomu, kad cituotos vietos kone vienin
telės, kuriose autoriams rūpi žmogaus
nuostatos, o kitose scenarijaus dalyse
liet uv išk i zar at ustr os tvirt ai įsik i
bę makrolygmens svarstymų. Gal ir
gerai, nors po „zoocentrinių įžvalgų“
gana sunku tolesn į šio scen ar ij aus
tekstą skaityti rimtai.
Apokalipsė rytoj?
Analizuojamus scenarijus galima
suskirstyti į dvi kategorijas. Viena
vertus, tai palyginti sėkmingi įsižiū
rėjimai į dabartį, bandant pateikti
optimistines bei pesimistines ateities
versijas. Kita vertus, tai tam tikros
idėj os (moksl in io met od o, teo rij os)
pris tat ym as pag al griežt ai dua l is
tin ę schem ą: arb a mūs ų idėj a bus
įgyvendinta, arba Lietuvą ištiks ka
tastrofa. Pvz., arba dauguma Lietuvos
gyventojų įsigys ir išmoks naudotis
komp iut er iais (švies i e-dem okr at i
jos perspektyva), arba teks gyventi
diktatūros bei socialinių katastrofų
sąl yg om is; arb a Liet uv os valst yb ė
atsižvelgs į konkrečios mokslininkų
grup ės ref orm ų plan ą, arb a mūs ų
laukia neišpasakytai niūrūs „tamsos
amžiai“. Kuriozinių alternatyvų pa
sitaiko net iš tiesų kokybiškuose no
minuotuose scenarijuose. Pavyzdžiui,
Buivydo grupė pateikia net keturis
ateities scenarijus. Antrame, pesimis
tiškiausiame, ekonomikos nuosmukį
lydi drastiški klimato pokyčiai. O štai
jei ekonomika bus tvarkoma gerai,
klim at o kol iz ij os, atr od o, apl enks
mūsų kraštą.
Kur is kel ias – „opt im ist in is“ ar
„pes im ist in is“ – scen ar ij ų aut or ių
nuomone labiau tikėtinas? Nors „opti
mistiniam“ keliui aprašyti negailima
pastangų, susidaro bendras įspūdis,
kad pes im izm as ima virš ų. Ate it is
scenaristams nekelia didelio pasiti
kėjimo. Vyraujanti nuostata – nors
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pesimizmui pagrindo netrūksta, gal
vis dėlto pasisektų į ateitį prasibrauti
būtent tuo keliu.
Ateities Lietuva pagal Kubilių
ALF interneto svetainėje teko skai
tyti kelis komentarus, esą Andriaus
Kubiliaus grupės scenarijaus įverti
nimas – duoklė jo politiniam svoriui.
Nemanau, kad tokių komentarų au
toriai pasivargino perskaityti visus
konkurso scenarijus. Priešingu atveju
turėtų pripažinti, kad Demokratinės
politikos instituto grupės (toliau DPI)
scenarijus kokybe išsiskiria iš kitų.
Pažvelkime į jį kiek įdėmiau.
Pirmiausia tenka pripažinti, kad
autoriai neatsispyrė keletui visiems
konkursiniams darbams būdingų ste
reot ipų. Nors DPI scenarijuje išvengta
loginių nenuoseklumų, „genialių“ be
prasmybių, vienpusio ekonomizmo,
tačiau ir čia laviruojama tarp politi
nės programos ir įtaigaus pasakojimo
apie ateitį. Pastarąjį pasirinkti, mano
supratimu, trukdo išlikusi nuostata,
kad Liet uv a veik iau yra veik iam a
istorijos, nei yra aktyvi savo ateities
kūrėja. Jau iš pat pradžių tvirtinama,
kad egzistuoja grupė išorinių veiksnių,
kuriems Lietuva neturi įtakos arba ta
įtaka labai menka: Rusija ir NVS, JAV
ir NATO, ES raida, Baltijos kaimynių
raida, globalizacijos procesas. Toks
išvardijimas apnuogina skaudų da
barties klausimą – ar iš tiesų Lietuva
gali turėti savo užsienio politiką? Ar
griežta perskyra tarp „vidaus“ ir „iš
orės“ faktorių nėra mūsų pačių įvesta
„vidinė cenzūra“?
Autoriai prognozuoja, kad artimiau
siais dešimtmečiais Lietuva taps ES ir
NATO nare, o valstybės kasdieniame
gyvenime atsiras daugiau aiškumo.
Scenarijuje sulaužoma kituose ana
lizuotuose darbuose įsitvirtinusi „ba
zės-antstato schema“: „Visuomenės
branda, jos pasiruošimas permainoms,
gyvenimo būdo, vertybių pasikeitimai
yra bene svarbiausias veiksnys, nuo
kurio priklausys, ar Lietuva sėkmin
gai sug eb ės įsil iet i į dem okr at išk ų
ir pas it ur inč ių Eur op os valst yb ių

bendriją“. Galima diskutuoti dėl da
bartinei Lietuvos visuomenei būdin
gų vertybių interpretacijos, stebėtis,
kodėl vengiama kalbėti apie religijos
vaidmenį žmonių gyvenime, tačiau
neabejotina, kad grubaus ekonomizmo
schemos įveika šiam scenarijui sutei
kia „gelmę“, kurios, deja, nepavyksta
atrasti kituose scenarijuose. Pripa
žin us vert yb in ių nuos tat ų svarb ą,
kitoje šviesoje pasirodo ir DPI gru
pės teiginys, kad vienas svarbiausių
ateities veiksnių – stiprus valstybės
veikimas. Pastarasis čia suvokiamas
ne vien kaip ekonominių gėrybių per
skirstymas ar vadybiniai pokyčiai, bet
veikiau kaip patogaus rėmo, kuriame
skleidžiasi kultūriniai, socialiniai etc.
procesai, sukūrimas.
Idant valst yb ė gal ėt ų veiksm in
gai veikti, pasak scenarijaus, būti
na sud er int i valst yb ės pris ii mt us
uždavinius su nedideliais turimais
ištekliais, atlikti griežtą viešojo vals
tybės sektoriaus auditą. (Priešingu
atveju nusivylimas valdžia gali pa
siekti kritinę ribą.) Be būtinų ūkio,
švietimo sistemos pertvarkymų, di
del į dėm es į valst yb ė tur ės skirt i
e-visuomenei, vadinamai „Lietuvos
pažangos rakt u“, kurt i. Gana opti
mistiškai prognozuojamos ir Lietuvos
kaimo perspektyvos, pabrėžiama „iš
apačios“ kuriamos savivaldos reikš
mė, num at om a, kad „žem ės ūkis
darysis vis labiau diversifikuotas ir
prisitaikęs konkuruoti dinamiškoje
pasaulinėje rinkoje“. Kitaip nei kiti
analizuoti scenarijai, DPI vizija ne
num at o rad ik al ios urb an iz ac ij os –
2020 m. kaime vis dar gyvens apie
40% Lietuvos gyventojų.
Ar 2020 m. Lietuva bus stipresnė
valstybė, o jos gyventojai laimingesni
nei dabar? Panašu, kad paprasčiau
siai ji bus gerokai kitokia, nebus nei
„rojus“, nei „pragaras“, gal tik mažiau
ginčysis dėl praeities ir daugiau rū
pinsis ateitimi.
Visi žinome banalią tiesą – nesunku
kritikuoti kitų darbus, daug sunkiau
juos nudirbti. Kritiškai apžvelgdamas
ALF konkursui pateiktus darbus, pa
rodydamas kai kuriuos „perliukus“,
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tikrai nenoriu nuvertinti milžiniškų
pastangų, kurių pareikalavo scena
rijų kūrimas. Iš tiesų scenarijų ko
kybė, įtaiga labai skiriasi. Tačiau čia
stengiausi atkreipti dėmesį į visai ką
kita: kiek daug ir ne visada malonių

dalykų ateities svarstymai pasako apie
šiandieną. Ateitis neskraido popieri
niais scenarijų sparnais, tačiau tėra
tik vienas kelias, vedantis į ateitį, ir
jis prasideda šiandienoje, su visu jos
spindesiu ir skurdu.


