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Sakralinis karo 
matmuo
(karas ir šventybė Siaurės Vidurio Europoje nuo ankstyvųjų 
viduramžių iki mūsų dienų)

Karas, klaikus ir pragaištingas istorijos pa
lydovas ir variklis, stingdo bet kokį mąstymą apie jį. 
Juk karas - visų įmanomų žmogiškų nelaimių ir 
tragedijų visuma. Jis griauna, žudo, jis įdabartina 
pragarus - bet kokie neigiami karo apibūdinimai 
nesugebės perteikti nė dalelės jo žiaurumo ir absurdo. 
Tačiau šitoks vertybinis kalbėjimas apie karą užsi
sklendžia vertinimų rate ir nepajėgia paliesti karo 
esmės. O juk jeigu žmonija per visą savo istoriją 
nuolat kariavo, vadinasi, viskas ne taip jau paprasta. 
Kažkas žmogaus prigimtyje pritaria karui - ir nieko 
nuostabaus, nes žmogus - tai ne teigiamybė.

Todėl mėginimas priartėti prie karo esmės visų 
pirma turėtų atsisakyti etinio ir moralinio karo ver
tinimo. Karas - tai universalybė, kurią ir turėtume 
apžvelgti būtent kaip universalybę - be išankstinių 
nuostatų ir netapatindami jos su tos universalybės 
aplinka ar dažnai antrinėmis apraiškomis. Man regis, 
karo analizei tiktų religijotyrinis žvilgsnis, šiuo atveju 
priderantis kaip kitos, religinės universalybės tyrimo, 
ar greičiau aprašinėjimo instrumentas. Juolab, kad
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karas ir religija, karas ir šventybė istoriškai artimi. 
Karas taipogi yra žmogiškosios patirties erdvė, kurio
je, ir nepaprastai intensyviai, apsireiškia Dievybė ar 
beasmenė šventastis. Karas - tai hierofanijų vieta, o 
ir pats jis tam tikru aspektu yra hierofanija. Šį jo 
aspektą ir pamėginsime kiek panagrinėti.

Karas kaip kultūros dalis
Pradėti reikėtų nuo trumpo susipažinimo su 

nuostabia prancūzų kultūros istoriko Rogero Caillois 
studija apie karą ir šventybę1. Mano supratimu, tai 
originaliausia ir stipriausia karo gelmės analizė, 
kurios pristatymas bus geriausiu įvadu mūsų temai.

Caillois pradeda klausdamas, kas moderniose 
visuomenėse galėtų būti laikoma kulminaciniu jų 
tašku, kas galėtų prilygti primityviųjų visuomenių 
šventei, - ypatingų kraštutinumų metui, kai švaisto
mos ištisus metus kauptos maisto atsargos, nesilai
koma pačių švenčiausių įstatymų, kai administracinė 
ar civilinė valdžia netenka savo galios, kurią perima 
kaukėti aktoriai, įkūnijantys dievus ar mirusiuosius. 
„Primityviųjų" šventė - aukojimų ir sakralybės lai
kas, „laikas anapus laiko", atkuriantis visuomenę, ją 
išgryninantis, grąžinantis jai jaunystę, trumpai tariant - 
reiškinys, regeneruojantis visuomenę.

Šiuolaikinėse visuomenėse tokius požymius turi 
tik karas - teigia Caillois, apsvarstęs ir atmetęs kitas 
alternatyvas. Žinia, karas - tai klaikybė ir katastrofa, 
jei šventė pašvęsta džiaugsmo ir gyvenimo pertekliui, 
karas - tai mirties tvanas. Čia neverta lyginti jų
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prasmės nei turinio - svarbi jų absoliuti didybė, jų 
funkcija kolektyvo gyvenime, atvaizdas, įspaudžia
mas individo sielon - trumpai tariant, svarbi jų 
užimama vieta, o ne tai, kaip ji užimama.

Karas - totalinis fenomenas, ekstremali kolek
tyvinio gyvenimo įtampa. Karo metu individas pra
randa savo laisvę, o visuomenė surenka visus savo 
narius, surikiuoja juos suartindama juos kūnu ir siela. 
Kiekvienas dėvi uniformą, kuri regimai parodo, kad 
jis paliko viską, kas jį skyrė nuo aplinkinių, idant 
tarnautų bendruomenei - ir ne taip, kaip pats supran
ta, o taip, kaip nurodo ši uniforma (ir tame poste, kurį 
ji nurodo). Taigi, tiek šventė, tiek karas pradeda 
stiprios socializacijos laikotarpį: baigiasi laikas, 
kuriame individai atskirai veikė daugybėje sričių.

Šventės ir darbo laikotarpio santykis toks pat, 
kaip ir karo ir taikos: judrumas ir kraštutinumai greta 
stabilumo ir nuosaikumo. Tiek karasT tiei<fsVentė turi 
savo discipliną, bet ji, palyginus su įprasta gyvenimo 
tėkme, atrodo pabaisiškai. Nepaisant karybos meno 
ceremonialo ir griežtumo, tiek karas, tiek šventė lieka 
netvarkos ir sumaišties sinonimai. Juk tiek kare, tiek 
šventėje leidžiami veiksmai, kurie kitu metu laikomi 
didžiausiomis šventvagystėmis: leidžiamas incestas 
ir rekomenduojama žmogžudystė. Tai, ką anksčiau 
smerkė pagrindiniai bendrijos įstatymai, dabar atneša 
garbę ir šlovę.

Karo metu prasiveržia ilgai gniaužtas griovimo 
džiaugsmas, malonumas paversti daiktą beformiu ir 
neatpažįstamu. Ir didžiausias džiaugsmas - sunai
kinti panašų į save. Žmogžudystėmis ne tik prisipa-
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žįstama - jomis giriamasi. Kaip incestas šventėje, taip 
žmogžudystė kare įgyja religinį aspektą. Tas pats 
įstatymas, kuris iš individo reikalauja gyvenimo 
aukos, leidžia jam žudyti priešininką.

Šventė atveria dievų pasaulio vartus, jos metu 
žmogus patiria metamorfozę ir pasiekia antžmogišką 
egzistencijos lygmenį. Iš profaniškojo laiko jis pasie
kia Didįjį Laiką. Lygiai taip pat, tik jau ištisų nacijų 
gyvenimą pertraukia ir karas - jam prasidėjus laikas 
pasibaigia, ir prasideda nauja era. Gyvenama kitaip, 
radikaliai kitaip. Ir karui pasibaigus laikas jau kitas: 
nacija arba atsikuria po išmėginimų, arba ruošiasi 
naujiems. Lygiai kaip ir primityviosios visuomenės, 
kurios gyvena, prisimindamos praėjusią šventę arba 
besiruošdamos naujai. Beje, perėjimas iš pokario į 
prieškarį nepastebimas, nors pasikeičia ir ekonomika, 
ir politika, ir sąmonė. Ir vėl iš naujo artėjama į karą, 
kuris iš praeities slogučio tampa atsinaujinimo viltimi.

Šventėmis stengiamasi periodiškai atjauninti 
visuomenę, pradėti naują stiprybės ir sveikatos erą. 
Karo mitologijos žodynas rodo tokias pačias pastan
gas. Karas paverčiamas tragiška vaisingumo deive, jis 
prilyginamas gigantiškam gimdymui. Motina gimdy
dama rizikuoja gyvybe, lygiai taip pat ir nacijos, 
norėdamos pagrįsti savo egzistenciją bei ją įamžinti, 
turi sumokėti kruviną duoklę. „Karas - elementa
riausia gyvenimo meilės forma", - teigė Josephas 
Goebbelsas. Karas kuria naują ateitį - jis nutraukia 
paralyžiuojančią tvarką ir per laisvus griuvėsius 
verčia sukurti naują ateitį.

Karas - ne tik bjaurus vaistas, kurį tenka išgerti
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nacijoms. Karas - jų buvimo pagrindas. Jis apibrėžia 
jas, tautoms karas - aukščiausias dorovinis priesakas. 
Ne karas pagrindžia taiką, bet taika - karą. Juk taika - 
tik laikinos paliaubos, įsiterpusios tarp dviejų konfliktų.

Šiuolaikinėje visuomenėje karas įgyja vis dides
nius mastus ir taip įgauna dar vieną šventės savybę - 
jos totalumą - bet tai jau kita tema, apie kurią kalbė
sime mūsų samprotavimų pabaigoje. Tai, ką Caillois 
iki šiol kalbėjo apie karą, taikytina „tikrajam karui", 
t. y. karui, kuriame esama taisyklių, kuriame yra ri
teriški elementai, pagarba priešininkui, kuriame 
nevengiama dvikovos, lygių galimybių. Šio amžiaus 
didieji karai jau nebebuvo tokie. Bet apie tai vėliau. 
Caillois samprotavimai gravituoja link šiuolaikinių 
karų, o pastarieji yra jau kitokie.

Dabar pakalbėkime apie epochą, kai karas dar 
buvo karu, kai karas vyko dar dieviškame horizonte. 
Kai jis turėjo savo prakilnumą, sakralinį matmenį, 
savo dievus ar dieviškąją globą.

Perkūnas ir velnias
Mūsų samprotavimai geografine prasme išeis už 

baltiškos medžiagos ribų, tačiau jų ašis vis dėlto suksis 
apie baltiškus dalykus: taip galėsime pastebėti, kad tie 
baltiškumai yra didžiulio konteksto dalis; šiuo atveju tą 
kontekstą apribosime Šiaurės Vidurio Europos teritorija. 
Patekti į ją galime per įvairias karines bei sakralines 
realijas; per kokias būtent, ne tiek jau svarbu, nes mūsų 
tyrimo laukas yra daugmaž autonomiška teritorija, 
kurią vienija tie patys ar bent jau artimi fenomenai.
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Pradėsime nuo Algirdo Juliaus Greimo teiginio, 
jog senovės lietuvių karo dievu turėtume laikyti 
Velnią2. Ši nuomonė labai netikėta ir originali, tad 
nieko nuostabaus, kad ji susilaukė ir kritikos, ir 
pasekėjų.

Vis dėlto iš pradžių pažvelkime į Greimo argu
mentaciją, kuri, tiesą sakant, nėra labai įtikinanti. Jis 
mano, kad Velnio ar Vėlino karines funkcijas patvir
tina: 1) velnio ir žirgo ryšys, kadangi prieš mūšį 
šokama ant žirgo; 2) kūlgrindų sąsaja su Velniu 
(kūlgrindos - slapti karo keliai per pelkes); 3) jėzuitų 
pranešimas iš XVIII a. pradžios, minintis „Velnio 
turgelį" - ritualą, kurio metu vyrai tarpusavyje 
kovojo kirviais, retai apsieidami be kraujo praliejimo; 
4) Greimo siūloma žodžio vėliava etimologija, siejanti 
ją su Velniu, plg.: „Žodį vėliava, padarytą tuo pat 
principu kaip broliava, siūlome aiškinti kaip „vėlių 
būrys, vėlių visuma". Turint galvoje, kad vėlių valdo
vas yra tuo pačiu ir karo dievas, visai suprantama, 
kad kiekviena lietuvių gentis žygiuoja į karą su savo 
vėliava, su visais savo mirusiais, semdamasi iš jų jėgų 
ir drąsos"3. Taigi, tokie argumentai, o išvada formu
luojama gana tvirtai: „Vėlino, kaip senojo karo dievo, 
funkcijos atrodo neabejotinos"4.

Pasamprotaukime, kiek šiuos teiginius galima 
sukritikuoti? 1) Su žirgais Velnias gali būti siejamas 
dėl labai įvairių priežasčių, ir konkrečiais atvejais jos 
gali skirtis. Pagaliau jis - gyvulių dievas. Lietuvių 
tautosakos aprašomame pragare mirusieji dažnai 
paverčiami arkliais ar tampo jais sunkius krovinius5. 
Žirgo ir arklio sąsaja su mirusiųjų pasauliu, kurio
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valdovas yra Velnias, labai stipri, ir ne vien lietuvių 
mitologijoje. Ir pačioje baltų mitologijoje žirgus turi 
Dievas, Dievo sūneliai, tad ir jie galėtų būti laikomi 
karo dievais? Mes toliau dar kalbėsime apie žirgo ir 
karybos sąsajas, bet kol kas Greimo argumentas gali 
būti paaiškinamas ir kitokiais būdais; 2) kūlgrindos 
tiesiamos per pelkes, raistus, o Norberto Vėliaus 
monografijoje labai aiškiai parodytas Velnio ryšys su 
žemomis, drėgnomis vietomis, su vandeniu. Jis ten 
gyvena arba tik pasirodo6. Todėl bet koks Velnio 
siejimas su kūlgrinda yra drauge ir visų pirma jo 
siejimas su pelke, raistu ir pan. - natūralia mitologine 
jo aplinka; 3) „Velnio turgelis" minimas 1724 m. 
dokumente. Kadangi iš jo retai skirstytasi be kraujo 
praliejimo, tokie kruvini pasimušimai išties galėjo 
būti suprantami kaip „velniška", t. y. demoniška 
pramoga. Be to, lygiai tokia pat scena, dvi tarpu
savyje kovojančios vyrų grupės, aprašomos hetitų 
ritualuose7, kur ši kova simbolizuoja metų laikų 
kaitą. Tai - sakralinis žaidimas, žinomas daugeliui 
tautų, tačiau šis ritualas neturi nieko bendra su karu; 
4) vėliavos etimologija išties įtikinanti, tačiau jos 
siejimas su vėlėmis dar nebūtinai reiškia sąsają su 
Velniu - plg. Vėlines, kurios į Velnią visiškai nenurodo.

