LAIŠKAS REDAKTORIUI
Darius Chmieliauskas

Sveikas mielas Redaktoriau,
prisikalbėjau!... – vienas žodis tebeurbia mano galvoje po to, kai taip švelniai,
bet nuožmiai, kaip tik geras Redaktorius tesugeba, tiesiog prispaudei mane
parašyti šį laišką...
Atsiprašau už nesantūrumą, bet meluočiau, jeigu sakyčiau, kad nelauktas
man buvo Tavasis „laiško“ pasiūlymas. Nežinau, kiek Tau žinoma mano meilė
tam Židiniui, kurio liepsnos, nors taip sunkiai pasiekiančios mūsų provincijos
centrą, man neleidžia užmigti iki pat paryčių, kol nesuspragsi beveik visos jo
malkos, o žarijos dar ilgai kaitina protą ir širdį... Užtat Tau bent truputį žinoma kita tos pačios širdies meilė vienai keistai bendruomenei, vardu „Tikėjimas
ir Šviesa“, tiksliau – protiškai neįgaliems asmenims bei jų artimiesiems. Todėl
jau senokai tyliai svajojau į Tavo kurstomo Židinio ugnį pažerti Dievo kvailelių nešamą iššūkį, o ir paties Jėzaus Kristaus vis man ramybės neduodančius
šūksnius, kuriuos romusis Dievo Motinos bičiulis Lukas pradeda, sakytum,
taip charizmiškai:
Tuomet jis pradžiugo Šventąja Dvasia ir prabilo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo
atiduota. Ir niekas nežino, kas yra Sūnus, tik Tėvas, nei kas yra Tėvas, tik Sūnus ir tas, kam Sūnus panorės apreikšti“ (Lk 10, 21–22).
Na gerai, supratau, kad niekaip neišsisuksiu, nes paprašei pasidalyti su visais NŽ-A bičiuliais tais įspūdžiais, kuriuos tada Tau pasakojau apie Marijos
radiją. Ir buvai šimtą kartą teisus, nes jau beveik metai, kai šis radijas eteryje,
todėl ne tik galima, bet ir verta pažvelgti – kas tai?! Pabandyti išgirsti ne nuogirdų aidą, pamatyti ne įvaizdį, o tikrovę.
Štai ką skyrelyje „Kas tai?“ oﬁcialioje internetinėje svetainėje www.marijosradijas.lt apie MR (arba RM, taip trumpinama pagal tarptautinį Radio Maria
vardą) pasakoja patys jo kūrėjai:
„Mintis steigti Marijos radiją Lietuvoje kilo tėvui Massimo Bianco, italui kunigui iš saleziečių vienuolijos, atvykusiam pagelbėti lietuviams saleziečiams,
dabartiniam Kauno Palemono parapijos klebonui. 2003 metų gegužę keli kunigai ir pasauliečiai susibūrė į iniciatyvinę grupę ir įkūrė viešąją įstaigą „Marijos
radijas“, kuri įgyvendino radijo projektą. Į Lietuvą buvo pakviestas tarptautinės asociacijos „Radio Maria“ įkūrėjas ir dabartinis prezidentas ponas Ferrario,
kuris, Kauno Arkivyskupui Metropolitui pritariant, parėmė šią mintį ir išreiškė norą padėti“.
Apie kitus asmenis ar jų pareigas radijuje nieko daugiau neminima visoje
svetainėje, todėl ir aš nedrįstu ką nors vardyti, nes mano neoﬁcialūs duomenys
gali būti netikri arba jau pakitę. Vieną žinau tikrai – paminėtasis Arkivyskupas yra suteikęs oﬁcialų leidimą savo diecezijos kunigui Oskarui Petrui Volskiui darbuotis šiame radijuje (š. m. KKŽ dar nurodyta, kad VšĮ „MR“ Valdybos
prezidentas – dr. Eugenijus Danilevičius).
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Pirmųjų metų plėtra eterio skvarbos požiūriu – išties įspūdinga: praėjusio rugpjūčio 30 d.
pradėjęs transliacijas tik Kauno mieste, savo gimtadienį Marijos radijas pasitinka jau keturiuose didžiausiuose miestuose bei jų apylinkėse. „Sparti plėtra!“ Arba puiki sėkmė VšĮ „Marijos radijas“ parengto projekto, kuris šiais laisvos rinkos viešpatavimo laikais nukonkuravo
įvairius komercinius radijo projektus net keliuose LRTK konkursuose, skelbiamuose gauti
deﬁcitinius transliacijų dažnius.
Be Kauno (čia MR girdimas 95,7 MHz dažniu FM bangų ruože), jau ir Klaipėdos (106,0),
Šiaulių (91,8), o nuo šių Petrinių – ir Vilniaus (93,1) gyventojai gali girdėti MR.
O gal prie spartaus plėtrumo prisideda ir tam tikri mistiniai elementai, būdingi šiam radijui,
nes ir RM ištakos Italijoje, ir tolesnė tarptautinė sklaida pažymėta neregėto išplitimo: 1983 m.
Erbos miestelyje, Komo provincijoje, Milano arkivyskupijoje pradėjo veikti parapijos (!) radijo
stotis Radio Maria; 1987 m. įkuriama nacionalinė asociacija ir transliuojama jau visoje Italijoje.
Dar po dešimtmečio RM veikė jau šešiolikoje pasaulio valstybių, įskaitant abi Amerikas ir Afriką, įkurta pasaulinė to paties pavadinimo asociacija; 2000 ir 2003 m. surengiami pasauliniai
RM kongresai Romoje. Dabar šiai asociacijai priklauso 36 stotys, maždaug pusantru tūkstančiu
antenų transliuojančios 32 pasaulio šalyse (tarptautiniu mastu radijas save vadina „RM pasauline šeima“, arba „WF“, nuo angliško world family; žr. www.radiomaria.org; beje, čia pirmajame puslapyje šiomis dienomis buvo skelbiamas išsamus straipsnis apie Šiluvą, ir dar įrašytas
kun. M. Bianco SDB balsu italų bei anglų kalbomis, tad reklama tikrai pasaulinė!).
Na, bet ne apie visas šitas statistikas ir beletristikas Tau pasakojau tada, kai pradėjai mane
spausti – „parašyk!“ O apie savo pirmuosius įspūdžius ir jų pokyčius po metų...
Vaikystėje, kai nuvažiuodavau pas giminaičius į Židinio bičiuliams (ir ne) gerai pažįstamą
nykštukų ir zefyrų miestą, iš gretimos laiptinės daugiabučio kieme vis bandydavo ateiti ir pažaisti drauge su mumis, mažiukais, tokia Valė – gerokai vyresnė už mus, bet... serganti Dauno sindromu... Net šiandien nejauku prisiminti, kaip visi kažkodėl iš jos juokėsi, šaipėsi, o ir
pats lyg turėjau neatsilikti nuo draugų, tik kažin ko buvo baisiai negera, atrodė, geriausia, ką
galiu padaryti – nematyti, nusisukti, negirdėti, pabėgti... Tai vėliau ir darydavau – per langą
žiūrėdavau, ar ji kieme, jei taip, tai neidavau lauk, kad nereikėtų matyti... Bet ir kambaryje
girdėjau, kaip iš jos tyčiojasi, o dar ir namie suaugusieji nieko geriau nesugalvodavo, kaip mus
gąsdinti ja – atseit, nesimokysite, būsite blogi – ir jūs tapsite tokie kaip Valė...
Tik po daug metų, ačiū Dievui ir tokiam Jeanui Vanier, pagaliau išdrįsau pažvelgti tokiems
žmonėms į akis ir... iki šiol nebegaliu ištrūkti iš jų mylinčio glėbio! Ir turbūt ne dėl to, kad
mane jie išmokė priimti juos tokius, kokie yra, bet pirmiausia – save patį, su žaizdomis, bet be
kaukių. Ir pamilti. Išgydė. Išlaisvino.
Kai praėjusį rugsėjį pirmąsyk išgirdau MR lietuviškąsias transliacijas, jaučiausi panašiai
kaip nykštukų miesto kiemelyje: nuo tokių itin „sudvasintų“, pasaldintų, paplonintų, besimeldžiančių balselių, panašiai skaitomų Kempiečio „Kristaus sekimo“ prislėgtų atsidūsėjimų, visiško muzikos žanrų chaoso... norėjosi iš kažin kokios vidinės gėdos, nepatogumo nuleisti akis,
užsikimšti ausis, kuo greičiau perjungti kitą radijo stotį... O kai dar pirmame MR internetinio
puslapio variante, nepaisydamas daugybės korektūros klaidų, paskaičiau, kad lietuviškasis
MR prisistato lyg atsispirdamas nuo lenkiškojo – skandalingai pagarsėjusio Radio Maryja,
nors pabrėžiant, jog pastarasis – „ekskomunikuotas“ ir nebepriklauso pasaulinei RM šeimai,
tačiau taip pat pastebint, kad šiaip tai visai neblogas radijas... Na, maniau, įvyko baisiausia,
kas galėjo, ir visi cinikai bedieviai dabar turės progos tyčiotis iš mūsų Viešpaties, jo Motinos ir
Bažnyčios, nes štai kaip nuo šiol skamba katalikiškas balsas Marijos žemėje...
Gi šįvakar, po baisiai karštos ir sunkios liepos bei darbų pabaigos grįždamas namo mašinoje
patyriau nuostabią atgaivą – per tą patį MR klausiausi grigališkojo ad completorum, dangiškojo Salve Regina, kad net prie namų dar nelipau iš mašinos, pasėdėjau, kol visai gražiai lietuviškai, normaliais balsais moterys katechetės baigė skaityti Naktinę valandų liturgijos maldą.
Ir tai man – tikrai nuostabi metanoja (tik nežinau, ar čia mano paties, ar MR?)!
Dabar su malonumu paklausau savaitinių kun. Arnoldo Valkausko laidų, kurios, nepaisant
teologijos daktaro kompetencijos, skamba gyvai, suprantamai, tvirtai ir įtikinamai, tikras
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Viešpaties kareivijų karys! Kun. Erasto Murausko balsas ir tekstas telefonu iš Šiluvos man
kažkuo asocijuojasi su geruoju Arso klebonu, kalba – paprasta, žmogiška, bet lyg patepta Dvasios, visą valandą gali klausytis ir nenusibosta! Kun. bažn. t. lic. Virginijaus Veprausko, Tau
dar žinomo „Šančių Klebono“ vardu, aptariami „aktualūs bažnytinės teisės klausimai“ tikrai
ne sausi (kaip nutinka su teise), o visai šmaikštūs (kitaip jam juk niekada neišeina! bet korektiški!) ir, patikėki, žmonėms labai reikalingi – tai gali aiškiai suprasti iš gausybės klausytojų
klausimų. Ir iš viso – skambučiai, klausimai, reakcijos tiesioginiame eteryje – didžiulis RM
privalumas! (Nepaisant net kartais visokių keistų garsų anapus ragelio, už kuriuos juk pats
radijas neatsako.)
Šv. Ignaco Lojolos dvasingumą ir dvasines lavybas ramiai, išsamiai pristato kun. Skaidrius
Kandratavičius (tik nežinau, kodėl ne tėvai jėzuitai, juk tarp jų yra puikiai kalbančių!). Užtat
laida „Tėvo Pijaus balsas“ skamba sklandžia lietuvių kalba, išmokta lenko brolio kapucino.
Dažnai nuskambėdavo Šv. Jono kongregacijos tėvų ir net paties jų įkūrėjo t. Marijos Dominyko Filipo OP kažkur vienuolyne skaitomų konferencijų įrašai ir, nepaisant menkos garso kokybės, savo turiniu jų žodžiai prikaustydavo prie imtuvo nelyginant sovietmečiu, kai dėl tyčinių
trukdžių prilipdavome prie spidolų ar vefų, gaudydami kiekvieną balsų žodį.
Pasirodo, turime gerokai daugiau nei galėjome įsivaizduoti puikiai eteryje kalbančių kunigų, tad manau, ir ateityje turėtų vis atsirasti tokių iki šiol neatskleistų „deimančiukų“, „besislapstančių“ klebonijose ir teologijos fakultetuose. Beje, iš lietuvių studentų „romiečių“ esu
girdėjęs, kad nors jųjų pontiﬁkalinių universitetų dėstytojai kartais traukia per dantį itališkąjį
RM, tačiau patys profesoriai ten eina ir kalba!
Gera radijo laidoje „Ganytojo žodis“ kiekvieną šeštadienio vakarą (ar per kartojimus – sekmadienio naktį bei rytą) tikintiesiems išgirsti paprastą šiltą savo vyskupų balsą. Pats turiu
privilegijuotą galimybę girdėti savo ganytojų tylų, ramų, tėvišką balsą kurijos koplytėlės Mišiose... ir kaskart trokštu, kad kuo daugiau žmonių jį tokį išgirstų! Nes juk savąjį vyskupą tikintieji paprastai tegirdi tik iš katedros ar iš oﬁcialių ganytojiškų laiškų, dažniausiai įgarsintų
nors ir mielu, bet jau iki skausmo pažįstamu savo parapijos klebono balsu.
Kad MR – visai šiuolaikinis radijas, suprasi išgirdęs net kelias moterų vedamas teologines
ir sielovadines laidas: ses. Alma Vabuolaitė FDCJ kalba apie pašaukimus (plačiąja ir siaurąja
prasme), o KTF teologijos doktorantė Vilija Karaliūnaitė Eucharistijos metais šį slėpinį pristatinėja įvairiai, bet daugiausia – dogmiškai.
Didelis ir sunkus iššūkis tenka kunigui direktoriui O. P. Volskiui – kasdien vesti „Katechezės“ laidas (taip numatyta RM direktoriaus pareigose). Pamaniau, jeigu man reikėtų kasdien
ir po kelias valandas ką nors ne tik rišlaus, bet ir protingo šnekėti į tiesioginį eterį – turbūt
išdžiūčiau per mėnesį! Beje, taip pat jo paties skaitomi tęstiniai Psalmių aiškinimai – šaunūs
ir „liejasi“ visai sklandžiai.
Tikrai apsidžiaugiau neseniai MR eteryje išgirdęs naujosios Lietuvos katalikiškos žiniasklaidos tėvo Vaclovo Aliulio MIC balsą, tikiuosi, jis taps dažnai girdimas ir mielai klausomas!
O jau t. Kazimiero Ambraso SJ autorinės laidos „Po šalis plačiausias“ ilgi kelionių bei susitikimų pasakojimai galėtų konkuruoti net su televiziniu Discoveriu! Su didžiausiu susidomėjimu
išklausiau mons. Vytauto Kazlausko išsamių pasakojimų apie „Vatikano radijo“ ir jo lietuviškų laidų atsiradimą, jų raidą, santykius bei poveikį pokario partizanų rezistencijai, vėlesnio
antisovietinio pogrindžio pasipriešinimui, – tiesiog neįkainojama istorinė vertybė!
Šiandienes „Vatikano radijo“ lietuviškąsias laidas MR mano džiaugsmui retransliuoja labai
padoriu – „popanoraminiu“ laiku (skirtingai nuo „Lietuvos radijo“ ankstybių!), tad galiu pagaliau jų klausytis, ne tik skaityti internete. Ir tikiuosi, jog tėvynėn sugrįžęs ne tik balsu, bet ir
kūnu jos ilgametis vadovas – dabar padangių sparnuočių kunigas-kapelionas – dr. Virginijus
Veilentas taip pat įneš savo profesionalų indėlį į dangiškai žemišką MR aruodą.
Kitas MR temines laidas veda pasauliečiai. Antai jau įsibėgėjo Šeimos centro laida, iš pradžių dar mėgėjiškai skambėjusi, bet pamažu tikrai auganti. Jų pavyzdžiu galėtų pasekti ir
Jaunimo, Katechetikos centrai, Caritas. Beje, yra ir sveikatinimo laidelė, kurioje kalbama ne
tik kaip tausoti ﬁzinę sveikatą, bet ir apžvelgiama medicinos istorija, daug dėmesio skiriama
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dvasinės sveikatos puoselėjimui (gaila tik, kad taip ir neaišku – kas jas veda, nes iš balso juk
nebūtinai visus gali pažinoti).
Tarp kitko, geros sveikatos požymis, mano galva, yra ir tai, kad kalbėtojai nebijo atsiprašyti,
jog jie ko nors nežino arba praėjusioje laidoje ką nors ne visai tiksliai pasakė teisės ar teologijos
klausimais, bet grįžę namo ar su kolegomis pasitikrino ir dabar klausytojams viską paaiškina.
Tokių paaiškinimų MR girdėjau ne kartą ir džiaugiausi, nes nuolatiniame tiesioginiame eteryje nespėsi pasverti kiekvieno žodžio, net ir profesorium būdamas.
Kitas, dar stipresnės sveikatos, brandos ir tiesiog išminties ženklas – kritikos vertinimas.
Priešingai mano nuogąstavimui, per tuos metus nebuvo jokių didesnių plačiosios žiniasklaidos
pašaipų ar pan. „vertinimų“. Net ir dviratis, sakyčiau, mielai pavaizdavo MR savo parodijose. Tačiau truputį nesmagu pasidarė, kai po gražaus išsamaus kun. Volskio interviu bernardinams.lt praėjusią žiemą internetiniuose komentaruose pasirodė pirmosios viešos kritikos
kregždės, reakcija, regis, buvo ne pati teigiamiausia... Aišku, tada gal dar anksti buvo kritikuoti, per mažai laiko praėję po starto... Bet tikrai nemanau, kad kas nors tai darytų piktai,
atvirkščiai – juk krikščioniui kritika būtina ir iš artimo meilės, idant padėtume vieni kitiems
tobulėti, augti meilėje ir šventume.
Puikūs girtini žingsniai ir katalikų tarpusavio susižinojimo, ir katalikiškosios žiniasklaidos
bendradarbiavimo linkme: kasdien transliuojamos informacinės laidelės, pranešančios apie
svarbiausius katalikams įvykius bei renginius; kiekvieną savaitę pristatomos įdomiausios XXI
amžiaus publikacijos; buvo ir Artumos, tikiuosi, atsiras ir Lux’o, Bitutės, Naujojo Židinio-Aidų
ir kitų (jei dar kas išliks?!) nuolatiniai pristatymai populiarinimai Marijos radijo eteryje. O ir
su Katalikų radijo Mažąja studija matyčiau gražaus bendradarbiavimo galimybes – juk vienas antram jie niekad neturėtų tapti konkurentais, atvirkščiai – puikiai papildančiais vienas
kitą (juk Mažoji studija niekad neturėjo ir turbūt neturės tiesioginio eterio „malonumo“, tačiau
turi labai solidų ir brandų laidų rengimo įdirbį; tad dėl ko MR negalėtų transliuoti didžiulių ir
profesionalių katechezės, Dievo Žodžio skaitymų bei apmąstymų, pokalbių, religijos ir kultūros, poezijos, muzikos laidų archyvų, kurie dabar dūla it sykį sublizgėjęs ir amžiams paslėptas
auksas!?).
Ir MR balsai per tuos metus pasitaisė, ir jauni, ir visai gražūs (nors pagrindiniams eterio
vedėjams – nuolatiniams darbuotojams – turbūt vertėtų pasikartoti kalbos kultūros, retorikos
kursus, antraip turbūt galima susilaukti nemalonumų net ir su baudomis nuo visokių kalbos
komisijų). Puiku, kad „krikščioniškiems skaitiniams“ (tik nelabai supratau, kuo jie skiriasi
nuo „dvasinių“) jau kviečiami ir profesionalūs aktoriai, tuomet tikrai smagu klausytis. O Šventojo Rašto tęstinių skaitymų lectio continuata dar smagiau klausytis girdint prelato Balčiūno
balsą su Jesus Christ Superstar intarpais – įrašyta turbūt užjūryje Andrew Lloydo Weberio
roko operos klestėjimo laikais (tik vėlgi gaila, kad tokį istorinį balsą privalai atpažinti pats)!
Apie maldą MR. Programoje suskaičiavau bent 14 maldos laidų kasdien, arba maždaug 7
valandos, t. y. beveik trečdalis viso eterio laiko! Turbūt daugiausia turėjau kalbėti apie tai, nes
jos vieta čia svarbiausia ir pirmutinė. Na, bet ką apie maldą gali pasakyti?! Geriau melstis!
Skamba dabar eteryje jos, mano ausiai, kur kas geriau. O kad meldžiasi prie mikrofono ir solidūs, ir vaikų, ir paprastų pamaldžių dūšelių balsai – tai, kaip supratau internetu pasiklausęs
ir kitų kraštų RM, tiesiog toks šio sumanymo formatas. Vieni sako, geriau melsiuos pats, be
radijo – ir gerai daro! Kitiems tai vienintelė atgaiva pajusti ir išgyventi bendruomeninę, visuotinę – katalikišką maldą! Ir tokių, pasirodo, didžiulė daugybė. Nuostabu, kai prieš dieninę Rožinio maldą klausytojai gali visą valandą skambinti į tiesioginį eterį ir išsakyti savo intencijas,
prašymus, padėkas, o paskui – visi drauge melstis. Jeigu Tau nepatinka skambinti į eterį, o
mėgsti rašyti – gali atsiversti ką tik užbaigtą Šiluvos internetinę svetainę www.siluva.lt ir ten
sudėti savo intencijas, už kurias bus meldžiamasi artimiausią šeštadienį iš garsiosios Bazilikos per MR tiesiogiai transliuojamą Rožinį!
Ką ir kalbėti apie tuos, kurie iš namų neišeina ar net iš lovos neišlipa, o gali kasdien dalyvauti tiesioginėje šv. Mišių transliacijoje! Šaunu, kad MR pamaldas transliuoja iš visų didžiųjų atlaidų ir kitų svarbiausių Bažnyčios gyvenimo įvykio vietų (pavyzdžiui, vyskupijos
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eucharistinio kongreso, plačiai žinomo kunigo laidotuvių, ir pan.), tada ir ligonis jaučiasi esąs
piligrimas drauge su visais! (Tik nežinia kodėl dabar kasdienės Mišios netransliuojamos iš
MR studijoje tam įrengtos koplyčios? Dar suprantama, kad iš pradžių, kol MR girdėtas viename mieste – tai visai normalu. Bet kai kasdien jau pusė Lietuvos girdi pamaldas iš vienos
katedros – žmogutis gali susidaryti klaidingą įspūdį, jog tai diecezinis radijas. Maža to, jog tai
netiesa, net tokio įspūdžio niekas nepageidauja).
Iš pradžių lyg slapčia, be jokios reklamos pradėjęs transliacijas, niekad „oﬁcialiųjų reitingų“
neskaičiuojantis, bet iš daugybės girdžiu, ir net eteryje tai trykšte trykšta – MR žmonės klausosi, meldžiasi, džiaugiasi, aukojasi ir... aukoja! Ir Dievui garbė! Ir ačiū MR!
Apie pinigus. Tau geriau nei man žinoma, kaip pastaraisiais laikais Lietuvos katalikai perka ir palaiko savo žiniasklaidą... Tiesiog gėda ką nors ir sakyti. O čia, MR, savo ausimis ne
kartą girdėjau, kaip žmonės skambina į eterį, klausia – kaip, kur, kad tik greičiau jie galėtų
paaukoti MR, idant šis radijas gyvuotų, klestėtų ir niekada nenutiltų (kartais – net truputį
pasipiktinę, kad taip sunku paaukoti MR, kad negali perduoti per savo klebonus ir pan.). Štai
Tau, Redaktoriau, nežinau ar atsakymas, ar naujas klausimas apie pinigus šiandien katalikiškoje Lietuvoje. Tiesa, vos nepamiršau Tau paaiškinti, kad visa MR aparatūra, įranga bei
startas Lietuvoje ﬁnansuojama tarptautinės RM šeimos su perspektyva, kad po kelių metų
visą MR išlaikymą mūsų krašte perims patys lietuviai aukotojai.
Communio et progressio! – kaip priesakas nuolat man skamba šie žodžiai iš katalikams žiniasklaidininkams vieno pagrindinių šventraščio antraštės ir potekstės, apie tai, kad žmonių
bendrystė ir pažanga yra pirmutiniai mūsų tikslai ir uždaviniai. Manau, kad MR išties pasitarnauja tai bendrystei, gal dar ne tarp visų, bet tikrai tarp nemažos dalies Bažnyčios narių
(tikėkimės, ir ne tik! Vienas, man kiek skaudokai MR nuskambėjęs dalykas – keliskart girdėtas gan užgaulus atsiliepimas apie „charizmatus“, nors jie ne tik broliai ir sesės Kristuje, bet
ir tõs pačiõs Kaimenės avys! Kita vertus, MR eteryje labai dažnai skamba būtent tų „charizmatų“ giesmės, tik ne lietuviškai, bet atliekamos originaliai!?). O dėl progressio – tai pats MR,
manau, per metus tikrai progresavo! Ar pasieks savo tikslą ir jo klausytojai augs tvirtame
teisingame tikėjime ir ištikimoje meilėje – tik laikas parodys!
Baigdamas papasakosiu Tau dar vieną mano bičiulių savybę, kurios man vis nesiseka įgyvendinti. Pabendravęs su protinių sutrikimų turinčiais asmenimis atrandi, kad jie ne tik žmonės, bet ir džiaugiasi, pykstasi, ginčijasi – visai kaip ir mes, „normalūs“ žmonės. Tik mes, ypač
kai ginčijamės ir dar labiau – pykstamės, visada ieškome ir taikome į „priešininko“ silpniausias
vietas, ar ne taip? O jie, žinok, niekad niekada nekirs per kito silpnąją vietą, per negalią...
Na, o visai pabaigai nerandu gražesnių žodžių kaip Dievo Tarno popiežiaus Jono Pauliaus II
1994 m. kovo 23 d. pasakytų Radio Maria klausytojams (iš penkiakalbės RM interneto svetainės; kokiomis aplinkybėmis ir kokiu pretekstu pasakyta – šaltiniai nenurodo):
Žmonėms reikia nuoširdaus žodžio. Statančio, bet ne griaunančio, gaivinančio įbaugintos
širdies pasitikėjimą, paprasto ir skaidraus žodžio, dvelkiančio meile ir tiesa. Tas žodis – tai
išgelbėjimo žinia. Tai pats Kristus. Jūs esate to žodžio nešėjai, bet dar svarbiau – jūs privalote
būti jo liudytojais. Tik gyvenimo liudijimą slepiantis žodis, užaugęs tikėjimo, vilties ir meilės
dirvoje, bus pajėgus įtikinti ir ugdyti žmones.
Su meile ir geriausiais linkėjimais NŽ-A skaitytojams ir Marijos radijo klausytojams, –

2005 m. liepa–rugpjūtis,
Kaunas – Pašekščių km., Labanoro parapija
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2004 m. rugsėjo 1 d., trečiadienis. Nereikia nė sakyti, jog blogos naujienos visada ateina gražiomis dienomis.
Vasara baigėsi – po atostogų su visa manta parlapnoju
Vilniun (ir už ką man šita amžino žydo dalia?). Liftai
kaip visada atjungti arba už važiavimo zonos ribų, tad
kabarojuosi į šeštą aukštą džiugiai pasistraksėdama
laiptais. Galynėjuosi taip vos penkiolika minučių – palyginti vieni juokai! – po vasaros atostogų sąnariuose
jaučiu susikaupusį didžiulį nerealizuotos jėgos antplūdį. Ir tai savotiškai guodžia – mintiju, jog jei labai pasistengsiu, gal tos energijos užteks dar ir kokį mėnesį sąžiningai ištverti universitete. Apgailėtinai prašoviau!
Naivumas – didžiausias luošumas! – sumetu akimoju,
vos pravėrusi kambario duris... Vaizdas, į kurį išsyk
įsispiria pirmas žvilgsnis, visai neadekvatus tam, kuris
turėtų čia būti. Sustoju sutrikusi tarpdury, žvilgteliu
į kambario numerį – visai teisingai, 612! Tai gal kas
nors man teiksis paaiškinti, po devyniom biesybėm, kodėl mano daiktai „susibėgę“ gėdingai stirkso kampe lyg
neužtarnautai nubaustas vaikas?!? Šauksmas tyruose.
Ir dar vienas. O po to ateina eilė skaudžiai tiesai – barako žemė manęs išsižadėjo. Štai taip, ėmė ir be skrupulų išsižadėjo!
Telieka pasidžiūgauti, kad paskutiniai mokslo metai
universitete prasidėjo taip simboliškai – gatvėje! Pratinkimės! O kadangi šioji diena jau, šiaip ar taip, negrįžtamai vienu amu prarado visą savo žavesį, reikėtų bent kaip nors sėkmingiau sugalvoti, kaip išspręsti
kitą kiek menkesnį (ai, iš esmės net visai dėmesio nevertą) buitinį nesklandumą – kuuuuuuuuuuuuuur, po
paraliais, man dabar prašapti?!? Trečias šauksmas tyruose… Nea, tvirtu žingsniu pas Šarką.
Iki paryčių su Šarka kankinamės nesėkmingai bandydamos išnarplioti vieną opų klausimą. Man kartais jau
pradeda vaidentis, kad ilgainiui mane ima persekioti
tos pačios problemos, kokios ir žmones, kuriuos savo
gyvenime sutinku. Dar tik prieš pusmetį lygiai taip
pat kaip aš dabar neturėjo kur prašapti pati Šarka, tad
teko, kad ir visai trumpam, nutūpti pas mane (ir čia tik
vienas iš nesuskaičiuojamos galybės pavyzdžių!). Susimąstau, ar tai tik nereiškia, jog gyvenime mes paprastai įkrentame tarp panašaus likimo 46 chromosomų
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kombinacijų? O gal likimai supanašėja ilgainiui?
Ketvirtas šauksmas tyruose… ir šįkart tikrai be atsako.
2004 m. rugsėjo 2 d., ketvirtadienis. Žadintuvas.
Svirduliuodama bandau išsiristi iš lovos – bet ištinusi
lyg švininė galva visa jėga traukia atgal į lovos dugną.
Man į paskaitas. Stengiuosi kaip nors nubaidyti nuo
savęs atkakliai atakuojančius miegus, kol aiškiai suvokiu, koks nepamatuotas mano ryžtas. Šarka, stebėdama šių neadekvačių jėgų grumtynes, bando įpiršti mintį, jog vakarykščių įvykių proga paskaitas bent pirmą
savaitę man derėtų ignoruoti. Ne, nė už ką! Trejų metų
praktika neleidžia užsimiršti – miego badas – neįtikėtinai efektyvi priemonė (žinoma, tik ne tais atvejais, kai
apskritai nepavyksta pakilti iš lovos), garantuojanti
visai neskausmingą aklimatizaciją universitete – kuo
daugiau prireikia pastangų tramdant žiovulio tampomus žandikaulius ir lapsinčias akis, tuo mažiau laiko
lieka kaip nors reaguoti į įvykius aplinkui ir dėl jų nerimauti.
Tiesa, vis dėlto pirmą savaitę ten dar galima apsieiti ir
be visų šitų terapijų. Netgi rekomenduotina – nes blaivia galva lengviau atsakingai įvertinti situaciją ir teisingai nusibrėžti sau ateinančio pusmečio viziją – kuo teks
mūčytis mielą dieną, o ką su pasimėgavimu gali grūsti į tolimiausią lentynos galą bent iki sesijos pradžios.
Kažin kada tik anekdotine laikytą situaciją – eina studentas laikyti egzamino ir prisimena… kad dėstytojo
nepažįsta – pasirodo, kartais tikrai ne per sunkiausia
pakartoti realia patirtimi, sąžinės balso nepriverčiant
dėl to nė kiauktelėti. Šarka sako, jog akademinė aplinka ją savaip ideologiškai apdorojo, o aš kažkodėl vis dar
blaškausi tarp dviejų: „apdorojo“ ar „sudorojo“? Bent
jau apatijos, jaučiu, įpūtė apsčiai… Viskam – ką darau,
kur einu, ką sutinku ar nesutinku, ką veikiu dabar, po
penkių minučių, valandos, ką veiksiu rytoj, poryt ar po
metų. Suprask – stumiu gyvenimą. Baisuva!
2005 m. balandžio 17 d., sekmadienis (diena, kai
Dievas, baigęs kurti pasaulį, prisakė ilsėtis!). Kad dar
bent vieną pastraipą, vieną sakinį, vieną... žodį. Nieko!
Muistausi tarsi pasmerktoji mirti – tarsi kruvinu pirštu stiebčiausi sienoje įbrėžti paskutinį įrašą apie save.
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Deja, visiškai nieko daugiau nebeįstengiu išspaust (išspaust?!? Turint omenyje klaikiai artėjančią diplominio gynimų dieną, turėčiau pilti nė neprasižiodama, ir
kuomi gausiau, tuomi geriau!). Bandau peržvelgti savo
pastarųjų valandų darbą ir netrunku sumesti, jog iš
peties šiąnakt padirbėta gal tik Delete klavišu. (Nesuprantu, kodėl visiems atrodo, kad šituo klavišu dirbti
lengviausia? Mano kukliais paskaičiavimais, per pastarąsias aštuonias valandas į amžinąją nebūtį tesugebėjau išlydėti tikrai ne daugiau nei gerą puslapį teksto.)
Galva bemaž, atrodo, bus tapusi dar vienu nenuginčijamai neįkainojamu virvelinės keramikos pavyzdžiu.
Tad kol tekstas geometrine progresija „nenusidaugino“
iki vargano minimumo, leidžiu jam šiek tiek nuo manęs
pailsėti. Rytas protingesnis už vakarą, – instinktyviai
žvilgteliu į laikrodį, – anno Domini 2005, balandžio 17,
5 val. 33 min. Gaudau dūžtančio mėnulio trupinius.
Ardente! – taigi prisiminiau – šiandien jau visas jubiliejus – lygiai mėnuo mūčijuosi su baigiamuoju (vos tik pagalvoju apie kadencijos pabaigą universitete, mane apima palaido veršiuko sindromas) darbu! Neatleistinas
apsileidimas!.. būtų šią progą pamiršti!!! Et, nustraksiu į virtuvę ir grįžtu su puodeliu garuojančios anyžinės arbatos (pakeliui prikabinu ir dar šį tą parupšnoti).
Mnn, tikra skanybė. O vis dėlto gyvenimas yra gražus
ir... saldus!.. kaip cukrus be pyrago. Reikšmingai kinkuodama galva, smagiai siurbliuoju arbatą ir džiaugiuosi, kad dar nepraradau gebėjimo improvizuoti kritinėmis aplinkybėmis. Kartais mokėti sau meluoti (ir,
aišku, tuomi patikėti!) – tiesiog gyvybiškai (drįsčiau
teigti, šiandien mūsų platumose netgi demograﬁškai)
svarbu, ne – privaloma! (Aha, kaip gali neegzistuoti
markizas Karabasas, jei Batuotas Katinas dievagojasi
pas jį tarnaująs?)
„Kongianialu“ – ir... visiškas pasyvas! Vis dėlto mano
įsikalbėtas estėzis – neilgesnis kaip įsiplieskusių šiaudų
liepsna, o į beprotybę varanti apatija netrunka sugrįžti. Prie darbo iš paskutiniųjų bandau grįžti ir aš (nors,
reikia pripažinti, vis dar kartkarčiais leidžiu sau suabejoti, ar yra tikslas valyti prakaitą nuo veido, kai gangrenuoja abi kojos?). Geras pusvalandis pastangų veikiau
primena ne visai gerą savihipnozės (o gal adsorbcijos?)
seansą – gludinto stiklo akimis spoksau pro pravirą
langą (spoksoti į violetines sienas jau pabodo – vaizdas,
matomas ne iš perspektyvos, bukina) lyg dvejodama,
kurią pusę pasirinkti. Bandau mintyti elementariai:
vakar stovėjau prie bedugnės krašto, o šiandien – jau
vienu žingsniu arčiau! – vadinasi, nerimauti nėra ko.
Tingiai užsiropščiu ant palangės. Kada aš baigsiu lunatikuoti? Bundantis rytas sprangiai spjaudosi gaivia
vėsa ir šiek tiek prablaško miegus. Nors, geriau pagalvojus, miegas dabar turbūt būtų vienintelis būdas išsivaduoti iš visos šitos prakeiktos apatijos.
Žadintuvas! Ima čirkšti lyg apsikrėtęs pasiutlige. Taigi
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labas rytas! – laikas keltis iš vieno sapno ir eiti į kitą.
Bjaurybė! Nenoromis einu išjungti. Bjaurybė! Jaučiu,
kaip jis apdairiai bando mano žmogiškąjį orumą. Kartais rytais per jį turi berti tiradas keiksmažodžių. Be to,
jis verčia kartotis, o tai jau visai nestilinga.
Vėl grįžtu ant palangės. Čia sėdėdama, visada prisimenu senųjų Amerikos užkariautojų devizą: „Plaukioti
būtina, gyventi – ne!“ Vis dar abejoju? Et, buvo nebuvo,
akimirksnis – ir stirksau lauke. Vėlgi prisiminiau, kažkas yra pasakęs, kad stilingai mirtum, privalai gyventi
baroke. Ką gi, pavėlavau gerus tris keturis šimtmečius.
Pasistiebiu ir priveriu langą.
Apaštalauti patraukti po bundantį miestelį (mandrai
užvadintą kiek žioplokų – nesugebėjusių atskirti paprasčiausio mineralinio vandens nuo alaus! – neva

Irma Balakauskaitė. Dvetinkas. 1996. Ofortas

gotų palikuonių „burtažodžiu“) – tikrą urbanistinę
kapų rimtimi alsuojančią citadelę, kuri, artėjant vasarai, pamažu išsigimsta į didžiulį sezoninį aerariumą.
Tada visas gatves, gatveles ir šaligatvius užplūsta reabilitantai iš pusės pasvietės. (Po tokios tris gerus mė-
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nesius trunkančios invazijos vietiniams čia neretai paskui prireikia visų likusių devynių – atsigauti.) Savam
mieste pasijusti adenomioma (mažiausiai), dievaži, netrunka! Mielą dieną su jais persimesdamas nebyliais
varstančiais žvilgsniais, į sezono pabaigą pats imi nemačiomis kompleksuoti dėl savo „begėdiško“ sveikumo.
Niekuo nesiskųsti – jau darosi stačiai nepadoru. Laimė, rudeniop jie (ar bent jau didžioji jų dalis) išsidangina ir pasilieka (!) tik vietiniai – lyg labiausiai užkietėję
nepagydomi ligoniai (?).
Visais kitais metų laikais čia gyventi galima! Tikrai.
Kruopščiai mintyse dėlioju būsimą maršrutą, kuris padėtų išvengti bet kokių „džiugių“ susitikimų su bet kokiais erdvėje judančiais tūriniais objektais. Ramybės,
tiktai ramybės ir identiteto! – štai ko labiausiai šįryt
išalkusi mano siela. A tout prix! Noriu susitapatinti su
savimi, o ne su jais visais iš karto ar atskirai po vieną. Labiausiai dabar bijau būti „atrasta“ kokio seniai
matyto seno pažįstamo (o šiai kategorijai, reikia pripažinti, priklausytų maždaug kas antras miestelėnas). Į
afektacijas „Šimtas metų!“, „Kur dingus?“ ar „Kaip tau
sekasi?“ jaučiuosi morališkai dar nesubrendusi adekvačiai atsakyti. O viešinti savo paskutinių ketverių
metų sėkmių ar nesėkmių tabuliagramą, nelyginant
kokią Acta apostolicae sedis, niekada nemačiau prasmės. Taigi ilgai „nesiderėdama“ – kad tik neišbaidyčiau kažkur vis dar giliausiai galvoje tūnančių paskutinių minčių! – maunu Nemuno linkui, stačiai gatve
žemyn pro kapines.
Kapinės, ypač bundančios (visada girdžiu, kaip paryčiais vėjas gailiai girgždina senus surūdijusius kapinių
vartus, o sena sudžiūvusi kapinių giltinė pritardama
ironiškai pagriežia dantimis), mane visada nuteikia
vienodai ﬁlosoﬁškai – įkvepiančiai poetiškai ar net šiek
tiek „aiškiaregiškai“ (reta kuri kita viešojo kad ir bet
kurio miesto gyvenimo forma veikia taip teisingai!).
Kažkada su Žiogu, slampinėdami po Rokantiškes, primetėm, jog mūsų kultūra, veikiai linkusi apdairiai nutylėti (neva patogumo dėlei) apie žmogaus mirtingumą,
iš tikrųjų piktdžiugiškai mus imasi galabyti gerokai
pirma laiko (ir tuomi mes esame panašūs į iš gyvenimo įsčių ištrauktus embrionus!) – ji „paslaugiai“ leidžia
mums pamiršti, kiek jėgos ir gyvybės turi atskiri mūsų
gyvenimo trupiniai (aišku, kam gi smulkintis „amžinybės“ įvijose!), iš kurių ir susilydo gyvenimo mozaika!
Po mažiau nei dešimt minučių pasiekiu tikslą – pakrantė vis dar aptraukta klampaus rūko, bet, atrodo, nėmaž
nepasikeitusi nuo praėjusio karto. Čia pat gretimais
užsikabaroju į Vytauto kalną (keistai nepaaiškinamas
įprotis visur nuolat spraustis į viršų; o gal noras į visus
žiūrėti iš aukšto?). Mainai lygiaverčiai: geros penkios
minutės intensyvaus darbo kojomis (lyg per priešmirtines konvulsijas) ir kvapą atimantis dusulys – į galimybę
vogčiomis žvilgsniu apsklęsti tikrų tikriausią rojų! Nai-
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vu ir šventvagiška, bet jaučiu, kaip tarsi kokio įkyraus
kraujo išalkusio seno varno vis labiau nebeįstengiu atsiginti minties, jog niekas mūsų niekada nė nebuvo išvaręs iš Rojaus (tai dar vienas „patogus“ mūsų kultūros
mitas!), – o tik mes patys jį pamažu baigiame paversti pragaru (tuštuma, nebūtimi – kaip kam patogiau).
Brr… kažin ko pasidaro nejauku tokios minties – bandau nuspręsti, ar man slėgis užspaudė smegenis, ar atsivėrė čakra? (Nelabai suprantu, kaip tai vyksta, bet pigiame straipsnyje kartą skaičiau apie vyriškį, kuriam visos
septynios čakros atsivėrė vienu metu, kai grįžęs namo
rado savo žmoną su geriausiu savo draugu daugiau nei
draugiškai besibičiuliaujančius. Akimoju jį užplūdusią
dievišką jėgą ir galybę vyriškis sumaniai išnaudojo svetingai plampindamas užklydėlį mobiliuoju telefonu per
galvą, matyt, taip tikėdamasis prisibelsti (prisiskambinti?) palaidūno sąžinėn. Tik kad jau po pirmo laiminamo
mosto „abonentas“ atsidūrė ne ryšio zonoje.)
Galima manyti, jog čakrų vėrimosi procesai – mažų
miestukų privilegija. Logika elementari: arčiau karvių – arčiau Dievo. (Desperatiškai spiriuosi prisiminti, ar kada nors per pastaruosius ketverius metus,
stovint, tarkime, kad ir kuriame nors sostinės dangoraižių, būtų įvykęs koks nors dvasingas „nušvitimas“?
Kad tave kur – niekada! A nė joks!)
O čia, regis, net saulėtekis turi kvapą! Žinoma, šiukštu, vargu kas galėtų paneigti, kad miegamiesčiuose tas
saulėtekis bekvapis. Net užsimerkus ten galėčiau atpažinti tą subtilų lyg akaricidų (tokie chemikalai erkėms naikinti) aromatą ir tvaiką. Ir čia visai nebūtina taškytis apie globalias kataklizmas, galima mąstyti
ir provincialiau (neišeinant toliau savo kaimo, miesto,
šalies). Turiu galvoje problemas, sukeliamas problemų,
apie kurias viešai kalbėti nepriimta, bet spręsti būtina
nedelsiant. Kai susimąstau apie saulėtekio kvapą miegamiesty, dievaži, taip ir jaučiu rytą priešais tik ranka
paduoti à la dangoraižio kaimyno balkone ventiliuojamų vidurių turinį. Nesu koks nors, atsiprašant, anaerobas ar juolab ne Staphylococcus aureus – fakultatyvių anaerobų bakterijų genties palikuonis, gebantis
sėkmingai tarpti belekokioje, t. y. laisvo deguonies neturinčioje, terpėje ir fermentuoti belekokius angliavandenius, tad miegamiesčių saulėtekiai man jokių sentimentų nežadina. Brr…
Įdienojus parsivelku namo. Ne, čia, regis, nieks nė neįtaria apie mano parytines gastroles. Mama iškepė blynų, kaip visada, – mano mėgstamiausių. Kažkada Katiba „išmokė“, kaip teisingai juos valgyti: reikia blyną
sulenkti per pusę ir dar per pusę, tada nukąsti viršų,
tada išvynioti, išeina labai teisinga apskrita skylė per
patį vidurį, ją reikia pridėti prie akies ir žiūrėti į besinervinančią šeimyną…
Aleliuja, grįžtu prie bakalauro…
Marksistinė tiesa: Sizifo darbas sukūrė žmogų.
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2005 m. liepos 2 d., šeštadienis (diena, kai atsirado paskutinė, bet kartais šmėsteli – ne pati tobuliausia
gyvybė šioje Žemėje). Atrodo, šiandien vėl stadija – eilinė! – niekonenoriumatyti, niekonenoriugirdėti… – toks
nuoširdus nusiteikimas paskutiniu metu aplanko kokius 365 kartus per metus, todėl su tuo jau baigiu apsiprasti, kaip apsiprantama su metų laikais ar kažin
kelių laipsnių kampu pasvirusios Žemės sukimusi apie
Saulę 29,8 km/s greičiu, ir vis dėlto, kai per paskutinius tris mėnesius, svarbiausia – nepaisant lyg ir nemenkai pasikeitusios (kas keisčiausia – į gerąją pusę!)
vietinių aplinkybių formos ir pagreičio, antrą kartą
toj pačioj vietoj tuo pačiu laiku ir vis dar būdama užstrigusi tame pačiame Didžiosios Apatijos taške atsiduriu vien tam, kad pavėpsočiau į bundantį miestelį,
veikiai imu abejoti, ar poetiškas lunatikavimas vis dar
galėtų būti susijęs su studentiškais įpročiais, kai proﬁlaktiškai (kad neišsigimtų) bent du mėnesius (kurie,
net neabejoju, tik visai atsitiktinai sutampa su sesijų
laiku universitete) per metus bene kiekvienas „tikras“
studentas (studentiškos duonos žiaumotojas) ir studentautojas (studentiškos duonos rupšnotojas) tampa
aktyviu praktikuojančiu romantiku, kuris, pagaliau atsiplėšęs iš glitaus „pilkos banalios“ kasdienybės glėbio
ir pamiršęs visas, dievaži, toli gražu dangiškojo išganymo nežadančias žemiškas paikystes bei iškankintas begalinių nemigo naktų, kaip ta tyruose pasiklydusi avelė titaniškai strimgalviais neria (ne, ne nuo skardžio ir
ne į krūmus) į prieš pusmetį dar sąžiningai (!) pradėto
eiti kelio paieškas (t. y. desperatiškai bando kur nors
susiveikti egzaminui reikalingos perskaityti literatūros sąrašą), kurios užsibaigia didvyriškai pasitinkant
saulėtekį (t. y. kai jau laikas traukti į egzaminą) – galima tik pridėti, jog pasitinkamų saulėtekių skaičius paprastai tiesiogiai proporcingas tos sesijos egzaminų ir
įskaitų sumai – nors tai neabejotinai irgi tik grynas sutapimas.
Ne, pradedu įsitikinti, kad mano gyvenimui skubiai –
nedelsiant! – reikalinga dozė. Aiškiai atsibodo ristis beprotybės link – bent jau ton beprotybės pusėn, kurion
dabar rituosi!?! Deja, teorija – tik sausa šaka, o praktika… bemintydama pajuntu ją… stovint man už nugaros! Iš pradžių negaliu jos pažinti, o po to – nebenoriu
pažinti, nes suprantu, kad mano įsikalbėtoms vienatvės mišioms atėjo galas. Akimirksnį iš balažin kur nu-
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kritusi gal dešimties metų mergiotė savo gudria šypsena bando atremti mano radioaktyviu priešiškumu
spinduliuojantį susitikimo „džiaugsmą“…
Anksčiau ji gyveno kaimynystėje. Tais metais, kai išvažiavau mokytis, ji su tėvais persikėlė gyventi į kitą
miestelio galą – jai buvo šešeri ar septyneri. Nuo tada
jos nebemačiau. Niekada nemaniau, kad dabar ji galėtų mane prisiminti. Bet suglumino ne tai, o tik dar
kartą patvirtinta jau kiek laiko mano kažkur apdairiai
į tolimiausią galvos kampelį nugrūsta mintis, jog vis
dėlto kažin kurių detalių savo gyvenime iš tiesų nepastebiu. Ko gi, po galais? Kodėl pastaruoju metu nutinka
tiek dalykų, kurių niekada net nesitikėjau kada nors
įvyksiant ar apskritai apie juos niekada net nebuvau
pagalvojusi?
Vis dėlto mano mintijimams nelemta pažadėtoji žemė –
vos ištrauktus į dienos šviesą, juos tenka giliai sprausti
atgal. Mergaitė tarška lyg užsukta – ketveri metai, per
kuriuos manęs čia nebuvo, per gerą pusvalandį atgimsta su visu savo skoniu ir kvapu. Tik kantriai sėdžiu
ir laukiu viso to pabaigos, kuri staiga ateina ne visai
vaikišku klausimu: „Ar žinai, kad Sandra bandė net
du kartus nusižudyti?“ – įsistebeilija į mane mergaitė.
Tiesą pasakius, net nelabai žinau, kas toji Sandra, bet
bijodama išsiduoti, jog ne visai atidžiai jos klausiausi, abejingai pasidomiu, kodėl ji vis dėlto nenusižudė.
„Pirmą kartą, kai bandė nusiskandinti, išgelbėjo brolis,
o antrą, kai norėjo persipjauti venas, mokytoja atėmė
peilį“. Dabar mane jau nugali smalsumas ir nesusipratėliškai lepteliu kvailystę: „O kas ta Sandra?“ Mergaitė
nepatikliai žvilgteli mano pusėn: „Sakiau – mano klasiokė“. Lyg bandydama atitaisyti savo klaidą, pasidomiu motyvais. „Iš meilės, dėl ko daugiau…“ – jau visai
nepatenkinta visišku mano neišmanymu stebisi mergaitė. Aš vos susitvardau neprunkštelėjusi, bet, šiukštu, neturiu nė menkiausios teisės sugriauti tos herojiškos meilės iliuzijos! Tik visai netyčia prisimenu Paulo
Coelho: „Vaikiškose pasakose karalaitės bučiuoja rupūžes, ir tos pavirsta karalaičiais. Tikrame gyvenime
karalaitės bučiuoja karalaičius, ir jie pavirsta – rupūžėmis!“
Ir aš kaži kodėl jaučiu į mane plūstančią galingą įtartinai gerų emocijų dozę!!!
Labas, nuvažiavau laimingai, bučiuoju. Tavo stogas!!! 