Europa, NATO ir
paskutinysis žmogus
Vladimiras Laučius

JAV sen at or ius Ric hard as Lug a
ras drumsčia europiečių ramybę. Jo
kalba, pasakyta neseniai vykusioje
NATO ambasadorių ir saugumo eks
pertų konferencijoje, lyginama su spro
gusia bomba. Lugaras be užuolankų
leido suprasti, kad prieš terorizmą ir
kitas globalias grėsmes kovoti nepasi
rengusi NATO Amerikai nereikalinga,
bei kvietė peržiūrėti NATO prioritetus
ir pertvarkyti šią organizaciją taip,
kad jos dalyvės galėtų deramai atsa
kyti į naujus iššūkius Vakarų ir viso
pasaulio saugumui.
Lug ar as reg i Sant arv ės prasm ę
globalaus, o ne regioninio saugumo
užtikrinimo mastu, todėl jo doktri
nos reik al av im ai num at o esm in es
permainas europiečių santarvininkų
mąstysenoje. Jo nuomone, kai teroro
išpuoliai rezgami Vokietijoje, finan
suojami Azijoje ir vykdomi JAV, NA
TO valstybėms negali rūpėti tik ginti
savo sienas. Nors pastaruoju metu
Eur op oj e gird ėt i murm ėj im as, esą
amerikiečiai „neįvertino“ siūlytos pa
ramos karui prieš terorizmą, akivaiz
du, kad dabartinė NATO yra tiesiog
nepajėgi adekvačiai ir veiksmingai
remt i JAV oper ac ij os e, pan aš ios e į
Afganistano.
Vasario pradžioje Financial Times
pas kelb ė Paul o Kenn ed y straipsn į
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„The Eagle Has Land ed“, kur iam e
pateikti įspūdingi skaičiai apie JAV
karinę/finansinę galią. Autoriaus ži
niomis, JAV karinėms reikmėms per
metus išleidžia daugiau pinigų negu
kitos devynios gynybai daugiausia iš
leidžiančios pasaulio valstybės kartu
sudėjus. Prieš porą metų JAV karinis
biudžetas sudarė apie 36% visų pasau
lio gynybos išlaidų; dabar šis skaičius
artėja prie 40%.
Jėgų santykis Šiaurės Atlanto orga
nizacijoje po Šaltojo karo nenumaldo
mai keičiasi disproporcijos tarp JAV
ir jos sąjungininkių augimo link. JAV
skiria vis didesnius biudžeto asigna
vimus saugumo reikmėms, o Euro
pos Sąjungos šalys karpo savuosius,
matyt, jausdamosi pakankamai sau
gios už JAV skydo. Šią konsteliaciją
iš dalies lemia Europos vienijimosi
mentalitetas, kurio bruožų visuma
šiek tiek prim en a „laim ę išr ad us į“
ir „ilgiausiai gyvenantį“ Nietzsche’s
„paskutinįjį žmogų“.
Europos integracijos cementas – so
cialiai garantuoto sotumo jausmas,
kur iam išl aik yt i ir tob ul int i reik ia
didelių pinigų. Medžiaginės gerovės
puoselėjimo logika verčia europiečius
pamiršti apie didžiosios politikos karo
laukus ir pragmatiškai pasišvęsti savo
bendram namų ūkiui – ES. Klasikinė

perskyra tarp politikç (valstybės val
dymo) ir oikonomia (ūkio valdymo)
šiuo atžvilgiu išryškina europiečiams
gana būdingą prioritetų tarp NATO ir
ES pasirinkimo motyvą.
Senatoriaus Lugaro akstinami euro
piečiai puikiai suvokia, kad įsipareigo
jimų NATO našta trikdo medžiaginės
gerovės vaisių virškinimą – procesą,
kur io skland um as yra šiand ien io
Europos vienijimosi ultima ratio. Po
Briuselio konferencijos žurnalistai ne
veltui klausė, ar Europai pažadinti
neprireiks tokio pat šoko, kokį patyrė
JAV prieš įsitraukdamos į Antrąjį pa
saulinį karą – kitaip tariant, europie
tiškojo Pearl Harboro varianto. Lugaro
atsakymas – „Duok Dieve, ne“ – tik
sustiprina nuogąstavimus.
Vašingtono sutartis įpareigojo San
tarvės nares ginti „savo tautų laisvę,
bendrą paveldą ir civilizaciją“. Šiaurės
Atlanto krantus jungianti vertybių
sistema, kurios įkūnijimą erdvėje ir
laike nusako „Vakarų civilizacijos“
samprata, yra arba bent jau turėtų
būti NATO raison d’être. Tačiau pas
taruoju metu šis bendras pagrindas
sparčiai pleišėja. Tai vyksta ne tik
dėl akis badančios ir vis didėjančios
Amerikos ir Europos gynybos galių
asimetrijos, bet ir todėl, kad vieningos
Europos ideologija pradeda iš dalies
prieštarauti Vašingtono sutarties pre
ambulėje minimoms vertybėms.
Mūsų dienų Europai rūpi ne tiek jos
vakarietiškas paveldas, kiek didelio
ir našaus ūkio legitimus paveldėji
mas (senoji Europa mirė – tegyvuoja
Europos Sąjunga). Ekonominių pri
oritetų vyravimas savo ruožtu verčia
matyti Ameriką ne tiek ginti bendrą
civ il izac ij ą įsip ar eig oj us io sąj ung i
ninko, kiek pavydaus varžovo akimis.
Sovietų Sąjungos moto – „pasivysim ir
aplenksim Ameriką!“ – gerai prigyja
biurokratinio aparato purenamoje ES
dirvoje. Idant jos derlius būtų gau
sus ir Europos namų ūkis klestėtų,
ES tautoms būtina rasti vienijančios
pilietinės savivokos pagrindą, kuris
užt ikr int ų jų taik ią bend ryst ę. Ta
proga euroentuziastai suskato šalin
ti eventualius idėjinės ar vertybinės
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nesantaikos šaltinius („mat dėl šitų
dalykų skrandis genda“, – Nietzsche,
Zaratustra) ir ieškoti naujos europie
čio tapatybės sampratos, turėsiančios
pakeisti tradicinę – nacionalinę.
Šios užduoties reikšmingumą gerai
suvokia Vokietijos kultūros ministras
Julianas Nida Rumelinas. Jo teigimu,
Europos integracijai labiausiai truk
do „prieštaringas ir seniai atgyvenęs
idealas – taut in ė valst yb ė“. Pas ak
Rum el in o, eur op ieč io tap at yb ės ir
bendros pilietybės pagrindu turi tapti
„individo teisė“. Iš karto matyti, kad
vokiečių ministro argumentai prieš
tarauja jo išvadoms. Jeigu tautinės
valst yb ės idėj os reik ia ats is ak yt i,
kad ang i ji, Rum el in o žod žiais, yra
„pas en us i“ ir „sen iai atg yv en us i“,
kodėl turėtume ją keisti kita, dar la
biau „pasenusia“ individo teisių idėja?
Jeigu tautinė valstybė yra „atgyvena“,
tai individo teisėms irgi seniai laikas
pūti tame pačiame praeities šiukš
lyne. Kaip tik tokią nuostatą nacių
užkariautoms Europos šalims bandė
primesti Hitleris.
Vokietijos kultūros ministras gal
voja, kad tam tikros vertybės, poli
tiniai principai ir istorinis paveldas
gali paskatinti europiečių tarpusavio
priešprieš ą, tod ėl ner eik ėt ų į juos
apeliuoti ieškant patvaraus bendros
pilietybės pagrindo. Taigi jo siūloma
minimalistinė pilietybės samprata yra
ypatinga tuo, kad ji palieka bendros
tapatybės užribyje beveik visą Vakarų
civilizacijos paveldą. Naujoji ideologija
reikalautų nešališkumo ir tolerancijos
visų esminių vertybių, išskyrus indi
vido teises, atžvilgiu. Tada ir minėtus
Vašingtono sutarties teiginius doram
eur op ieč iui įprasm int ų vien int el ė
vertybinė paskata – individo teisių
gynimas. Tačiau tokiam dariniui kaip
NATO tai gresia progresuojančiu pa
ralyžiumi, nes vertybinis neutralumas
prieštarautų jo prigimčiai, nemąsto
mai be normatyvinės perskyros tarp
gėrio ir blogio, draugo ir priešo.
Hitlerio laikus šiame kontekste mi
nėjau prisimindamas Veimaro libera
liąją demokratiją, kuri, prieš tapdama
Trečiuoju Reichu, buvo persmelkta ES
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ideo l og ij ą prim en anč io vert yb išk ai
neutralaus, normatyvinių perskyrų
vengiančio, pragmatiško, t. y. abejingo
tiesai ir todėl, kaip vėliau paaiškėjo,
politinei savigynai netinkamo mąs
tymo. Kaip sakė Lewisas Mumfordas
apie prieškario liberalus: „Jų daltoniz
mas moralinių vertybių atžvilgiu su
teikia galimybę naudotis jų politiniu
silpnumu. Jie neskiria civilizacijos
nuo barbarizmo. [...] Tai toji sandūra,
kurioje pragmatiškasis liberalas akis
į akį susitinka su fašistu. Kad ir kaip
pastarasis jį niekintų, yra daugybė
įrodymų, kad susidūręs akis į akį su
fašizmu liberalas tiesiog neranda žo
džių jam pasmerkti. Šis nesugebėjimas
pripažinti blogį blogiu fatališkai vėlino
pasaulio reakciją į barbarizmą“ (Faith
for Living, 1940).
Šiand ien ė eur op ieč ių rea kc ij a į
barbarizmą irgi kartais byloja apie
daltoniško mąstymo tęstinumą. Kai
Bus has  kalba apie „blog io ašį“, jie
dar mažiau linkę laikyti blogį blogiu
ir skirti civilizaciją nuo barbarizmo
negu tada, kai Ronaldas Reaganas
pavadino SSRS „blogio imperija“. JAV
net teko atsakinėti į pastabas iš kito
Atlanto kranto dėl neva „nesupran
tamų“ Busho žodžių apie „blogio ašį“.
JAV diplomatės paaiškinimas, kad šie
žodžiai buvo skirti juos suprantančiai
amerikiečių auditorijai, nuskambėjo
kaip mand ag us siūl ym as tol er uot i
teiginio „juoda yra juoda“ teisingu
mo pripažinimą kaip JAV kultūrinę
ypatybę. Beje, ir Kuboje europiečiai
piktai bado pirštais ne į Fidelio Castro
režimą, o į amerikiečius, neva pažeidi
nėjančius Al Quaedos teroristų teises
Gvantanamo bazėje. Taigi Europa jau
iš peties mojuoja ir manipuliuoja savo
naujos tapatybės vėliava – individo
teisėmis, o vienas vėliavnešių – Vo
kiet ijos užs ien io reik al ų min istr as
Joschka Fischeris – patetiškai rėžia
ore sklandančią frazę: „Amerika mums
nenurodinės“.
Galima, aišku, manyti, kad dabarti
nė įtampa tarp dviejų Atlanto krantų
yra ne tik JAV ir Europos atitolimo,
bet ir ideologinių skirtumų tarp kai
riųjų ir dešiniųjų (Bushas versus Clin