Daugiau įtikintų Greimo pastaba, kad Velnias 
atitinka skandinavų Odiną, o šis neabejotinai yra 
karo dievas, tuo tarpu lietuvių Perkūnas, nors ir muša 
velnius, niekur nepasirodo kaip karo dievas. Antra 
vertus, lygiai tap pat argumentuojant, galima teigti, jog 
Perkūnas yra Toro, Indros, Peruno - karo dievų - 
atitikmuo. Tai indoeuropiečių karių dievo Griaus
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mavaldžio funkcijų perėmėjas, o pats Velnias irgi 
niekur nepasirodo kaip karo dievas. Be to, Velnio 
ginkluotė labai jau neaiški, nebent kilpa (artinanti jį 
su Varuna, „Surišančiuoju" bei Odinu), o Perkūnas 
įsivaizduojamas ginkluotas, su kirviu, strėlėmis, 
žaibu. Yra sakmė, kurioje Perkūnas įsikiša į lietuvių 
mūšį su švedais8 - toliau dar matysime, kad yra ir 
kitų Perkūno sąsajų su karu. Ir dar - lietuvių folklore 
Perkūnas ir Velnias nuolat kivirčijasi, ir Perkūnas 
nuolat nugali Velnią. Pagalvokime, ar nuolat pralai
mintis asmuo gali būti karo dievas?

Taigi Greimo argumentaciją kritikuoti galima, 
tačiau pati intuicija, pats problemos iškėlimas labai 
įdomus. Argumentus griauti nesunku, pavieniui jie 
kritikuotini, tačiau visi drauge verčia susimąstyti. 
Pirmiausia, Perkūnas ir Velnias, nors ir opoziciški, 
visada yra netoli vienas kito. Jeigu norėtume įrodyti 
Velnio karingumą, galėtume remtis kitomis para
lelėmis. Gerai žinoma, jog Perkūno - Velnio opozi
cišką porą atitinka rytų slavų Peruno - Voloso (Vele- 
so) pora. Pastarosios opoziciškumas daug silpnesnis. 
Tiesa, Peruno stabas Kijeve stovi ant kalno, Voloso - 
žemoje, pelkėtoje vietoje, palei Dneprą; 980 m. di
džiajam kunigaikščiui Vladimirui įgyvendinant seno
sios rytų slavų religijos reformą, iškeliant Peruną, 
Volosas apskritai neįtraukiamas į panteoną. Tačiau 
Volosas taip ir netapo demoniška esybe, tai buvo 
pirklių, turto globėjas, galvijų dievas, kurio funkcijas 
po krikšto perėmė Šv. Vlasijus - greičiausiai dėl 
paprasčiausio vardų sąskambio. Tuo metu lietuvių 
tradicijoje absoliučiai neigiamai vaizduoto Velnio
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sutapatinimas su katalikų šventuoju visiškai neįma
nomas, Velnio vardas perėjo piktajai galiai.

Reikia prisiminti, kad slavų družinos vadai, 
sudarinėdami sutartis su Bizantija, prisiekdavo Peru- 
nu, kuris rašytiniuose šaltiniuose vadinamas „jų 
dievu", t. y. karių dievybe. Tačiau kartais kunigaikštis 
ir jo družina prisiekia Perunu ir Volosu. Pavyzdžiui, 
Olegas ir jo vyrai „prisiekė savo ginklais ir Perunu, 
savo dievu, ir Volosu, galvijų dievu ir patvirtino 
taiką". O Sviatoslavas su savaisiais vėliau irgi pa
našiai prisiekė: „Prisiekiame dievo vardu ir į jį tikime: 
Peruną ir Volosą, galvijų dievą"9.

Šie šaltiniai netiesiogiai patvirtina Greimo 
intuiciją: Velnias išties gali būti netoli karo sferos, 
taip pat matome, kad niekada neprisiekiama vien 
Volosu: jis minimas tik drauge su Perunu, karių 
dievu, ir įvardijamas kaip „galvijų dievas". Tad ir 
mūsų tolimesni samprotavimai turėtų suktis apie abu 
šiuos dievus. Akivaizdu, kad Velnias ar Volosas 
galėtų būti artimas kariams kaip turto dievas arba 
kaip galvijų globėjas: indoeuropiečių kariams nuo 
seniausių laikų karas asocijavosi su galvijų grobimu, 
Volosas čia būtų tiesiog seniausių epochų atgarsis. 
Tačiau tai tik prielaidos, lygiai kaip ir galimybė, kad 
Rusios kariams nuo Riuriko laikų galėjo pasirodyti 
aktuali Odino - Voloso sąsaja.

Vis dėlto kodėl šioms dievybėms artimos kari
nės funkcijos? Norėdami tai paaiškinti turėtume 
pasamprotauti ir apie karą, jo prigimtį ir atspindžius 
žmogaus sąmonėje, apie karo klaikybę ir žavesį.
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Unio mystica
Karys mūšio metu gyvena kitaip nei taikos 

laikotarpiu; kovodamas jis patenka į kitą realybę, kur 
įgyvendina aukščiausią savo paskirtį. Mūšis - aukš
čiausias kario ir žmogaus egzistencijos taškas. Mirtis, 
sava ir svetima, čia yra arti kaip niekur kitur.

Mūšis tarsi keičia žmogaus prigimtį; jo metu 
karys atlieka šiaip neįtikėtinus žygdarbius. Germanų 
berserkai (apie juos dar kalbėsime) - ypatingas tokio 
pasikeitimo atvejis: karys, apimtas demoniško šėlo, 
putoja, siaučia, kloja daugybę priešininkų, visiškai 
užmiršęs save. Berserkas susilieja su kitokybe, su 
dievu ar demonu, „išeina iš savęs", o į jį įeina Dievas.

Karys mūšio metu priartėja prie dieviškumo 
sferos ir pats tampa absoliučios galios apsireiškimu, 
energinio numinosum elemento pliūpsniu. Jis prisiima 
dieviškąją galią ir tam tikra prasme dievybę įkurdina 
savyje. Taip kaip šamano lūpomis kalba demonas ar 
protėviai, taip kario kūne apsireiškia dievybė - karys 
šitaip tampa savotišku religiniu ekstatiku. Už laimėtą 
mūšį dėkojama dievams ar Dievui, nes tai dievų perga
lė. Žmonės - jos tarpininkai. Kariai - religiniai asmenys, 
dalyvaujantys pačiame ypatingiausiame rituale.

Indra, regimas ar nematomas, dalyvauja savo 
tautos kovoje. Jis kaunasi su vietiniais Indostano 
gyventojais, per karinę mitologiją sutapatintais su 
demonais, blogio jėgomis, chaoso reprezentantais, 
naikina jų miestus. Mūšyje arijų kariui Indra - pati
kimas pagalbininkas, su kuriuo kaunamasi petis į 
petį10. Keltų karo dievas Ogmios turi būtent karo
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mistiką atitinkančius titulus - Belatucadrus - „nuos
tabus, kai žudo", Caturix - „kovos karalius". Ogmios 
vaizduojamas su auksinėmis ar gintarinėmis gran
dinėmis. Keltų kariai mūšyje kaudavosi taipogi susi
kaustę tarpusavyje grandinėmis - taip jie elgėsi ne 
iš kokių nors specifiškai karinių paskatų, bet dėl to, 
kad šitaip sutapdavo su savuoju karo dievu11. Antra 
vertus, buvo ir karinė tokios mūšio organizacijos 
reikšmė: tarpusavyje grandinėmis susikausčiusi ka
riuomenė galėjo kautis, bet negalėjo bėgti.

Klasikinis karių religijos atvejis - Mitros kultas. 
Ir čia tapatinimasis su Mitra buvo akivaizdus. Mitra - 
tai amžinas nugalėtojas, deus soli invictus Mithra, jis 
visados padeda ir jo niekas nesišaukia veltui. Tai - 
tiesos gynėjas, baisiausias pragariškų galių priešas, 
kuris, būdamas nuolatos jaunas ir stiprus, amžinai jas 
persekioja. Ypatingų iniciacijos ritualų metu, kur 
tekdavo kęsti ir fizinį skausmą, ir paliudyti savo 
narsą, Mitros adeptas ypač suartėdavo su savo dievu 
ir tapdavo jo kariu. Romėnų legionierius tapatin- 
davosi su Mitra kovos lauke; karas su barbarais - tai 
kova su galingu, neorganizuotu, nekultūriniu chaosu, 
kai karys ir Mitra veikia išvien12.

Bet čia ir vėl galime prisiminti mūsų klausimą: 
ar gali karys tapatintis su pralaiminčiu dievu, šiuo 
atveju - su Velniu? Šiaip ar taip tapatinimosi nuos
tata lietuviškos mitologijos kontekste ne ką tepadės. 
Lietuviška ikonografija senuosius kunigaikščius 
vaizduoja su raguotais šalmais; galimas dalykas, tai 
galėjo reikšti ir kažkokį tapatinimiąsi, gal ir su karo 
dievu. Tačiau raguoti lietuvių folklore ir Perkūnas,
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ir Velnias. Antra vertus, vėl matome, kad tarp Velnio 
ir Perkūno nuolat atrandame bendrumų.

Kovos prigimtis
Kariui mūšis tampa religiniu ritualu, žudymas - 

aukojimu. Vedų laikotarpiu Indijoje kiekvienas gyvū
no skerdimas būdavo suprantamas ir kaip auka 
dievams. Karo metu žudymas irgi tampa auka, įgyja 
religinę prasmę - kaip ir žuvimas. Visais laikais 
kalbėta ir kalbama, jog kare žuvę didvyriai pasiau
kojo Tėvynei, atgulė ant Tėvynės altoriaus (kiek 
actekiškai skambanti frazė, kuri religiniu istoriniu 
požiūriu siejasi su kultinėmis žmonių aukomis) ir 
pan. Tuo tarsi numanoma ar pripažįstama, kad karas 
turi religinę reikšmę.

Karas - tai jau visiškai kitas ontinis lygmuo. 
Karys išties būna tarp kategorijų, kurios būdingos tik 
dievui ar demonui - jis gali nebaudžiamas žudyti, 
tiesa, kartu rizikuoja ir savo gyvybe.

Caillois teigimu, karas - ypatingas laikotarpis, 
dievybės epifanijos metas. Jis įveda žmogų į svaigi
nantį laiką, kuriame žmogus virpa mirties akivaizdoje, 
tačiau jos artumas atveria naują, ypatingą, transcen
dentinį būties matmenį. Karas - tai nauja dievybė, 
naikinanti senas nuodėmes ir teikianti malones. Ug
nies krikštui suteikiama aukščiausia vertė. Individas 
šitaip tampa tragiško kulto tarnu, pavydaus Dievo 
išrinktuoju. Ir tai dvejopas įšventinimas - duodama 
drąsos numirti, tačiau taip pat - ir drąsos žudyti. 
Vienokios ar kitokios galimybės dalyvauti kare sutei

Kultūros istorijos tyrinėjimai. 1997. T. 3.
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kiamos visiems visuomenės nariams - karas mobili
zuoja absoliučiai visus išteklius - jis yra totalinis, kaip 
ir šventė13. Izoliuotų kultūrų šventėse privalo daly
vauti visi bendruomenės nariai - net maži vaikai, 
seniai ar ligoniai, kuriuos ritualinių šokių metu ant 
pečių užsideda kiti genties nariai ar už kuriuos jie 
geria ar valgo. Tačiau karas įtraukia netgi tuos, kuriuos 
šventės totalumas gali pasiekti tik per tarpininkus. 
Moterys ar invalidai mezga kojines ar dirba plieno 
liejyklose, vaikai renka tuščius butelius Molotovo 
kokteiliams, tarp bombardavimų tampo smėlį ar van
denį. Tačiau tai vėlgi vėlesnių karų tema,

O karo įšventinimas sąlygoja ir tai, kad tarp tų, 
kurie žudo ir leidžiasi žudomi bendroje kovoje, 
atsiranda ypatinga bendrystė - ginklo brolybė.

