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Taikieji „Artumos“ bičiuliai,

kreipiuosi šį kartą tokiu epitetu, kadangi pir-
miausia taip ir galvoju apie Jus – juk tikrai esate 
taikos bei ramybės trokštantys, jos siekiantys bei 
visaip ją puoselėjantys. Tačiau kreipiuosi taip ir 
dėl to, kad šiame numeryje nutarėme pasvars-
tyti apie karą... Kaip baisu, sakysite, ir kodėl 
tad taikiai gyvenantiems reikėtų kalbėti apie 
karą?! Žinoma, galima pridurti, jog mūsų žiniasklaida tiesiog 
dusina mus vaizdais bei pranešimais apie šiandien nuolat kur 
nors vykstančius karinius konfliktus... Galbūt jau net esame 
atbukę šiai temai ir nuryjame ją kaip eilinę statistiką: „vakar 
sprogo ten, šiandien žuvo tiek, rytoj kõvos irgi tęsis; tiek žinių, 
dabar apie orus...“ Nejaugi „Artuma“ taps dar vienu pabūklu, 
įsitraukusiu į tokių smegenis džiovinančių žiniasklaidos arti-
leristų legioną?..

Karo tema man nepatiko ir vaikystėje – niekada nemėg-
davau įdomiausio berniukams žaidimo tuomet dar medi-
niais pistoletais ir šautuvais. Nors kariuomenėje (dar anoje) 
atitarnavau ir sugrįžau, ačiū Dievui, gyvas ir, regis, nelabai 
kontūzytas. Karo, kaip ir visi normalūs žmonės, visada labai 
bijojau. Tačiau kai šios vasaros pabaigoje įsiplieskė trumpas, 
bet ne mažiau baisus karas Gruzijoje, negalėjau nurimti... 
Mat ten gyveno, kovėsi, kentėjo mano draugai, pažįstami, jų 
artimieji... Tuomet karas tapo nebe abstrakcija, nebe eilinė 
statistika. Tuomet jis pakvipo labai realia pasaulio pabaiga! 
Kaipgi kitaip galima pavadinti tai, kas vyksta tada, kai visi 
skelbiasi trokštantys taikos ir jau 60 metų šlovinantys Žmogaus 
teisių deklaraciją?! 

Taigi, ne tik dėl to, kad lapkritį švenčiame Lietuvos kariuo-
menės dieną, bet ir tos baisios tikrovės akivaizdoje klausiame: 
ar galime iš tiesų būti taikos nešėjai, nebandydami suvokti karo 
tikrumo, jo artumo ir baisumo?!. Ir kaipgi mes, krikščionys, 
šiandien čia ir dabar turėtume reaguoti į karinius konfliktus, 
jei skelbiame, kad viena iš esminių mūsų Mokytojo nuosta-
tų – mylėti net ir savo priešą?!

Na, dabar turbūt ir nebereikia aiškinti, kodėl viršelyje 
yra šv. Jurgis – daugelio Europos valstybių globėjas, Lietuvos 
antrasis globėjas, o mano mieloji Gruzija net pasivadinusi jo 
vardu ir būtent lapkričio pabaigoje švenčia liturginę bei nacio-
nalinę šventę Georgoba. Keistas ir paslaptingas tas šv. Jurgio 
personažas: apie jį beveik nieko tikro nežinoma. Atrodo, jis 
yra IV a. laikų karys (beje, tuo metu Gruzija jau buvo tapusi 
antrąja krikščionybę priėmusia pasaulio šalimi!); bet jo vardas 
(gr. geo – žemė, georgicus – žemės dirbimas) labai taikus, 
žemdirbiškas... kaip lietuvių, gruzinų ir beveik visos kitos 
Europos tautos!

Darius chmieliauskas

P. S. Ir kažkodėl niekaip man iš galvos neišeina šie palai-
mintosios Motinos Teresės žodžiai: Pasaulio karas ir taika 
prasideda šeimoje...