tonas/Blairas/Schroederis) padarinys.
Tačiau ne tai svarbiausia. Kur kas
didesnę reikšmę turi ta aplinkybė,
kad, laimėję Šaltąjį karą, Vakarai, t.
y. NATO valstybės, neteko neigiamo
orientyro – žinomo priešo, o teigiamas
orientyras, t. y. jų bendros vertybės
ir istorinis paveldas, laipsniškai ėmė
blankti ir nykti margoje skirtingų aiš
kinimų šviesoje. Kitaip tariant, viskas 
buvo gerai ir Vakarai atrodė vieningi,
kol žinota, nuo ko reikia gintis;  kai
išnyko akivaizdus „nuo ko gintis“ ir
liko tik kontroversiškas „ką ginti“,
Vakarų vertybinio integralumo klau
simas tapo vienu svarbiausių NATO
būklei diagnozuoti.
NATO vertybinio paralyžiaus grės
mę, kaip ir europiečių karinį atsiliki
mą, labai išryškino rugsėjo 11-oji. Kai
Italijos ministras pirmininkas Silvio
Berlusconi po teroro išpuolių Niujorke
ir Vašingtone drįso prabilti apie Vaka
rų vertybių pranašumus prieš Rytų,
jį tuoj užsipuolė „politiškai korektiš
ki“ pakantumo fanatikai ir privertė
teisintis. Šis incidentas atskleidžia
prob lem os esm ę: kuo tur ės remt is
Vakarų civilizacijos vertybes ir inte
resus ginsiantis europietis, jeigu jam
bus draudžiama tikėti jos pranašumu?
Kuo bus grindžiamas Europos pilietiš
kumas, jeigu tokių kaip Rumelinas pi
lietybės vizija taps tikrove? Atsakymų
nėra, tik kirba miglota nuojauta, kad
europiečiams artimiausiu metu gali
tekti atsiprašyti už Maratono mūšį,
sugriautą Kartaginą ir, žinoma, už
Rekonkistą.
Svarbiausia politinio korektiškumo
pamoka, kurią, matyt, teks išmokti
būs im aj am Eur op os pil ieč iui, bus
geb ėj im as „kor ekt išk ai“ menk int i
savo civilizacijos paveldą, maloniai
toleruoti tuos, kurie menkins jį neko
rektiškai, pataikauti svetimų dievų
garbintojams ir lojaliai puoselėti save
tokį. Šiuo atžvilgiu net savikritika lo
giškai reikštų nusižengimą politinio
korektiškumo kanonui. Nietzsche’s Za
ratustra panašiai sakė apie paskutinįjį
žmogų: „O, varge! Artinasi metas, kada
žmogus, paniekintas labiausiai, patsai
savęs nebepajėgs jau niekint“.
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Pasaulis nedera Kašmyrui
Egidijus Vareikis

Po rugsėjo 11-osios teroro aktų pra
dėtas karas Afganistane turi aiškų
planą – žinoma, kaip jis turi baigtis,
tikima, kad baigsis netrukus. Tačiau
Afganistano operacijos planuotojai,
sujudinę Azijos geopolitinę erdvę, su
kėlė ir neplanuotų šalutinių reakcijų.
Atrodo, kad palyginti nedidelio karo
Afg an ist an e kib irkšt ys gal i įžiebt i
daug rimtesnį konfliktą, kuriame daly
vauja dvi naujos ir nelabai atsakingos
branduolinės valstybės: šiandien In
dijos ir Pakistano pasienyje sutelkta
apie milijoną karių...
Kiekvienas tarpvalstybinis ar etni
nis konfliktas turi savo istoriją, kurią
nuo neatmenamų laikų konfliktuo
jančios pusės interpretuoja skirtin
gai. Skirtingai istoriją mato ne vien
lietuviai su baltarusiais ar lenkais
– jie dėl istorijos kariauti nesirengia.
Balkanų tautos, žydai ir arabai jau
tapo istorijos belaisviais ir jų konflik
tas nesibaigs, kol žydai su arabais liks
tokie belaisviai. Pakistano valstybei
pradžią davė jos ideologo, įkūrėjo ir
prez id ent o Muchame do Ali Džina
principas, kad hinduistai turi gyventi
Indijoje, o musulmonai... Pakistane.
Be šio principo nebūtų Pakistano vals
tybės, tačiau būtent Kašmyro atveju
principas nebuvo įgyvendintas. Nebu
vo įgyvendintas atmintinais 1947 m.,
toks lieka ir šiandien.
Šiuolaikiniams politikos pragmati
kams Kašmyro vertė gali pasirodyti
abej ot in a – tai kaln uot as reg ion as
su menkai išvystyta infrastruktūra,
Indijai – toli nuo sostinės ir ekonomi
kos bei prekybos centrų, Pakistanui
Kašm yr as „arč iau“ – Isl am ab ad as,
Rav alp ind is ir kit os agl om er ac ij os
geografiškai kalnuotam regionui ar
timi, bet tik Vakarinė Kašmyro dalis
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(Pakistano oficialiai vadinama Azad
Kashmir – Laisvasis Kašmyras) kiek
tankiau apgyventa. Galima prisiminti
gamtos grožio garbintojus, pvz., žino
mą sanskritu rašiusį praeities poetą
Kalidą, kartojusį, jog tai vieta, „nuo
stabesnė už Rojų“. Istorikas Kalhanas
jį vadino „geriausia“ Himalajų vieta,
kur „saul ė švieč ia švel
niai“... Tač iau ar grož is
vertas karo, galiausiai ar
jis gali sukurti kokį nors
biznį, išskyrus turizmą,
šiame regione ne kiekvie
nam ir prieinamą?
Seniausia fiksuota istori
ja byloja, kad nei islamas,
nei hinduizmas nėra čia kokia nors
amžina ir nepamainoma vertybė. III
a. pr. Kr. imperatorius Ašoka čia įvedė
budizmą, o daugiau kaip po tūkstančio
metų – IX a. – Kašmyro regionas mini
mas kaip indų kultūros centras.
Tai istorija Indijos „naudai“. Tačiau...
yra ir pakistanietiška jos dalis. Ji kur
kas preciziškesnė ir byloja, kad 1346
m. regioną nukariavo ir islamizavo mu
sulmonai. Istorijos būta įvairiaspalvės
– 1587–1752 m. laikotarpis vadinamas
taikos ir tvarkos periodu, vėliau buvo
„tamsybės amžius“ (1752–1819), kai
teritoriją valdė afganiškos kilmės di
nastija. 1819 m. kraštą aneksavo sikhų
kilmės Pendžabo valdovai. Būtent sik
hų tikėjimą išpažįstantys maharadžos
sukūrė šiuolaikinę Džamaus ir Kaš
myro valstybę, jei jau galima ją taip
vadinti. O vadinti tikriausiai galima,
nes Britų Indijoje ji išlaikė santykinai
didelę autonomiją, kaip, beje, ir ne vie
na kita teritorija. Čia reikia priminti,
kad Indija niekados nebuvo vieninga –
nei iki britų, nei jiems paliekant valdas
Pietų Azijoje.