Socialinė u n i o m y s t i c a
Ji gimsta tarp tų, kurie petis petin dalijasi karo 

pavojais, - pastebi Caillois ir tęsia teigdamas, kad šių 
ilgalaikių ryšių suvienyti kariai įgauna pranašumo 
pojūtį - prieš tuos, kurie liko anapus pavojaus ar 
aktyviau nekariavo, nes neužtenka būti pavojuje, - 
reikia nužudyti. Šis įšventinimas dvilypis - reikia ne 
tik drįsti numirti, bet ir išdrįsti žudyti14.

„Ginklo brolybę" galima apibrėžti kaip ypatin
gą unifikaciją, kaip socialinę ar luominę unio mystica. 
Tai viena iš pačių radikaliausių bendrysčių. Bendras 
žudymas ir bendras buvimas mirties akivaizdoje 
nepaprastai suartina. Armijose nuo seniausių laikų yra 
daugybė būdų, leidžiančių išoriškai išreikšti šią bend
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rystę. Tai uniforma, vienoda ginkluotė, bendra karinių 
komandų kalba nevienakalbėje kariuomenėje, taip pat 
atvira karinė hierarchija. Joks valstietis netaps didžiū
nu, tačiau eiliniu kariu tapęs vaikėzas gali tapti ir 
generolu ar imperatoriumi - tokių pavyzdžių apstu, 
tarkime, vėlyvojoje Romos imperijoje ar Kinijoje. 
Armija yra atvira ir drauge uždara sistema, kurią 
sudaro vienas luomas, ir šis luomas - pats solidariau
sias. Žyniai retai, o valstiečiai praktiškai niekada nesu
kuria sistemos, kuri bent iš tolo galėtų prilygti armijai.

Armijoje labai svarbus solidarumo jausmas bei 
kolektyvo vienijimas ar net lydymas. Čia svarbi ir - 
civilių požiūriu - absurdiška uniforma, ir heraldiniai 
ženklai, vėliavos ir t. t. - tiesiog sakralinę prasmę 
turintys ašiniai daiktai, akivaizdžiai kilę iš kažkokių 
fetišų, tačiau koncentruojantys aplink save tam tiką 
karinį junginį.

Solidarumą stiprina ir alkoholio (ar jo pakai
talų) vartojimas, kuris toleruojamas visose armijose. 
Viduramžiais, prieš pradėdamas karo žygį, feodalas 
kviesdavosi draugus ir vasalus į kelis mėnesius 
trunkančią puotą: tai buvo ne girtuoklystė, o visų 
pirma - būdas suartinti žmones. Feodalas žinojo, o 
tai ir šiaip nėra paslaptis, kad bendras alkoholio 
gėrimas žmones suartina. Su priešais negeriama. Tas, 
su kuriuo gėrei, neapvils mūšyje. Puota būdavo 
įvadas į mūšį, kartais vykstantis prieš kelis mėnesius, 
kartais - jau visiškai priartėjus susidūrimui. Simono 
Grunau perteiktose prūsų legendose užsimenama, 
kad prūsai į karo žygį išeina jų vadui Bruteniui 
surengus jiems neblogas išgertuves: „und man gab in
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methe zu trinken genug"15, t. y. jiems buvo duota išgerti 
ganėtinai midaus. Toliau prūsų karingumas ir žiauru
mas siejamas su jų polinkiu gerti alkoholį, esą, gerda
mi jie tapdavo pašėlę, o laikui bėgant tapo žiauriais 
kariais, „trunckinne und unssinnige menner wurden und 
šie wurden mit der zeit grausame krigsmenner"16. Eiliuo
toji Livonijos kronika, aprašydama žemaičių ruoši
mąsi karo žygiui, iš esmės aprašo išgertuves, beje, 
dideles ir linksmas:

Die kunige von Sameiten, 
die liezen in bereiten 
ein getrenke, daz was groz. 
dar zu quam mancher ir genoz. 
šie trunken und waren vro11 
Geriama ir tarp kovų; vikingų žiemojimas „Egi- 

lio sagoje" aprašomas lygiai taip pat lakoniškai ir 
drauge talpiai, kaip ir paskutinėje ką tik pacituotoje 
eilutėje: „Tą žiemą broliai irgi buvo Torolvo būryje 
ir sėdėdavo šalia jo ir Egilio. Torolvas sėdėdavo garbin
goje vietoje ir gerdavo su Toriru, o Egilis sėdėdavo 
priešais Arinbjorną ir gerdavo su juo."18 Šios puotos 
būdavo transcenduojamos - skandinavų karžygių 
pomirtinėje buveinėje, Valhaloje, jie nuolatos puotau
davo, laukdami paskutinės, eschatologinės kovos.

Bendra kova, bendros puotos, t. y. radikaliau
sios bendrystės prielaidos, vedė ir į fizinę giminystę. 
Tam, su kuriuo tu koveisi petis petin, gali patikėti 
savo dukrą. Taip formavosi ištisi klanai: Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje tai būdavo apie vieną ar 
kitą didikų šeimą susibūrę karingi bajorai. Tiesa, šių 
klanų „vidinė" unio mystica kartais gali viršyti valsty
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binius interesus, ir „savu" visų pirma tampa klanas 
bei jo interesai, o ne valstybė. Tokie klanai daž
niausiai būna daugiataučiai, pvz., vikingų būriai, 
tautų kraustymosi epochos kariniai junginiai ir pan. 
Lietuvių bajorai irgi jungdavosi į tokius klanus su 
lenkais - karo žygiai ir bendros puotos lėmė ir 
bendrą tų klanų kalbą; be to, galima prisiminti ir 
herbinę giminystę. Iš dalies bendri karai prisidėjo 
prie lietuvių aristokratijos nutautėjimo.

E r o s  kare
Karas turi kažką patrauklaus, ir teiginys, jog 

karas - elementariausia gyvenimo meilės forma, nėra 
tuščias. Kylant kokiam nors konfliktui iš pradžių jo 
dalyviai stengiasi jo išvengti, tačiau niekada kelias 
karui neužkertamas ryžtingai ir iki galo - prisimin
kime abiejų pasaulinių karų išvakares arba Bosniją. 
Neryžtingas išsisukinėjimas užleidžia vietą įsitikini
mui, kad tai neišvengiama - pastebi Caillois. Žmonės 
įsivaizduoja karą kaip gamtinę katastrofą, kuri vis 
tiek įvyks. Protui tebesipriešinant širdis jau sutiko.

O prasidėjęs karas jau tampa tarsi teisėtas ir 
reikalingas. Teologas čia įžiūri Dievo bausmę, filoso
fas - istorijos variklį ar gamtos dėsnį. Karas jau nebėra 
nelaimingas įvykis, jis tampa svarbiausiu visatos 
mechanizmu, kosmine norma. Taigi, jis įgyja religinę 
reikšmę. Karas viską kuria, o taika silpnina savo 
inertiškumu. Karai reikalingi kaip regeneracinė galia. 
Visuomenė, norėdama atsinaujinti, turi pergyventi 
karą, ir tik taip ji gali turėti istoriją. Kruvinos vonios
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yra neišvengiamos ir tampa gyvybės vandeniu19. 
Artimųjų Rytų Inana - Ištar - Aštartė yra meilės ir 
vaisingumo deivė, o drauge - ir karo. Gyvenimas, 
gyvybė ir karas nėra toli vienas kito. Gentis, norė
dama tapti tauta ir tauta, norėdama tapti istorine 
tauta, privalo pergyventi savo karą. Tautos, kurios 
neturėjo savo karų ar kuriomis kariauta, šiandien 
neturi savo valstybingumo arba jis tėra efemeriškas.

Gyvenimas ir mirtis kare egzistuoja drauge. 
Mūsų pora, Perkūnas ir Velnias, kaip tik ir liudija šią 
tiesą. Perkūnas, siaubingų bet gaivinančių audrų bei 
vaisingumo dievas, kare gali pasirodyti greta savo 
priešininko, mirties dievo Velnio. Kijevo kunigaikš
čių družinos, prisiekdamos Perunu ir Volosu, kartu 
prisiekdavo viršumi ir apačia, gyvybe ir mirtimi. O 
kur gyvybė ir mirtis - kad ir kaip banaliai tai nu
skambėtų - ten ir meilė.

Meilė taip pat yra unio mystica ir turi kai ką 
bendra su karu. Tai liudija ne vien nuvalkioti posa
kiai apie šeimą kaip vyro ir moters karo formą. Ir ne 
vien dėl uniformos ar šauniai užriestų ūsų merginos 
myli karius. Meilė ir žudymas, gyvybė ir mirtis 
drauge gyvuoja jau nuo paleolito, kai žmogus supra
to, jog gyventi jis gali tik žudydamas žvėris. Žu
dymas ir lytinis aktas buvo to paties fenomeno dalys, 
jie giminingi. Abiejų lyčių organų sąveika lytiniame 
akte asocijavosi su žudymu, smeigimu į žvėrį. Žaizda 
ir vulva išoriškai panašios. Žvėris, kaip ir moteris, yra 
gyvybės šaltinis, žvėris teikia maistą, moteris - 
kūdikį. Medžiodamas ir mylėdamas moterį vyras 
elgėsi taip pat (būtent elgėsi būtuoju laiku, nes
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šiandieninė medžioklė yra besaikė visos medžioklės 
istorijos bei jos principų profanacija). Medžioklė yra 
karo ir žudymo pradžia, todėl nieko nuostabaus, kad 
karas ir meilė neatsiejami, nors meilė kartais būna ir 
pabaisiškų, iškreiptų formų - moterų prievartavimai 
kare turi ir kažkokį ritualinį aspektą.

Prisiminkime Vladimiro Toporovo ir Viačeslavo 
Ivanovo rekonstruojamą pagrindinį indoeuropiečių 
mitą. Chtoninis Griausmavaldžio priešininkas pagro
bia vandenis, Griausmavaldžio galvijus ir moterį 
(moteris) bei slepiasi Kosminio kalno viduje ar po 
Pasaulio medžiu. Žemėje sausra ir neviltis. Griaus- 
mavaldis kirviu perskelia uolą ar medį ir išvaduoja 
belaisvius. Sausra baigiasi, žemė atgimsta.

Manau, šis mitas svarbus ir mūsų temos nagri
nėjimui. Išties, indoeuropiečių pasaulyje kariauta dėl 
galvijų, vandenų (girdyklų) ir, kaip visur ir visais 
laikais, - dėl moterų. Chtoninis Griausmavaldžio 
priešininkas savo poelgiu „užprogramavo" visus 
karus ir jų priežastis. Tuo metu Griausmavaldis savo 
pergale paliudijo, jog karą lydi atgimimas, „sausros" 
pabaiga, gyvybės suklestėjimas.

Tad Perkūno ir jo chtoninio priešininko Velnio, 
Peruno ir Voloso „dalyvavimas" indoeuropiečių 
karuose yra paradoksaliai natūralus. „Tikras karas" 
reikalauja ir priešininko; viename žygyje kariai plė
šia, t. y. suartėja su Velniu - Volosu, kitame - perse
kioja ir baudžia, susitapatindami su Perkūnu - Peru- 
nu. Įdomu, kad Volosą Olegas ir Sviatoslavas mini 
plėšiamųjų žygių metu, o vien Perunu Igoris prisiekia 
Kijeve20, t. y. savo mieste. Plėšikaujantys vikingai savo
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dievu pavertė Odiną, Velnio ir Voloso giminaitį, nors 
Toras tebeišlaikė tikrai daug karinių funkcijų.

Perkūno - Velnio konfliktas lietuvių tradicijoje, 
regis, užsimezga dėl moters, kai pagrobiama Perkūno 
žmona. Kai kurių indoeuropiečių mitologijų fragmen
tai tarsi liudytų, kad dievų konflikto priežastis - 
Griausmavaldžio žmonos neištikimybė. Bet kokiu 
atveju Perkūno - Velnio prieštara pasirodo dar stip
resnė; vis dėlto, nors jiedu kovoja dėl moters meilės, 
išgyvendami karą, meilę, gyvybę ir mirtį, tampa 
kažkokia paradoksalia vienybe, priešybių tapatybe, 
kuri išsprendžiama karu ir atgimimu.