297

ŠIANDIENA

OLIGARCHŲ ĮTAKA LIETUVOS ŪKIUI
IR POLITINIAMS PROCESAMS
Rimvydas Valatka

Kad kalbėtume apie oligarchų įtaką ūkiui ir politikai,
reikia būti įsitikinusiems, jog oligarchų tikrąja to žodžio prasme turime.
Pravardžiuoti oligarchais galima bet kurį turčių, ypač
jei dar jo užmojai oligarchiški: aptverti pusę Botanikos
parko Palangoje savo gimtadienio baliukui, auginti elnius ir šernus ar mėtyti ledus iš sraigtasparnio ir įžūliai aiškinti žurnalistui, kad jis „tūpas“.
Oligarchinio elgesio apraiškų Lietuvos valdžioje –
nors šakėmis kabink, bet aš abejoju, ar Lietuvoje turime bent vieną tikrą nacionalinį oligarchą.
Graikiškas žodis „oligarchija“ yra tokia valdymo forma, kai valstybės valdžia priklauso nedidelei grupei
žmonių, dažniausiai ekonomiškai galingiausių. Ar taip
yra Lietuvoje? Aš taip teigti nedrįsčiau.
Pirmiausia kyla klausimas, ar valdžia Lietuvoje tikrai priklauso nedidelei grupei žmonių?
Atsakymas į šį klausimą, kad ir koks būtum įtarus,
vis dėlto turėtų būti neigiamas. Aš net kankinamas negalėčiau valstybės vadovo Valdo Adamkaus priskirti
oligarchų klanui. Vargiai man į šitą schemą įsispraudžia ir Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, ir net
premjeras Algirdas Brazauskas, nors pastaroji ﬁgūra ir
pati komplikuočiausia, nes kaip ir patogiausia oligarchams rastis.
Maža to, aš negaliu apeiti fakto, jog šalį valdo keturios partijos. Net pripažįstant tai, kad kai kurios jų susijusios per savo ﬁnansinius rėmėjus ar jų parankinius
Seime, vis dėlto klasikinei oligarchijai keturių gaujos
valdymas – mažumą per sudėtingas.
Trečia, Lietuvoje itin tvirtas ir nepriklausomas Konstitucinis teismas.
Ketvirta, nors galėtume čia pat išvardyti dešimtis
verslo ir žiniasklaidos susiliejimo pavyzdžių, bet juk
neįmanoma būtų įrodyti, kad oligarchai ar oligarchų

RIMVYDAS VALATKA (g. 1956) – „Lietuvos ryto“ vyr. redaktoriaus pirmasis pavaduotojas. Tekstas parengtas pagal pranešimą, 2005 06 15
skaitytą Demokratinės politikos instituto surengtoje konferencijoje „Oligarchija Lietuvoje“.
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valdžia, jei jau taip teigtume, turi jėgų užčiaupti visas
televizijas ir visus dienraščius vienu metu.
Taip nenutinka, vadinasi, tik labai pritemptai mes
galėtume kalbėti apie kažin kokių oligarchų įtaką šalies ūkiui ir politikai.
Tačiau pabandykime paanalizuoti antrąjį apibrėžimo dėmenį: „Valdžia priklauso nedidelei grupei žmonių, dažniausiai ekonomiškai galingiausių“.
Dėl prezidento, matyt, niekam įtarimų nekyla. Užtat
turtuolių apstu Seime ir ministrų kabinete. Bet ar galima be pritempimo teigti, jog Seime ir Vyriausybėje posėdžiauja ekonomiškai galingiausi Lietuvos ponai?
Pirmoji pavardė, kuri kiekvienam ateis į galvą – žmogus, kuris niekada nestudijavo, bet turi net du aukštojo
mokslo diplomus.
Ar galima Viktorą Uspaskichą pavadinti „ekonomiškai galingiausiu“? Normalus atsakymas būtų toks:
„Tik labai sąlygiškai“. Kodėl? Praėjusių metų „Vikondos“ apyvarta siekė maždaug 400 mln. litų. Palyginkime su „VP Market“, kurio apyvarta pernai siekė apie 4
mlrd. litų, ir turėsime pripažinti, jog „Vikonda“ tėra tipiškas smulkiojo ir vidutinio verslo atstovas, negalintis
pretenduoti nei į pirmąjį, nei į antrąjį didžiausių Lietuvos bendrovių dešimtuką.
Taip, be abejo, Kėdainiuose šio koncerno ir jo vadovo
Uspaskicho įtvirtinta valdžia yra klasikinis oligarchinės valdžios pavyzdys. Ten politinė valdžia, žiniasklaida, daugeliu atveju net ir teisinė valdžia yra vienose
rankose, siejama su vienu žmogumi. Bet tai tik vienas
rajonas, o valstybės mastu?
Lietuvos mastu mes matome vis labiau stenantį, versijose dėl diplomų ir Aleksandro Mizgario ataskaitos
besipainiojantį suvirintoją, o ne oligarchą. Jei Uspaskichas būtų oligarchas, aš šį savo pranešimą jau seniai
būčiau galėjęs perskaityti bendro likimo draugams iš
Lukiškių kameros.
Taip juk nėra. O jei taip nėra, kyla klausimas, kodėl? Atsakymas: „Vikondos“ koncerno savininko kiškos
per plonos, kad Kėdainių modelį jis galėtų primesti Lietuvai, kurioje, nebijokime tuo didžiuotis, demokratinė
sistema veikia. Ne visada, ne taip, kaip daugumai iš
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mūsų norėtųsi, bet vis dėlto veikia.
Kas toliau? Toliau – Antanas Bosas. Taip, tai dar vienas liūdnas Lietuvos politikos, rinkėjų ir akademinės
visuomenės, išdavusios minčių nemokančiam reikšti
buvusiam regbio treneriui ir provincijos spekuliantui
mokslų daktaro diplomą, pavyzdys.
Tačiau pavadinti oligarchu 12,5 mln. eurų turtą deklaruojantį Seimo narį pirmiausia reikštų įžeisti Romaną Abramovičių, Vladimirą Potaniną ir visus kitus
buvusius ir būsimus oligarchus. Tikras oligarchas tiek
sumoka už vieno vidutinio futbolo žaidėjo įsigijimą vienai iš savo turimų futbolo komandų.
Antra šiuo metu dažniausiai minima bendrovė, siejama su oligarchiniu valdymu, – „Rubicon Group“.
Tam tikrus šios grupės ir Vilniaus savivaldybės valdžios bei mero ryšius drąsiai galima vertinti kaip oligarchinius. Bet ar Andrius Janukonis – oligarchas?
„Rubicon Group“ 30 įmonių apyvarta pernai buvo dar
mažesnė nei „Vikondos“ ir siekė tik 302 mln. litų. Pavadinti oligarchu verslininką, net nekontroliuojantį 50%
tokios menkos net Lietuvos mastu apyvartos bendrovės, reikštų nieko nežinoti apie oligarchiją.
„Rubicon Group“ padėtį aš galėčiau nusakyti taip: ši
grupė pakankamai nemažai investavo į įvairias partijas ir jų lyderius, galbūt tai galima pavadinti net atviru papirkinėjimu, iš dalies būtent todėl ji sėkmingai
pelnosi iš verslo, kuris susijęs komunaliniais patarnavimais, taigi neįmanomo be artimo ryšio su miesto valdžia, bet tai tikrai nėra neįveikiama oligarchinė jėga.
Tiesa, negalima neigti, jog „Rubicon Group“ neturi
užmojų tokia jėga tapti. Ko gero, būtent tiems tikslams
įsigytas miesto televizijos kanalas, leidžiamas nykus
laikraštis. Bet kol kas tai – tik pretenzijos, niekuo realiai nepagrįstos.
Kur dar galime ieškoti oligarchų?
Šiuo atveju daug galingesnė atrodo nušalintą prezidentą aktyviai rėmusi „MG Baltic“ grupė, kurios apyvarta artėja prie milijardo litų, kuri 2003 m. šalies
įmonių šimtuke užėmė devintą vietą, o šio koncerno savininkų norus kontroliuoti situaciją valstybėje išduoda
tokių galingų visuomenės informavimo priemonių kaip
LNK kanalo bei ELTA įsigijimas.
Gal ne visi žino, bet tai faktas – nušalinto prezidento aplinka su džiaugsmu laistė „MG Baltic“ pirkinį –
LNK. Tad jei kas nors sakytų, jog 2004 m. balandžio
6 d. Lietuva išvengė pirmojo oligarchijos apiforminimo
nacionaliniu mastu, labai nesiginčyčiau dėl tokios interpretacijos.
Vis dėlto kol nė viena iš šių visuomenės informavimo
priemonių nepaskelbė, jog Darius Mockus yra tinkamiausias kandidatas į valstybės prezidentus 2008 m.,
ar būtų galima teigti, kad kalbame apie oligarchiją? Ko
gero, taip pat ne.
Galėčiau šioje vietoje pacituoti žinomą lietuvių žur-
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nalistą Romą Sakadolskį, kuris neseniai yra pasakęs,
jog nėra tragedijos, jei susilieja verslas ir žiniasklaida arba verslas ir politika atskirai, blogai visuomenei
būna tada, kai susilieja visi trys – verslas, politika ir
žiniasklaida.
Kas lieka dar? Dar lieka „Achemos grupė“, kurioje didžiausią įtaką turi ekspremjeras Bronislovas Lubys.
„Achemos“ apyvarta pernai siekė 1,2 mlrd. litų.
2003 m. tai buvo trečia pagal apyvartą bendrovė Lietuvoje.
„Achema“ turi nacionalinį televizijos kanalą, nacionalinį dienraštį, kelias radijo stotis. Lubys turi nemažos įtakos kai kuriems politikams, „Achemos“ grupė remia ne vieną partiją ﬁnansiškai, bet iš principo tai daro
daugmaž civilizuotai, tad išvadinti Lubį oligarchu taip
pat neturime realaus pagrindo.
Tačiau juk atskirų verslo grupių įtaka Lietuvos ūkiui
ir politikai yra akivaizdi? Taip, akivaizdi.
Galime prisiminti „Stumbro“ ir „Alitos“ privatizavimo peripetijas, net nėra didelė paslaptis, jog saugumietis Sereičikas, pavogdamas operatyvinius dokumentus
iš VSD Alytaus skyriaus, gelbėjo ne tiek Rolando Pakso uodegą, o labiau vieną verslo grupę, aktyviai lošusią
kovoje dėl šių alkoholio gamyklų.
Taip pat galima išvardyti daugybę kasdien skambančių istorijų: SAPARD lėšų skirstymą ūkio ministro Uspaskicho „falšivkėse“ teegzistuojančioms įmonėms, su
Uspaskicho įmonėmis konkuruojančios „Vesigos“ akivaizdų diskriminavimą Kėdainiuose, keistą ES lėšų
skirstymą baldų fabrikams ir tekstilei, „Rubicon“ „geradarystę“ pastatyti vilniečiams akvaparką, kurį išlaikys iš namų statybos gautomis lėšomis, nutylint klausimą, o kas bus su tuo akvaparku, kai grynasis pelnas,
gautas iš namų statybos, baigsis.
Politikoje apskritai nebeliko politikos, kaip teisingai
pastebėjo Raimundas Lopata. Dabar svarbiausi politikoje – verslininkai ir jų parankiniai. Bet ar tai oligarchija? Manyčiau, jog tai – ne kas kita, kaip paprastoji
baisioji korupcija, bet ne oligarchija.
Kita vertus, reiktų geriau apsidairyti ir atsakyti į
klausimą, ar be paminėtų bendrovių ir jų savininkų
daugiau nieko ir nėra panašaus į oligarchiją?
Vienas galimos oligarchijos segmentas dar neaptartas. Mano galva, jis itin svarbus. Tai – Rusijos energetikų kapitalas Lietuvoje.
Todėl man daug rimtesnė kandidatė į oligarchus už
„Vikondą“ atrodo „Lukoil Baltija“. Tai bent triskart galingesnė pagal apyvartą už „Vikondą“ bendrovė, patenkanti į pirmąjį šalies bendrovių penketuką. Be to,
svarbus artimas Ivano Paleičiko ryšys su Algirdu Brazausku bei Rusijos kapitalas, susijęs su dabartiniais
Kremliaus šeimininkais. Ji remia socialdemokratus pinigais ir, be abejo, kokių nors privilegijų iš valdžios yra
gavusi.
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Ne šios bendrovės pinigai, bet su šios bendrovės motininio koncerno vardu iš esmės siejamas 2002-ųjų prezidento rinkimų laimėtojo skandalingai didelis ﬁnansavimas.
Tačiau ar to užtenka? Ko gero, taip pat ne.
Nebent jei bandytume mąstyti, kaip čia tiksliau pasakius, geograﬁne kryptimi. Taigi sudėtume visą Rusijos energetikų kapitalą, veikiantį Lietuvoje. RAO JES
Kauno elektrinėje, Rusijos kapitalo valdomas „Snoras“,
„Lietuvos dujos“, „Mažeikių nafta“, didžiąją dalį kapitalo, atėjusio į Lietuvą per lengvatinio apmokestinimo
bendroves, už kurių slepiasi gal ir ne meška, tai bent
jau tikri meškiukai.
Sudėkime jų apyvartas ir turėsime darinį, dvigubai
viršijantį didžiausios Lietuvos bendrovės metinę apyvartą. O jei dar pridėsime Kremliaus skiriamus ir niekur jokiose oﬁcialiose apyvartose neatspindimus bei
Vyriausiosios rinkimų komisijos ar Mokesčių inspekcijos anarchistiškai neįvertinamus pinigus Lietuvos partijoms paremti bei visuomenės nuomonei paveikti?
Šitaip brėžiant liniją, šis tas galėtų išeiti. Gal ir ne oligarchai, tai bent jau labai galinga ir įtakinga verslo jėga.
Jėga, galinti suveikti pagal pareikalavimą ir bet kurią akimirką: 1) įkurti partiją ar perimti kurią nors
esančią; 2) tam tikra žiniasklaida taip pat ranka pasiekiama, ir ne tik „Pervyj Baltijskij“ kanalas. Ypač jei to
reiktų dabartiniams Kremliaus šeimininkams.
Lygiai taip pat geograﬁškai brėždami liniją, įdomių
rezultatų galėtume jau dabar gauti preparuodami ir
Uspaskicho partiją.
Taip, „Vikondos“ koncernas net ir mažos Lietuvos
mastu – mizeris. Bet kas iš tikrųjų yra Darbo partija?
Ar ne ta pati Uspaskicho reguliuota Verslo darbdavių
konfederacija, kurios gensekas drąsiai važinėjasi po
Lietuvą savo ir Uspaskicho reikalais valdišku Ūkio ministerijos automobiliu?
Prie 400 mln. litų „Vikondos“ apyvartos pridėkime
Boso įmonių apyvartą, visų kitų jos narių verslininkų
turimą, kieno 5, o kieno ir 50 mln. litų apyvartą, jau
turimas žiniasklaidos priemones, įtaką miestuose ir rajonuose, net kai kuriose bažnyčiose bei vienuolijose, ir
jau šaltukas eina per nugarą.
Kad ir kaip sakytum, pasimato įdomus padaras.
Bet ir vėlgi galima paprieštarauti: toks oligarchas
baisiai jau daugiagalvis išeina. O juk „oligarchija – nedaugelio valdžia“.
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Toks oligarchas nefunkcinis, galintis greit subyrėti.
Slibinas, kuris pats savęs iki galo nesuvokia kaip jėgos.
Vienintelis aiškiai suvokiamas šios daugiagalvės hienos interesas – greitai ką nors nučiupti ir sprukti su
grobiu į saugesnį šoną ar prisiplakti prie kito tigro arba
liūto, dorojančio šviežieną.
Jau dabar daugeliui Darbo partijos verslininkų darosi akivaizdu, kad visoms jų galvelėms, ypač mažosioms,
to laukto ir svajoto gero neužteks.
Ką galėčiau pasakyti apibendrindamas?
Oligarchijos Lietuvoje dar neturime, manau, kad ir
neturėsime, ir ačiū Dievui.
Tačiau tai nereiškia, kad jau galima dėl to šokinėti iš džiaugsmo. Bijau, kad Lietuva turi dar baisesnių
problemų nei oligarchija, kurios valdžia, nors ir baisi,
anksčiau ar vėliau yra tiesiog nušluojama, nes kasdien
siutina tautą.
Vaizdžiai kalbant, mūsų problema – ne turčių troškimas užvaldyti, o neturtingųjų nuolankumas ar net troškimas būti daugiau negu valdomiems, jų noras bindzenti paskui pirmą pasitaikiusį apsišaukėlį-lžedimitrijų.
Tai moralės stoka arba moralinė pelkė, kaip yra pasakęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
Vieną dieną pripažinkime sau: amoralumas mūsų
valdžios viršūnėse vis labiau įsigali tik dėl to, kad amoralumas klesti tautos apačioje, o tautos vidurys dar per
silpnas tuos du amoralumus amortizuoti.
Antra problema daug baisesnė už bet kuriuos oligarchus. Tai – Rusijos įtaka, jos metami pinigai demokratiją iš vidaus ardančiam amoralumui Lietuvoje
didinti. Tautos neatsparumas naujai rusiﬁkacijai, pasireiškiančiai staiga prasirėžusia meile rusiškiems ﬁlmams ir muzikai.
Per daug kritiška visuomenė galiausiai tampa nekritiška, nes atmeta kantrų, ilgą demokratinės ir teisinės
valstybės statybos darbą iš principo, todėl ieško skubios
išeities ir puola į glėbį vadukams, kurių valdžią mes
klaidingai bandome įvardyti kaip oligarchų valdžią.
Kitaip sakant, tauta, nesugebanti rinktis blogos išeities, kai jai siūloma rinktis tarp blogo ir dar blogesnio,
pati save lengvai atiduoda į rankas šiek tiek prakutusių buvusių banditėlių, šaltkalvių ar provincijos regbio
trenerių, kurie tik džiaugiasi pavadinti oligarchais.
Kiekvienam malonu, o tiems, kurie perka diplomus,
malonu dvigubai, kai į juos kreipiamasi vienu ar dviem
rangais aukščiau nei yra iš tikrųjų.
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Islamas ar naujoji ideologija?
KĘSTUTIS K. GIRNIUS

Niujorkas, Madridas, Londonas. Teroristiniai antpuoliai prieš Vakarus nesiliauja. Nors naujausi išpuoliai nebuvo tokie dramatiški kaip Pasaulio
prekybos centro sunaikinimas, o aukų
skaičius gerokai mažesnis, naujausi antpuoliai sukelia tiek pat, jei ne
daugiau, nerimo. Dabar aišku, kad ne
visi teroristai yra užsieniečiai, kad jų
gretos gausesnės negu anksčiau įsivaizduota. Rugsėjo 11-osios antpuolius JAV įvykdė užsienio džihadistai,
išaugę musulmonų šalyse, specialiai
atvykę į Jungtines Valstijas užduočiai
įgyvendinti. Tad buvo viliamasi, kad
bus galima užkirsti būsimiems teroristams kelią į Vakarus, o atvykusius
gana greitai išaiškinti.
Londono įvykiai parodė, kad pavojų
kelia ne vien užsienio džihadistai, kad
savižudžiais tampa ne vien musulmonų fundamentalistų šalių ir stovyklų
auklėtiniai. Liepos 7 d. Londone bombas susprogdino keturi vietiniai gyventojai – trys Anglijoje gimę ir augę
palestiniečių kilmės jauni britai ir
vienas Jamaikoje gimęs, bet Anglijoje augęs jaunuolis. Liepos 21 d. keturi
jauni vyrai, prieš 10–15 metų atvykę
iš Somalio ir Etiopijos, mėgino įvykdyti panašų puolimą, bet jų bombos nesprogo. Londono atentatininkai nėra
pirmieji britai savižudžiai. 2003 m.
dvidešimt vienerių metų londonietis
musulmonas nuvyko į Tel Avivą ir susisprogdino bare. Richardas Reidas,
paslėpęs bombą savo batuose, nesėkmingai mėgino susprogdinti lėktuvą
virš Atlanto. Būta ir kelių kitų atvejų.
Vietiniai džihadistai yra itin pavojingi. Išaugę Vakaruose, puikiai mokėdami vietos kalbą ir žinodami papročius, turėdami vakarietišką pasą,
jie gali keliauti ir veikti, nepatrauk-

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 7–8

dami saugumo tarnybų dėmesio. Tad
su nerimu klausiama, kiek Vakaruose gyvena kitų būsimų teroristų, kas
juos skatina tapti teroristais, kaip galima juos sustabdyti.
Paguodžiančių atsakymų nėra. Antai liepos 7-os atentatininkai gyveno Lydso mieste ramioje musulmonų
bendruomenėje, ne tarp naujų imigrantų, pabėgėlių, fanatikų islamistų
ir kitų nenuoramų, kur plinta radikalios nuotaikos. Nė vienas jų nebuvo
policijos įtariamųjų radikalų sąrašuose. Tiesa, keli jų gruodžio–vasario mėnesiais viešėjo Pakistane, bet nenuostabu, kad vaikai lanko tėvų žemę.
Savižudžių tėvai gyveno patogiai, patys jaunuoliai buvo neblogai išsilavinę, turėjo neblogas ateities perspektyvas. Jie suradikalėjo ne skurdo ar
nevilties ujami.
Po teroristų antpuolio Madride, kur
bombos buvo paliktos traukiniuose ir
iš tolo susprogdintos, buvo viliamasi,
kad Europa išvengs teroristų savižudžių rykštės, nuo kurios kenčia Irakas
ir Izraelis. Irake savižudžių gretos, atrodo, neišsemiamos. Per pastaruosius
dvejus metus jie įvykdė daugiau negu
penkis šimtus antpuolių. Palestiniečiai neatsilieka. Bet Vakarų gyvenimo
paragavę žmonės esą seks Vakarų teroristinių grupių pavyzdžiu, šaltai organizuos atentatus, bet vertins savo
gyvybę. Ši viltis neišsipildė. Sunkiau
kovoti su savižudžiais, kurių neveikia įprastos atgrasinimo priemonės.
Be to, savižudžiams nereikia ypatingo
karinio išsilavinimo, žvalgybinių sugebėjimų, tik ryžto žudytis ir žudyti.
Surinkta nemažai duomenų apie
Londono teroristus, bet lieka daug neaiškumų. Stengiamasi nustatyti, kas
vadovavo teroristų grupei, kas paren-

gė bombas, koks buvo Al Qaedos vaidmuo. Kai kurie stebėtojai aiškina, kad
antpuoliai turi Al Qaedos braižą. Jie
buvo gerai organizuoti, įvyko keliose
vietose beveik tuo pat metu, juos įgyvendino savižudžiai. Manoma, kad
patys atentatininkai negalėjo turėti
pakankamai žinių ir patirties organizuoti tokias sudėtingas operacijas be
Al Qaedos paramos –
taktinės, ﬁnansinės,
arba techninės. Be
to, teroristų grupių
vadovai nėra savižudžiai. Tą užduotį jie
patiki pėstininkams,
o patys slapstosi Afganistano ar Pakistano kalnuose. Kurį
laiką buvo manoma, kad teroristai
naudojo aukštos kokybės sprogmenis,
kurių beveik negalima gauti Anglijoje. Esą tik patyręs žinovas galėtų pagaminti kokybišką bombą. Bet paaiškėjo, kad bombos buvo nesudėtingos,
o keturių vyrų veiksmus galima suderinti be ypatingos karinės patirties.
Kiekvienu atveju Londono įvykiai
verčia pergalvoti kai kurias įsisenėjusias „tiesas“ apie terorizmą. Antai
prezidentas George’as Bushas teisina karą Irake tvirtindamas, kad JAV
kariauja su teroristais Irake ir Afganistane, idant nereikėtų su jais kovoti
savo šalyje. Šią mėgstamą tezę prezidentas pakartojo po Londono antpuolio. Tezė būtų teisinga tik tuo atveju,
jei egzistuotų ribotas teroristų būrys,
nepajėgiąs atsinaujinti. Vienam žuvus, teroristų skaičius vienu mažėtų
tol, kol jų iš viso neliktų. Šią tezę seniai paneigė nesibaigianti srovė teroristų-savanorių, skubančių į Iraką kovoti su „Didžiuoju Šėtonu“. O Londono
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įvykiai patvirtino, kad žuvusių teroristų gretas su kaupu papildo žmonės, nesusiję nei su Iraku, nei su Afganistanu. Londoniečiai džihadistais
tapo Vakaruose. Dviem jų dar nebuvo
16-os metų, kai rugsėjo 11-ąją įvyko
išpuoliai prieš JAV. Sociologinės apklausos aiškiai rodo, kad musulmonų
dauguma piktinasi dėl karo Irake ir
palestiniečių padėties, ir kad nemažai
jų jaučia simpatijų tiems, kurie kovojo už engiamus arabus. Užkietėję džihadistai nepavers savo kardų plūgais,
kai JAV atitrauks savo karius iš Irako ir palestiniečiams bus leista sukurti savo valstybę. Bet jiems bus gerokai
sunkiau pritraukti naujų narių.
Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Tony’s Blairas, panašiai
kaip Bushas, nuosekliai aiškino, kad
terorizmas neturi nieko bendro su
karu Irake. Po liepos 7-os įvykių jis
kartojo, jog teroristinis antpuolis nesusijęs su aktyviu Anglijos vaidmeniu Irako kare. Bet liepos pabaigoje jis
bene pirmą kartą pripažino, kad karas Irake galėjo paveikti „iškreiptą teroristų galvoseną ir iškreiptą logiką“,
ir kad teroristai gali karą pasitelkti
kaip priemonę naujiems nariams mobilizuoti. Paprasti britai seniai suprato šią elementarią tiesą, o neseniai paskelbta apklausa parodė, kad net 85%
gyventojų mano, jog Londono antpuoliai ir Didžiosios Britanijos užsienio
politika susiję.
Iš dalies žlugo kita trafaretinė „tiesa“, būtent, kad demokratijos stoka
arabų šalyse yra pagrindinė terorizmo
priežastis. Gerą pusmetį prezidentas
Bushas pabrėžia laisvės ir demokratijos svarbą, leisdamas suprasti, kad,
pakeitus autoritarines musulmonų
šalių vyriausybes demokratinėmis,
džihadistai netektų sekėjų ir paramos. Bet visi Londono atentatininkai
ilgai gyveno Anglijoje. Kai kurie ten ir
gimė. Jie pasuko džihado keliu, nors
gyveno šalyje, kuri pasiekusi tokį demokratijos ir laisvės lygį, apie kurį
daugelis šalių gali tik svajoti. Tiesa,
kad kai kurie Londono atentatininkai
nuvyko į Pakistaną, gal lankė madrasą ar susitiko su vietos fanatikais. Bet
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tai nepaneigia fakto, kad Londono džihadistai suradikalėjo Anglijoje. Jie nebūtų vykę į Pakistaną, jei nebūtų jau
įsipareigoję džihadui. Kelionė į Pakistaną nebuvo radikalėjimo pradžia, bet
brandus jo vaisius.
Pasak kai kurių mokslininkų, nors
fundamentalistai ir džihadistai smerkia globalizaciją, kurią jie laiko vakariečių sąmokslu pavergti ir engti
musulmonų šalis, jie patys yra globalizacijos vaikai. Griūna tradicinių
musulmonų bendruomenių pamatai.
Musulmonų šalyse plinta sekuliarizacija bei Vakarų puoselėjamas individualizmas ir dvasinė autonomija, su
jais susietas susvetimėjimas, ir vienišo kovotojo už tiesą dvasia. Tradiciškai islamas buvo glaudžiai susietas su
teritorija, genčių vadovų įtaka buvo
nepaprastai reikšminga, musulmonai
turėjo gyventi musulmonų valdomose šalyse. Tradiciškai islamas mokė,
kad pareiga kovoti už savo tikėjimą
yra kolektyvinė ir kad tik autoritetingi šventikai gali skelbti džihadą. Kai
kurios pagrindinės fundamentalistų nuostatos sunkiai suderinamos su
tradiciniu islamu. Fundamentalistai
supolitina islamą, paverčia priešinimąsi JAV vienu svarbiausių tikinčiųjų užduočių. Al Qaeda yra organizacija, nesusieta nei su teritorija, nei su
valstybe. Nė viena tautinė grupė joje
nedominuoja, jai priklauso įvairių šalių piliečiai, dauguma jos narių neturi tvirtesnio ryšio su tėvų žeme. Jos
vadovai skelbia savotišką šventojo
karo supratimą. Esą kiekvienas musulmonas turi ne kolektyvinę, o asmeninę atsakomybę kovoti su islamo
priešais. Individualistinis fundamentalizmas yra patrauklus susvetimėjusiems musulmonų jaunuoliams, jų
gyvenimui suteikia prasmės, skatina
burtis bendram žygiui. Nenuostabu,
kad fundamentalistinės organizacijos
ir imamai sulaukia savanorių Vakarų
šalyse, ypač tarp susvetimėjusių jaunuolių, kuriems svetima tėvų žemė ir
papročiai, kaip ir juos supanti sekuliari Vakarų visuomenė. Ir kad Al Qaeda
arba į ją panašios grupuotės gali juos
įkvėpti džihadui. Jei ši teorija bent iš

dalies atspindi tikrovę, Vakaruose gyvena nemažai potencialių džihadistų.
Londono įvykiai pakerta ir trečią
šventą „tiesą“, būtent aiškinimus, kad
teroristiniai antpuoliai nėra susiję su
islamu. Ne vienas musulmonas aiškina, kad jų religija vertina taiką ir gerbia žmogų, kad absoliuti musulmonų
dauguma smerkia nekaltų žmonių žudymą, kad kelių blogųjų veiksmai nepateisina platesnių išvadų apie milijardo žmonių tikėjimą. Visa tai tiesa,
bet negalima paneigti ir to, kad visi
keturi Londono atentatininkai pirmiausia tapo uoliais musulmonais ir
tada virto žudikais. Jų kelias į terorizmą ėjo per religinį atgimimą. Dauguma musulmonų nežengia šiuo keliu.
Taip pat neaišku, ar jų tikėjimas – pagrindinė posūkio į terorizmą priežastis, ar tik suteikia patogų ideologinį
pateisinimą poelgiams, kuriuos sukėlė kiti veiksniai. Bet negalima nutylėti islamo vaidmens šioje tragedijoje.
Pagaliau koks buvo Al Qaedos vaidmuo Londono įvykiuose? Ar paslaptingas jos pasiuntinys sutelkė ir pamokė
britus džihadistus? Dar negalima atsakyti į šį klausimą, bet manau, kad
Al Qaeda yra palaužta organizacija.
Daugelis jos vadovų nukauti ar sulaikyti, likę slapstosi, nepajėgia rengti naujų išpuolių. Gal palaikomi ryšiai su giminingomis organizacijomis,
pasidalijama patirtimi. Bet iš esmės
Al Qaeda yra ideologinis džihadistų
įkvėpėjas, sukūręs naują teroristinių
antpuolių modelį, kurį savarankiškai
pasisavina nauji džihado savanoriai.
Po pasaulį nekeliauja slapti Osamos
bin Ladeno pasiuntiniai, kurie pamoko būsimus teroristus, nes to nė nereikia. Al Qaedos skelbiamas džihadas
randa atgarsį kai kuriuose musulmonų sluoksniuose, jo peršamas modelis
lengvai įsisavinamas, pritaikomas vietos sąlygomis. Nauji teroristiniai puolimai veikiausiai organizuojami be jokio kontakto su tikraisiais Al Qaedos
nariais. Tad apie Al Qaedą reikėtų
kalbėti ne kaip apie organizaciją, bet
kaip apie ekstremistams patrauklią
ideologiją. O ideologijos patvaresnės ir
pavojingesnės negu organizacijos. 

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 7–8

BENEDIKTINAMS LIETUVOJE – 600

DVASINĖJE SANATORIJOJE
Vaclovas Aliulis MIC

Šiemet sukanka 600 metų nuo pirmojo vienuolių benediktinų
atvykimo į Lietuvą, kada Vytautas Didysis įkurdino juos savo
gimtinėje – Senuosiuose Trakuose. Kaip šv. Benedikto sūnūs,
atvykę iš Prancūzijos 1998 m., gyvena Lietuvoje šiandien?

2005 m. birželio 24 d., penktadienis. Jaunasis mano
bendradarbis Vilniaus Žvėryne kunigas Tomas atvežė
mane iš Druskininkų po gydymosi „Lietuvos“ sanatorijoje į benediktinų vienuolyną Palendriuose, Kelmės rajone (truputį klydome). Pasitiko svečių tėvas Žeraras
(Gérard). Čia man bus dvasinė sanatorija. Prieš pirmąją vakarienę tėvas prioras nuplovė man rankas – apaštalų kojų plovimą prieš Paskutinę vakarienę atmenant
čia yra tokia apeiga.
Vakarinėje (Mišparuose) nedalyvavau, pamiegojau
ilsėdamasis iš kelionės.
Ilgoką Naktinę valandą tėvai atliko labai drausmingai, po jos tėvai mus išprašė iš bažnyčios ir ją užrakino.
Vakarienė: daržovių mišrainė, trintų bulvių-morkų
košė ir varškės apkepas su mėlynių uogiene. Tėvai ir
broliai pasikeisdami skaito. Pirmiausia iš šv. Benedikto regulos, paskui šv. Pilypo Nerio gyvenimą. Jų tartis
prancūziška, skaitoma negarsiai. Turbūt tik tolydžio
įsiklausęs pradėsiu geriau suprasti.
Jaunesnieji vienuoliai kai kurie liemeningi, o patys
tėvai – džiūvę, sudžiūvę. Gal ir aš kiek apdžiūsiu, nes
Druskininkuose, sanatorijoje viską stropiai sušveisdamas (juk už viską nepigiai užmokėta), nei pasunkėjau,
nei palengvėjau.
Palendriuose palaiminga aplinka. Vienuolynas su
bažnyčia stovi aukštumoje, į visas puses platūs, žavūs,
ramybe dvelkiantys gamtovaizdžiai. Išėjus į šventorių
neapsakomas, taip seniai bekvėpintas lietuviškas vasaros laukų kvapas.
Pro vienuolyno langą žvelgdamas į kiemą, matau dešimtis pirmyn ir atgal be paliovos siuvančių kregždučių. Kam tas jų sportas? Ogi jos, meiliosios, dailiosios
galvažudės, Dievulio vabzdžius medžioja, vienus pačios
suryja, kitus savo vaikeliams į čypsiančias gerklytes sukaišioja. Pažiūrėti gražu, ogi tai amžina kova už būvį.
Vienuolynas didžiulis, jį sudaro trys ar keturi korpusai ir didelė, aukšta, šviesi bažnyčia su varpine. Platūs koridoriai, erdvios salės, vidinis vešliai apželdintas
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kiemelis. Prancūzui architektui talkino lietuvis architektas, padėjęs derinti statinį prie lietuviškos aplinkos.
Pirmasis benediktinų židinys buvusioje Sovietų Sąjungos teritorijoje (ir iš viso šiauriausias šiuo metu) pažadino daugelio kraštų benediktinų institucijų ir jų rėmėjų dosnumą.
Už kelių šimtų metrų stovi prieškaryje statyta, nenaudojama betono sienų bažnyčia, kurios nerandu
„Katalikų žinyne“. Vienuoliai tikisi ir ją atgaivinti. Prie
šios bažnytėlės stovi dviaukštis svečių namas, kuriame
apsistoja dvasinės atgaivos ieškantys žmonės, šeimos.
Ir dabar 23 žmonių būrys susirinko į tėvo Stasio Kazėno SJ vadovaujamas rekolekcijas.
Birželio 25 d., šeštadienis. Per pusryčius savitarna. Duonos dvejopos, sūrio penkeriopo, sviesto arba
margarino, medaus arba uogienės, kavos arba arbatos.
Nebadausi ir veikiausiai nepersikimši. Pietūs šiandien
be sriubos. Šprotų su ryžiais ir daržovėmis užkandėlis,
standžios jautienos kiek nori gabalais su užpilu ir puikios žirnių-bulvių košės, o užsigardžiuoti – po kriaušę
ir apelsiną. Viskas puiku, tik sunkus darbas tą mėselę
susmulkinti. Užsigeriama tyru vandenėliu.
Rytmetinė (Laudes) su kokiu devynetu psalmių ir dar
šiuo bei tuo tęsėsi 40 minučių. Šv. Mišios giedotinės, be
homilijos, lotyniškai, tik skaitiniai ir pora kreipinių lietuviškai. Ilgiau trunka giedotinė Eucharistijos malda.
Prisipažįstu, savo nedoru pripratimu iš pradžių daug
ką matau kritiška akimi, bet juo toliau, juo pagarbiau
imu žvelgti. Į kai kurias pamaldas vienuoliai ateina rikiuote, darniai po du priklaupia, pakilę vienas kitam
palenkia galvas ir eina į savo vietas stalėse. Neleidžia
apsnūsti pagarbi šventa mankšta. Per Pater noster ir
Gloria Patri visi sustoję ir 90° kampu nusilenkę meldžiasi. Todėl giedodami psalmės paskutinį posmą, nuo
pusės jo atsistoja, per sicut erat in principio atsitiesia, o
per et in saecula saeculorum atsisėda. Visi kaip vienas,
pusės sekundės tikslumu.
Kai kurių liturginių valandų baigiamojoje dalyje sultingai sugaudžia varpai ir aidi, aidi per plačius laukus.
Atrodo, pašventina visą aplinkinę erdvę su žmonių būstais ir būviu. Šiam brolių būriui gausus ir iškilmingas
Viešpaties šlovinimas išties yra svarbiausias užsiėmi-
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mas. O kai dar pamąstai, kad regi pusantro tūkstančio
metų nenutrūkusią tradiciją, besikartojančią daugelyje
pasaulio vietų, pradedi stebėtis ir gėrėtis, nors pats joje
tik savaitėlę dalyvausi ir įsitraukti nuolatos – nevilioja.
Ypatingo pašaukimo reikia!
Pašaukimas į benediktinus, matau, pagauna ir vieną
kitą rimtą lietuvį, ne kartą per grigalinį giedojimą. Dabar Palendriuose 7 desantininkai iš Prancūzijos (6 kunigai ir 1 brolis), 4 iš Lietuvos, iš jų du sieks kunigystės,
du liks broliais.
Vakarinei (Mišparams) skirta 14 puslapių (A5 formato) tekstų. Meldėmės pusvalandį. Truputį pavaikščiojau priešais bažnyčią, sėstelėjau ant masyviausio, iš
pusrąsčių, suolo. O koks meilus, šiltas pietys vėjas!
Vakar vakarop bažnyčioje pagalvojau: juk čia man
neeilinė galimybė, siūlomas naujas dvasios gyvenimo
posūkis ar bent postūmis, panašus į tą, kokį patyriau
1994 m. Liubline per vadinamąjį penkiametį marijonišką atsinaujinimą ir svarbią išpažintį, apibendrinusią kelių dešimtmečių kelią su jo duobėmis.
Šitie Palendriai, šitie šv. Benedikto broliai ir tėvai
man Apvaizdos pasiūlyti. Buvau besirenkąs Paštuvos
seserų karmeličių svečių namus, tik kad jos atsiprašė:
turėsiančios savas uždaras rekolekcijas – negalėsiančios tuo metu jokių svečių priimti. Ten švelnesnis režimas ir nebūtų dvasios tėvo patarimų. Čia jų gausiu iš
tėvo Bernardo, čia labiau sukaupta atmosfera.
Bernarde, ad quid vernisti? – klausdavo save tasai
doctor melliﬂuus1. Klausiu ir aš: „Vaciuli, ko cia atajai?“ (į kunigystę ir vienuolystę).
Norėjau atiduoti save Kristui ir Bažnyčiai, šventai
gyventi su Dievu, daug daug dvasinio gėrio išdalyti
žmonėms.
Ne viskas įvykdyta. Dvasios gyvenime būta ilgų ryškių nuosmukių, o žmonėms, Bažnyčiai, Lietuvai? Dirbau tarytum nemažai, bet, perskaičiuodamas Kūrėjo
duotus gebėjimus ir patirtą globą bei žmonių palankumą, sprendžiu, kad iš tikrųjų per mažai, per mažai
atiduota, dovanota, per dažnai susitraukdavau į savo
kiautą.
Atsargumas? Drovumas? Drąsos stoka? Laukimas,
kad kas nors pastūmėtų, įpareigotų. Apsikraudavau
smulkiais reikalingais ir nereikalingais darbeliais, kad
nereikėtų imtis stambesnių, į kuriuos, esą, turi žmogus
atidžiau ir giliau įsitraukti, o tai reikalautų ilgesnio laiko tarpo vienu metu, kurio dabar nesą.
Vadinamasis mano gerumas ne kartą iš silpnumo, kad
nemoku ar nenoriu atsisakyti – pasirodyti negeras...
Birželio 26 d., sekmadienis. Vakar sunkiai išstovėjau
per giedamą Eucharistijos maldą. Tėvai buvo siūlę kėdę-fo1
Meilumu plūstantis Bažnyčios mokytojas, meiliausiai šlovinęs Mariją... ir šaukęs į Kryžiaus karą.
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telį, nepriėmiau, o šiandien kelis kartus buvau prisėdęs.
Šiomis dienomis mirė kapucinas tėvas Stanislovas,
turbūt ryškiausia, populiariausia šiandienė Lietuvos
dvasininkijos įžymybė. Labai daug gera padaręs ir apsčiai senatvėje niekų pripaistęs. Maždaug nuo 1992 m.
buvome skirtingose, net priešingose „politinėse stovyklose“. Esu negražiai parašęs („Gimtajame krašte“?,
apie „grytelninkų pilaites“) ir priskyręs jį (kartu su Arvydu Juozaičiu, Krescencijumi Stoškumi ir dar kuo?)
prie „buvusių“ (su klaustuku) savo bičiulių. Po ilgesnio
laiko jis atsiliepė labai padoriai.
Pastaraisiais metais bulvarinė televizija buvo padariusi tėvą Stanislovą pašaipos objektu – man būdavo
liūdna. Nuo studijų metų buvome bičiuliai (nors smarkiai skirtingi) ir visą laiką mano širdyje jam buvo vietelė.
Daugelis sovietmečiu per jį surado Dievą, bet jo superliberali pastoracija kėlė didelių abejonių. Daug kas
rasdavo dvasinį komfortą be tikro atsivertimo. Prireikus dokumentaliai įrodyti Paberžėje sudarytą Santuoką ar gautą Krikštą – jokios galimybės, nes pažymėtos
tik datos ir vardai, be pavardžių, be liudytojų. Liaudis
laikė privalumu, kad vyskupai jį barė už tokią raštinę.
Prieš mėnesį žiniasklaida pranešė apie labai pasunkėjusią jo sveikatos būklę. Pamėginau išreikšti solidarumą ir prieš išvykdamas į sanatoriją pasiunčiau
trumpą laišką (lotynišką Naujojo Testamento citatą,
pateikiu ją lietuviškai):
Brangus Tėve ir Broli!
Pats ramybės Dievas jus tobulai tepašventina ir
teišlaiko sveiką bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir
kūną mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimui. Tasai, kuris jus šaukia, yra ištikimas; jis ir įvykdys!
(1 Tes 5, 23–24)
Nežinau, ar kas nors tą mano pasveikinimą/atsisveikinimą jam paskaitė. Mirtinoje ligoje tėvas laikėsi
šventai, galima gretinti su Jono Pauliaus II paskutinėmis gyvenimo dienomis. Visokie bedievukai ir indiferentai galėjo pamatyti kitokį tikinčiojo žmogau ﬁnalą
negu tas, koks įprastas jų aplinkoje.
Palendrių benediktinai į tėvo Stanislovo laidotuves
nevažiuoja (turbūt nebuvo ryšio), tai ir aš į jas nepateksiu. Šiandien paaukojau šv. Mišias už tą vyresnį jaunų
dienų bičiulį.
Sekmadienio Mišiose 11 valandą dalyvavo geras pusšimtis tikinčiųjų, daugiausia apyjaunių šeimų. Jiems
skambėjo lietuviškai Šv. Rašto skaitiniai ir prioro pamokslas apie visų aukščiausią meilę Dievui (kuri viršija meilę net tėvui, motinai ar vaikui). Šv. Komuniją
žmonės galėjo priimti prie tvorelės, skiriančios trečdalį ar ketvirtadalį bažnyčios ploto Dievo liaudžiai, visa
kita paliekančios vienuolių bendruomenei. Tik konce-
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lebruojantys su benediktinais kunigai – ne ordino nariai ten priimami Mišių laikui.
Deja, deja, tikintieji negauna prasižioti (nebent „Tepriima Viešpats iš tavo rankų“ ir „Viešpatie, nesu vertas“ prieš Komuniją), nes ir Tikėjimo išpažinimas, ir
Viešpaties malda, ir Mysterium ﬁdei atsakymas – lotyniškai, ir nė vienos lietuviškos giesmės ar giesmelės.
Ką ir sakyti, net prie lietuviškai skaitomos evangelijos
„Viešpats su jumis“ ir „Girdėjote Viešpaties žodį“ – lotyniškai. Senovinės liturgijos mylėtojai galėtų džiaugtis, bet ne iki galo: šv. Mišių koncelebracijos vadovas ir
koncelebrantai atsigręžę į Dievo tautą.
Žingsnis įsikultūrinimo kryptimi – tikintieji gali naudotis išdėliotomis lentynoje knygelėmis/sąsiuviniais,
kur greta lotyniško pamaldų teksto įdėtas lietuviškasis. Austrijoje ir Vokietijoje tokio tipo maldynai pradėti
leisti prieš 80–90 metų. Ir mūsų kanauninko Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos maldaknygės „Šlovinkime Viešpatį“ ir „Viešpaties angelas“ taip parengtos.
Sekmadienio stalas pagerintas. Pietums gavome skanių šaltibarščių su karštomis bulvėmis, dešros ar kumpio su gausiomis salotomis ir ledų! Bijau aš tų ledų
kaip..., bet, pritaikęs savo receptą (nesakysiu, kokį, nes
juoksitės), nenusišaldžiau gerklės.
Vakarienei vėl apsti daržovių mišrainė su ryžiais,
medumi saldinta arbata ir sodrus įvairių vaisių kompotas su sausainiais.
Rekolekcijos pripažįstamos sunkiu darbu, bet šios
manęs nevargina, nes jokių įtemptų svarstymų. Daug
laiko bažnyčioje prieš altorių, šį tą pašnibždant Viešpačiui ir tikint, jog taip šnibždėti skatina Jo Dvasia.
Po Mišparų – išstatyto monstrancijoje ant altoriaus
Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Visiška pusantros valandos tyla, išskyrus trumpus išstatymo ir palaiminimo giedojimus.
Kaip tik prieš Mišparus turėjau dvasinį pokalbį (lietuviškai ir prancūziškai) su tėvu Bernardu. Prisiminėme, kad nuo Viduramžių iki pastarųjų laikų katalikų
pamaldume pernelyg pabrėžiama Kristaus kančia. Tai
buvo dalis Jo gyvenimo viršūnės, bet visa viršūnė –
Kančia su Prisikėlimu. Kančia vienos nakties ir vienos
dienos, o Prisikėlimas – amžiams.
Šv. Mišių viršūne esame įpratę laikyti konsekraciją
bei pakylėjimą. Atskirai konsekruojama ostija tampa
Kristaus Kūnu, atskirai vynas – Jo Krauju, ir tuo išreiškiama kančia, kraujo praliejimas. Žinia, tai tik Jėzaus Aukos sudabartinimas, ne naujas Jo kentėjimas,
ir su šv. Tomu išpažįstame visą Kristų abiejuose pavidaluose (duonos ir vyno pavidalu). Kristus jau yra prisikėlęs, į kentėtojo būklę negrįžta. Pagaliau prieš komuniją ostija laužoma ir viena jos dalis įleidžiama į taurę.
Susivienija Kūnas ir Kraujas – mistinis Prisikėlimo sudabartinimas bei pavaizdavimas.
Prisikėlimo dienos vakarą du Jėzaus mokiniai Emau-
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se pažino Prisikėlusįjį, kai Jis laužė Duoną – davė save
Eucharistijoje.
Vatikano II Susirinkimas tikėjimo skelbimo ir tikinčiųjų dėmesio centrą nuo Kryžiaus stumtelėjo Prisikėlimo link, bet turės praeiti dar ne vienas dešimtmetis,
kol išmoksime ir melstis, ir elgtis kaip Prisikėlusiojo
išpažinėjai.
Per adoraciją nesistengiau daug mąstyti. Savaime
atėjo išraiška – prašymas:
Mano Jėzau..., mano Jėzau..., mano Jėzau...
Mano Jėzau, sustiprink tikėjimą, uždek meilę, gaivink viltį...
Mano Jėzau...
Mano Jėzau...
...sustiprink, uždek, gaivink...
...tikėjimą, meilę, viltį...
Birželio 27 d., pirmadienis. Vakar per vakarienę baigta skaityti Nijolės Sadūnaitės knyga „Skubėkime daryti gera“, paskui skambėjo puikios kokybės religinės muzikos įrašai. Tai vis sekmadienio – džiugios
Viešpaties dienos dovis. Rytoj pradės skaityti sukrečiančią Mary Craig knygą „Laiminimai“, klaikiai neįgalaus vaiko motinos išpažintį.
Tėvas Žeraras paragino, kad aš bent prieš mirtį pasirūpinčiau pakeisti tikslesniu žodį krikščionis, nes graikų christianos, lotynų christianus – nuo Kristaus, o
lietuvių krikščionis – nuo Krikšto. Atsakiau, kad prieš
ketvertą dešimčių metų išeivijos lietuviai norėjo kažin
ką tokio nukalti, bet nerasta sprendimo.
Nuoseklumas reikalautų laikytis kitų konfesijų bei
religijų pavadinimų pavyzdžio. Musulmonai, arijonai,
liuteronai – išeitų kristonai. Neskamba! Žnybtelėjau tėvui, kad ir jų chrétien nedaug turi panašumų su JésusChrist. Geriausia vokiečiams. Jiems Kristus – Christus, o Kristaus išpažinėjas, krikščionis – tiesiog Christ.
Ar pasivadinsime kada kristonais ar kristijonais? O gal
mūsų krikščionį galima būtų supaprastinti į krisčionį?
Miestas – miesčionis, Kristus – krisčionis? Tegyvuoja
krisčionis!2
Tėvas atnešė man prancūzišką Osservatore Romano
su Benedikto XVI kalbomis Romos kunigijai (gegužės
13 d. Laterano Šv. Jono bazilikoje) ir Italijos vyskupams (gegužės 30 d. Sinodo salėje). Man svarbu: „Šventai sergėkite savo širdyje Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam
apie jumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15). Atsakyti įtikinamai – duoti apologiją, išreikštą šiandienos žmonių
kalba. Nors jie dar nebūtų susipažinę su visu mūsų tikėjimo mokslu, svarbu pažadinti jiems norą tikėti su
Bažnyčia.
2
Vienas bičiulis vėliau pastebėjo, kad lietuviai tokioje priebalsių
samplaikoje mėgsta įterpti [k], pavyzdžiui, kri(k)štolas. Taigi ir kri(k)ščionis kri(k)sčionis – nuo Kristaus, ne nuo Krikšto.
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Iš savo minčių pridursiu. Nematau geros valios tame
žmoguje, kuris reikalauja: „Jei norite, kad aš tikėčiau,
įrodykit man!“ Tylomis tai reiškia: įrodinėkit, kiek sveiki, aš vis rasiu, kaip išsisukti.
Žmogau, tau siūloma dovana, o tu priešiniesi, tarytum prašomas, kad tu man padarytum didelę malonę
įtikėdamas...
Tikėjimas kartu yra ir protu – širdimi apsisprendimas, ir dovanos priėmimas. Ta dovana vienu ar kitu
metu, vienaip ar kitaip pasiūloma kiekvienam. Kas susidomi ir priima, kas numoja ranka ir nepasidomi, vėl
kas nors ima skaičiuoti, ar jam tai apsimoka.
Kad galėčiau savuoju tikėjimu dalytis, pasak Benedikto XVI, jis turi manyje gauti šiuolaikę išraišką. Uždavinys ne iš lengvųjų. Ne kartą gi kunigai ir pamaldieji
žmonės neįvaldę šiandienės kalbos sistemos ar kratinio. Mes nepažįstame, kaip labai šiandienė populiarioji
mąstysena yra tolima ar net priešiška tikėjimui.
Tikėti su Bažnyčia – ne tik su dvidešimt amžių išgyvenusia bendrija, senstelėjusia ir nemažai nusidėdavusia. Tai tikėti su Bendrija, apimančia žemę ir dangų!
Su nesuskaitomais visų amžių šventaisiais, iš vidaus
gaivinama Šventosios Dvasios, kuri neleidžia patvariai
imti viršaus žmogiškajam silpnumui ir kuri nuolat palaiko jos narių antgamtinę gyvybę, įkvepia atgailos ir
aukos dvasią, „iš purvo vargetą traukia“. Gražus tikinčiojo gyvenimo apibūdinimas: pèlerinage le la foi – tikėjimo piligrimystė, kelionė į amžinąjį šventąjį Būstą.
„Bet kurios tautos bendrajai orientacijai ir tikėjimo
ateičiai lemiama dirva – kultūros dirva. Darbuokitės
ir toliau, kad katalikų balsas nuolat dalyvautų jūsų
šalies kultūros debatuose... įvairiose mokslo srityse ir
didžiuosiuose gyvenimo pasirinkimuose. Šiandien kultūrą ir elgesio modelius kaskart labiau sąlygoja ir apibrėžia informacijos priemonių pasiūlymai. Pagirtinos
jūsų konferencijos pastangos ir šioje srityje deramu lygiu teikti visiems krikščionims įvykių ir problemų interpretaciją“ (Benediktas XVI, Osservatore Romano en
français, 2005 06 07).
Tęsinys: „Kaip yra daugsyk kalbėjęs Jonas Paulius II,
jaunimas yra Bažnyčios viltis, bet tuo pačiu metu šiandieniame pasaulyje jų tyko pavojus būti „siūbuojamiems ir nešiojamiems bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančio į klystkelius“ (Ef 4,
14). Tad kalbėkite ir vykdykite tiesą su meile (plg. Ef
4, 15). Padėkite augti ir bręsti jų tikėjimui! Tegul jaunimas patiria, jog Bažnyčia juos myli – vyskupai ir kunigai, ir tikinčiųjų bendruomenės juos myli. Tegul jie
pajunta, kad Kristus juos myli, ir tegu supranta, kad
Kristuje sutampa meilė su tiesa. Taip jie teišmoksta
mylėti Kristų, pasitikėti Jo Bažnyčia“ (Benediktas XVI,
Osservatore Romano en français, 2005 05 30).
Tikriausiai ne tik mano, bet ir daugelio Bažnyčios
žmonių Lietuvoje sopulys – katalikiškosios žiniasklai-
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dos silpnumas. Katalikų spauda visuomenės daugumai
iš viso nežinoma, negirdėta, ir ta nuolat siaurėjanti.
Dešimtą kartą kaltinu už tai kunigiją, kad neplatina.
Kaltinu ir nežinia kokius įsisiautėjusius virusus, kurie
sugraužė „Katalikų pasaulį“ ir graužia kitus leidinius.
„Mažoji studija“ ir „bernardinai.lt“ – visa paguoda.
Kaltas, žinoma, ir greitai po Atgimimo atslūgęs žmonių domėjimasis religijos klausimais. Atsimenu tokį
trupinėlį. Pamaldžios inteligentės sekmadieniais po