Indija ir Pakistanas yra naujos vals
tybės, tad jos neturi kokios nors teisės
į ilgą istoriją – tiesiog apeliuoti galima
į dabartį. Indija – Gandžio vizijos pro
duktas, Pakistanas – įrodymas, kad
priklausomybė religijai gali, kai to
norima, virsti tautiškumu. Indijos ir
Pakistano atveju Kašmyro priklauso
mybė vienai ar kitai šaliai
yra pat ies šių valst yb ių
egzistavimo pagrindo da
lis. Abi šalys, atsisakiusios
savo tvirtos pozicijos Kaš
myro klausimu, pakerta
savo valstybingumo šak
nis, kad ang i nei vien a,
nei kit a nėr a kaip nors
etniškai ar istoriškai vienalytė.
Konf likt o sand ar a pap rast a, kai
kada net laikoma chrestomatine. Kaš
myras tiesiog pasielgė ne taip, kaip
buv o sum an yt a pok ol on ij in ė Brit ų
Indijos lemtis. Indijos ir Pakistano
nepriklausomybė formaliai paskelbta
1947 m. rugpjūčio 15 d., nenustačius
gal ut in ės abiej ų valst yb ių sien os.
Maharadža Hari Singas nutarė pa
sir aš yt i pris ij ung im o prie Ind ij os
aktą, ir formaliai tų pat metų spalio
27 d. Kašmyras tapo Indijos dalimi.
Apie slaptuosius maharadžos planus
ilgainiui sukurti nepriklausomą Kaš
myrą spekuliacijų netrūksta, tačiau
formaliai musulmoniškam Kašmyrui
tapus Indijos dalimi, Pakistanas tai
laikė susitarimo dėl dviejų valstybių
kūrimo pažeidimu. Jau po kelių mėne
sių – 1948 m. sausį – kilo karas, kurio
pasekmės – Kašmyro padalijimas ge
rai žinoma „ugnies nutraukimo linija“,
kuri dar ir šiandien yra įdomi politinė
realija. Antrasis karas dėl Kašmyro
kilo 1965 m., tačiau geografinių re
alijų iš esmės nepakeitė. Svarbu gal
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vienas pasaulis
tik tai, kad 1966 m. Taškento sutar
timi abi šalys nutarė nenaudoti jėgos,
sprendžiant šia problemą. Jų garbei
reikia pasakyti, kad išties nenaudojo,
nepaisant didelių pagundų.
Iki šios dienos pasaulio ir regionų
žemėlapiai aptariamu klausimu ski
riasi viena detale – vieni „pripažįsta“
Kašmyrą Indijai ir ugnies nutraukimo
(vėliau – kontrolės) liniją vaizduoja
punktyru Indijos teritorijoje, kiti ją
laiko valstybės siena. Dar kiti (tiesa,
tokių labai nedaug) „priskiria“ Kašmy
rą Pakistanui. Taigi Kašmyro šiandien
politiškai nėra, nors žinynuose ir sako
ma, kad tai apie 222 000 km2 teritorija.
Nepriklausoma valstybe jis netapo,
Indijoje taip pat neliko, neprisijungė
prie islamiško Pakistano: Laisvasis
Kašmyras – tai tik tikrojo Kašmyro
parodija. Maža to, 1962 m. šiaurvaka
rinę teritorijos dalį ėmė kontroliuoti
Kinija. Aksai Chin – tai kalnuotas ir
beveik neapgyventas regionas – dėl
jo iš esmės ir nekonfliktuojama, tačiau
formali problema lieka.
Viena iš amžinųjų politikos proble
mų yra ta, kad beveik niekada spe
cialiai nedaroma laikinų sprendimų.
Veikiau atvirkščiai – manoma, kad jie
bus amžini. Indija ir Pakistanas turėjo
būti galutinis sprendimas. Realiai jis
tapo laikinu, o tai reiškia veikiau ne
baigtą politikos biznį. Pasaulio istorija
rodo, kad bet kokie sprendimai, bet
kokia pasaulio tvarka nėra „gryna“ –
nestinga jai netinkamų reiškinių, jos
nesilaikančių elementų ar tiesiog iš
principo tos tvarkos kontekste neiš
sprendžiamų problemų.
Septintame dešimtmetyje ėmė da
rytis bev eik aišk u, kad ger iaus ias
sprendimas yra... jo nebuvimas, ugnies
nutraukimo linija beveik patenkino abi
šalis, supratusias, kad galutinis spren
dimas patenkins tik vieną. Tuomet
abi suprato, kad Kašmyras „netelpa“
į pasaulio tvarką, pobritinę Indiją, ir
geriausia laukti, kol kas nors pasikeis,
kol Indija ir Pakistanas taps kitokie.
Visos kitos alternatyvos – tai karas.
Indija guodė save tuo, kad didžiuma
pasaulio vis dėlto pripažįsta Kašmyrą
Indijos dalimi. Pakist anas jaučiasi
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tvirtai ir reikalauja piliečių valios iš
raiškos, t. y. referendumo, nors žino,
kad to nebus. Indija taip pat „gerbia“
demokratiją, sutinka su referendumu,
bet tik po to, kai Pakistanas paliks
okup uot as ter it or ij as, nes ref er en
dum ai okup ac ij os sąl yg om is neg a
limi. Indija žino, kad Pakistanas to
nedarys. Svarbu pabrėžti, kad joks
demokratinis sprendimas čia neįma
nomas – politiniai principai ir valsty
bių būties pagrindai rimtesni už bet
kokias demokratijas.
Tokia „konservuoto konflikto“ situa
cija išsilaikė iki paskutinio praėjusio
amžiaus dešimtmečio.
Kodėl tad dabar atsirado prielaidos
karui? Kodėl Kašmyras iš pamirštų
konfliktų sąrašo persikėlė į potencia
liai pavojingų? Formali priežastis – tai
nedidelių teroristinių grupių veikla –
neva dvi organizacijos: Jaish-e-Mo
hammad ir Lashkar-e-Taiba, esančios
Pakistane, atsakingos už parlamento
užpuolimą Delyje 2001 m. gruodžio
13 d., kai savižudžių atakos metu žuvo
14 žmonių. Žmonių žūdavo ir anksčiau,
ir kur kas daugiau, tačiau nemanyta,
kad tai kas nors ypatinga.
Taip įvyko todėl, kad regione atsi
rado naujų politinių ir geopolitinių
veiksnių.
Vienas jų – branduolinis ginklas,
kurį pastaraisiais metais įsigijo abi
šalys. Indijos ir Pakistano branduo
linės programos žinotos jau seniai ir
jau laikytos potencialiai pavojingomis.
Ir visų pirma dėl to, kad, kitaip negu
„normalios“ branduolinės valstybės,
min ėt ą ginklą tur inč ios atg ras ym o
reikmėms, Indija ir Pakistanas jį rim
tai gali panaudoti lokaliame kare. Abi
šalys turi tris vadinamuosius bazinius
elementus branduoliniam ginklui įgy
ti ir turėti: pakankamai substancijos
ginklo gamybai, jo pernešimo priemo
nių ir politinės valios branduoliniam
ginklavimuisi.
Visoje branduolinio ginklo byloje
džiuginti gali vienas dalykas – ginklą
turi abi šalys, taigi esama pusiausvy
ros, atg ras anč ios nuo mint ies apie
greit ą perg al ę ir sul aik anč ios nuo
branduolinio ginklo naudojimo.

