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Gyvybės medis. Ramūno Virkučio nuotrauka

Gyvybės medis
UNESCO būstinėje, Paryžiuje, 2008 m. birželio 9-13 dienomis

veikė paroda „Gyvybės medis. Lietuvių Kryždirbystė ir kryžių
simbolika”. Ji buvo surengta bendromis Lietuvos nuolatinės ats-

tovybės prie UNESCO, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Nacionalinės
UNESCO komisijos pastangomis su LR Užsienio reikalų ministerijos,
LR Kultūros rėmimo fondo ir Lietuvos liaudies kultūros centro parama.
Parodą įspūdingai apipavidalino UAB „Ekspobalta”. Tai dailininko di-
zainerio Sauliaus Valiaus ir jo jaunesniųjų kolegų Justo Dudėno bei
Andriaus Ciplijausko nuopelnas.

Formų įvairove pasižymintys lietuviški kryžiai tarsi peržengia ma-
žosios architektūros paminklų statusą, įgydami gyvybės per žmonių
tikėjimus, su jais susijusias apeigas, papročius. Senose, Didįjį Penk-
tadienį, Kristaus Nukryžiavimo dieną giedamose „kantičkose“ skam-

bantis kreipinys: „Saldus medi gyvenimo, paslaptie atpirkimo“ at-
kartoja per atpirkimą Gyvybės medžiu tapusį kryžiaus įvaizdį. Kai
kurie tyrinėtojai krikščioniško kryžiaus ornamentikoje įžvelgia archa-
iškų mitologinio Gyvybės medžio motyvų.

Parodoje buvo siekiama perteikti interaktyvų, individo, taip pat
ir bendruomenės santykį su kryžiumi – stebinantį gyvybingumu,
emocionalumu, kuris savitu būdu praplečia krikščioniškojo kryžiaus
kaip Dievo meilės, kančios, mirties ir prisikėlimo įvaizdžio simboliką.
Nuostabą kelia atradimas, jog nėra jokio tabu, jokios temos, kurios
lietuvis nebūtų išdrįsęs „atnešti prie kryžiaus“.

Su kryžiumi susiję papročiai apima visą žmogaus gyvenimo ciklą
nuo gimimo iki mirties, prašant globos, apsaugos ir malonių, dėko-
jant, dirbant, mylint, džiaugiantis ir patiriant sielvartą. Žemiški, kas-
dieniai ūkio, šeimyniniai ir slapti širdies reikalai buvo patikimi kryžiui
ir koplytėlėms, koplytstulpiuose „apgyvendintiems“ šventiesiems,
drauge su kaimo bendruomene gyvenantiems savo gyvenimus.

Asta Dirmaitė
Rūta Ambrasūnienė

Sveikiname „Draugą“ su 99-ąja gimimo diena –
liepos 12-ąja. Linkime jam sėkmingai sulaukti 100
metų jubiliejaus – atsigavusiam, atsinaujinusiam,
pasipuošusiam nauju modernišku apdaru, prisodrin-
tam gilaus, intelektualaus, patriotiško ir krikščioniško
turinio.

Kultūrinio priedo kūrėjai:
redaktorė Aldona Žemaitytė,

meninis redaktorius Jonas Kuprys



ir rankų darbas – vieno-
je vietoje, viename laike,
lyg nebuvę šimtmečių.
Įsikirto ir tokia mintis,
kad apskritai nėra ryš-
kesnės K. Donelaičio
poetinės mokyklos, o po-
ezija krypsta kita link-

me, veržiasi iš uždaros erdvės tradicijų. Apima
noras ne almėti su laiku ir įvykiais, pagyventi pa-
gal laikrodį, kuris eina atgal. Ne, neturėjau pre-
tenzijų įsikomponuoti į hegzametrą, apsirėdyti
būru, prisišaudyti varnų, bet rūpėjo ta šiurkštesnė
faktūra... O jos pats gyvenimas miestelyje nešykš-
tėjo. Pamažu pradėjo dėliotis struktūra: iš pradžių
maniau, kad tai bus ciklas, paskui tema įsuko,
pradėjau matyti knygą, – matyti ją kaip vieną ei-

lėraštį. Ir sukau savo laikrodį atgal...
O vėliau ėmiau vytis globalizaciją. Pamąsčiau:

jau buvome vienoje mažoje globalizacijoje, prievar-
tinėje, nepatrauklioje, uždaroje. Naujoji – pa-
traukli, ko gero, dar pavojingesnė tavo kalbai, kul-
tūrai, nes turi ką pasiūlyti mainais. Tada kyla
mintis: o kada mes prarandame daugiau savitu-
mo? Ar tada, kai ginamės nuo prievartos ir išgyve-
name sunkų dvasinį, materialinį ar kitokį laiką, ar
tada, kai lendame į vartotojų visuomenę ir išorėje
gyvename gerai, suvokdami, kad teks prarasti dalį
savitumo. Nostalgijos anai sistemai nejaučiu, joje
sovietmečiu per penkiasdešimt tautų su savo kal-
bom ir mažom kultūrėlėm išnyko. Mes išgyveno-
me. Priartėjo pasaulis su fiestomis ir tragedijomis
nešinas nekvestionuojama vertybe – laisve. Kai
gauni, turi atiduoti. Norėtųsi, kad procesas vyktų
adekvačiai. Kad mokėtume rinktis. Ar būtina to
išmokti? Knygoje „NUO do IKI do” tarp kitų klau-
simų yra ir šis. O gal viskas paprasčiau? Kažkur
skaičiau, kad viena kosminė valanda trunka sep-
tyniasdešimt dvejus su trupučiu metų. Kosmine
prasme, žmogaus gyvenimas – kaip vienadienio
drugelio. Štai ir skrydis: do – veiksmas pirmasis –
riksmas, do – iškvėpimas – paskutinis. Nuo vieno
iki kito do – žaidimas visa kuo. Neišskiriant reto-
rinio klausimo – kodėl mes taip nemokame žaisti.
Arba: kaip mes išmokome taip gražiai žaisti. Ne-
žinau, ar knygoje bent į vieną iš tų klausimų at-
sakiau. Šįkart neskaidžiau knygos į skyrius, net
nuo publikuotų eilėraščių nuėmiau pavadinimus,
tariuosi, kad taip akcentuoju, jog tai vienas ištisas
eilėraštis.

– Taip, jie vienas kitą paremia, būtinas kon-
tekstas, tada eilėraščiai ima šnekėtis tarp savęs. Man
pasirodė, kad „Miesteliai.lt” skirti vienam skaitytojų
ratui, juose save kiek varžei, vengei liesti platesnius
kontekstus, o „NUO do IKI do” iš karto perėjai prie
plačių kultūrinių, politinių, intelektualinių aliuzijų.
Nesakyčiau, kad laikai, erdvės toje knygoje maišosi,
greičiau jie vienas su kitu sukimba, sueina...

– Ateina į vieną kosminę valandą...

– Nes laikas yra labai keistas daiktas, nežinia, ar
jis apskritai egzistuoja, o gal viskas egzistuoja vienu
metu, tik mūsų protas visa tai išskaido ir įvardija pa-
gal savo išmanymą. Naujausioje knygoje pradėjai
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– „NUO do IKI do” – aštuntoji tavo knyga. Man
atrodo, kad iki „Miestelių.lt” leidai daugiau eilėraš-
čių rinkinius, o „Miesteliuose” ir naujausioje knygoje
lyg ir pasikeitė rašymo metodas – pradėjai rašyti ne
tiek rinkinius, kiek knygas. Kas tam turėjo įtakos?

– Iš tiesų taip. Visos ankstesnės knygos su-
rinktos iš parašytų eilėraščių, o „Miestelius” ra-
šiau kaip vientisą knygą. Esu atviras atsitiktinu-
mams. Ir jie mane vis lydi. Tarkime, knyga apie
Ričardą Mikutavičių, kelias į „Nemuno” redakci-
ją, persikėlimas gyventi iš Kauno į Vilkiją. Kita
vertus, kai tų atsitiktinumų daug, net pats imi įti-
kėti, kad tau lemtas toks stilius. Taigi Vilkija, ga-
nėtinai šiltas 1999 m. lapkritis, radijas, televizija,
spauda šneka apie virsmą – XXI amžių, kuriame
viskas labai keisis, namus su visais žmonėmis, jų
protais, emocijomis, net buitimi užvers naujos
technologijos, apipilsiančios skalsa ir patogumais,
trumpai tariant – nauja gyvenimo kokybe. Gali-
ma buvo įtikėti, kad Lietuva nuo savo paviršiaus
nusišluos kaimus ir miestelius su visais ridikė-
liais ir vištomis ir taps kokiu vienu moderniu
miestu, gal Tokiju. Iš televizijos ekrano gurkšte-
lėjęs eilinę dozę optimistinio rytojaus, išėjau lauk
parūkyti. Tylu, ramu, pešu dūmą, ir staiga kaž-
koks triukšmas danguje. Ogi nuo Užnemunės,
nuo Šakių rajono, už kurio jau – Karaliaučiaus že-
mės, skrenda didžiulė varnų paklodė. Joje jokių
properšų – taip tankiai sumušta! Vaizduotei – sma-
gumėlis, mintyse audžiasi pasakos su raganomis,
o tas varnų karkimas net šiurpina. Kelios minu-
tės, ir vėl – po antskrydžio lyg mistiška – tyla... Ir
pasisuk taip, grįžęs į kambarį pasiimu kažkokį
leidinuką, o jame – rašinys apie gamtą, kuriame
teigiama, kad varnai gyvena per 300 metų ir gal-
būt šiandien dar yra išlikę mačiusiųjų Kristijoną
Donelaitį. Kaip koks šišas apėmė – o kas, jei toje
juodoje paklodėje buvo išperėtasis Tolminkiemy-
je? Paradoksas – kambaryje iš kompiuterio sklin-
danti muzika – mūsų klasiko sumeistrauto piani-
no ar fortepijono garsai. Naujausios technologijos

Nuo Donelaičio varnų iki kosminės valandos

Donaldas Kajokas.