Palendrių bažnyčia. 1999. Tomo Vyšniausko nuotr.

sumos Katedroje turi gražų paprotį užeiti į kavinukę
pasilepinti kavos puodeliu su pyragaičiu – tai pagal jų
kišenę, bet kartą per mėnesį nusipirkti katalikišką žurnalą – ne pagal kišenę. Be to, jos juk viską žino apie
tikėjimą ir Bažnyčią, kiek joms reikia... Mėginau sudominti katalikiška spauda savo giminaičius. Vieniems
išrašydavau „Katalikų pasaulį“ ar „Sandorą“, kitiems
„Artumą“, „Kregždutę“, „XXI amžių“, „Naująjį ŽidinįAidus“. Kolei gavo, dėdei dėkojo, bet patys prenumeratos nepratęsė. Tik viena dukterėčia, mąsliausioji,
pusmečiui prenumeruoja „Naująjį Židinį-Aidus“. Kodėl
pusmečiui? Kad lėtai virškinamas.
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Dabar iš kitos operos. Vaje, kokią lig šiol nepastebėtą subtilybę užtikau Grigaliaus Didžiojo parašytame
„Šventojo Benedikto gyvenime“: „Šis [Jėzus, – V. A.] saviškiams parodė galybės ženklą ir priešams pažadėjo
duoti Jonos ženklą, kad išpuikėlių akivaizdoje teiktųsi
mirti, o nuolankiųjų – prisikelti, kad ir anie pamatytų,
ką paniekino, ir šie išvystų, ką garbindami turėtų mylėti. Iš to slėpinio plaukia, jog išpuikėliai mato mirties
reginį, o nuolankieji vietoj mirties gauna galybės šlovę“3 (kursyvas mano, – V. A.).
Ką tokio aš beveikiąs šioje šventoje pastogėje? Šalia
bendrųjų pamaldų, vaje, daugiau rašinėju negu apmąstinėju. Šiandien net pritaikiau sau apverstą Descartes’o posakį: Scribo, ergo sum!
Ne kažin koks rašinėtojas, o matai, prie ko priėjau.
Birželio 28 d., antradienis. Petrinių vigilija, todėl maniškiai pasninkauja. Pusrytėlių kas sau duonos
žiauberę su trečdaliu kaušo kavos, kas apelsiną pasiima, o daugumas nė neužėjo į valgomąjį. Vienas mielas
tėvas papusryčiavo kaip pratęs, paskui: „Mano broliai
rimti, o aš nerimtas“. Vakar rytą, matydamas, kaip tėvas prioras vos permatomą sūrio sluoksnelį ant plonai
pateptos duonos riekutės dedasi, nutariau ir pats kitą
dieną kiek nors juo pasekti, bet šįryt ir vėl atsirėžiau
geltono sūrio kaip namie.
Noriai dalyvauju gausiose oriose pamaldose, bet ar
daug meldžiuosi? Pirmutinis dėmesys lotyniškajam
psalmių tekstui ir kartu gardžiavimasis greta išspausdintu Antano Liesio MIC vaizdingu vertimu. Daugelis
grigalinių melodijų pažįstamos iš vienuolyno ir seminarijos giedojimų (apie 1938–19444), tad nejučiomis imu
nagrinėti, kuris čia psalmės tonas ir kuri galūnė: I a,
II d, III, VII c, VIII g? Ogi tai – maldai balastas. Gerai
sakoma: vargas per daug mokytam (ir iki galo neišmokytam).
Dažnokai man grįžta į mintį gero mano bičiulio Laimono Noreikos credo: „Esu didžiai netikintis... Viskas
iš mano sąžinės ir išmanymo... Jei kam reikia, tegu sau
tiki, o man iš dangaus nieko nereikia...“
Žinau, kad Laimonas nuoširdus, kad taip mąsto,
kaip sako. Žinau, matau, jog toli gražu nėra agresyvus:
„Kam reikia, tegu sau tiki“.
Vis dėlto paklausčiau: Laimonai, broli, ar niekad nepamąstei, jog tai, kas esi ir koks esi – ne iš savęs esi,
ne pats save nulipdei? Ar neapsakomai protingas gamtos sutvarkymas nekalba tau apie išmintingą Kūrėją?
Evoliucija, evoliucija – ar įmanoma ji, jeigu nebūtų užprogramuota?
Šaunus, išties šaunus ir gerbtinas esi, ir teisinga, kad
3
Grigalius Didysis, Šventojo Benedikto gyvenimas, iš lotynų k. vertė
Jonas Morkus, Vilnius: Aidai, 1996, p. 51.
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sąžinės balso klausai. Bet ar nederėtų pasakyti labas ir
dėkui Kūrėjui už buvimą ir už sąžinę? Nes jeigu esame
kūriniai, bet nepripažįstame savo Kūrėjo ir Jam nedėkojame, tai kaip su mūsų teisingumu?!
Tarytum girdėčiau atsakymą: „Kunige, nemokyk manęs seno, palik mane mano sąžinės atsakomybei!“
Gink, Dieve, neketinu prievartauti Tavo sąžinės, bet
į viešą Tavo deklaraciją galiu gi pagarbiai replikuoti.
Man padės Benediktas XVI, didžiai mokytas ir protingas vyras. Jo kalboje Romos kunigams randu visą minties eigą pakantos klausimu. Verčiu:
Daugelis žmonių šiandien yra linkę taip mąstyti
apie kitus: „Kodėl nepalikti jų ramybėje? Jie turi savą
tapatybę, savą tiesą, mes turime savą. Tad koegzistuokime taikiai, palikime kiekvieną, koks yra, tegul
jis kuo geriau siekia savosios tapatybės“. Bet ar galima rasti savo tapatybę, jeigu mūsų širdies gilumoje
glūdi Jėzaus laukimas ir jei kiekvieno tikroji tapatybė kyla iš bendravimo su Kristumi ir ne be Kristaus? Kitaip sakant, jei mes atrandame Kristų ir Jis
mums yra gyvenimo šviesa ir džiaugsmas, ar galime
būti tikri, kad kitam žmogui, neatradusiam Kristaus,
nestinga esminio dalyko ir kad nėra mums pareigos
pasiūlyti jam šią esminę tikrenybę? Paskui paliksime
Šventosios Dvasios vadovavimui ir žmogaus laisvei
tai, kas toliau vyks. Jeigu esame įsitikinę ir patyrę,
kad be Kristaus gyvenimas netikras, kad jam stinga
tos fundamentalios tikrenybės, tai privalome taip pat
būti įsitikinę, kad nė vieno žmogaus nenuskriausime,
parodydami jam Kristų ir taip pasiūlydami galimybę
atrasti tikrąją savo tapatybę bei džiaugsmą suradus
gyvenimą.
Paprasčiau pasakyčiau taip. Tarp milijardų gyvųjų
būtybių rūšių leidęs vieną protaujančių būtybių, žmonių, giminę, Kūrėjas iš savo tėviško gerumo panorėjo
šiam protingajam kūriniui prabilti ne tik gamtos faktais, ne tik sąžinės balsu, teigiančiu vykdyti gėrį ir šalinti blogį, bet ir žmogaus balsu. Tai žmogumi, žmonių
broliu tapęs Dievas Sūnus, Jėzus Kristus. Išgirdus tokią netikėčiausią naujieną nedera, nevalia, neišmintinga praleisti ją pro ausis, rūpestingai nepastudijavus,
nepasigilinus į šią galimybę.
Kai Dievas tapo žmogumi, jau negana žmogui būti tik
padoriu žmogumi savo prigimties plotmėje. Privalu ir
išmintinga perimti aukštesnę dovaną. Iš Kristaus žodžių, ypač evangelijoje pagal Joną užrašytų, ir iš viso
Naujojo Testamento sužinome, kad Jis dalijasi su mumis savo dieviškuoju gyvenimu. Tikime, kad Jis yra vi4
Manieji grigalinio choralo mokytojai vienuolyne buvo marijonai
kun. Mykolas Žemaitis ir vargonininkas Petras Steponavičius, o seminarijoje – kun. Vladas Budreckas.
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sos žmonijos Gelbėtojas iš moralinio blogio ir apdovanoja antgamtinio gyvenimo pradais milijonus geravalių
žmonių, nieko apie Jį negirdėjusių. Mes, girdėjusieji,
turėtume jaustis labai pamaloninti ir dėkingi.
„Patsai Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote, jog aš esu iš Dievo atėjęs“ (Jn 16, 27).
„Tėve, [...] amžinasis gyvenimas – tai pažinti Tave,
vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų – Mesiją“
(Jn 17, 1–3).
Birželio 29 d., trečiadienis, Petrinės. Šiltąjį pietų vėjelį prieš dvi dienas pakeitė šalti ir smarkūs šiaurės vakarų vėjai, žadantys lietų. Taip, vakar porą kartų pašlakstė, o šįryt, och, smagiai nulijo ir griaustinis
sudundėjo.
Mažėja mūsų būrys. Vakar po šv. Mišių kiek užtrukęs bažnyčioje grįžtu į mums, svečiams, pavestąjį
namo sparną antrame aukšte ir žiūriu – atdaros kambarių durys, kur klierikų rekolektantų buvo apsistota.
Pažiūriu pro langą – nebėra kieme sidabru blizgančio
automobilio5.
Tie mano keturi buvę kaimynai – Panevėžio vyskupijai priklausantys klierikai (du mano anksčiau susitikti), studijuojantys Vilniaus kunigų seminarijoje. Atvyko jie atlikti rekolekcijų prieš šventimus: du diakono,
du kunigo. Pamėgino, nepamėgo ir išdulkėjo.
Klausiu svečių tėvą, kaip tai įvyko. „Nesidomi dvasiniu gyvenimu. Kai pasiūliau laikytis vienumos, mąstyti, jie tik pasijuokė. Ne pirmą kartą taip atsitinka. Ir jie
bus kunigai. Liūdna.“
Suprantu – gilesnio dvasinio gyvenimo ieškančius
žmones jie arba atstums, arba pašieps. Geriausiu atveju pasiųs pas vienuolius. Kaip su tokiais ganytojais
apaštalauti dvasingajam vyskupui Jonui Kauneckui ir
kitiems?
Neskubėkime kaltinti Vilniaus seminarijos. Ne viską ji pajėgia. Daugelis klierikų gyvena ne seminarijos
dvasia, o tuo, ką atneša iš visuomenės pučiantys vėjai.
Sicut populus, sic sacerdos6.
Likau nepasakęs sumanyto išganingo pamokymo
vienam jų, daugiau pažįstamam: „Broli, sunku tau bus
gyventi. Prigimtis ar auklėjimas tau įdiegė stiprų pojūtį co to ja. Dvi išeitys: arba mokysies dažniau būti mažesnis, arba vis skaudinsies, kad neganėtinai kiti tave
vertina“.
Paskui Vilniaus kurijos sesuo Aldona išsivežė sesę
Gintautę ir kandidatę Viktoriją, baigusias savojo susikaupimo planą. Buvusioji karalaičių (Kristaus Karaliaus seserų) vadovė bekurianti naują bendruomenę,
Nukryžiuotojo Kristaus seseris. Sakau joms: „Papil5
Nors ne viskas sidabras, kas blizga, vis dėlto dailu pažiūrėti ir kitam
pa(si)rodyti...
6
„Kokia tauta, tokie jos kunigai“. – Ir atvirkščiai teigiama.
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dykite savo pavadinimą: Nukryžiuotojo ir Prisikėlusiojo Kristaus“. Nesutinka: „Be nukryžiavimo nebūtų
buvę prisikėlimo“. – „Bet nukryžiavimas – praeinamas
tarpsnis, o prisikėlimas visiems laikams“. Vis tiek nė iš
tolo nesileidžia įtikinamos. „Tai surinksite visas melancholikes ir liūdėsite susėdę“, – pranašauju, ne per daug
savo pranašavimu tikėdamas, nes sesuo Aldona – toli
gražu ne melancholikė. Sakosi prie šio žingsnio artėjusi 10 metų, nuo 1994-ųjų. Sesuo Gintautė paaiškino: jos
siekiančios didesnio vienuoliško radikalumo, kurio visa
karalaičių bendruomenė nepasirinkusi, todėl pasitraukusios ir kuriančios naują.
Petrinės vienuolyne – šventė, todėl pamaldos sekmadienio tvarka, iškilmingi pietūs, per rekreaciją laisvas
namiškių pokalbis su svečiu apie Bažnyčios persekiojimą sovietmečiu. Narsieji prancūzai desantininkai supranta lėtą lietuvišką šneką.
Ar ne laikas man grįžti prie asmeninių dvasinių apdūmojimų?
Pastaruoju metu Vilniuje kasdieniniam rytiniam susimąstymui naudojausi savo 1952–1953 m. užrašais –
mąstymų įspūdingiausiomis mintimis pagal vyskupo
Józefo Sebastiano Pelczaro knygą Rozmyślania o życiu
kaplańskiem czyli Ascetyka kaplańska (Kraków, 1897).
Reiklusis autorius neseniai susilaukė šventojo garbės.
Knygą paveldėjau iš garbingojo kunigo Nikodemo Vaišučio (1881–1951), atėjęs į Palūšę po jo mirties. Ką tik
sužinojau, kad iš šios knygos kunigiškojo dvasingumo
yra mokęsis jaunasis kunigas Karolis Wojtyła7. Neiškęsiu neišrašęs čionai bent keleto man anuomet ir dabar
įsimintinų minčių:
– Išganytojas išsirinko mane (ne aš Jį pirmiau) ir
pasiuntė siųsti ugnies į žemę, duoti vaisių. Tad bendrauti su mintimis, prisiminimais/numatymais ir
žmonėmis, kurie neduoda išblėsti ugniai manyje. Už
Dievo teises ir Jo meilę man skirta kovoti iki jėgų netekimo.
– „Jei nepatiksi Dievui – nebūsi žmonių užtarėjas, jei
ne užtarėjas – tai kam dar kunigas?!“ (šv. Bernardas).
– „Kam daugiau duota, iš to daugiau reikalaujama!“ Šv. Grigalius Didysis sako, kad kunigas, turįs
dovanų tarnauti kitų išganymui, pasitenkindamas
ramiu tūnojimu nuošalyje, tampa atsakingas už pražūtį tiekos sielų, kiek jų būtų galėjęs mokslu ir darbais Dievui laimėti.
– Kunigo nuodėmė skaudi ir sunkiai pataisoma,
nes jis nusideda en pleine lumière8 ir kuo mažiausiai
galima teisinti jį neišmanymu.
– „Nuo sąmoningos nuodėmės, kad ir mažiausios,
7
Jonas Paulius II, Kelkitės, eime!, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai,
2005, p.112. – Tariu dabar: ta pati Vaišučio, Wojtyłos ir Aliulio dvasinė mokykla!
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gelbėk/saugok mus, Viešpatie“ (šv. Teresė Didžioji).
– Esam nusidėjėliai, tad nuoseklu būti švelniai
nuolankiems, kukliems, ir neteisinga vaidinti labai
vykusius, labai šaunius, nepažeidžiamus. Neteisingas tas putlumas, tas neklystančio tonas.
– Kasdienę sąžinės apyskaitą atlikti taip, tarsi išpažinčiau savo kaltes pačiam Išganytojui.
– Esu „kaip ir pasamdytas“ žmonių, kad juos užtarčiau, už juos rankas į dangų kelčiau. Brevijoriuje kalbame su Dievu Dievo kalba (Jo įkvėptomis psalmėmis). Brevijorius – lūpų, minties ir širdies tarnyba,
tad atlikinėti ją oriai, atidžiai ir pamaldžiai.
– Išsiblaškęs kunigas retai ir šaltai mąsto apie Dievą, nemėgsta dvasinės knygos, veliasi pasaulio sūkurin. Jei dar yra drauge ir tingus, tai vengia dvasinio
darbo, ieško nedvasingų ir nereikalingų užsiėmimų,
kad tik neliktų vienas su Dievu... Jis niekad nebus
maldos vyras, nei karštas pamokslininkas, nei pasiaukojęs ganytojas. Pasaulis jo taip pat nepriima (nelaiko savu), – ir blaškosi vargšas sopama siela. Jo širdis – kaip turgus, kur be paliovos vaikšto žmonės ir
gyvuliai.
– Darbams save tik skolink, o atiduok save vien
Dievui!
– Gamtos knygą skaityti, šventa giesme gaivintis,
vaizduote lankytis Išganytojo žemės keliuose ir tabernakulio buveinėje. Užmigti ir pabusti Dievo ilgesy.
– Jei tik vienerias Mišias gyvenime galėčiau atlaikyti – ir tai būtų verta ilgus metus ruoštis. Gerai kaimietis sakė: ne be reikalo 5 metai seminarijoje: juk
turi išmokti Mišias laikyti.
– Jei nepatiriu dvasinio vaisiaus iš daugelio Mišių,
kaltas ne maistas, o dvasinis valgytojas.
– Kiekvienas mano teikiamas sakramentas Kristaus krauju pelnytas. Mano vaidmuo sakramentuose
ir labai didelis, ir labai kuklus. Didžių paslapčių, išganingų malonių tarpininkas, bet ne autorius. Jausti
Kristų kiekviename Krikšte, kiekviename išrišime ir
Komunijos davime: aš tais atvejais esu Jo ranka ir
Jo lūpos.
– Ar moku skaityti Kryžiaus knygą? Matyti – mylėti – skelbti Nukryžiuotąjį?
– Kaip puiku, Viešpatie, kad Paskutiniame teisme
pagerbsi visus paniekintuosius (ir man brangius)!
– Amžinosios laimės esmė – Dievo regėjimas ir turėjimas, žinant, kad amžiais Jo neprarasi.
– „Kada Tavo šventą veidą aš regėsiu ir kada prie
Tavo širdies atsilsėsiu?!“ (giesmė9).
Šiandien po Mišparų vėl valanda prieš altorių.
Atviromis akimis.
Autorius – tėvas Benediktas Andruška SJ, žuvęs Sibire.
10
Nepabėgo.
8
9
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„Mano Jėzau..., mano Jėzau..., mano Jėzau! Ko dabar iš manęs lauki?
Ko dabar iš manęs lauki?“
Birželio 30 d., ketvirtadienis. Mano tikėjimas.
Sunkiai derinasi mūsų tikėjimo teikiamas Visatos
vaizdas su tuo, kurį teikia mokslai... Taip pat svyruoja žmonijos vaizdas, jeigu ji gyvuoja jau bent dešimtis
tūkstančių metų. Visi sąmoningieji žmonės – su nemirtingomis sielomis, sąžinės atsakomybe, išganymo būtinumu, Kristaus atpirkimu, kūno prisikėlimu ir nesibaigiančiu gyvenimu amžinybėje.
Tik Kristaus žodis duoda pagrindą tikėti, ne Jo Bažnyčia. Ji labai jau žmogiška, mūsų sielovada sekli, šv.
Mišių ir Sakramentų poveikis sunkiai apčiuopiamas.
Vis tikiname save ir kitus. Potyris psichologinis, subjektyvus. Pats Kristaus paveikslas tarsi Pauliaus sukonstruotas.
Kita vertus – abejones atsveria šventųjų mistikų susiderinantys potyriai. Mūsų akyse Kristui atsiveria
pačios gražiausios sielos, – negali tai rastis iš nieko, iš
vaizduotės, iš klaidos.
Jėzus Eucharistijoje. „Tavo žodžiu, Dieve, aš tikiu
tvirtai, nes tiesos tikresnės nerasiu tikrai“ (Tomas Akvinietis, Adoro Te devote). Aukodamas šv. Mišias, šį tikėjimą žadinu per pakylėjimą, per Komuniją.
Man padarė didelį įspūdį toks per radiją girdėtas įvykis. Moteris (turbūt juodukė), dalyvavusi žmogžudystėje, nuteista mirti. Kalėjime ją pasiekė tikėjimas (manau, tapo baptiste), kuris pakeitė visą jos mąstyseną
ir jausmus. Vedama į mirties bausmės vykdymo vietą,
giedru veidu ir ramiu balsu pasakė: „Einu susitikti su
Jėzumi“.
Toks ir mano pasirinkimas.
Kartais, abejonėms apspitus, tariu: „Jeigu Jėzus prarado viską, tai ir aš su Juo!“
Su kuo gi dar kilnesniu galima ryžtis prarasti viską!
Bet ne. Su Jėzumi neprarasčiau, net priėmus prielaidą, jog nėra amžinybės. Bendravimas su dieviškiausiąja istorijos asmenybe, tikint ir jaučiant ją kaip dabar
gyvą ir artimą, ir mylinčią – ne praradimas! Ką geresnio galėtų pasiūlyti nežinantieji Jėzaus?
Nepaisant visko, mano dvasia mato stiprų pagrindą pripažinti Dievą, sielą, amžinybę, Jėzaus artumą –
nebe kaip prielaidą, o kaip tikrenybę.
Mano Jėzau, stiprink mano tikėjimą!
Uždek meilę!
Gaivink viltį!
Liepos 1 d., penktadienis. Užpernai jaunieji levitai
marijonai Andrius ir Linas Palendriuose atliko rekolekcijas prieš amžinuosius įžadus. Ištvėrė, fugam non
dederunt10, bet pasakė, jog per jas sustiprėjęs jų marijoniškasis pašaukimas. Suprask, benediktinai nepavilio-
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jo. Jiems artimesnis veiklesnis gyvenimas, tiesioginis
dalyvavimas visuomenėje.
Man irgi. Benediktiniškas gyvenimas su daugybe
maldos valandų – grigalinio giedojimo valandų man atrodo labai gerbtinas, tačiau tam atsidėti tegali nedaugelis. Pats grigalinis giedojimas man glostydavo širdį
ir Marijampolėje, ir Kaune studijų metais, taip pat Vilniaus Katedroje... vieną valandą per dieną ar savaitę.
Bet ištisai raliuoti per dienų dienas? Pasiilgstu daugiabalsio giedojimo su vargonais, pasiilgstu daug įvairesnės muzikinės raiškos.
Vakar buvo užėjęs pasikalbėti tėvas Mykolas. Jis rūpinasi plėtoti knygų leidybą. Klausė, kokių knygų reikėtų išversti į lietuvių kalbą. Sakau, galima konkrečiai
rinkti tik išsiklojus keliolika, o geidautinos ir jiems tinkamos sritys, mano manymu, būtų biograﬁjos, dvasingumas, liturgija. Pasirodo, „Katalikų pasaulio leidinių“
šiems metams išleistas „Mišiolėlis“ – jų parengtas, taigi
pirmas žingsnis žengtas. Pasikalbėjome ir apie patikimus vertėjus, leidėjus, spaustuves.
Pasakiau: priminkite savo vertėjams dažniau pasitikrinti žodyne semantiką. Atrodo, visi žodžiai kuo
aiškiausi, gali versti užsimerkęs, bet kažkas knieti viduje, kad sakinys ar kuri nors jo dalis tarsi ne vietoje.
Pasižiūrėk žodyne, kuris turi bent kiek frazeologijos,
ir paaiškės. Pavyzdžiui, faire ses pãques – „pasidaryti
Velykas“ nereiškia „švęsti Velykas“, o „eiti velykinės išpažinties ir Komunijos!“ Pasitikrinti vietovardžius – jų
sąrašas būna žodyno gale. Pavyzdžiui Vistola, Weichsel
reiškia Vyslą, o Leopoli, Lemberg – Lvovą.
Žvelgdamas pro bet kurį vienuolyno langą, aikčioju matydamas žavingiausių meno kūrinių ekspoziciją,
kasdien po kelis sykius keičiamą. Tėvas Mykolas patvirtino, kad Prancūzijos debesims toliausiai toli iki
Lietuvos debesų grožio (jau buvau tą skirtumą pastebėjęs Italijoje). Neturime kalnų, turime debesis.
Šiandien penktadienis. Savas pietų ritualas, savitarna, kaip per pusryčius. Beje, paruošta maisto vidutiniškai pakankamai, bet kiekvienas vienuolis gali neateiti
pietų (nėra bendros maldos nei skaitymo). Kad nebūtų
moralinio spaudimo pasninkauti, vyresnybė pamažu
pietauja, aišku, tyloje. Nepietavo nuotaikingasis brolis
virėjas, bretonas Meriadekas (vos ne Melchizedekas),
beje, skaitydamas gražiau už kitus tariantis lietuviškus žodžius. Kodėl nuotaikingasis? Iš kai kurių elgesio
bruoželių matyti žmogų turint humoro jausmą.
Visiškai netipingas vienuolyno virėjas. Ne tik nestoras, bet sausas sausas, o nuskusta galva atrodo kaip
oda aptempta kaukolė, nelyginant ﬁlmuose Egipto kunigo faraonų laikais.
Šiuo metu Palendriuose 7 prancūzai ir 4 lietuviai.

Gabus studijozas Kazimieras ir švelnusis Lukas taikosi į kunigystę, o galiūnai Jokūbas ir Raimondas pasiryžę likti broliais.
Jokūbas, mielai atmenamas iš grigalinio giedojimo
Vilniaus katedroje, papasakojo, kad, be tų gausių pamaldų, kuriose dalyvaudavau, jų dienotvarkei dar priklauso 3 valandos asmeninei maldai, dar 2–3 valandos
studijų, o popietėje ir ﬁzinio darbo ūkyje. „Tai jūsų paroje 36 valandos! Kaip viską suspėjate?“
Viena, nepersimiega. Gulasi gerokai po 21 val. ir keliasi 5 val. ryto (nežinau, ar dieną leidžiama prigulti).
Dar svarbiau: niekur neskuba. Ramiai vaikšto, ramiai
valgo, liturgijoje neįmanomas nė mažiausias paskubėjimas. Kiekvienam veiksmui skiriama pakankamai
laiko. Vienas kuris nors funkciją baigęs ramiai grįžta
į savo vietą, tik tada kitas pajuda iš savosios. Giedojimas dirbtinai neištęsiamas, bet nė viena nata nenuryjama11.
Mano dvasinis patarėjas tėvas Bernardas vyriškai
gražiai man paaiškino, kad vienuolių bendruomenėse
beveik neišvengiami vienokie ar kitokie susidūrimai, nepasitenkinimai, ypač vyresniaisiais. Dažniausia priežastis – ne bloga valia, o iš vaikystės ar jaunystės atsinešti
psichologinių žaizdų randai. Dėl jų ne pykti, o užjausti
verta (užjausti nejučiomis, kad dar sykį nesužeistum).
Vakarienė, skirtingai nuo pietų, soti: pasaldinta grikių kruopyčių sriuba, žuvies (lyno) gabalas, gausi mišrainė, po pora kriaušyčių.
Kodėl užrašinėju valgiaraščius? Todėl, kad daug kam
smalsu ir kad pasirodytų, jog siekiantys šventumo vienuoliai neapsiryja ir nebadmiriauja.
Po Vakarinės (Mišparų) vėl buvo ilga Švč. Sakramento adoracija. Ir rožinį pakalbėjau, pamąsčiau, ir senųjų
šv. Pelczaro užrašų paskaičiau.
Mano Jėzau, mano Jėzau, mano Jėzau...
Sako, Tu mane myli.
Sako, Tu mane myli.
Negaliu netikėti.

11
Su šia visa ramybe palyginus, klaikiai atrodo kai kurių skardžiabalsių spartuolių kunigų aukojamos Mišios. Nors čia trumpai viešėjusieji

būsimieji kunigėliai didelio maldingumo neparodė, bet ir iš jų girdėjau,
kad jiems nepriimtinos maskaradinės Mišios.
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Liepos 2 d., šeštadienis. Išaušo paskutinė dienukė
(iš tikro pusdienis) man ganytis Palendrių šventose ganyklose. Rytas išaušo su tirštu rūku, matyti ne toliau
kaip 50 m.
Po pusryčių paprašiau tėvą priorą, kad leistų popiet
atsisveikinti bendruomenę. Sutiko ir pasiūlė po Devintosios liturginės valandos užeiti į jų cloître΄ą.
Beje, prioras ne tik komanduoja, bet ir tarnauja. Kiekvienas bendras veiksmas pradedamas pagal jo mostą,
bet pavalgęs nesivaržo parankioti lėkštes nuo stalo.
Šv. Mišias paaukojau savo atgailos ir dvasinės pažangos intencija.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 7–8

DVASINĖJE SANATORIJOJE

Ir kokios mintys baigiant rekolekcijas, kuriose visiškai nepavargau (gal per mažai dvasiškai darbavausi)?
Radau mat kambaryje ant stalo man padėtą programą: „Meldžiantis reikia klausytis Dievo tyloje“. Todėl
nepasiskyriau sau kokių nors dvasinių studijų, tiesiog
dalyvaudavau bendruomenės pamaldose 6 kartus per
dieną, pasibūdavau tyliai prieš altorių, skaičiau minėtuosius savo mąstymų užrašus.
Perskaičiau Grigaliaus Didžiojo parašytą, kas žingsnis legendomis apipintą „Šventojo Benedikto gyvenimą“ ir didelę dalį Jono Pauliaus II paskutinio veikalo
Pamięć i tożsamość („Atmintis ir tapatybė“). Druskininkuose skaičiau lietuviškai išverstą jo priešpaskutinę
knygą „Kelkimės, eime“ – gyvenimiška, vaizdu, miela,
o paskutiniame daugiau doktrinos, ypač apie Bažnyčią
ir pasaulį.
Stengdavausi bent kiek pavaikščioti priešais bažnyčią keliu ir po pievą. Dingojasi, kad vaikštau kasdien
prasčiau. Jeigu tai reiškia, kad nubaudžiau save, neprisiversdamas Vilniuje daugiau judėti, tai man pelnyta
atgaila. O kas iš to mano broliams marijonams? Nuopelnų šaltinis, kad pakęs ir globos, bet ir tokia galimybė, kad ne per daug džiaugsis tokiu nuopelnų šaltiniu.
Ar ne per daug nuleidžiu nosį?
Po persikraustymo atradau seną savo dienoraštį (rašytas su kelių dešimtmečių pertraukomis). Taigi tame
dienoraštyje 1973 m. melancholiškai parašyta: „Be abe-
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jo, daug netrukus ir ims silpnėti ﬁzinis ir protinis pajėgumas...“ Dėkui Dievui, per trejetą dešimčių metų ne
taip jau tragiškai susilpnėjo, kaip buvo galima spėlioti.
Kaip susikaupimo/atsinaujinimo dienų perspektyvinį vaisių išsirašiau iš minėtųjų Vaišučio, Wojtyłos ir
mano apdūmojimų.
Nuostabu, kad Dievas trokšta būti mylimas, net įsakymu reikalauja, tarsi mes būtume šis tas.
Meilė – šviesa ir karštis, vaisingumas ir gyvybė.
„Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria.
Meilė niekada nesibaigia.
Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas“ (1 Kor 13, 7–8) – meilė liks.
Žavus vieno brevijoriaus himno posmo lenkiškasis
vertimas:
Wszystko przeminie, gdy nadajdzie wieczność,
wiara się skończy, a nadzieja spełni;
miłość zostanie, by się cieszyć Tobą w Twoim królestwie12.
„Dievo mylėjimo saikas – mylėti Jį be saiko“ (šv. Bernardas).
Ne tik nieko nemylėti labiau už Jį, bet nei lygiai su
Juo, nei šalia Jo ne dėl Jo…

12
„Visa mums baigsis, žengus amžinybėn: nebereiks tikėti, viltis išsipildys, liks viena meilė – Tavimi džiaugtis Tavo viešpatijoj“.
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VISUOMENĖ

NEPRAŽUVO NĖ VIENAS KRAUJO LAŠAS
Algirdas Patackas

I
Vienas tragiškiausių, epopėjinių mūsų istorijos puslapių – Lietuvos partizaninis karas – tebėra unknown
war ne tik Vakarų istorikams, bet ir mums patiems.
Literatūra apie šį karą, išskyrus vieną kitą išimtį, dažniausiai yra aprašomojo pobūdžio. Net ir meninės pastangos įprasminti skaudžią Lietuvos patirtį dažniau
patiria nesėkmę nei sėkmę (turime galvoje kad ir ﬁlmą „Vienui vieni“). Šio reiškinio priežastys yra dvejopos. Pirmoji – moralinio pobūdžio. Mūsų savimonė šiuo
klausimu tebėra suskilusi, sakytume, schizofreniška,
niekaip nesusitvarkanti su praeities fantomais, su pačia savimi: niekaip negalinti prisipažinti ir kartu pripažinti to, kas stropiai slepiama net nuo savęs, nuo to, kas
gali būti pavadinta savimonės sąžine.
Kita priežastis – konteksto, palyginimo nebuvimas,
t. y. Lietuvos partizanų karas dar nėra įrašytas į to
meto Europos bei pasaulio istorinį foną. Tokios galimybės yra, ir pirmieji bandymai – nelauktai perspektyvūs. Apie vieną tokį bandymą susieti pokario kovas
su naujausia Lietuvos istorija bei šių dienų realijomis
ir bus kalbama šiame straipsnyje.
Kiekvienais metais rugsėjo 1 d. švenčiame ne tik
mokslo metų pradžią, bet ir (simboliška!) svarbų mūsų
valstybės istorijai įvykį – Rusijos kariuomenės „išstūmimą“ iš Lietuvos. Kodėl sakome „išstūmimą“, o ne
kaip įprasta „išvedimą“?
Kalbant apie šį jaunos, ką tik gimusios valstybės pasiekimą, turėjusį įtakos ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai, yra pabrėžiama derybų svarba ir sėkmė. Be abejo, derybininkų bei jų vadovo ambasadoriaus Česlovo
Stankevičiaus pasiekimai ir nuopelnai yra dideli. Lietuva laiku ir tinkamai pasinaudojo palankiai susiklosčiusia tarptautine padėtimi. Vietoj sugriuvusios SSRS
atsiradusi Rusija su savo vadovu Borisu Jelcinu norėjo demokratiniam pasauliui žūtbūt įrodyti, kad Rusija yra kitokia nei SSRS. Ir įrodyti tai privalėjo ne žodžiais, o konkrečiu veiksmu. Tokio veiksmo – išvesti
svetimą kariuomenę, remiama savo bičiulių Vakaruose, pirmiausia pareikalavo pati Lietuva. Primename,
kad Rusijos kariuomenė iš Lietuvos buvo išvesta metais anksčiau nei iš Latvijos, Estijos ir, kas dar svar-
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biau, metais anksčiau nei iš Vokietijos. Tuometinis,
1993 m. pabaigos, šios Europos dalies militarinis peizažas buvo toks – visur aplink daugiau kaip per tūkstantį
kilometrų, iki Elbės vakaruose ir Dunojaus pietuose,
buvo prikimšta sovietinės kariuomenės. O čia, prie Nemuno, atsirado mažas žemės lopinėlis, kuriame svetimos kariuomenės jau nebuvo.
Lietuvos derybininkų patirtis labai domino ir tebedomina politikus bei istorikus. Juk Rusijos kariuomenė
dar tebėra Kaukaze ir Centrinėje Azijoje, rusų militarizmas tebedusina Moldovą ir Baltarusiją, grasina Ukrainai.
Ką pabrėžia įvairių šalių politikos analitikai bei istorikai, tyrinėjantys Lietuvos sėkmingų derybų su Rusija
patirtį?
Pirmiausia, kad:
– Lietuva laikėsi labai kietos pozicijos visais esminiais klausimais, tačiau rodė lankstumą antraplaniais
klausimais, ypač liečiančiais vadinamąją socialinę-humanistinę poziciją perkeliamų kariškių atžvilgiu (jų
aprūpinimas gyvenamuoju plotu ir pan.);
– Lietuvos delegacija tol nesėdo prie derybų stalo, kol
nebuvo sutarta dėl išankstinės ir principinės nuostatos, kad Rusijos įsipareigojimas išvesti savo kariuomenę nėra derybų objektas, o derybos vyks tik dėl išvedimo terminų ir tvarkos (Rusija siekė primesti Lietuvai
standartinę visoms NVS šalims sutartį, pagal kurią
turėjo būti įteisintos Rusijos karinės bazės);
– Lietuva dėl šios priežasties nesutiko, kad derybose kaip trečioji šalis dalyvautų ir Rusijos karinių
pajėgų atstovai;
– Lietuvos delegacija nepasidavė įvairioms Rusijos
derybininkų insinuacijoms ir kitokiam spaudimui;
– Lietuvos atstovai derybų metu (nors susitarimai
ir nebuvo pasirašyti) neatsisakė, o Rusijos atstovai
nepaneigė, kad Lietuvai turi būti atlyginta okupacijos metu padaryta žala;
– Lietuvos delegacijos jėga slypėjo jos atremtyje į
tautos valią, išreikštą 1992 m. birželio 14 d. referendume, taip pat ir į tarptautinę teisę;
– Lietuvos delegacijos, sudarytos iš jaunų politikų, daugiausia kauniečių, išskirtinė savybė buvo kie-
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ta politinė valia. Derybininkai įrodė, kad ši savybė
(ypač derybose su Rusija) yra svarbesnė nei diplomatinė patirtis.
Tačiau niekaip nepalieka mintis, jog šalia egzistavo
dar „kažkas“, kažin kokia neįvardyta bei sunkiai suvokiama jėga, leidžianti Rusijos kariuomenės išvedimui
taikyti „išstūmimo“ terminą. Žinome, kad norint stumti,
reikia jėgos. O kas iš esmės yra derybos ir sutartys? Tik
ilgos kalbos ir popierių krūva, ypač derantis su Rusija.
Tad kur slypėjo ta mums nesuvokiama Lietuvos jėga?
Lietuva Rusijos kariuomenės atžvilgiu ėmėsi ne tik
diplomatinių politinių priemonių, bet panaudojo ir
tam tikrus jėgos elementus. Lietuvos valdžia uždraudė neteisėtai Lietuvos teritorijoje esančiai sovietinei
kariuomenei vykdyti ne tik karines pratybas, bet ir
jos kariniams daliniams bei karinei technikai važinėti
Lietuvoje be išankstinio Lietuvos valdžios leidimo. Tai
buvo drąsus ir rizikingas žingsnis (reikia prisiminti to
meto aplinkybes). Šią jėgos funkciją vykdė SKAT – Lietuvos savanoriai, būsimos Lietuvos kariuomenės užuomazga. Nors būdami praktiškai beginkliai, savanoriai
šią rizikingą pareigą sėkmingai vykdė. Šio žingsnio
neteko žengti nei latviams, nei estams... todėl, kad tai
jau buvo padariusi Lietuva. Žinant rusų mentalitetą,
jėgos argumento vaidmuo buvo akivaizdus. Nors okupantas siuto ir pažeidinėjo šias nuostatas, nevengdamas provokacijų, tačiau atvirai panaudoti karinės jėgos nedrįso.
Atidėkime trumpam derybų peripetijas į šalį ir pamėginkime prisiminti, ką mums primena anie savanoriai, tie žaliomis savadarbėmis uniformomis vilkintys
vyrukai, iš miesto gatvių bei kaimo pievų, ne per daug
mokyti, bet ir ne mažaraščiai, paprasti, bet ne prastuoliai, turintys ką nors tokio, kas kelia norą juos išvydus
užtraukti „Ant kalno mūrai“. Taip, tai tie patys vyrai
žaliomis uniformomis kaip ir mūsų partizanai, tautos
dar žaliūkais vadinti. Tai jų, kaip ir anų laikų Lietuvos partizanų, širdyse dunkstelėjo senovinis, iš amžių
glūdumos paveldėtas – reikia vyrai, jau reikia... Kaip ir
Šventajame Rašte parašyta, o ir lietuvių liaudies dainose išdainuota – „yra laikas sėti ir laikas arti“, bet yra
laikas ir žirgus balnoti...
Tačiau pamėginkime šias nuojautas ir dunkstelėjimus paversti skaičių kalba, juo labiau kad atsiranda
vis daugiau literatūros, nagrinėjančios ne tik Baltijos
šalių, bet ir visos Rytų Europos pokario istoriją.
Pirmiausia šio straipsnio autoriui rūpėjęs klausimas
buvo – kiek Lietuvoje ir Baltijos šalyse mūsų aptariamu laikotarpiu būta sovietinės kariuomenės? Po daugelio nesėkmingų pastangų buvo suprasta, kad tai išsiaiškinti bus sunku. Žinome tik tai, kiek 1993 m. buvo
išvesta karių, tačiau kiek jų buvo anksčiau? Aštuntame dešimtmetyje? Pokario metais? Kiek Lietuva buvo
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militarizuota? Ieškant atsakymo, netikėtai į pagalbą atėjo Lietuvos gamtosaugininkai. Jų duomenimis,
Baltijos, o ir kitų užsienio šalių ekspertai, bendromis
pastangomis tirdami okupacinės kariuomenės padarytą žalą, nustatė, kad Lietuvoje sovietų kariuomenė užėmė 67 000 ha, Latvijoje 100 000 ha, Estijoje 85 000
ha žemės plotą. Turint galvoje, kad Baltijos šalyse okupacinės kariuomenės struktūra daugiau ar mažiau panaši, galime daryti didele tikimybe paremtą prielaidą,
jog šios kariuomenės skaičius buvo proporcingas jos užimtam plotui. (Plotas, kaip kariuomenės ekvivalentas,
yra pakankamai patikimas ir stabilus faktorius.) Jeigu
taip, tai kodėl Lietuvoje sovietinės kariuomenės užimtas plotas buvo mažiausias, nors Lietuva savo plotu iš
Baltijos valstybių didžiausia? (Lietuvos plotas – 65 000
km2, Latvijos 64 000 km2, Estijos 45 000 km2.)
Panašią tendenciją rodo ir Rusijos karininkų-pensininkų bei jų šeimos narių, gyvenančių Baltijos šalyse,
skaičius. 1995 m. duomenimis, Baltijos šalyse karininkų-pensininkų buvo:
– Lietuvoje – 9 943 karininkai-pensininkai (su šeimos nariais apie 30 000);
– Latvijoje – 22 000 karininkai-pensininkai (su šeimos nariais apie 87 000);
– Estijoje – 10 500 karininkai-pensininkai (su šeimos
nariais apie 40 000).
(Ypač didelis sovietinių karininkų-pensininkų skaičius Latvijoje aiškinamas tuo, kad būtent Rygoje buvo
įkurdintas Pabaltijo karinės apygardos štabas.)
Netgi remiantis šiais skaičiais, galima apskaičiuoti
„militarizacijos indeksą“, – Lietuvoje jis būtų 1,05, Latvijoje – 1,56, Estijoje – 1,88.
Šie duomenys, matematine kalba kalbant, koreliuojami su Baltijos valstybių gyventojų tautine sudėtimi
(1994 m. duomenys):
– Lietuvoje gyveno 8,5% rusų (1,5% baltarusių, 1%
ukrainiečių);
– Latvijoje – 33% rusų;
– Estijoje – 29% rusų.
(Kaip žinia, sovietiniais laikais Lietuvoje gyventojų
buvo apie 3,2 mln., Latvijoje 2,4 mln., Estijoje 1,4 mln.
gyventojų.)
Tačiau, skaičių kalba kalbėdami, gauname netikėtą
išvadą: Lietuvoje kažin kodėl sovietinės kariuomenės
buvo mažiausiai (ne tik procentine, bet ir absoliučia išraiška), nors plotu bei gyventojų skaičiumi ji lenkia ir
Latviją, ir Estiją. (Čia nenorėtume leistis į speciﬁnius
svarstymus, kaip antai, jog Lietuvos teritorijoje esanti
kariuomenė bei jos infrastruktūra buvo specializuota
kaip placdarmas „šuoliui į Vakarus“ ir t. t., nes tai vargu ar keistų principines išvadas.)
Savo ruožtu šie netikėti duomenys, t. y. sovietinės kariuomenės skaičius atskirose Baltijos valstybėse, koreliuojasi su rusų (ar rusakalbių) skaičiumi tose valstybė-
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se. Galime tvirtinti, jog sovietų karių skaičius atskirose
Baltijos šalyse buvo maždaug proporcingas bendram
kolonistų skaičiui.
Žinome, kad santykinai mažą kolonistų skaičių Lietuvoje pokario metais, anot istorikų, visų pirma nulėmė ginkluotos rezistencijos mastas bei jos intensyvumas ir tik paskui ekonominės ir socialinės priežastys.
Ten, kur rezistencija buvo aktyvi ir intensyvi (kaip Lietuvoje), pokario atėjūnai galėjo įsitvirtinti tik miestuose, o ne provincijoje, kaip Latvijoje ir Estijoje.
Jau pasirodę pirmieji apibendrinantys duomenys
apie partizanų „karą po karo“ SSRS teritorijoje tik patvirtina šią prielaidą. Nuojauta ir anksčiau sakė, kad
šis „nežinomas karas“ – kai Vakarai nežinojo, nes nenorėjo žinoti, o Rytai „nežinojo“, nes nenorėjo prisiminti – savo jėga ir mastu buvo gal intensyviausias pokario
Europoje. Iki tikrojo žinojimo trūko duomenų ir istorinės distancijos. Todėl pasirodę duomenys apstulbino.
Antai 1946 m. visų okupuotų šalių (Estijos, Latvijos,
Lietuvos, Vakarų Baltarusijos, Vakarų Ukrainos) partizanai buvo surengę net 4567 antpuolius (bandprojavlenija – taip NKVD terminologija vadinami aktyvūs
partizanų veiksmai: antpuoliai, diversijos ir pan. Į šį
skaičių turbūt neįeina NKVD dalinių operacijos prieš
partizanus, kai pastarieji būdavo pasyvioje, gynybinėje
pozicijoje).
Iš šių 4567 antpuolių ar kovinių operacijų:
– Lietuvoje įvykdyta 1840 antpuolių (40% visų antpuolių);
– Vakarų Ukrainoje – 1619 (35% visų antpuolių);
– Latvijoje – 696 (15% visų antpuolių);
– Estijoje – 270 (6% visų antpuolių);
– Vakarų Baltarusijoje – 142 (5% visų antpuolių).
Panaši tendencija matyti ir iš 1947 m. statistinių duomenų (iš viso buvo užregistruoti 3229 antpuoliai: 1333
– Lietuvoje, 1600 – Vakarų Ukrainoje, 151 – Latvijoje, 52 – Estijoje, 90 – Vakarų Baltarusijoje). Čia būtina
priminti, kad Vakarų Ukrainoje tuo metu buvo apie 7
mln. gyventojų, t. y. du kartus daugiau nei Lietuvoje.
Tad akivaizdu, kad SSRS okupuotose teritorijose pokario metais intensyviausias partizaninis karas vyko
būtent Lietuvoje. Todėl būtent Lietuvoje apsigyveno
mažiausiai sovietinių kolonistų, būtent dėl to Lietuva
ir buvo mažiausiai militarizuota. Tai ir nulėmė, kad
Lietuvai pavyko pirmajai rasti jėgų išstumti svetimkūnį – okupantų kariuomenę. Karo psichologai vartoja terminą „netolerancijos, nepakantumo laipsnis“, t.
y. bendruomenės priešiškumo invazinei kariuomenei
laipsnis. Lietuvoje jis tų, kurie suguldyti pamiškėse,
dėka buvo galingiausias.
Niekas iš nieko neatsiranda. Gauta tiek, kiek sumokėta. Niekas nepražuvo – nei viena ašara, nei vienas
kraujo lašas. Todėl ir atsilaikėme, nors buvome palikti
vienų vieni.
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II
Tokia tad būtų herojiškoji „karo po karo“ pusė. Tačiau
egzistuoja ir kita, tamsioji, mėnuliškoji, besisiejanti su
viskuo, kas įvardijama kaip „penktasis – nežudyk“. Karas yra gal pati demokratiškiausia žmogaus išvarymo
iš rojaus pasekmė, kolektyvinis nuopuolis, prigimtinėje
nuodėmėje užkoduotos Kaino ir Abelio priešpriešos klaikioji išvarža. Iš esmės kalbant, kare negali būti pergalės,
bet kuri pergalė jame yra laikina, jei jos nelydi gilesnis
moralinis virsmas. Todėl tokios paviršutiniškos atrodo
pasaulietinės pastangos sutaikyti, abipusiai atsiprašymų kaulijimai. Karas gimdo didvyrius, bet dažniau – deformuotos žmogiškos prigimties monstrus. Karas suteikia nelemtą galimybę pažvelgti į tamsiausias homo
expulsori, išvarytojo žmogaus sielos konvulsijas.
Ar būta gilesnės moralinės retrospekcijos mūsų, lietuviškose, pasipriešinimo okupantui realijose? Pirmiausia jos turbūt reikia ieškoti žodinėje kūryboje.
Anoje, okupantų ir kolaboravusiųjų pusėje moralinė
retrospekcija nebuvo godojama, laikoma veikiau ideologiniu praskydimu.
Aš ir vėl lig gaidžių
Grubią kalbą girdžiu
Tai aktyvas gyvenimą svarsto
– kol gyvename mes, –
Banditus į žemes! –
Draugas, nuorūką traukdamas šaukia,
O kaimyno ranka
Surūdijus kulka
Visą naktį už kampo jo laukia.
Ryt į brolių kapus...
Rėžia maršas kraupus,
Ir eglišakių krenta vainikai.
Ant blakstienų juodų
Virsta lašas ledu.
Ir negalime verkt bolševikai.
(Bronius Mackevičius)
Bronius Krivickas, partizanų poetas, priklausąs Mačernio kartai (žuvęs 1952 m.), rašė:
Mūšių dūmai saulę užgesinę
Gedulu pradryks viršum laukų
Kur sukritę kruvinų aukų
Hekatombos skelbs rūsčiai šią žinią:
Per ilgai, į nebūtį pasvirus
Žengė žemė per bevaisius tyrus,
Kol sustojo šiam mirties take,
Kad už kaltę, josios padarytą
Ir už šviesų būsimąjį rytą
Sumokėtų šia auka klaikia.
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Žvilgsnis čia pakylėtas virš banalios priešpriešos savas – priešas, primenantis apokaliptinę viziją, žvelgiantis į karą tarp Adomo ainių kaip į metaﬁzinės ir
visuotinės kaltės apraišką.
Štai kitas, giliai asmeninis liudijimas iš Ukrainos. „Ir
jie [banderininkai, – A. P.] žudė [...]. Bet buvo matyti, kad, pakeldami ginklą prieš žmogų, jie žinojo, kodėl
šitaip elgiasi, ir suvokė savo poelgio nuodėmingumą.
Žudė dėl Tėvynės, bet drauge suvokė, kad vis tik kelia
ranką prieš Dievo indą, prieš Žmogų, ir daro nuodėmę,
ir turi sumokėti už nuodėmę [...]. Romanas Semeninkas – banderininkų žvalgas iš Sokalio, kalintis savuosius 25-erius metus: Ja tak skazav maty: ja
pidniav zbroju na liudynu, mene za ce možutj ubyty i ce budet spravedlivo. Ja znaju, na
ščo idu – ja christianin, maty („Aš taip pasakiau motinai: aš pakėliau ginklą prieš žmogų, mane už tai gali užmušti, ir tai bus teisinga. Aš žinau, į ką aš einu – aš krikščionis,
motin“; Gogun, A., Meždu Gitlerom i Stalinym (ukrainskije povstacy), Sankt Peterburg:
Neva, 2004, p. 59).

rankos į kitą, nekreipdami dėmesio į pašiurpusius lankytojus, kai pistoleto ar automato vamzdis nukrypsta
į juos. Teko stebėti sceną, kai įsiveržusi „kadyrovininkų“ kompanija, tiesiog dėl užplūdusių jausmų perviršio, ėmė merginti padavėją. Flirtas vyko kol vienas iš
„bodigardų“ pradėjo baksnoti pistoleto su duslintuvu
vamzdžiu vos gyvai iš baimės mergaitei“ (Andrejaus
Babickio pasakojimas iš Radio Svoboda, 2003 08 23;
toliau tekste cituojama iš šio pokalbio).
Vaizdelis, primenantis vaikystę, kai per atostogas
tėvo tėviškėje, Dzūkijos vienkiemyje, naktį mus su broliu, dešimtmečius vaikus, miegojusius daržinėje ant

Straipsnio įvade jau buvo užsiminta apie
metaﬁzinį kliuvinį, mūsų savimonės ar sąžinės tamsiąją dėmę – tą pačią, kurios nenorime prisipažinti, dėl kurios turbūt ir neturime
pralietam kraujui adekvataus meninio kūrinio (juk nelaikysime tokiais ne tik sovietinio
laikotarpio knygų, bet ir tokių bejėgiškų stilistinių plagiatų à la Pelevin kaip Ivaškevičiaus „Žali“). Kalbant trumpai, šalia partiza„Mes dar grįšime“. 1991-ieji. Kaunas. Zenono Nekrošiaus,
no yra ir stribas. Mumyse.
Virgilijaus Usinavičiaus nuotr.
Kas gi yra tas stribas? Iš kur pokario Liešieno, pažadino keiksmai ir grasinimai. Suvarytus į
tuvoje, šalia gimnazistų – idealistų, ilgakasių pavasatrobą mus tardė stribų kompanija – mat kaime kažkas
rininkių, jaunų karininkų ir jų jaunučių žmonų švapaskundė, kad nakvoja kažkokie atvykėliai. Išgąsdinriomis ir naiviomis akimis, įdegusių ūkininkaičių,
ti buvome netoli ašarų, ir tik tėvo sustingęs į akmenį
seminaristų baltomis „koloratkėmis“, Žolinių procesijoj
veidas sulaikė nuo verksmo. Kai tardytojų įkarštis atžiedus barstančių angelaičių – iš kur šalia jų išdygo ir
lėgo, vienas jų, matyt, vyresnysis, čiuplas ir klišas, su
įkyriai šmėkšo ne tiek grėsminga, kiek atkari ir – galų
įgėrusio familiarumu atkišo tėvui ranką. Ranka taip ir
gale – nelaiminga stribo pamėklė? Kas, kokia motina jį
liko kaboti...“
pagimdė? Nejaugi ta pati – tėvynė, Lietuva?
O kaip atrodo šiuolaikiniai čečėnų partizanai: kas yra
Padėti gali netikėtas ekskursas – juk stribai gimsta
modžahedas? „Jie vis tokie patys, savim pasitikintys,
ir dabar, nes „nežinomas karas“ kartojasi vėl. Taip, tai
ramūs, nepanašūs į žmones, persekiojamus ir suvaryČečėnija.
tus į urvus. Tik jų amunicija kokybiškesnė nei anksčiau.
„Grozne [istorinis solidarumas reikalautų Grozną
Neperšlampami, „NATO stiliaus“ drabužiai, prie autovadinti Džochargala, tačiau taip yra originale, – A. P.]
matų vamzdžių primontuotos granatos ir atsarginiai
visame mieste iki vėlaus vakaro dirba daugybė gatšovinių dėklai, būtinai granatsvaidis „Mucha“, snaipevės kavinių, kurių kiekvienoj būtinai susitiksite su
rinis šautuvas, o amiro [vado, – A. P.] „kalašnikovas“ su
triukšminga kompanija nesiskutusių, apsikarsčiusių
duslintuvu ir snaiperiniu taikikliu. Iš po kamuﬂiažinių
ginklais „gyvenimo šeimininkų“, dėvinčių kamuﬂiažistriukių kyšo nacionalinis drabužis žemiau kelių“.
nes uniformas. Vien jų išvaizda kelia sudėtingus jausIdeologija? „Visų pirma, čia yra tie, kurie kariauja už
mus, noro vemti ir baimės mišinį. Jie demonstratyviai
laisvę.
Antra – kurie čia kariauja, dalyvauja kare kaip
permeta ginklą nuo vieno peties ant kito ar iš vienos
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kelyje į rojų, džihado kelyje. Tai karta, kuriai šitai yra
įdiegta, kuriai šitai yra šventa“.
Kas svarbiausia čečėnų partizanui? „Svarbiausia –
tai ginklas, maistas ir mobilumas. Visa kita labai paprasta. Stovykla – tai tiesiog keturi polietileno tentai,
uždengti šakomis. „Disciplina kalnuose griežta, modžahedai nerūko, nesipyksta, nevartoja keiksmažodžių.“
Iš kur tuomet atsiranda „kadyrovininkai“? „Daugelis čečėnų, kurie prie Maschadovo neturėjo galimybės
atkeršyti „kraujininkams“ [kraujo keršto objektams, –

1991-ieji. Pabradė. Zenono Nekrošiaus, Virgilijaus Usinavičiaus nuotr.