Karo priežastis - meilė. Kiekvienas karas turi 
savo Eleną. Tačiau yra ir gilesnių sluoksnių, funda
mentalių ir absoliučiai iracionalių. Karai prasideda iš 
meilės - pašėlusios tautų meilės viena kitai. Meilės, 
kuri verčia traktuoti kitą tautą kaip moterį, žadina 
norą gyventi kartu su ja, ištirpdyti ją savyje, mylėti 
ją. Tai didžiulė tautų tarpusavio meilė, pašėlusi 
meilė, kurios neįmanoma ištverti. Ją tegalima reali
zuoti, ją tegalima išmylėti - kare.

Ekstatinės permainos
Mes jau užsiminėme apie mūšio kitokybėje 

visiškai pasikeičiančią kario prigimtį; dabar tai aptar
sime kiek išsamiau. Viena iš tokio visiško pasikeitimo 
atmainų - germanų berserkai, kariai, kovojantys 
ypatingame šėle, galintys, apimti žudymo aistros, 
kloti ir savuosius, o mūšio metu pasiverčiantys ar 
galintys pasiversti žvėrimis, dažniausiai vilkais ar
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lokiais. Vienas iš svarbiausiųjų berserkų prototipų bei 
jų vadas - Odinas, Valhalos šeimininkas, po miru
siųjų buveinės skliautais renkąs kritusius karžygius. 
Odinas galėjęs pasiversti žvėrimi, sukaustyti savo 
priešininkus, pasiuntęs jiems stingdančią baimę, 
apakinti ar apkurtinti. Gi jo kariai kovodavo be šarvų, 
įsiūtyje kramtydavo savo skydus ir kaudavosi it 
laukiniai, stiprūs kaip lokiai ar jaučiai. Jie žudydavo 
žmones, ir nei kalavijas, nei ugnis negalėdavo jiems 
pakenkti. Ši jų būklė vadinta berserkų šėlu, berserks- 
gangr2\ Šis Valhalos berserkų provaizdis iš esmės 
atsikartodavo kai kurių skandinavų karių ar jų gru
pių kovose. Apie tokius karius būdavo sakoma, kad 
tol, kol jie kaunasi berserksgangr apimti, jiems niekas 
negali pakenkti, tačiau, šėlui išblėsus, jie būna išsekę 
ir bejėgiai. Toks šėlas apimdavo juos ne tik mūšio 
metu, bet ir vakarėjant, ir šiuo laiku jų sergėtis turė
davo net artimieji. Nepaisant tokių savo charakterio 
savybių jie būdavo labai vertinami - ankstyvaisiais 
viduramžiais jų būrių būta Haraldo Gražiaplaukio, 
Norvegijos karaliaus, kariaunoje, Švedijoje - pas 
karalių Adilsą22. Istoriniai ir mitologiniai šaltiniai 
liudytų, kad berserkai buvo artimi vilkolakiams, 
turėdavo kažkokią vilkišką atributiką ar tiesiog galė
davo mūšio metu virsti vilkais ar lokiais. XIV a. 
skandinavų saga, kylanti iš daug senesnio laikotarpio, 
pasakoja apie Boedvarą Bjarkį, berserką, kuris savųjų 
mūšio metu miegojo, tačiau jų gretose kovojo milžiniš
kas lokys, klojęs priešininkus ištisomis eilėmis. Tačiau 
kai Boedvaras buvo pažadintas ir stojo į mūšį, lokys 
pradingo, o pats karys turėjo daug mažiau jėgų23.
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Atskira tema būtų berserko ar kario tapatumas 
su žirgu, turintis aiškų mitologinį faktą (šis artumas 
nėra vien tik istorinės ar karinės realijos atspindys - 
vikingai kovodavo pėsti, o ir lietuvių kariai prieš mūšį 
ne šokdavo ant žirgų, kaip Vakarų Europos pavyzdžiu 
remdamasis aiškina Greimas, bet nušokdavo nuo jų). 
Žirgas kaip karo dievo manifestacija gali pasirodyti dėl 
gana sudėtingų priežasčių, kurių čia nenagrinėsime. 
Šiaip ar taip, skandinavų Odinas būtent raitas veda 
miruolių kariuomenę arba pats pasirodo kaip žirgas. 
Vėlesniųjų laikų vokiečiams Vodanas apsireiškia kaip 
žirgas, tik čia jis jau tapatinamas su velniu. Pasak 
senųjų baladžių, Robinas Hoodas turėjo nugalėti 
priešininką, dėvintį žirgo kauke, ir pastarąją vėliau 
užsidėjo pats24. Tokie dalykai, atrodo, derintųsi su 
lietuvišku „karinės mitologijos" lauku. Germanų 
miruolių kariauną veda Odinas, o Lietuvoje minima 
mirusiųjų „laukinė medžioklė", kurioje dalyvauja 
anoniminės, niekaip neįvardijamos vėlės; jos raitos ant 
žirgų lekia padangėmis, girdėti „skalikų lojims, žirgų 
žvengims, šūkavims", šūviai. Giedrią naktį galima 
pamatyti „laukinę medžioklę padangėms traukiančią". 
Matomi medinčiai (medžiotojai) su šautuvais, šunys, 
kurie „lodami bei cypdami aplink skraidę, kuriuos 
medinčiai sušvilpdami bei sundydami valdę - per tai 
ore šauns tranksmas buvęs"25. Vienas tokių liudijimų 
mums ypač įstabus: vienas jaunikaitis, nesyk tokias 
medžiokles regėjęs, sykį pagelbėjęs medžiokliams, o 
kai „medžioklė užbaigta tapus, tai medžiotojai jam, 
bene iš dėkingystės, arklio koją su visu rietu šalę 
blykbudės numetę, sakydami: „mums gelbėjai varyt,
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tai gelbėk ir praryt..." Nuo to laiko ta numestoji koja 
jį visur paskui sekus, ir tikt per senų žmonių parodą 
jis nuo jos išsiliuosavęs"26.

Ši „arklinė" mitologema neatrodytų susijusi su 
„laukinės medžioklės" objektais - pagal viską spren
džiant, medžioti buvo žvėrys, o ne arkliai - šitokia 
idėja baltiškame kontekste neįsivaizduojama. „Papil
doma" arklio koja greičiau būtų suprantama kaip 
nuoroda į šešiakojį ar aštuonkojį Odino žirgą ar 
panašų lietuvišką įvaizdį, šitaip tarsi „pašvenčiant" 
mūsų netyčių medžiotoją. Šiaip ar taip, čia matome 
aiškią arklinę simboliką. Savo ruožtu ji sietųsi su iš 
kitur žinomais dalykais. Vienintelis kažkiek patiki
mas liudijimas apie lietuvių karo dievą - Motiejaus 
Strijkowskio užuomina apie Chaurirari, žirgų, bet ir 
karo dievą, kurį Strijkowskis lygina su Marsu ir 
priduria, kad jam aukota ir melstasi sėdint ant žirgo. 
VVilhelmas Mannhardtas, komentuodamas šį liudi
jimą, pasiūlo paslaptingąjį Chaurirari perskaityti kaip 
Kariorių ar panašiai27. Etimologija čia ne tiek svarbi. 
Matome karo dievo ir žirgo sąsają, o malda ar aukoji
mas jam raitomis nurodytų į tą pačią jau minėtą 
ekstatinės identifikacijos idėją - aukojimas karo 
dievui turėtų būti siejamas su jo išvaizda, šiuo atveju 
tektų įžiūrėti arba raitelį, arba kažkokią arklinę 
simboliką, lietuvių karo dievą siejančią su atitin
kamais germaniškais įvaizdžiais.

Gal ir ne visiškai patikimi Teodoro Narbuto 
liudijimai, bet tiek kritikuotas Witolfas ar Vitolis irgi 
patenka į bendrą lietuvišką - germanišką karo dievų 
(ar bent jau karinės simbolikos plačiąja prasme)
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lauką. Vytolis, pasak Narbuto, - „burtininkas, karžy
gys, didvyris, laikytas pusdieviu", buvo „nepaprastas 
žmogus: praeitį žinojo, dabartį suprato, ateitį įspė
davo". Jis turėjo žirgą, „su kuriuo pralenkdavo vėją. 
Jo rūmai buvo to žirgo galva - per vieną ausį įeidavo, 
per antrą išeidavo"28.Toks karinio didvyrio siejimas 
su žirgu mitologiškai visiškai dėsningas, ir net nepa
sitikėdami Narbuto liudijimu galėtume pastebėti, kad 
jo Vitolis artimas ištisai šaltinių, tegu ir vėlyvų, 
tradicijai, o šias sąsajas sustiprina tiek lyginamosios 
religijotyros duomenys, tiek Greimo įžvalgos. Toliau 
Narbutas aptaria lietuvių karo dievą Kalvas, t. y. 
Kovas, tardamas, kad jo „ženklas buvo žirgas arba 
juodas gaidys". Galimas dalykas, čia Narbutas kiek 
pakeičia Strijkowskio liudijimą, tačiau įtikėtinas ir 
dar kažkoks tokio liudijimo pretekstas. Akivaizdu, 
kad Narbutas dievaitį Kovą rekonstruoja iš kovo 
mėnesio pavadinimo, tačiau ši analogija pernelyg 
akivaizdi ir pernelyg akivaizdžiai siejasi su romėnų 
Martius, trečiojo metų mėnesio pavadinimu, savo 
ruožtu besisiejančiu su karo dievo Marso vardu. Pats 
gi Marsas genetiškai turėtų būti artimas kažkokiai 
pavasario dievybei ir ilgą laiką išlaikė žemdirbiškas 
prasmes - mat pavasarinių žemės darbų pradžia, 
kovas arba martius, tuo pačiu yra ir karybos sezono 
pradžia - prasausus keliams prasideda karo žygiai. 
Tai, kad Narbutas bene pirmasis pažymi kovo kaip 
mėnesio ir paukščio kovo sąsajas su Mars ir Martius, 
dar nereiškia, kad pati sąsajos galimybė bereikšmė ar 
diskredituota. Tam tikras romėnų Marso/Martius 
ambivalentiškumas (žemdirbiško ir karybos ciklo
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pradžia) kaip tik atsikartoja lietuviškame Kovo/kovo 
ambivalentiškume. Kovas kaip paukštis pranašauja 
pavasarį, žemdirbystės sezono pradžią, o kartu visiš
kai įtikėtina kovo sąsaja su karybos sezono pradžia ir 
menamu dievaičiu Kovu.

Tiesa, nei Kovo egzistencijos, nei jo išvaizdos 
mums nepavyktų nei įrodyti, nei parodyti. Kita vertus, 
karinės simbolikos ryšys su žirgu arba arkliu akivaiz
dus. Tas pačias reikšmes liudytų ir lietuvių paprotys 
nelaisvėn paimtus teutonų ar livoniečių riterius 
„aukoti dievams" raitus ant žirgų - būtent taip metus 
burtus būdavo atrenkami ir sudeginami belaisviai 
riteriai. Beje, raito riterio sudeginimas dievų ar kažko
kio karo dievo garbei išoriškai turėjo atrodyti kaip ir 
mirusio lietuvių bajoro ar kario laidojimas jį sudegi
nant. Ir belaisvio aukojimą, ir mirusiojo sudeginimą 
sietų kažkoks mitinis provaizdis, kurio mes čia aiškiau 
nusakyti negalėtume. Tai gali būti kažkokia raita 
dievybė, labai įtikėtina, dangiška. Su ja tikriausiai ir 
būdavo identifikuojami ugnyje laidojami lietuvių 
didžiūnai, ir būtent jai būdavo siunčiami belaisviai 
riteriai. Dangiškas prasmes galėtų liudyti pats degini
mas, o taipogi „dangiški žirgai" tautosakoje; Norbertas 
Vėlius pastebi, jog „pasitaiko tikėjimų, kad griaudžiant 
su arkliais po dangų važinėjąs Perkūnas ar jį pakeitę 
krikščioniški personažai (Elijas, Ainokas). Arklio 
pavidalo kartais pasirodo tokie stebuklinių pasakų 
veikėjai, kurie turi senųjų Aušrinės, dievų Dvynių ar 
kitų dangaus prigimties mitinių personažų bruožus. 
Tokie arkliai paprastai žiba, spindi (yra auksiniai, 
sidabriniai, deimantiniai, arba turi kokį nors auksinį,
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sidabrinį atributą), jie įsivaizduojami esą ne žemėje, o 
danguje (pvz., Perkūno arkliai)."29 Šitokia atributika, 
beje, pasirodo ir karinėje aplinkoje. Eiliuotoji Livonijos 
kronika užsimena, kad prieš Durbės mūšį susirinkusi 
žemaičių kariuomenė, nusitęsusi per visą lygumą, 
atrodė įspūdingai, - „pagonys" su sidabriniais šarvais 
ir auksu padengtais šalmais spindėjo it veidrodis30. 
Riteriai, Livonijoje ir savo europinėse tėvonijose 
pripratę prie saulėje blizgančių šarvų, rodos, nebūtinai 
turėjo stebėtis Saulės zuikučiais ar nušveistais šarvais. 
Šiaip ar taip, lietuvių manymu, Perkūno ženklas yra 
„sidabrinis skydas su žaibo kreivąja linija"31. Peruno 
stabas Kijeve irgi buvo papuoštas sidabru ir auksu32.