Viktoras Rudžianskas. Zenono Baltrušio nuotraukos

Šių metų Poezijos pavasario laureatu už eilėraščių rinkinį ,,NUO
do IKI do” išrinktas ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus
sodelyje vainikuotas poetas Viktoras RUDŽIANSKAS. ,,Nemuno”
redakcijos svetainėje laureatą kalbino jo kolega Donaldas KAJO-
KAS.

Nukelta į 3 psl.



D R A U G O Õ E Õ T A D I E N I N I S P R I E D A S2008 LIEPOS 12 d. 3

Viktoras Rudžianskas

Poetas, žurnalistas. Gimęs 1957 m. lapkričio 25 d.
Čekiškėje, Kauno r., baigė Marijampolės pedagoginę
mokyklą ir VU Kauno vakarinį fakultetą. Dirbo

mokytoju, redagavo šaulių leidinį Trimitas, dirbo laikraščio
Ūkininko patarėjas redakcijoje. Nuo 2004 m. kultūros ir
meno savaitraščio Nemunas vyr. redaktorius. Išleido
septynias poezijos knygas. Lietuvos rašytojų ir Žurnalistų
sąjungų narys.

2002 m. Poezijos pavasario metu apdovanotas
Salomėjos Nėries prizu. 2004 m. pelnė Kauno meno
kūrėjų asociacijos premiją už pokalbių ir esė knygą apie
kunigą ir poetą Ričardą Mikutavičių Gyvenęs ir mūsų
gyvenimus. Tais pačiais metais už šią knygą gavo ir
Lietuvos žurnalistų sąjungos Vytauto Gedgaudo premiją.
2004 m. – LŽS rašinių konkurso „Kultūros versmėse”
laureatas.

2008 m. tapo Poezijos pavasario laureatu už poezijos
rinkinį „NUO do IKI do”.

– Kokia Jūsų nuomonė apie Lietuvos ir lietuvių kultūrą? Ar ji pa-
kankamai gyvybinga, kad atsilaikytų prieš jos krantus ardančią kosmo-
politinę kultūrą, apsemiančią vis daugiau pasaulio?

– Kaip katalikas, tikiu kiekvieno Dievo tvarinio būtinybe, kaip
lietuvis, niekada negalėsiu užmiršti, kad per sovietmečio imperijos
egzistavimo laikotarpį nunyko per pusšimtį tautų su savo kalbomis
ir kultūromis. Manau, kad ne tik tapatumą praradusiems nunyku-
siųjų vaikaičiams padaryta visa įmanoma žala. Ji padaryta ir pasau-
lio įvairovei... Kas už tai atsakys prieš Dievą – man aišku, bet kas
atsakys prieš žmoniją – ne.

Kažkada labai tikėjau lietuvio istoriškai įgytu išgyvenimo imu-

nitetu. Dabar į tai žiūriu atsargiau. Ne dėl to, kad
Jūsų paminėtuosius krantus ardo kosmopolitinė
kultūra. Prieš ją atsilaikyti mano paminėtojo išgy-
venimo imuniteto pakaktų. Neramina tai, kad ma-
siškiausios, didžiausią poveikį darančios masinės

informacijos priemonės, baigia įkalti mums, kaip tautai, nevisa-
vertiškumo pojūtį, saviplakos refleksą: nejausdami griauname patys
save. Galbūt dar ne taip grėsmingai, kad reikėtų skambinti pavo-
jaus varpais, bet ir ne taip menkai, kad nekirbėtų nerimas.

Jeigu mes neatsilaikysime, kas atsakys prieš Dievą – man ne-
aišku. Prieš žmoniją už savo nunykimą būsime atsakingi patys. Jei
to kam nors reikės.

Kaip lietuvis norėčiau, kad mano vaikų vaikaičiai melstųsi lie-
tuviškai, kaip katalikas – kad katalikiškame pasaulio žemėlapyje iš-
liktų Lietuva su savita kultūra.

– Kas Jums šiandien atsispindi Jūsų vaikystės veidrodyje, ką il-
giausiai išsaugojote iš jos kaip savo gyvenimo esmę?

– Vanduo. Pro mano senelių sodybą tekėjo Giaušės upelis. Jame
pirmąsyk skendau. Neatsimenu, kokia buvo šventė, gal visi vaikai
susirinko? Suaugusieji kieme vaišinosi, o aš su pusbroliu Gediminu,
vieneriais metais už mane vyresniu, nuėjome prie upelio, atsisėdo-
me ant liepto ir žiūrėjome į skaidrų vandenį. Man ėmė rodytis, kad
labai seklu, ir šokau žemyn... Laimė, pusbrolis nesutriko ir nubėgęs
į kiemą ėmė šaukti, kad vanduo mane neša...

Tais pačiais metais su būsima jauniausiojo mamos brolio Petro
žmona nuėjome prie Dubysos. Būsimoji mano teta Ona deginosi, o
aš braidžiau. Bet nubridau per toli ir patekau į duobę. Skęsdamas
gėriau vandenį, o atrodė jo vis daugėja...

Nežinau, kaip mano būsimoji teta spėjo mane išgriebti, kaip pa-
stebėjo laiku, juk nešaukiau pagalbos. Kiek man tada buvo? Ketveri,
penkeri? Bet jau nebebuvo mamos brolio, jaunesnio už Petrą, Vace-
lio. Berods, būdamas šešiolikos, po šienapjūtės jis nėrė į tvenkinį ir...
suvisam.

O aš būdamas dvylikos trečiąsyk skendau Neryje, pakaunėje,
ties Kleboniškiu. Tolokai mane panešė vanduo. O išgelbėjo besi-
maudantys vyrai, kurie pastebėjo skęstantį vaiką. Tai panyrantį, tai
iškeliamą į paviršių.

Ir dabar mėgstu žiūrėti į tekantį vandenį, lyg bandyčiau atspėti,
kodėl jis man triskart dovanojo gyvybę. Ir ar jis? �

Mažoji „Kultūros“ anketa

naudoti būtent tokį metodą. Jis pasirodė man kitoks
negu „Miesteliuose.lt”.

– „Miesteliai.lt” – kamerinė erdvė. Sudėtinga
joje buvo išsitekti ir išgyventi. Neišsišokant, nesu-
žeidžiant. Įdomu buvo rašyti „Miestelius”, pačiam
save varžyti. Naujausioje knygoje save tapatinu
daugmaž su pasaulio patirties žmogumi. Ir, man
regis, jo psichologija labiau fragmentuota, asocia-
tyvi, prisodrinta nepastebimų įvykių, patirčių, ne-
gu gyvenančiojo kamerinėje aplinkoje. Bet jose
vienoda – gimimas, meilė ir mirtis. Manau, šiose
knygose yra pakankamai daug bendrų dalykų, ku-
rie nematomi, o kontrastą sukūrė tai, kad jos atsi-
dūrė arti viena kitos. Kitaip sakant, skiriasi žai-
dimai nuo pirmojo iki paskutiniojo do.

„NUO do IKI do” eilėraščius dėliodamas ir
galvodamas, kaip reikia komponuoti, mintijau
apie D. Kajoko „Mirti reikia rudenį”. Ir pabaigoje
atsirado ne eilėraštis su antruoju do, o su kolibriu.
Labai keista, kolibris, kuris yra paminėtas tik ta-
me eilėraštyje, dabar palengva tampa mano poeti-
niu paukščiu. Kaip simbolis.

– Taip, čia įdomu, kartais nesuprasi – lyg ir atsi-
tiktinis dalykas, o pradeda diktuoti tolesnę kryptį, gal
net ir tolesnę knygą, kažkokį naują ėjimą...

– Tas kolibris man nukrito. Pakils ar nepakils.
Taip, tai įdomu.

– Poetai, nori nenori, savo eilėraščiuose apsi-
nuogina. Jie nebūtinai pasakoja biografijos faktus,
tačiau kažkokį emocinį lauką, giluminę skaudatį ar
problematiką galima atsekti. „NUO do IKI do”, man
regis, tu leidai sau savotiškai pasiaust, ir per tą siau-

timą, siautulingumą atskleisti gana slaptas vidines
patirtis, bet atskleisti ne tiesmukai, o rafinuotai, per
metaforas, įvaizdžius, per motyvų pasikartojimus,
kai kuriuos nutylėjimus. Iki kokios ribos galima leisti
sau atsiverti ir apskritai ar ta riba kontroliuojama?

– Apie keturiasdešimtuosius gyvenimo metus
supratau paprastą dalyką – iš esmės visos klaidos,
visos šunybės, kurias esu padaręs, visiškai neken-
kia mano gyvenimui, jos visiškai nėra kokie nors
svetimkūniai. Nieko neturiu bijoti, slėpti, gėdytis,
bent jau eilėraštyje. O jis padiktuoja, kiek atsiver-
ti, kad tai, pasak tavęs, būtų ne tiesmukai, o rafi-
nuotai, per metaforas, įvaizdžius, per motyvų pa-
sikartojimus, kai kuriuos nutylėjimus.

– Norėčiau pašnekėti apie verlibrą. Jeigu mūsų
literatūrologai labiau domėtųsi šiandiene kūryba, įdo-
mu, kaip jie analizuotų tavo verlibrą, nes jisai speci-
fiškai rudžianskiškas. Dabar visi – moka nemoka – pra-
deda rašyti nuo verlibro, nes mano, kad tai leng-
viausia forma. Vis dėlto verlibras turi labai subtilias
savo taisykles, vidinį pojūtį – ritmikos, melodikos,
prasmės niuansų. Yra daug verlibro formos priva-
lumų ir ne ką mažiau pinklių. Ką manai apie verlibrą
kaip apie formą?

– Apie viską neiškalbėsiu. Būtina vidinė klau-
sa. Man svarbu ganėtinai tikslus kirtis, jūros ban-
gavimas, kad atėjus reikiamam momentui tą ban-
gą perkirstum. Ir sukurtum nutylėjimų erdves ir
prasmes.