A. P.], dabar nuėjo į Kadyrovo dalinius (jų priskaičiuojama 5 ar 8 tūkstančiai), kad atkeršytų „kraujo skolininkams“. Be to, suvedamos ir senos sąskaitos, kai kas
nors kam nors pavogė vištą ir panašiai. Pažįstami vaizdai, ar ne?
Ir vis tiek stribo pamėklė lieka mįslinga ir tamsi kaip
nuolat atsinaujinanti kraujo dėmė ant apmušalų. Gal
mūsų kartai ir nebus lemta ją įminti – kas dabar gali
pasakyti, kas buvo tie XVIII a. konfederatai, caro pakalikai, arba rekrūtų gaudytojai?! Bet argi ne stribai
yra mūsų kriminalas, dabartinio jaunimo padugnės? Iš
esmės – taip, kriminalinis substratas yra tas pats, tačiau trūksta vieno sando – judošiškos išdaviko grimasos, savųjų žudiko. Iš kriminalo dar galimas prisikėlimas, o stribo kelias – degradacija. Beveik niekas iš jų

316

neišgyveno iki mūsų laikų, tuo tarpu partizanai, nors
ir žudyti ir pūdyti lageriuose, daugelis sulaukė Nepriklausomybės (tiesą sakant, tas „daugelis“ nesiekia ir
dviejų šimtų, ir kasmet vis mažėja). Stribo nėra tautosakoje, ir net garsiausiasis išgarsėjo tik su degradacijos
šedevru – „Durnių laivu“. Tuo tarpu apie partizanus
sukurta tiek dainų, kad galime išskirti atskirą žanrą,
ir netgi, galima sakyti, jų aukos dėka atgimė pokaryje
raudų žanras.
Ką sako palyginimai, pavyzdžiui, su Vakarų Ukraina. Ten juos vadino jastrebki (vanagėliai) – aliteracija
iš istrebiteli. Vakarų Ukrainoje būta 212 „naikintojų“
batalionų, kuriuose buvo 23 906 asmenys, ir 2 336 „paramos grupės“ (vadinamasis „aktyvas“) su 24 025 asmenimis. (Įsidėmėtina, kad į Ukrainos stribų gretas
1944–1945 m. masiškai stojo Ukrainos lenkai, keršydami už 1943–1944 m. žudynes iš ukrainiečių (vadinamųjų rizuny) pusės (Gogun, A., op. cit., p. 300)). Tačiau
NKVD buvo nepatenkinti „moraline – politine“ stribų
sveikata, kaltino juos vengiant kovos. Pasitaikydavo
netgi, kad jastrebki užpuldavo NKVD garnizonus, ir todėl daugelį naikintojų batalionų teko išformuoti (Lietuvoje panašių dalykų neteko girdėti). Būta kaltinimų,
kad jastrebki batalionai tarnavo tiesiog ginklų tiekėjais
„banditams“. Įsidėmėtina, kad UPA (Ukrainska povstančeska armija – Ukrainos sukilėlių armija) dažnai
jastrebkų batalionus nuginkluodavo ir „politiškai apšvietę“, priimdavo į savo gretas arba paleisdavo namo
(vieno kito panašaus atvejo būta ir Lietuvoje).
Tad lietuviško stribo ir ukrainiečių jastrebko biograﬁjos kiek skirtingos. Atrodo, Ukrainoje labiau remtasi
tuo, kas vadinama „partiniu aktyvu“. Tačiau atidesnė
ir platesnė dviejų tautų karo su tuo pačiu priešu analizė – dar ateityje. Ukrainos istorikai kai kuriose srityse
yra toliau pažengę nei mūsiškiai, nors politinis fonas
tam nebuvo palankus. Antai kad ir specialiųjų NKVD
dalinių, vadinamųjų „agentų – smogikų“, tyrinėjimai.
Ukrainietiška medžiaga gali praversti mūsų tyrėjams
net ir tokiose srityse, kurias galime vadinti pagalbinėmis ar techninėmis. Pavyzdžiui, Lietuvos partizanai
savo prisiminimuose dažnai mini paslaptingą cheminę
medžiagą, kurios NKVD agentai primaišydavę į maistą, kad apsvaigintus kovotojus lengviau galėtų suimti ir tardyti. Pasirodo, ukrainiečių tyrinėtojai yra išsiaiškinę, jog šis preparatas vadinosi „Neptun – 47“. Jo
paveiktas žmogus 5–6 minutes dar nieko nejaučia, bet
po to „atsijungia“ pirštai ir rankos, ir pagaliau žmogus
visiškai „atjungiamas“, bet taip, kad dar gali eiti, nesuvokdamas kur ir ko. Po to seka kankinantis sapnas
su haliucinacijomis, trunkantis apie 2 valandas. Tačiau
baisiausia – prabudimas. Žmogus jaučia stiprų troškulį, tačiau netgi vanduo šio troškulio nenumalšina. Pradeda atrodyti, kad viską aplink dengia sniegas, ir žmogus rankomis bando gaudyti snaiges. Šitai trunka apie
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valandą – būtent tada pradedamas aktyvus tardymas.
Žmogus noriai atsakinėja į bet kokius klausimus. Cheminė šio preparato sudėtis tebėra NKVD paslaptis, o
liaudies jis buvo vadinamas otruta.
Tačiau grįžkime prie svarbesnių dalykų. Štai kad
ir tokių, kaip makabriška okupantų praktika pamesti žuvusių partizanų kūnus miestelių aikštėse. Kodėl
taip buvo daroma? Ar panašiu mastu šitai vyko ir kaimyniniuose kraštuose? Pirmieji bandymai patyrinėti šį kraupų reiškinį veda prie labai nelauktų išvadų,
kurios, ačiū Dievui, gal vėliau nepasitvirtins. Atrodo,
kad ši praktika, NKVD įvesta visur, kur vyko „karas
po karo“, skirtinguose kraštuose turėjo savo speciﬁką.
Atrodo, kad Ukrainoje žuvusių kovotojų kūnų „ekspozicija“ buvo naudojama labiau kaip pasala ar masalas,
o ne kaip būdas išsityčioti iš negyvo priešo, ir neįgavo
tokio masto kaip Lietuvoje. Lietuvoje, atrodo, vyravo
antrasis „motyvas“, buvo rodoma netgi tam tikra „meninė išmonė“, imituojant nukryžiavimą, sukuriant nepadorias pozas. Buvo išniekinami ne tik žuvę vyrai, bet
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ir moterys. Ukrainoje to lyg ir nebuvo girdėti. Tačiau
okupantas ir čia, ir ten – tas pats. Tad kam priklauso
minėtos išmonės autorystė?
Nepražuvo nė vienas kraujo lašas – didvyrių kraujo.
Tačiau nepražuvo ir nė vienas kraujo lašas, atnašautas blogiui. Blogiui, kuris tebeslypi, nes nėra atpažintas. Nėra atpažintas, nes slypi giliai viduje, nes nėra
prisipažintas. Nėra prisipažintas, todėl negali būti atpirktas. Ir todėl mūsų sielos tebetūno, anot arkivyskupo, „moraliniame liūne“. Ir todėl lieka guostis žodžiais
poeto, kuris už juos sumokėjo savo gyvybe:
Ir mąsčiau, kančios giliai sugeltas
Vai kada taps mano veidas baltas,
Grynojo šaltinio nebedrums,
Ir tavoj šviesoj, skaisčioj pakrantėj
Meilės džiaugsmo nuolatinėj šventėj
Bus taip tyra, bus taip gera mums.
(Bronius Krivickas)
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Restauruotas Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos paveikslas be aptaisų.
P. Gudyno restauravimo centro nuotraukos
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DAILĖ

MEILINGOJI ŽEMAIČIŲ
KALVARIJOS DIEVO MOTINA
Rūta Janonienė

Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos paveikslas, jau nuo
XVII a. tikinčiųjų laikytas stebuklingu, yra vienas seniausių ir garsiausių Lietuvos sakralinės dailės paminklų, iki dabar išlikęs pirminėje savo vietoje ir išlaikęs
nenutrūkstamą kulto tradiciją. Net keista, kad puikiai
žinomas, gausiai lankomas ir gerbiamas atvaizdas iki
šiol nėra oﬁcialiai vainikuotas popiežiškomis karūnomis, tačiau, jei tokia bus Apvaizdos valia, netrukus galime tapti šio įvykio liudytojais. Iš dalies, matyt, ruošiantis tokiai iškilmei, iš dalies siekiant geriau ištirti bei
išsaugoti paveikslą, nuo 2003 m. Telšių vyskupo Jono
Borutos SJ prašymu jis buvo restauruojamas Vilniuje, Prano Gudyno meno vertybių restauravimo centre,
iš kurio sugrįžo į savo vietą Žemaičių Kalvarijos bažnyčios altoriuje šių metų liepos pradžioje, prasidedant
kasmetiniams didiesiems atlaidams. Paveikslo atnaujinimą galima laikyti gražia dovana miesteliui, kaip tik
šiemet mininčiam savo 750-ąjį jubiliejų. Nuo seniausių
laikų jį ypač globojo Žemaičių vyskupijos ganytojai. Dar
kunigaikštis Vytautas Didysis šią vietovę, anuomet vadintą Gardais, padovanojo Žemaičių vyskupams, kurių
rūpesčiu XVI ir XVII a. sandūroje čia buvo pastatyta
Šv. Jono Krikštytojo koplyčia, tačiau ypač miestelis išgarsėjo vėliau, kai vyskupas Jurgis Tiškevičius į jį pasikvietė dominikonus ir įrengė Kalvariją – pirmąją Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje1. Gardų miestelyje ir
ant gretimų kalvų 1639 m. buvo pastatytos koplyčios,
kaip įprasta, žyminčios Kristaus suėmimo ir Kryžiaus
nešimo kelius, susiliejančius į vieną ilgą Kančios kelią.
Skirtingai nei keliais dešimtmečiais anksčiau įrengtoje
garsiojoje Lenkijos Zebrzydowo (Zebžydovo) Kalvarijoje2 ar vėlesnėse Lietuvos Kalvarijose, Žemaičių Kalvari1
Žemaičių Kalvarijos istorija aptarta neseniai Vilniaus dailės akademijos išleistoje knygelėje: Žemaičių Kalvarija: vienuolynas, bažnyčia
ir Kryžiaus kelio stotys, par. A. Butrimas, N. Markauskaitė, A. Vitėnas,
A. Pacevičius, Vilnius, 2003.
2
Zebrzydowo Kalvarija su Mažesniųjų brolių observantų (bernardinų)
vienuolynu buvo funduota 1602 m. ir tapo pirmąja „Naująja Jeruzale“
Abiejų Tautų Respublikoje. 1641 m. šios Kalvarijos bažnyčios Šv. Onos
altoriuje pakabintas stebuklingu laikomas Dievo Motinos su Kūdikėliu
atvaizdas. Kartu su jo kulto raida Kristaus kančios kultą šioje Kalvarijoje
ėmė stelbti pamaldumas Švč. Mergelei Marijai.
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joje nebuvo įrengti Sopulingosios Dievo Motinos ar Marijos laidojimo keliai, tačiau netoliese, kiek nuošaliau
nuo Kalvarijų stočių, vyskupas Tiškevičius pastatydino
dominikonams vienuolyną ir naują Švč. Mergelės Marijos titulo bažnyčią, kurios didžiajame altoriuje pakabintas Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas netrukus
ėmė garsėti malonėmis. 1649 m. liepos 4 d., sekmadienį, į naująją bažnyčią buvo iškilmingai įnešta Šv. Kryžiaus relikvija. Nuo tada ir pradėta didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus švęsti liepos pradžioje. Kadangi
pagal XVII a. liturginį kalendorių liepos 2 d. buvo mi-

Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos paveikslas
be aptaisų prieš restauraciją
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siglaudimo, žvilgsnių, mažos rankelės įsikabinimo į Monima Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo iškilmė3, šis
titulas prigijo atlaidams ir tebevartojamas šiandien.
tinos apsiaustą. Tai švelnios ir mylinčios dieviškosios
Gan greitai Dievo Motinos paveikslas tapo pačiu diširdies paveikslas. Meilumas ir ramybė čia maišosi su
džiausiu į Žemaičių Kalvariją keliaujančių piligrimų
vidine kančia ir tyliu skausmu, nes Dievo Motinos akyse
jau atsispindi kryžiaus kančios nuojauta. Žemaičių Kaltraukos centru. Jau XVII a. jo garbei sukurta maldų ir
varijos atvaizde netgi daugiau to
giesmių, Žemaitijoje tebegiedamų ir šiandien. Iš senųjų maldy„skausmingo džiaugsmo“ ir „palaiminto liūdesio“, kuris, pasak
nų matyti, kad ir pačios Kalvarijos stotys buvo apeinamos siejant
tyrinėtojų, sudaro bizantinės ikonograﬁjos esmę. Menotyrininkė
jas su dominikonų pamėgta rožinio malda. Tiesa, iki XIX a. paDalia Vasiliūnienė pastebėjo, kad
„mūsiškis“ Kalvarijos Dievo Mobaigos, kol Kalvarija rūpinosi
tinos paveikslas labiausiai pridominikonai, lygiai karštai buvo
gerbiamas ir medinis Nukryžiuomena Italijoje ir už jos ribų gan
tasis, perneštas į didįjį altorių iš
paplitusį Madonna del Carmine
tipo paveikslą, kurio stebuklingu
vienos koplyčios. Būtent prie jo
laikomas pirmavaizdis, sukurtas
iki dabar saugoma garsioji KryXIII–XIV a., saugomas Neapožiaus medžio relikvija. Nukrylio karmelitų bažnyčioje5. Tačiau
žiuotasis laikytas stebuklingu,
jo kultas apsilpo tik po 1927 m.,
tikroji Žemaičių Kalvarijos pavienuolyną ir Kalvariją perėmus
veikslo kilmė ir istorija iki šiol
marijonų kongregacijai.
apgaubta legendiniais pasakojiPamaldumas Dievo Motinai
mais. Manoma, kad vos įsikūrus
XVII–XVIII a. dažnai buvo siedominikonams Garduose, vienas
jamas su Kristaus kančios apjų stebuklingąjį atvaizdą parsimąstymais ir neretai sudarydavo
gabeno iš Romos, o vėliau, tapęs
svarbią su Kalvarijomis siejamų
vienuolyno viršininku, pakabino
maldingų praktikų dalį. Neatsijį didžiajame bažnyčios altoriuje.
tiktinai ir minėtos Zebrzydowo
Pastaruoju metu atlikti restauratorių tyrimai parodė, kad iš praKalvarijos bažnyčios altoriuje nuo
Restauruotas
Žemaičių
Kalvarijos
XVII a. kabantis Dievo Motinos
džių paveikslas buvęs gerokai
Dievo Motinos paveikslas su aptaisais
atvaizdas taip pat yra vienas lamažesnis, ne kartą degęs, todėl
biausiai gerbiamų Lenkijoje. Įdomu, kad šis paveikslas,
Marijos ir Kūdikėlio veidai gerokai patamsėję. Tikėtina, kad jis iš tiesų nutapytas XVII a. pradžioje ItalijoLenkijoje populiariai vadinamas „Kalvarijos Dievo Motina“, yra gan panašus į Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergeje, vėliau Lietuvoje ne kartą taisytas, pertapytas, padilės Marijos paveikslą. Ir vienur, ir kitur Marija vaizduodintas prailginus formatą. Restauravimo metu nuėmus
jama meiliai glaudžianti prie skruosto Kūdikėlį Jėzų,
metalinius aptaisus ir nuvalius vėlesnius pertapymus,
atsidengė profesionaliai nutapytas, neabejotinai ikokuris ją apsikabina ir švelniai glamonėja veidą. Toks
nos bruožų turintis paveikslas, patraukiantis rūstoku,
Marijos vaizdavimo būdas siejamas su Bizantijos ikonų
tapyboje susiformavusiu Meilingosios (Eleusa) įvaizdžiu
santūriu grožiu. Šiek tiek gaila, kad grįžusios į altorių
ir ikonograﬁne schema, perimta bei savaip interpretuodrobės foną vėl pridengė raudonas aksomas, o tamsų,
ta Vakarų Bažnyčios sakralinėje dailėje. Zebrzydowo ir
subtiliai aukso apvadais puoštą Marijos drabužį – blizgus aptaisas. Iš už sidabru švytinčio metalo žvelgia tik
Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos paveikslai sukurti
pagal skirtingus konkrečius pavyzdžius, tačiau artimi
Marijos ir Kūdikėlio veidai, matyti rankų plaštakos. Jų
savo vidiniu turiniu, slypinčiu Meilingosios atvaizduosusiglaudimas, meilūs ir šilti gestai kupini nenusakose. Šio tipo paveikslai kartais apibūdinami kaip giliaumos rimties. Liūdnokas ir netgi ne itin dailus Marijos
sios ir tiksliausios Įsikūnijimo paslapties ikonos, apreišveidas tebedvelkia paslapties bei neįmintų mįslių nuotaika, kurios neišsklaidė nė moksliniai tyrimai ir kuri
kiančios ir atspindinčios Dievo meilę žmonijai4. Santūri,
verčia manyti, kad maloningojo atvaizdo sukūrimas iš
kupina orumo Marijos laikysena dera su begaline, netiesų nėra tik žmogaus rankų darbas.
perprantama meile, spinduliuojančia iš jos ir Jėzaus su
Dabar Katalikų Bažnyčioje ši šventė minima gegužės 31 d.
Moryc OFM, C., „Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej – „Beskidzka
Eleusa““, in: Kalwaria Zebrzydowska – Polska Jerozolima, Kalwaria
Zebrzydowska, 2002, s. 269.
3
4
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5
Vasiliūnienė, D., „Švč. Mergelės Marijos paveikslas Žemaičių Kalvarijoje. Kilmės ir pirmavaizdžio klausimai“, in: Pirmavaizdis ir kartotė:
Vaizdinių transformacijos tyrimai, (ser. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, t. 35), Vilnius, 2004, p. 79–87.
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KUR LAVONAS?
J. T. pomirtinės piligrimystės istorija

Liudas Jovaiša

Jurgis Tiškevičius (apie 1595–1656) – viena ryškiausių asmenybių potridentinių Lietuvos vyskupų galerijoje. Studijavęs Krokuvos akademijoje, bažnytinę karjerą pradėjo Lenkijoje, tapo Krokuvos kanauninku. Gana
jaunas (trisdešimties su trupučiu) paskirtas Vilniaus

vyskupu sufraganu (1627). Ilgametis Žemaičių (1633–
1649), vėliau Vilniaus (1649–1656) vyskupas, garsus
mokytumu ir dorybėmis, gailestingumu ir vargšų globa. Vyskupaudamas pasižymėjo kaip rūpestingas ir uolus ganytojas, dažnai šaukęs sinodus, rengęs vizitacijas,
rūpinęsis atlikti vizitus ad limina. 1639–1641 m. Romoje buvo karaliaus Vladislovo Vazos pasiuntiniu pas popiežių, rūpinosi Stanislovo Kostkos beatiﬁkacija. Ten iš
popiežiaus Urbono VIII gavo įvairių malonių (pvz., teisę
suteikti teologijos daktarų vardus keletui asmenų) bei
1640 m. buvo pakeltas popiežiaus namų prelatu. 1641
m. Tiškevičiui pavesta administruoti Piltenės (Kuršo)
vyskupiją, kurioje jis atgaivino keletą katalikų bažnyčių.
Žemaitijoje vyskupas įkūrė garsųjį piligrimystės centrą
– Kalvariją, taip pat įsteigė keletą dominikonų bei senosios regulos karmelitų vienuolynų. Gan pakančiai traktavęs protestantus, Tiškevičius 1645 m. karaliaus Vladislovo Vazos vardu pirmininkavo Torunėje sušauktam
protestantų ir katalikų pokalbiui – Colloquium Charitativum. Barokišką spindesį mėgusį vyskupą2 supo būrys favoritų, kuriuos jų patronas uoliai protegavo: jau
palikęs Žemaičių vyskupo vietą, Tiškevičius, rūpindamasis ten likusiais globotiniais, įsivėlė į aštrius vaidus
su savo įpėdiniu Petru Parčevskiu.
Visuotinai žinoma, jog Tiškevičius, tada Vilniaus vyskupas, mirė Prūsijoje, pasitraukęs nuo Lietuvos sostinėn atplūstančios maskvėnų tvano bangos. Motiejaus
Vorbeko-Lettowo atsiminimai liudija, jog 1655 m. rugpjūčio 18 ar 19 d. Tiškevičius pajudėjo Prūsijos link iš
Paširvinčio (Alvito), o į Karaliaučių atvyko spalio 10 d.
Prieš pat Naujuosius 1656 m. vyskupas susirgo ir dvidešimtą savo ligos dieną, 1656 m. sausio 17 d., naktį iš
sekmadienio į pirmadienį, apie 4 val. po vidurnakčio,
Karaliaučiuje mirė3. Anot vėlesnio liudijimo, kūnas iš
Karaliaučiaus veikiai buvęs išvežtas į Vilnių iškilmin-

1
Dabar susipažinti su epitaﬁjos tekstu ir jo vertimu galima nevarginant kojų – leidinyje Inscriptiones ecclesiarum Vilnensium, editionem
curaverunt W. Appel, E. Ulčinaitė, vol. 1, Vilnius: Aidai, 2005, p. 56–
60 (Tiškevičiaus epitaﬁjos vertimą perspausdiname p. 325).
2
Gražiai atspindi vyskupo skonį jo, kaip laiminančio ganytojo, bronzinis biustas Vilniaus katedroje, užsakytas romiečiui skulptoriui Francesco de’Rossi ir primenantis Inocento X paminklą Romos Palazzo
dei Conservatori. Plačiau žr. Karpowicz, M., „Giovanni Battista Gis-

leni ir Francesco de’Rossi. Iš architekto ir skulptoriaus bendradarbiavimo istorijos“, in: Lietuvos dailė europiniame kontekste, (ser. Vilniaus
dailės akademijos darbai. Dailė, t. 5), Vilnius: VDA leidykla, 1995, p.
182–183.
3
Vorbek-Lettow, M., Skarbnica pamięci różnych spraw domowych
jako i potocznych przypomnienia godnych i potrzebnych opisanie zachowuiąca..., ed. E. Galos, F. Mincer, W. Czapliński, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum, 1968, s. 248, 254, 263.

CHERCHEZ LE CORPS!
Tai atsitiko prieš šešerius metus. Ligoninėje, gulėdamas po apendicito operacijos, ryte prarijau N. Š. atneštą Dorothy L. Sayers detektyvą „Kieno lavonas?“,
verstą Rasos tada-dar-Asminavičiūtės. Baigęs skaityti, jausdamas malonų nuovargį, nugrimzdau į miegą.
Miegojau ilgai. Kai pabudau, ant stalelio šalia lovos radau raštelį. Jo turinys (pateikiu vertimą iš lotynų kalbos) buvo toks: „Kelkis, kuris miegi, ir eik ten, kur tau
nurodysiu. Įžengęs per didžiąsias Vilniaus katedros
duris, pasuk į dešinę ir eidamas šonine nava link Šventojo Kazimiero koplyčios suskaičiuok 30 žingsnių. Nuo
sienos į tave žvelgs vyskupas, pakėlęs savo dešiniąją.
Lentoje po juo skaityk įrašą nuo 28 eilutės“.
Raštelio nurodymas keblumų nekėlė. Akivaizdu, kad
jame buvo nurodyta vyskupo Jurgio Tiškevičiaus epitaﬁja. Jos įrašo pabaiga (28–35 eil.) skambėjo taip: „Kai iš
eretikų atgauti nepažeisti Jo palaikai iš Prūsijos buvo
perkelti į Vilnių, šį amžino atminimo paminklą savo
brangiausiajam protėviui pastatė Antanas Tiškevičius,
Dievo ir Apaštalų Sosto malone Žemaičių vyskupas,
1762 metų ... mėnesio ... dieną“1. Šiame teksto fragmente labiausiai suglumino frazė „nepažeisti Jo palaikai“
bei faktas, jog kažin kodėl nenurodyta tiksli perlaidojimo data. Taip pradėjau eiti Jurgio Tiškevičiaus palaikų
istorijos pėdsakais.

J. T. ASMUO IR MIRTIES APLINKYBĖS
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gai palaidoti katedroje įrengtame puikiame mauzoliejuje, tačiau dėl Lietuvoje plintančio maro buvęs laikinai padėtas Domnau miestelio liuteronų bažnyčioje,
keletas mylių nuo Karaliaučiaus4.
1656 m. balandžio 22 d., dalyvaujant Vilniaus prelatui
kantoriui Jonui Nevelskiui ir Vilniaus kanauninkams
Mikalojui Slupskiui bei Andriejui Brazgalskiui, matyt,
lydėjusiems vysk. Tiškevičių, Kristina ŠvykovskytėTiškevičienė5 sumokėjo vyskupo skolas savo kunigams
ir tarnams. Tiškevičiaus dvare tarnavo keturi kunigai:
kapelionas Ignacas Rebertas, nuodėmklausys Angelas
Grinkuška (Grynkuszko) OCarm6, taip pat Petras Novakovskis ir Mykolas Tiška. Tarp kitų Tiškevičiaus dvariškių minimi iždininkas, vargonininkas, barzdaskutys,
kredenciarijus, virtuvininkas, virėjas, kalvis, ūkvedys,
bernas, du vežikai, penki haidukai, taip pat keletas pavardėmis minimų asmenų, veikiausiai nuolatinius ar
atsitiktinius patarnavimus atlikusių bajorų ir miestiečių7. 1656 m. birželio mėnesį ta pati LDK maršalienė
atsiskaitinėjo su „išoriniais“ velionio kreditoriais: Karaliaučiaus miestiečiui Friedrichui Henischui už šviesų bei
tamsų alų ir kitus gėrimus sumokėta 175 auksinai; galbūt ir 45 auksinai, sumokėti už „šaknis“ Jokūbui Petkevičiui, buvo velionio vyskupo skola8.

KIENO LAVONAS?
Septynerių metų karo metu (1756–1763), Rusijos kariuomenei užėmus Prūsiją su Karaliaučiumi, Žemaičių
vyskupas Antanas Domininkas Tiškevičius (†1762), gavęs žinių apie savo šlovingo protėvio nepažeistų palaikų buvimą Domnau, iš okupacinės rusų valdžios išsirūpino leidimą parsivežti gentainio kūną9. Detaliau šiuos
įvykius atskleidžia viena byla iš Tiškevičių archyvo10.
1759 m. rugpjūčio 1 d. datuotą vysk. Antano Tiškevičiaus prašymą į Prūsiją nugabeno apaštališkasis protonotaras Juozapas Vaitkevičius (bene tas pats Platelių
4
Tokią informaciją pateikia svarbus šiai temai šaltinis – nežinomo
autoriaus tekstas (apie 1772–1775), skirtas Jurgio Tiškevičiaus biograﬁjai ir jo palaikų perlaidojimo istorijai: Codex Mednicensis seu Samogitiae dioecesis, ed. Paulus Jatulis, vol. 2: 1609–1926, Nr. 396, p. 517
(apie šį šaltinį žr. tekste žemiau). Beje, Lietuvos jėzuitų provincijolas
Kazimieras Pšeciševskis laiške vysk. Antanui Tiškevičiui (Naugardukas,
1760 09 15) tvirtino, jog „reikia laikyti tikru dalyku tai, kad kūnas padėtas, o po to palaidotas Domnau, nes tuo metu dėl Lietuvoje plintančio
maro negalėjo būti perkeltas. Taip mat tvirtina ir kalba liuteriai bei visi
tie, kurių [...] klausinėjau“ (Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA),
f. 716, ap. 4, b. 1, f. 29r-v).
5
Kristina Švykovskytė buvo ištekėjusi už vysk. Jurgio jaunesniojo
brolio Jono Antano Tiškevičiaus, LDK dvaro maršalo, mirusio Varšuvoje 1649 m. birželio 23 d. Jurgiui Tiškevičiui, tada Vilniaus vyskupui
nominatui, prašant, Vilniaus kapitula leido palaidoti LDK dvaro maršalą katedroje, priešais įėjimą į Šv. Kazimiero koplyčią; ten buvo įrengta
ir epitaﬁja; žr. Tyszkiewicz, E., Groby rodziny Tyszkiewiczów, Warszawa, 1873, s. 34.
6
1642 m. rugpjūčio 16 d. tam pačiam Angelui Grinkuškai, tada Linkuvos karmelitų konvento pamokslininkui, vysk. Tiškevičius pavedė
perimti savo naujai įsteigtą senosios regulos karmelitų vienuolyną su
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klebonas, įsteigęs kalvarijas Beržore). Generalgubernatorius Mikalojus Korffas rugsėjo 22 d. vyskupui atsakė
pavedęs konsistorijai kūną nedelsiant išduoti, o konsistorijai pavedė susitarti su Žemaičių vyskupo įgaliotiniu
dėl atlygio už ilgametį Vilniaus vyskupo kūno saugojimą. Tačiau pirmiausia derėjo palaikus identiﬁkuoti...
Nesugedę palaikai Domnau klebonų kriptoje prie
zakristijos sienos, po senjorų suolu, buvę atrasti dar
1722 m., velioniui klebonui laidojant savo žmoną (taip
liudijo vietos burmistras, bakalauras ir kantoriaus
žmona). Karstas buvęs apgraužtas kirminų, dangtis supuvęs, tačiau nesugedę palaikai palikti vietoje,
juos uždengus keletu lentų ir kiek patraukus karstą į
šoną; šalia palaidota klebonienė. Domnau burmistras
ir kepėjas, 1722 m. buvę atitinkamai 10 ir 14 metų amžiaus, pamena, jog kalbėta apie kryžių, buvusį prie palaikų (taip liudija ir kantorienė); taip pat esą kalbėta,
jog tai turįs būti kūnas „didžio katalikų tikybos pono“.
1728 m., laidojant kleboną, karstas vėl buvęs atidarytas, palaikai rasti nesugedę. Vėliau, laidojant klebono
vaikus, paslaptingasis kūnas perkeltas į naują karstą (senasis mat visai supuvęs); šiame karste palaikus
1759 m. sausio 19 d. rado Domnau teisėjas ir notaras
Jonas Schmidtas.
Gavus 1759 m. rugsėjo 20 d. konsistorijos nurodymą
klebonui ir bažnyčios patronų sutikimą, rugsėjo 24 d.
karstas su neatpažintuoju kūnu buvo išstatytas Domnau bažnyčioje priešais altorių protonotaro Vaitkevičiaus ir tėvo jėzuito Staveckio11 apžiūrai. Kūnas rastas
dar nesugedęs, galva be plaukų ir barzdos, oda šiurkšti ir kieta, labai susitraukusi ir susiraukšlėjusi, „mėsos
nėra nė ženklo“, akys užmerktos, burna pražiota, joje keletas dantų, iš nosies likusi tik oda ir kaulai, nagai ant
rankų ir kojų sveiki. Palaikus apžiūrėję jėzuitai sulygino
lavono veidą su Jurgio Tiškevičiaus portretu, išmatavo
jį skersai ir išilgai, tačiau, kad ir nustatę panašumą, atitikimo patvirtinti nesiryžo12. Ant kūno rasta medžiagos
koplyčia Vladislavove (Kudirkos Naumiestyje), Krokuvos na Piasku karmelitų vienuolyno archyvas, AKKr 90, f. 50r.
7
Lenkijos Mokslų akademijos biblioteka Krokuvoje, rankr. Nr. 5751
(Tiškevičių aktai), p. 64–65.
8
Ibid., p. 83.
9
Žr. Codex Mednicensis, II, Nr. 396, p. 517.
10
LVIA, f. 716, ap. 4, b. 1 (toliau šiame skyrelyje naudojama jos informacija nebus papildomai dokumentuojama). Šios bylos medžiagą
bene pirmasis bakalauro darbe „Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius“
(Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, 1998) panaudojo Vidas Vildžiūnas. Beje, maždaug 60 lapų bylą Tiškevičiaus palaikų perlaidojimo
reikalu Zenonas Ivinskis matė Karaliaučiaus archyve; žr. Ivinskis, Z.,
„Karaliaučiaus archyvo svarba Lietuvos praeičiai“, in: idem, Rinktiniai
raštai, t. 2, Roma, 1986, p. 30.
11
Tai turėtų būti t. Viktoras Ignacas Staveckis (1707–1777, kun.
1739), daugelį metų darbavęsis Prūsijoje. Matyt, drauge su juo buvo
dar bent vienas jėzuitas, neįvardytas, nes kitur tekste vartojama daugiskaita „jėzuitai“.
12
Plg. šiuolaikinių tyrėjų metodologiją ir tyrimų rezultatus lyginant
Dubingių bažnyčioje rastų palaikų kaukoles su Radvilų portretais!
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Vysk. Jurgio Tiškevičiaus epitaﬁjos fragmentas.
Skulpt. Giovanni Francesco Rossi. Vilniaus Arkikatedra
bazilika. Tomo Vyšniausko nuotr.

žino, kad kūnas būtų kieno nors iš jų giminių. Pažymėta, jog kriptose nesą jokio kito nesugedusio kūno.
Kitą dieną, rugsėjo 25 d., buvo apklausta keletas liudytojų, o jų parodymus teisėjas bei notaras Schmidtas
įrašė į Domnau burmistro aktų knygas. Našlė Marija
Reichert, apie 70 metų amžiaus, paliudijo 1722 m. mačiusi nesugedusį kūną, suvyniotą į baltą drobinę paklodę, kuri kaspinėliais buvusi pririšta prie rankų, tarsi
rankogaliai. Ant krūtinės gulėjęs geltonas kryžius, pakabintas ant juodo kaži kokios medžiagos kaspino; apie
tonzūrą (? corona), kuri esą buvusi ant galvos, nieko nežinanti. Kita našlė, maždaug 92 metų amžiaus Marija
Weyhert, nedalyvavusi perlaidojant nesugedusį kūną,
paliudijo iš savo vaikų ir kitų asmenų girdėjusi, jog ten
buvęs palaidotas „vienas katalikų klebonas, balzamuotas ir laikąs rankoje raštą“. Spalio 8 d. Domnau magistrate apklaustas dar vienas liudytojas, špitolės viršininkas Abraomas Feverabendas (?), paliudijo, jog 1722
m., būdamas dvylikametis, regėjo nesugedusį kūną,
pridengtą balta paklode, su žydru kaspinu ant kaklo (?
collare sub caeruleum habens), ir šalia jo knygą in octavo. Šia proga liudytojas girdėjęs vietos kleboną sakant:
„Šis kūnas, kuris jau beveik 100 metų guli nesugedęs,
tikrai yra kažkokio katalikų kunigo“.
Čia žinios Jurgio Tiškevičiaus palaikų identiﬁkavimo
ir ekstradicijos byloje kaip ir nutrūksta. Kad kūno tapatybės įrodymų buvo ieškoma (kaip žadėjo kūną apžiūrėję jėzuitai) ir vėliau, liudija jau cituotas Lietuvos
jėzuitų provincijolo Pšeciševskio laiškas (1760 09 15)
vysk. Antanui Tiškevičiui. Jame pranešama, jog bemaž 80-metis brolis jėzuitas Jonas Rothas paliudijo
jaunystėje girdėjęs Karaliaučiuje visus kalbant, o ir tėvai jam kartoję, jog „Domnau yra palaidotas katalikų
vyskupas“13. Mėginimus ieškoti papildomų argumentų
tapatybei nustatyti, matyt, lėmė galutinai neišsklaidytos abejonės dėl palaikų identiteto. Vėlesni įvykiai parodys, jog kūno tapatybės klausimas bus sprendžiamas
labai įvairiai, pirmiausia atsižvelgiant ne į įrodymų patikimumą, o į „politinės padėties“ pokyčius.

gabalėlių, bet kryžiaus, rožinio ar kitų atributų, įgalinančių spręsti apie mirusiojo padėtį, neaptikta. Iš kūno
ilgio, dantų ir kitų požymių spręsta, jog miręs asmuo buvęs maždaug 50 metų amžiaus. Baigus apžiūrą, karstas vėl uždarytas ir jėzuitų prašymu padėtas rakinamoje
kamaroje šalia choro; jos raktai perduoti bažnyčios vyresniesiems, įspėjus gerai saugoti.
Jėzuitai turėję šiokių tokių žinių apie palaikus.
1738 m. Vilniaus akademijos rektorius t. Martynas
Bžozovskis rašęs Karaliaučiuje dirbančiam t. Staveckiui: iš kolegijos užrašų esą žinoma, jog vyskupas miręs Prūsijoje ir palaidotas vienoje liuteronų bažnyčioje keletas mylių nuo Karaliaučiaus. Vis dėlto Domnau
pareigūnams nei paties laiško, nei kolegijos užrašų originalo ar nuorašo nepateikta. Parodytas tik magistro
Jungijaus iš Mühlhauso laiškas, kuriame šis sakosi girdėjęs iš buvusio Mühlhauso vargonininko, gyvenančio
Karaliaučiuje, kad Domnau priešais altorių turįs būti
palaidotas vyskupas.
Jėzuitai neprašė kūno išduoti ir apsiėmė sužinoti ką
nors daugiau, nes tvirtinti, jog tai būtent Tiškevičiaus
palaikai, esą negalima. Niekas iš parapijiečių nepripa-

Nežinome tikslios vyskupo Jurgio palaikų pargabenimo į Lietuvą datos; terminus ad quem yra 1761 m.
vasario 12 d., kai Vilniaus katedros kapitula apsvarstė vysk. Antano Tiškevičiaus prašymą leisti perlaidoti
gentainio palaikus, tada jau atgautus iš Prūsijos, Vilniaus katedroje14. Palaikai, pervežti į Žemaičių vyskupijos teritoriją, laikinai buvo padėti Jansborko (Sudargo) bažnyčioje, netoli Prūsijos sienos15.

LVIA, f. 716, ap. 4, b. 1, f. 29v.
Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius, f. 43236 (Acta Capituli Vilnensis, t. XXVIII: 1753–1766), p. 302.

15
Codex Mednicensis, II, Nr. 396, p. 517. Kodekso leidėjai proximam limitibus Prussiae ecclesiam Jamburgensem identiﬁkavo kaip Jurbarko (lotyniškai įprastai rašoma Jurborscensis) bažnyčią. Mano nuo-

13
14
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LIUDAS JOVAIŠA

a. Vilnius
Vysk. Antanas Tiškevičius savo protėvį, kaip Vilniaus
vyskupą, rūpinosi garbingai palaidoti Vilniaus katedroje. Kreipusis dėl leidimo Vilniaus kapitula 1761 m.
vasario 12 d. nusprendė paprašyti kūno tapatybės įrodymų ir juos apsvarstyti16. Vasario 17 d. kapitula įpareigojo du savo įgaliotinius, siunčiamus pas vyskupą
ordinarą Mykolą Zenkavičių, pranešti, jog kapitula
sprendimą dėl leidimo perlaidoti palaikus atidedanti,
ligi bus pakankamai įrodyta palaikų tapatybė17. Kitą
dieną pasiuntiniai pranešė, jog ordinaras ketinąs atidėti sprendimą iki Žemaičių vyskupas žodžiu pateiksiąs
akivaizdžius tapatybės įrodymus18. 1761 m. spalio 12 d.
kapitula leido perlaidoti palaikus, ištirtus kapitulos pasiuntinių, idant „galiausiai Bažnyčiai būtų grąžintas
vadovas (praesul), o vyskupijai – ganytojas“19. Veikiausiai buvo gautas ir vyskupo ordinaro sutikimas, nes parengta epitaﬁnė lenta su įrašu apie 1762 m. perlaidotus palaikus (nenurodant mėnesio ir dienos). 1762 m.
sausio 30 d. pasimirus perlaidojimo organizatoriui Žemaičių vysk. Antanui Tiškevičiui, jo pranokėjo palaikai
taip ir nebuvo perkelti į Vilniaus katedrą, o joje pakabinta plokštė liko su dezinformuojančiu įrašu ir be tikslios datos.

kevičiaus gyvenimo ir palaikų perkėlimo istorijos aprašymą, be datos ir autoriaus, parengtą vyskupaujant
Jonui Domininkui Lopacinskiui (1762–1778) ir atsidūrusį tarp nuncijaus Giuseppe’ės Garampi (1772–1775)
dokumentų. Dėl ko toks tekstas galėjo būti pasiųstas
iš Žemaičių vyskupijos į nunciatūrą? Galimas dalykas, kas nors (galbūt tas pats prelatas Mikalojus Tiškevičius ar kitas giminės narys) nunciatūrai buvo apskundęs apgailėtiną vietos nerandančių vysk. Jurgio
palaikų būklę. Atsakant į nuncijaus paklausimą, toks
tekstas ir galėjo būti surašytas.

b. Varniai
Antanui Tiškevičiui mirus, dar prieš jo laidotuves vasario 17–18 d., Žemaičių kapitulos prelatas dekanas
ir Vilniaus kanauninkas Mikalojus Tiškevičius visos
Tiškevičių giminės vardu kreipėsi į Žemaičių kapitulą,
prašydamas taip susiklosčius aplinkybėms leisti palaidoti vyskupo Jurgio palaikus Žemaičių vyskupijos katedroje; pateikė ir išrašą iš Vilniaus kapitulos aktų –
leidimą perlaidoti palaikus Vilniuje. Kapitula, ilgai
svarsčiusi, po pasisakymų už ir prieš, nutarė paskirti
savo įgaliotinius identiškumo įrodymams ištirti – sufraganą Aleksandrą Gorainį, prelatą scholastiką Viktoriną Grincevičių bei kanauninkus Antaną Juškevičių
ir Juozapą Cechanoveckį. Ištyrę liudijimus, įgaliotiniai
nustatė, jog, liuteronų tvirtinimu, visa tai sukurpta
vieno pasitikėjimo neverto (frivolae) asmens; vengdama papiktinti tikinčiuosius ir pradžiuginti liuteronus,
kapitula prašymą dėl perlaidojimo atmetė20.
Čia vertėtų atkreipti dėmesį į jau cituotą Jurgio Tiš-

c. Žemaičių Kalvarija
Anot Motiejaus Valančiaus, „Antanas Tiškevyčia
pargobindino kūną vyskupo Jurgio į Kalvariją. Čia,
paguldytas koplyčioj ant šv. Jono kalno, gulėjo per dvi
nedėli, o tuo tarpu žmonės, iš visų pusių plūsdami, laikė budynę. Po dviejų nedėlių atvažiavo į Kalvariją vyskupas Antanas su didžiu būriu kunigų, įdėdino kūną
vyskupo Jurgio į cino grabą, naujai per Lauryną Bartiliją nulietą, ir su didžiausia iškilme 3 d. sausio 1762 m.
palaidojo sklepe medžio dominikonų bažnyčios ties didžiuoju altorium. Kame ir lig šiolei tebėra, nes dominikonai, keldamos į mūrinę bažnyčią, nekušino kūno
vyskupo Jurgio“21. Dalis šio pasažo informacijos akivaizdžiai prieštarauja jau minėtiems šaltiniams, bylojusiems apie Tiškevičių rūpestį perlaidoti palaikus
Vilniuje, o po to – Varniuose. Maža to, kiti šaltiniai liudija apie palaikų perlaidojimą Žemaičių Kalvarijoje,
tačiau jau vysk. Jono Domininko Lopacinskio (1762–
1778) laikais. 1767 m. vasario 2 d. laiške broliui iš Girkalnio vysk. Lopacinskis pranešė: „Rytoj čia pas mane
turi būti atvežtas per šimtą keliasdešimt metų sveikas
išsilaikęs, kaip Egipto mumija, kūnas Jurgio Tiškevičiaus, buvusio pirma Žemaičių, paskui Vilniaus vyskupo. Kadangi giminė, tiek kartų mano raginta, apie jį
žinoti nenori, noriu liepti nuvežti jį į Kalvariją ir kaip
fundatorių atiduoti dominikonams, ten surengus jam
iškilmingas egzekvijas“22. Nežinomo autoriaus, rašiusio Lopacinskiui vyskupaujant, tvirtinimu, ordinaras
liepė perkelti nesugedusius Jurgio Tiškevičiaus palaikus iš Jansborko bažnyčios į Kalvariją ir ten savo
lėšomis surengė puikias laidotuves su iškilmingomis
apeigomis dominikonų bažnyčioje. Dominikonams vys-

mone, visai pasienyje esanti Jansborko (įprastai rašoma Jansborgensis)
bažnyčia čia būtų labiau tikėtina. Vis dėlto, nesant tikslesnių žinių, turi
teisę gyvuoti abi versijos.
16
Acta Capituli Vilnensis (kaip išn. 14), p. 302, 305.
17
Ibid., p. 307.
18
Ibid., p. 308.
19
Ibid., p. 318–319.
20
LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 469 (Tirkšlių bažnyčios dokumentai),
f. 17r. Pažymėtina, jog po oﬁcialia „Tirkšlių bažnyčios dokumentų“
antrašte iš tiesų slypi ir visas gabalas Žemaičių kapitulos aktų, pradedant 1747 m.

21
Valančius, M., Raštai, t. 2: Žemaičių vyskupystė, parengė V. Merkys, Vilnius: Vaga, 1972, p. 166.
22
LVIA, f. 1135, ap. 14, b. 8 (vysk. J. D. Lopacinskio laiškai), f. 308.
Pirmasis šią įdomią informaciją aptikęs Vydas Dolinskas nurodė jį jau
minėtam Vildžiūnui bei Adomui Butrimui. Pastarojo straipsnyje „Žemaičių Kalvarija, buvęs dominikonų vienuolynas ir Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia“ (in: Žemaičių Kalvarija: vienuolynas, bažnyčia ir
Kryžiaus kelio stotys, sud. Adomas Butrimas, Laima Spelskienė, (ser.
Žemaitijos vienuolynai), Vilnius: VDA leidykla, 2003, p. 20) nurodant
Lopacinskio laišką (archyvas, fondas, apyrašas...) apmaudžiai praleistas
archyvinės bylos numeris.