Nesakau, kad „šarvų žėrėjimu", auksiniais ar 
sidabriniais atspindžiais siekta patekti į kažkokį 
dangišką religinį lauką; viskas daug paprasčiau, tai 
tiesiog dar vienas „natūralaus" buvimo jame atspin
dys. Bet kokioje armijoje ginklai, metalinės jų dalys, 
diržų sagtys, sagos, kareivinių grindys ir t. t. privalo 
„blizgėti kaip veidrodis". Ir tai ne vien prieškorozinės 
priemonės ar higienos dalykai. Galimas dalykas, tai 
labai archaiška tradicija, prasidėjusi nuo kruopštaus 
akmeninių kovos kirvių poliravimo ir gimininga 
ritualiniam apsivalymui, šventajai švarai ir šventajam 
blizgesiui, kuriuos iki šiol matome šventyklų ar baž
nyčių viduje bei ant špilių ar kupolų. Tai kariuomenės 
požymis, vienas iš daugelio, nuo seniausių laikų 
išreiškiantis sakralųjį jos pobūdį. Kariuomenė yra 
dangiška ab origine, nuo to laiko, kai audrų dievas 
Setas faraono pavidalu vesdavo mūšin variu žvilgan
čią Egipto armiją, kai indoeuropiečių klajoklių kariai
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auksu ir sidabru išpuoštais kovos vežimais, griaus- 
mavaldžio auksaspalvio Indros vedami, veržėsi į Indo 
slėnį. Kariuomenės blizgesys yra dangiško žėrėjimo ir 
spindesio atšvaitas, lygiai krentąs ir ant žemaičių 
„pagonių", ir ant Ordino riterių šarvuotės.

Identifikacija su priešininku
Eiliuotoji Livonijos kronika sykį pamini labai 

įdomią smulkmeną. Ordino broliai rengiasi į žygį 
prieš sukilusius kuršius. Drauge su jais vykti bau
džiasi ir kažkiek atsimetėlių kuršių. Grupuotė buriasi 
Goldingėje (Goldingen). Ir tada brudere unde knechte... 
und Kuren ouch da mite labai apsidžiaugia, nes buriant 
iš paukščių giesmių paaiškėja, kad šie ženklai pra
našauja sėkmingą žygį:

šie zvaren algemeine vro 
und ir mut der stunt also, 
daz ez in solde zvol ergan. 
in viel vii dičke wol ir span, 
ir vogei in vii zvol sanc: 
so pruveten šie, daz in gelanc33 
Išsireiškimas „jie visi džiaugėsi", šie zoaren 

algemeine vro, W. Mannhardto nuomone, reiškia tai, 
kad tie visi buvo ir kuršiai, ir Ordino broliai, kažku
riuo būdu taipogi dalyvavę tame būrime, ar bent jau 
jo paisę34. Šis dalykas pats savaime nedaug reikštų, 
bet jį nagrinėti reiktų daug išsamiau, visų pirma 
atsimenant, kad 1305 m. Rygos arkivyskupas apkal
tino ordiną, kad jo broliai persiėmė pagoniškais 
papročiais. 1312 m. patikimi liudininkai praneša, jog
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broliai užsiima pranašystėmis ir ženklais, divinationes 
et argumenta facere, iš kiaulės mentikaulio buria viens 
kitam ateitį, ir, atrodo, veiksmingai (pastaroji pasi
tvirtinusio pranašavimo aplinkybė liudytų, kad tai 
toli gražu ne žaidimas, o ilgai praktikuotas ir ne 
atsitiktinis būrimas) - quidam frater de ordine eorundem 
fratrum hospitalis respiciens in osse scapule cuiusdam 
porci predixit fratribus aliis quedam futura, que post- 
modum contigerunt, ut ille frater predixerat. Vis dėlto 
šie liudijimai, nors ir skandalingi, nes vyksta misio
nieriškame religiniame ordine, dar nėra tokie sukre
čiantys, kaip visiškai jau iracionalūs riterių papročiai 
karo žygyje. Daug visiškai patikimų šaltinių praneša, 
kad riteriai pribaigdavę savo sužeistus bendražygius 
ir jų kūnus sudegindavę. Taip atsitikdavo ir su 
mūšyje žuvusiais riteriais. Sis paprotys kėlė popiežių 
ir bažnytinės hierarchijos, tarp jų ir Rygos arkivys
kupų, pasipiktinimą. Popiežiai 1324 m. ir 1336 m. kuo 
griežčiausiai pasmerkė tokias praktikas: "Ceterum ne 
fratres vestros in conflictu vulneratos, antequam expirent, 
interimatis, nec eorum corpora concrematis sub poenis, in 
talia exercentes a canone promulgatis et quod auguria et 
sortilegia seu divinationes non exerceatis, sėd haec per 
statutą, in Vestris capitulis facienda, fieri prohibeatis" 
(kaip matome, čia mirusiųjų deginimas pasmerkia
mas drauge su mūsų jau pastebėtomis burtininka
vimo ir ateities spėjimo praktikomis). Tačiau netgi 
Romos autoriteto čia nepakako, kas jau visiškai ne
įtikėtina, turint omenyje tiek viduramžių dvasią, tiek 
patį ordino religinį pagrindą. Daugybė liudijimų iš 
vėlesnių laikų vėl ir vėl užsimena apie šitokias prak
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tikas, o dar 1375 m. ordino karinėje ekspedicijoje žuvę 
25 kariai buvo sudeginti mūšio lauke. Šiuos do
kumentus surinkęs W. Mannhardtas, iš kurio šaltinių 
rinkinio mes ir citavome pastaruosius35, pastebi, kad 
šitokie papročiai greičiausiai atsiradę religinės kovos 
įkarštyje, vengiant sužeistuosius palikti „pagonių" 
valiai, o jų kūnų deginimas leido išvengti even
tualaus palaikų išniekinimo36.

Vis dėlto tai nelabai įtikinantis aiškinimas. Kad 
ir kokie beviltiški būna sužeistieji, visose armijose jie 
gabenami gurguolėse ir pargabenami į dislokacijos 
vietą gyvi ar mirę. Lygiai taip pat elgiamasi ir su 
kritusių karių kūnais. Žinia, būna beviltiškų situacijų, 
kai karinis būrys visiškai sutriuškinamas ir keliems 
ar keliolikai išlikusių karių rūpi toli gražu ne sužeis
tieji. Bet tai jau karinės katastrofos atvejis. Tuo metu 
sudeginimas yra ne tokia jau paprasta ir greita proce
dūra. Jei po pralaimėjimo dar lieka laiko deginti 
žuvusiuosius, tai dar nėra sutriuškinimas - tebelieka 
pakankamai gyvų ir pajėgių karių, kurie gali sukrauti 
kelis ar keliolika laužų, yra ir išlikęs būrio nugarkau
lis, t. y. yra kam įsakinėti, organizuoti gana sudėtingą 
ir ilgalaikę procedūrą. Toks būrys gali tikėtis sugrįžti 
į dislokacijos vietą, ir, beje, sugrįžta, kaip matome iš 
liudininkų parodymų - kitu atveju jų išvis nebūtų.

Deginimas nėra pateisinamas jokiais kariniais 
ar religiniais sumetimais. Be to, net žiemos reizo metu, 
kai žemė įšalusi, ji niekada nėra įšalusi tiek, kad keli 
stiprūs vyrai (kitokių ordine tiesiog negalėjo būti) per 
dvi valandas nesugebėtų iškasti reikiamo dydžio 
duobės. Katalikiškas palaidojimas, ypač supapras
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tintas ir pagreitintas karinio žygio sąlygomis, yra 
greitesnis nei sudeginimas. Be to, ugnis sukelia 
dūmus (o kritusius deginant reikia ne šiaip kokio 
lauželio) ir parodo eventualiam priešininkui pralai
mėjusio būrio buvimo vietą, kas yra absoliučiai 
pragaištinga. Taigi, žuvusiųjų deginimas neturi jokio, 
net menkiausio pateisinimo. Jis beprasmiškas ir net 
žalingas kariniu požiūriu. Juolab kad jį smerkė popie
žiai ir bažnytinė hierarchija. Juolab kad Europoje tai 
buvo precedento neturintis atvejis. Juolab kad šitaip 
būdavo iš esmės perimami pagoniški papročiai - ką 
konstatavo ir Rygos arkivyskupas, ir popiežius, 
smerkęs juos drauge su iš pagonių perimtais burtais. 
Juolab kad tokiam papročiui turėjo priešintis ir 
katalikiška riterių savimonė. Nepaisant viso to kritu
sieji deginti su neįtikėtina ištverme ar entuziazmu.

Vargu ar mums pavyktų išsiaiškinti šio papro
čio prigimtį. Galima, aišku, prisiminti 1317 m. už
draustą tamplierių ordiną, beje, kilusį iš ten pat, kaip 
ir teutonų ordinas, bei jam primestus kaltinimus - 
tamplieriai kaltinti taipogi ir ryšiais su piktosiomis 
jėgomis, burtininkyste ir pan. Gal kai kuriais atvejais 
ir ne be pagrindo. Įmanoma spėti, kad teutonų ar 
Livonijos ordinuose būta kažkokių slaptų bendrijų ar 
slaptųjų tradicijų. Tačiau tai tik spėjimas ir jo patvir
tinti mes negalėtume. Šiuos keistus riterių papročius 
mes tegalime pakomentuoti žvelgiant į juos karinia- 
me-religiniame kontekste. Beje, pastarasis ir yra 
autentiškas jų kontekstas.

Žuvusiųjų deginimas, būrimas iš mentikaulio, iš 
paukščių giedojimo ir pan. yra ne kas kita kaip auten
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tiški pagoniški papročiai. „Savaime" katalikiškame 
riterių ordine jie atsirasti tiesiog negalėjo, taigi, jie 
buvo perimti iš priešininko. Atrodo, kad riteriai, 
daugiau ar mažiau sąmoningai, perėmė kai kurias 
„žaidimo taisykles". Būdami priešakiniame ecclesia 
militans bastione, jie susidūrė su gyvybinga ir taipogi 
kovojančia pagonybe ir norom nenorom patyrė kaž
kokias konvergencijas. Karuose iš priešininko natū
raliai perimami kai kurie jo įpročiai, visų pirma - 
taktikos dalykai, ginkluotės elementai ir pan. Bet karas 
yra pernelyg sudėtingas ir daugiasluoksnis reiškinys, 
tokios konvergencijos sukelia ir vidines, sielos, psychės 
ar psichikos bangas. Mes kalbėjome apie ginklo broly
bę, apie unio mystica, atsirandančią tarp tų, kurie žudo 
ir leidžiasi žudomi bendroje kovoje. Tačiau tokia pati 
bendrystė atsiranda ne tik vienoje fronto pusėje: juk 
„žudo ir leidžiasi žudomi" žmonės abipus fronto 
linijos. Priešininkas su tavimi susijęs ypatinga unio 
mystica - jis yra tarsi antroji tavo pusė, jis yra tavo 
vidujybės išsipildymo laidas; mirtis yra giliausia tavo 
savastis, ir priešininkas, galintis tą savastį įgyvendinti, 
išpildyti, išbaigti - susijęs su tavimi stipriau nei tavo 
bendražygis. Viskas yra vienovėje, tavo priešininkas 
yra tavo mirtinas brolis37. Judu dalyvaujate pačiame 
giliausiame rituale, kare, pačiame intensyviausiame 
išgyvenime, intensyviausioje egzistencijos šventėje, 
pakylančioje virš buities ir tik - žmogiško pasaulio. 
Priešininkas - tai antroji tavo pusė, be kurios nebūtų 
tave išpildančio ir pakylėjančio karo. Tai tas pats 
Perkūno ir Vėlino egzistencinis suartėjimas kare, 
universali coincidentia oppositorum. Tai šventė ir karna

41



Gintaras Beresnevičius

valas, kurio metu elgeta persirengia karaliaus rūbais, 
o viršus susikeičia vietomis su apačia.Todėl kare ir 
religiniame kare atsirandantys svetimos religijos, 
priešininko religijos elementai yra natūralūs tiek pat, 
kiek natūralus yra karnavalas.

Tuo nendrių pasakyti, kad tokie unio mystica 
elementai apsprendė minėtuosius„pagoniškus" rite
rių papročius. Jie galėjo atsirasti dėl kitokių prie
žasčių, tačiau, kartą atsiradę, jie funkcionavo jau ir 
kaip karinės mistikos detalės.