Dabartinis santykių paaštrėjimas
ypač susijęs su Afganistanu. Karas
prieš Talibano režimą ir Osamą bin
Ladeną sujaukė tegu ir trapią pusiau
svyrą tarp abiejų šalių.
Afg an ist an as Pak ist an ui yra ir
problema, ir šansas. Viena vertus, tai
šansas legalizuoti prezidento Pervezo
Mušarafo valdymą. Žinia, šis politikas
atėjo į prezidento postą perversmo ke
liu, tad pripažinti jį nebuvo malonu net
amžiniems Pakistano sąjungininkams.
Prezidentas Mušarafas, paremdamas
amerikiečius, rizikavo – mat talibai
susiję su islamu kaip ideologija, o su
ta pačia ideologija savo egzistavimą
sieja ir Pakistanas. Nuo pat 1999 m.
perv ers mo prez id ent as tur ėj o leg i
timacijos problemų, dabar jų beveik
neliko.
Vis dėlto Mušarafas pirmąjį laimėji
mą pasiekė labai mažai tepralaimėda
mas – šiek tiek pralaimėjo viduje, bet
laimėjo prieš Indiją. Šiai būtų paranku
remti amerikiečius, jei to nebūtų daręs
Pakistanas, bet ne taip palanku, kai
tai daro didžiausias Indijos Respub
likos priešas.
Ar karas labai tikėtinas?
Par ad oks as, tač iau abi šal ys čia
siekia ne teritoriją ginti ar iškovoti,
o veikiau išsaugoti garbę. Labiausiai
čia tiktų tiesiog nervų karas, neper
augantis į ginkluotą bataliją. Panašu,
kad taip ir įvyks.
Juk bet koks sprendimas yra kon
fliktinis, kokių pasaulyje jau gausiai
būta, tiesiog tai natūralu pasauliui –
tiesą sakant, amžiams niekada niekas
nebuvo išspręsta...
Kašm yr ui aps is pręst i iš princ ip o
negalima, nes neapsisprendė ir kiti
Indijos regionai. Politikams, vis dar
svajojantiems apie finalité politique,
teks ir šį kartą susitaikyti su mintimi,
kad ne visi politikos klausimai išspren
džiami ir pasibaigus Šaltajam karui.
Tiesiog dabartinė pasaulio gyvensena
vis dar Kašmyrui netinka, problema
neišsprendžiama dabartinės pasaulio
tvarkos kontekste. Tačiau ar galima
šiandien kalbėti apie popakistanišką
ir poindišką pasaulį? Tikriausiai ge
rokai per anksti.
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knygos
Andrijauskas, Antanas, Lygina
moji civilizacijos idėjų istorija, Vilnius:
Vilniaus dailės akademijos leidykla,
2001, 628 p.
Tai, autoriaus žodžiais tariant,
„Lietuvos ir užsienio literatūroje yra
vienas pirmųjų veikalų, kuriame [...]
kompleksiškai tyrinėjamos sudėtingos
[...] istorinės civilizacijos idėjos trans
formacijos ir dabartinės civilizacinės
komparatyvistikos aktualijos“. Kaip
ir ankstesnių knygų įvaduose, kukliai suminėjęs savo titaniškomis pa
stangomis Lietuvos kult ūros labui
nuverstus kalnus ir užliejęs galybe
skambių pavardžių, kultūros mokslų
metras įtraukia skaitytoją į kerintį
civilizacijų dialogą. Neįgudusi klausy
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, Jonas, Lietuva ir pasaulis. Istorijos
vadovėlis 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 dialogą. Pastanga
regėti Lietuvos praeities įvykius Europos raidos kontekste 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,
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2001, 346 p.
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Memuarinėje knygoje atskleista pra
ėjusio amžiaus ketvirto dešimtmečio
kultūros panorama, kurią stebėdamas
gali pasijusti Vienos antikvariate
vartąs storą nuotraukų albumą. Su
nerimu skaitomi laikraščiai (Vokie
tiją jau valdo „vyriškis su neišta
riam a pavarde“) ir kartu gėrimasi
muzika, literatūros eksperimentais,
froidizmu ir spiritizmu. Veikiantys asmenys pristatomi kaip genijai ir keis
tuoliai, stebinę ypatinga laikysena,
įpročiais ar bendravimo būdu. Datos
ar įvykiai retokai tikslinami (knyga
išleista praslinkus pusšimčiui metų
nuo aprašomos epochos), svarbiausia
pati atmosfera, klestėjusi Austrijos
metropolyje – savotiškame modernizmo inkubatoriuje.
Manfredas Žvirgždas
Duncker, Patricia, Haliucinuojan
tis Foucault, iš anglų k. vertė Violeta
Tauragienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2002, 206 p.
Romanas, galintis tapti lemtingu
Jums apsisprendžiant daugiau roma
nų neskaityti. Jis skleidžia pigių
šiuolaikiškų žodinių svaigalų bangas,
sudarytas iš beribės traukos visokioms
„kitoniškumo“ perversijoms, Foucault
biografijai, aistringo kūrybiškumo
tapatinimo su homoseksual umu,
kelių kuriančio žmogaus magin io
išskirtinumo mito variacijų. Šio haliucinogeninio narkotiko elementus jungia kūniškai jaučiama neaprėpiama
multiseksualinė rašytojos, aprašančios
rašytojo homoseksualo ir jo tyrinėtojo
heteroseksualo ryšius, meilė sau. Veikiau pykina, o ne svaigina.
Tomas Daugirdas
Gimbutienė, Marija, Laimos paly
tėta: straipsniai ir kt., sud. Austėja Ika
maitė, Vilnius:Scena, 2002, 231 p.
„Būtent ši moteris sukūrė paskutinį
XX amžiaus mitą“ (iš V. Daujotytės