Kitas labai svarbus dalykas, kurį naudoju, yra
eilučių skaidymas. Kai jau rengiau knygai tekstus,
reikėjo pasukti galvą, kaip skaidyti – kad matytųsi
kelios prasmės ar viena? Siekiamybė – turėti kny-
goje keletą verlibrų, kurie skambesiu priartėtų
prie klasikinės formos. Pastebėjau, kad jauni au-

toriai – galbūt tai jiems kol kas reikalinga poza –
keistai žiūri į Maironį, į Salomėją Nėrį. Na, jeigu
ir nerašysi ta forma, jos skambesį privalai išgirsti.
Kaip geras kompozitorius, kuriantis estradą ar ką
kitą, turi pasiklausyti ir Vivaldžio, ir kitų meistrų.

– Girdėjau, kaip tu skaitai savo verlibrą ir kaip
kartais skaito aktoriai. Jeigu aktorius paėmė knygą
ne atsitiktinai, ne tiktai tam vakarui, jis gali atskleisti
naujus niuansus, tapti įdomiu interpretuotoju. O tas,
kuris rinkinį paima atsitiktinai, sykiais taip nuva-
žiuoja į šoną...

– Kad ir kaip būtų parašytas verlibras, ma-
nau, jis pirmiausia skirtas tyliam skaitymui, prieš
norėdamas skaityti jį garsiai, tu negali pasitikėti
savo aktorine meistryste, turi pabūti su eilėraščiu.
Kita vertus, iš aktorių skaitymo jau matau, kad ir
su klasikine forma parašytu eilėraščiu reikia gero-
kai pabūti. Nes keistokai skamba vienodai skai-
tomas Maironis ir, tarkime, Tautvyda Marcinkevi-
čiūtė arba Gintaras Patackas.

– Du rinkiniai parašyti kaip knygos, bet iš kai
kurių publikacijų akivaizdu, kad vystosi dar kelios
tavo kūrybos kryptys – atsirado Klara, mane domina
ir kitos publikacijos, kurias sąlyginai esi pavadinęs
„Dykumos” ciklu. Eilėraščiai, kurie jau irgi truputėlį
kitokie. Kokia „Dykumos” situacija?

– Anksčiau ar vėliau ji turbūt bus. Dabar aš
esu tolokai nuo dykumos. Nežinau, kaip yra, ne-
moku to įvardyti, bet kažkokios vidinės būsenos
lemia, kokį eilėraštį pasirinksiu, kaip jis rašysis.
„Dykumą” užmezgusios būsenos atsitraukė. Ir
specialiai neieškosiu, palauksiu, gal grįš...

„Nemunas”, 2008 m., birželio 5–11 d.
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Jūsų Ekscelencija!
Garbingasis Seime!
Ponai ministrai!

Po atmintino pensininkų piketo, įėjusio į is-
toriją „Pusantros lentos” vardu, buvo imtasi sku-
bių ir veiksmingų priemonių: valstybės biudžete
rasta lėšų įsteigti ir finansuoti komisiją pensinin-
kų problemai spręsti.

Komisijos nariai per atitinkamą laiką nuvei-
kė tam tikrą darbą. Gauta etatų, įsirengta pato-
gios patalpos, įsigyta moderniausių kompiuterių.
Šešiolika kartų apsilankyta tolimajame užsienyje,
pasitelkta žymiausi kitų šalių specialistai. Visos
šios priemonės leido paruošti Programą, kurios
projektą dabar teikiame jums apsvarstyti ir pa-
tvirtinti.

Ponios ir ponai! Drįstu teigti, kad Programos
įgyvendinimas ne tik išspręs pensininkų proble-
mą kaipo tokią, bet ir atgaivins nugaišusią pra-
monę, ištrauks iš balos žemės ūkį, padės atsistoti
ant kojų kultūrai ir pašalins visus socialinės poli-
tinės įtampos židinius. Maža to, mes išbrisime iš
milijardinių skolų užsieniui ir net patys galėsime
skolinti savo skolintojams už dar didesnes palū-
kanas! Ir visa tai ne mažinant, o didinant valdi-
ninkų skaičių!.. Visų šių laimėjimų dėka valdan-
čiosios partijos imy... imidžas tiek išaugs, kad per
būsimuosius rinkimus į Seimą ji pasieks triuški-
nančią pergalę net Kaune ir Panevėžy!.. Ponai,
girdžiu juoką dešiniųjų pusėje ir primenu: juo-
kiasi tas, kas juokiasi, švelniai tariant, ne pirmu-
tinis.

Kadangi Programos projektas buvo išdalintas
iki posėdžio pradžios ir spėjote su juo susipažinti,
tai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į svarbesnius
punktus. Antai pirmasis: lentų klausimas. Jau ži-
note, kad po ano piketo buvo nuspręsta skirti
karstui nebe pusantros, o visas šešias lentas. Še-
šios, ponai, yra gerai, net labai gerai, tačiau apsi-
riboti vien jomis būtų trumparegiška. Norint gau-
ti galutinį finansinį efektą, reikia ryžtis kur kas
stambesnėms šiandieninėms išlaidoms, nes ryt
poryt jos atsipirks šimteriopai. Todėl, pasitarę su
kompiuteriais, siūlome šimtu procentų apmokėti
katafalką ir duobę. Tik įsivaizduo kite, ponai, su
kokiu pasitenkinimu pensininkas gulsis į karstą,
žinodamas, kad nereikia krapštyti iš kišenės ka-
rietai ir duobkasiams! O žinant infliacijos tempus
ir pensininko nepasitikėjimą rytdiena, jo baimė
prarasti lengvatas ir vėl atsidurti karste iš pu-

santros ar net pusės lentos bus tokia didelė, kad
pats užsivoš dangčiu!

Tačiau tarp mūsų ir kompiuterių kilo rimtų
nesutarimų dėl pagalvėlės. Kas nežino, kad pensi-
ninkas mėgsta miegoti padėjęs galvą minkštai,
juo labiau guldamas amžino miego. Todėl pasiūlė-
me finansuoti pagalvėlę iš pūkų, tačiau kompiute-
riai atkakliai bruko poroloną. Galų gale su buhal-
terinių skaitliukų pagalba mums pavyko perkal-
bėti techniką, ir atitinkama suma pūkams suras-
ta. Aritmetika čia labai paprasta: juo daugiau kom-
forto karste – juo greičiau jis bus apgyvendintas...
ką pasakėte?., na, tegu bus įsisavintas, nekibkite
prie neesminių dalykų, ponai centristai. Taigi kai
pensininkui kils klausimas, ką verčiau pasirinkti:
ar stumdytis, rėkauti ir šalti pikete, ar ilsėtis pa-
togiai įrengtame karste – atsakymas bus viena-
reikšmis!

Deja, niekaip nepavyko rasti konsensuso su
technika dėl orkestro. Po ilgų ir nevaisingų dery-
bų kompiuteriai sutiko finansuoti tik vieną dūdą.
Neįtikino jų nė tokie argumentai, jog viena kregž-
dė – ne pavasaris, o viena dūda – ne orkestras, jog
mūsų protėviai buvo laidojami su brangiais si-
dabro indais, pabalnotais žirgais ir net vario – ku-
ris dabar turi ypač didelę paklausą! – dirbiniais, o
Labanore – su tikros odos dūdomis... Todėl pučia-
mųjų klausimas liko kaboti ore, ir prašyčiau jį kuo
greičiau nukabinti teigiama linkme, kitaip vėjais
nueis visi iškovoti pūkai su papildomomis len-
tomis.

Toliau: šeštas punktas. Čia pateikta plati ska-
tinimo sistema. Nutarėme neišradinėti dviračio ir
taikyti išbandytą būdą: juo skubiau gulasi kars-
tan pensininkas – juo greičiau ir juo stambesnę
sumą gauna artimieji. Ir atvirkščiai. Todėl kiek-
viena uždelsta diena muša palikuonims per kiše-
nę. Atsiranda varomoji, šiuo atveju išvaromoji
jėga. Reikia pasakyti, kad į šitą dalyką kompiute-
riai pažiūrėjo labai jautriai ir skyrė tokią išeitinę
pašalpą... kaip?., ponai ministrai, ši išeitinė su jū-
sų išeitinėmis pašalpomis turi tiek bendra, kad
nuo to jūsiškės tik padidės, tai yra galėsite jas pa-
sididinti dar septyniasdešimt kartų, o to padari-
nius kompiuteriai taip pat numatė ir skyrė kiek-
vienam po devynias lentas, o jeigu ir į jas neįtilp-
site – po dvylika!..

Bet! Atsiranda pavojus, kad, susiviliojęs
stambia išeitine suma, pensininkas apsimes negy-
vėliu ir, teisindamasis letargu, sugrįš, tai yra pri-
sikels iš numirusiųjų, pinigus pasisavins, karstą

parduos, o ant pagalvėlės sal-
džiai sau knarks – ir kartos ko-
mediją iš pradžių. Todėl siūlo-
me pridėti šešis pragyvenimo
minimumus pananatomams,
kad atliktų savo darbą sąžinin-

Programa su lenta
Vytautė Žilinskaitė

Vytautė Žilinskaitė – viena stipriausių ir ryškiausių vaikų literatūros ir
satyros bei humoristikos rašytojų. 1955 m. baigė žurnalistikos studijas
Vilniaus universitete. Kūrybą spausdina nuo 1950 m. Savo satyromis ra-
šytoja davė pradžią naujoms tendencijoms lietuvių humoristikoje. 1972
m. V. Žilinskaitei įteikta Valstybinė premija už humoristinius kūrinius,
1979 m. – Respublikinė valstybinė premija už knygą vaikams „Robotas ir
peteliškė”. 1980 m. suteiktas nusipelniusios kultūros veikėjos vardas. Ke-
letą kartų laimėjo geriausios metų knygos vaikų literatūros srityje laurea-
tės vardą.