Dar vienas tokio funkcionavimo atvejis - švent
vagiškas karo aspektas. „Pasaulietinė" visuomenė 
skatina mus pagarbiai elgtis su palaikais. Mirtis ir 
mirusieji yra apsupti rimties ir didžiausios pagarbos. 
O kaire, kaip pažymi mūsų nesyk minėtas Caillois, 
atsiranda neįtikėtinas familiarus elgesys su palaikais; 
žmogus išlaisvinamas nuo draudimų, kuriuos jam 
įteigė papročiai bei auklėjimas38. Tad ir šiuo požiūriu 
žuvusių riterių deginimas priskirtinas bendrajai karo 
mistikai, kaip ir „karnavaliniai" vienuolių riterių 
būrimai. Šventvagystė yra bet kokio karo dalis, 
galinti įgauti įvairias formas,-ir ypač ji tikėtina 
religinio karo metu, kada ji gali atsirasti ir per užsą- 
moninę identifikaciją su priešininku.

Mūsų minėtos identifikacijos su priešininku 
šaknys gali siekti medžiotojo ir medžiojamojo tapa
tumo idėją. Izoliuotos kultūros tiek Arktyje, tiek 
Australijos dykumose vertina medžiojamus žvėris

V

kariai
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kaip rimtus medžioklės, gyvybės ir mirties ritualo 
partnerius. Sibire nukautas lokys laidojamas, jo atsi
prašoma, stengiamasi jam paaiškinti medžiotojo mo
tyvus, mėginama apsisaugoti nuo jo pomirtinio kerš
to. Pagarba medžioklės objektui apskritai yra būtina 
medžioklės ritualų (ir medžioklio savimonės) dalis. 
Kad tai išties archaiška idėja, gali paliudyti ir paleoli
tiniai urvinių lokių palaidojimai - jų kaulai dėti pagal 
anatominę tvarką ir talpinti į savotiškus akmeninius 
sarkofagus ar olų nišose.

Medžioklės ir karo šaknys artimos, o gal ir 
tapačios. Tad ir pagarba žuvusiam priešininkui yra 
senas ir natūralus karo elementas. Izoliuotose kultū
rose kartais ji išreiškiama suvalgant priešininką, jo 
širdį ar smegenis, šitaip perimant jo galią, mitrumą 
ir pan. Laidojant medžioklėje nukautą gyvūną tiki
masi jo atgimimo - arba šiame pasaulyje viliantis, 
kad jis vėl prisikels iš kaulų ir iš naujo taps potencia
liu medžioklės objektu, arba - jis siunčiamas į vienaip 
ar kitaip įsivaizduojamą „amžinosios medžioklės 
šalį". Ten, beje, jis irgi galės būti sumedžiotas. Kažką 
panašaus įžiūrėtume ir belaisvių riterių aukojimuose. 
Lietuviai, žemaičiai, kuršiai juos degindavo raitus ant 
žirgų, su visa ginkluote - t. y. su priderama pagarba, 
remiantis lygiai tokiu pat provaizdžiu, pagal kurį 
žuvę ar mirę lietuvių bajorai būdavo deginami raiti 
ant žirgų. Vadinasi, lietuvių nuomone, paaukotų 
riterių vėlės keliavo ten pat, kur ir po mirties vyko 
lietuvių kariai. Nelabai aišku, koks būtent pomirtinis 
likimas laukė riterių - gal jie lydėdavo kokį dievą, 
gal jungdavos! į jau minėtas „laukines medžiokles"
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ar pan., tačiau neabejotina, kad tokie aukojimai reiškė 
tam tikrą̂ pagarbą.

Žvėries ar priešininko nužudymas yra tik lai
mingas dvikovos rezultatas - jis galėjo būti ir kitoks; 
laimėtojas šiandien ar rytoj pats gali tapti auka, - 
teigia prancūzų kultūrologas Jeanas-Paulis Rouxas. O 
žmogžudystė sukuria tam tikrą žudiko ir aukos ryšį. 
Tai nėra „geras" ryšys. Jis gali labai pakenkti žudikui - 
todėl izoliuotose kultūrose iš karo žygio grįžę kariai 
atlieka apsivalymo ritualus, o auka kažkaip permal
daujama - tarkime nešiojant jos skalpą ar pastatant 
jai „paminklą" (stepių gentys nužudytiems priešinin
kams statydavo akmenis; nesyk tokie akmenys nusė- 
davo visą peizažą)39.

O žuvęs karys nusipelno paties geriausio po
mirtinio likimo. Daugumoje religijų mirtis mūšio 
lauke laikoma pačia šlovingiausia, nutiesiančia tiesų 
kelią dangun. Islame šventojo karo, džihado, kanki
niai neturi laukti visuotinio mirusiųjų prisikėlimo 
dienos, jiems atleidžiamos visos nuodėmės ir jie iš 
karto eina į rojų. Šventajame kare žuvusio kario 
nereikia mazgoti: jis turi stoti Dievo akivaizdon 
kruvinas - šį kraują jis praliejo Alacho šlovei40.

Iš mums žinomų šaltinių ar greičiau netie
sioginių nuorodų atrodytų, kad lietuviai ir kitos baltų 
gentys ar tautos karių pomirtinį likimą regėjo dan
guje. Narbuto žinios apskritai nelabai patikimos, bet 
kai kurie jo užrašymai apie pomirtinį karių likimą 
kiek tikroviškesni. Pasak Narbuto, „žuvusių karuose 
už tėvynę didvyrių šmėklas" latviai vadino Murgi. 
Šių vėlių būstinė buvo danguje. Jos čia lenktyniau
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davo ugniniais vežimais ir kaudavosi su Jodsais ar 
Juodžiais, piktosiomis dvasiomis. O lietuviai žuvu
sius tėvynės gynėjus didvyrius vadindavo Kunketojais 
(kentėtojais?). Jų kapai pašvęsdavo ištisas vietoves ir 
tikėta, kad nederlius ir badas paprastai vargina kraš
tą, kai nustojama gerbti karžygius, žuvusius nuo prie
šo rankos. Dar pasakojama, kad yra dangiška giraitė 
ar sodas, kuriame gyvena visų tautų kariai, paaukoję 
savo gyvybę už teisų reikalą41. Šie vaizdiniai, kaip 
Narbutas toliau teisingai pastebi, primena skandina
vų Valhalą, - galėtume pridurti, ir keltų įvaizdžius 
apie kritusių karių likimą.

Įsidėmėtina ir Narbuto užuomina, kad žuvę 
karžygiai ir jų kultas ar gerbimas garantuoja krašto 
klestėjimą. Tokie karžygių nekrokulto įvaizdžiai 
būdingi ir germanams. Nors greičiau čia susiduriame 
su universalia idėja - žuvusieji, gulėdami žemėje, 
pašvenčia ją; žuvusiųjų sielos danguje, Dievo ar 
aukščiausių ir skaidriausių dievų akivaizdoje, o jų 
kentėtojų kūnai per jų pasiaukojimą ir artumą dieviš
kajai sferai yra šventi ir pašvenčiantys (plg. kai 
kuriuos Stasio Krasausko „karinio" ciklo vaizdus)42. 
Žuvęs karys lietuvių dainose „prasiveržia" augme
nija iš po žemių, plg.:

Po žalia žole 
miegt bernytėlis; 
kur jo kojelės, 
žyd meironėliai; 
kur jo galvelė, 
žyd lelijėlė, 
verk rasos grūduos43;
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arba rekrūto kraujas krinta ant žemės:
Kraujas su žeme 
žydėti pradėjo44
- tai universali tradicija, karžygius siejanti su 

augmenija, vegetacija, sodais, - tiesa, dažniausiai 
sodais dausose45. Ir „sužydi" karžygys jau po mirties: 

Kur galva lėkė,
Rožė žydėjo,
Kur kraujas bėgo,
Upis tekėjo

O kur nuslinko 
Gelsvi plaukeliai,
Tenai išdygo 
Žals diemedėlis46

Dieviškasis karo horizontas
Lietuviai, kuršiai, prūsai savo karus suvokė 

kaip bendrą žmonių ir dievų veiklą. Karių narsa, 
taktinės vingrybės, išpuoliai ir pasalos norimas 
pasekmes atneš tik tada, kai visą karinę veiklą lydės 
dieviškoji pagalba. Dievai,ir žmonės veikia bendroje 
karinėje koalicijoje, ir ją nuolat išlaikyti (patvirtinti, 
pratęsti) galima įvairiais būdais. Pradėkime nuo 
„karinių" burtų, kuriais siekiama laiku sužinoti dievų 
valią, arba konkrečiais atvejais - organizuoti žval
gybą, žinoti apie priešininko veiksmus. Apie tokius 
lietuvių kariaunos veiksmus pasakoja Petras Dusbur- 
gietis. 1290 m. vasarą lietuvių kariuomenė, grįždama 
iš pergalingo žygio į Lenkiją, priartėja prie kryžiuočių
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pasalos. Ir tada „voros priekyje žygiavęs lietuvis, 
metęs burtus, sušuko: „Vargas mums, nes mūsų 
laukia nesėkmė". Vadas sušuko, kad jis nutiltų. 
Tačiau jis nesiliovė šaukęs, kol broliai, iššokę su savo 
kariais iš pasalų, neužpuolė jų ir nenukovė 350 jų 
žmonių"47. Kitas atvejis labai panašus, nors apra
šomas 1323 m. rugiapjūtės metu nutikęs įvykis: 
„Lietuviai vydamiesi priėjo vietą, kur broliai buvo 
įrengę pasalas, tada vienas lietuvis metė burtą, kaip 
paprastai daro stabmeldžiai, ir garsiai sušuko: „Grei
tai grįžkime atgal, čia vokiečiai surengę pasalas!"48 
Taigi, matome, kad burtais neabejojama, jie yra 
karinės taktikos dalis. Dar daugiau, kartais jie lemia 
netgi strategiją, visos kariuomenės veiksmus. Dus- 
burgietis aprašo lietuvių karo žygį link Ragainės 
pilies 1290 m. birželį. „Artėdami jie metė - kaip rei
kalauja jų papročiai - burtus, kurie jiems nežadėjo 
sėkmės. Dėlto tučtuojau pasuko atgal"49. Panašiai 
elgiasi ir kuršiai 1210 m. prie Rygos. Henriko Latvio 
liudijimu, jie, „surinkę savo kariuomenę į vieną vietą 
ir apsistoję netoliese, keturiolika dienų šaukėsi savo 
dievų pagalbos ir metė burtus dėl patogaus Rygai 
pulti laiko50.

„Kariniai" burtai leidžia orientuotis karių gru
puotėms, kariaunoms ar ištisoms kariuomenėms. Tuo 
pačiu karo metu buriama ir asmeniniais tikslais, 
siekiant sužinoti, kaip kare sekasi artimiesiems ar 
draugams. Taip Eiliuotoji Livonijos kronika aprašo, 
kaip lietuvių didžiūnas Lengvenis, patekęs į nelaisvę, 
valgė drauge su riteriais už vieno stalo, bet, pažvelgęs 
į mentikaulį, labai susikrimto ir tarė, jog lietuviai
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pralaimėjo, o jo brolis krito negyvas (vėliau ši žinia 
pasitvirtina):

Lengewin an eine tische saz 
mit den bruderen da man az. 
an ein schulderbein er sack, 
dės ąuam sin hertze in ungemach. 
er sprach: die Littowen liden not, 
min bruder ist geslogen tot51 
Mes žinome ir vėlesnių laikų su karu susijusį 

būrimo epizodą. Motiejus Pretorijus XVII a. aprašo 
epizodą, kuriame burtininkas, pagautas ekstazės, pa
tiria ir vėliau klausiančiajam pasako, kaip šiojo draugui 
sekėsi kare52. Visiškai įtikėtina, kad panašių dalykų būta 
ir anksčiau. Tačiau mums svarbesni prieš kariaunos ar 
kariuomenės žygį atliekami burtai. Iš jų galima su
prasti, kad pasaulyje yra ženklų, iš kurių galima 
spręsti apie dievų valią, ir tokių ženklų paisoma karo 
žygio metu. Karas privalo būti „derinamas" su dievais, 
ir tokiu būdu kiekvienas karas tampa religiniu karu 
ar bent jau įgyja tam tikrą religinę reikšmę.