pratarmės). Žavių to mito apie idilišką
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
šviesa II: Klajonės po kalnus, Vilnius:
Dharma, 2001, 352 p.
Antroje žinomo rašytojo ir keliautojo
trilogijos dalyje gvildenama amžina
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 tradicijos interpretacija, o kaip fil osofinė
vakariečio išgyvenimų kalnuotame
Rytų peizaže refleksija. Poetišk os
autoriaus įžvalgos darniai susipina
su išbandymų, kuriuos kaln uose
patyrė Lietuvos ir pasaulio alpinistai,
aprašymais.
Naglis Kardelis
Ozolas, Romualdas, 2001-ieji, Lie
tuva. Politinis metų portretas, Vilnius:
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 tikrųjų
tai paties Ozolo veidas, iškreiptas
beribio skausmo dėl globalizmo (p. 64),
Williams (p. 73), JAV dominav imo
pasaulyje (p. 103), vergiškos Lietuvos
dvasios (p. 21), prasigėrusio kaimo
(p. 29), Europos Sąjungos (p. 83), V.
Landsbergio ir jo mokytojoV. Lenino
(p. 47). Taip pat dėl komunizmo kaip
krikščionybės sekuliarinės transformacijos (p. 62), neopolonizacij os ir
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knygos
nutautinimo pozicijos (p. 118), dėl
rusų kultūroje atsigaunančios gied
ros dvasios (p. 22) ir net dėl to, kad
žemaičiai, dzūkai, aukštaičiai, suval
kiečiai ir mažlietuviai dar nepakilo už
Lietuvos atkūrimą (p. 148). Vienišo 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
minties blyksniais. Graikiška antraš
tė paaiškinta knygos gale. O ką žymi
skaičius (1) knygos nugarėlėje, galima
spėlioti: eseistikos dvitomio ar naujos
serijos tomą? Antru atveju neaiškūs
publikuojamų esė atrankos krite
rijai. Tai netrukdys rašantiems moks
linį darbą tirti, kuo autorius papildė
pagrindiniuose veikaluose skelbtas
teorijas. Kiti turės progą pasidomėti
pikantiškesniais dalykais: apie musės
akiplėšiškumą, vaško figūrų keliamą
siaubą ir pan. Leidinys nėra moksli
nis, tad skaitytinas patogiai įsitaisius
sofos kampe.
Dalia Zabielaitė
Šiaudinis, Vytautas, Vilniaus
maldos namai, Vilnius: Diemedžio
leidykla, 2001, 160 p.
Keistos struktūros knygelė-albu
mėlis, kurio nuotraukos nepasižymi
nei originalumu, nei prasmingumu,
nei kokybe. Žinios apie maldos namus
surašytos negrabiai, be jokios sistemingos atrankos. Autoriaus erudiciją
liudija literatūros sąrašas, o žinių
patikimumą, be kita ko, garantuoja ir
pasitelktos „Lietuvos ryto“, „Lietuvos
aido“, „Dienos“ publikacijos. Albumėlį
autorius skiria „paprastam skaitytojui
kaip pažintinę medžiagą apie Vilniaus
bažnyčias ir kitas šventyklas“. 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
principų, aprūpinta rodykle, įvadiniu
T. Venclovos straipsniu ir sudarytojo
pastabomis, ja bus labai sunku naudo
tis net ir geranoriškiausiam skaityto
jui. Apimtis aiškiai per didelė, tekstai
(1975–1998 m.) sąmoning ai (ir be
reikalo) neredaguoti bei chaotiškai
sugrūsti. Šalia išliekamąją vertę
turinčių fundamentalių studijų (p.
377–392) čia rasime ir vienadienių
aktual ijų prisodrintų paskaitų,
pateiktų in lingua orali vulgari (p.
186–198), ir ištisą keistos kompozi
cijos knygelę (London: Nida, 1980, p.
204–268), ir pluoštelį autoriaus įžval
gą ar naivumą liudijančių interviu.
Nerijus Šepetys
Vaičiūnaitė, Judita, Skersgatvių
šešėliais aš ateisiu, sud. Rasa Pra
ninskienė, Vilnius: Žuvėdra, 2002,
129 p., iliustr. (ser. Šimtas gražiausių
eilėraščių)
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
riboja meilės tematika, o bandymai
suromansinant padaryti ją komerciš
kesnę tik suplokština knygos turinį.
Beje, stebina šriftų įvairovė bei kai
kurios nuotraukos be parašo.
Rima Malickaitė

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, kuriometu
klojamas savitas lietuvio Europos
atradimo ir savęs atradimo Europoje
kelias. Į Europą siūlo žvelgti ne vien
kaip į geografinį, geopolitinį, bet ir
kaip į emociopolitinį vienetą. Rimtas
problem as kelia bei jas argumentuotai aptaria žaismingu eseistiniu
stiliumi. Tačiau knyga, nuostabi savo
dvasia, atstumia sudark ytu kūnu.
Amputuotos būtiniausios išnašos bei
šaltinių nuorodos. Ji ištatuiruota sunkiai suprantamomis iliustracijomis,
padažyta neskoningomis antraštėmis,
kai kurių raidžių išryškintais padidi
nimais, kontūruojančiais paragrafų
perskyrų brūkšniais bei sąvokų pa
tams inimais. Ataidi ne viliojantis
kvietimas nuotykiui, o klaiki merdin
čio dinozauro dejonė.
Nerija Putinaitė
Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio
Kauno dekanato vizitacija 1782, par.
Vytautas Jogėla, Vilnius: Katalikų
akademija, 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 pradžiugins ne
vieną lituanistą. Bėda tik, kad vertėjas
nekart klysta, o bažnyčių bibliotekėlių
katalogai perrašyti ir išverstitaip, jog
gali būti rodomi studentams kaip tekstologinio nevalyvumo pavyzdžiai.

Vareikis, Egidijus, Dinozaurėjanti

Vytautas Ališauskas

Aptariamas knygas parūpina „Akademinė knyga“ (Universiteto g. 4, Vilnius)
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laiškai ir atsiliepimai
Kauno arkivyskupo Sigito Tam
kevičiaus kreipimasis į laikraščio
„XXI amžius“ redakciją
2002 m. vasario 12 d.
Šiandien daug kas temdo Bažny
čios ir Lietuvos dangų, ypač nerami
na nesutarimai ir priešiškumai tarp
pavienių žmonių ar jų grupių. Kata
likiškoje žiniasklaidoje kartkartėmis
pasirodantys vieni kitų kaltinimai ir
įtarinėjimai negali nekelti nerimo ne
tik ganytojams, bet ir visiems, ku
riems rūpi Bažnyčia. Pastaruoju metu
kaltinimų pasirodė labai daug, todėl
atsirado reikalas atidžiau pažvelgti,
paanalizuoti ir įvertinti įvykius.
Nes en iai krikšč ion išk os mint ies,
kultūros ir visuomenės laikraštis „XXI
amžius“ paminėjo 1000-ąjį numerį. Gi
męs drauge su į laisvę kylančia Bažny
čia ir Lietuva, „XXI amžius“ išsiskyrė
iš kitų laikraščių tuo, kad plačiai rašė
religinėmis ir tautinėmis temomis, pa
sakojo apie visuotinės Bažnyčios, para
pijų, kunigų ir pasauliečių tikinčiųjų
veiklą, aprašinėjo ne kriminalus, bet
dorų žmonių pozityvius darbus. Šito
kią kryptį pasirinkusiam laikraščiui
nebuvo lemta išaugti iki didelių tiražų
ne vien dėl to, jog dauguma žmonių
labiau mėgsta sensacijas, bet ir dėl
to, kad buvo nepakankamai kunigų
ir tikinčiųjų remiamas. Apgailėtina,
bet laikraščio neparėmė net oficialūs
valdžios fondai. Tik pavienių žmonių
auk om is rem iam as „XXI amž ius“
sugebėjo ne tik išsilaikyti, bet augo
savo apimtimi ir kokybe. Savo ruožtu
kiek pajėgdamas bandžiau šį laikraštį
paremti. Laikraštis „XXI amžius“ dėl
lėšų ir kvalifikuotų katalikų žurnalistų
stygiaus negalėjo patenkinti daugu
mos katalikų lūkesčių, todėl Vyskupų
konferencija leido laikraščiui vadintis
ne kat al ik išk u, bet krikšč ion išk os
krypties. Susitikdamas su redakcijos
darb uotoj ais, nep ral eisd av au pro
gos priminti, kad, laikydamas save
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krikščion išk os krypt ies laikr ašč iu,
„XXI amžius“ turėtų vengti tokio sti
liaus, dėl kurio kritikuojami valdžios
žmon ės ar polit ik ai jaust ųs i žem i
nami, kad laikraštis netaptų kokios
nors siauros žmonių grupės politinių
idėjų skleidėju, bet iš krikščioniškų
pozicijų vertintų visa, su kuo susiduria
tikintys Lietuvos žmonės. Buvau giliai
įsitikinęs, kad krikščioniškos krypties
laikr ašt is tur i kalb ėt i pol it in ėm is
temomis, kovoti prieš blogį, visada
sakyti tiesą, tačiau sykiu net ir opo
nentų atžvilgiu išlaikyti krikščionišką
pagarbą. Kadangi Bažnyčios oponentai
„XXI amžių“ kartais tapatina su pačios
Bažnyčios pozicija, šio laikraščio tonas
turėtų būti itin krikščioniškas. Turiu
apgailestauti, kad laikraščiui „XXI
amžius“ ne visuose straipsniuose, ypač
politiniuose, pasisekdavo šitai padary
ti, ir dar yra dalykų, kur galima siekti
brandos. Tikiu, kad šita linkme „XXI
amžius“ padarys reikiamą pažangą,
juolab kad jau dabar šia kryptimi yra
žengti pirmieji žingsniai.
Kaun o ark iv ysk up o inic iat yv a
1998 m. buvo įkurta Katalikų inter
neto tarnyba (KIT). Tai buvo atsilie
pimas į XX a. pabaigos internetinės
revoliucijos iššūkį. Džiaugiausi paro
dyta iniciatyva, kuri gražiai susišaukė
su Šventojo Tėvo raginimu internetą
panaudoti evangelizacijai, ir laiminau
pradėtą darbą. KIT kūrė svetaines
vyskupijoms, parapijoms ir katalikiš
koms organizacijoms, daugelį svarbių
Bažn yč ios dok um ent ų pad ar ė pri
einamus lietuviškai skaitantiesiems
visame pasaulyje. Ruošiantis Kauno
ark iv ysk up ij os 75 met ų jub il iej ui,
Organizacinis komitetas pasiūlė su
rengti internetinį sielovados forumą,
kuriame visi norintieji galėtų siūlyti
tem as ir par eikšt i sav o nuom on es
įvairiais sielovados klausimais. Pa
laiminau uolių Bažnyčios darbininkų
gerą iniciatyvą, ir forumas pradėjo
veikti. Visi bent ką nors žinantieji apie
internetą supranta, jog jame galima