324

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 7–8

KUR LAVONAS?

bažnyčios vietą Tiškevičiaus
kupas perdavė ir kūno tapaVYSK. JURGIO TIŠKEVIČIAUS EPITAFIJA
palaikų nerasta25. Galbūt jie
tybės (tyrimų ir prisaikdintų
Geriausiajam galingiausiajam Dievui. Geriausiam
liudytojų parodymų) dokubuvo perkelti į naująją bažiš vyskupų Lohoisko ir Berdičevo grafui Jurgiui Tišmentus, išduotus Domnau
nyčią?
kevičiui*, mokslo šviesai, tikėjimo gynėjui, tėvynės
magistrato23.
Tiškevičių kapavietes XIX a.
apsaugai, kapitulos puošmenai, mokytam ir pamaldžiam, narsiam ir dosniam, kuris protu suvokęs dietyrinėjęs grafas Eustachijus
Trumpam grįžkime prie
viškuosius ir žmogiškuosius dalykus, iškilų mokytucituotos Valančiaus inforTiškevičius dėl tikslios Jurmą suderino su ypatinga dorybe. Visą išsilavinimo
macijos. Išskyrus perlaidogio Tiškevičiaus palaidojimo
galią ir pastangas paskyrė tikėjimui ginti ir puošti.
jimo priskyrimą Antanui
vietos teiravosi Motiejaus
Tai darydamas tikrojo tikėjimo mokslą [savo] puikiu
Valančiaus. Šis Žemaičių
Tiškevičiui, kita informacija
pavyzdžiu skleidė [ir] atkakliai gynė nuo eretikų. IšTorūnės
pasitarimo
pirmininkas.
mintingiausiasis
vyskupas 1871 m. balandžio
gali būti teisinga. Antai ar
Nuolatinis Piltenės Bažnyčios administratorius. Bud20 d. laišku Tiškevičiui prabus išgalvota tiksli 1762 m.
riausiasis pirma Žemaitijos, po to Vilniaus vyskupas,
nešė, jog medinė Kalvarijos
sausio 3 d. data arba alavikurį dėl ištikimybės, sumanumo ir daugelio atliktų
nio karsto liejiko pavardė?
dominikonų bažnyčia sudarbų mylėjo karaliai, gerbė piliečiai, visi troško, kad
būtų nemirtingas. Geriausio senatoriaus, patikimiaudegusi, nepamenąs kuriais
Galimas daiktas, tokia data
sio karaliaus Vladislovo IV pasiuntinio pas popiežių
pažymėtas įrašas buvęs ant
metais, o kūnas su kripta užUrboną VIII, mirties atimto ir iš jų išplėšto dar ir daJurgio Tiškevičiaus karsverstas žemėmis. Toje viebar, jau šimtmečiui praėjus, kanauninkų kolegija, jo
to; jame galėjo būti sakoma,
toje buvusiai bažnyčiai atrūpesčiu purpuru išpuošta, vienuolijos, paremtos nekad Antano Tiškevičiaus rūminti pastatytas kryžius, o
suskaičiuojamomis geradarystėmis, daugybė pastatytų, atnaujintų, išpuoštų bažnyčių liūdi vyskupo, globėpesčiu karstą nuliejęs Lauvisaﬁgūriai Tiškevičių porjo ir tėvo. Kai iš eretikų atgauti nepažeisti Jo palaikai
tretai perkelti iš senosios
rynas Bartilijus. Sudėjęs šią
iš Prūsijos buvo perkelti į Vilnių, šį amžino atminiinformaciją su žiniomis apie
bažnyčios į naująją26. Iš Vamo paminklą savo brangiausiajam protėviui pastatė
Kalvarijoje vykusias perlailančiaus formuluočių atroAntanas Tiškevičius, Lohoisko ir Berdičevo grafas,
Dievo ir Apaštalų Sosto malone Žemaitijos vyskupas,
dojimo iškilmes (mokydado, jog apie šiuos įvykius jis
1762 metų mėnesio dieną.
masis Kalvarijoje, Valančius
kalba kaip gyvas jų liudytojas („nepamenu kuriais megalbūt apie tai girdėjo iš dar
gyvų liudytojų lūpų ar dominikonų pasakojimų), „Žetais“), o ne kaip istorikas, žinias sėmęs iš dokumentų.
maičių vyskupystės“ autorius galėjo apibendrindamas
Valančius mokėsi Kalvarijoje 1817–1821 m.27, kaip tik
įvelti netikslumų.
tada, kai buvo baigiama statyti naujoji mūrinė bažnyčia ir baigė savo dienas senoji medinė. Aiškios, jokių
dvejonių neišduodančios laiško Tiškevičiui formuluotės
KUR LAVONAS?
taip pat liudija, jog Valančius pakankamai tvirtai žinojo tai, apie ką rašė.
Anot XVIII a. pabaigos anonimo, nuolatiniai vysk.
Tad – kur lavonas?
Jurgio Tiškevičiaus palankumo Žemaičių vyskupijai net
tapus Vilniaus vyskupu įrodymai buvę pranašiškas ženklas, jog tas, kuris būdamas gyvas nesiliovė jos globoti
GYVOJI ISTORIJA?
malonėmis, po mirties stebuklingu Dievo patvarkymu
vėl sugrįš į Žemaitiją. Dabar gi Kalvarijoje palaidotas
Ketindamas dėti šios istorijos daugtaškį – lavonas
vysk. Jurgis, post tot discrimina rerum grąžintas Žemainežinia kur, staiga susizgribau, jog nepagalvojau susiečių vyskupijai, čia lauksiąs savo prisikėlimo dienos24.
ti šio fakto su klausimu, kurį pats per savo paieškas
buvau primiršęs – KAS andai paliko man paslaptingą
Kaip žinome iš Valančiaus, Tiškevičius buvęs palairaštelį? Bene būsiu tuomet susidūręs su gyvąja istorija
dotas senojoje, medinėje dominikonų bažnyčioje. Vis
visai ne metaforišku, o realiu pavidalu?
dėlto archeologinių kasinėjimų metu tiriant senosios

Codex Mednicensis, II, Nr. 396, p. 517.
Ibid., p. 516, 517.
25
Šventai maniau, kad apie kasinėjimus ir jų rezultatus esu skaitęs
antrame „Žemaičių praeities“ tome, kurio dalis skirta Žemaičių Kalvarijai, tačiau, dukart pervertęs šią leidinio dalį, nieko panašaus neaptikau.
Vis dėlto, kad ir negalėdamas pateikti tikslios nuorodos, anaiptol nesijaučiu šitai išgalvojęs ar susapnavęs. 2005 m. rugpjūčio 4 d. dr. Dalia
23
24
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Vasiliūnienė man patvirtino, jog nerezultatyvūs (Tiškevičiaus kūno paieškos požiūriu) kasinėjimai senosios bažnyčios vietoje iš tiesų buvo
vykdyti ir apie juos buvo rašyta.
26
Tyszkiewicz, E., op. cit., s. 38–39.
27
Žr. Merkys, V., Motiejus Valančius: Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo, Vilnius: Mintis, 1999, p. 63–64, 69, 72.
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Nauja karta: Che Guevara prieš Benediktą XVI
TOMAS DAUGIRDAS

Kiekviena nauja karta pasauliui apie
save pareiškia išsakomu ar demonstruojamu maištu. Iš to, kaip ji maištauja, galima spręsti apie jos tikslus,
vertybes, galiausiai – apie visuomenės
ateitį. Naujoji nepriklausomos Lietuvos karta pareiškia apie save simboliais, senesniajai kartai sukeliančiais
nevienareikšmių jausmų. Pionieriškas kaklaraištis, aksesuarai su Che
Guevaros, kūjo ir pjautuvo atvaizdais,
komjaunuolio ženklelis yra vieni ryškiausių šios kartos tapatybės ženklų.
Tačiau būdas, kaip jie naudojami, atskleidžia ne tiek kartos maištingumą,
kiek konformizmą.
Šiandien, praėjus pusmečiui po
„Lietuvos“ kino teatre vykusio „Kino
pavasario“, turbūt mažai kas prisimena jo plakatą ir Che Gevaros atvaizdą kaip pagrindinį festivalio simbolį.
Tada šis reiškinys ar faktas nesukėlė jokio didesnio nepasitenkinimo ar
nustebimo. Nors to buvo galima tikėtis šalyje, kurios gyventojai yra patyrę, kur gali nuvesti komunistinių
idealų praktika. Tačiau pervertintume renginio organizatorius ir jų pritrauktą jaunimą manydami, jog jie
šioje simbolikoje įžvelgė kokių nors gilesnių prasmių. Dar labiau klystume
manydami, kad jie skelbėsi įgyvendiną kad ir ne socialinę bei politinę,
tai bent kino revoliuciją. Būtume neteisūs teigdami, jog plakatą pamėgęs
jaunimas siekia žengti Fidelio Castro
bendražygio, tragiškai baigusio savo
dienas, pėdomis. Šiame plakate įrašyta simbolika neturi nieko bendra su
jokiais perversmais ir revoliucinių asmenybių pamėgdžiojimu. Che Guevara pasitelktas kaip patrauklus nekonkretaus maištingumo įvaizdis.
Plakato pasirodymo kontekstą pa-
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ryškina gatvėje pastebėtas jaunas
praeivis, vilkintis ryškiai raudonus
marškinėlius, ant kurių negalima nepastebėti iškalbingo užrašo stambiomis raidėmis „CCCP“. Dalykus rimtai
priimantis praeivis, išvydęs tokį užrašą, turėtų manyti, kad taip laisvoje
visuomenėje gyvenantis jaunas žmogus išreiškia savo politinę ar socialinę poziciją. Tačiau iš tiesų taip įsimbolinto drabužio nešiotojas veikiausiai
būtų labai nustebintas tokios interpretacijos. Šiais marškinėliais jis nesiekia deklaruoti jokių įsitikinimų ir
veikiausiai būtų labai nelaimingas, jei
grįžtų sovietinio režimo laikai ir sovietinė kasdienybė.
Komunistinių ar sovietinių įsimbolinimų paradą pratęsia jaunimui
skirtas informacinis leidinys „Pravda“. Tiesa, paantraštėje pateikiamas
paaiškinimas „Nemokama tiesa“, tačiau sovietiniais laikais ar tuoj po jų
gyvenusiam žmogui žodis „pravda“ ir
jo reikšmės yra aiškios be jokių papildomų paaiškinimų.
Iš pirmo žvilgsnio „CCCP“ ir „Pravdos“ negalėtume sieti su naujosios
kartos maištu. Tačiau šiuos atvejus
paaiškina plakato su Che Guevaros
atvaizdu atsiradimo istorija. Plakatas išreiškė nepritarimą numatomam
„Lietuvos“ kino teatro uždarymui ar
pertvarkymui. Nuostabą kelia, kad
visuomeniškai sveikintina akcija, pritraukusi
nemažai jaunimo, buvo
susieta su komunistiniu simboliu, tačiau ne
su komunistiniais idealais ar tikslais. Iškabinti plakatą su Che Guevaros atvaizdu, užsivilkti
kūju ir pjautuvu papuoš-

tus marškinėlius šiandien nereiškia
priimti šių simbolių tikrosios vertės.
Taip elgiantis iš tiesų maištaujama,
tačiau savotišku būdu.
Maištas vadintinas „estetiniu“, tai
yra neturinčiu nieko bendra su pastoviais idealais ir moraliniais ar politiniais įsitikinimais. Jis veikiau ir yra
maištas prieš tokių įsitikinimų turėjimą, jų skelbimą ir laikymąsi. Nešdamas plakatą su Che Guevaros atvaizdu, jaunas žmogus sako, jog atsiriboja
nuo bet kokių idealų, jo gyvenimą radikaliai perkeisti galinčių pasirinkimų ir bet kokių įsipareigojimų kokiems nors simboliams. „Estetiškai“
nusiteikęs žmogus gyvena ne pasirinkimais, o nuotaikomis, kurias sukelia
įvairiausi trumpalaikiai ir nuolat kintantys tikrovės dirgikliai.
Iš pirmo žvilgsnio labai nekaltai atrodanti simbolika įsišaknijusi ne „neteisinguose“ įsitikinimuose ar požiūriuose, o egzistencinėje ydoje. Šios
simbolikos vartojimas ir vartojimo būdas skelbia, jog šiame pasaulyje nėra
svarbių dalykų, jog vienintelis egzistencijos tikslas yra atsipalaidavimas nuo bet kokių įpareigojančių dalykų. Neatsitiktinai šią egzistenciją
labiausiai stimuliuoja dalykai, mūsų
kultūroje ir mūsų istorijoje turintys
aiškiausias prasmes. Estetiškai maištaujantis skonis iš daugybės vartojimui pateikiamų dalykų
neklysdamas išsirinks
tuos, kurie jam yra pavojingiausi, kurie visuomenėje turi moralinį ar politinį svorį. Tai maištas,
siekiantis panaikinti bet
kokį galutinį istorinės atminties reikšmingumą,
tautos ir valstybės vertes.
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Galima tikėtis, jog netrukus koks nors
leidinys pasivadins „Iskra“, o instaliacijų ar performansų akcija „simboliškai“ reklamuosis Stalino atvaizdu.
Komunistiškai įsimbolinti pavadinimai žymi nerūpestingos kasdienybės dalykus. „Pravda“ yra pramogų
ir laisvalaikio reklaminio žurnalo pavadinimas. Jo leidėjams neabejotinai
būtų atgrasu, jei kas nors pasiūlytų
jame publikuoti socialiai ar politiškai
susirūpinusio jaunimo manifestus.
Kičo įspūdį kelia ir „Kino pavasario“
reklaminis plakatas. Jis veikiau diskredituoja nei paremia su juo susijusias „Lietuvos“ kino teatro išsaugojimo
akcijas. Toks maištas tėra lozungas
lengvos ir naivios egzistencijos, kurią
įskaudina problemų savo ketinimais
keliantys „Maximos“ dėdės.
Šis infantiliškas būvis piktinasi tikrovės pokyčiais, bet tuoj pat užmiršta šiuos nemalonumus, kai nuotaiką
praskaidrina koks nors naujas žavėjimosi objektas. Tai yra egzistencija,
atsisakanti skirti gėrį nuo blogio, vertinti gyvenimo nuostatas ir asmeninius pasirinkimus. Joje vengiama bet
kokių pasirinkimų, stengiantis išlikti
nuolat kintančių nuotaikų paviršiuje. Neatsitiktinai Arminas Višinskis,
vienas iš nedaugelio ironiškai atkreipusių dėmesį į Che Guevaros ir „Kino
pavasario“ sampyną, pateikia savitą šio būvio siluetą: „Nepritariantieji
cyptelėjo apklijavę „Maximą“. Lietuvos kontekste tai net ne protesto akcija, o visa revoliucija. Tuo tikriausiai
viskas ir baigsis“.
Išpopuliarėjusi komunistinė simbolika rodo, kad nepriklausomoje Lietuvoje auga nauja karta, linkusi užmiršti jos tėvus ir esančią visuomenę
suformavusią istoriją. Jai svetimos
visuomenėje kylančios problemos, jos
istoriškai suformuota kultūra ir bendravimo įpročiai. Ši karta yra suformuota nepriklausomos Lietuvos ir jos
stiprėjančios demokratijos. Sovietinio
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režimo sąlygomis bet kuris, net menkiausias maištas galėjo turėti negrįžtamas pasekmes žmogaus socialinei
būklei ir egzistencijai. Toks maištas
tegalėjo būti paremtas galutiniais pasirinkimais, būti vedamas tvirtų idealų ir įgaudavo kraštutines išraiškas.
Ryškiausias sovietinės kartos maišto
simbolis buvo Romo Kalantos susideginimas. Kartos apsisprendimo nesunaikino šį poelgį lydėjusios sovietinės
represijos. Kalantos poelgiu išreikšta
nuostata ir idealai šiai kartai padėjo
išgyventi iki pat sovietmečio pabaigos.
Politinis lūžis ir visuomenės pokytis
šiai kartai atnešė nemenką išbandymą. Jai buvo mestas iki šiol ne vieno
sunkiai priimamas iššūkis ieškoti ne
kraštutinai maištingų, o pozityvių ir
kuriančių idealų.
Demokratinėje Lietuvoje augančiai
kartai nekyla jokių panašių grėsmių.
Demokratija garantuoja žmogui moralinį komfortą, nereikalaudama iš jo
rinktis tarp gyvenimo nuolat darant
kompromisus su sąžine ar visapusiškai pavojingo maišto. Tačiau naujos
kartos nerūpestingas maištingumas
nėra mažiau pavojingas. Į infantilišką egzistenciją paniręs žmogus užmigdo sąžinę ir praranda gebėjimą
orientuotis pasaulyje. Užuot maištaudamas prieš tam tikrus dalykus ir tokiu būdu aptikęs savastį, siekdamas
vien gyvenimo nerūpestingumo, jis
yra pasmerktas nuolatiniam kompromisui ir stipresniojo manipuliacijoms.
Jis nustoja skirti dalykus, kurie naudingi ar blogi ne tik visuomenei, bet ir
jam pačiam, pasmerkia save jokiems
gyvenimo atsitiktinumams ir būviui,
neatspariam pasirinkti verčiantiems
iššūkiams.
Šios kartos konformizmo ženklų
toli ieškoti nereikia. Ideali jos būklę
atitinkanti profesija yra vadyba, pritaikoma versle ar valstybės tarnyboje. Vadybininkas nėra vadovas, aukščiausias lyderis, priimantis rizikingus

sprendimus, galinčius jį vesti į sėkmę ar visišką žlugimą. Vadybininkas
vykdo, pildo vadovo nurodymus ir siūlo dalinius sprendimus. Nėra atsitiktinumas, kad daugelis Lietuvos mokyklų absolventų renkasi vadybą ar kad
nori dirbti valstybės tarnyboje. Vadyba iš tiesų yra ne profesija, o šiokio
tokio profesionalumo reikalaujantis
būvis. Vadybos studijos nereikalauja
profesiškai angažuotis ir siekti kurios
nors siauros, asmeninius pomėgius ar
gebėjimus atitinkančios srities žinių.
Vadybininkas įgyja ne žinių, o išmanymą apie tam tikras veikimo taisykles ir pasaulio paviršiaus, kuriame jis
siekia išsilaikyti, mechanizmą. Pats
pasaulis, jame glūdinčios paslaptys ir
paradoksai jam nerūpi.
Naujosios kartos atžvilgiu būtų neteisinga teigti, jog ji yra vienalytė ir
maištauja dėl konformizmo. Krikščioniška egzistencija yra vienintelė alternatyva vadybinei egzistencijai. Krikščionybė savo kilme yra maištinga
religija. Ji remiasi į anapus pasaulio
ir jo nuomonių esančią žmogaus egzistencijos prasmę ir šaltinį, žmogų įgalinantį skirti gėrį nuo blogio. Krikščionybės maištas skelbia, kad žmogaus
gyvenimas turi vertę ir primena, kad
žmogiškos egzistencijos nekaltumas
ir naivumas yra negrįžtamai prarastas. Tačiau Lietuvos naujosios kartos
krikščioniškoji dalis iki šiol nėra tinkamai priėmusi demokratijos privalumų ir iššūkių. Ji neturi drąsos paprastais matomais simboliais viešai
pareikšti apie savo buvimą. Rugpjūtį viso pasaulio krikščioniškas jaunimas vyko į Kelną susitikti su popiežiumi Benediktu XVI. Marškinėliai su
jo atvaizdu ar užrašu „Mama, manęs
nelauk, esu pas popiežių“ tapo bene
perkamiausia šventės preke. Telieka
tikėtis, kad ir Lietuvoje naujosios kartos krikščioniškoji dalis bus tokia stipri, kad išlaikytų demokratinės viešumos išbandymus.
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Prieš gerą dešimtmetį, kai su Nepriklausomybės atgavimu Lietuvoje atgimė ir teologijos mokslai, teko sutikti ne vieną mokytą (ar tokiu siekiantį tapti) teologą, kuris teigė neskaitąs grožinės
literatūros, nes tai esąs tuščias laiko švaistymas. Kitas, išvardijęs
kelis garsius jam patinkančius Vakarų rašytojus, tuoj paklausdavo: bet ką gi duoda toji literatūra? Prisipažinsiu, toks požiūris kurį laiką veikė ir mane, skatindamas manyti, kad gal tikrai
verta gilintis tik į ﬁlosoﬁnius ar teologinius raštus, nes literatūra
nieko verta. Ir vis dėlto literatūros kūriniai traukė vėl. Traukė
tuo, ko itin pasigesdavau gilindamasi būtent į teologijos ir ﬁlosoﬁjos veikalus: ne gilesnio, bet šiltesnio žmogaus paslapties
nušvietimo, subtilesnio žmogaus siekio pažinti save ir pasaulį vaizdavimo. Tad ilgainiui ėmiau svarstyti: ar tikrai literatūra
nieko negali duoti tam, kuriam rūpi gilesnis bendražmogiškų,
taip pat ﬁlosoﬁjos ir teologijos tiesų pažinimas ar rimti egzistenciniai ieškojimai? Kita vertus: ar klysta tie, kurie neigiamai
žiūri į literatūros vaidmenį krikščionio gyvenime ir pažįstant
religines tiesas? Gal tikrai grožinė literatūra ne vieną ieškantįjį
egzistencinio tikėjimo kelio gali esmingai paklaidinti?
Nuovokesnis skaitytojas turbūt supras, jog šiais klausimais
mėginu gyviau suprobleminti iš esmės seną ir visą krikščionybės istoriją lydinčią perskyrą – tai yra anti-literatūrinę vs pro-literatūrinę nuostatą požiūryje į literatūros reikšmę pažįstant religiją ir ugdant krikščionis. Ar į literatūrą skeptiškai žvelgiantis
anti-literatūrinis įsitikinimas šiandien atmestinas kaip pasenęs
ir nemodernus? Kita vertus: ar verta suabsoliutinti alternatyvią
pro-literatūrinę nuostatą, teigiančią, jog literatūros kūriniai gali
būti svarbūs krikščioniui siekiant pažinti esmines tikėjimo tiesas? O gal šiuodvi pozicijos, užuot išskyrusios viena kitą, esti
vienodai reikšmingos krikščionio gyvenime?

KODĖL TIKĖJIMUI REIKIA
NE TIK TEOLOGIJOS?
Apie literatūros ir teologijos santykį imta kalbėti jau
krikščionybės ištakose. Vienaip šį klausimą Antikos
ir krikščionybės sandūroje svarstė pirmieji Bažnyčios
DALIA ZABIELAITĖ (g. 1970) – ﬁlosoﬁjos daktarė (2001). Literatūros kritikė, publicistė.
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Tėvai (šio klausimo pradininkai ir anti-literatūrinės
vs pro-literatūrinės nuostatos pagrindėjai). Kitaip šis
klausimas keliamas ir svarstomas šiandien. Tą kitoniškumą visų pirma esmingai sąlygoja savita dabarties
kultūrinė ir religinė būklė. Ją apibrėžiant bendriausiu požiūriu, galima sakyti, jog gyvename visuomenėje, praradusioje sakralumo ir transcendencijos jausmą. Anot Gene’o Edwardo Veito, „pasaulėžiūra, kuri
dominuoja šių dienų kultūroje, atmeta tuos slėpinius
ir [gyvenimo] sudėtingumą, kurį teigia Šv. Raštas. [...]
To pasekmė – klaustrofobiška visata, siauras, ribotas
požiūris, sumenkinantis kone viską, ką žmonės visais
laikais laikė esant svarbiausiais dalykais“1. Ši bendra
situacija, į kurią, heidegeriškais terminais kalbant,
lemtingai yra įmesti mūsų laikų teologai ir rašytojai,
sąlygoja ir literatūros bei teologijos sąveikos speciﬁką.
Galima sakyti, kad teologija eina viena kryptimi, o
šių dienų pasaulis – kita. Mat esminis teologijos uždavinys tiesiog priešingas mūsų laikų dvasiai, t. y. minėtai
transcendencijos užmarščiai. Tuo tarpu didysis teologijos tikslas visais laikais yra tas pats – aiškinti krikščioniškojo tikėjimo tiesas, apmąstyti žmogaus „įterptumą
į transcendenciją“ ir vesti į „transcendencijos patyrimą“2. Tai teologija daro ir šiandien: šimtmečius kruopščiai formuota preciziška kalba aiškina tai, ką reiškia
žmogaus būties įterptumas į transcendenciją.
Kai sakome „teologija“, omenyje visų pirma turime
du dalykus: 1) akademinę teologiją, kurią reikėtų skirti
nuo populiariosios teologijos3, ir 2) tikėjimo turinių „są1
Veit, G. E., Reading Between the Lines: A Christian Guide to Literature, Wheaton: A Division of Good News Publishers, 1990, p. 71.
2
Wuchterl, K., Religinis protas: analizė ir kritika, iš vokiečių k. vertė
Tomas Sodeika, Vilnius: Taura, 1994, p. 42.
3
Teodore’o Jenningso teigimu, šiuolaikinėje teologijoje galima skirti
du kalbėjimo apie Dievą būdus: 1) akademinį teologinį diskursą, t. y.
„kultūrinio elito“ kalbą, ir 2) populiariąją teologiją, kurios adresatas –
eilinis tikintysis. Tai skirtingi kalbėjimo apie Dievą būdai, turintys savitas diskurso tradicijas (žr. Jennings, T., „Making Sense of God“, in:
Encyclopedia of Theology, ed. by P. Byrne, L. Houlden, London and
New York: Routledge, 1995, p. 896). Žvelgiant į šių dienų lietuvišką
religinę kultūrą, į akis krinta tai, jog turime daug verstinės populiariosios teologijos, tuo tarpu akademinės teologijos (pvz., Karlo Rahnerio,
Hanso Urso von Balthasaro, Walterio Kasperio ir kt.) veikalai originalo
kalba žinomi tik profesionaliems teologams. Ši vienpusė orientacija į
populiariosios religinės minties sklaidą nėra nekritikuotina ir slepia nesunkiai numanomas problemas.
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vokinį įforminimą“. Būdinga tai, kad akademinė teologija, kuri man rūpi labiau ir kuri sudaro šio straipsnio implicitinį pagrindą, kalba sąvokų kalbà. Pagal dar
Antikos laikais Aristotelio suformuluotą „sąvokos“ apibrėžimą, ji reiškia abstrahavimosi nuo tikrovės veiksmą, leidžiantį įžvelgti tai, kas toje tikrovėje bendra ir
visuotina. Taigi tikėjimo turinius artikuliuodama sąvokų kalba, akademinė teologija atlieka abstrahavimosi nuo konkretybės veiksmą ir aiškina bendresnius
tikėjimo principus. Šių principų pažinimas – vienas iš
pagrindinių reikalavimų, visais laikais keliamų krikščioniui. Mat be teologinių tiesų pažinimo tikėjimo gyvenimas išvirstų į gryną ﬁdeizmą, kurį dar XI a. kritikavo
Anzelmas Kenterberietis. Pastarojo raginimas tikėjimo
gyvenimą grįsti intelektualiniu pažinimu aktualus ir
šiandien. Tačiau didesnė bėda ta, kad intelektinis tikėjimo turinių pažinimas dažnai taip ir lieka atsijęs nuo
tikinčio žmogaus gyvenimo ir konkrečios jo praktikos.
Jau krikščionybės pradžioje apaštalas Paulius skelbė, kad tikėjimas be darbų yra negyvas. Tačiau kartu
pri(si)pažino, kad sunku pasielgti taip, kaip žino privaląs elgtis. Šis sunkumas, regis, lydi kiekvieno krikščionio gyvenimą ir yra viena iš dabartinės krikščionybės krizės priežasčių. Ši krizė aiškinama tuo, kad ne
vienam krikščioniu save laikančiajam „nebepavyksta
Evangelijos žinią integruoti į kasdienę patirtį“4. Kalta čia ne tik netobula ir suskilusi žmogaus prigimtis,
apie kurią kalbėjo apaštalas Paulius. Šiandien veikia
dar vienas faktorius, su kuriuo krikščioniškos teologijos ištakų laikais šv. Pauliui neteko susidurti, – tai teologinių mokymų (akademinių ar populiarių) įvairovė.
Daugiau ar mažiau su ja susipažinęs, šių dienų tikintysis dažnai nežino, kaip sąvokinio teologijos kalbėjimo
nuorodos galėtų prasmingai formuoti jo gyvenimo konkretybę. O juk krikščioniško gyvenimo esmė – ne Išganymo istorijos faktų ar teologinių doktrinų išmanymas, bet kerigmos aktualizavimas, egzistenciškai ją
pakartojant.
Priėjus aktualų tikėjimo egzistenciško įprasminimo
klausimą, norėtųsi atsigręžti būtent į literatūrą. Ir štai
kodėl. Skirtingai nuo teologijos abstrakčios ir sąvokinės
kalbos, literatūrinė kalba yra konkreti ir nesąvokinė.
Kitaip negu teologinėje, literatūrinėje kalboje svarbus
yra vaizdinys: remdamasis savo kūrybine vaizduote,
rašytojas kuria spalvingą literatūrinės tikrovės pasaulį, prieš skaitytojo akis atsiveriantį sodria vaizdinių
(įvykių, personažų) gama. Be to, kitaip nei teologinės
kalbos sąvoka, siekianti abstrahuotis nuo konkretybės,
literatūrinis vaizdinys yra labai konkretus ir jusliškai
suvokiamas. Kalbėdama konkrečia vaizdinių kalba, li-

teratūra kaip tik ir gali itin paveikiai aiškinti tai, ką
reiškia tikėjimo turinių aktualizavimas ar Išganymo
istorijos egzistencinis pakartojimas. O tai reikštų, kad
krikščionio savivokai ugdyti svarbus yra ne tik intelektualinis tikėjimo turinių pažinimas, bet ir juos į egzistencinį tikėjimo horizontą įšaknijanti vaizduotės, vaizdinio galia. Kai kurie tyrinėtojai, atsižvelgdami į vis
labiau plintantį sekuliarizmą, netgi labiau linkę šiandien iškelti pastarąją. Minėto Veito teigimu, „[s]udaiktėjusiame ir ciniškame šių dienų pasaulyje pagrindinė
kliūtis tikėjimui yra sunkumas įsivaizduoti ką nors,
kas peržengtų juslinio suvokimo ribas. [...] Daugeliui
žmonių kliūtis į tikėjimą yra ne tai, kad jie turi intelektualių kontrargumentų prieš krikščionybę – apskritai
mūsų amžius yra anti-intelektualus amžius, – bet tai,
kad jų vaizduotė taip nuskurdusi, jog nebeįstengia leistis į dvasinių dalykų pažinimą“5.
Gebėjimas įsivaizduoti tai, kas peržengia juslinio suvokimo ribas, gebėjimas egzistenciškai pakartoti Išganymo istoriją ir realizuoti tikėjimo turinius yra tai, ką
ugdo rimta grožinė literatūra. Būtent ji gali patraukliai
pavaizduoti ir jusliškai suvokiamą padaryti dvasios,
neregimybės, Dievo pasaulį, parodyti, koks yra ar gali
būti egzistencinis tikėjimo įprasminimas6. Kaip tik todėl Bažnyčia šiandien ragina teologus puoselėti dialogą
su meno pasauliu, o menininkus – ieškoti naujų meninių tikėjimo išraiškų.
Pasaulio literatūroje galima rasti ne vieną pozityvaus ir prasmingo akademinės teologijos dialogo su
literatūra pavyzdį. Antai Dante’s Alighieri „Dieviškoji komedija“ yra dar ir šiandien krikščionišką mąstyseną ugdąs Tomo Akviniečio teologijos komentaras. Anais krikščioniškaisiais Viduramžiais religiniai
motyvai literatūroje buvo plačiai paplitę ir savaime
suprantami. Tačiau šiandien gyvename postkrikščioniškoje epochoje, kuri, kaip jau minėta, atmeta
transcendenciją ir kurioje kultūros procesai yra gerokai nutolę nuo krikščionybės principų. Tad ką reiškia
būtent tokioje dabartyje teologijai leistis į dialogą su
literatūra? Ir ar šių dienų literatūrai vis dar rūpi religinė žmogaus egzistencija? Ieškodama konkretesnio
atsakymo į šiuos klausimus, toliau ir bandysiu patyrinėti religinius (I) ir biblinius (II) motyvus šiuolaikinėje užsienio literatūroje.

4
Jonas Paulius II, „Posinodinis apaštališkasis paraginimas Ecclesia in
Europa“, (2003 07 28), in: http://www.lcn.lt/bzinios.
5
Veit, G. E., op. cit., p. 140.

6
Kuschel, K.-J., „Kodėl teologijai būtinas susitikimas su literatūra?“,
iš vokiečių k. vertė Giedrė Sodeikienė, in: Naujasis Židinys-Aidai,
2000, Nr. 6, p. 316.
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I. LITERATŪRA IR RELIGIJA
Didžioji dalis kūrinių, sudarančių Vakarų moderniosios ir postmoderniosios literatūros kanoną, yra
sekuliari literatūra. Tai literatūra, kuri retai svarsto
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krikščioniškosios religijos klausimus7. Krikščionišku
žvilgsniu žvelgiant, galima teigti, jog šiuolaikinės literatūros turinio ir problemų laukas gan ribotas: literatūrinė tikrovė dažnai be transcendencijos matmens, personažų veiksmai motyvuojami iš jų sąmonės kylančiais
miglotais troškimais, charakteriai groteskiškai amoralūs ir kt. Toks areliginis literatūros pobūdis – vienas iš
argumentų, kuriuo remiasi minėtosios anti-literatūrinės nuostatos šalininkai. Iš dalies jie yra teisūs. Bet visiškai pritarti šiai nuostatai vis dėlto nesinorėtų. Nors
krikščionybės temos šiuolaikinėje literatūroje palyginti
retos, tačiau negali sakyti, kad ši literatūra neskiria jokio dėmesio religijai. Be to, tiesioginiu ar netiesioginiu
būdu religinė tematika pasirodo tada, kai rašytojai ima
nagrinėti moralines, etines, egzistencines ir kt. problemas. Kaip tik todėl daugelis sekuliarios literatūros kūrinių gali šį tą vertinga pasakyti ir skaitytojui krikščioniui.
Idant šis teiginys neliktų kyboti ore, toliau ir bandysiu pasklaidyti kelis užsienio romanus. Analizės objektas čia nebus „krikščioniškoji literatūra“, t. y. literatūra, sukurta rašytojų, laikančių save krikščionimis,
kurių krikščioniškumas esmingai lemtų estetines jų
pažiūras8. Iš straipsnyje analizuojamų gal tik vienas
Michelis Tournier priskirtinas krikščioniškiems rašytojams. O visa kita – sekuliarioji literatūra, kurios autoriai (Nickas Hornby, Joanne Harris, Danas Brownas,
José Saramago ir Julianas Barnesas) laikosi tam tikro atstumo bažnytinės krikščionybės atžvilgiu. Tačiau
savo romanuose pozityviai ar negatyviai, tiesiogiai ar
netiesiogiai paliečia ir esmines krikščionybės temas.
Kiekvienas romanas – tai estetiniu požiūriu savitas
pasaulis, reprezentuojantis vis kitokį požiūrį į religiją.
Šiuos romanus ypač įdomu vertinti iš literatūrinės sociologijos pozicijų, – jie atspindi daugelį egzistencinių
dabarties problemų ir tai, kokia religijos padėtis šių
dienų pasaulyje.
Šiuo požiūriu įdomus yra anglų rašytojas Nickas
Hornby (g. 1957) ir jo 2001 m. išėjęs romanas „Kaip
būti geru žmogumi“ (How to be Good, vertimas į liet. k.
2004). Iš visų šiame straipsnyje nagrinėjamų romanų
šis religinėms temoms skiria bene mažiausiai dėmesio.
Knyga nėra ir joks moralinių pamokymų rinkinys, kaip
iš pirmo žvilgsnio kad siūlo manyti jos antraštė. Pastaroji veikiau yra ironiška nuoroda į romane vaizduojamą
dvasinę ir moralinę sumaištį, būdingą 1990-ųjų Anglijos liberalistinei visuomenei, – tyrinėtojų teigimu, itin
sekuliariai ir nukrikščionėjusiai.
Meniniu požiūriu tai irgi nėra ypatingas romanas:

jam būdinga linijinė naratyvo struktūra, trečio asmens
pasakojimas su į jį įterptais gausiais veikėjų dialogais.
Bet kaip tik tai autoriui leidžia vykusiai perteikti liberalios visuomenės žmogaus trivialią kasdienybę. Pagrindinis Hornby’io tikslas – detaliai aprašyti pasiturinčios
šeimos buitį, užsklęstą jos vartojamų daiktų pasaulyje.
Be šio tokio savaime tikro daiktų pasaulio, santykis su
kuriuo herojams galiausiai tampa gniuždančia problema, romane nėra jokio kito tikrovės matmens.
Tipiška vartotojiškos, liberalios visuomenės atstovė
yra romano protagonistė gydytoja Keitė Kar, dviejų
vaikų motina, santuokoje pragyvenusi dvidešimt metų
ir dabar svarstanti skyrybų klausimą. Nesijausdama
laiminga šeimoje, bet ir nesiryždama palikti vyro, Keitė taip ir lieka šioje sąžinės dramoje, pati nesuprasdama kodėl. Jos gyvenimo pasirinkimus (santuoką, vaikų
auklėjimą ir kt.) motyvuoja ne aiškiai apibrėžti etiniai
principai, bet iš holivudiškų ﬁlmų, TV reklamos, moterų žurnalų perimti migloti etiniai imperatyvai, vyrų ir
moterų santykių aiškinimo klišės ir pan. Vieną tokių
klišių autorius ir ironizuoja savita romano pasakojimo
technika. Nors romano autorius yra vyras, tačiau romano pasakotoja – moteris. Stebina tai, kaip įtaigiai
rašytojui pavyksta perteikti veržlios, agresyvios, savąjį
„aš“ pasauliui teigiančios moters mąstyseną. Vieno interviu metu Hornby pastebi: būtent tokià pasakojimo
technika jam rūpėję griauti moterų žurnalų įtvirtintą
mitą apie neva neperžengiamą vyro ir moters mąstysenos skirtingumą9.
Romane svarstoma ir kita šių dienų problema – prasmės krizė. Pagrindinę heroję Keitę prie minties apie
skyrybas atvedė nepatenkintas troškimas „sodraus,
gražaus gyvenimo“, virtęs nuolatine depresijos būsena.
Užuot šią būseną traktavęs rimtai, Hornby ją ima ironizuoti kaip žiniasklaidos klaidingai išpūstą ir nuvalkiotą temą, už kurios slypi kur kas rimtesnė prasmės
krizės problema. Ją analizuodamas, rašytojas fragmentiškai užgriebia ir klausimą apie religiją. Nors romano
herojai Keitė ir Deividas yra tipiški šių dienų indiferentai, tačiau šeimyninio gyvenimo krizės metu jiems nubunda trikdantis būties nejaukumo jausmas. Keitė šį
jausmą numaldo jai pačiai juoką keliančiu sekmadieniniu vizitu bažnyčion; o jos vyras Deividas – spontaniška dvasingumo paieška, kurią patenkina ekstrasensas
DJ Gera Žinia, per porą savaičių jį išmokęs kaip būti
geru žmogumi.
Hornby’io romanas yra literatūrinis veidrodis to, ką
Kurtas Wuchterlis savo religijos ﬁlosoﬁjoje įvardija
kaip būdingą šių laikų bruožą – „visą gyvenimą trun-

7
Išimtis būtų XX a. Vakarų Europos katalikiškas literatūrinis sąjūdis,
atsiradęs kaip opozicija pozityvistinei, tikėjimą atmetusiai laiko dvasiai.
Žymūs šio sąjūdžio atstovai – Georges Bernanos’as, François Mauriacas, Graham Greene’as ir kt. – moderniosios literatūros kanone užima
reikšmingą, bet vis tik nežymią vietą.

8
Plačiau apie termino „krikščioniškoji literatūra“ reikšmę žr. Mikelaitis, G., „Teologinės estetikos apribai“, in: Tikėti ir rašyti, Vilnius: Aidai,
2002, p. 282–284.
9
Žr. romano „Kaip būti geram“ recenziją: McCrum, R., „The Human
Factor“, in: The Observer, 2001 05 27.
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bono tikėjimas – be gyvos intencijos, iš jo likęs tik bekantį indiferentiškumą“. Šis bruožas tarsi paneigia tai,
ką ankstesni amžiai laikė savaime suprantamu dalydvasis ir inertiškas ritualizmas. Jei domėn imtume tik
ku – prigimtinį žmogaus religingumą. Kokiais jausenos
šį rašytojos požiūrio į krikščionybę aspektą, galėtume
sakyti, kad ji pagrįstai kritikuoja liaudiškąjį religinguir mąstysenos pavidalais religinis indiferentiškumas
mą. Ne tik romano autorė, bet ir profesionalūs religijos
įsitvirtina kaip liberaliosios visuomenės norma, – apie
tai ir kalba Hornby savo romane. Žvelgiant iš krikščiotyrinėtojai kalba apie mūsų dienoms būdingą akadeniškų pozicijų, galima sakyti, jog šis romanas įdomus
minės teologijos raidos ir tradicinių tikėjimo formų nekaip paveikslas pokrikščioniškos visuomenės, kurioje šiandien
tenka gyventi ir krikščioniui. Pastarąjį šis kiek lengvabūdiškas
romanas verčia giliau susimąstyti apie tai, kokia bus ateities visuomenė, jei jos raidos pagrindu
taps liberalusis humanizmas, esmingai susijęs su Dievo klausimo
užmarštimi?
Kiek kitus religinės situacijos
vaizdus randame anglų rašytojos Joanne Harris (g. 1964) romane „Šokoladas“ (1999) (Chocolat,
vertimas į liet. k. 2004). Skaitant šį jau ekranizuotą romaną
(ﬁlmas netgi nominuotas „Oskarui“), į akis krinta aiškiai negatyKadras iš ﬁlmo Šokoladas
vus rašytojos požiūris į krikščioatitikimą: šiandien teologija yra tapusi moderniu moksnybę. Šis požiūris lydi visą romano siužetinį vyksmą:
lu, tačiau ji nepasiekia eilinio tikinčiojo ir neįtakoja jo
čia vaizduojamas konﬂiktas, kilęs tarp Prancūzijos
religinio gyvenimo. Religijos padėtį šių dienų pasaulyje
kaimelio klebono Frensio Reino ir su pavasario vėjais
tyrinėjančio Jude’o P. Dougherty teigimu, eilinio krikšGavėnios metu į kaimą atkeliavusios kulinarijos meno
čionio tikėjimas dažnai yra miglotai artikuliuotas ir
žinovės Vianos Rošė. Kitoje aikštės pusėje priešais bažnebrandus; o tai verčia kalbėti apie gilesnio religinio
nyčią atidaryta šokolado parduotuvė kaimo klebonui
pažinimo būtinybę11. Kaip tik dėl to Bažnyčia savo doiš pat pradžių tampa pavojaus ženklu. Mat Rošė salkumentais ir kalba ne tik apie nekrikščionių evangedumynai pakeri ne vieno(s) kaimo gyventojo(s) širdį,
lizaciją, bet ir apie pakrikštytiesiems būtiną antrinę
o jos sumanymas surengti velykinį šokolado festivalį
evangelizaciją, idant jie iš socialiniais įpročiais paremsuskaldo kaimo bendruomenę ir atitraukia nuo bažto tikėjimo pereitų į asmeniškesnį ir labiau apmąstytą
nyčios. Grubius kaimo realybės vaizdus priešindama
tikėjimą.
su švelnia magiškojo realizmo mistika, rašytoja meisTereikia atidžiau pažvelgti į dabartį, idant įsitikintriškai perteikia vis didėjančią įtampą tarp kunigo ir
tum, jog „Šokolado“ autorės mintis apie tai, kad, prašokolado pardavėjos. Nesunku numanyti, jog už šios
radus brandų ir artikuliuotą tikėjimą, lengvai susižaįtampos slypi pamatinė romane vaizduojama kova tarp
vima keistomis religinėmis naujybėmis, neabejotinai
krikščionybės ir pagonybės. Kritikų pastebėjimu, antateisinga. Šia prasme romanas vykusiai parodo, kaip,
gonistinės romano ﬁgūros – kunigas Reino ir šokolado
krikščionių savivokai praradus gyvybinę tikėjimo gapardavėja Rošė – vaizduoja pasaulėžiūrinę kovą tarp
lią, randasi gera dirva atgimti (neo)pagonybei. Kaikrikščionių Dievo Tėvo ir pagonių Motinos Žemės10. Tamo bendruomenės dvasinį gyvenimą romane kaip tik
čiau kaip rašytoja interpretuoja šią kovą?
ir atgaivina šokolado pardavėja Rošė, savo hedonistiĮ akis krinta tai, kad šiame romane, vaizduojančianiu kulinarijos menu, taip pat ir okultiniais sugebėjime tradicinę kaimo bendruomenę, aktualiai suproblemais (pavyzdžiui, savo likimą ji skaito iš žvaigždžių ir
minamas šiandien miglotu tapęs bendruomeniškumo
iš Taro kortų) stojanti į kovą su klebonu. Tačiau, užuot
jausmas. Jei seniau šį jausmą ugdė krikščioniškieji pa(neo)pagoniškos sąmonės atgimimą sukritikavusi iš
pročiai, tai dabar taip nebėra. Kaimo gyventojų ir kle10
Rodarmor, W., „Chocolate Comes Between a Priest and His Flock
in a French Village“, in: San Francisco Chronicle, 1999 05 16, p. 8.
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Dougherty, J., „What Was Religion?“, in: Modernity and Religion, ed.
R. McInerny, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1994, p. 142.
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krikščioniškų pozicijų, rašytoja niekinamai kritikuoja
krikščionybę iš (neo)pagonybės pozicijų. Antai romane
akivaizdžiai ironizuojama krikščioniška apsimarinimo
praktika: kuo daugiau Reino pasninkauja, tuo labiau,
veikiant afrodiziakinėms šokolado savybėms, bunda
juslinė kunigo prigimtis. Galiausiai konﬂiktą laimi šokolado pardavėja ir jos hedonistinė pasaulėžiūra.
Taip anglų rašytoja tik įtvirtina mūsų laikų stereotipinį požiūrį į krikščionybę; požiūrį, pagal kurį krikščionybė neva tapusi nebegyvu praeities reliktu, o kur
kas įdomesnė yra ją išstumianti ir naujai atgimstanti
pagonybė. Būtent kritišku žvilgsniu skaitant, šis romanas leidžia geriau pažinti būdingą pokrikščioniškos visuomenės, kurią nekritiškai atstovauja anglų rašytoja,
požiūrio į religiją stereotipą.
Savaip pratęsdamas šią liniją, bene negatyviausią
požiūrį į krikščionybę reiškia amerikiečių rašytojas
Danas Brownas (g. 1964) ir 2003 m. pasirodęs jo bestseleris „Da Vinčio kodas“ (The Da Vinci Code, vertimas
į liet. k. 2004). Netikėtais siužeto vingiais intriguojantis jo detektyvinis trileris pasakoja apie Luvro muziejuje įvykdytą žmogžudystę. Ją narpliodamas intelektualusis detektyvas – Harvardo universiteto religinės
simbologijos profesorius Robertas Lengdonas – pasitelkia begalę žinių iš Bažnyčios ir krikščionybės istorijos.
Meniniu požiūriu romanas nėra originalus: jo stilistinė
raiška panaši į žurnalistinę, naratyvas linijinis, o personažai vienmačiai, neišgyvenantys asmeninio ryšio su
Dievu, bet įtaigiai išreiškiantys autoriaus pseudoidėjas
apie krikščionybę.
Atidžiau patyrinėjus nesunku įsitikinti, jog Browno
skelbiamų neva autentiškų ir iki šiol Bažnyčios slėptų
žinių apie krikščionybę šaltinis – gerai žinoma apokriﬁnė literatūra, įvairūs pseudomoksliniai (ezoteriniai,
feministiniai ir kt.) tekstai. Tad nekeista, kad iš esmės
antiteologiškai orientuotame romane vardijami gausūs
krikščionybės istorijos faktai aiškiai prasilenkia su tradicijoje įtvirtintu Bažnyčios mokymu. Į tradicinę krikščionybę Brownas žiūri kaip į pasenusį dalyką, pasišovęs ją modernizuoti į romaną įkomponuotais „naujojo
religingumo“ elementais. Atrodo, rašytojas nekritiškai
įsilieja į tą probleminę dabarties situaciją, kurią religijos tyrinėtojai aiškina taip: kadangi visuomenės gyvenimo procesai vis labiau tolsta nuo krikščionybės ir jos
moralinio bei vertybinio paveldo, įsigali įvairios „naujojo religingumo“ formos, tik dar labiau gilinančios sumaištį pasaulėžiūrinių atramos taškų neturinčioje šių
dienų žmogaus sąmonėje12.
Šią sumaištį Brownas kursto ir kitaip. Greta pseudomokslinių idėjų intelektualesnis skaitytojas lengvai
atpažins romane esant ir galybę stereotipų, pro kurių

prizmę ne tik autorius, bet ir sekuliarioji visuomenė
žvelgia į religiją. Užuot kritikavęs stereotipais paremtą
krikščionybės supratimą, jį Brownas tik įtvirtina, nuobodžiai varijuodamas negatyvaus požiūrio į Bažnyčią
klišes: esą ši nuvertinanti kūniškumą, moters vaidmenį, o savo veiklą grindžianti slaptais sąmokslais ir
pan. Šie ir kiti požiūrio į krikščionybę stereotipai slepia
aiškiai antikrikščionišką romano autoriaus nuostatą.
Sandra’os Miesel teigimu, „Da Vinčio kodas“ – tai ciniškas burnojimas prieš Bažnyčią, išsakomas švelniu balsu ir su žinančiojo kikenimu, esą „kiekviena pasaulio
religija yra klastotė“13. Būtent cinišką antikrikščioniškumą Brownas ir perša nekritiškai naiviam ir nereikliam skaitytojui.
Jei šiuolaikinės literatūros kūriniai skelbtų būtent
tokį požiūrį į krikščionybę, iš tiesų liktų tik vienareikšmiškai pritarti minėtosios anti-literatūrinės nuostatos
šalininkams. Browno romanas tik parodo, kad pastarųjų argumentatyvios nuorodos į prigimtinės nuodėmės doktriną aktualios ir šiandien: anot šios doktrinos,
prigimtinis blogis paženklina visa, ką žmogus kuria ar
daro; ypač žmogaus vaizduotės laisvė – tai nuolat kartoja ir Biblija – yra stabmeldystės ir religijos iškraipymų
šaltinis (kaip tik todėl Senojo Testamento pranašai išrinktąją tautą ragino tikėjimą grįsti Dievo Žodžiu, o ne
savo širdžių įnoriais). Browno „Da Vinčio kodas“ ir yra
klaidinanti knyga, paženklinta žmogaus prigimtinio
blogio ženklu. Tai aiškiai antiteologinis ir antikrikščioniškas romanas, atsidūręs ties pavojinga ﬁkcijos virtimo ideologiškai angažuotu propagandiniu tekstu riba.
Toks tekstas vertintinas jau ne tiek įprastais estetiniais
ar kognityviniais, bet sociologiniais kriterijais, – jie tik
ir gali diagnozuoti tas visuomenės dvasios ligas, kurias
reiškia tokio pobūdžio romano populiarumas.
Aptartieji literatūros kūriniai – tai mūsų laiko religinę situaciją atspindintis veidrodis, leidžiantis geriau
pažinti pokrikščionišką mąstyseną ir jos požiūrį į religiją. Romanai „Kaip būti geru žmogumi“, „Šokoladas“ ir „Da Vinčio kodas“ liudija mūsų laikams būdingą transcendencijos jausmo praradimą. Trys aptartieji
rašytojai šio jausmo praradimą tematizuoja vis kitaip:
Hornby – analizuodamas liberalistinę šių laikų sąmonę, Harris – vaizduodama tradicinės krikščionybės ir
(neo)pagonybės konﬂiktą, Brownas – romaną paversdamas antiteologinių ir antikrikščioniškų idėjų propagavimo įrankiu. Minėtiems autoriams, deja, nerūpi ugdyti skaitytojo sensus ﬁdei, – jų tekstai iš esmės yra
horizontalios orientacijos, į religiją žvelgiama iš daugiau ar mažiau sekuliaraus pasaulio pozicijų. Dėl to
tuose romanuose yra ryški apskritai šiuolaikinei literatūrai būdinga tendencija humanizuoti dieviškumo su-

12
Peškaitis, A.; Glodenis, D., Šiuolaikinis religingumas: Naujieji judėjimai ir išraiškos formos amžių sandūroje, Vilnius: Vaga, 2000, p. 175.

13
Miesel, S., „Dismantling The Da Vinci Code“, in: Crisis: Politics,
Culture & the Church, 2003 09 01.
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Savita biblinės istorijos interpretacija yra 1991 m.
pasirodęs romanas O evangelho segundo Jesus Cristo (lietuviškai kol kas jo neturime), parašytas žymaus
portugalų rašytojo José Saramago (g. 1922). Biblinės
Jėzaus temos šiuo atveju imasi rašytojas, dar 1969 m.
įstojęs į Portugalijos Komunistų partiją (anomis karinės diktatūros dienomis tai buvo draudžiama partija).
Sunku pasakyti, ką šis žingsnis reiškė Saramago kūrybai, bet idėjos, kurias randame jo „Evangelijoje pagal
Jėzų Kristų“, gal ir leistų kalbėti apie komunistinių pažiūrų įtaką.
Bet ne dėl to Saramago nėra originalus. Kai kuriais
atžvilgiais jis tiesiog mėgdžioja Nikos Kazantzakhio
pasiūlytą Jėzaus vaizdavimo manierą. Kaip Kazantzakhio „Paskutiniame gundyme“, taip ir Saramago
„Evangelijoje pagal Jėzų Kristų“ kanoninę Jėzaus istoriją keičia autoriaus pramanyta postmoderni versija, parodijuojanti kanoninę istoriją ar netgi verčianti ją
absurdu16. Perpasakodamas Evangeliją, Saramago aiškiai humanizuoja transcendencijos matmenį joje. Čia

įvyksta dvi ryškios modiﬁkacijos. Pirma, remdamasis
apokriﬁne medžiaga, į jau esamą Naujojo Testamento
istoriją rašytojas įterpia faktus, kurių nėra kanoniniame Jėzaus gyvenimo aprašyme (pavyzdžiui, Jėzaus ir
Marijos Magdalietės meilės ryšys ir kt.). Įspūdingomis
sensacijomis stulbindamas skaitytoją, Karlo-Josefo
Kuschelio teigimu, rašytojas atidenginėja uždraustas
krikščionybės sritis. Į akis krinta ir kita interpretacinė modiﬁkacija. Kanoninį Naujojo Testamento tekstą,
taip pat ir Jėzaus bei Dievo ryšį Saramago aiškina per
froidistinės psichoanalizės prizmę, taip pateikdamas ne
tik modernią, bet ir perdėm žmogišką Jėzaus istorijos
versiją. Joje ypač sudramintas yra Juozapo kaltės jausmas, išgyvenamas dėl to, jog, Erodui surengus kūdikių
žudynes, užuot juos gelbėjęs, jis pabėgo iš Betliejaus.
Ir jau visai prasilenkiant su krikščioniškąja teologija,
romane teigiama, esą Dievas tik pasinaudojo Jėzumi
kaip nekalta auka17.
Kaip pats rašytojas savo Nobelio kalboje sako, eretiškomis „Evangelijos pagal Jėzų Kristų“ mintimis mėginęs radikaliai suprobleminti krikščionišką Dievo sampratą. Ar tikrai Dievas yra kūriniją mylintis Kūrėjas?
Jeigu taip, tai kodėl Dievas šitaip žiauriai pasielgė su
Jėzumi Kristumi, išrinkęs jį kančiai? Saramago, regis, artimesnė yra šiandien atgimstanti (neo)gnostinė
dualistinė Dievo samprata: romano Dievas – tai Dievas, kurio esmėje grumiasi gėris ir blogis, o šis nugali
gėrį. Šis Dievo sampratos aspektas romane įterpiamas
į platesnį ir paslėptą klausimo kontekstą: gal tik tokiu
Dievu (kurio nustatytoji pasaulio tvarka yra „tvarka“,
kur gėrį nugali blogis, o malonę – nuodėmė) ir galima
paaiškinti tragišką mūsų šimtmečio istoriją? Kaip kad
anomis dienomis Dievas pasielgė su Jėzumi (pasmerkęs jį kančiai), taip elgiasi ir su mūsų laikų žmogumi.
Tačiau tai dar ne visa romano prasmė. Jai iki galo
suvokti svarbus yra ir pasakojimo tonas. O jis akivaizdžiai ironiškas. Ironišku tonu Saramago kuria distanciją tarp romano pasakotojo ir jo pasakojamo naratyvo,
tuo pabrėždamas, kad pasakojimas yra tik pasakojimas, t. y. tik viena iš galimų Jėzaus istorijos versijų, kurios, kaip ir daugybės kitų, nereikėtų traktuoti
pernelyg rimtai. Į Bibliją rašytojas nežiūri taip, kaip
į ją žiūrima krikščioniškoje tradicijoje, – kaip į autoritetingą apreiškiminį tekstą. Pastarąjį jis veikiau linkęs traktuoti postmoderniai, t. y. kaip eilinį kultūros
tekstą. Taip Saramago tik įtvirtina postmoderniam pasauliui, Paulio Gileso teigimu, būdingą tendenciją redukuoti kanoniškumo idėją į kultūriniu požiūriu reliatyvų fenomeną18. Griaudamas Biblijos autoritetą ir

14
Scott, N., „Religious Dimensions of Modern Literature“, in: The Encyclopedia of Religion, ed. M. Eliade, New York: Macmillan Publishing
Company, 1987, p. 569–570.
15
Čiočytė, D., Biblija lietuvių literatūroje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999, p. 7.