V. Žilinskaitės knygos dažniausiai pasakoja ne istorijas, o svarsto ko-
kią nors problemą. Rašytoja „filosofuoja” pasirinkta tema, naudodamasi
stulbinančiomis hiperbolėmis, fantastiškais įvaizdžiais, kurdama absurdiš-
kas situacijas. Jos humoreskos nėra lėkštas šmaikštavimas; jos geliantis

sąmojis, stebinantis groteskas ir išradingumas taiko į pačią išjuokiamo reiškinio esmę. „Vytautė Ži-
linskaitė gana esmingai pakeitė lietuviškojo sąmojo pobūdį, intelektualizuodama jo ištakas ir išraiš-
ką dabartinėje prozoje ir poezijoje” (Vytautas Kubilius).

Čia spausdinama satyrinė „istorija” iš knygos „Paršiuko puota” – politinių satyrų, parašytų
1992–1996 metais, rinktinės. Rašytoja taikliai ir geliančiai išjuokia ir buvusius kompartijos veikė-
jus, ir naujai iškeptus Atgimimo laikų politikus, besiveržiančius prie valdžios lovio.

gai ir iki pat galo – ypač skrosdami buvusius poli-
tinius kalinius. O jeigu ir šitai negelbės, reikės
panaudoti prevencinį sulaikymą... kur?., ponai,
neuždavinėkite mistinių klausimų!.. O ta proga
ponas su perpūstu reitingu gaus rimčiausią argu-
mentą pratęsti prevencinio sulaikymo galiojimą
visai amžinybei!..

Devintas punktas. Subsidijos reklamai. Tur-
būt neverta aiškinti, ką duoda reklama turizmui,
šiuo atveju – kelionei į Anapilį. Šį tą jau sumąstė-
me: pavyzdžiui, į kiekvieno pensininko pašto dė-
žutę įmesti juodą voką su keletu reklaminių atvi-
rukų: atvožtas karstas, kutuoti kraštai, dailiai
pūpsanti pagalvėlė, lentos sunumeruotos: 12 3 4 5
6 – žinot, kokie įtarūs pensininkai!.. Atvirukas su
ritualine karieta, traukiama balto žirgo... baltas
žirgas ypač patiko kompiuteriui iš Anglijos, žinot,
žokėjų šalis... Atvirukas su besišypsančių duobka-
sių komanda, aštriai išgaląstais kastuvėliais,
transparantu „Sveiki atvykę!” ... kaip?., tada taip:
„Sveiki atvykę Anapilin!”... Panašūs plakatėliai
bus išklijuoti labiausiai pensininkų lankomose vie-
tose: poliklinikose, bobinčiuose, betanijose, trolei-
busuose, autobusuose, ligoninėse, skveruose, sen-
daikčių turguje... Vienas kompiuteris reikalavo
kabinti ant kiekvieno stulpo, bet šios drastiškos
priemonės imsimės tik sušlubavus Programai...
Kas dar? Baigiame susitarti su Kino studija dėl

naujos meninės juostos „Visi norėjo mirti”...
kaip?., gerai, tegu bus „Visi pensininkai norėjo
mirti”... kaip, kaip?... ponai, labai vertingas pasiū-
lymas, kuris Programą padarys universalesnę:
„Visi socialiai remtinieji norėjo mirti”... Kas dar?
Susirišome su Judaškino kontora, žadėjo pade-
monstruoti modelj su marška, žvake ir kaukole...
Nepamiršome ir televizijos: ponas Lapinas jau
davė nurodymą: nė vieno filmo be lavonų, o ponas
Rolandas pats dalyvaus maždaug tokiame rekla-
miniame klipe: „Labas, ar norėtum karsto! – Žino-
ma, tik ne bet kokio! – O šito? – Taip, šitas man vi-
sų geriausias!” – muzika tra lialia, ošianti jūra,
egzotiškos gėlės, vadinamoji palydovė lydi poną
Ro... atsiprašau, pensininką į karstą... apglėbusi
guldo, bučiniais užspaudžia akis, vėl tra lia lia,
bam bam, putojančio martini taurė, dozė sekso...
Efektas toks, kad net kompiuteriai susijaudino ir
nemurmėdami paklojo žvėrišką sumą, kurios pa-
reikalavo palydovė už nepatogumus karste... na, na,
nėra ko nesuprasti, nevaizduokit žinduklių, po-
nios!..

Kadangi jau spaudžia reglamentas, mes susu-
muosime. Ką gauna valstybės iždas įsibėgėjus ska-
tinimo sistemai?.. Vien per pirmąjį pusmetį jis išsi-
laisvina iš šimto tūkstančių kasmėnesinių pensi-
nių išmokų, kitaip tariant, pasipildo ta pačia su-
ma. Minus, tai yra plius lėšos iš sutaupytų išmokų
vaistams, poliklinikoms, ligoninėms, transportui,
pensionatams, sanatorijoms, pašalpoms, butams
ir taip toliau. Visa tai kukliais – pabrėžiu: kukliais!
– mūsų kompiuterių paskaičiavimais papildys iždą
astronomine suma, kuri leis galų gale išspręsti
opiausią šalies ekologinę problemą. Žodžiu, bus
galima supilti du naujus Urbo kalnus: vieną – rep-
rezentacinei Ekscelencijos vilai, o antrą... Antra-
sis turės piramidės formą... džiugu girdėti katu-
tes kairiojoje pusėje... taip, kaip ir Egipte, rituali-
nės paskirties piramidė su kripta: galva į Rytus,
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kojos į Vakarus... Į šitą reikalą kompiuteriai pažiū-
rėjo itin geranoriškai ir skyrė lėšų dvidešimt ketu-
rioms raudonmedžio lentoms, devyniolikai dūdų
ir ištaigingai karietai, traukiamai dvylikos gryna-
kraujų arabų veislės žirgų – geras atkirtis ponui
respublikonui Petraičiui, pašykštėjusiam žadėto
arklėko Prezidentui esant dar gyvam... kaip,
kaip?... persiprašau Prezidentą, čia kompiuteriai
kažką supainiojo... tegu bus įrodymas, jog mums
reikia dar šešiolikos komandiruočių į užsienį mo-
dernesnei elektronikai pirkti... dar sykį pardon,
Ekscelencija!.. O į jūsų užgaulias replikas, ponai iš
dešinės, atsakysiu tiek: jeigu būsimo pasakiško
pelno dalį skirsime tam, kas vadinama septintuoju
pasaulio stebuklu... net šalta technika supranta,
kad mūsų brangioje atgimusioje Lietuvėlėje ne
viskas matuojama sausu litu! Pabaigai leiskite nu-

piešti viziją, jau virtusią realybe... Po reformos
prabėgęs septynmetis. Šalis neatpažįstamai pasi-
keitusi: visiems visko pakanka, butų, sklypų ir
erdvės per akis, keliai dunda nuo savivarčių su
rąstais, kur bepažvelgsi – dūzgia lentpjūvės, burz-
gia pūkų fabrikai, žvingauja baltakarčiai ristū-
nai... Baigia formuotis jauniausia pasaulyje visuo-
menė, jautriai globojanti septynis gyvus pensinin-
kus, kompiuterių atrinktus ir paliktus... kam?...
neapsimeskite naivuoliais, ponai: Vakarams paro-
dyti... kaip?., na, tegu bus gerontologijos mokslui
vystyti,.. Todėl kiekvieno jų specaprūpinimui skir-
ta po tūkstantį pragyvenimo minimumų... kieno
nurodymu?., kompiuterių, kieno gi daugiau.

Jums, žinoma, labiausiai rūpi, kaip tuo metu
atrodys Seimas. Kad būtų išlaikyta pusiausvyra,
jauniausiai pasaulyje visuomenei vadovauja se-
niausi pasaulyje deputatai. Mat po naujų triuški-

nančių rinkimų Seimas susidės tik iš kairiųjų ir
vienui vieno dešiniojo (Vakarai!), todėl kolega pir-
mininkas leidžia jam kalbėti ką nori ir kiek nori –
nors iki trečiųjų gaidžių... O aukšta geležinė tvora
palei rūmus užleis vietą dekoratyvinių krūmelių
juostai, ties kuria pastoviniuoja tai vienas, tai ki-
tas iš ano septyneto su tokiais plakatėliais: „Vis-
kas pensininkui, viskas jo gerovei!”, „Ačiū valdan-
čiajai partijai už tesėtus pažadus!”, „Tik apsišar-
vavę lentomis, pasieksime naujų laimėjimų!”... O
vienas iš septyneto, mūsų mielas pažįstamas Vik-
toras P., deklamuoja eilėraščius apie laukų ramu-
nėlę baltą arba reikalauja (vėl Vakarai!) tūkstan-
čio vieno minimumo!

Viskas, ponai. Dabar galite uždavinėti klausi-
mus... kam?., be abejo, kompiuteriams, kam gi
kitam?..

1993 m.

Lietuvos Aido galerijoje, Vilniuje, šiuo metu
veikia niujorkietės dailininkės Vidos Kriš-
tolaitytės piešinių paroda „Dienoraštis ang-

limi ir tušu” (2008 m. birželio 26 – liepos 17). Da-
lis emocingų, gilių ir laisvų piešinių komponuoja-
mi tiesiog ant paprastų iš sąsiuvinio išplėštų lapų,
o kita dalis darbų – ant įspūdingų formatų popie-
riaus lakštų. Vidos Krištolaitytės piešiniai – eks-
presyvūs, emociškai provokuojantys žiūrovą. Pag-
rindiniu kompoziciniu raiškos elementu čia tampa
linija: kartais tai nervingas ir siauras brūkštelėji-
mas, kartais platus teptuko potėpis, subėgantis į
spalvinę dėmę, formuojantis apimtinį vaizdą.