kalbėti anonimiškai, todėl internetas
teikia galimybę viešai reikšti ne tik
savo teisingas bei pagarbias, bet ir
neteisingas nuomones.
KIT forumo dalyviai galėjo laisvai
siūlyti temas, todėl buvo kalbama ir
apie katalikišką žiniasklaidą, ypač
apie Kaune leidžiamą laikraštį „XXI
amžius“. Neabejoju pasiūliusiųjų in
ternetiniame forume kalbėti apie ka
talikiškąžiniasklaidą geranoriškumu
ir siek im u pad ėt i laikr ašč iui „XXI
amžius“ augti ir būti priimtinam ne
tik vyresnio amžiaus tikintiesiems,
bet ir plačiai katalikiškai visuomenei.
Internetiniame forume laikraščio „XXI
amžius“ adresu buvo pasakyta gerų
žodžių, bet dar daugiau aštrios, kar
tais net perdėtos kritikos. Nereikėtų
stebėtis kritiškais pasisakymais, nes
internete tenka išklausyti ne tik pa
gyrimus, bet ir kritiką, kurią išsako
draugai ir net priešai.  
Labai apgailestauju, kad laikraščio
„XXI amž ius“ red akc ij a nea ts kyr ė
forumo organizatorių nuo jo dalyvių,
tarp kurių visada gali būti ne tik drau
gų, bet ir Bažnyčios oponentų, ir kelis
kartus apkaltino Katalikų interneto
tarnybą kaip sąmoningai norėjusią
sužlugdyti katalikišką laikraštį. Su
didele širdgėla skaičiau neetiškus ir
neteisingus įtarinėjimus, skirtus ge
riausiems žmonėms, dirbantiems ar
kivyskupijos sielovadinėje tarnyboje.
Nepaisydamas tokios reakcijos, tikiu,
kad laikraštis „XXI amžius“ ateityje
sugebės krikščioniškai reaguoti į virtu
alaus pasaulio iššūkius, nes tikintiems
žmonėms atstovaujančio laikraščio
pikta reakcija nekelia jo autoriteto ir
kenkia Bažnyčios misijai.
Šventasis Tėvas paragino internetą
panaudoti evangelizacijai, todėl besi
rūpinantiems atsiliepti į šį raginimą
reikia ruoštis internetiniame pasau
lyje dalyvauti taip, kad savo oponen
tus pranoktume ne tik išmintingais
atsakymais, bet ir meile. Tokiu būdu
mes paliudysime, kad krikščioniška
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laiškai ir atsiliepimai
žin iaskl aid a tikr ai siek iam e žmo
nėms parodyti Kristaus veidą, ir jis
greičiau nušvis daugelio širdyse. Tai
ideali proga net į nedraugišką kritiką
atsakyti protingai bei krikščioniškai
ir taip laimėti žmones tiesai, o galbūt
net Bažnyčiai.
Su malda ir geriausiais linkėjimais.
Arkivysk. S. Tamkevičius

„Naujasis židinys“ egzistuoja, ne
paisant objektyvių aplinkybių
Egz istuoja, nep ais ant krizių, ap
linkos, fizinio, piniginio, idėjinio iš
sekimo, „Naujasis Židinys-Aidai“ vis
dar eina. Gilus, kandus, pats su giliu
atsakomojo kąsnio pėdsaku numeryje.
Intelektualiausias žurnalas Lietuvoje
– šį vardą jam reikėtų dalytis su „Kul
tūros barais“, o įdomiausiai skaitomo
žurnalo vardo iš NŽ-A nepaverši.
NŽ-A, 2002, Nr. 1–2, 72 p., tiražas
1000 egz., kaina 5 Lt. Prisistato reli
gijos, kultūros ir visuomenės gyveni
mo mėnraščiu. Tiražo neslepia, nes
įtaka jam nelygi. Viena vertus, jokios
apčiuopiamos, nes valdžių neverčia,
antra – žurnalą skaito pajėgiausi, in
telektualiausi, taigi ne Seimo nariai,
bent jau dabartinės daugumos.
Dal is spjaud yd am ies i, bet NŽ-A
skaito tikrasis elitas. Tas giluminis.
Ir mokslo, ir kultūros, politikos irgi.
Tas elitas, kuris nedaro jokios įtakos.
Nes neprieina prie varžtų, sklendžių,
vamzdžių ir t. t. Tačiau jis yra iš stubu
rinių gyvių. Ar tiesiog humanitarinis
tautiškas stuburas, kuris išlaiko lie
tuvišką sąžinę, intelektą, humorą tie
siog, kaip ir dera stuburinio stuburui,
viską vienydamas. Manau, Lietuvos
bėda ta, kad manoma – jei sąžinin
gas – tai juodai rimtas ir piktas; jei
protingas – tai nors ant kaktos kuolą
tašyk, nesubliuznys; jei turi humoro
jausmą – vadinasi, nekatalikas.
Politinė linija – dešinė, laikosi įsi
kandęs, bet ta dešiniosios pakraipos
rūšis, kuri protinga. Yra neprotinga
dešinė, ta, kuri šiame NŽ-A numeryje
iškando gabalą ir išsispausdino laišką,
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ūdijantį pačius NŽ-A. Tai toks „XXI
amžius“, specifinis laikraštis, kuris
įtaria, kad jo stilistikos gabalas gerai
žiūrėtųsi NŽ-A, ir grasina teismu, jei
to gabalo nebus. Mat – tik pamanyki
te – „XXI amžius“ buvo NŽ-A pusla
piuose pakibintas.
Už kritiką – taip, suprantama, bet
jei visi, kuriuos NŽ-A kabina metodiš
kai, duotų žurnalą į teismą, teismai
Lietuvoje žlugtų nuo perkrovų. NŽ-A
išrutuliojęs savo nuolatinėse apžvalgo
se, kas Lietuvoje kultūriškai ir politiš
kai dedasi, stiprų kritinės refleksijos
nerv ą, dar ant į žurn al ą dešin ios ios
intelektualinės refleksijos bastionu.
O refleksija turi būti kritiška. Šįsyk
– iš deš in ės, kat al ik ų int el ektua l ų
pozicijos, bet katalikiškumas ar in
telektualumas nėra specialiai pirštu
prikišamas; o dešinumas – akivaizdus,
kaip ir praktiškai jaučiamas JAV po
zicijų Vidurio Europos atžvilgiu adap
tavimas vietos sąlygoms (Kęstutis K.
Girnius, Virgis Valentinavičius), ir
gilios kritikos bei analizės pagrindas
yra: „o ką pasakys Amerika?“ Neper
lenkiu lazdos, ne toks jau nekaltas
šiuolaikiniame pasaulyje klausimas,
kaip ir anksčiau, būdavo: „o ką pasa
kys Politbiuras?“ Niekur nedingsi, mes
tas pozicijas turime analizuoti, tačiau
gaila, kad pagrindinės nuostatos nė
ra europocentrinės, išskyrus Egidi
jaus Vareikio apžvalgas, atliekamas
daug neutraliau, nepriklausomai. O
kad ang i vis išk as neutr al um as ne
įmanomas – daugiau iš europietiškos
krikščioniškos demokratijos pozicijų,
kurios artimesnės universalioms ver
tybėms ir gal yra vienintelė ateities
alternatyva, kuri mūsų identiteto ne
sutryptų. Ar bent jau trypdama sykiu
dar ir nesivalytų kojų.
NŽ-A svet im as abstr akt us, žmo
giškas, nepartinis humanizmas, nes
humanizmas yra kairiosios prigimties
ir griautų darnią kritikos iš dešinės
sist em ą. Sark azm as čia plūst a per
krašt us, toks stil ius, bet niek ad a
nepasakysi, kad kažkas nepastebėta
ar perlenkta. Logiškas, racionalus,
informatyvus, analitiškas, toks NŽ-A
yra. Politinės apžvalgos, nepaisant