Karas - ypatingos dievų ir žmonių įtampos metas. 
Dievai buvoja kariaunos horizonte, „virš jos" ar „prie
šais ją". Taip Eiliuotoji Livonijos kronika tarp 1218-1219 
m. pasakoja apie lietuvių įsiveržimą į Livoniją, kuomet 
Perkūnas, užleidęs nebūtus speigus, ledu sukausto 
jūros įlanką, ir lietuviai sėkmingai ją pereina: 

zu Swurben vuren si ubir se, 
daz ist genant daz Osterhap, 
als ez Perkūne ir afgot gap 
daz nimmer so hart gevros53
VŽinia, galima samprotauti, jog čia aprašoma
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retorinė figūra ar tiesiog kronikininko poetinės vaiz
duotės žaismas. Bet jei tai ir žaismas, jis pakankamai 
simptomatiškas: net XIII a. krikščionis tiki, jog pago
nių dievai kariauja drauge su jais, kartais pasiprie
šindami net Viešpaties galybei. Tačiau visiškai įtikė
tina, kad Perkūnui nepaprastą speigą priskyrė patys 
lietuviai, nes Perkūnas yra ne tik griausmų ir žaibų, 
bet ir atmosferos valdovas.

Karo žygyje dievais pasikliaujama radikaliai. 
Lietuviai, eidami karo žygin, taria, kad jie privalą 
pasitikėti savo dievais, ir šie padėsią jiems sėkmingai 
žygiuoti ir grįžti iš žygio:

wiser gote mogen uns helfeti wol. 
den man vii wol getrmven sol: 
šie kunnen dar zu vii wol women, 
daz wir gesund von hinnen komen54 
- atitinkamai po žygio dėkojama dievams; 

Eiliuotoje kronikoje toliau aprašoma, kad žemaičiai, 
nugalėję vokiečius, už pergalę mūšyje buvo dėkingi 
savo dievams:

und saiten iren goten dane, 
daz an deme strite in gelanc55 
Šis dėkingumas dažniausiai būdavo išreiškiamas 

ir aukomis. Lietuviai, sumušę riterius, už pagalbą 
atsidėkoja savo dievams aukodami jiems stambią 
grobio dalį:

und gaben schonen teil 
iren goten, daz šie in heil 
und helfe hatten bracht56
Iš kitur žinome, kad dievams būdavo skiriama 

treeieji-grobie-dalis. Prieš karo žygf žemaičiai pasi
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žada už sėkmę paaukoti trečiąją dalį: 
ir suit geloben daz dritte teil 
den goten, so geschieht uch heil57 
Taip pat elgiasi ir prūsai. Petras Dusburgietis 

praneša: „Po pergalės jie aukoja savo dievams padė
kos auką iš viso grobio, pergalingoje kovoje laimėto, 
trečdalį atiduodami minėtajam kriviui, kuris tą dalį 
degino"58.

Taigi, dievai čia pasirodo kaip šventieji globėjai, 
o tuo pačiu ir sąjungininkai, kurie už dalyvavimą 
bendrame kare gauna savąją grobio dalį. Pasižadėjime 
paaukoti dievams trečdalį grobio sėkmės atveju ma
tome ir įžadų formą. Bet mums svarbiausia tai, kad 
dievai ir žmonės kariauja bendrą kovą: dievai ne tik 
ir ne tiek padeda saviesiems, kiek dalyvauja kare. Karas 
buvo ne šiaip sau kariavimas, o fundamentalus, dangų 
ir žemę įtraukiantis vyksmas, totališkai intensyvus ir 
totališkai religinis. Tikras karas negali būti kitoks.

Tą patvirtina ir kitos pusės supratimas bei 
savimonė. Ordino broliai nesijautė kokie nors „agre
soriai", - jie netgi nekariavo kokio nors „autonomiš
ko" karo - juos vedė Viešpats, ir tai buvo Viešpaties 
karas. Ir netgi ne kokia nors „Viešpaties agresija" pa
gonių žemėsna, o gležnų Dievo vynuogyno daigų 
Prūsijoje gynimas. Kaip ir lietuviams, Dievybė ne tiek 
gelbėjo ar „prisidėjo" prie karo - ji dalyvavo kare, tai 
buvo jos karas, į kurį buvo pašaukti krikščionys. Karą 
rinkosi ir jį pradėjo ne riteriai, jie tik prisidėjo prie jo. 
Labai įstabiai šitokias idėjas aprašo Dusburgietis, 
plg.: „Kai garsas apie naują Kristaus žygį nuskambėjo 
po visas Vokietijos karalystės žemes, kai buvo pa
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skelbtas naujas karas, kuriam Viešpats pasirinko 
Prūsijos žemę, kai buvo pažadėta naujo karo daly
viams atlaidų bei laisvių, subruzdo visi tie, kuriems 
širdis sujaudino Dievas, būtent šaunūs ir garsūs 
Vokietijos kariai; prisisegę prie peties kryžių, jie 
rengėsi į karą keršyti už nukryžiuotojo Viešpaties 
kančias."59 Taigi, šis karas tėra vienas iš laikus ir 
erdves perskrodžiančio Viešpaties karų, ir tai kosmi
nis karas, nes jo ištakos Viešpaties valioje, nes šiame 
kare krikščionybė kaip universalybė susitinka su ly
giai tiek pat universalia Viešpaties priešininko ka
riauna. Labai įstabus išsireiškimas „keršyti už nukry
žiuotojo Viešpaties kančias", kuris ne atsitiktinė 
ištara, ir Dusburgiečio kronikoje jis dar pasikartoja60. 
Nelabai aišku, ką ši ištarmė reiškia, nes ją galima sup
rasti tikrai įvairiai. Gal tai universalus kerštas už 
nuolatos besitęsiančią Kristaus kančią, o prūsai ir 
lietuviai jos kaltininkais tampa metafiziškai sutapdami 
su visu chaotišku pagonybės pasauliu? Ar tai kerštas 
už konkrečius prūsų ir lietuvių išpuolius į krikščioniš
kas kaimynų žemes? Šiaip ar taip, tokie teologiškai 
ideologiniai samprotavimai pagrindžia karo teisėtu
mą, - šiame kare puolant ginamasi ir - svarbiausia - 
ginamas Viešpats ar keršijama už Viešpatį.

Viešpats laimina šį žygį į „kaimynines netikėlių 
žemes", kaip toliau pareiškia Dusburgietis. Beje, 
pridursime, lygiai taip pat, kaip ir Perkūnas, lydi 
savąją kariauną. Šis laiminimas nėra tušti žodžiai. Tai 
tik vienas iš radikalaus Dievo dalyvavimo kare ele
mentų. Broliai mato save dieviškojo išganymo plano 
horizonte. Jų užduotys ar jų veiksmų provaizdžiai

51



Gintaras Beresnevičius*.

yra jau Senajame Testamente, plg. Dusburgiečio 
komentarą pamedėnų pilaitės paėmimui: „Kadangi 
Kristaus gimimo naktį buvo tikinčiųjų užkariauta ta 
pilis, ji pavadinta Kristburgu, tai yra Kristaus pilimi, 
tokį vardą jai davė Testamente Viešpaties pranašas 
anksčiau, nei jis radosi' mągistro ir kitų brolių min
tyse"61. Šventasis karas ordino brolius paverčia šven
tosios istorijos dalyviais. Taip sunkiu teutonams metu 
vienas brolis išgirsta iš dangaus sklindantį balsą: 
„Judėja ir Jeruzale, nesibaiminkite...Viešpats bus su 
jumis; būkite patvarios ir regėsite Viešpaties jums 
siunčiamą pagalbą."62 Broliai savo karu dalyvauja 
Testamente, pratęsia jį ir įdabartina - ir ne tik daly
vauja, bet ir yra šventosios istorijos smaigalyje. Prieš 
juos - žemėje įsitvirtinęs pragaro forpostas, už jų - 
šventoji istorija, visa krikščionybė, pats Viešpats.

Ir Viešpats gelbsti broliams iš dangaus. Taip 
paimtieji į nelaisvę prūsai „tikino matę mūšio metu 
gražių gražiausią mergelę, ore vedančią paskui save 
brolių būrį"63. Teutonų komtūras savuosius drąsina 
Judo Makabėjaus žodžiais: „nugalėjimas kare nepa
reina nuo kariuomenės daugybės, bet stiprybė ateina 
iš dangaus"64. Šituos dalykus pripažįsta ir ordino 
priešininkai. Garsusis Sventopelkas prieš mirtį esą 
išsitaręs: jis nelaimėdavęs prieš brolius, nes „Dievas 
su jais ir už juos kovoja"65. Dievą kaip realų prieši
ninką pripažįsta ir lietuviai. Vytenis 1311 m. žygio 
metu „begėdiškai išniekino bažnyčias, šventuosius 
rūbus bei taures, bažnyčios tarnus bei sakramentus", 
ir tai nebuvo savitikslis priešininko plėšimas, arba ne 
vien tik tai, nes ten pat Dusburgietis perduoda įsta
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bius Vytenio žodžius belaisviams: „Kur jūsų Dievas, 
kodėl jis jums nepadeda, kaip mums padėjo mūsų 
dievai dabar ir kitados?"66 Akivaizdu, kad Vytenis 
siekia arba atimti iš krikščionių Dievo galią, jo šven
tenybes ir „namus", šitaip pakirsdamas jo santykį su 
savaisiais, arba - diskredituoti Dievą, nesugebantį 
apsiginti ir apginti savųjų. Išties, lietuvių kariuomenė 
nesyk triuškina sakralinius krikščionių centrus. Taip 
ji elgiasi 1323 m. Estijoje, kur ji „klaikiai išniekino ir 
išgrobstė sakramentus, bažnyčias, bažnytinius rūbus 
ir altorių taures bei visa kita, ką matome, kai garbi
name Dievą"67. Nereikėtų manyti, kad bažnyčių plėši
mas ir sakramentų niekinimas yra kažkoks barba
riško agresyvumo atvejis, agresyvumo, kuris neskiria 
šventų ir pasaulietinių dalykų, ar klaikiame šėle 
niekina viską, kas pakliūva po ranka. Čia viskas daug 
sudėtingiau. Netgi kitos religijos šventvietės išnieki
nimas senosiose pasaulėžiūrose buvo nepaprastai 
pavojingas pačiam niekintojui. Užgauta dievybė 
galėjo užsirūstinti, - dar romėnai stengdavosi gerai 
sugyventi su kitakilmiais dievais ir viliodavosi juos 
į savo panteoną. Šiuo atveju, matyt, regime stipriai 
sakralizuoto karo realiją - šventajame kare dalyvauja 
abiejų pusių dievai ir žmonės, o kare kaip kare, a la 
guerre comme a la guerre - į karą įsipainiojusios dievy
bės traktuojamos kaip kariaujanti pusė ar dar daugiau, 
jos galios šaltinis, ir turi skaitytis su eventualiais karo 
nuostoliais. Juk kai Vytenis niekina šventenybes ar 
Gedimino kariai siaubia bažnyčias Brandenburge - 
Vilniuje ramiausiai stovi krikščionių bažnyčios ir 
vaikšto pranciškonai. Taigi, naikinamos ecclesia mi-
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litans atstovaujančios bažnyčios, o ne „neutralios".
Lakoniškai ir gražiai religijų karinio susidūrimo 

atvejį aprašo Henrikas Latvis, tiesa, kalbėdamas apie 
vokiečių ir estų kovą: „krikščionių kariuomenė ėmė 
džiūgauti ir melsti Dievą. Šaukė ir apgultieji, kreip
damiesi į savąjį Tarapitą. Apgultieji šaukėsi šventojo 
gojaus, apgulėjai - Jėzaus..."68 Taigi, kariauja žmonės, 
kariauja ir dievai (ir atvirkščiai) - tai vienas ir vienin
gas, totalus karas. Ir, beje, jame ant kortos pastatyta 
ne tik žmonių gyvybė, bet ir dievų aktualumas, o tuo 
pačiu - ištisos kultūros ar ištiso pasaulio lemtis. Nes 
tai - religinis karas.

Lemiantis karas
Tauta paglemžta tautą kovoje,
Nes reikalauja to valia slaptoji,
Neregima lyg driežas žolėje

Dantė, „Pragaras", VII giesmė 
(A. Churgino vert.)

Išties, „lokaliniai" karai, kaimyninių grafysčių 
ar ir ištisų krikščioniškų valstybių karai negresia visai 
civilizacijai ar kultūrai. „Pagoniškų" valstybių tarpu
savio susidūrimai gali nulemti tvirtovių įgulų sudė
ties pokyčius ar ant monetų kaldinamo profilio pasi
keitimą. Visai kitaip atsitinka, kai susiduria dvi 
skirtingos ir ginkluotos religijos, atstovaujančios bei 
grindžiančios ištisas daugiatautes civilizacijas. Tai 
susidūrimai, sprendžiantys kontinentų likimus - 
kaip kad arabiškasis islamo sprogimas, milžiniškomis
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pastangomis sustabdytas ties Poitiers, ispanų konkis- 
tadorų karai Vidurio ir Pietų Amerikoje, užbaigę 
vieną civilizaciją ir padėję pagrindus vienai iš savi- 
čiausių ir jauniausių pasaulio kultūrų.