Parodoje „Dienoraštis anglimi ir tušu” ekspo-
nuojamas piešinių ciklas koncentruojamas į juo-
das ir rudas spalvas, kartais įvedama ir žalia ar ki-
ti ryškesni atspalviai. Piešiniuose juntamas mun-
chiškasis (Edvard Munch (1863–1944) egzisten-
cialistinis šauksmas, išreiškiama gyvenimo lai-
kinumo, viduramžiškojo Dance macabre idėja. V.
Krištolaitytės kūriniuose žmogaus kūnas tarytum
savaime transformuojasi į skeletą arba šalia jo
nuolat stirkso paskutiniam mirties šokiui iškelta
kaulėta koja. Pavyzdžiui, moters kūnas palieka-
mas „sveikas”, o vietoj veido juoda linija išvedžio-
jama kaukolė, pakreipta, sustingusi kankinama-
me judesyje. Ant moters kelių „pasodinamas” ne-
gimęs kūdikis, kartu su ja pasmerktas visų mūsų
laukiančiam „mirties šokiui”.

Dailininkė stebina žiūrovą ir netipinių įvaiz-

džių sugretinimu: didžiuliame popieriaus lakšte
plona, kampuota linija išvedžiojamas Rūpintojėlis,
sėdintis ant nukirsto beržo kamieno, tolumoje
įkomponuojama kaimo trobelė. Tačiau šiam tradi-

ciniam įvaizdžiui suteikiamos netipiškos deta-
lės: Rūpintojėlio krūtinė pastebimai sumo-
teriškėja, o jam ant galvos užrišama kaimo mo-
ters skarelė, kaip ir pridera „vainikuojama”
erškėčių vainiku. Virš Rūpintojėlio galvos įra-
šomi žodžiai: „Kodėl nepasakei močiutei”. Taip
Vida Krištolaitytė savo „Dienoraštyje anglimi ir
tušu” personifikuoja tradicinį Rūpintojėlio
įvaizdį, jį sužmogina: Dievo sūnaus kančią pa-
versdama kaimo moterėlės kančia, kažkuria
prasme ir visos Tėvynės Lietuvos išgyvenimais.
Netipiškas traktavimas (priprasta moterį daž-
niau gretinti su Dievo Motina) tik patraukia dė-
mesį, žavi unikalumu.

Jau tradiciškiau dailininkė Nukryžiuotojo
įvaizdį naudoja kitame trijų darbų cikle. Čia li-
nijos ekspresija įgauna didžiausią pagreitį,
meistriškai įkomponuojami net dažų nubėgi-
mai. Pirmajame ir trečiajame lakšte Kristus ne-
ša kryžių ir suklumpa po juo, bet viduriniaja-
me, žalia spalva įvardytame kaip „St. Patrick’s
day” („Švento Patriko diena”), įkomponuoja-
mas žmogus (žmogiškasis Kristus), įsisukęs į
„linksmą šokį” su mirtimi: abiem rankom susi-
kabinęs su skeletu, linksmai iškėlusiu koją šo-
kio ritme. Šiame triptike jau jungiami žmogiš-
kojo gyvenimo tuštybės, Kristaus kančios ir vė-
liau būsimo Prisikėlimo įvaizdžiai.

Tačiau parodoje vyraujančios gyvenimo

tragizmo nuotaikos pakreipiamos visai kita vaga,
kai prieš lankytojų akis atsiveria vienas tikras Vi-
dos Krištolaitytės dienoraščio lapas. Čia ant šilto
geltono delno patupdomas melsvas paukštelis, o me-
nininkė rašo: „Mažas paukštelis šiltame Dievo del-
ne (ot gerai). Dievo delnas = mano delnas. Čia.” �
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IEVA ŠADZEVIČIENĖ

Tikėjimas, ekspresija ir mirtis Vidos Krištolaitytės kūryboje

Vida Krištolaitytė

Atkelta iš 4 psl.



D R A U G O Õ E Õ T A D I E N I N I S P R I E D A S 2008 LIEPOS 12 d.6

Stasiui Ylai – 100

Daugiau nei 30 kultūros, istorijos, teologijos,
filosofijos, psichologijos, poezijos, kaceto atsimini-
mų knygų autoriaus kun. Stasio Ylos, gimusio
prieš šimtmetį Luciūnų kaime netoli Kurklių
(1908 sausio 5 d.; Anykščių rajonas) ir jau 25 me-
tus esančio amžinybėje (mirė 1983 kovo 24 d.; pa-
laidotas lietuvių kapinėse Putname netoli Bos-
tono), mąstyta apie daugelį Lietuvos kultūros kū-
rėjų. Intensyviausiai, išsamiausiai – apie „mūsų
kardinolą be purpuro, mūsų šventąjį be altoriaus”
Jurgį Matulaitį (asmenybės apybraiža; 1977 m.,
Putnamas, JAV) bei genialųjį dailininką ir muziką
Mikalojų Konstantiną Čiurlionį (kūrėjo ir žmo-
gaus portretas; 1984 m., Chicago). Lietuvių kul-
tūros istorijos studijoje „Vardai ir veidai mūsų
kultūros istorijoje” (Chicago, 1973 m.) sukurti
Martyno Mažvydo, Mikalojaus Daukšos, Kristijo-
no Donelaičio, Juozo Arnulfo Giedraičio, Motie-
jaus Valančiaus, Antano Baranausko, Aleksandro

Dambrausko-Jakšto, Antano Smetonos, Jono Ma-
čiulio-Maironio, Jurgio Matulaičio ir Juozo Skvi-
recko portretai, tikint, jog „kultūros žmonių pro-
filis leidžia pajusti gyvą tautos pulsą.” Daugelio ži-
nomų asmenybių patirtos dramos aptartos religi-
nių lūžių studijoje „Dievas sutemose” (Torontas,
1984 m.). Kančios bei nužmoginimo studijoje
„Žmonės ir žvėrys Dievų miške” apie Štuthofo
konclagerį (ten S. Yla buvo kalinamas 1943-1945
m.) užfiksuota Balio Sruogos ir kitų ten kankintų
Lietuvos asmenybių kaceto patirtis. Ir kitose S.
Ylos knygose gausu įtaigiai sukurtų žinomų asme-
nų profilių. Daugelio pastebėta, kad profesoriui S.
Ylai buvo būdingas ne savęs, o kitų akcentavimas,
įdėmus žvilgsnis, analitiškas sugebėjimas suvokti
asmenybės esmę, atskleisti lemtingas kūrėjų įta-
kas. Jų portretai S. Ylos knygose sukurti istori-
niais ir psichologiniais aspektais.

Iš visų gimtosios Anykščių žemės kilusių kul-
tūros asmenybių intensyviausiai Stasio Ylos mąs-
tyta apie „lietuviškąjį genijų” – poetą, kalbininką,
teologą ir Katalikų bažnyčios hierarchą Antaną

Baranauską. Jo portretas sukurtas Putnamo
(JAV) vienuolyno nuošalumoje, dar tebejaučiant
skaudžiai patirtas XX a. vidurio katastrofas ir
matant, jog už geležinės uždangos esančioje gim-
tojoje Lietuvoje žmonės „dar baisiau kenčia ir iš-
gyvena dar didesnį pasibaisėjimą.” Galvodamas
apie juos, rašydamas jiems, S. Yla dar 1951 m. at-
siminimų apie Štuthofo konclagerį knygos įžan-
goje „Žmonės ir žvėrys” skelbė Lietuvos kūrėjų
dvasios išsivadavimą, teigdamas, jog ji, dvasia,
„gimstanti iš kančios, nebus šaukli, rėkianti, ne-
bus reklamiška, neturės puošnių frazių, bet turės
turinį, veiksmą ir gyvą gyvenimą”.

Lietuviškasis genijus

Antano Baranausko portretas S. Ylos kultū-
ros istorijos studijoje „Vardai ir veidai” – išsamus,
detalus, analitiškai tikslus. Autoriui jau buvo pri-
einamas Reginos Mikšytės kruopščiai parengtas
A. Baranausko raštų dvitomis (V. 1970 m.), kuria-
me paskelbta daug pirminių šaltinių. Vokiškieji
leidiniai Ylai buvo prieinami ir JAV, ir Vakarų Eu-
ropoje, po ranka turėta XX a. pirmosios pusės li-
tuanistika. Gerai autoriaus žinota, ir kokia grubi
ideologinė A. Baranausko asmenybės ir kūrybos
traktuotė skelbiama priklausomoje Lietuvoje (jos
atšvaistai ženklūs net ir dabarties rašiniuose).
Būdamas universalus kūrėjas, S. Yla į Baranausko
kūrybą žiūrėjo be išankstinių nuostatų, radikaliai
atmesdamas ir daugeliu atvejų argumentuotai
paneigdamas tiek aušrininkų J. Basanavičiaus, J.
Šliūpo kaltinimus, mestus Baranauskui, tiek
vėliau klaidingą Vaižganto nuomonę, tvirtinančią,
jog Baranauskas buvęs 1899 m. Tilžėje paskelbto
anoniminio „Žemaičių kunigo paskutinio pamoks-
lo” autorius. Išsamiai aptardamas visus Bara-
nausko gyvenimo periodus, S. Yla ypač dėmesin-
gai analizuoja jo ir aušrininkų konfliktą, teigda-
mas, jog istorija klastojama, kai „Aušrai” pripa-
žįstamas tautos atgimimo kėlėjos, o Jonui Basana-
vičiui tautos patriarcho vardas. S. Ylos nuomone,
„Tautos atgimimas” pasidarė „koncepcija, klaidi-
nanti ir klastojanti istorinę tikrovę, be to, neįtikė-
tinai pretenzinga. Ji nubraukia visa tai, kas pa-
rengė mažvydinį lietuviškąjį pasireiškimą, nurašo
Merkelio Giedraičio ir Daukšos įsiūbuotą žemai-
čių tautinį sąjūdį, vėliau pratęstą Juozo Arnulfo
Giedraičio, užmerkia akis prieš Valančių ir pastu-
mia iš kelio Baranauską. Kas tada lieka – Aušra su
jos kūrėjais ir visi, kurie ją laikė vieninteliu tautos
gyvybės šaltiniu?”. S. Yla mano, kad svarbiausioji
figūra tautinio judėjimo istorijoje yra Antanas Ba-
ranauskas, jo portrete nematydamas tų asmeny-
bės prieštaravimų, kurie dominuoja tarybiniuose
tyrinėjimuose. Po gilaus jaunojo poeto kūrybos
laikotarpio apibūdinimo, S. Yla studijoje „Vardai
ir veidai” aptaria 25 metus trukusius reikšmin-
gus profesoriaus A. Baranausko lingvistinius dar-
bus, matematinius ieškojimus ir išsamiai atsklei-
džia Biblijos vertimo į lietuvių kalbą periodą, teig-
damas, jog A. Baranauskas „buvo ne tik pirmas
brandus Didžiosios Lietuvos poetas, bet ir neeili-
nis kalbininkas. Valančiui mirus, liko šviesiausiu
švyturiu tuometinėje tautos buityje. Pradėjo nau-
ją tarpsnį mūsų literatūroje ir kalbotyroje. Paruo-
šė Lietuvai naują Jakšto, Maironio, Jauniaus
kartą”. Žvelgdamas į vyskupo A. Baranausko me-
tus Seinuose, S. Yla neįžvelgia jokios jo vykdytos
polonizacijos ir vardina įžvalgaus hierarcho ir lie-
tuvių kultūros puoselėtojo darbus: atvykęs į Seinų
katedrą, pirmas iš visų vyskupų prabilo ne len-
kiškai, o lietuviškai, iškilmingai vizitavo parapi-
jas, pats apmokėdamas už tai carinės administra-
cijos skirtas didžiules baudas, nelankė apskričių
viršininkų, carinei administracijai atsikirsdamas,
jog „vyskupai yra lygūs ministrams, o apskričių