pak raip os – profes ion al iaus ios ir
int el ekt ua l iaus ios Liet uv oj e, ir jos
ats ir anda būt ent NŽ-A, o ne dien
raščiuose. Ir analizė, ir prognozė, ir
ekonomika, ir kultūra, ir religija – vi
sur arba stipraus autoriteto ir didelio
įdirb io meistr ai, arb a stud ent išk o
amžiaus publika, jauni intelektua
lai, vardų nenusikalę, bet kalantys
būtent čia. NŽ-A, neperdedant, stip
riai prisidėjęs prie kai kurių jaunų
jų intelektualų ne tik formavimosi,
bet ir aps krit ai at(si)rad im o, – čia
ir save pridėčiau, jei atitikčiau bent
vieną kategoriją – jaunumo ar inte
lektualumo. Kita vertus, kai žurnalui
būdingą kritikos dozę entuziastingai
perima koks jaunėlis, neturintis nei
pat irt ies, nei komp et enc ijos užn u
gario, ir komentaruose ima važiuoti
grynuoju sarkazmu, kiek neskoninga.
Bet skaitytojui tai nebūtinai svarbu.
Apskritai šlamšto NŽ-A nespausdina
atkakliai.
Žurnalas atlieka stiprią, sąžiningą
intelektualinę atranką – tiek trumpose
knygų recenzijose (jei jau pasakyta,
kad knyga šlamštas, tai būna tiesa),
tiek autorių atrankoje, tiek politinių,
visuomeninių, jau ir ekonominių po
zic ij ų rea l ij os e atsij oj am a tai, kas
Lietuvos ateičiai turi vertės. Iš kokių
pozicijų tai atliekama, galų gale ne
svarbu, nes ir iš kairiosios analizės
pusės rezultatai dažniausiai adekva
tūs, tik niuansuotė minkštesnė.
Pag irt in as NŽ-A ryžt as išl aik yt i
literatūros skiltį, buvusią nuo pirmų
jų numerių. Ten poezija, apsakymai,
novelės; stiprus mokslinių publika
cij ų bag až as dar o jį ir hum an it ar i
nių mokslų žurnalu, nesibijančiu nei
kritikos, nei naujos minties. Labai
stiprus jis kultūros istorijoje ir pui
kioje skiltyje, kurią veda Palemonas
Drač iul a – puik us juod as hum or as
Lietuvos istorijos temomis, P. Dračiu
lai (tai nuo Dracula, Drakulos) puikiai
pažįstamomis. Nors publikacijų sėkmė
neabejotina, gerb. P. D. savo incognito
išlaiko, o galėtų ir apsireikšti.
Gintaras Beresnevičius
(Omni laikas, www.omni.lt)
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Palemono Dračiulos kalba,
kuri bus pasakyta gavus Nacionalinę premiją
Garbūs svečiai!
Ponai ir ponios!
Mieli bičiuliai!
Pradžioje buvo raidės. Įsižiūrėkime,
įsik laus yk im e, įsij ausk im e į liet u
viškas raides. Kiek jų daug, kokios
jos margos, įvairios, spalvotos! Kaip
jos kvepia, šildo, maitina! Jos visos
mūsų – su nosinėmis, paukščiukais,
brūkšneliais ir taškais. Bet viena rai
dė – ypatinga. Tai – didžioji „T“ raidė!
Kaip žmogus ištiestomis rankomis,
bandantis apglėbti žemės rutulį, sto
vintis tarp dangaus ir žemės! Ja pra
sideda du kiekvienam lietuviui šventi
žodžiai: „Tauta“ ir „Tėvynė“.
Tauta – tai ontologizuotas daikto
ir dvas ios kong lom er at as. Tok ioj e
plotm ėj e gal im e šnek ėt i tiek apie
negausią, tiek apie didelę tautą, nes
taut a nėr a nei min ia, nei žmon ių
masė. Tauta privalo įvykdyti priešstovėsenos situaciją. Tik tokiu būdu ji
gali identifikuotis, tapatintis su savo
sukurtu pasauliu, sąmonėje įdaiktinti
„Tėvynės“ sąvoką.
Neį steng iant įvykd yt i aukšč iau
minėtos situacijos, tirpstant ir nyks
tant objektyvaus autorizuoto pasaulio
riboms, tauta ima prarasti savastį, ji
skeldėja, dūžta, trupa. Tuomet tautos
kultūra kaip savasties išraiška ima
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drumztis, deformuotis. Tauta neiš
Bet yra ir kitas žodis, kiek tylesnis
veng iam ai prar and a dvas ing um ą.
ir maž esn is, trenk iant is tab ok a ir
Dabartinė mūsų situacija yra labai su
naminės raugu, tačiau toks pat jaukus
dėtinga. Mums vis kebliau įgyvendinti
ir šiltas – Tėvas. Negaliu pasakyti, ar
teorinę priešstatą savo sukurtiems
aš jį vaikystėje mylėjau, tačiau man
namams ir savo žemei, nes pasaulis
išvykstant studijuoti į Vilnių, mudu
išsiplėtė ligi begalybės. Kaip tada pa
pirm ą syk į stipr iai aps ik ab in om e.
vydu tiems, kurie turi sparnus. Taip
Viešpatie, koks platus ir gilus tada
ir norisi sušukti:
atrodė jo glėbys! Aš jutau, kaip kie
paukšti,
tai suauga mūsų giminės kamienai,
tu giedanti šukė
kaip treška mūsų žievės, kaip lūžta
per Tėvynės dangų.
bes ir aizg yd am os mūs ų šak os, kaip
Tėvynė! Koks didingas ir skambus
išsprogusiose ausyse peri paukščiai, o
žodis, gaudžiantis tarsi vario kupolas!
išbrinkusias kojas vilgo deginantys vėli
Aš atsimenu, kaip ji kvepiančiomis
nių lietūs. Tuomet aš išėjau, ir miesto
birželio naktimis iškeldavo mane savo
nasrai visam laikui pasiglemžė gie
rankų kryžiais iš molinio lopšio, pa
dančius mūsų vainikus, pievoje ištiš
siguldydavo ant savo išdžiū
kusį mėnulį ir vaismedžių la
vusių žvyrkelių, palenkdavo
pais uždengtas kaimo moteris.
vešl iais dob il ais suž ėl us ią
O štai dabar žinau, jog „T“
galv ą ir ilg ai ilg ai į man e
raide prasideda dar ir žodis
žiūrėdavo gedulingais akių
„tūkstantis“. Tačiau man jis
ežerynais. Po to prispausda
kažk oks nem iel as: saus as,
vo mano gležną kūnelį prie
sprangus, nutįses lyg prairusi
lauko rieduliais nubarstytos
kojinė. Užtat skaitmeninė šio
krūtinės ir, iš skausmo pra
žodžio išraiška yra nuostabi.
vėrusi apsamanojusį burnos
Ji turi tris „o“ raides. Apvalias
šulinį, graudžiai graudžiai
ir didingas. Kaip trys orbitos.
raudodavo. Iš jos tyvuliuo
Kaip trys pilnatys. Kaip trys
jančių akiduobių pasipildavo
pasauliai, iš kurių kiekviena
sidabro žuvys ir spindinčios
me telpa „Tauta“, „Tėvynė“ ir
žvaigždės.
„Tėvas“.
Iš tiesų... juokinga...
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