16
Straižys, V., „Paskutinis gundymas?“, (rec.: Nikoy Kazantzakh, „Paskutinis gundymas“, 1997), in: Knygų aidai, 1999, Nr. 1–3, p. 35–38.
17
Kuschel, K.-J., op. cit., p. 315.
18
Giles, P., American Catholic Arts and Fictions, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p. 25.

vokimą, deformuoti autentiškas krikščionybės tiesas14.
Tai literatūra, kuri iš krikščionio reikalauja kritiško
skaitymo įgūdžio, gebančio atpažinti ir įvertinti platesnį kontekstą, reikšmingai sąlygojantį romanų estetinę,
moralinę ir teologinę vertę.
Tačiau ne visa šiuolaikinė literatūra yra tokia. Toliau
rūpės aptarti tris užsienio autorius (José Saramago,
Julianą Barnesą ir Michelį Tournier), kurių romanai,
kitaip negu jau aptartųjų rašytojų, turi ryškią transcendentinę orientaciją. Gal dėl to žemiau nagrinėjami
kūriniai estetiniu požiūriu yra meniškesni, o probleminiu požiūriu – sudėtingesni. Be to, šių romanų autorius
sieja tai, jog jie esti kūrybinio santykio su Biblija erdvėje: romanuose „Evangelija pagal Jėzų Kristų“, „Pasaulio istorija 10 ½ dalyse“ ir „Kasparas, Melchioras ir
Baltazaras“ reikšmingai ﬁgūruoja bibliniai personažai,
biblinės temos, metaforos ir kt. Šių ir kitokių biblinių
elementų turinčiai literatūrai, tyrinėtojų teigimu, yra
savybinga esmingoji „teologinė ir meninė žmogiškosios būsenos vizija“15. Būtent šios vizijos ir buvo galima pasigesti labiau populistiniuose Hornby’io, Harris
ir Browno romanuose. Pereinant prie rimtesnių kūrinių, rūpės patyrinėti, kokios Šventojo Rašto temos ir
ﬁgūros svarbios yra rašytojams, transcendencijos perspektyvoje gvildenantiems pokrikščioniškos epochos
žmogaus egzistencinę problematiką?
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siūlydamas modernią Jėzaus istorijos interpretacinę
versiją, minėto Kuschelio teigimu, Saramago sąmoningai jaukia vienintelio interpretacinio modelio šalininkų
protą, teologinį mąstytoją pastatydamas prieš kitokio
aiškinimo alternatyvą. Nepaisant visų postmoderniai
žaidybiškų ir absurdiškų Biblijos deformacijų, krikščionių skaitytojui Saramago galėtų būti įdomus kaip teologinę diskusiją provokuojantis autorius, – pavyzdžiui,
kad ir jau minėtu klausimu: kuo Biblija kaip apreiškiminis tekstas skiriasi nuo Saramago „Evangelijos pagal Jėzų Kristų“?
Pozityvesnio santykio su Biblija liudijimą teikia anglų rašytojas Julianas Barnesas (g. 1946) ir jo romanas
A History of The World in 10 ½ Chapters, išėjęs 1989 m.
(lietuviškai kol kas jo nėra). Vieno interviu metu pabrėždamas, jog savęs nelaikąs krikščionišku rašytoju,
apie save Barnesas sako: „buvau auklėjamas be religijos, bet ir vėliau neatradau jokio religinio tikėjimo“;
vis dėlto krikščionybė jam, kaip rašytojui, labai svarbi, nes „[i]lgą laiką Vakarų Europoje tikrovė buvo interpretuojama per krikščioniškos religijos prizmę, o iš
jos mitų ir legendų radosi metaforos bei moralės principai“19. Į Bibliją rašytojas žvelgia kaip į autoritetingą
kultūrinį tekstą, per kurio prizmę, jo įsitikinimu, prasminga ir verta įdėmiai skaityti mūsų pasaulio istoriją.
Tai ir daroma romane „Pasaulio istorija 10 ½ dalyse“.
Apžvelgiant pasaulio istoriją nuo Nojaus iki šių dienų,
leidžiama bibliniams motyvams ir personažams tiesiogiai veikti romane vaizduojamą tikrovę.
Romaną sudaro dešimt nedidelių skyrelių, kurių
kiekviename pasakojamas nežymus įvykis iš vis kitos
istorinės epochos (Salmanas Rushdie šią knygą taikliai apibūdino kaip „pastabas istorijos paraštėse“). Antai romano pirmame skyrelyje iš medžio vikšro pozicijų
yra perinterpretuojama biblinė Nojaus Arkos istorija.
Antrame pasakojama apie XX a. arabų teroristus ir jų
užgrobtą laivą su įkaitais. Trečiame – apie XV a. Prancūzijos vyskupą ir nelaimingą įvykį iškilmių bažnyčioje
metu. Dar kitame – apie XIX a. dviejų airių moterų piligriminę kelionę į Ararato slėnį, kur, pasak biblinės legendos, po Tvano apsistojo Nojus. Užuot sekęs moksline
ir griežtai chronologine istorijos paradigma, autorius,
šokinėdamas iš vienos epochos į kitą, vaizduoja tik kelių įvykių fragmentus, sureikšmindamas juose atsitiktinumo vaidmenį. Labiau teoriniame knygos skyrelyje
„Parenthesis“ Barnesas kiek plačiau aiškina tą istorijos sampratą, kuria remiasi. Anot jo, istorija nėra tik
tai, ką savo veikaluose kalba mokslininkai, ieškantys
objektyvios tiesos. Užuot pasakojęs istoriją iš mokslinio
objektyvizmo pozicijų, Barnesas pateikia subjektyviąją

jos versiją. Kiekviename romano skyrelyje savo asmeninę istoriją pasakoja vis kitas naratorius; naudojamos
įvairios pasakojimo formos, – laiškas, teismo bylos dokumentas, politinis trileris, kritinis esė ir kt.
Istorijos erdvę Barnesas praplečia ne tik subjektyviuoju, bet ir mokslinei istorijai iš esmės nebūdingu
transcendencijos matmeniu. Sekuliariai dabarčiai rašytojas aktualiai primena, jog pasaulio istorija turi ne
tik žmogišką, bet ir teologinį transcendentinį matmenį,
kuris dažnai yra užmirštamas. Šio romano tikslas, kaip
vieno interviu metu sako rašytojas, – kartu ir aiškinti istoriją, ir atskleisti joje glūdintį slėpinį20. „Pasaulio
istorija 10 ½ dalyse“ žavi būtent nuorodomis į transcendentinę istorijos dimensiją. Tokios nuorodos čia esti
bibliniai archetipai, kiekvieną kartą vis kitaip konkretizuojami kontingentiškame istoriškume. Štai dėl ko
pasakojimas apie 1939 m. iš Hamburgo išplaukusį laivą, gabenusį nuo nacių bėgusius žydus, romane interpretuojamas biblinės Nojaus Arkos istorijos šviesoje.
Taip sodria vaizdų kalba rašytojas plėtoja pamatinį
teologijos ir religijos ﬁlosoﬁjos postulatą apie tai, jog
slėpiningą Dievo veikimą esmingai patiriame būtent
šiame baigtiniame pasaulyje ir jo istorinio laiko kontinuume21. Paradoksalu tik tai, kad literatūriniais vaizdais subtiliai atverdamas vertikalų istorijos matmenį,
savęs krikščionišku rašytoju nelaikąs Barnesas gal net
paveikiau už konceptualiai argumentuojantį teologą
parodo, koks esti ir gali būti slėpiningojo Dievo (Deus
absconditus) veikimas šio pasaulio vyksme, turinčiame
ir užmirštą transcendentinę dimensiją.
Betgi iš visų čia aptariamų literatūros kūrinių estetiniu požiūriu meniškiausias, o turinio požiūriu sudėtingiausias yra 1980 m. Paryžiuje pasirodęs prancūzų
rašytojo Michelio Tournier (g. 1924) romanas „Kasparas, Melchioras ir Baltazaras“ (Gaspard, Melchior &
Balthazar, vertimas į liet. k. 2004). Tai romanas, kuris
kartu yra ir religinis traktatas, ir dvasinio patyrimo liudijimas. Jau iš pradžių verta konstatuoti – tai puikus pozityvaus literatūros dialogo su krikščioniškąja teologija
pavyzdys. Kad šis dialogas prasmingai įvyktų, reikia to,
ką niekinamai atmeta sekuliarusis mūsų dienų postmodernizmas, tačiau kas taip būdinga Tournier biograﬁjai:
rašytojo pasaulėžiūrą formavo katalikiška šeimos aplinka, taip pat klasikinės ﬁlosoﬁjos studijos (beje, Sorbonos
universitete jis yra apgynęs diplominį darbą iš Platono).
Romano pagrindinė tema – žmogaus protą pranokstanti mysterium ﬁdei ir tai, kaip šis tikėjimo jausmas
atrandamas bei išgyvenamas sudėtingoje egzistencijos
konkretybėje. Ši religinė tema pasirinkta neatsitiktinai. Netikėjimas ir krikščioniškojo paveldo užmarštis,

19
„You ask the questions: Julian Barnes“, (Interview), in: The Independent, 2002 01 16.
20
Vianu, L., „Desperado Literature“, (Interview with Julian Barnes),

in: România Literară, 2000, Nr. 12, p. 13–19.
21
Wuchterl, K., op. cit., p. 41.
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rašytojo akimis, yra viena didžiausių mūsų sekuliaraus
pasaulio problemų. Šiam pasauliui Tournier ir bando
esmingai priminti užmirštą tikėjimo vertę žmogaus kelionėje į savo savastį ir būties pilnatvę.
Tuo tikslu į literatūrinę tikrovę rašytojas perkelia
biblinį Trijų Karalių pasakojimą. Vienintelį apie juos
Naujajame Testamente pasakojantį Mato evangelijos fragmentą (Mt 2, 1–12) jis interpretuoja ne tik per
savo kūrybinės vaizduotės, bet ir krikščioniškų legendų, mokslinių tyrinėjimų prizmę. Rašytojui rūpi ne
tik perpasakoti seną biblinį mitą, bet ir jį sudabartinti
taip, kad mitas išsakytų mūsų esmę, o jo tiesa atspindėtų žmogaus būties sudėtingumą22. Būties ir tikėjimo
slėpiniui nušviesti rašytojas pasitelkia ir Šv. Rašte neminimo ketvirto Karaliaus ﬁgūrą: tai princas Taoras,
Mangaloro kunigaikštystės Rytų Azijoje valdovas, į visus reikšmingus įvykius atvykstąs per vėlai ir patiriąs
galybę negandų bei pažeminimų. Tačiau iš visų tų negandų Dievo malonės galia iškyla perkeista ir didinga
jaunojo Karaliaus asmenybė.
Vaizdų kalba Tournier subtiliai įprasmina pamatinę
krikščionybės tiesą apie tai, jog žmogaus santykis su
Dievu esmiškai paradoksalus ir nenuspėjamas. Į turtingą Karalių kasdienybę įsiveržęs mįslingas Dievo
veikimas sugriauna paviršutinišką jų būties tikrumą
ir pažadina nenumaldomą Kito ilgesį. Atsiliepdami į šį
mįslingą Dievo malonės veikimą, jie leidžiasi kelionėn,
kuri kiekvienam taps asmenišku ir vis kitokiu dieviškojo numinosum patyrimu. Kiekvieno iš keturių Karalių
kelionė Betliejun – tai jų perkeistojo „aš“ formavimas
per itin konkretų ir paradoksalų žemiškąjį patyrimą,
jau surastam tikėjimui vis išsprūstant iš rankų ar širdies. Būtent taip akademinė teologija ir nusako kardinalų žmogaus ir Dievo ryšio pagrindą: žmogus suranda
egzistencijos atramą šventojoje paslaptyje, kuri ir vėl
pasislepia, nuolatos mus konstituodama.
Šiame romane Tournier itin subtiliai leidžia veik-

ti biblinei kelionės metaforai. O ši, kaip savo darbuose teigia biblinių motyvų literatūroje tyrinėtojas Northropas Frye’us, neša ne tik naujų egzistencijos formų
ieškojimo, bet ir išganymo vyksmo prasminį krūvį (plg.
Senojo Testamento izraelitų išėjimą iš Egipto, jų klaidžiojimą dykumoje ir atėjimą į Pažadėtąją žemę)23. Jei
remsimės minėto tyrinėtojo įžvalgomis, tai Tournier romane kelionės metafora turėtų reikšti ne tik biblinių
ﬁgūrų judėjimą horizontalia linija, bet ir jų sąmonės intensyvinimo vyksmą. Ir tikrai: pakeliui į Betliejų transformuojasi, t. y. iš žemesnės į aukštesnę savivoką bei
atsivėrimą dieviškajam numinosum pereina kiekvieno
Karaliaus sąmonė. Kol galiausiai Tournier personažai
tampa panašūs į iškiliąsias biblines ﬁgūras: tai turtingo vidinio tapsmo, nuo gyvenimo apsunkusios asmenybės su jose įsikūnijusiu vertikalaus ryšio momentu, nušviečiančiu visą jų būties paslapties gelmę24.
Metaﬁzinio-teologinio pobūdžio Tournier romanas sekuliariems ir transcendencijos jausmą praradusiems
mūsų laikams aktualiai ir paveikiai aiškina, ką reiškia
atrasti tikrą tikėjimą ir kas yra tikroji mysterium ﬁdei.
Bet šio romano adresatas – ne tik netikintysis. Romanas
galėtų prasmingai pasitarnauti ir krikščioniškajai savivokai brandinti, ypač tam subtiliam slėpinio jausmui, kuris
esmingai lemia tikinčiojo žmogaus tikrovės patyrimą.

22
„Ich bin ein Schmuggler der Philosophie“, (Renatus Deckert im
Gespräch mit Michel Tournier), in: Losen Blätter, 2000 12 11.
23
Frye, N., Words with Power, Toronto: Penguin Books, 1992, p. 94.

24
Auerbach, E., Mimesis: Tikrovės vaizdavimas Vakarų pasaulio literatūroje, iš vokiečių k. vertė Antanas Gailius, Vilnius: Baltos lankos,
2003, p. 23.
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Tad jei tikrai spalvingame šiuolaikinės grožinės literatūros pasaulyje, kaip teigia vokiečių teologas Kuschelis, „Dievas turi sau poetų“, tai tokių poetų rate, ko
gero, miela būtų regėti prancūzų rašytoją Tournier su
jo transcendentinę tikrovės perspektyvą nušviečiančiu „Kasparu, Melchioru ir Baltazaru“. Šiame romane,
kaip ir kiekvienoje didžiai rimtoje literatūroje, George’o
Steinerio žodžiais, prie rašytojo sukurto šedevro puslapių prisiliečia angelo sparnai ir literatūrinė tikrovė
virsta tikrąja epifanijos vieta, kurioje sušvinta visa nutvieskianti šviesa.
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SUSITIKIMAS SU NELABUOJU
Muhammad Denni

Ant aukšto Tereko upės kranto buvo įsikūręs kumykų1
kaimas Gurčik-Jurtas2, kaip tik priešais Mozdoką, tuomet dar nedidelį stepių miestelį. Ėjo 1915-ieji, ką tik buvo prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas. Osmanas, šio
kaimo gyventojas, čia gimęs ir augęs, gaudė žuvį iš smaluoto luoto, kurį pats ir buvo pasidirbdinęs. Diena buvo
pavasariška, iš pat ryto saulėta, paupio miškai skendėjo baltame žydinčių akacijų debesyje, ore tvyrojo svaigūs pražydusių žolynų kvapsniai.
Toli pietuose, jei žiūrėtume Malgobeko link, ryškėjo
baltos kaip cukrus Didžiojo Kaukazo kalnagūbrio keteros, ir šio didingo reginio fone aiškiai išsiskyrė gražuolis
Kazbekas, o tiesiog jo papėdėje prasidėjo įstabusis Terekas, jau ištakose riaumojantis, ir kažkur ten žemiau buvo miestas Biure3.
Tačiau varguoliui Osmanui nerūpėjo nei šios grožybės, nei kažkur ten prasidėjęs karas, nes šeimą išlaikyti darėsi vis sunkiau, o žvejyba buvo svari paspirtis alkanoms burnoms. Ties šiauriniu Tereko krantu ir prie
salų jis išdėstė pintus iš vytelių venterius, ir du kartus
per parą juos tikrindavo, neužmiršdamas pakeisti lesalo. Sugautos žuvies užtekdavo ne tik šeimai pamaitinti, bet dar likdavo pardavimui ir mainams. O štai neseniai Osmanui labai pasisekė – jis perkėlė savo luotu
tris jaunuolius, kurie vežėsi nuotaką. Arkliai perplaukė patys, o už nuotakos ir jaunikio perkėlimą jis gavo penkis auksinius rublius. Tai buvo didelė sėkmė, ir
nuo tada jis atidžiai stebėjo abu upės krantus – ar nepasirodys daugiau norinčiųjų persikelti. Tiesa, žemiau
pasroviui, maždaug už dviejų varstų, buvo tiltas, bet jį
saugojo kazokai. Ten stovėjo jų raštinė, kur ne tik lupdavo pinigus už persikėlimą tiltu, bet dar ir ištardydavo apie kelionės tikslą, o tai, tiesą sakant, ne visiems
patikdavo.
Šio beletrizuoto pasakojimo autorius – čečėnų rašytojas MUHAMMAD DENNI (slapyvardis), šiuo metu gyvenantis Lietuvoje. Pasakojimas yra paremtas tikrais įvykiais, kurių autentiškumą, anot autoriaus, ir dabar gali paliudyti vietiniai žmonės.
Manome, kad Lietuvos skaitytojams bus įdomu susipažinti,
kaip Kaukaze yra vertinamas jų tėvynainis, palikęs ir mūsų istorijoje kruviną brydę. Vertė Algirdas Patackas.
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Ir štai, saulei įdienojus, kai Osmanas, apžiūrėjęs venterius, pasuko kranto link, jis pastebėjo ant skardžio
žmogų, kuris jam rodė ženklus, kad nori persikelti į kitą krantą. Osmanas apsidžiaugė – jei žmogus nenori
eiti per tiltą, matyt, turi svarią priežastį, vadinasi, kad
iš jo galima laukti gero užmokesčio. Osmanas priplaukė prie kranto, ir nepažįstamasis vikriai įšoko į valtį.
Stipriai pasispyrus kartimi, luotas veržliai pasileido
žemyn per nesutramdomojo Tereko sraunumas. Išvairuoti Osmano luotą – nepatikimą plaukimo priemonę – per tokią įnoringą ir klastingą upę kaip Terekas
reikėjo nemažo įgudimo. Iš valties, kurios bortai kyšojo
iš vandens mažiau nei per pėdą, upė atrodė išties grėsmingai – gaivalingas, nesutramdomai siautulingas
srautas buvo drumzlinas, žmogaus akiai nepermatomos spalvos. Sraunumoje netikėtai rasdavosi siaubingi
sūkuriai – tai iš kairės, tai iš dešinės, tai tiesiog prieš
valtį, ir atrodydavo, kad išsigelbėjimo nėra. Ir tik patyręs, gerai pažįstantis upės neklusnų, įnoringą būdą
vairininkas galėjo ją įveikti. Osmanas ir buvo toks, jis
buvo suaugęs su upe nuo pat pirmųjų savo gyvenimo
dienų, nes ir gimė čia – Gurčik-Jurte, čia gyveno visi jo
gentainiai ir bičiuliai.
Atkakliai dirbdamas irklais, Osmanas kartu atidžiai
stebeilijo į savo keleivį. Tasai buvo apie 30–35 metų
amžiaus, plaukai juodi, stambiai garbanoti, akys – juodos, geranoriškos – žiūrėjo su šypsniu. Ant pečių kabojo
pilkšvas riebaluotas bašlykas4, buvo jis be kepurės, batai nunešioti, rūbai gerokai nudrengti, bet be lopų, apžėlęs seniai neskusta barzda, o paveikslą užbaigė kelioninis krepšys, tiksliau, daiktamaišis, parištas virve.
Kai jie priplaukė kitą krantą, nepažįstamasis paklausė žvejo – kuo tu vardu? Osmanas blogai mokėjo rusiškai, bet vis tik suprato klausimą ir pasakė savo vardą.
Nepažįstamasis taip pat pasakė savo, bet Osmanas jo
neįsiminė.
Paskui nepažįstamasis parodė pirštu į riebų sazaną5
ir išsitraukė iš kišenės skiltuvą – prašo pagaminti valgį,
susivokė Osmanas. Ką gi, pagalvojo žvejys – daugiau
Kumykas – tiurkų kilmės tautelė, gyvenanti Kaukazo priekalnėse.
Gurčik-Jurtas dabar vadinamas Kizliaru.
3
Čečėniškasis Vladikaukazo pavadinimas.
4
Gobtuvas (tiurkiškai).
1
2
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užmokės. Gurčik-Jurte jam už žuvį atsilygindavo daugiausia kiaušiniais, skerdiena, kukurūzais, nes pinigų
kaimiečiai stokojo.
O pinigų jam reikėjo. Osmanas labai norėjo pirkti arklį, o dar jam buvo reikalingas plūgas. Bet visa tai nepigiai kainavo, juolab kad prasidėjo karas. Apskritai
užkurti laužą ir pakabinti ant skersinio katiliuką su
vandeniu jam teprireikė minutės kitos, o kol užvirė vanduo, jis nuskuto ir išdarinėjo žuvį.
Greitai kvapni žuvienė jau garavo. Išvirta kalnų upės
vandenyje sriuba buvo nepaprastai skani. Nepažįstamasis valgė godžiai, su didžiausiu apetitu, užkąsdamas čureku6, kad net ausys linko. Užsiskanavimui buvo dar
išsivirta arbatos ir gerta užkandant cukrumi – tada tai
buvo prabanga ir turtingesniems už Osmaną.
Po sočių pietų Osmanas išsitraukė iš kišenės kapšelį
su tabaku ir susisuko suktinę iš kukurūzo lapo. Svečias
pavaišintas taip pat užsirūkė pypkę, o gerą saują tabako – didesnę pusę kapšelio – susipylė į kišenę. Pokalbis
nesirišo – trukdė kalbos nemokėjimas.
Iškratęs į delną pypkę, svečias netikėtai pakilo, ir užsimetęs ant pečių savo daiktamaišį, ištiesė Osmanui
ranką. Čia Osmanas atitoko, pajutęs kažką negera. „Pinigas duok!“ – po nejaukios pauzės griežtai ištarė jis,
pajutęs klastą. Svečio akys nemaloniai žybtelėjo. Jis
staiga, vienu judesiu, išsitraukė iš po skverno revolverį
ir tylomis, grasiai išsišiepęs, nutaikė bėdžiui Osmanui
tiesiai į kaktą. Šiam neliko nieko kita kaip stovėti ir žiūrėti į nugarą tolstančiojo, taip išdavikiškai, taip niekšiškai jį apgavusio, nusinešusio ir jo veltinį kaukazietišką
skriblių.
Visam gyvenimui Osmanas įsimins tą veidą ir žvilgsnį, kuriuo anas žiūrėjo į jį, grasindamas revolveriu –
žvilgsnį dygų, vilkišką, taip staiga virtusį nemaloniu ir
grėsmingu.
Praėjo daug metų, seniai baigėsi Pirmasis pasaulinis
karas, paskui sekė dar baisesnis pilietinis karas, o dar
paskiau atėjo nesuprantami ir negandingi laikai.
Badas, areštai, sušaudymai, kalėjimai, konclageriai
tapo kasdieniu reiškiniu. Atėjo apokalipsė – šėtono apoteozė! Pakako už akių pavadinti žmogų liaudies priešu
ir „troikos“ pasiųsdavo jį į lagerius kartu su tūkstančiais niekuo dėtų žmonių. Dažnas „troikos“ narių net
nemokėjo pasirašyti.
Kartą kaimynas – tolimas Osmano giminė, kaimo tarybos pirmininkas, Osmanui, kurio gyvenimas maža
kuo pasikeitė, parodė laikraštį, kuriame buvo kažin
kokio žmogaus su karine uniforma nuotrauka. „Sako,
kad jis kilęs iš Kaukazo, – pasakė jis, – tai mūsų Padčachas7“. Osmanas įsižiūrėjo į atvaizdą, ir jo širdis dunkstelėjo – į jį žiūrėjo anasai nepažįstamasis. Atrodė vyresLaukinis karpis.
Duona iš kukurūzų ar sorų.
7
Caras (čečėniškai).
5
6
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nis nei anuomet, bet be jokios abejonės tai buvo jis. Po
šio įvykio nerimastis užvaldė Osmaną, jis viduje jautė –
gero nelauk... Ir kaip pirštu dūrė – greitai jis gavo iškvietimą į kaimo tarybą. GPU kviečia – pasakė jam. Bet
Osmanas jau žinojo – jei kviečia šie „organai“, žmogus
niekada nebegrįžta. Vietoj to, kad ėjęs į tarybą, Osmanas patvoriais patraukė Tereko link. Savo luotu pasiekęs salą upės viduryje, visą dieną pratūnojo melduose.
Naktį jis, saugodamasis, grįžo į kaimą ir pasibeldė kaimo tarybos pirmininko – savo giminaičio, kaip jau buvo
sakyta, langinėn.
Pirmininkui jis nuodugniai papasakojo anų laikų nuotykį – beje, apie tai žinojo ir atminė daugelis jo kaimynų,
žinojo ir pirmininkas. „Tu tikrai atsimeni, kad tai buvo
jis?“ – paklausė pirmininkas Osmano. „Mano atmintis
gera, na, ir jis nedaug tepasikeitė“, – atsakė Osmanas.
Tada buvo nuspręsta, kad Osmanas nieko nelaukdamas turi slėptis – kurį laiką, kol GPU galutinai neužmirš iškvietimo, o pirmininkas praneš kur reikia, kad
dominantis aukščiau nurodytus organus asmuo – tai
yra Osmanas Babajevas – yra miręs ir palaidotas vietos kapinėse.
Taigi kai Osmanas grįžo namo, po dviejų metų, kuriuos prasislapstė pas gimines Altajuje, lyguminėje

V. Bogdanov. Stalinas tremtyje Novaja Uda kaime. 1903

Dagestano dalyje, niekas jau nebeatminė grėsmingojo
iškvietimo į rajoninį GPU skyrių, tačiau kruvini čiuptuvai jau buvo padarę savo darbą – daugelio savo kaimynų ir gentainių Osmanas neberado.
Turbūt nėra reikalo aiškinti, kad paslaptingasis prašalaitis, nepažįstamasis, taip žiauriai apgavęs bėdžių Osmaną – buvo ne kas kita, kaip Josifas Visarionovičius
Džiugašvilis – Stalinas. Likimo lėmimu tapęs vienos didžiausių pasaulio valstybių vadovu, vienos labiausiai
nusikalstamų valstybinių santvarkų kūrėju, dešimčių
milijonų niekuo nekaltų žmonių budeliu, paprastų Kaukazo žmonių atmintyje jis išliko visų pirma kaip pakelės valkata, kaip traukinių plėšikas Koba.
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Nors apie terorizmą buvau daug girdėjęs, matęs per TV
žinias Lietuvoje, tačiau liepos 7 ir 21 d. įvykiai Londone mane tikrai suglumino ir privertė iš naujo pažiūrėti
į islamą. Ačiū Dievui, pirmų teroristinių išpuolių metu
neturėjau važiuoti į Londono miesto centrą. Tačiau
tikrai žinau, kad jei būtų buvusi kita diena, tai arba
aš, arba mano pusbrolis, kitas draugas ar pažįstamas
žmogus būtume atsidūrę mirtiname pavojuje Edgware
road, Kings Crosso, Aldgate’o metro stotyse. Arba tiesiog kas nors vienas iš mūsų būtų įlipęs į 30 autobusą, važiuojantį miesto centre esančio Hyde Parko link.
Beje... taip atsitiko Samui Ly..., 28 m. australui, vienam iš 56 žuvusiųjų, su kuriuo bendravau dvi savaitės
iki įvykstant siaubingiems įvykiams. Kadangi buvome
kurį laiką kaimynai, tai Samas pagelbėjo man buitiniuose dalykuose, kartą kalbėjomės apie Lietuvos švietimą ir mokymą mokykloje... Jis įlipo būtent į tą autobusą, kur antrame aukšte jo laukė Hasib Hussainas ir
jo atnešta bomba... Visiškai su karu Irake, Afganistane
ar kitoje pasaulio vietoje nesusijęs žmogus miršta savaitę išgyvenęs komos būsenoje... Samas buvo neseniai
grįžęs su savo sužadėtine iš atostogų Graikijoje ir tęsė
programuotojo darbą vienoje Londono ﬁrmoje... Aš tikrai nesuprantu, kokį karą kariauja šitie jauni musulmonų vyrai. Ir kodėl jų ginklai pirmiausia nukreipti ne
į tuos, kurie priima karinius ar politinius sprendimus,
bet į visiškai nekaltus ir beginklius žmones?..
Iš karto po liepos 7-os pasigirdo nemažai valdžios raginimų nesieti islamo su teroristiniais išpuoliais Londone. Vienas po kito per BBC savo kalbas pradėjo regzti įtakingi Britanijos musulmonų imamai, vadindami
teroristus nusikaltėliais ir atskirdami juos nuo tikrųjų
Mahometo sekėjų. Neva jie neteisingai aiškina Koraną,
neteisingai supranta džihadą. Galbūt. Tačiau nė vienas
iš jų nededa konkrečių pastangų sustabdyti klaidingą
politikos ir religijos maišymą islamo tikėjime. Štai vienas įtariamųjų dėl liepos 21 d. sprogdinimų Muktar
Said-Ibrahimas, anot britų spaudos, savo kaimynų yra
Skelbiami Aurimo Šukio ir kun. Roberto Grigo tekstai – dalis
diskusijos, vykusios ateitininkų elektroninio pašto konferencijoje (ateitis@konferencijos.lt). Norint prie jos prisijungti, reikia
rašyti: ateitis-subscribe@konferencijos.lt. Šią konferenciją galima užsiprenumeruoti svetainėje www.konferencijos.lt.
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apibūdinamas kaip draugiškas ir mėgstantis bendrauti
žmogus. Paskutiniu metu jis platino religinę medžiagą
apie islamą ir savo kaimynei Scott aiškino, kad ji turėtų daugiau rūpintis savo tikėjimu. Paklaustas apie
savo tikėjimą, jis atsakydavo, kad jei mirs gerbdamas
savo tikėjimą ir šlovindamas Alachą, jis pateks į dangų, kur jo laukia 80 nekaltų mergelių... Atrodo, iš tokio
paaiškinimo galima suprasti, kad ekstremistai Alachui
skundžiasi ne tik dėl Irako...
Pabandžiau pasiaiškinti, kas yra džihadas. Iš bendro
išsilavinimo žinau, kad tai yra musulmonų šventasis
karas prieš kitatikius. Paklausiau draugo musulmono
Naimo iš Kuveito, kodėl jie taip žudo(si). Jis tik gudriai
šypsodamasis atsakė, kad teroristai yra nusikaltėliai,
o džihadas galimas tik kai kuriais ypatingais atvejais.
Nebuvo laiko išsiaiškinti, kokie tie kiti atvejai, bet aš
nesustojau ir klausinėjau toliau. Pagaliau toks Tony’s
iš Jamaikos, beje, krikščionis, sugebėjo aiškiau pasakyti. Anot jo, musulmonai skelbia džihadą tada, kai kas
nors įžeidžia, paniekina jų tikėjimą ar Koraną. Tada jie
visi vienijasi prieš kitatikius, norėdami juos nubausti.
Aš paklausiau, ką reiškia įžeisti musulmonų tikėjimą
ar paniekinti Koraną? Jis atsakė nežinąs. Susidariau
tokį įspūdį, kad tarp musulmonų nėra vienos Korano
doktrinos. Atskiros religinės mokyklos skirtingai jį gali
aiškinti. Tą patį šiandien pabrėžė ir Britanijos premjeras Tony’s Blairas, sakydamas, kad tarp musulmonų egzistuoja dvigubas supratimas, kas yra islamas.
O štai Pakistane, Lahoro provincijoje veikia mokyklos,
kurios tiesiogiai siejamos su jaunuolių rengimu tinkamai pagarbinti Alachą arba, aiškiau kalbant, rengia
juos teroristiniams išpuoliams. Šioje vietovėje mėnesį
prieš liepos 7-os išpuolius apsilankė ir trys jauni Britanijos musulmonai: Hassibas Mir Hussainas, Shehzadas Tanweeras, Mohammedas Sidique Khanas. Vėliau
prie jų prisijungė jamaikietis konvertitas Jermaine’as
Lindsay’us. Apie jų planuojamą teroro aktą težinojo tik
jų dvasiniai vadai. Visus keturis gerai vertino jų kaimynai Lydso miestelyje Anglijoje. Mohammedas, beje,
pradinės mokyklos mokytojas, kaip aprašo britų spauda, malonus, bendraujantis, visada besišypsantis. Liepos 7-os rytas... Tarp 9 ir 10 val. susisprogdina pirmieji
trys metro linijose, po valandos, galbūt nesugebėjęs patekti į numatytą metro, susinaikina ir ketvirtasis miesto autobuse.
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Teroristines grupuotes, kaip Al Qaeda, vieno instituto duomenimis, arabų šalyse palaiko nuo 10 iki 50%
musulmonų visuomenės. Šie skaičiai mažėja palyginti
su ankstesniais metais. Tačiau šis ir daug kitų panašių
faktų dar sykį turėtų versti susimąstyti brolius ir seses
musulmonus apie savo Dievo garbinimą ir tikėjimo teisingą aiškinimą žmogaus gyvenime.
Aišku, buvo nemažai kruvinos istorijos ir krikščionybėje. Kristus mokė mylėti kitus, tačiau Viduramžiais
šita meilė buvo suprasta kaip kvietimas kalaviju atsiimti Viešpaties karstą Šventojoje žemėje. Anglijos
karalius Ričardas Liūtaširdis už tai buvo gerbiamas
krikščioniškoje Europoje. Tuo tarpu Jeruzalėje jis buvo
vadinamas skerdiku, jo vardu arabų motinos gąsdindavo savo vaikus. Atrodo, įvykiai kartojasi, tik kita tvarka: XXI a. Vakarai bijo arabų skerdikų.
Kodėl ši Viduramžiais aukštos kultūros religija nesugeba sustabdyti tokių akivaizdžių neapykantos ir
naikinimo apraiškų šiandien?.. Aš atsakymo neturiu.
Politiniai ar kitokie aiškinimai tikrai nėra rimti. Nuo
mažens buvau mokomas suprasti Kristaus mokslą. Šių
baisių įvykių akistatoje tai priimu kaip didžiausią savo
gyvenimo dovaną. Ir džiaugiuosi su visais tais broliais
ir seserimis (musulmonais ir nemusulmonais), kurių
Dievas kviečia vertinti savo gyvenimą ir vieniems kitus mylėti!
Aurimas Šukys
Mielas Aurimai,
noriu atsiliepti į Tavo laišką ir pakalbėti kiek iš kitos
pusės – dėl čečėnų akcijų Rusijoje ir Basajevo diversijų
(čečėnai nuolat atremia Maskvos propagandistų siekį
vadinti modžahedų veiksmus teroristiniais aktais – ne,
sako, – tai partizaninio karo diversijos).
Tai, kas vyksta tarp Čečėnijos ir Rusijos, nuo pasaulinio islamistų teroro labai skiriasi – tai yra nacionalinio
išsivadavimo karas, antikolonijinis judėjimas, kuris tęsiasi jau 400 metų. Kam, jei ne lietuviams, tai turėtų
būti labiausiai suprantama?
Tiesa, ką vieningai pastebi visi Čečėnijos ekspertai
(ir tokie nešališki, objektyvūs žurnalistai, kaip Andrejus Babickis, neseniai paskelbęs interviu su Šamiliu
Basajevu per JAV ABC televiziją) – per 10 karo metų
čečėnų visuomenėje ir kovotojų grupėse labai sustiprėjo religinės nuotaikos. Karo pradžioje daugumai čečėnų pirmiausia rūpėjo tautinė-valstybinė laisvė visiškai pasaulietine prasme, o dabar kalbinami kariai
vis dažniau vartoja islamistų motyvacines formuluotes
(pavyzdžiui, kad jie kariauja šventąjį Dievo karą prieš
Rusijos kaﬁrus, tai yra bedievius netikėlius, kad jiems
rūpi ne tiek šalies laisvė, kiek patekti į rojų žuvus džihado kelyje, ir panašiai).
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Ta evoliucija suprantama – kai žmonės metų metus gyvena nuolatinėje akistatoje su mirtimi, natūraliai stiprėja jų religingumas ir atsigręžimas į Anapusybę (prisiminkime mūsų partizanų pamaldumą). Tai
irgi, manau, rimtas argumentas apskritai religinio tikėjimo naudai, – kai žmogus atsiduria ribinėse situacijose, jam natūraliai reikia Dievo, jo prigimčiai neužtenka šio pasaulio atramos-paguodos. Tačiau Rusijos
armijos žiaurumas kaip tik ir pastūmėjo grynai nacionalinį politinį čečėnų pasipriešinimą arčiau pasaulinės
islamistinės ideologijos. Taip sakant, prisižaidė Putino
kolonializmas ant savo galvos...
Žuvus Maschadovui, kuris visomis jėgomis stengėsi prilaikyti saviškius nuo diversijų Rusijos teritorijoje, čečėnų kovos strategija pasikeitė. Dabar oﬁcialiuose
jų Pasipriešinimo dokumentuose skelbiama, kad kovos
veiksmai perkeliami į agresoriaus, Rusijos, teritoriją,
kalbama apie vadinamojo Kaukazo fronto sudarymą
Čečėnijai kaimyninėse Rusijos srityse (jos daugiausia musulmoniškos). Raginama naudoti Rusijoje tokio
pat griaunamumo akcijas, kokias Rusijos kariuomenė
naudojo/naudoja Čečėnijoje prieš infrastruktūrą ir civilius. Čečėnai vardija rusų bombonešių nušluotus nuo
žemės paviršiaus miestus ir kaimus, ligonines ir gimdymo namus, karo metu nužudytus apie 40 000 čečėnų
vaikų – kurių nei JT, nei ES, nei mūsų krikščioniškas
humanizmas, deja, nepajėgė apginti. Nepajėgė Rusijos
sustabdyti. Ir dar blogiau – bandė Rusijos terorą delikačiai nutylėti (ir tebebando).
Taigi dabartiniai čečėnų kariai tvirtina, kad jie turi
teisę atsakyti Rusijai tuo pačiu (ir atsako). Žinoma, tai
ne pagal Evangeliją – kito skruosto jie nesirengia atsukti. Bet jie nėra krikščionys. Islamas yra perėmęs
Mozės įstatymą – „akis už akį, dantis už dantį“. Jie ir
veikia pagal šį principą. Mes, be abejo, suprantame,
kad atsakymas į smūgį smūgiu veda į uždarą smurto ir
neapykantos ciklą, į tolesnes kančias ir abipusius praradimus. Todėl sąžiningi politikai be perstojo ragina
abi puses pradėti derybas, ieškoti politinio problemos
sprendimo. Čečėnai (kitaip negu Al Qaeda ir bin Ladenas) yra atviri deryboms. Tačiau ambicingasis Putinas, kaip nuolat girdime, į tai atsiliepia zonos blatnųjų
žargonu (v sortire zamoču – „tualete paskandinsiu“ ir
t. t.). Maschadovas – stebėtinai krikščioniškas musulmono poelgis! – šį pavasarį buvo net vienašališkai karo
veiksmus sustabdęs, kviesdamas Maskvą pradėti derybas. Tada rusų specnazas (specialios paskirties daliniai) jį nužudė...
Šitos tikrovės akivaizdoje aš klausiu savęs – kokios
nežemiškos kantrybės ir džentelmeniškumo turėtų būti tie čečėnų kariai, kasdien matantys žūvančius savo
vaikus, šeimas, savo šalį, išpirkinėdami nužudytų artimųjų lavonus iš RF karinių dalinių – kad griežtai laikytųsi riteriškų kariavimo taisyklių (kai kita pusė jų
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visiškai nepaiso)? Katalikų šventieji turbūt galėtų ir
toliau Rusijos gailėtis, ją užjausti, daryti skirtumą tarp
Kremliaus karo nusikaltėlių, duodančių įsakymus,
represinių formuočių, juos vykdančių, ir Rusijos visuomenėje vyraujančių agresyvių sluoksnių, visokeriopai palaikančių čečėnų tautos genocidą; tačiau ar gali
10 metų nepertraukiamą Kremliaus terorą kenčiantys
paprasti žmonės, nesulaukdami jokios realios tarptautinių mechanizmų apginties, vien tik aptakaus diplomatiško plepėjimo? Ar mes galime juos teisti, kad jie
elgiasi desperatiškai (Basajevas sako – adekvačiai rusų
agresoriams)?
Gaila čečėnų, gaila ir rusų, kenčiančių dėl savo valdžios žiaurumo ir kvailumo. Kasdien meldžiuosi už abi
tautas maždaug su tokiu prašymu, kad Dievas sustabdytų blogį žmonių širdyse. Tačiau kuo galime dar prisidėti, kad situacija keistųsi į gerą pusę? Kai galiu, einu
Vilniuje į protesto demonstracijas prie Rusijos ambasados ir kt., – gaila, ateitininkų ten niekada nesutikau...
Kaip galėtume efektyviau paversti mūsų krikščionišką
atjautą veiksmu?
Sunkiausias kaltinimas Basajevo čečėnų grupuotei,
kaip Aurimas ir minėjo, yra Nord-Osto teatro ir Beslano mokyklos įkaitų užgrobimas. Basajevas, duodamas
interviu Vakarų žiniasklaidai, tą kaltinimą peradresuoja Putino administracijai: „Mes tik laikėme įkaitus,
reikalaudami nutraukti karą Čečėnijoje; mes įkaitų
nenužudėme; Nord-Osto žiūrovus dujomis išnuodijo
Putino saugumas, Beslano mokyklą iš tankų sušaudė
Rusijos armija...“ Kad ir kokia kontroversiška ﬁgūra
būtų Basajevas, negali paneigti, kad čia jis sako tiesą.
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Būdinga, kad dabar vykstančiame teisme dėl Beslano
tragedijos (teisiamas vienintelis likęs gyvas užgrobėjas
Kulajevas) žuvusių vaikų artimieji, motinos dėl tragedijos kaltina ne teisiamąjį, o Rusijos valdžią. Ir teisingai – tik Rusijoje įkaitai vaduojami taip, kad praktiškai jiems nelieka šansų likti gyviems. Visiškai aišku,
kad valdžiai svarbiausia ne žmones išgelbėti, o bet kokia kaina išsaugoti savo prestižą. Kaip ir per Antrąjį pasaulinį karą, beje, kai Stalinas vargšų kareivėlių
kūnais grindė tiltus per forsuojamas upes... Žmogaus
gyvybė ir asmuo Rusijoje niekad nebuvo vertybė, nėra
ir XXI amžiuje.
Vienas dalykas čečėnų atžvilgiu man atrodo nepateisinamas ir veidmainiškas iš Vakarų demokratijų pusės. Kai diena po dienos žūsta tūkstančiai civilių Čečėnijoje – tyla, tarsi tai normali būsena, tarsi taip ir turi
būti; kartais atsargiai pagrūmojama mažuoju piršteliu
Rusijai, pakalbama apie žmogaus teises, apie „nepateisinamą jėgos naudojimą“... O kai atsitinka Beslanas,
kai sprogimai Londone – pasaulinis furoras, vilnija pasipiktinimo bangos, pasmerkimai. Kas tai?! – ar čečėnų
gyvybė mažiau verta? Jų kraujas pigesnis?! Štai čia ir
yra dvigubi standartai, moralinio išsigimimo pradžia.
Ne, brangieji, jei jau piktinamės teroru, tai visų vykdomu vienodai! Jei jau giname žmogaus gyvybę, tai ir
Grozne (Džohare), ir Maskvoje, ir Londone!
Na va, daug prirašiau. Nepretenduoju į jokius galutinius atsakymus; čia daugiau mano skausmas dėl neteisybės ir atsakymų ieškojimai...
Kun. Robertas Grigas
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Ateitininkų jubiliejus
Po 30 metų pertraukos, 2005 m. birželio 29 d. – liepos 4 d. Dainavos stovykloje prie Detroito (JAV) vyko antroji ateitininkų jubiliejinė stovykla.
Ją organizavo Šiaurės Amerikos Ateitininkų Taryba. Stovykloje dalyvavo
maždaug 250 ateitininkų: sendraugių
(vyresniųjų ateitininkų), studentų ir
moksleivių iš Šiaurės Amerikos (daugiausia iš JAV, kai kurie atvyko iš
Kanados), taip pat keletas dalyvių iš
Lietuvos. Stovyklos tema „Quo vadis:
ateitininke, katalike, lietuvi?“ jungė
visas stovyklos programos dalis – paskaitas, pranešimus, diskusijas ir netgi vaidinimus prie laužo. Pranešėjai
kreipė klausytojų dėmesį į šiuolaikines visuomenės, Bažnyčios ir lietuvybės problemas ir iššūkius, o aktyvios
diskusijos padėjo kiekvienam dalyviui
asmeniškai pajusti ir įsijungti į dabarties klausimų svarstymą. Taip pat
pristatyti išeivijos ateitininkų apklausos „Ateitininkija 2005“ rezultatai,
kurie padėjo atskleisti ateitininkų požiūrį į tam tikras vertybes, vyko meno
paroda, stovyklos choro ir teatro repeticijos, įvairios vakaro programos bei
kasrytinės Šv. Mišios. Stovyklauta su
pakilia nuotaika, kiekvienas jos dalyvis – ir jauniausias moksleivis, ir jaunos šeimos su mažais vaikais, ir patys vyriausi sendraugiai – surado sau
veiklos ir vertingų įspūdžių.
Dalyvio iš Lietuvos akimis svarbiausia tai, kad JAV ir toliau verda
ne mažesnis nei Lietuvoje (o gal ir didesnis) lietuvių katalikų visuomeninis gyvenimas, turintis daugiametes
tradicijas ir pagrįstas vietos lietuvių
bendruomenių, parapijų ir šeimų bendravimu. Išties įspūdinga, kai stovykloje dalyvauja kelios tos pačios šeimos
kartos – seneliai, tėvai ir jų vaikai.
Nors moksleiviai ir studentai neprivengdavo pasikalbėti tarpusavyje labiau įprasta anglų kalba, tačiau noras
likti tikru lietuviu buvo matyti kiek-
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vieną stovyklos gyvenimo akimirką.
Atrodo, yra ko pasimokyti ir Lietuvos
lietuviams... – D. M.
Baltos lankos 2005
Birželio 30 – liepos 5 d. Druskininkuose penkioliktą kartą į akademinę studijų savaitę „Baltos lankos“ rinkosi
ﬁlosoﬁjos bei semiotikos mėgėjai, tyrinėtojai, studentai.
Studijų savaitė pradėta įdomiu Gintauto Mažeikio pranešimu apie neįgaliųjų socialinį ir politinį dalyvavimą
antropologiniu požiūriu. Pasirodo, neįgaliųjų įstatymas į socialines trajektorijas, nubrėžtas ne jų pačių, daro juos
dar labiau neįgalius. Vietoj to derėtų
nevengti konﬂikto, per kurį neįgalieji
socializuotųsi ir dalyvautų drauge su
kitais visuomenės dalyviais kaip lygiaverčiai socialiniai partneriai.
Pagrindines ﬁlosoﬁnes temas trijų
paskaitų ciklais išskleidė Algis Mic-

Algis Mickūnas. Manfredo Žvirgždo nuotr.

kūnas ir Arūnas Sverdiolas. Nuolatiniai studijų savaitės „Baltos lankos“
lankytojai Mickūno paskaitose „Kūnas ir pasaulis“ gal pernelyg ko nauja ir neišgirdo, bet galėjo plėsti supratimą apie tiesioginės fenomenologinės

patirties ir transcendentinio mąstymo skirtybes. Nuolatinio klausytojo
statusas itin pravertė ir besiklausiusiems trijų Arūno Sverdiolo pranešimų apie prostezę, apibendrinusių
bei pratęsusių ankstesnius šio ﬁlosofo tyrinėjimus. Sverdiolas, suvokdamas prostezę ir protezus kaip kūniškos patirties pakaitalus ir papildinius
(tęsinius), laikė juos svarbiais mūsų
egzistencinės patirties formantais ir
transformantais.
Semiotinėms, naratologinėms bei
fenomenologinėms studijoms atstovavo Sauliaus Žuko pranešimas „Apie
sakymą ir pasakymą“, Daliaus Jonkaus atlikta fenomenologinė Sauliaus
Tomo Kondroto novelės „Senas namas“ analizė, trys prancūzų semiotiko
Erico Landowskio paskaitos apie „Politinio kūno vaizdus ir įvaizdžius“ bei
kasdienybėje galimų subjekto-objekto sąveikų tipus ir Kęstučio Nastopkos „Apie naratyvumą šiandien“. Pastarajame pranešime buvo išbandytas
klasikinės naratyvumo teorijos galiojimas „provokuojančiais“ tekstais: lietuvių liaudies pasaka „Apie dailidę,
perkūną ir velnią“ ir Juozo Apučio novele „Horizonte bėga šernai“. Paaiškėjo, kad moderniajame pasakojime,
kuriame, kitaip negu pasakoje, yra
daugiau nei viena vertybinė perspektyva, naratyvinio modelio taikymas
komplikuojasi. Nastopkos pranešimas
intriguojamai susišaukė su Jono Basanavičiaus tema iš Nerijos Putinaitės knygos „Šiaurės Atėnų tremtiniai“
aptarimo ir su dievoieškos bei metaﬁzikos klausimais šiuolaikinėje dailėje,
keltais Arūno Gelūno paskaitoje „Menas „po metaﬁzikos“: Anselm Kiefer
prieš Gerhardą Richterį“.
Klausytojų susidomėjimą sukėlė
Nijolės Keršytės Vilniaus universiteto rektorių retorikos analizė, Reino
Raudo pranešimas apie japonų mirties bei laiko sampratą, autoironiškas
Rimanto Vaišnio žvilgsnis į „tikrojo“
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mokslininko veiklą. Šiuolaikinių siaubo ﬁlmų užgrūdintam žiūrovų žvilgsniui gan linksmai ir nebauginamai atrodė savaitėje demonstruotas Alfredo
Hitchcocko ﬁlmas „Paukščiai“ bei mėginimas suprasti jo prasmę.
Kaip visada, dalyviai išsiskirstė turėdami pasiūlymų bei ateities planų
kitų metų akademinei studijų savaitei
„Baltos lankos“. – A. J.
Nokautas
Liepą vykusiose tarpinstitucinėse bokso varžybose Seimo nariai nokautavo
mokslininkus ir Teisingumo ministerijos atstovus. Taip būtų galima apibūdinti naujausių Advokatūros įstatymo pataisų priėmimo procesą.
Didžiausi ginčai kilo dėl advokatų
išsilavinimo. Teisingumo ministerija
siūlė leisti praktikuoti tik abu – teisės
bakalauro ir teisės magistro – laipsnius arba vienpakopį išsilavinimą turintiems asmenims. Tačiau greitai
paaiškėjo, kad čia slypi mokslo įstaigų interesai. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas apkaltino ministeriją proteguojant Vilniaus universiteto
Teisės fakultetą, kuris bakalaurų-magistrų problemos neturi, nes ruošia tik
magistrus. Diskusijos vyko abiem pusėms savaip interpretuojant ES reikalavimą mokytis ne mažiau kaip trejus metus (direktyva 89/48/EEB „Dėl
bendrosios aukštojo mokslo diplomų,
išduotų bent po trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo
sistemos“). Nariai, matyt, užkamuoti žiovulio, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto netikėtai nusprendė pritarti Seimo nario Stasio Kružinausko
pasiūlymui išbraukti žodelį „ir“. Atitinkamas punktas ėmė skambėti taip:
„turi teisės bakalauro, teisės magistro
arba teisininko profesinį kvaliﬁkacinį
laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą)“. Pataisa įsigaliojo.
Pasirodo, dviem pešantis, gali pralaimėti visi. Juk studijos turi būti vertinamos ne kiekybiniu, o kokybiniu aspektu. Tam ir reikia laipsnių. Jeigu
švietimo sistemoje įmanoma, kad diplomuotas magistras neturėtų bakalaurui pakankamų žinių, tai – pačios
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sistemos problema. Todėl nėra jokio
pagrindo riboti kitos krypties bakalauro studijas baigusių teisės magistrų galimybių. O tai, kad advokatais
galės būti bakalaurai – katastrofa.
Juk tyliai sutariama, kad bakalauro laipsnis – tai tik pusė normalaus
aukštojo išsilavinimo. Todėl visiems
geresnė buvo anksčiau galiojusi norma, numačiusi magistro laipsnio arba
vienpakopio išsilavinimo reikalavimą.
Bet taip jau būna konkurencinėje kovoje – duobės pilnos duobkasių.
Žodžiu, reikia tikėtis, kad pasimasažavę maudžiančius žandikaulius,
teisininkai grįš į ringą. Tik šį kartą
vedami ne smulkiaburžuazinių interesų, o nuoširdaus rūpesčio dėl savo
luomo garbės. – B. G.
Prezidentūros pensija
Nuo šių metų liepos 6 d. Kauno prezidentūra (oﬁcialiai – Istorinė LR Prezidentūra) tapo prieinama visuomenei
šešias dienas per savaitę. Dar taip neseniai ji gyveno aktyvų politinį gyvenimą – iš jos balkono trys dabartinės
Lietuvos prezidentai: V. A., A. M. B. ir
R. P. Nepriklausomybės dienos proga
mojavo tautai, vėliau, nežinia ko čia
atvykus apkaltoje esančiam prezidentui, jaunimas kasė sniegą su šūkiu –
„išvalykime prezidentūrą“, žmonės
degė žvakutes. O dabar prezidentūra
išėjo į pensiją, tapo Nacionalinio M. K.
Čiurlionio muziejaus padaliniu.
Rūmai pradėti statyti 1860 m., kaip
Kauno gubernatūra. Iš pradžių jie
dar šiek tiek tarnavo kaip rusų valdžios iždo skyrius. Vėliau, Pirmojo
pasaulinio karo metais, čia gyveno
kunigaikštis Izenburgas, viešėjo vokiečių kaizeris, 1919 m. pabaigoje įsikūrė prezidentas Antanas Smetona.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą,
buvusioje prezidentūroje veikė Mokytojų namai. Jų salytėje rodydavo
senus, neplaninius ﬁlmus, lektoriai
skaitydavo paskaitas. 1989 m. gruodžio pabaigoje miesto valdžia pastatą
perdavė Kauno istorijos muziejui (dabar Vytauto Didžiojo karo muziejus).
Sutvarkytas parkelis, pastatytos trijų tarpukario prezidentų skulptūros.