viršininkų pareiga tvarkyti tiltus ir kelius”; pa-
bandžius inspektoriui patikrinti Seinų kunigų
seminarijos darbą, jį išvijo, ministerijai pranešda-
mas, jog „seminarija yra vakarienė, kurioje Kris-
tus moko savo mokinius, o ten negali įeiti nei Pilo-
tas, nei Erodas”, neleido kunigams pataikauti ru-
sams, didžiavosi, jog jo krūtinės nėra palietęs joks
rusų valdžios ordinas, o svarbiausia, S. Ylos nuo-
mone, kad, gavęs 1901 m. Varšuvoje ir Petrapilyje
patikinimą, jog spaudos draudimas greit bus at-
šauktas, ėmėsi versti į gimtąją kalbą Šv. Raštą. At-
likęs tris penktadalius darbo, mirė, lietuviškai ra-
šydamas Jeremijo raudos žodžius „man niekas ne-
besiseka”. Profesoriaus S. Ylos mintim, Baranaus-
kas buvo šviesi, didinga, tauri asmenybė, poetas ir
asketas, „kaip daugelis rytų aukštaičių buvo me-
lancholikas ir sangvinikas: geros širdies, švelniai
malonus, draugiškas, kartu ieškojęs gelmių, vie-
numos, susimąstęs. Žmogus didelio mosto: kur
ėjęs – ėjęs visas, ką dirbęs – dirbęs su užsidegimu”.

„Rojaus paukšti, iš širdies čiulbėki”

Bet grįžkime dar trumpam į poeto jaunystę. Iš
pirmo žvilgsnio banali „rojaus paukščio” metafora
yra svarbi ir iškalbinga Klemenso Kairio eilėraš-
čio, skirto Antanui Baranauskui, jaunystės bičiu-
liui, artimiausiam bendraminčiui, poetinė formu-
luotė:

„Rojaus paukšti, iš širdies čiulbėki,
Aš klausysiuos, kol laikai prabėgę,
Ims mane nublokš kur nors į tolį,
Nuo tavęs atplėš, brangusis mano broli.”

S. Yla įdėmiai žvelgia į poeto kūrybos pradžią
ir į jo viršukalnę – „Anykščių šilelį”, kuriame ran-
dame ir rojaus vaizdinį, išsakantį ypatingos dva-
sinės pilnatvės būseną: „ar miške aš čia stoviu, ar
danguj, ar rojuj?”. Analizuodamas poeto vaikystės
ir jaunystės metus, praleistus Anykščiuose, S. Yla
suklūsta prie šio pranašiško K. Kairio posmo. Ir iš
labai toli, iš už Atlanto, nublokštas ir atplėštas
nuo gimtinės, girdi Antaną Baranauską – Rojaus
paukštį. Ir skatina mus jį išgirsti. �

Ir rojaus paukštis, ir išminties balsas
Antano Baranausko portretas Stasio Ylos kultūros istorijos studijose

VYTAUTAS BALČIŪNAS

Vysk. Antanas Baranauskas Seinuose.

Antanas Baranauskas



Kai kurie asmenys atkreipė mano dėmesį į
Atgimimo laikraštyje (2008.05.23–29) iš-
spausdintą pokalbį, kuriame filosofas Ar-

vydas Šliogeris teigia: „Dievas yra Niekis... tuštu-
ma”.

Žinoma, esu tokių ir panašių pasisakymų
skaitęs... Mano paties patirties ir ilgamečių studi-
jų apie žmones išvada yra visiškai kitokia. Pasida-
lysiu ta išvada. Remsiuosi įžvalgių asmenų pasisa-
kymais ir tas įžvalgas įgyvendinusių brandžių as-
menų darbų gerais vaisiais.

Reikšmingą įžvalgą pateikė XX šimtmečio
mokslininkas Albertas Einšteinas: „Gražiausias ir
giliausias jausmas, kurį galime patirti – tai misti-
nės tikrovės pajautimas. Jis yra visų tikrų mokslų
sėjėjas. Tas, kuriam šis jausmas yra svetimas,
kuris nebegali stebėtis ir su pagarbia baime ja ža-
vėtis, tas yra beveik miręs. Žinoti, kad tai, kas ne-
atidengiama, tikrai egzistuoja kaip išmintingiau-
sias intelektas ir plačiausiai spinduliuojantis gro-
žis, kurį mūsų buki protai tegali apimti vien pri-
mityviausiomis formomis. Šis žinojimas, šis juti-
mas yra tikro religingumo centras” (Wie ich die
Welt sehe, red. C. Seelig. Mein Weltbild. Berlyn,
1955, p. 10).

Einšteinas teigia, kad:
1) tas nuostabus žinojimas yra prieinamas vi-

siems žmonėms; juo pajuntame, kad tikrai egzis-
tuoja išmintingiausias intelektas, kuris kartu yra
(save aktualizavęs kaip plačiausiai spinduliuojan-
tis grožis. Einšteinas prisipažino tikįs „Dievą, ku-
ris apsireiškia tvarkingoje harmonijoj to, kas eg-
zistuoja (cit. Banesh Hoffman. Albert Einstein.
Creator and Rebel. Canada Publishing Company.
New York. 1972, p. 95).

2) tas žinojimas žmonėms yra (ar tampa) reli-
gingumo (ryšio su Dievu) pagrindas, ašis bręsti,
tapti pilnutiniu žmogumi;

3) žmogus, kuriam šis pajutimas yra „sveti-
mas” (atitrūkęs, nutolęs nuo realybės), yra „be-
veik miręs” (jam trūksta gyvybingumo; yra pavo-
jus tapti tuščiu, nebegyvu).

Ilgametėse studijose esu pastebėjęs, kad tie
Einšteino teiginiai tikrovėje pasireiškia žmo-
nių gyvenimuose. Šiuo laiku vienas pačių įta-

kingiausių žmogaus vystymosi psichologų (jis pats
buvo psichoanalitikas) Erikas H. Eriksonas, jau-
nystėje ieškodamas savęs, pirmą kartą savo gyve-
nime vieną rytą prie pusryčių stalo išgirdęs drau-
go tėvo tariamą „Tėve mūsų”, maldos žodžių pras-
mės derinyje pajuto kažkokį pilnumą. Tą išgyve-
nimą jis ne kartą prisiminė ir vėliau. Šis išgyveni-
mas, atrodo, turėjo įtakos ir jo teorijos sudary-
mui.

Eriksonas sukūrė įžvalgią teoriją apie žmo-
gaus tapatybės vystymosi laikotarpius. Suaugu-
siojo laikotarpio svarbiausia savybe jis laikė gim-
dymumą: tėvystę – vyrui, motinystę – moteriai.

Aukščiausi žmogaus skrydžiai

Religijos psichologijos pirmtakas ir vienas iš-
kiliausių amerikiečių filosofų William James
(Džeimsas) 1901–1902 metais suformulavo savo ir
kitų patirtimi pagrįstą Giffordo presitižinės pas-
kaitų serijos išvadą: religinio išgyvenimo puikiau-
si vaisiai yra geriausia, ką istorija gali parodyti...
Meilės, pasišventimo, pasitikėjimo, kantrybės,
drąsos aukščiausi skrydžiai, kuriems žmogaus pri-
gimties sparnai bet kada yra buvę išskleisti, yra
atlikti dėl religinių idealų” (William James. The
Varieties of Religious Experience. New American
Library. New York, 1958, p. 207).

Williamo James studijoje yra minima daug pa-
vyzdžių, kurie iliustruoja ir pagrindžia anksčiau

minėtą Eišteino teiginį: religiniai (t.y. iš Dievo ry-
šio kylantys ir žmogų įtaigojantys) idealai skatina
kilniems darbams. Dievo Pilnatis spinduliuoja į
Jam palankius žmones ir skleidžia gėrį žmonių ge-
rovei.

Čia pateikiu trumpą mano paties sudarytą
XIX ir XX šimtmetečiuose gyvenusių Dievo
ypač įkvėptų asmenų trumpą sąrašą. Anglė

Florence Nightingale, paskyrusi savo gyvenimą
slaugyti ligonius, reformavo tuolaikines ligonines,
suformuodama gailestingujų seserų profesiją.