Tarp tokių radikalių „civilizacinių" konfliktų 
visų pirma minėtini ilgalaikiai Europos karai su iš 
Rytų stepių plūstančiais klajokliais - šiaurinį šių karų 
frontą laikė bei atlaikė ir Lietuva. Vienas iš pasku
tiniųjų šios bangos atgarsių Vidurio Europoje, be 
abejo - Vienos apsiaustis 1683 m., kurią lemiamą 
akimirką nutraukė Jano Sobieskio vadovaujama Rzecz- 
pospolitos armija. Prie Vienos sumušti turkai į šį regi
oną jau nebegrįžo, ir nuo Vienos katastrofos Osmanų 
imperijos žvaigždė palengva, bet pradėjo leistis.

Prieš šį mūšį vyko daug mūšių bei susikirtimų 
su islamo pajėgomis: juose po katalikybės vėliava 
dalyvavo ir Lietuvoje rinkti daliniai. 1673 m. jie suda
rė daugiau kaip trečdalį Dviejų tautų valstybės pajė
gų, vėliau šie skaičiai sumažėjo, bet Sobieskiui žy
giuojant link Vienos, su 27 000 Lenkijos karalystės 
karių traukė ir 12 000 kareivių iš Lietuvos69.

Taigi, matome lemtingą permainą: nepraėjus nė 
300 m. po Krikšto Lietuva drauge su Lenkija daly
vauja visos europinės civilizacijos gynime nuo sara
cėnų. Tai nebe kryžiaus žygis, bet idėjos ne itin 
pasikeitę. Jas tik modeliuoja papildoma aplinkybė: 
islamo faktorius ir drauge su juo dar ryškesnė dviejų 
pasaulių susidūrimo savimonė.

Kara Mustafa, turkų kariuomenės vadas ir jo 
žmonės šiame žygyje siekia tikrai įspūdingų tikslų: 
„su Alacho pagalba nukariauti šį kraštą per tiek laiko,
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kiek trunka išgerti gurkšnį vandens", užimti Frengis- 
taną (Prancūziją, o gal Italiją, - tyrinėtojai kol kas 
nesutaria) ir nugalėti „Septynis karalius" (omenyje 
turimi septyni Vokietijos kurfiurstai). Parenkami jau 
*r karaliai, valdysią tuoj pat nukariausimas žemes70. 
Žygin išsiruošta visu rimtumu - armija gabenasi 
švenčiausias Osmanų imperijos relikvijas - pranašo 
Mahometo vėliavą ir apsiaustą. Beje, vos išžygiavus 
iš Stambulo, jų vos nenusineša išsiliejęs upokšnis, o 
didysis viziris Adrianopolyje susapnuoja, kad jam 
įgėlė septyngalvis drakonas. Šį sapną išaiškina der
višas - karas su septyniems kurfiurstams vadovau
jančiu imperatoriumi bus pragaištingas. Antrasis 
omenas, tačiau tas pranašautojas skubiai išsiunčiamas 
namo, kariuomenė tęsia žygį71. Prisiminkime prūsus 
ar lietuvius - jie tokių ženklų nepaprastai paisė. Ta
čiau Vieno Dievo išpažinėjui jie tik prietarai ir pais
talai. Bet matome jau gerai pažįstamus dalykus: 
armiją lydi Dievo palaima, šįsyk netgi jo Pranašo 
relikvijos. Iš pirmo žvilgsnio - ir misionieriškas įkarš
tis: priartėjęs prie Vienos sienų, Kara Mustafa parei
kalauja, kad vieniečiai priimtų islamą. Tačiau tai tik 
šiuo atveju deramas gestas - vieniečiams atsisakius, 
pašai akmuo nukrenta nuo širdies - priešingu atveju 
jis būtų praradęs galimybę apiplėšti Vieną, jei mūšį 
laimės, o juk vienas iš sostinę mačiusių turkų yra 
pareiškęs, jog Vienoje paskutinio skurdžiaus namai 
prašmatnesni už rūmus Stambule72. Bet tai ir viskas. 
Du mėnesius turkai laiko apsiautę Vieną, siaubdami 
apylinkes, imdami belaisvius ir juos žudydami. Jau 
iš pat pradžių Kara Mustafa įsako nužudyti 20 000
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krikščionių belaisvių73. Vėliau turkai už tai atsiims. 
O po sutriuškinimo jie gėdingai trauksis, vos ne vos 
išgelbėdami Pranašo vėliavą.

Bet tai įvyks ne taip greitai. Kol kas turkų ant
plūdis kelia siaubą visai Europai. Bendraeuropinė 
mobilizacija neįmanoma - prancūzai šiuos įvykius 
stebi gana šaltai, nekalbant apie atokesnes šalis. Tik 
popiežiaus Inocento XI intensyvios pastangos leidžia 
sutelkti kiek platesnes pajėgas. Jų centras - Rzecz- 
pospolitos pajėgos, pajudėjusios nepaisant Prancūzijos 
priešinimosi.

Krikščioniškoji ideologija vėl sujuda. Vieniečius 
drąsina garsus to meto pamokslininkas Abraomas 
nuo Šventosios Klaros (Abraham a sancta Clara). Karas - 
tai Dievo rykštė, kuria žmones baudžia teisusis 
Dievas. Tačiau teisus karas - priimtinas karas. Dievas 
kariauja savo kariais, ir teisiame kare jis gina karei
vius (prisiminkime teutonų ir lietuvių dievų paramą 
dviem teisiems karams prieš tris šimtmečius). Ir dar: 
„kariai turi savo vietą danguje ir šiame besikivirči
jančiame pasaulyje jie būtini, dangus neabejingas 
karių žygdarbiams ir herojiškai narsai". Jie stipriais 
kumščiais gina regimąją Kristaus Bažnyčią žemėje74 - 
taigi, laikai keičiasi, bet lieka ir „karių vieta dangu
je", ir Dievo kariai. Prisiminkime keistus teutonų 
pasilaidojimus ugnyje, riterius, aukojamus ant laužų - 
ir šit ugnis 1683 m. - lygiai taip pat keista ir tikrai 
bereikalinga. Po Vienos mūšio, užėmus priešininko 
stovyklą ir radus ten 3 000 sergančių ar sužeistų karių, 
laimėjusi jungtinė krikščionių armija sudegino juos 
gyvus, „kad būtų gaivesnis oras". Pasak osmanų
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šaltinių, ligonių ir sužeistųjų buvo 10 000. Vėliau būta 
tyrimų ir bausta - bet faktas lieka faktu75. Norėtųsi 
tarti - nieko naujo po šita saule - tačiau yra naujybė: 
karas žiaurėja, karas plečiasi, ir kankiniai skaičiuojami 
tūkstančiais. Nieko nuostabaus - artėja mūsų laikai.

Totalinis karas, arba karo pabaiga
Jungtinių Valstijų aviacija Persų jlankos karo 

metu mėnesį bombardavo Irako teritoriją. Žuvusių 
civilių skaičius nieko nedomino. Irako fronto linija 
prieš prasidedant motorizuotų pėstininkų dalinių 
puolimui buvo taip „apdirbta" (tai bjaurus, bet auten
tiškas karinio žargono terminas), kad per visą karinių 
operacijų laiką žuvę amerikiečiai buvo skaičiuojami 
dešimtimis. Irakiečiai niekam nerūpėjo. Jų apkasus - 
su visais juose buvusiais kariais - užkasė greitaeigiai 
šarvuoti buldozeriai.

Amerikiečiai čia turi seną patirtį - Antrojo 
pasaulinio karo metu prieš kiekvieną puolimą vokie
čių pozicijas nusiaubdavo tiesiog neįtikėtinas įkai
tusio metalo kiekis. Visiškai kariniu požiūriu nesvar
bus Dresdenas buvo šluote nušluotas nuo žemės 
paviršiaus. Rusų armija, prieš forsuodama Oderį, 
artilerijos parengimo metu kas metrą buvo sustačiusi 
po pabūklą. Įsiveržusi į Vokietiją ji pasižymėjo abso
liučiai beprasmiškomis civilių žudynėmis. Vokiečių 
armijos ir specialieji daliniai civilių likimo visiškai 
nepaisė, o koncentracijos stovyklų baisumų priminti 
neverta. Tiek vokiečiai, tiek rusai nepaisė jokių 
konvencijų dėl belaisvių likimo.
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O, be to, yra atominė bomba, t. y. bombos. Jų 
daug. Hirosima ir Nagasakis parodė, kad naujuo
siuose karuose civiliai yra pavojingesnėje zonoje, nei 
kariai fronte. Nors tą demonstravo ir Kolno bombar
davimai, ir Coventry likimas.

Karas yra pasibaigęs. Dabarties karai su senąja 
tradicija nebeturi nieko bendra. Tai - masiniai žudy
mai, tapę savitiksliais, žudymai dėl žudymo, visiškai 
praradę garbės ir dvikovos elementus. Prieš puolant 
priešininką stengiamasi, kad absoliuti materialinė 
persvara būtų tavo pusėje. O dar prieš puolimą 
neliktų nei priešininko užnugario, nei komunikacijų, 
nei, pageidautina, paties priešininko. Karas, praradęs 
garbės, dvikovos, riteriškumo elementus, yra jau 
nebe karas.

Kaip pastebi Caillois, šiuolaikiniuose karuose 
nebeliko netgi aiškiai apibrėžtų mūšio laukų. Jais 
tampa ištisa šalis. Karas nebeprasideda nuo iškil
mingo, gal kiek pompastiško, tačiau garbingo karo 
paskelbimo. Puolama staiga. Mušamas silpnesnis, t. y. 
karas netenka visų riteriškų taisyklių - ir, pasak 
Caillois, tuo pačiu išgrynėja ir atsiveria tikrąja savo 
esme. Jis praranda žmogiškuosius savo bruožus ir 
atsiveria kaip bauginantis kolektyvinio gyvenimo 
paroksizmas. Tuo pačiu jis, apnuoginęs savo brutalumą 
ir prievartą, atsisakęs nėriniuotų uniformų ir dvaro 
ritualų, ypatingai suvirpina širdis ir pagaliau įtikina, 
jog karas atidaro tikresnio ir stipresnio pragaro vartus 
nei laimingas, istorijos neturįs gyvenimas. Žmonės 
jame įžvelgia bauginantį pagrindą, iš kurio viskas 
atsiranda - ir kuris jiems atskleidžia tikrąją jų būtį76.
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Galimas ir kitas požiūris, kurį ir norėčiau pasiū
lyti: karas, iš principo siaubingas ir klaikus reiškinys, 
ankstesniais laikais, neprarasdamas savo baisumo, 
tebeturėjo sakralinį matmenį. Pastarasis ne ką keitė 
karo esmėje, tačiau teikė intensyvaus sakralinio 
gyvenimo galimybę. Karas buvo taip persisunkęs 
sakralumu, kad abiejų kariaujančių pusių vyrai jį 
išgyvendavo kaip kažkokias pašėlusias pamaldas, 
mirtiną ritualą, vedantį dangopi. Abi pusės būdavo 
teisios, abiejų žygius lydėjo nepaprasta asmeninė 
narsa, dieviškoji palaima, ženklai ir stebuklai; kariai 
maudėsi sakralybėje, o žuvusieji tiesiausiu keliu 
kakdavo dangun, į ten kariams paruoštą vietą.

Šių laikų karas sakralinį matmenį prarado. 
Matyt, anksčiau religinio gyvenimo būta stipraus, ir 
radikaliai intensyviai išgyvenama sakralybė įsiverž
davo ir į tokias egzistencijos „juodąsias skyles" kaip 
karas. Matyt, nebuvo žmogaus gyvenime sričių, 
kuriose nebūtų vienaip ar kitaip, daugiau ar mažiau 
reiškusis sakralybė. Į karą ji taipogi prasiskverbdavo. 
Ir, priešingai karo esmei ir prigimčiai, versdavo jį 
gyvybės ir atsinaujinimo šaltiniu - žinia, nepanaikin
dama kraujo, kančios ir mirties.

Tačiau karas pasibaigė, liko tik grynas techni- 
zuotas žudymas, ne tik be sakralumo, bet ir be neapy
kantos, taigi, ir be meilės, be dieviško matmens, taigi, 
ir be žmogiškojo. Atrodo, amžiaus ir tūkstantmečio 
pabaigoje belieka konstatuoti ir karo mirtį. O tai 
baisiau nei romano ar istorijos pabaiga. Nes karai gali 
mirti, bet ne pasibaigti, o miręs karas - gali prasidėti.
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