Prezidentūros rūmai – eklektikos stiliaus, kuklaus interjero (ar dėl lėšų
stokos, ar iš prigimties).
Kadangi muziejuje nepastebėjau informacijos apie tai, kas kokiame prezidentūros kambaryje yra buvę (aišku
tik kur reprezentacinė salė ir prezidento kabinetas su Basanavičiaus
portretu), labiau sudomino ekspozicija (paroda „Sugrįžtančios relikvijos“).
Galima daug sužinoti iš Nepriklausomos Lietuvos vėliavų. Kad ir tai, jog
tarpukariu buvo draugija užsienio
lietuviams remti (atvirkščiai nei dabar?). Vertinga prezidento Kazio Griniaus ir jo žmonos surinkta liaudies
tekstilės kolekcija. Yra šiek tiek buvusių prezidentų asmeninių daiktų.
(Liūdnai nuteikia Smetonos šeimos
sidabras. Žinoma, kad šeimos sidabras būna šeimoje, nebent jį pavagia.
Sovietų Rusija apvogė valstybę… ir
jos prezidentą.) Prezidentūroje labai
tinka tarpukario ordinų, medalių ir
garbės ženklų paroda. Įdomios tarpukario fotograﬁjos iš diplomatinio korpuso ir laikinosios sostinės aukštuomenės gyvenimo. (1908 m. prezidento
Aleksandro Stulginskio nuotrauka
su Kauno dvasinės seminarijos klie-

Prezidentūra. Kaunas. 2005.
Romualdo Požerskio nuotr.

riko rūbais įsimins geriau nei kur
nors tekste paminėtas šis jo biograﬁjos faktas.) Suintrigavo eksponatai
stende, skirtame kunigui Kazimierui Bielskui – prezidento kanceliarijos viršininkui, ordinų kancleriui, bet
apie tai pasigedau išsamesnės informacijos. Antrojo aukšto ekspozicija,
atkeliavusi iš Karo muziejaus, dar
laukia prezidentūros muziejaus darbuotojų dėmesio. Bet ne viskas iš karto. – A. V.
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Bažnyčia ir jos turtai
ALGIRDAS JUREVIČIUS,
ANTANAS GEDIMINAS TAMOŠIŪNAS

Tas, kas išgirdęs žodį Bažnyčia pamanys, jog bus kalbama apie sakralius, dvasinius dalykus, skaitydamas
šį straipsnį labai nusivils, nes šį kartą apie tai bus kalbama mažiausiai.
Penktoji Bažnyčios teisyno knyga kalba apie laikinus Bažnyčios gėrius, t. y.
apie materialinius Bažnyčios turtus.
Katalikų Bažnyčia turi prigimtinę teisę, nepriklausomai nuo pasaulietinės
valdžios, įsigyti, administruoti ir parduoti turtą, reikalingą jos tikslams
įgyvendinti. Bažnyčios tikslais įvardijami pirmiausia liturginė veikla, deramas dvasininkų ir kitų Bažnyčios tarnų išlaikymas, apaštalavimo darbų
rėmimas, karitatyvinė veikla ir parama vargšams1.
Visas Bažnyčios materialinis turtas
yra tikinčiųjų aukos, kurias priimdama, Bažnyčia morališkai įpareigota
jas naudoti savo tikslams įgyvendinti, t. y. Dievo garbei skleisti ir žmonių gerovei ugdyti. Kadangi bet kokiai
Bažnyčios veiklai reikalinga bent minimali materialinė bazė (pavyzdžiui,
pastatas, žemės sklypas...), senovėje
didikai gan gausiai rėmė Bažnyčią:
statė didingas šventoves, dovanojo parapijoms žemes, ﬁnansavo dvasininkų
veiklą... Visai nestebina, kad norėdami sumažinti Bažnyčios įtaką visuomenėje, bet kokio plauko okupantai
pirmiausia gviešėsi Bažnyčios turtų.
Taip atsitiko po 1863 m. sukilimo, kai
daugelis vienuolynų buvo uždaryta,

bažnyčios sugriautos arba paverstos
cerkvėmis, parapijoms priklausančios
žemės – nusavintos. Tada carinė valdžia puikiai suvokė du dalykus: a) likusi be tvirto materialinio pagrindo,
Bažnyčia nepajėgs priešintis okupacinei valdžiai; b) kadangi nuosavybė
šventa, okupacinė valdžia už nusavintas žemes atsilygindavo mokėdama
kunigams atlyginimus ir pensijas.
Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę (1918), Bažnyčia susigrąžino savo
turtą – pastatus ir žemes. Vyraujančios agrarinės kultūros sąlygomis tai
buvo nepaprastai svarbus žingsnis,
sukūręs materialinę bazę naujoms
bažnyčioms statyti, kurti katalikiškas
mokyklas bei skatinti katalikiškų organizacijų veiklą. Pasaulietiškai žvelgiant, pagrindiniu turtu buvo laikoma
žemė (sodybinė ir dirbama), kuri buvo
įteisinta Bažnyčios vardu pagal tada
veikusius įstatymus. Katalikų Bažnyčiai priklausančių statinių registracija tarpukaryje iš viso nebuvo vedama, nes buvo vadovaujamasi tokiu
principu: kieno žemė, tam priklauso ir
ant tos žemės esantys pastatai. Tiesa,
bažnytinėse inventoriaus knygose pastatai būdavo registruojami ir aprašomi, nurodant jų ilgį, plotį, kitus ypatumus.
1940 m. prasidėjusi okupacija sudavė stiprų smūgį Bažnyčios veiklai:
bažnyčių pastatai, klebonijos ir kiti
statiniai bei Bažnyčiai priklausanti

Plg. Can. 1254.
Plg. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija,
Papildymai A-Ž, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985, p. 374.

3
Plg. Religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymas,
1995 m. kovo 21 d., I-822, str. 3.

1
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žemė buvo nacionalizuoti, o po karo
perėjo tarybinių ūkių, kolūkių, vykdomųjų komitetų, Liaudies deputatų tarybų žinion. Šioje „teisinėje registracijoje“, kaip žinoma, Bažnyčia
nedalyvavo, t. y. neperdavė ir nedovanojo nei statinių, nei žemės, o vien
protestavo prieš prievartinį nusavinimą, todėl tokia „registracija“ negali
būti vadinama teisine. Tikintiesiems
buvo leista naudotis bažnyčios pastatu, tačiau jis teisiškai nepriklausė parapijai, nes parapija neturėjo juridinio
asmens statuso. Klebonijos pastatai
dažniausiai būdavo registruojami privataus asmens (pavyzdžiui, klebono
ar kito kunigo) vardu kaip privatus
namas. Sovietinė enciklopedija šią situaciją taip apibūdino: „Nuo 1948 m.
visi LTSR esantys maldos namai ir
kulto inventorius yra valstybės nuosavybė. Religiniai susivienijimai ir tikinčiųjų grupės pagal sudarytas sutartis su vietos valdžios organais jais
naudojasi nemokamai ir neribotą laiką“2. Tikintieji naudojosi bažnyčių pastatais žinodami, kad sovietinė valdžia – pastatų „savininkė“ – gali juos
bet kada atimti.
Atgavus Lietuvos nepriklausomybę,
pradėta kalbėti apie restituciją. Savaime suprantama, kad ne viskas galėjo būti grąžinta Bažnyčiai, nes dalis
pastatų buvo jau nugriauti, dalis buvo
jau kitų gyventojų privatizuoti, o kiti –
avarinės būklės. Buvo atsisakyta grąžinti gyvenamuosius namus ir butus,
jei juose gyvena nuomininkai; liko negrąžinti ir tie pastatai, kurie po nacionalizacijos buvo taip perstatyti, kad
jų bendras plotas padidėjo daugiau
kaip 1/3, o naujai sukurto ploto negalima atskirti nuo buvusiojo, arba jeigu
jų pagrindinės konstrukcijos pakeistos daugiau kaip 50%; nebuvo grąžinti pastatai, perduoti mokslo, sveikatos
priežiūros, kultūros, švietimo ir ryšių
įstaigoms3.
Nors pati restitucija buvo istorinės teisybės atstatymas, tačiau jos
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įgyvendinimas daug kam sukėlė nepatogumų, nes valstybė turėjo iškeldinti iš grąžintinų namų gyventojus,
suteikiant jiems kitą gyvenamąjį plotą. Šis procesas vis dar tęsiasi, tačiau
iki 2009 m. turi būti baigtas.
Susigrąžintus pastatus buvo neskubama juridiškai įteisinti, nes Bažnyčia galėjo jais naudotis pagal Perdavimo – Priėmimo aktą be juridinės
registracijos. Be to, tik 1997 m. Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje valstybė suteikė juridinio asmens statusą (tiek bendrijoms, tiek bendruomenėms), pagal
kurį parapijos, vienuolijos ir kitos bažnytinės organizacijos tapo juridiniais
asmenimis ir galėjo iki galo sutvarkyti teisinę Bažnyčiai priklausančių pastatų registraciją. Nors atrodytų, kad
Bažnyčia staiga „praturtėjo“, tačiau
dalis grąžintų pastatų buvo apverkti-

Zibalai. 2002. Astos Giniūnienės nuotr.

nos būklės, todėl teko prašyti užsienio
katalikų paramos pastatams atnaujinti ir naujai pritaikyti sielovados reikalams. Kai kurių statinių teko net-
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gi atsisakyti – juos parduoti, nuomoti
arba leisti jais naudotis pagal panaudos sutartį kitoms organizacijoms.
2002 m. LR vyriausybė papildė Žemės reformos įstatymą ir atvėrė kelią Bažnyčiai įsiteisinti prie Bažnyčiai
priklausančių pastatų esančius žemės
sklypus: „Religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams, kurie veikė
iki 1940 m. liepos 21 d., o jų turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas, ir kurie nuosavybės teise
turi pastatų ir kitų statinių, Vyriausybės nustatyta tvarka suteikiami
nuosavybėn neatlygintinai jų naudojami šiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų
žemės sklypai“4. Įdomu pastebėti, kad
šis įstatymas žemės sklypų prie statinių skyrimą interpretuoja ne kaip
restituciją, bet veikiau kaip malonę,
nes įstatymas nemini žodžio grąžinami, bet – suteikiami nuosavybėn
neatlygintinai. Kol
restitucija neįvykdyta iki galo, ši
„malonė“
atrodo
labai miglotai: jeigu vidutinio dydžio
parapija iki nacionalizacijos turėjo
apie 50 ha žemės, o
dabar gali įsiteisinti keliasdešimt arų
sklypą prie pastatų, argi tai malonė?
Vadovaudamiesi
šiuo „maloningu“
įstatymu, parapijų klebonai ir kitų
organizacijų vadovai ėmėsi tvarkyti pastatų inventorizacijos ir sklypų
registravimo dokumentus. Šis procesas dar nesibaigė, nes iškyla nemažai
problemų dėl dokumentų surinkimo,
o ir pastatų inventorizacijos išlaidos

nemažai kainuoja. Be to, buvo tikimasi, kad statinių, kurie buvo neteisėtai nacionalizuoti, savininkai patys
atliks inventorizaciją ir perduos dokumentus Bažnyčiai. Čia reikia tik vieno – geros valios, nes elementariausias teisingumas rodo, jog perduodant
nuosavybę kitam asmeniui (perkant,
parduodant, dovanojant), dera sutvarkyti ir tų objektų teisinės priklausomybės dokumentus.
Kad ūkiniai rūpesčiai neprislėgtų
dvasininko, kiekvienoje parapijoje privalo būti parapijos ekonominė taryba (PET), kuri, veikdama pagal vietos
vyskupo patvirtintus įstatus, padeda klebonui valdyti parapijos turtą5.
Paprastai PET sudaroma penkerių
metų kadencijai ir patvirtinama vietos ordinaro arba generalvikaro. Klebonas, prieš pradėdamas rinkti lėšas
bažnyčios remontui ar kitiems būtiniems parapijos reikalams, turi gauti PET narių pritarimą; PET nariai,
klebonui pavedus, padeda organizuoti rinkliavas, skaičiuoti pinigus, pasirašo rinkliavų aktus. Nors parapijos ekonominės tarybos kompetencijai
priklauso tik bažnytinis turtas, kuris
yra parapijos nuosavybė, tačiau taryba privalo rūpintis ir nuosavybės teisių atkūrimu į parapijai dar negrąžintą turtą6.
Teisingumas reikalauja prabilti ir
apie iki šiol Bažnyčiai negrąžintą žemės ūkio paskirties žemę, juolab kad
kitose posovietinėse šalyse žemė jau
sugrąžinta arba už ją mokamos kompensacijos. Atvirai pasakius, sunku
būtų įsivaizduoti žemės grąžinimą
natūra, nes tai sukurtų daug nepatogumų pačiai Bažnyčiai. Juk žmonių
atsiminimuose dar gyvas klebono –
ūkininko paveikslas, vaizdingai aprašytas Vinco Mykolaičio-Putino „Altorių šešėlyje“. Tada žemės dirbimas
buvo pagrindinis parapijų išsilaikymo
4
Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymo 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, 2002 m. lapkričio 5 d., Nr. IX-1171.
5
Plg. Can. 537.
6
Plg. Kaišiadorių vyskupija. Parapijų ekonominės tarybos STATUTAS (2005).
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ir sielovados ﬁnansavimo šaltinis. Tiesa, vienam ar kitam parapijų klebonui bendravimas su gyvulėliais atrodė
malonesnis už bendravimą su parapijiečiais... Prisiminęs anuos laikus, vienas vyresnio amžiaus klebonas netgi
prasitarė: „gerai, kad žemės negrąžina,
nes kitaip reikėtų rūpintis ūkiu, neliktų laiko sielovadai“. Savaime suprantama, agrokultūrinis parapijų gyvenimo būdas šiandien atrodytų visiškai
neįsivaizduojamas, todėl reikia ieškoti kitų kompensacijos už nesugrąžintą
žemę formų. O kol to nėra, ramiai žiūrime, kaip naujieji lietuviai perka ir
perparduoda Bažnyčiai priklausiusias
paežeres, statosi vilas, užsitveria priėjimus prie ežerų, ir nejučia pagalvojame, jog vis dėlto teisi buvo Žemaitė,
kažkada tvirtinusi, kad klebono naudą velniai gaudo...
Skaitant šį straipsnelį galbūt peršasi mintis, jog materializmo dvasia
susisuko sau lizdą net ir Bažnyčioje,
bet neskubėkite taip teisti. Juk savaime suprantama, kad gali duoti tik tas,
kas turi. Susižavėjimą kelią Bažnyčios
įgyvendinti socialiniai projektai, antai
įkurta šimtai globos įstaigų vaikams,
seneliams, šeimos bei jaunimo centrų,
veikia keletas labdaros valgyklų ir
daugelis kitų socialinių iniciatyvų. Tai
rodo, jog turtas Bažnyčioje naudojamas pagal paskirtį. Dievo tautoje yra
gyvas diakono šv. Lauryno atminimas
(† 258). Krikščionių persekiojimo laikais persekiotojai norėjo užvaldyti
Bažnyčios turtus. Šv. Laurynas sutiko
per kelias dienas viską surinkti ir perduoti persekiotojams. Toks bendradarbiavimo sandėris jiems buvo labai
priimtinas. Pasinaudodamas proga,
Laurynas išdalijo buvusios Bažnyčios
turtus vargšams, o persekiotojams
parodė vargingųjų minią ir tarė: „Jie –
Bažnyčios turtas“. Tikėdamiesi kitokių turtų, įširdę persekiotojai žiauriai
susidorojo su diakonu. Bažnyčios atsigręžimas į vargstantį ir pagalbos prašantį žmogų leidžia pajusti, kad visi
turtai Bažnyčioje tėra tik priemonė didžiausiam turtui – žmogui, sukurtam
pagal Dievo paveikslą ir panašumą,
ugdyti ir vesti į visavertį krikščioniš-
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ką gyvenimą. Dėl to reikia pašalinti visuomenėje susidariusias įvairias
socialines atskirtis, nugalėti žmoguje
atsiradusias psichologines bei dvasines užtvaras ir atverti kelią į žmonių

bendruomenę bei bendrystę su Dievu. Tam dažnai neužtenka vien gero
žodžio, bet reikia šiek tiek daugiau. O
tas šiek tiek ir yra nors ir minimalūs,
bet vis dėlto – turtai.


Žygiuoja Santara,
o gal ir Šviesa
KĘSTUTIS KEBLYS

Iš JAV į Lietuvą buvo sėkmingai
importuoti du dalykai: MacDonalds
mėsainiai ir Santara-Šviesa. MacDonalds’ai prigijo greičiau, o Santara
ilgokai kabėjo ant tvoros, ir prieš šešerius metus dar girdėjosi daug pesimistinių balsų. Esą tokia neįprasto
formato organizacija Lietuvoj nereikalinga, esą aišku, kad koks nors atviras tarpdisciplininis susibūrimas
nebus veiksmingas, kad našus intelektualinis bendravimas galimas tik
siaurų disciplinų ribose. Buvo net šaipomasi: esą suvažiuoja ten žilagalviai
profesoriai pasiglamonėt su jaunom
studentėm, esą stačiai juokinga, kai
politologai klausosi literatūrinių paskaitų arba ﬁlologai ekonomisto išvedžiojimų.
Šių metų Santaros konferencija (birželio 23–26 d.) vyko be jokios skausmingos introspekcijos, be pesimistinių replikų paribiuose ir be abejonių,
ar dar verta susirinkti ateinančiais
metais. Priešingai, vyravo šviesi nuotaika, neišsakytas pasigėrėjimas, kad
čia mums viskas puiku ir įdomu, kad
mes viską darome gerai, o jei ko nors
ir trūksta, pataisysime kitais metais.
Optimizmą ateičiai skatino ne tiek
šnekėtojai, kiek klausytojai – jų buvo
truputį per du šimtus (sako, tai rekordas Anykščiuose), gal net pusė studentiško amžiaus jaunimo. Publika

dėmesingai išklausė Santaroj įprasto
intelektualinio mutinio ir labai energingai reiškėsi pastabomis bei paklausimais. Net studentai. Buvo metai,
kai dauguma suvažiavusio jaunimo,
salėje palikę tik kelis savo kartos atstovus, išdribę ant vejelės paskaitų
„klausėsi“ čiulpdami alaus butelius.
Ne taip šiais metais. Jie in corpore sėdėjo salėje nuo pradžios iki galo, tarsi
tikrai domėtųsi ta žinių įvairove.
Santaros įsipilietinimą ir pastovumą liudija ir beveik nesikeičiantis
konferencijų formatas, lyg ir besiformuojanti tradicija. Oﬁcialioji pradžia
būna miestuose (šįmet Šiauliuose), o
likusios dienos praleidžiamos bekalbant, besiklausant, bediskutuojant ir
besilinksminant jau mažiau formalioj
aplinkoj (šįmet vėl Anykščiuose). Šnekėtojų legiono priekyje kasmet pyškina sunkiosios santarėnų armotos
(Donskis, Kuolys, Sverdiolas, Žukas,
Mickūnas, Mažeikis), o šalia jų programos lipdytojai visada suranda naujų vardų, be abejo, tam, kad praplėstų tematiką ir kad veteranai per daug
neįgristų. Šįmet tie negirdėti nematyti
vardai buvo Rasa Ališauskienė, Viktor
Černišuk, Arvydas Juozaitis, Svetlana Naumova, Gitanas Nausėda, Justas Paleckis, Arūnas Peškaitis, Nerija Putinaitė, Jonas Ruškus, Margarita
Starkevičiūtė ir Audronė Žukauskaitė.
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Santaros-Šviesos konferencijos dalyvių išvyka siauruku. 2005

Tarp ne kasmet paskaitaujančių, bet
šiaip Santaroje dažnai pasirodančių,
šiais metais kalbėjo Antanas Kulakauskas, Liūtas Mockūnas, Arvydas
Šliogeris ir Rimas Vaišnys.
Tokia gausybė pranešėjų byloja apie
didelę tematikos įvairovę. Šalia ﬁlosoﬁnių išvedžiojimų ir abstrakčių konstrukcijų dėstymo buvo kalbama ir apie
konkrečias dabarties problemas Lietuvoje. Pavyzdžiui, būta pranešimų
ir apie ekonominio augimo perspektyvas, ir apie visuomenės lėkštumą bei
fragmentaciją, ir apie prostitučių reabilitacijos programas, ir apie išeiviją
gaivinusių idėjų stygių, ir apie mūsų
europarlamentarų krutėjimą Briuselyje. Susirinkusieji dar išklausė dviejų
akademinio lygio pranešimų istorine
ir literatūrine tema, ir iš pirmų šaltinių sužinojo, kokie vėjai pučia kaimyninėje Baltarusijoje, Ukrainoje ir Ka-
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liningrade. Žodžiu, dalyviams buvo
puiki proga daug ką sužinoti, apie
daug ką pamąstyti.
Tie, kurie Santaros elgsenoj įžiūri konspiracinių momentų, šių metų
konferencijos programa būtų nusivylę
ir nepatenkinti – nė vieno pranešimo
kovingojo, lietuviško liberalizmo tematika, jokių išpuolių prieš krikščionybę (išskyrus gal nelabai rimtus Šliogerio šūktelėjimus), jokių plakatinių
pareiškimų vieningai stoti kovon už liberalizmo idėjas, net nė vieno istoriją
perrašančio šmeižto apie keturiasdešimt pirmųjų metų sukilimą ir laikinąją vyriausybę. Kas gi nutiko? Negi
lietuvių liberalai pavargo, nusimetė
vilko kailį ir užsivilko ėriuko žiponą?
Veikiau taip, negu ne. Juk persodintas krūmas ne visada žydi tokiais
pat žiedais. Nenuostabu tad, kad ir
Santara, perkelta Lietuvon, nėra ta-

sai kovingas, aršus sąjūdis, koks buvo
JAV. Tiesa, ir JAV paskutinį dešimtmetį prieš nepriklausomybę Kavolio
Santara jau buvo pasiskelbusi laimėtoja kultūriniame kare su „katalikais“
ir kovėsi tik su politiniais konservatoriais už savo „veidu į Lietuvą“ programą. Lietuvoje įkurdintai Santarai dabar stačiai nėra prieš ką kovoti.
Ideologinės kovos oponentas čia toks
silpnas, kad kultūroje nevaidina ne
tik dominuojančio vaidmens kaip kad
tarpukario metais ar ankstyvojoje išeivijoje, bet iš viso yra vos matomas.
Kai nėra priešo, Santara čia gali sau
leisti būti pozityvus, taikus, tolerantiškas, draugiškas ir net ekumeniškas sąjūdis. Ekumeniškas? Na, taip.
Šių metų konferenciją lyg ir sveikino
Jonas Norkaitis (prisipažinęs ateitininku ir raginęs santariečius mesti
lauk Šviesos rubriką, nes tai buvusi nelabai garbinga organizacija), o
tarp paskaitininkų atsirado pranciškonas Peškaitis, NŽ-A artima Nerija
Putinaitė, vakaro programoje švytėjo
dokumentinis ﬁlmas apie Juozą Girnių. Be to, ir Santaros didysis media
žvaigždė dar prieš konferenciją tapo
Stasio Šalkauskio premijos laureatu.
Žodžiu, ne priešai, o bičiuliai esame.
Bendraujame be pykčio.
Ateity nelabai nustebintų, kad ir
kardinolas Bačkis santarėnams prabiltų kokį kartą. Bet būkim realistai ir sutarkim: kai Santara pakvies
savo konferencijon Kęstutį Skrupskelį su paskaita, tada jau rimtai būsime
užtikrinti, kad tarpideologinis ekumenizmas žaliuoja ir žaliuos kaip tie
ąžuolai anoj dainoj.
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Šiuolaikinio meno
reprezentacija Venecijoje
GIEDRĖ JANKEVIČIŪTĖ

Venecijoje vėl veikia šiuolaikinio meno
bienalė. Jau 51-oji. Lankytojams ji atvira iki šių metų lapkričio pradžios.
Tačiau, kaip visi žino, iki rudens dalis kūrinių neišgyvens. Jau atidarymo
dienomis kai kurios instaliacijos nebeveikė, o vėjas ir lietus negailestingai
niokojo lauko sąlygoms nepritaikytus
objektus. Ką gi, užtat rudeniniai žiūrovai galės džiaugtis kūriniais, atlaikiusiais laiko išmėginimus, kitaip tariant, natūralią atranką.
Kuo ypatinga šios vasaros paroda?
Būtent atsakymo į pastarąjį klausimą nuo pat atidarymo, vykusio birželio 8–11 d., pirmiausia energingai
ieško įvairių šalių kultūros žurnalistai, meno kritikai bei ekspertai, pasisakantys dienraščių puslapiuose bei
TV ekranuose. Štai kelios klišės, kurias visi kartoja.
Skubama konstatuoti, jog tai per
110 metų pirmoji moterų (pagrindinę
parodos dalį rengė dvi ispanės María
de Corral ir Rosa Martínez) kuruota
bienalė, o tai liudija apie poslinkius
galingoje šiuolaikinio meno industrijos
struktūroje. Ta pačia proga nurodoma
ir moterų menininkių gausa bei feministinės pakraipos kūrinių aktualumas bei reikšmė. Čia visi, neišskiriant
nė lietuvių kritikų (žr. pirmą išsamesnę bienalės apžvalgą Lietuvos spaudoje: Dilytė, I., „Moterų šturmas. 51-oji
Venecijos bienalė“, in: 7 meno dienos,
2005 06 24), bent pamini grupės Guerrilla Girls (plg. motto iš oﬁcialaus grupės tinklapio: Fighting discrimination
with facts, humor and fake furs since 1985) ir iš tiesų įspūdingą, paprastai tariant, tiesiog gražų portugalės
Joanos Vasconselos kūrinį „Nuotaka“
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pacientės mirtimi), save, paliekančią
kraujyje sumirkytų pėdų pėdsakus
ant šaligatvio palei Gvatemalos Teisingumo ministeriją, ir saviplakos
seansą uždaroje patalpoje (žiūrovas
nemato egzekucijos, bet girdi skausmo dejones), Galindo teigia norėjusi
parodyti žeminančią savo šalies moterų padėtį. Prieš keletą metų apie tokį
kūrinį – tik gerai arba nieko. O dabar atsirado nemažai žiuri sprendimą
kvestionavusių kritikų, kurie visai pagrįstai klausia, kiek toks menas veiksmingas ir ar apskritai prasmingas.
Užtenka paskaitinėti, ką rašo populiari spauda arba pasiklausyti, kaip
Galindo darbus komentuoja publika:
retas kultūros žurnalistas, ką ir kalbėti apie eilinius žiūrovus, atkreipia
dėmesį į politinę bei socialinę menininkės videodarbų potekstę, matydamas tik epatuojantį kūniškumą. Atitinkamai, svarstant žiuri pasirinkimą,

(2001) – krištolo sietyną vaizduojantį
objektą, pagamintą iš celofanuotų higieninių tamponų. Turbūt reikia atkreipti dėmesį į tai, kad minėtoji kūrinių grupė (Guerrilla Girls darbai ir
sietynas) eksponuojami pačioje Arsenalo pradžioje. Topograﬁnė padėtis
nedviprasmiškai nurodo jų vietą kuratorių ir bienalės komiteto vertybių
hierarchijoje, ir tai reiškia aukščiausią oﬁcialų pripažinimą. Toliau jau
žiūrovui leidžiama rinktis,
kas jam įdomiau, įspūdingiau, artimiau. Iš ko – pakalbėsim vėliau, o kol kas
dar keli baigiamieji žodžiai
apie moteris ir feminizmą.
Svarus argumentas, liudijantis šiųmetinės bienalės
konjunktūrą minėta linkme, – trys iš keturių „Aukso liūtų“, tekę feminizmo
temas naršančioms menininkėms. Už viso gyvenimo kūrybinius nuopelnus
apdovanota amerikietė feministė ir konceptualistė
Barbara Kruger, už geriausią nacionalinį pasirodymą
prancūzė Annette Messager, o jaunosios kartos geriausio menininko prizas
teko gvatemalietei Reginai
José Galindo už videodarGuerrilla Girls. Benvenuti alla Biennale
bų ciklą, sužavėjusį žiuri
Femminista. 2005
moters dramos seksistinėje visuomenėje aktualizavimu. Nuﬁlprabilta ir apie apdovanotos menininmavusi mergystės plėvės atstatymo
kės ribotas kūrybines galias, ir apie
operaciją (Meksikoje, Gvatemaloje ar
meistrišką žaidimą naująja meno
Dominikoje prieš vestuves jos darokonjunktūra, ir tai atspindi šiandiemos iki šiol, dažniausiai ne profesioninę meno rinkos situaciją ir nemennalių medikų, ir kartais tai baigiasi
ka dalimi lemia didžiųjų parodų (tarp
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jų ir Venecijos bienalės) vaizdą.
Dar vienas leitmotyvas, be kurio neapsieina nė vienas šiųmetinei bienalei
skirtas tekstas, – šiuolaikinio meno
klasikos gausa. Įvairiuose parodos
skyriuose pristatomi tokie „chrestomatiniai“ autoriai kaip britų
tapytojai Gilbertas ir George’as,
Francis Baconas, Lucianas Freudas, JAV peizažistas Ed Ruscha,
ispanas Antoní Tàpies. Pamatyti, kaip atrodo jų darbai naujame
kontekste, tikrai įdomu. Dalis kritikų ir džiaugiasi tokia proga. Dar
labiau patenkinti žiūrovai, kurie
pėdindami iš ekspozicijos į ekspoziciją žvaliai mosuoja Didžiosios
Britanijos paviljone įsigytais ﬁrminiais Gilberto ir George’o maišeliais, kuriuose – katalogas su
žvaigždžių poros autografais. Tačiau G&G maišeliai, pasirašyti
katalogai, kurių dar buvo galima
nusipirkti pirmosiomis bienalės
dienomis, kaip ir Cate Blanchete
kalba per australų paviljono atidarymą, – tikriems asams tėra pigūs triukai neprofesionalams užliūliuoti. Dalis tų, nuo kurių bent
šiek tiek priklauso šiuolaikinio
meno ir menininkų likimai, yra
bekompromisiai naujovių gynėjai.
Dėl to jie aprauda paniekintą bienalės
jaunystę ir kalba apie būtinybę įpūsti
gyvybės „mirštančiai“ parodai. Pastarąjį motyvą pasigavo ne tik gausybę
interviu spaudai davę italų kuratoriai
Achile Bonito Oliva ar Francesco Bonami, patys rengę bienalę ir turintys
jos viziją, gerokai besiskiriančią nuo
šiųmetinės, bet taip pat kai kurie vokiečių, šveicarų, net australų kritikai,
gana vieningu balsu prabilę apie Venecijos nuobodulį.
Tačiau nepanašu, kad nuobodumo
diagnozė bent kiek gąsdintų publiką:
eiliniai meno mėgėjai ryžtingai stoja
į eiles prie kasų langelių ir apžiūrėję pagrindines parodos dalis Arsenale bei Giardini (Sodai), toliau smalsiai
naršo po miestą, ieškodami atokesniuose Venecijos kampeliuose eksponuojamų kūrinių. Norintiesiems pamatyti tikrai viską prireikia net trijų
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dienų, nes esama darbų net Giudecca
ir Šv. Lozoriaus saloje, į kurią laivelis
plaukia tik kas dvi valandas. Tai retam pasiekiama prabanga. O ką galima atrasti bienalės ekspozicijoje, pa-

Joana Vasconcelos. A Noiva. 2001

skyrus jos apžiūrai dieną? Ši laiko
atkarpa suponuoja, kad pavyks aplankyti ekspozicijas Arsenale ir netoli jo, užsukti į paviljonus Giardini ir
pakeliui į vieną-dvi-tris nacionalines
parodas įvairiose miesto erdvėse (iš
jų būtina pamatyti bent lietuviškąjį
Jono Meko pristatymą). Apie valandą
laiko reikėtų skirti ir Lucieno Freudo
parodai Correr muziejuje. Tai ne tik
unikali galimybė susipažinti su XX a.
tapybos klasiko palikimu (ekspozicija sudaryta beveik vien iš privatiems
asmenims priklausančių kūrinių), bet
taip pat gilus, įsimintinas estetinis
išgyvenimas (plg. Rachlevičiūtė, R.,
„Freudo tapyba ir Venecijos bienalė“,
in: 7 meno dienos, 2005 06 24). Tokio
informacijos kiekio bendram bienalės
įspūdžiui ir asmeninei nuomonei visiškai pakanka.
Kas labiausiai traukia (gali patrauk-

ti) akį? Be jau minėtos klasikos gausos
ir feministinių motyvų, kurie iš tiesų
ryškiai matyti, kiek stebina namų temos pasikartojimai įvairių šalių menininkų kūryboje. Gražūs ir negražūs
namai, jaukūs ir nejaukūs kambariai, nauji ir seni baldai, kasdienybės ritualai, šiuos ritualus
nurodantys ženklai – drabužiai,
indai, šviestuvai. Spektras ganėtinai platus: nuo argentiniečių
(Leandro Erlicho pro langus atsiveriantys daugiaaukščių namų vidaus vaizdai, Sergio Vega techno
stiliaus interjero ir favelų lūšnos
fragmentai), indų (Subodh Gupta
įspūdingo dydžio metalinių virtuvės rykų baterija) ar italų (Manfredi Beninati atogrąžų augalais
užžėlęs močiutės jaunystės laikų kambarys) instaliacijų, kurias
reikėtų pamatyti, nes apipasakoti
neįmanoma, ir tai rodo, kaip šiems
kūriniams svarbi plastinė raiška, iki Japonijos paviljone išstatytų estetizuotų Miyako Ishiuchi
nuotraukų su mirusios motinos
daiktais. Būtų žavu, jei ne pernelyg dosni, tiesiog froidiška (apibūdinimas nurodo Lucieno Freudo
senelio Sigmundo pažiūrų sistemą) dozė vaizdų su perregimomis
apatinėmis kelnaitėmis ar mezginiuotu apatinuku ant sudribusio seno moters kūno. Šią ciklo dalį vainikuoja
mirusios herojės kūno fragmentų fotograﬁjos, liudijančios daugiau ne gilius autorės apmąstymus apie kūniško apvalkalo metamorfozes ar artimų
žmonių pasitraukimą iš apčiuopiamos
kasdienybės erdvės, bet desperatiškas
pastangas pritapti prie mainstream’o.
Kalbant apie bienalės silpnąsias puses, akivaizdu, kad būtent pakyrėjusio, dažnai paprasčiausiai nuobodaus
kūniškumo, vojarizmo arba infantiliško egocentrizmo Venecijoje iš tiesų
netrūksta. Galima nebent pasiguosti,
kad net ir šie kūriniai turi savo žiūrovą, kaip, beje, ir visokie sudėtingi projektai su labai ilgais aprašymais bei
minimalistiniais vaizdais. Savaime
suprantama, tai anaiptol nereiškia,
kad kūniškumas ir vojarizmas blogi
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savaime. Nieko panašaus – tai parodo du pusamžiai vyrukai iš Sverdlovsko ir Novosibirsko, susitikę Maskvoje
ir nuo 1999 m. sudarantys duetą Blue
Noses, gerai pažįstamą tiems, kurie
stebi naujausios Rusijos dailės raidą.
Arsenale rodoma jų videoinstaliacija
„Maži žmonės“, skirta keliems žmogaus „esminiams instinktams“ (alkiui,
baimei ir ypač seksui). Raiškus turinys ir puiki forma – projekcijos paprastų kartoninių dėžių, sustatytų ant
ratu išdėstytų postamentų dugnuose.
Ir la-a-bai juokinga. Tikrai tikrai.
Apskritai parodos dalyviai, leidžiantys žiūrovui juoktis, laimi. Pavargus
nuo kūno skysčių, šiukšlių kalnų,
vaizdinių ir garsinių triukšmų, sunku atsitraukti nuo Pietų Korėjos paviljone stovinčio televizoriaus, kuriame CNN diktorių „kalbančios galvos“
skaito rišlų tekstą, sudurstytą iš atskirų žinių fragmentų (tobulai pritaikytas cut and paste principas!), labai
sklandžiai, lygiu balsu ir atsakomybės kupina veido išraiška skelbdamos
arba visiškas banalybes, arba nesąmones. Arba koją susilaužiusio suomės šuniuko istoriją, suprojektuotą į
kelis sienos dydžio ekranus, įmanoma
priimti tik kaip eventualų siužetą ki-
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tam meno kūriniui, kurio objektas
būtų lėkštumo triumfas tarptautinėje
meno rinkoje.
Kaip visame šiame fone atrodo Lietuva? Bent jau pirmosiomis bienalės
dienomis žiūrovai kaip skruzdės mynė
takelį išilgai kanalo link Ludoteca Comunale, kurioje pristatytas Jonas Mekas, reprezentuojantis avangardo klasiką. Klasikos skeptikai tegul kalba ką
nori, bet idėjos autoriai bei paviljono
komisarai Lolita Jablonskienė ir Liutauras Pšibilskis neapsiriko: Mekas
tikrai yra vardas-simbolis, vardas-etiketė. Jo trauka veikia tiesiog magiškai. Kito Mekui prilygstančio avangardisto, aišku, neturime. Ką reikės
daryti? Vardais publikos artimiausioje
ateityje nebeprisiviliosime, tad kodėl
nepamėginus eiti va bank ir pristatyti
ką nors gaivaus, originalaus, išmoningo (tiktų ir Eglės Bogdanienės, ir Linos Jonikienės darbai, ir Kęstutis Grigaliūnas). O gal galima bandyti sėkmę
su savąja avangardo klasika? Antai
matant Pietų Afrikos Respublikoje
gimusios olandų dailininkės Marlene Dumas tapybą sukirba mintis, kad
visai adekvačiai bienalėje atrodytų ir
Ričardas Povilas Vaitiekūnas, ir Mindaugas Skudutis. Šiais laikais rankų

darbo vertė, kai vėl ieškoma aiškių
meninio meistriškumo kriterijų, tikrai atsiras žinovas, kuris sugebės įvertinti net niekada anksčiau nematyto
kūrinio privalumus (kuluaruose tokių
meno vartojimo gurmanų teko sutikti
ne vieną ir akivaizdu, kad jie pasiilgę
naujų vardų).
Šiais metais laimėjome tai, apie ką
svajoja daug ilgesnę Venecijos bienalės patirtį turinčios šalys: Lietuvos
ekspozicija per premijų teikimą pažymėta greta Korėjos ir Vidurinės Azijos šalių paviljonų kaip vienas iš trijų
ypač įdomių nacionalinių pasirodymų.
Pasimėgauti neeiliniu įvertinimu galima internete skaitant apdovanojimo
ceremonijos kalbas bei oﬁcialias bienalės informacijas. Mūsų žiniasklaida
šiuo faktu kažkodėl domisi nepalyginti mažiau, nei nepatvirtintu ir nežinia
iš kur prieš dvejus metus iššokusiu
gandu, kad vos per plauką negavome
„Aukso liūto“. Tuo tarpu pasidžiaugti
šiųmetiniais lietuvių laimėjimais Venecijos bienalėje pats laikas, nes netruks prabėgti vasara, paskiau žiema
ir vėl teks sukti galvas, kaip neprarasti Venecijos šiuolaikinio meno varžybose mums parodyto dėmesio, o gal
laimėti jo dar daugiau...
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Tėvas Stanislovas (1918–2005)

Tėvas Stanislovas. Tomo Bauro nuotr. ELTA

Sako, kad Jo jau nebėra tarp mūsų.
Žinau, ir vis dėlto girdžiu Jo balsą.
Ne, tai nėra vien prisiminimas, nėra
vien buvo-nebėra-nebebus. Tai šis tas
daugiau. Galbūt tai yra tai, ką šv.
Augustinas kadaise įvardijo kaip memoria cordis – širdies atmintis, kuri
paslaptingu būdu įveikia praeinamybę. Girdžiu savitą Jo balso intonaciją.
Joje nėra nieko, ką paprastai laikome „dvasingumo“ ženklais. Jis kalba
kaip visada – skardžiu, šiek tiek forsuotu balsu, taip, kaip kalba paprasti
kaimo žmonės. Kalba tiesiog nuoširdžiai džiaugdamasis, kad gali kreiptis į tave, nes žino, kad tu išgirsi ir
atsakysi.
„Mes esame tik rinkiniai citatų, kurias į mus įrašo kiti žmonės.“ Šiuos
žodžius kadaise išgirdau per vieną iš
daugybės Jo sakytų pamokslų. Gražiai pasakyta? Gražiai. Bet ar tik tiek?
Pamokslininkai dažniausiai stengiasi kalbėti taip, kad tiems, kas jų klauso, būtų „gražu“. „Gražius posakius“
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mėgstame kartais pacituoti. Bet ar
apie tokias citatas Jis tąsyk kalbėjo?
Vargu. Juk tai, ką šitaip cituojame,
tėra vien kalbos „puošmenos“ ir nieko
daugiau. Šitaip cituojami žodžiai yra
ir lieka svetimi. Tačiau, matyt, esama ir kitokių „citatų“. Tai žodžiai, kurie nėra vien žodžiai. Tai žodžiai, kurie kažin kokiu nepaaiškinamu būdu
įveikia tą svetimybę ir tampa mūsų
savastimi, įauga į mus, auga mumyse ir mus augina. Šis augimas ir yra
mūsų gyvenimas. Tai „citatos“, kurias
ne tiek sakome, kiek veikiau gyvename. Tai paslaptingi saitai, kurie susieja mus su kitais žmonėmis ir leidžia
suvokti, kad nesame vieni, kad esame
vieni kitiems reikalingi.
Paberžė. Ankstyvas rytas. Tik ką
papusryčiavome ir šnekučiuojamės.
Kalbamės apie Dievo buvimo įrodymus. Kodėl, nepaisant teologų ir ﬁlosofų didžiulių pastangų, jų išradingai
sukonstruoti samprotavimai daugelio
žmonių neįtikina? „Matyt, didžiausia

kliūtis yra ta, kad mes nebesuvokiame
paties buvimo“, – sako Jis. Ir priduria:
„Vien samprotaudami jo niekados nesuvoksime. Čia reikalinga meditacija“. Bet kaip medituoti? Nuo ko pradėti? „Tai nėra sudėtinga“, – sako Jis
man. „Štai, – Jis nuleidžia akis ir giliai iškvėpdamas pusbalsiu lėtai taria:
Aš esu.“ Jis sėdi pusiau prisimerkęs
ir visiškai susikaupęs. Ne, Jis neužsisklendė savyje, neatsiribojo nuo pasaulio. Veikiau priešingai – jaučiu,
kad dabar Jis visiškai atviras. Ir aš
esu toje atvirybėje. Atrodytų, nieko
ypatinga neįvyko – tas pats kambarys, tas pats stalas, kėdės, lentynose
išrikiuotos knygos, už lango brėkštanti diena, tokia pati kaip ir daugybė
kitų panašių dienų. Visa tai matyta
ir patirta daugybę kartų. Ir vis dėlto kažkas pasikeitė. Bet kas? Ir staiga suprantu, kad visa tai tikrai yra. Ir
dar: kad tai turi prasmę. Ir tada mintyse sakau: „Ir aš esu. Esu štai čia, šalia, sykiu. Ačiū, kad padedi man priimti tą nuostabią buvimo dovaną“.
Eilinis sekmadienis. Paberžės bažnyčioje aukojamos šventos Mišios. Artėja Mišių kulminacija – Pakylėjimas.
Visada galvoju, kaip turėtų jaustis kunigas tą akimirką, kai suvokia, kad jo
rankose Dievo Kūnas? Girdžiu cituojamus (sic!) Viešpaties žodžius: „Imkite
ir valgykite jos visi, nes tai yra mano
kūnas, kuris už jus atiduodamas“. Ir
štai aukštyn kyla Ostija. Ją laiko rankos, nė iš tolo nepanašios į išpuoselėtas, putlias ir švelniadelnes „kleboniškas“ rankas. Veikiau tai valstiečio,
mūrininko, šaltkalvio ar net katorgininko rankos. Nuo sunkaus darbo
įdiržę delnai, sugrubę pirštų sąnariai,
stambios, išsišakojusios venos – nuolatinio sąlyčio su tikrove liudijimas. Ir
kai šios rankos kelia nedidelį duonos
skritulėlį taip aukštai, kiek tik pajėgia, tampa aišku, kad tai nėra „sim-
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bolis vien“, kad tikėjimo paslaptis yra
ne vien mįslė, ne vien galvosūkis, kurį
būtų smalsu išspręsti. Paslaptis – tai
išskirtinis ir svarbiausias mūsų dalyvavimo tikrovėje būdas.
Šaltas žiemos vakaras. Užsikuriame krosnį ir susėdę žiūrime, kaip
liepsna skverbiasi į malkų medieną,
paversdama ją rusenančiomis žarijomis, kurios lėtai vėsdamos atiduoda mums savo šilumą ir virsta ramiai
smilkstančiais nuodėguliais. Jis skaito savo paties išverstą Rilke’s „Valandų knygą“: „Tu esi smilkstąs nuodėgulis / visose krosnyse tu plačiai miegi. /
Žinojimas yra tik laike. / Tu esi tamsus Nežinantysis / nuo amžių iki amžių“. Rilke, tas be galo raﬁnuotas, net
šiek tiek dekadentiškas poetas, kažin
kaip jis jaustųsi atsidūręs šiame pasaulio užkampyje, šiame hiperborėjų krašte, kur už apšalusių klebonijos
langų spaudžia speigas ir poška išklypusios kolūkietiškos tvoros? Ką jis sakytų, sėdėdamas priešais banalią iš
paprastų plytų paskubomis sumūrytą krosnį, kurios kaminas nepajėgia
ištraukti visų dūmų ir dalis jų patenka į kambarį? O gal jis suprastų, kad
tai ir yra tikra. Juk „tu nesi gražioje
draugijoje, / kurį supa prabanga. / Tu
esi paprastasis, kurs nuolat taupė. /
Tu esi barzdotas valstietis / nuo amžių iki amžių“.
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Paberžės klebonijoje daug senų daiktų. Seni virduliai, lygintuvai, raktai,
pasagos, kiti seniai jau nebenaudojami
namų apyvokos rakandai. Šiuolaikinio
žmogaus interjere jie atlieka vien snobiško dekoro funkciją. Paberžėje kitaip. Jis vėl cituoja Rilke’ę: „Aš randu
tave visuose daiktuose, / kuriems esu
geras ir tartum brolis“. Daiktų brolis!
Bet juk tik taip ir turi būti. Tik taip ir
turi būti tas, kurio gyvenime tiek daug
šventojo Pranciškaus citatų. Ir tik šitaip gali būti daiktai, kuriuos Jis myli
kaip brolius. Metalas, medis, akmuo,
stiklas – viskas, kas suteikia daiktams
buvimą, sykiu išsaugo ir žmogaus rankų pėdsakus, medžiagoje įspaustas citatas. Seni variniai puodai, kuriais nuo
grindų iki pat lubų nukabinėta klebonijos virtuvės siena – tai tarsi Aušros
Vartų koplyčios votai – žmonių dėkingumo Dievui ženklai. Tai ne muziejinė
„kolekcija“. Veikiau tai „re-kolekcija“ –
Dievo kūrinių, kuriuose gausu žmogaus rankų paliktų „citatų“, pakartotinis surinkimas, sutelkimas, liudijantis
Dievo ir žmogaus bendrystę.
Karšta vasaros diena. Tvarkome senas Paberžės kapines. Darbas nelengvas – reikia vežioti cementą, smėlį,
akmenis, vandenį, ruošti betono mišinį ir pilti jį į iš lentų sukaltas formas.
Kartu dirba jau keletą metų Paberžės
klebonijoje prieglobstį radęs stalius

Dimitrijus. Prisėdame atsipūsti. Dimitrijus užsirūko cigaretę. Lėtai pučia
dūmus ir žiūri į antkapius. Jie kelia
jam melancholiją. Užsitraukęs dūmo,
Dimitrijus mąsliai taria: „Ech, ką čia
padarius, kad nenumirus“. Šie naivūs žodžiai nuskamba be galo juokingai. Ir mes juokiamės. Tačiau tame
juoke nėra nė krislo patyčios. Veikiau
tai nuoširdi ir geraširdiška mirtingųjų
bendrystė, mirtingųjų, kurie žino, kad
teks mirti, bet sykiu trokšta amžinojo
gyvenimo ir gyvena jo viltimi.
Iš Pirmojo laiško korintiečiams:
„Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame meilė“ (1 Kor 13, 13). Štai
didžioji paslaptis. Jis mokėjo mylėti.
Ta meilė darė jo tikėjimą tvirtą ir viltį galingą. Jis mokėjo mylėti visus –
paprastus kaimo žmones ir intelektualus, menininkus ir verslininkus,
politikus ir dykinėtojus. Bet labiausiai
mylėjo tuos, kuriems šiame pasaulyje meilės itin stinga – atstumtuosius,
užguituosius, bedalius, nusivylusiuosius, skriaudžiamus ir keikiamus, nekenčiamus, šmeižiamus. Meilė – štai
ta didžioji citata, kurią Jis įrašė į daugelio iš mūsų gyvenimus. O tai yra
daugiausia, ką galime duoti vienas kitam mes, mirtingieji, gyvenantys amžinojo gyvenimo viltimi.
Tomas Sodeika
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KITOKIE ISLAMO VEIDAI...