Belgas kunigas Damijonas rūpinosi ištremtų
ir izoliuotų raupsuotųjų kūno ir sielos gerove Ha-
vajuose, nebodamas užsikrėsti. Gyveno ir mirė pa-
veiktas Dievo pilnaties, kad ir raupsuotieji tą pil-
natį patirtų.

Baugštus ir neiškalbus indas Mohandas Ka-
ramchandas Gandhis stengėsi, pagal Bhagavad
Gita šventraštį, išsilaisvinti „iš ego – savęs ir ma-
no – narvo, kad susivienytų su Meilės Viešpačiu”.
Jam pavyko nugalėti save. Įgyta tiesos galia (saty-
agraha; satya – tiesa, teisingumas; Gandhis teigė:
„Tiesa yra Dievas”), taikiu keliu jis išlaisvino in-
dų tautą iš britų okupacijos.

Šveicaras teologas Albertas Schweitzeris, pa-
sirinko gydytojo misionieriaus darbą tropikų Afri-
koje gydyti nelaiminguosius. Jis buvo įsitikinęs,
kad gydydamas ligonius jis dalijasi Dievo duota
gyvybe su jos labiau reikalingais.

Lenkas Maksimilijonas Kolbe nacių koncent-
racijos stovykloje pasirinko mirti vietoj daugia-
vaikės šeimos tėvo. Tai buvo šio pasišventusio pran-
ciškono gyvenimo viršūnė.

Žydas psichiatras Viktoras Franklis nacių
koncentracijos stovykloje suvokė didelę tiesą: 1)
žmonės ieško prasmės ir iš jos semiasi jėgų gyven-
ti; 2) Dievas yra galutinė žmonių Prasmė, ir 3) jo
Sąžinės Pokalbininkas jam skiria uždavinį tą tiesą
paskleisti tarp šių laikų pasimetusių žmonių. Gy-
vas išėjęs iš koncentracijos stovyklos jis visą likusį
gyvenimą vykdė tą uždavinį.

Lietuvaitė Adelė Dirsytė, sovietų valdžios nu-
teista už jaunimo katalikišką ir karitatyvinį auk-
lėjimą, Sibire beveik 10 metų ėjo kryžiaus kančios
kelią, Dieve rasdama jėgos sau ir ja dalydamasi su
kitomis kalinėmis. Ji buvo likviduota Sibire, bet
jos įtaka plačiai pasklido pasaulyje, kartu su jos Si-
bire parašyta, penkiuose žemės kontinentuose
platinta maldaknyge.

Albanė Motina Teresė Kalkutos vargšų kvar-
taluose pamestinukų, mirštančiųjų ir ligonių vei-
duose matydama Jėzų, rūpinosi jais, tuo pačiu rū-
pesčiu „užkrėsdama” ir kitus.

Išvardijus šiuos asmenis, taip ir kyla klausi-
mas, kodėl Šliogeris savo pasikalbėjime su kores-
pondentu Atgimimo laikraštyje nesiteikė suminė-
ti nė vieno tokio pozytyvaus atvejo, o priskyrė re-
ligijai vien inkvizijas, žudynes, karus ir visus die-
vus, teliejančius kraują.

Pastabos

1. Šliogeris teigia, kad krikščionys „primeta”
savo nuomonę kitiems.

Kas užstoja beginklius negimusius, tai nereiš-
kia, kad tas primeta savo nuomonę kitiems. Prie-
šingai, tie, kurie siekia išleisti įstatymus, kuriais
pažeidžiama ši negimusiųjų teisė gyventi, primeta
savo nuomonę kitiems.

2. Šliogeris teigia, jog reikia abortų, kad vi-
suomenė būtų apsaugota nuo asocialių žmonių
gausėjimo.Tačiau tikrai yra kitaip: abortų, kaip
idėjos, įteisinimas, pažeidžia negimusiųjų, save
apginti negalinčių, teises, įpilietina grubų netei-
singumą ir taip sudaro palankias sąlygas viso-
kiems egoistiniams ir asocialiems darbams.

3. Šliogeris teigia, kad religija propaguoja žu-
dynes, karus, inkviziciją ir kt. Priešingai, Kristus
buvo prieš bet kokią prievartą ar jėgos naudojimą:
Jis sustabdė Petrą pakėlusį kalaviją. Tikra religija
prieš prievartą kovoja. Tačiau žmonės savo egois-
tinius kėslus visaip moka pridengti, net ir religijos
skraiste. Pavyzdžiui, kryžiuočių politiniai žemių
užkariavimo, žmonių pavergimo kėslai buvo pri-
dengti pagonių krikštijimu. Tai rodo kad ir šis fak-
tas: kryžiuočių ordino magistras Albrechtas Bran-
denburgietis, vos tik pajuto galįs pasiglemžti val-
džią ir bažnytines žemes, 1525 m. pasiskelbė Prū-
sų hercogu ir pamiršo savo „misionieriškus” tiks-
lus. Kristų ir Jo idealus išduodančių Judų Iskari-
jotų yra buvę visais laikais. Tų išdavikų darbų jo-
kiu būdu negalima priskirti pačiam Kristui, Jo
tikriems sekėjams nei tikrai religijai.

Panašiai galima būtų atsakyti ir į kitus Šlio-
gerio priekaištus religijai. Tie priekaištai
kyla dar iš kito, reikšmingesnio atsisakymo

pripažinti, kad egzistuoja išmintingiausias Inte-
lektas, harmonijos visatoje Šaltinis. Bet tik iš Iš-
minties Pilnaties atvirai semiantis tiesą, visi kiti
dalykai ima aiškėti. �
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Dievas yra Pilnatis
Jam atviras žmogus Jo Pilnatim pripildomas...

Ramūno Virkučio nuotrauka



Dr. Juozas Meškauskas liepos 21 d. švenčia 102 me-
tų sukaktį. Tai įspūdinga data! ,,Kultūros” priedo dar-
buotojai (Aldona Žemaitytė ir Jonas Kuprys) svei-
kina jį su artėjančiu gimtadieniu ir linki, kad Die-
vas ir toliau jį laikytų ant savo maloningo Delno.

Gimęs Vajėsiuose (Anykščių valsč.), baigęs
Ukmergės gimnaziją, VDU studijavęs mediciną
(ten pat ir dėstytojavo, tapo docentu, vėliau
profesoriumi), toliau tobulinosi Vienoje ir
Berlyne. 1944 m. pasitraukęs į Vakarus, atsidūrė
Amerikoje, vertėsi privačia praktika.
Bendradarbiavo „Medicinoje”, „Drauge”, rašė į
Lietuvių enciklopediją, 1987 m. išleido „Lietuvos
medicinos istoriją”.

Medicina yra viena iš kultūros, meno, reli-
gijos, technikos, sociologijos ir apskritai
mokslo ir gyvenimo disciplinų. Gydyto-

jas, kaip ir kiekvienos kitos profesijos atstovas,
yra visuomenės narys, įgijęs specialų mokslą ir
pasiruošimą, dirbąs visuomenėje pritaikydamas
savo žinias ir metodus žmogaus, kaip individo, vi-
suomenės, tautos ir visos žmonijos sveikatingumo
baruose. Gydytojo veiklos laukas visuomenėje yra
labai gilus ir platus, nes jis apima nuo neturtin-
giausio ir nesveikiausio iki tvirčiausio ir aukščiau-
sio asmens – karaliaus ar mokslininko. Tad kokie
veiksniai, savybės ar veiksmai sudaro gydytojo as-
menybę? Ją sudaro medicinos mokslo žinios, me-
niškas jų pritaikymas, pagarba ir meilė žmogui,
visapusiškas ir gilus dvasinio gyvenimo suprati-
mas, tvirtą pasitikėjimą sukelianti laikysena, di-
delis materialinių ir dvasinių žinių bagažas, su-
pratimas vargšo ir turtingo žmogaus psichologijos
bei jo gyvenimo, dalykiškas ir blaivus galvojimas,
taip pat žmogiška šiluma ir meilė žmogui.

Gydytojo veiklos laukas nėra atskiras ir izo-
liuotas, bet labai glaudžiai susijęs su kitų profesijų
veikla. Nė vienos profesijos narys, tuo labiau gydy-
tojas, negali užsidaryti vien tik savo profesijoje, ki-
tų nepažinti ir jomis nesidomėti. Gydytojas daly-
vauja visose gyvenimo srityse ir tik taip jis išlieka is-
torinėje terpėje. Gydytojo profesija yra universaliau-
sia, nes jo darbo laukas, t. y. sergąs žmogus, yra
tas pats, nepaisant, kur jis ir kas jis bebūtų. Gydy-
tojas pažįsta ir įvertina visus gyvenimo aspektus.

Laikui kintant, medicinos mokslui ir jos
technikai tobulėjant, kinta ir gydytojo mąstysena
bei jo uždavinių supratimas. Prof. dr. Martin Sihle
sako, kad kiekvieno gydytojo uždavinys yra
surasti vadovą žvaigždę, kuri savo magnetinėmis
jėgomis trauktų žmogų prie gėrio, grožio ir kilnu-
mo. Bet gėris, grožis ir kilnumas žmogų traukia
tik tuomet, kai jis yra sveikas dvasia ir kūnu.
Tikslieji gamtos mokslai nėra vienintelis medi-
cinos ir gyvenimo tikslas. Žmogaus organizmas

yra atskiras „kosmosas”. Tą „kosmosą” analizuo-
jant ir atskirus jo atributus jungiant, reikia būti ir
menininku, ir mokslininku. Medicina yra sena,
kaip ir žmonija. „Medicinos tikslas ir turinys – li-
gonio gyvenimas”, – sako Hipokratas. Medicina,
kaip mokslas, sprendžiama mokslo institutuose,
laboratorijose, bandymuose ir įvairiose mokslo
įstaigose. Kaip menas visi medicinos išradimai ir
patyrimai pritaikomi ligonio gydymui ir tautos ar
žmonijos sveikatos gerovei. Menas ieško grožio, for-
mų harmonijos. Jei paimsime meną, tai matysi-
me, kad meno ir medicinos mokslų istorijos yra ly-
giagretės. Didieji pasaulio menininkai, kaip Mi-
chelangelo, Leonardo da Vinci, Raphael yra daug
nusipelnę medicinos mokslui. Menas protą ir jaus-
mus daro kilnesnius, nuramina sielos nerimą. Tuo
būdu jis veikia psichopropedeutiškai, psichopeda-
gogiškai ir psichoterapiškai. Meno ir mokslo kūrybos
pagrindas yra minties jėga. Mokslas ir menas žen-
gia į priekį eidami sintezės ir analizės keliais. Abu
keliai yra lygiai vertingi ir lygiai reikalingi.

***
Jei mes žiūrėsime į mediciną, kaip į mokslą ir

meną, matysime, kad tarp tos srities darbininkų
yra trijų rūšių žmonės: mokslininkai, medikai ir
gydytojai. Mokslininkas nagrinėja medicinos
mokslo klausimus. Jo rankose dauguma bandymų
ir eksperimentų, jo žinioje medicinos mokslo pa-
žanga. Medikas yra išėjęs mokslus, tačiau turbūt
pataikęs ne į savo sritį, nes nesugeba nei moksliš-
kai dirbti, nei mediciniškas žinias pritaikyti. Er-
win Lick yra teisingai pasakęs: „Valstybiniai eg-
zaminai padaro nei daugiau, nei mažiau, kaip me-
diką. Gydytoju esi gimęs arba ne.” Reikia tik ap-
gailestauti, kad silpniausia medicinos vieta – me-
dikai, esantys tarp gydytojų. Jau Hipokratas yra
pasakęs: „Gydymo menas yra visų menų pirmiau-
sias.” Prof. Muller sako: „Medicinos mokslą ga-
lima protu ir uolumu išmokti, bet gydytojo meną
praktikuoti reikia tokių pradų, kurie glūdi ne vien
tik prote.” Ši tiesa bene daugiausia įsidėmėtina,
nes Lietuvoje neturim katedrų, kurios duotų pla-
tesnės orientacijos, pvz. antropologijos, filosofijos
ir panašių gydytojų. Be tokios platesnės orientaci-
jos iš universitetų išeinama grynu mediku, o tik
paskui gyvenime virstama gydytoju, prisitaikoma
prie mokslo ir gyvenimo reikalavimų. Gydytojo
profesija iš tikrųjų yra menas. Ir pats gydytojas
yra menininkas. Kartais ir žiauriais įrankiais siela
ir kūnu sukrypusiam organizmui gražinama harmo-
nija, aklam leidžiama išvysti pasaulio grožį, pa-
ralyžiuotam gražinamas judėjimas, apkurtusiam
suteikiama galimybė gėrėtis muzikos garsais ir t.t.

Viename gydytojo asmenyje turi būti ir ty-
rinėtojas, ir tų tyrinėjimų vertintojas. Kaip
tyrinėtojas, jis kreipia dėmesį į objektą,

kaip tyrinėjimo vertintojas – sintetikas – į subjek-
tą. Čia reikia charakterio ir individualumo.
Žmogus yra šiurkščių ir švelnių tonų junginys.
Tikslus tų tonų suderinimas duoda gražią simfo-
niją. Dr. Martin Sihle sako, kad žmogaus gyveni-
mas prasideda meilės akorduose, švelniai ir
šiurkščiai, tragiškai ir herojiškai bėga ir galiausiai
vėl visa mylinčiai pasibaigia. Tą komplikuotą gy-
venimo bėgį (biologiška prasme imant) koreguoti,
jam sukrypus ir pašlijus padėti, yra tai, į ką gy-
dytojas visas savo žinias sintetindamas, turi dė-
mesį kreipti.” O savo darbe gydytojas retai kada
gali laimėjimus ir nuopelnus priskirti sau. Daž-
niausia jis turi pasitikėti organizmo ir gamtos jė-
gomis ir vaidinti tikslaus arba netikslaus pagalbi-
ninko vaidmenį, tai yra adjuvare naturam (padėti
gamtai). Bet toji pagalba turi būti tikslinga, nes
gydytojas, pralaimėjęs bylą, jau nebeturi įstaigų, į
kurias galėtų kreiptis. Gyvybės ar mirties prob-
lema yra labai dažnai gydytojo rankose. Gydytojo
darbas darosi dar šiek tiek lengvesnis, jei jis gerai
pažįsta aplinką, socialinę santvarką, civilizuotų ir
necivilizuotų žmonių užgaidas, socialinę padėtį
puikiuose rūmuose ir varginguose barakuose.

Skirtingomis sąlygomis skirtingi bus ir gydy-
tojo patarimai bei nurodymai. Patekęs tarp vargš-
ų, jis turi tapti vargšu, juos suprasti, patekęs tarp
turtuolių – tapti turtingu, suprasti jų užgaidas,
reikalavimus ir galvoseną. Didelė gamtos mokslų
pažanga pastaraisiais laikais yra nemažai davusi
ir medicinai. Mokslas gali klestėti ne tik laborato-
rijose. Tai, ką gydytojas stebi diena po dienos, ligo-
niui gulint lovoje, yra taip pat mokslas. Čia visokie
apskaičiavimai ir išreiškimai matais ir saikais
kartais nereikalingi, nes gyvybės reiškinius prie
ligonio lovos galima suvokti ne tik kiekybiškai, bet
ir kokybiškai. Mokslas ir gydytojas nuo vienas
antro neatsiriboja, bet vienas antrą papildo. Dievo
apdovanoti yra tie žmonės, kuriuose yra suderin-
ta mokslininko ypatybės ir gydytojo menas. Gy-
dymo technika šiandien nepaprastai toli pažen-
gusi. Dabar nerasime gydytojo, kuris žinotų visus
medicinos instrumentus ir mokėtų jais naudotis.

***
Pačioje pradžioje medicina buvo labai glau-

džiai susijusi su religija ir dvasininkija. Medicina,
teisė ir teologija, kaip mokslai, prasidėjo ir
tobulėjo vienuolynuose, vėliau Padua, Montpellier
ir Paryžiaus o dar vėliau – Leiden, Oxford ir Cam-
bridge universitetuose. Graikų kultūros klestė-
jimo ir dar vėlesniais laikais gydytojas ir dvasinin-
kas dažniausiai būdavo viename asmenyje. Ir Lie-
tuvos medicinos istorijoje pirmieji gydytojai buvo
dvasininkai, kaip V. Grabauskas, miręs 1569 m.,
Vilniaus Kapitulos kanauninkas. Jurgis Petkūnas
– medicinos daktaras, diplomą gavęs 1555 m. Fer-
raros universitete (Italijoje), buvo garsus gydyto-
jas ir taip pat Vilniaus Kapitulos kanauninkas,
kunigaikščio Radvilos asmeninis gydytojas, o 1567
m. buvo įšventintas ir paskirtas žemaičių vysku-
pu. Vakarų Europoje gydytojų dvasininkų ir net
gydytojų vyskupų yra buvę daugybė. Pvz., Petrus
Hispanus Juliani tapo kardinolu, 1276 m. rugsėjo
20 d. buvo išrinktas popiežiumi ir pasivadino Jono
XXI vardu. Popiežių istorijoje įdomu tai, kad jis
buvo vienintelis portugalas ir vienintelis gydyto-
jas, tapęs popiežiumi. Be to, mums, gydytojams,
yra įdomu, kad popiežiaus Jono XXI vardas yra
susietas su tarptautine premija, skiriama už veika-
lus bei straipsnius, nagrinėjančius gydytojų etiką.

Vėliau tiksliesiems gamtos ir medicinos moks-
lams progresuojant ir tobulėjant, atsirado asme-
nų, ieškančių skirtumų tarp mokslo ir religijos.
Atsirado materialistinė pasaulėžiūra, kuri stengė-
si paneigti religiją. Paplito ateistinė pažiūra. Reli-
gija ir Dievas buvo neigiami. Tačiau dar vėliau bu-
vo pripažinta, kad religija ir mokslas turi savo vie-
tą. Mokslas iš religijos ir religija iš mokslo gali
daug ko pasimokyti; yra gyvybiškai svarbu jiems
susijungti ir gydyti sergantį žmogų ir žmoniją.
Pranašaujanti religija ir mokslinė medicina – abi
yra paremtos kūrybine jėga ir subordinuotos
būtinai disciplinai: mokslas tai vadina tikėjimo
prielaidomis ar hipotezėmis, o religija – doktrino-
mis ar dogmomis. Tikėjimas ir abejojimas, tyrinė-
jimas, ieškojimas bei disciplina yra bendradarbės
– ir pranašaujančios religijos, ir mokslinės medi-
cinos. Be abejo, yra ir skirtumų, kurie neturi būti
suplakami. Religija rūpinasi žmogaus gyvenimo
tikslu ir uždaviniais, mokslas pirmiausia rūpinasi
faktais, realybe ir pagalba žmogui bei jo gyveni-
mui. Religija gali pasakyti medicinai ir mokslinin-
kui: „Netapk stabmeldžiu ir nedaryk Dievu da-
lies”, o mokslas gali pasakyti: „Saugokis arterios-
klerozės ir pavojingos sektantizmo bakterijos.”
Neretai atsitinka taip, kad gydytojas, išstudijavęs
faktus, konkretybes ir jomis įtikėjęs, ignoruoja
Visatą. Religija primena gydytojui ir mokslinin-
kui, kad visi šaltiniai yra ne žmogaus rankų pa-
daras. Pagaliau pats žmogus ir tai, ką jis sukuria,
atsiremia į Kūrėjo jėgas. Be abejo, tarp medicinos
ir religijos yra pagrindinių skirtumų. Medicina pa-
brėžia tyrimus, bandymus ir realius faktus.
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