Vahabitinė Saudų valstybė
EGIDIJUS VAREIKIS

Arabų kaip ir viso islamo pasaulis niekada neturėjo ir neturi aiškaus lyderio.
Nors kai kas ir tvirtintų, kad islamo
kūrėjas kilęs iš Arabijos pusiasalio ir
dabartinės Saudo Arabijos, negalima
sakyti, kad tai buvęs Saudų valstybės
sūnus. Arabų pasaulyje nėra tautybių
mūsų supratimu, čia vienokios ar kitokios spalvos pasą lemia tradicinės dinastijos ar istorijos akibrokštai.
Tiesa, paklausus, kokios gi yra svarbiausios arabų valstybės, šalia kitų
veik kiekvienas paminės Saudo Arabiją. Tiksliau ir aiškiau reikėtų sakyti – Saudų Arabiją, t. y. Saudų dinastijos valdomą šalį. Gaila, kad mūsų
kalbos normintojai vis dar gyvena ir
mąsto atskirai nuo politikų ar istorikų, o aršiausi nacionalistai-lituanistai
pavadinimus verčia iš rusų kalbos.
Kas gi daro Saudo Arabiją didingą
ir svarbią? Galima pašmaikštauti, bet
nebus lengva atsakyti – nafta ar šventosios islamo vietos? Ar gerai sutampantis jų darinys? Šventųjų vietų saugotoja turi ir ketvirtadalį viso pasaulio
naftos atsargų, iš kurių ir pragyvena.
Nafta – tai 90% eksporto, 70% biudžeto pajamų ir beveik pusė šalies bendro
vidaus produkto. Vadinasi, pusė šalies
gerovės jau sukurta, lieka tik pasiimti.
Saudo Arabija iš tiesų keista šalis.
Viena vertus, lyg ir labai moderni, prifarširuota europietiško stiliaus prekių,
kurias vartoti, atrodo, visai nenuodėminga. Tačiau tuo pat metu ji laikoma
radikalaus islamo lizdu, kur už smulkius nusikaltimus taikomos viešos ﬁzinės bausmės, kur skelbiami šventieji
karai islamo priešams. Saudo Arabija
formaliai gali būti laikoma XXI a. terorizmo tėvyne – juk iš šios šalies kilo
Osama bin Ladenas ir dauguma teroristų, įvykdę rugsėjo 11-osios išpuo-
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lius. Tačiau šalis yra santykinai patikima JAV sąjungininkė regione ir
neminima kaip blogio ašies valstybė.
Teroras savaip gudrus, kad neturi tėvynės, jei tuokart reikia jos neturėti.
Ar Saudo Arabija, šis keistas naftos
konteineris, ir toliau liks toks – geras
Vakarams, nes parduoda, ką turi, geras islamui, nes saugo šventenybes,
galiausiai geras ir tiems, kurie svajoja
sugriauti dabartinę pasaulio tvarką.
Demokratinėse Vakarų Europos valstybėse vadovų pasikeitimas yra įprastas dalykas. Rinkėjai balsuoja ir tiek.
Rytuose viskas kitaip. Ten yra Nasero, Mubarako, Feisalo ar Fahdo laikai.
Ne tik karaliaus, bet ir prezidento pasikeitimas arabų pasaulyje gali reikšti
visos šalies politikos reformą.
Tad galima rašyti nekrologą mirusiam karaliui ir tuo pat metu galvoti,
kas laukia Saudo Arabijos, Persų įlankos naftos ir viso arabų pasaulio.
Labiausiai tikėtinas scenarijus – po
karaliaus Fahdo niekas iš esmės nesikeis. Atrodo, JAV nepajėgios įtraukti
Saudo Arabijos į rimtą kovą su terorizmu, bet, kita vertus, kuo gi gyvens
pastaroji šalis, jei nepardavinės naftos? Taps nereikalinga net ir saviems,
nes savus iš to ﬁnansuoja.
Tokį scenarijų patvirtina ir faktas,
kad mirė karalius, kuris jau daugelį
metų neturėjo realios valdžios. Karalių valdžia, nors
vizualiai absoliuti, paženklinta tragikomiškais momentais. Vargšas karalius
Fahdas gyveno pleibojaus
ir tingaus išlaidūno gyvenimą, bet savo svarbiausio
posto sulaukė jau slaugomas geriatrijos specialistų.
Jis tapo karaliumi 1982 m.,

tačiau prieš dešimtmetį ligos pakirto
jo, kaip valdovo, ambicijas, ir valdžią
teko atiduoti būsimam įpėdiniui. Tad
princo Abdulos, tapusio karaliumi,
valdymas iš esmės nesikeis. Karalius
Abdula turi nuosekliai tęsti Fahdo
(veikiau savo) politinę liniją. Žinoma,
kad eventualiai jį pakeisiantis princas
Sultanas, dabartinis gynybos ministras, taip pat senas kūnu bei dvasia ir
„neužprogramuotas“ pokyčiams. Karaliui ir jo potencialiam įpėdiniui per
70 metų. Ateis nauja karta, tada gal ir
galima tikėtis ko nors nauja.
Islamo, o ypač arabų pasaulyje pasikeitimai iš vidaus – retas atvejis. Kol
išorės sąlygos nespaudžia, stabilumas,
tiksliau, sąstingis yra rimtesnis prioritetas net ir už progresą. Tokia vadinamoji islamo tradicija. Bemaž visos potencialiai galingos regiono valstybės
silpo tik todėl, kad nesiryžo iniciatyvoms vardan pažangos. Tad pokyčiai
atsiras, kai nebebus kitos išeities.
Šiandien Saudų dar niekas nespaudžia. Diskretiškas sprendimų priėmimo mechanizmas ieškant konsensuso karališkoje šeimoje kol kas veikia
efektyviai. Šeimos tarybai, kurioje 18
princų, vadovauja pats Abdula. Visuomenė žino tik tai, kad konsensusas
taryboje visada pasiekiamas. Kasdienius sprendimus priima ministrų
kabinetas, bet ir čia lemiamas balsas, kaip ir
svarbiausi ministrų postai, priklauso šeimai…
Parlamentas – konsultacinė taryba, skiriama
karaliaus. Amerikiečiai
prašo daugiau demokratijos, kitaip traktuoti
istoriją ir politiką, formalios lyčių lygybės.
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KITOKIE ISLAMO VEIDAI...

Bet Saudai gerai žino, kad JAV nenusisuks nuo jų šalies, jei nutiks kokia
nors bėda. Tai keista strateginė partnerystė.
Ne visi šeimos klano sprendimai priimami entuziastingai. Iki šiol nevienareikšmiškai vertinamas leidimas amerikiečiams kariauti prieš Sadamą
Huseiną 1991 m. iš Saudų teritorijos.
Pusė milijono laikinų intrūzų į islamiškos kultūros oazę nepasimiršo vos
jiems išėjus. Grėsmę valstybei karaliaus pavaldiniai tada suvokė ne visai taip, kaip aiškino CNN. Išties, ar
leidus laimėti naftos konﬂiktą, prieš
Sadamą, nepralaimėta islamo gynimo fronte? Neatsitiktinai politikos žinovai klausia, ar tik bin Ladeno nepagimdė tas pats šauniai laimėtas
Pirmasis Įlankos karas? Ar dėl naftos
barelių neišduotas tikėjimas?
Ne vienas pripažįsta, kad pasauliui
mažai rūpėtų Saudų dinastijos keistenybės, jei ne nafta. Be naftos rinkos
Saudo Arabija iškart nukristų į skurdžių šalių ratą. Net ir šiandien, kaip
rodo statistika, šalis priklauso viso
labo vidutiniškai išsivysčiusių grupei. Legendos apie nepaprastai turtingus šeichus gerokai perdėtos. Pagal
Jungtinių Tautų Žmogiško išsivystymo indeksą ji 77 pozicijoje tarp valstybių (kas dar nežino, Lietuva yra daug
aukščiau – 41-oje vietoje). Disproporcijos tarp elito ir šalies plebėjų akivaizdžios, oﬁcialus nedarbas siekia
25%, vidaus skola – 70%. Tačiau revoliucinės situacijos galima bijoti tik
teoriškai. Elito hierarchija ir tarpusavio priklausomybė (korupcija) kol
kas tvirtai laiko šalies administraciją.
O tai didžiulė struktūra, kurioje vien
princo vardą turinčių asmenų – per
7000. Jie nesuinteresuoti monarchijos erozija.
O iš tiesų ar gali pasiūlyti ką nors
nauja… be naftos. Na, nebent kiek
laisvesnius municipalinius rinkimus.
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Arabai ne kartą naudojo naftos
ginklą prieš likusį pasaulį. Jis veikė
ne taip jau blogai, kol Vakarai neturi kuo atsakyti. Bet ar tas ginklas išties veiksmingas, jei atsisuka ir prieš
jo naudotojus? Ne paslaptis, kad JAV
ir Vakarų valstybėse karštligiškai ieškoma kitų energijos šaltinių. Feniksu
kyla branduolinė energetika, intensyvėja valdomos termobranduolinės
reakcijos tyrimai. Taigi... alternatyva
ar kokia kita reforma – negeras žodis
islamui.
Saudo Arabija – šventųjų vietų saugotoja – tarp savųjų nėra laikoma islamo lydere. Jos istorija – tai savotiško
islamo sektantizmo istorija. Dinastija
iškilo XVIII a. kaip karinga puritoniška sunitų šaka – vahabitai, – savotiški
sunizmo protestantai, paniekinę kitas
sektas ir islamo apaštalus. Vahabitai konsolidavo Arabijos pusiasalyje Saudų šalininkus ir tapo valstybės
užuomazga. Sektantinis griežtumas ir
šiandien yra savotiškas Saudų valstybės veidas. Bet tai Saudų, o ne viso islamo veidas. Vahabitai garbinami Afganistano talibų, formaliai uždrausti
Rusijoje ir kai kuriose Vidurio Azijos
šalyse. Vahabitai daugelio sąmonėje
siejami su kažkuo, kas islamui kenkia. Pranašaujama, kad būtent jie gali tapti nauja ir kartu sena islamo vienybės problema.
Didžiausias Saudų priešas ankstesniais šimtmečiais buvo Osmanų imperija ir jos remiamas Rašidų klanas.
1890 m. Rašidas pasiekė karinę pergalę prieš Saudus, ištremdamas juos
į Kuveitą, tačiau niekada jų nepadarė
tikrais turkų vasalais. XX a. pradžioje
Saudai vėl sustiprėjo. Išganymu jiems
tapo Osmanų pralaimėjimas per Pirmąjį pasaulinį karą ir galimybė kontroliuoti Meką bei Mediną. Galutinė pergalė – Abdul Azizo ir keturių
jo sūnų karaliavimas nuo 1932 m. iki
šiandienos.

Terorizmo plitimas leidžia daryti prielaidą, kad islamo pasaulis, o ir
arabai kaip šio pasaulio dalis, pradeda karą prieš Europą. Bet ar tikrai
visi arabai? Saudai – vahabitai – nenori būti laikomi remiančiais teroristus, nenori būti „blogio ašies“ valstybė. Karalius Fahdas, dar būdamas tik
princu, 1981 m. pasiūlė arabų ir Izraelio konﬂikto sureguliavimo planą, pripažįstantį žydų valstybei teisę egzistuoti. Jis taip pat prisidėjo prie Libano
pilietinio karo pabaigos, tapdamas kariaujančių tarpininku ir remdamas pinigais vadinamąjį Taifo susitarimą.
Kalbant karo prieš terorizmą aspektu, mūsų, europiečių, pasiekimai
arabų politikos dimensijoje ne tokie
jau maži. Arabų pasaulis netapo konsoliduotu Europos priešu. Didžiausia Arabų valstybė – Egiptas – vis labiau identiﬁkuoja save kaip Vakarų
Sąjungininkę, Irakas, žinia, problematiškas savaip, bet tikriausiai bus
kontroliuojamas. Alžyras su Maroku
nelinkę investuoti visko į terorizmo
perspektyvą. Geri santykiai su Europa – rimtesnis prioritetas. Tad politiniame fronte terorizmo bazė ne tokia
jau didelė. Galiausiai arabų šalys turi
pripažinti, kad per kelis dešimtmečius
neįveikė net Izraelio.
Tačiau neišvengiamai ateis diena,
kai Saudo Arabija susidurs su identiteto krize. Jauna visuomenė gali sukti „gerovės už naftą“ ir santūraus, bet
aplinkinių neterorizuojančio islamo
keliu. Tai ne pats blogiausias variantas, manytų Vakarų pasaulis su visa
skrupulinga pagarba laisvei ir žmogaus teisėms. Gal Saudo Arabija palengva taps ir antrąja Turkija.
Žinoma, galimi ir kiti variantai.
Saudo Arabija gali imtis islamo demiitarizuotojos, o gal net tikros reformuotojos vaidmens. Politologai sako:
tai įmanoma, jei dar kurį laiką užteks
naftos.
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Laiškas-atsakymas
Keistas jausmas apėmė perskaičius
šį laišką (Kavaliauskas, T., „Du šimtai brolių“, in: NŽ-A, 2005, Nr. 5): lyg
kas bandytų kėsintis į šventus tau
dalykus, išviešinti šeimos paslaptis,
nagais kapstytis po tavo prisiminimus. Pirmas įspūdis buvo labai gilus,
gal kokias dešimt minučių nervingai
žingsniais matavau savo kambarėlius klebonijoje, vėliau nurimau: na,
ir kas čia stebėtina palyginti su kitais
straipsniais apie Bažnyčią, kunigus –
nieko nauja po saule. Papasakojo žmogus, kas ant širdies guli, ir viskas,
negi pyksi, kad jam kitaip nei tau atrodo, juo labiau kad laiškas nėra kvailai
antibažnytiškas. Pamiršau jį kaip nemalonų dalyką, bet Vilniuje, užėjęs
į „Aidų“ leidyklą, prisiminiau ir nusprendžiau atrašyti. Viena „Mažosios
studijos“ bendradarbė yra pasišaipiusi iš manęs: atsirado mat ortodoksijos
žinovas; iš tiesų nesu išminties bokštas, bet kai tiek priviso meilės žinovų
(iš tiesų tik save ir save mylinčius mylintys, na, ir, aišku, Dievą, bet be Bažnyčios), tai turiu naivaus įžūlumo ginti tai, ko moko popiežius ir Katalikų
Bažnyčia.
Laiškas trykšta jausmu, ir už jausmingumą, nuoširdumą galima drąsiai
rašyti 10, o už kitus dalykus, sakysim,
gilesnį aprašomų dalykų pažinimą,
daugiau kaip penketuko neduočiau.
Galima nuvokti, kad autorius Kauno
tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje
vienerius metus mokėsi, bet ar to pakanka daryti apibendrinančias išvadas??? Seminarijos gyvenimas giliau
neatskleistas, tik nostalgiški įspūdžiai, eilinis priminimas, kaip bažnytinė sistema žlugdo jaunas daug
žadančias sielas ir žavėjimasis bažnytiniais disidentais. Mokiausi seminarijoje 1988–1993 metais, taigi minimame seminarijos aukso amžiuje.
Jau graikai sakė, kad buvo auksiniai
ir sidabriniai laikai, o dabar jie gyve354

ną geležies laikais, praeitį beveik visada linkstama idealizuoti. Žiūrėdamas
iš 12 kunigystės metų perspektyvos,
seminarijos pasiilgstu (kaip ir jaunystės), juokaudamas su seminarijos dėstytojais vis sakau: „Ką daryti, kad vėl
priimtų į seminariją?“ Laikai tikrai
buvo geri, bet tą suvoki tik jiems pasibaigus. Seminarijoje gyvenant taip
neatrodė. Juk jaunystė visada linkusi šakotis: buvau eilinis klierikas, taip
kaip, matyt, ir dauguma, svarstydavau seminarijos vadovybės sprendimus, dėstytojų mintis, klierikų elgesį
ir t. t. Ar ką nors nauja galiu tuo pasakyti? Ar to nėra visur? Apkalbėdavau ir laiške minimus jėzuitus, kaip
paslaptingiausią ordiną, juk tai, kas
paslaptinga, ir žadina smalsumą, o
tikro pažinimo nesant, tenka apkalbėti, liežuvauti, kurti įvairias istorijas.
Jaučiuosi prieš juos nusidėjęs, bet be
piktos valios, daugiau iš naivumo. Jėzuitų ordino „tamsioji“ veikla ir įtaka
seminarijos gyvenime tikrai pervertinta. Likimo ironija – kai buvo sunku, moraliai parėmė būtent to ordino kunigai... Jie visada mane žavėjo
savo mokėjimu laikyti liežuvį už dantų. Šis bruožas siektinas kiekvienam
kunigui, todėl, manau, tiksliai daug
ko nesužinosime, ir ar to reikia? Juk
minimas laiške ﬁlosofas Friedrichas
Nietzsche yra pasakęs: „Kaip norėčiau
kartą ir visiems laikams daug ko nežinoti. Išmintis nustato pažinimo ribas“
(citata apytikslė). Tiksliai nesužinosime, kokie buvo vadovybės argumentai
dėl J. V. pašalinimo, dėl to, kad J. S.
nebūtų duoti šventimai, ir dėl ko atsisakyta kun. Domininko Valenčio paslaugų. Ieškant objektyvios teisybės,
reiktų iškviesti abi puses, o ar tai pavyks padaryti? Prisimenu, kad mūsų
kursas po paskutinio skambučio padengė stalą valgykloje ir pasikvietė
neformaliam pokalbiui a. a. kun. Viktorą Butkų ir kun. Vytautą Vaičiūną
(nepamenu, kokias pareigas tuo metu
jie užėmė). Liko tik baigiamieji egza-

minai, tad buvome drąsūs ir nusprendėme atsisveikinant šiltai pabendrauti. Atsimenu, kad išdrįsome paklausti,
ką kun. Butkus mano apie „Lietuvos
Katalikų Bažnyčios kronikoje“ išdėstytus svarstymus apie jį. Jis oriai (kaip
mokėjo), bet įsitempęs atsakė, kad tie,
kurie tai rašė, neatėjo ir nepasiklausė jo, kaip viskas buvo iš tikrųjų. Nesu
informuotas apie seminarijos vadovybės motyvus, bet iš to, ką kalbėjo visi,
galiu atsijoti tam tikrus dalykus. Visų
pirma, vertinant asmenybes, reiktų
atsisakyti stabmeldystės jų atžvilgiu,
nes greitai nukrypsime į vieno populiaraus kunigo svarstymus: „Kas bus
su Lietuva po mano mirties?“ Galima
atsakyti: „Gyvuos per amžius, bus laiminga...“ Nieko baisiau nėra, kai žmogus susireikšmina, ypač dvasininkas.
Minėtiems klierikams, Dievo apdovanotiems gabumais ir tvirtumu (disidentinė praeitis), seminarijoje tikrai
buvo leista daugiau nei kitiems, nemanau, kad reiktų tai įrodinėti, bet kai
daug leista, norisi dar daugiau. Gabumai ir puikybė keistai žengia kartu.
Viena – kovoti už tam tikrus regulos
palengvinimus (galimybę vaikščioti po
vieną, bent jau Santakoje), ir visai kas
kita, kai būsimas kunigas pradeda
nesutikti su Bažnyčios mokslu. Negi
norėtume susilaukti tokios situacijos:
vienoje parapijoje pamokslininkas
skelbia, kad pragaras yra, o kitoje, –
kad Dievas vis vien viską atleis, nes
tai yra jo profesija, dar kitoje naikinamas pamaldumas Švč. Mergelei Marijai, dar kitoje nereikia eiti išpažinties,
nebent žmogų supjaustei griežinėliais,
dar kitoje... Principas: „geriau su Bažnyčia, bet be savo teologijos, negu be
Bažnyčios, bet su savo teologija“ nepopuliarus. Nenuostabu, kad seminarijos vadovybė buvo atsargi, juk vėliau
susitvarkyti su kokiais nors kurtinaičiais lengviau nei su populiariaisiais,
atidariusiais dvasinių paslaugų kalvę.
Galima ir taip paklausti, ar žmogus
ateina mokytis, ar mokyti? Kai semiNAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 7–8
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narijoje sakydavo seną lotynišką patarlę: kvailas klebonas už popiežių galingesnis, tai juokdavomės, gyvenime,
su tokiais susitikus, tenka verkti. Gaila kun. J. V., turėjo visko: ir gabumų,
ir tvirtumo, ir aistringos Dievo meilės,
bet... ta nerami siela (o gal sveikata,
gal puikybė?) pakišo koją. Jei jam bus
perduotos mano mintys, galiu pakartoti tai, ką jam sakiau į akis: „Bažnyčios laukai platūs, nereikia visų apdirbti, galima pasiimti vieną nedidelę
vagelę, o tokią tikrai galima susirasti. Grįžk, J., juk žinai, kad tave priims“. Net ir dabartinis šokiruojantis
jo gyvenimo būdas atrodo ne kaip sąmoningas pasirinkimas, o kaip eilinis
skausmingas ir neišmintingas šakojimasis. Tik prieš ką? Su ilgesiu prisimenu kun. Valentį, drąsiai sakau,
kad tik jis įkvėpė meilę Biblijai, žydams, kaip Knygos tautai. Be galo nustebau, išgirdęs, kad jis kitą pusmetį
nebedėstys..., kai pradėjo sakyti argumentus, – dar vienas šokas, pasijutau
nukritęs iš dangaus. Niekad nebuvau
iš tų, kurie seminarijoje buvo labai
gerai apie viską informuoti. Pasirodo, kad priežastis – abejotinos mintys
apie Bažnyčios mokslą. Per paskaitas
tikrai nesu to pastebėjęs, bet gal kada
nors per privačius pokalbius yra ką
nors pasakęs... Ar tai buvo vienintelis
argumentas?
Vėl bandau žiūrėti iš seminarijos
vadovybės pusės, juk išlindus į dienos
šviesą po tiekos persekiojimo metų,
staiga pradėti revoliucines reformas
neišmintinga. Mums dėstė tikrai geri
dėstytojai, tiesa, ne visi buvo mokslo
žvaigždės, bet priekaištauti jiems, kad
neišmano to, kuo užsiima, buvo ne tik
nemandagu, bet ir įžūlu (įdomu, iš
kur tų „tobulųjų“ buvo galima pririnkti?). Dabar seminarijų daugiau, ir jose
dėsto baigusieji mokslus užsieniuose,
bet ar jau visi viskuo patenkinti? Eilių prie seminarijų durų nėra, ir argumentas, daug kartų girdėtas apie
kunigystės kelio pasirinkimą – dėl
geresnio kąsnio, – tuščias, nes žmonės linkę rinktis sunkų ir mažai apmokamą verslininko, teisininko, valdininko kelią. Koks pasiaukojimas!?
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Vargu ar kas giliai medituodavo prie
porelių, besibučiuojančių Santakoje.
Primityvus celibato klausimo svarstymas, Bažnyčios argumentus vertinant
kaip „prieštaraujančius žmogaus prigimčiai“. Jei jau taip, tai krikščionybė pati prieštarauja žmogaus prigimčiai, nes įprasmina kančią, o kas gi
nori kentėti? Kristus žmoniją atpirko
ne sakydamas pamokslus ar kritikuodamas tuometį judaizmą, o mirdamas
ant kryžiaus. Su argumentais taip:
vieniems pakanka to, kas yra, kitiems
jokie argumentai nepadės. Pagaliau
niekas neverčia tapti kunigu, į seminariją stojama norint pašvęsti save
Dievui, o ne tikėjimo įrodymų ieškoti
(lyg Liudas Vasaris). Truputį nukrypsiu į šalį. Iš mons. Kazimiero Vasiliausko prisiminimų. Kai ekskunigas
Ragauskas metė kunigystę ir pradėjo važinėti su paskaitomis po Lietuvą,
skelbdamas, kad Dievo nėra, Bažnyčia apgaudinėja žmones, o jis pats pagaliau atradęs tikrąją žmogaus vertę
ginančią ideologiją, rež. Miltinis yra
pasakęs: ,,Man Ragausko teologija sutelpa į tris žodžius: man b... stojas“.
Egzaltuotai vaizduojamas ir klierikų broliškumas, tiesa, tarpusavio
meilės buvo daugiau nei kitose mokslo įstaigose, bet tą akcentuoti bučiavimusi į skruostus (!) – ypač šiais
laikais... Nedaug kas brežneviškai
laižydavosi, nebet kokie artimiau pažįstami. Kiekvienas žmogus turi artimesnių žmonių būrelį, tai natūralu,
tačiau nežinau, ar tinka tuos būrelius įvardyti kaip „frakciją“, o kambario dvasingumo nusakymas „žvakių,
smilkalų, drožinėtų angelų buvimu“
yra visiškas nesusipratimas. Kai kurie tuos smilkalus taip mėgdavo deginti, kad uždūmydavo visus koridorius (kitiems net galvą įskausdavo),
mes juos toksikomanais vadindavome. Nesutinku, kad kaime turi dirbti tik buki, todėl apgailėta kun. S. P.
„tremtis“ kaime kelia klausimą: kuo
kaimo žmonės nusikalto, kad turi matyti tik kurtinaičius? O ir kunigui reikia susipažinti su kuo įvairesne pastoracine dirva. Galima, žinoma, duotis
adoruojamam „meeenininkams“ mies-

te, bet rezultatai apgailėtini: ašaringi
dūsavimai, žavėjimasis, aikčiojimas ir
tikėjimo galas kartu su numylėto kunigo iškėlimu į kitą parapiją arba jo
mirtimi. Nė vienas iš populiariųjų neatvedė minių į Katalikų Bažnyčią, tik
visiems buvo dedamos kankinių aureolės: hierarchų persekiojimo aukos.
Apie jų skelbiamą doktriną galėtų liudyti kad ir toks atvejis: jei neklystu,
vysk. Juozas Tunaitis buvo priverstas
vienam iš valstybės vadovų, gyvenančiam antroje civilinėje santuokoje, neduoti per Mišias Komunijos, o juk tas
politikas bičiuliavosi su visais populiariaisiais! Moralas būtų toks: juk minios eina ne Kristaus mokslo priimti,
nes jei kas mokytų, kad, pavyzdžiui,
išsiskyrusiems ir sudariusiems civilinę santuoką sakramentų galima eiti
tik gyvenant visiškai susilaikant
(KBK 1650), tai ar tikrai būtų visų
numylėtas??? O gal atvirkščiai, numylėtas, nes apie tai tyli, juk susitikus su
įžymiais asmenimis visada geriau atsiduoti malonioms ir neutralioms temoms – tai juk ir yra Geroji Naujiena,
kurios pasaulis iš mūsų laukia. Ko eiti
į Katalikų Bažnyčią, jei nesi pasirengęs visko iš jos priimti (kard. J. Newmanas). Negi Bažnyčioje ateina pigių
malonių metas?
Derėtų KTKS gyvenimą Atgimimo
laikotarpiu ir pirmaisiais Nepriklausomybės metais apžvelgti plačiau ir
nuodugniau, gal abu laiškai tam paskatins.
Kun. Vygintas Čiurinskas
Kuo dėtas aš Julijonos reikaluose?
Istorinėje esė apie Kęstučio nužudymą rašoma: „Net teigiama, kad ji
(Julijona Algirdienė – E. G.) įstojusi į
vienuolyną“1. Nurodoma ne šiaip sau,
o sutratinta būgnais: „Bet kuo pagrįstas šitas mitas?“2 Nuorodoje esu nurodomas. Tačiau nieko panašaus nei
1
Baranauskienė, I., „Kas buvo Kęstučio nužudymo organizatorius?“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2005, Nr. 5, p. 185 (išn. 31 su nuoroda į Gudavičius, E., Lietuvos istorija, t. 1,
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
1999, p. 161). 2 Ibid.
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šioje vietoje, nei kitur nesu parašęs.
Autorė Inga Baranauskienė. Pavardė
viską paaiškina (man nemalonu veltis į tokius aiškinimus, bet neturiu išeities): šis dvi naujas Šiaurės Semiramides atrandantis esė žymi ir naują
(dabar jau šeimyninės rangos) etapą,
vykdant projektą įspirk Gudavičiui.
Įsisavintas ir šio projekto metodikai
būdingas rašymas to, ko nėra. Čia pasižymėjusiam Tomui Baranauskui neatsakinėju3, bet atsiveriantį naują šios
mokslinės veiklos etapą galima pailiustruoti nesenu jos pavyzdžiu.
Du tekstai:
1) „Taigi abu aktai, kurių išdavimo
vieta nurodoma Lettowia, yra glaudžiai susiję su Mindaugo karūnacija
ir turėjo būti išduoti jo karūnavimo
vietoje“ (Baranauskas, T.; Zabiela, G.,
„Mindaugo dvaras Latava“, in: Lietuvos istorijos metraštis,1997 metai, Vilnius, 1998, p. 30);
2) „Iš to seka išvada: „Taigi abu aktai…, kurių išdavimo vieta nurodoma
Lettowia, yra glaudžiai susiję su Mindaugo karūnacija ir turėjo būti išduoti jo karūnavimo vietoje“. Ši karūnavimo vieta nurodyta aprašant Sėlos
ribas ir nubrėžus atitinkamą žemėlapį. Jame aiškiai matyti, kad 1260 m.
… aktą Mindaugas išdavė Palatavio
pilaitėje, nuo 1255 m. priklausiusioje Livonijos ordinui…“ (Gudavičius,
E.; Lesmaitis, G., „Dėl Šeimyniškėlių
„Vorutos“ ir Latavos dvaro“, in: Kultūros barai, 2000, Nr. 10, p. 78).
Kaip matyti, cituojamas Baranausko tekstas žodis žodin sutampa su originalu. Vadinasi, jis toliau kalba apie
mūsų komentarą ir linksmą nuotaiką

parodantį pabaigos daugtaškį:
3. „Visiškai nesuprantamai ir nekorektiškai E. Gudavičius teigia, kad
Latava nuo 1255 m. neva buvusi Vokiečių ordinui priklausiusioje teritorijoje ir Mindaugas neva būtų turėjęs
išduoti savo 1260 m. aktą Livonijos
ordino pilyje… Visų pirma Vokiečių
ordino pusėje Latava atsiduria tik
pagal 1261 (mūsų nurodomą 1260, –
E. G., G. L.) m. Mindaugo donacinį
aktą… Antra, autentiškame 1255 m.
Mindaugo Sėlos užrašymo akte nei
Latava, nei žemės arti jos Ordinui
neužrašomos“ (Baranauskas, T., „Kur
buvo karūnuotas Mindaugas“, in: Voruta, 2003 06 05, Nr. 13 (535); interneto versija http://www.is.lt/voruta /article/php/article=35/, 2003 08 09, p. 9).
Visų pirma šiauriniame Latavos upelio krante esantis Latavos piliakalnis
atsiduria „Vokiečių ordino pusėje“ paties Baranausko pateikiamame žemėlapyje, nubrėžus tiek 1392 m., tiek
1260 (1261) m. aktų aprašomas Sėlos
ribas (pastarajame akte vistiek išlieka
pietiniame šio ploto „smaigalyje“ (Baranauskas, T.; Zabiela, G., op. cit., p.
33). Antra: „Tačiau svarbu atkreipti
dėmesį…, kad abu aprašymai beveik
visur išvesdami gerokai besiskiriančias ribas, sutaria dėl atkarpos, einančios būtent per Latavą. Tai rodo,
kad Latava XIV a. pabaigoje vis dar
buvo gerai žinomas punktas ir niekas
neabejojo, kad pro ją ėjo Sėlos siena“
(Ibid., p. 34). Pasirodo, Baranauskas
surado dvi Sėlas. Kurios žemės buvo
neužrašomos, o kurios Sėlos siena ėjo
pro vis dar gerai žinomą punktą Palatavį, palieku aiškintis jam pačiam.

Žr. 4 nuor.
4
Žr. Gudavičius, E., „Lietuviai barzdočiai
dūmoja“, in: Kultūros barai, 2002, Nr. 8–9,

p. 26. Ši nuoroda veikiausiai sukels ugnikalnio (Nr. 5) išminties protrūkį, bet niekaip neišeina neatsidėkoti už dėmesį.

3
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Juk vis dėlto ne šiaip sau nurodžiau
tų aiškiaregių nomenklatūrą, su kuria nematau reikalo terliotis.
O Baranauskienę reikia pasveikinti gerai įsisavinus šios nomenklatūros
metodiką. Įvertindamas jos sugebėjimus, įtraukiu į šią garbingą draugiją4 ir ją. Taip atnaujintas sąrašas (su
atitinkamais numeriais) atrodo:
1) Viktoras Alekna;
2) Tomas Baranauskas;
3) Nadija Neporožnia;
4) Paulius Normantas II;
5) Vladas Terleckas;
6) Daiva Vaitkevičienė;
7) Inga Baranauskienė.
Edvardas Gudavičius
Dar kartą dėl antkapio
Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Ypač susidomėjęs perskaičiau p. Mindaugo Paknio straipsnį apie paslaptingąjį paminklą Vilniaus Šv. Petro ir
Pauliaus bažnyčioje. Man atėjo galvon
viena smulkmena, kadaise užrašyta
lietuvių tapytojo Vincento Smakausko jo „1822 m. Trakų atsiminimuose“,
paskelbta Józefo Ignaco Kraszewskio
Athenaeum (1841, t. 5, p. 159):
„Dar prieš dvylika metų (t. y. apie
1829 m., nes Smakauskas rašė
1841 m. pradžioje, – Ł. S.-S.) mačiau
kaip Šv. Petro kapinėse zakristijonas
galando peilį į puikiausio darbo marmurinės ﬁgūros liemenį, kaip galėjau
spręsti, vaizduojančios ką nors iš šios
bažnyčios fundatorių giminės“.
Pagarbiai,
Łukasz Smok-Smokowski
Krokuva, Podzamcze,
2005 m. liepos 23 d.
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ATSILIEPIMAI
Dariaus Barono straipsnis „Demonų
grimasos lietuvių pagonybėje“ (NŽ-A,
2005, Nr. 5) buvo paskelbtas ir www.
bernardinai.lt. Publikuojame keletą
atsiliepimų.
vidule:
Kai kas nors prievarta perša savo
nuomonę ar požiūrį, man visada nemalonu. Iš tikrųjų mūsų neobaltai
apie pagonybės laikus turi mažai informacijos ir papročius kuria patys.
Bet autoriaus tonas yra itin agresyvus. Ir gerbiamam Dariui Baronui
norėčiau pasakyti, kad ir vienuoliai,
svarstantys, ar galima krikštyti kinokefalus, ir šv. Adalberto Vaitiekaus
atėjimas skelbti Dievo tiesos buvo
prievarta. Visi žinome, kokiais žiauriais būdais buvo peršama krikščionybė. Nesakau, kad krikščionybė savaime yra blogybė. Tikriausiai Lietuvai
būtų buvę naudingiau anksčiau pasikrikštyti ir kultūrine, ir politine, ir
ekonomine prasme. Bet ponai kronikininkai kažin kodėl neaprašė, ką išdarinėjo Dievo tiesos nešėjai, atėję į
svetimą kraštą. Taigi, manau, apie
vienos ar kitos tautos ar genties žiaurumus neverta kalbėti – buvo kiti laikai. O šiaip jau visiems mums norėčiau palinkėti daugiau tolerancijos.
Barono grimasos:
Gerbiamasis autoriau, panašu, kad
jei jau nusprendėte kategoriškai išreikšti tam tikrą poziciją, jums visos
priemonės geros. Nesiskaitote su elementariais dalykais – kad kronikas
rašė viena iš „kariaujančių“ pusių,
taigi neobjektyviai, todėl reikia žiūrėti kritiškai; žiaurumas Viduramžiais apskritai buvo dalykas įprastas
visose gyvenimo sferose (žiūrint iš dabarties pozicijų, „apsiginklavus“ žmogaus teisėmis ir laisvėmis), o jei dar
prisimintume inkvizicijos metodus ir
priemones (girdėjau, kad eksponuoja
Trakuose „įrangą“ – nuvažiuokite, pasižiūrėkite, tai Vaitiekaus širdies perNAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 7–8

vėrimas ir galvos nupjovimas lavonui
ims atrodyti tiesiog humaniškai)... Ir
iš viso, kai liejasi tokia tulžis, objektyvumui, diskusijoms vietos nėra.
Neringa:
Netolerancija kyla iš nepažinimo.
Anksčiau krikštydavo kūdikius todėl,
kad vaikų mirtingumas būdavo didelis, dabar krikštas yra tarsi tėvų dovana vaikui, tikintis, kad jis puoselės jų
perduotas vertybes. Mano tėvai manęs nepakrikštijo suteikdami laisvę
pačiai apsispręsti. Nors esu išklausiusi nemažai paskaitų Religijos studijų
centre, su kun. Saulaičiu analizavusi
popiežių enciklikas, supratau tik viena: tikėjimas – malonė. Arba paliečia, arba ne. Todėl man taip ir liko paslaptis tas posakis: „Nesu vertas, kad
ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį,
ir mano siela pasveiks“. Aš, kaip tikra pagonė, turiu kitus dievus, Praamžių, Ladą ir Lelą, Laimą ir Gabiją... Bet retsykiais pasimeldžiu už tai,
kad mano draugams, kurie yra širdyje krikščionys, jų Dievas būtų maloningas. Nes gerbiu svetimą kultūrą ir
manau, kad jei 2000 metų krikščionybė išsilaikė, vadinasi, turi prasmę.
tyui:
Iš tiesų gal kiek piktokas rašinėlis,
bet, kita vertus, vos ne smagu matyti
lietuviškų niueidžininkų siutą. Ar nepagalvojote, kad straipsnio autorius
nieko kito nesiekė, kaip tik „užminti
ant nuospaudos“ mūsų pseudopagoniškų kliedesių skelbėjams. Jei taip, tai
jam tikrai pavyko. Gal kas atsibus.
Aurimas Juozaitis:
Keistas straipsnis... Nors esu katalikas ir esu įsitikinęs, kad krikščionybė savo brandumu nėra lygintina
su pagonybe, bet p. Barono straipsnio tonas kelia abejonių dėl autoriaus
krikščioniškų tiesų suvokimo. Labai
gerbiu žmones, turinčius tvirtus įsitikinimus, bet tvirti įsitikinimai nieko

bendra neturi su pykčiu. Tada net ir
neginčytini argumentai skamba silpniau, o ką ir kalbėti apie ginčytinus.
Linkiu autoriui nuolankesnio tono,
dažnesnių klausimų sau ir skaitytojams. Bet gal provokuojantis tonas
buvo pasirinktas norint sukelti atsiliepimų srautą? Patikrinti puslapio
skaitytojus. Ką gi, autoriui tai pavyko,
nes nerašau komentarų, o štai šįkart
neišlaikiau. Bet ne tik dėl šio straipsnio parašiau. Visada mane trikdė, o
šiandien ypač palietė (net nuliūdino),
kad komentuotojai, kurių tonas tikrai
nuosaikesnis, bijo patys savęs ir kitų
(gal autoriaus?)! Ką turiu galvoj? Ogi
klausimą: ponios ir ponai, kada gi pagaliau pabaigsime anonimiškai rašę?
Ko jūs bijote? Kodėl nepasirašote savo
komentarų? Kalbate apie toleranciją,
apie ksenofobijos įveikimą, bet bijote
pasakyti, kieno tai nuomonė. Liūdna...
ir tiek. Norisi palinkėti, kad www.bernardinai.lt tikrai taptų kitokiu puslapiu, kad matytume ne tik straipsnių
autorių pavardes, bet ir juos komentuojančių žmonių pavardes. Manau,
tai ne forma, o daug daugiau. Pagalvokime apie tai.
Emilis:
Nieko baisaus šiame straipsnyje nematau. Autorius tiesiog naudoja
pakankamai ironijos, kurios liaudis
nesugeba virškinti. Vietomis gal perlenkiama lazda, bet iš apsiputojusių
komentatorių matyti, kad labai jau
taikli ta ironija... Gerbiami komentuotojai! Meskit jūs lauk tuos savo kompleksus dėl labai gerų protėvių. Kokie
buvo, tokie buvo, ką jau čia padarysi.
Geriau patys žiūrėkime, kad perimtume tik gerąsias savybes iš jų, o ne
blogąsias. Tolerancijos mėgėjams siūlau pasiskaityti Bibliją (tiek ST, tiek
NT) ir pabandyti surasti vietų, kur
apie stabų garbintojus kalbama švelniau nei šiame straipsnyje... Įdomu,
ar daug rasit.
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Aistis, Jonas, Užgesę chimeros akys,
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, 76 p. + CD.
Šiuokart Valstybinę literatūros premiją Aisčiui pelnęs bei poeto pirmą
kūrybos etapą užsklendęs rinkinys
pateikiamas su CD su poeto įskaitytais eilėraščiais. Taigi skaitytojas turi
ne tik puikią progą virsti klausytoju,
bet ir įsiklausyti, užčiuopti autoriaus
intenciją, autoriaus ryškinamus kulminacinius taškus. Kita vertus, Aisčio skaitymas galėtų būti pavyzdys
ne vienam mokykliškam skaitovui –
gal tada rečiau scenoje matytume eilėraštį virstant komedijos nuotrupa.
Rima Malickaitė
Ambrazaitytė, Nijolė, Virš mūsų
poliarinė pašvaistė: atsiminimai, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, 279 p.
Ši atsiminimų knyga – tai grakštūs literatūriniai etiudai, kurių herojais tapo senelis su senele, sušalusios
bulvytės, kedrų riešutėliai, poliarinės
žvaigždės, nencai, evenkai, liliputų
cirkas, banditai, karvutė Suzuki, Jenisiejus, Igarka, Raitininkai, siuntinys iš Kanados ir kiti artimesni bei
tolimesni daiktai, sušildyta autorės
plunksna iškrapštyti iš ledynais užsiklojusio Sibiro peizažo. O ir mokslo
populiarinimo vaizdeliai apie Šiaurės
užkariavimą, įterpti į speigu alsuojantį tekstą, – tarsi amžiais sušalę senovės žmonių beprotiškų žygių ir smalsumo liudytojai. Kitaip tariant, ši
knyga – tai gražus tundros divertismentas, autorės atliktas con amore.
Eligijus Raila
Di Falco, Jean-Michel; Beigbeder, Frédéric, Aš tikiu – aš irgi ne:
vyskupo ir netikinčiojo dialogas, iš
prancūzų k. vertė Dovilė Kėdikaitė,
Vilnius: Tyto alba, 2005, 222 [2] p.
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Ką reiškia būti tikinčiu vs netikinčiu religiją praradusioje visuomenėje?
Apie tai pokalbių (2001–2004 m.) cikle svarsto rašytojas libertaras ir katalikų vyskupas. Diskutuojama atvirai
ir kritiškai, nebažnytine kalba, šaržuojant žiniasklaidos požiūrį į religiją.
Kita vertus, nuoširdus rūpestis dėl šių
dienų tikėjimo krizės čia suplaktas su
šou elementais (pvz., užaštrinant simpatiško kunigo ar rašytojo maištautojo įvaizdį). Regis, prancūzai geba žaisti intelektualinius žaidimus. Ir juos
versti intriguojančia savireklama.
Dalia Zabielaitė
Estés, Clarissa Pinkola, Bėgančios su vilkais: laukinės Moters archetipas mituose ir pasakose, iš anglų k.
vertė Lina Būgienė, Vilnius: Alma littera, 2005, 680 p., 3000 egz.
Vos susilaikau neperrašęs knygos
ištisai. Knygos apie Laukinę Moterį –
t. y. „Kiekvienoje moteryje slypi[nčią]
galing[ą] jėg[ą], pasižymin[čią] tobulais instinktais, kūrybos aistra ir nesenstančia išmintim“. Tačiau, perspėjama, ši neįkainojama dinozaurų (?)
rūšis grėsmingai nyksta. Norėdama ją
atgaivinti, autorė ir „pateikia gausybę
įvairių kultūrų mitų, pasakų bei istorijų, kurių daugelį pati paveldėjo iš savo
šeimos“. Viliuosi, kad tuos ~50 Lt, kuriuos kainuoja vos ne 700 kg, atleiskit,
puslapių smegenų pudros, pagamintos iš Gimbutienės, Jungo ir Castanedos, potencialūs skaitytojai sugebės
naudingiau išleisti kam nors kitam.
Teoﬁlis Lukoševičius
Kerbelytė, Bronislava, Liaudies
pasakos prasmė, trečia papildyta laida, Vilnius: Presvika, 2005, 100 p.
Žinomos folkloristės pati save anotuojanti knyga, liudijanti, kad „pasakų naivokas turinys ir patraukli forma slepia ilgaamžę žmonių išmintį“.

O ji, pasirodo, tokia: „Pasakų herojus
gauna stebuklingą žiedą, kurį pasukiojus ar patrynus atsiranda padėjėjų. [...] Sprendžiant iš pasakų, pirminė
žiedo paskirtis ne magiška, o grynai
praktinė. Kadangi žmonės ne iš karto išmoko atpažinti kitus žmones iš
veido, eisenos ir kitokių jų išorinių
bruožų, reikėjo atpažinimo ženklų. Tą
funkciją atliko žiedai“ (p. 93). Nesijuokime. Iš tikrųjų tik tai ir gali paaiškinti Lietuvos politinių rinkimų jovalą – visi jie mums „vieno veido“.
Pranas Vildžiūnas
Kiškūnė, Laimė; Pociūtė, Rima,
Gimdymas ir gimimas: Šiandieninės
patirtys pribuvėjystės istorijos kontekste, Vilnius: Dialogo kultūros institutas, 2005, 312 p., iliustr., 2000 egz.
Neagresyviai feministinis veikalas,
kurio neišeina pavadinti kitaip, kaip
tik kultūranatominiu. Čia yra vertingų
paskutiniųjų, apie 1994 m. fotografuotų, šimtamečių pribuvėjų nuotraukų,
įdomių pokalbių, tačiau visa tai užgožia idiliška, lyg iš Didžiosios Deivės
epochos atkeliavusios pribuvėjos vizija,
o tekstą periodiškai „pagardinančios“
gimstančių vaikų, kerpamų virkštelių
ir siuvamų epizotominių žaizdų nuotraukos tikrai ne vieną skaitytoją privers pasijusti lyg per prievartą gimdyme dalyvaujančiu „tėveliu“.
Teoﬁlis Lukoševičius
Le Roy Ladurie, Emmanuel, Oksitanijos kaimas Montaju: 1294–1324
metai, iš prancūzų k. vertė Liucija Baranauskaitė ir Virginijus Baranauskas, Vilnius: Algimantas / ALK, 2005,
454 p., 1500 egz.
Džiugu, kad visų peikiamai inkvizicijai rūpėjo ne vien bausmės, bet ir
baudžiamųjų sielos. XIV a. pradžioje
būsimasis popiežius Benediktas XII
taip uoliai stengėsi rekonstruoti ere-
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zijos, užkrėtusios mažą Pietų Prancūzijos bendruomenę, genealogiją, kad
tardomiesiems teko pasakoti apie
viską, apie pačius akivaizdžiausius
kasdienybės faktus, iš kurių pamažu
kaupėsi religinio nepaklusnumo debesys. Kinematograﬁne leksika galima
teigti, jog istorikui pakako tik permontuoti gausią tarnybiniam naudojimui skirtą ﬁlmavimo medžiagą tam,
kad sukurtų puikią dokumentinę apysaką apie paprastų viduramžiečių gyvenimą. Montažas įspūdingas, tačiau
labiau turime būti dėkingi tikrajam
scenaristui – inkvizitoriui, kurio bažnytinis interesas laimingai sutapo su
moksliniu interesu plėtoti mikroistorinį praeities tyrimų žanrą.
Artūras Vasiliauskas
Lietuvos himnas, sud. Gintautas
Česnys, Birutė Kulnytė, Romas
Treidenis, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, 96 p., 2000 egz.
Knygos pagrindinis veikėjas – Lietuvos himnas, liaudies švelniai vadinamas „Tautiška giesme“. Gimė
1898 m. pabaigos „Varpe“. Tėvas –
daktaras Vincas Kudirka, motina –
nežinoma. Turi susenusį 107 metų
kūną, beribę sielą ir muzikalią dvasią.
Visa jo ligos ir gyvenimo istorija sudėta šion knygon, kurią surašė aštuoni
įvairaus rango autoriai, į mus prabildami: „Lietuva, Tėvyne mūsų“!
Pal. Drač.
Naudon, Paul, Masonai. Kas tai?,
iš prancūzų k. vertė Inga Litvinavičienė ir Vilius Litvinavičius, Vilnius:
Alma littera, 2005, 200 p., 1500 egz.
Geltonosios literatūros šia tema jūroje maloniai nustebina blaiviai parašyta knyga. Daugiausia dėmesio joje
skiriama ne politinei, o ezoterinei ir
istorinei paradoksaliai Apšvietos, dažniausiai laikomos proto primatą iškėlusiu ir „dvasią“ neigusiu laikotarpiu,
pagimdyto judėjimo pusei. Tai išties
masoniška knyga: supažindinanti
taip, kad nepažintum. Eilinis, plačiau
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fenomenu nesidomėjęs skaitytojas tikrai nesupras, kokios gi tos masonų
propaguotos idėjos, ir neatpažins, kad
dauguma jų jau seniai įgyvendintos.
Pranas Vildžiūnas
Merleau-Ponty, Maurice, Akis
ir dvasia, iš prancūzų k. vertė Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos,
2005, 115 p., iliustr.
Didžiųjų Europos fenomenologų darbai Lietuvą pasiekia gerokai vėluodami. Ne išimtis ir šis prieš 45-erius
metus sukurtas Merleau-Ponty tekstelis, – pirmas lietuviškai. Kritikuodamas dekartišką dualizmą, ﬁlosoﬁnę
savo mintį iliustruodamas moderniojo
meno (Paulio Cézanne’o, Henri Matisse’o ir kt.) darbais, autorius apmąsto
žmogaus regėjimo ir daiktų regimumo
slėpinį. Originali tapybos teorijos ir fenomenologijos sąsaja vis dar trauks
dailininkų ar ﬁlosofų dėmesį, o kitus
mokys prasmingai skaityti moderniosios dailės kalbą.
Dalia Zabielaitė
Murakami, Haruki, Norvegų giria,
iš anglų k. vertė Jūratė Nauronaitė,
Vilnius: Baltos lankos, 2005, 464 p.
Skaitant naujausią lietuvių kalba išleistą Harukio Murakamio knygą, niekaip neapleidžia mintis, kad tai daugybę kartų skaityta ir girdėta, kaip kad
daugybę kartų yra girdėta The Beatles
daina. Šio gana solidžios apimties romano pagrindinio herojaus kalba primena Remarque’ą, poelgiai – Salingerio herojus, o veiksmo laukas svyruoja
tarp „Kelyje“ ir „Skrydžio virš gegutės
lizdo“. Prisimenant reklaminį šūkį, galima pasakyti taip – tinka ir vyrams,
bet subalansuotas moterims.
Giedrius Kšivickas
Pamuk, Orhan, Juodoji knyga, iš
turkų k. vertė Galina Miškinienė, Vilnius: Tyto alba, 2005, 500 p.
Didžiulis romanas, naudingas suprasti, kad turkai jau alsuoja mums

į pakaušį. Turkiškai rašantis turkas
mums pateikia profesionaliai suręstą
europietišką romaną su visomis modernaus kūrinio savybėmis: raﬁnuotai
vaizduojamomis tapatybės krizėmis ir
paieškomis, egzotikos ir mitologijos
ataudais, laiko ir erdvės žaidimais.
Atsisukti bijau: o jei pamatysiu turką
su turbanu ir jataganu?
Jonas Naujokas
Vernette, Jean, Reinkarnacija. Ar
mes gyvename daug kartų?, iš italų k.
vertė Rasa Paleckytė, Vilnius: Katalikų
pasaulio leidiniai, 2005, 32 p., 2500 egz.
Laukta, tačiau visiškai nenusisekusi
garsiojo naujųjų religinių judėjimų tyrinėtojo Massimo Introvigne kolegos
knyga, kurios tikslas – išanalizuoti ir
pozityviąja prasme dekonstruoti vieną
kertinių ir destruktyviausiai Vakarų
dvasingumą veikiančių New Age pasaulėžiūros akmenų. Deja, akivaizdu, kad
autorius visiškai nesupranta ne tik rytietiškos reinkarnacijos doktrinos, bet ir
vakarietiškų ﬁlosoﬁnių metempsichozės svarstymų. Knygoje tiek klaidingos
informacijos ir taip viskas permaišyta,
kad tūlam skaitytojui gali sukelti tik
vieną, manding, priešingą knygos tikslui, mintį: „kokia ji vis dėlto puiki!“ Atrodo, rimtų kovotojų su pseudodvasingumu trūksta ne tik Lietuvoje...
Monguš Kenin-lopsan
Žemaitis, Vincentas, Etikos žodynas, Vilnius: Rosma, 2005, 356 p.
Jei tokia knyga būtų pasirodžiusi
1980-ais, pirkėjai dėl jos būtų kovęsi
ne menkiau kaip dėl majonezo ir žirnelių. Šiandien, laisvoje šalyje, kiekvienam valia rašyt ir leist ką nori. Bet
valia ir pasakyti, kad bejėgiškesnio
darbo etikos klausimais neteko matyti per visą nepriklausomybės istoriją.
Jei kas suabejotų – užėjęs į knygyną
tepasiskaito, kas žodyne rašoma apie
gyvenimo tikslą, Jėzų Kristų, krikščioniškąją etiką. Majonezas geriau.
Jonas Naujokas
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Vasarinės meilės lyrika tarp Rytų ir Vakarų
PALEMONAS DRAČIULA

I
paklausyk mylimoji ne sninga
tiktai šerias toli angelai
virš gėlės viršum knygos gal tinko
gabalėlis kurį per vėlai
pastebėjai nukrito gal plaukia
debesų sinagoga balta
gal bučiuojas kaliausės palaukėj
užsikimšusios burnas vata
gal žvaigždynai vaikelį suvysto
o žvėris neužuos valandų
kai daiktai vėl subėga į įsčias
nepalikę poetams pėdų

II
atleiski man, žavi mergaite,
su vakaro pilka suknia
už tai, kad mes žvaigždes išbaidėm,
kai šios žiemojo kamine
atleisk už tunelio žibintą
ir garvežį, kurį kadais
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įstūmiau tau į uosio spintą,
bet tu, mergaite, neradai

III

tik liko apmusiję bėgiai
nuo tavo durų lig dangaus,
girdėjai, kaip apuokas rėkia,
tačiau – nei stribo, nei žmogaus
ir mums lietus sutrimitavo,
ir tiltas plakėsi ugnim,
išgerk vidurnakčio kakavą,
žavi mergaite, su manim
jau spanguolė danguj
išbrėkšta,
ir liejas patalas vynu –
atleisk, mergaite,
margu kėkštu
aš į pasaulį išeinu.

Trūbajatai
Naujausi Omaro Kalmaro vertimai
1
Regėjau priekalnėj laukinę žydint
rožę,
Apsiaustu purpuro krituolį jautį
gožiant.
Ir mus mirtis kvepėdama žiedais
sutinka,
O pasilieka vien tik pelenai ir
suodžiai.

2
Rubino gėriau vyną ir kimšau avieną,
Apsvaigusią gražuolę priglobiau ne
vieną.
Alachas didis! Išmintinga Jo kantrybė –
Kaip ryto spinduliai, susmingantys į
veną.

Parinko
ir iš įvairių kalbų
vertė
Palemonas Dračiula
Iš tiesų... juokinga...

Iš Rytų kalbos vertė
Palemonas Dračiula
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