
P R A T A R M E 

Si knyga yra dovana. Pirmiausia man, nes labai gerai supran-
tu, koks pasitikejimo kreditas buvo man suteiktas, kokia privilegi-
ja dovanota. Mat si knyga atsirado ne Jo Eminencijos iniciatyva. 
Prireike nemazai pastangq, kol pavyko jj jtikinti ir jkalbeti, kad 
ryztqsi tokiam zingsniui. O tai, kad as, kaip kalbintojas, pasiro-
dziau Jo Eminencijai priimtinas, laikau tikrai ypatingu prielan-
kumo zenklu. 

Abejones sios knygos nauda ir reikalingumu Jo Eminencij^ 
kamavo vis^ knygos rengimo laik^. Numanau, kad retkarciais te-
bekamuoja ir siandien. 

Taciau vis tiek manau, kad si knyga yra dovana. Labai viliuo-
si, kad ji bus dovana Lietuvos Katalikij Baznyciai. Per vis^ Lietu-
vos krikscionisk^jq istorija tai tik treciasis kardinolas. Ir pirmasis, 
ne tik pagerbtas siuo titulu, bet ir nemenk^ gyvenimo dalj dirbf s 
be galo skirtinguose pasaulio kampeliuose, paskui - Romos Ku-
rijoje, kur j daugelj Baznycios rupesciij turejo galimyb^ pazvelgti 
ne is vieno jos kampelio, bet is paties auksciausio tasko. Bent as, 
kalbindamas kardinol^, labai aiskiai jauciau Visuotines Baznycios 
alsavim^, kuris, kaip man regisi, Lietuvoje ne itin daznai dvelkteli. 

Manau, kad si knyga yra dovana ir visai Lietuvai. Mat j i kalba 
balsu zmogaus, kuris kelionei is Kauno j Vilniq sugaiso ne valan-
d^ ar pusantros, kaip mes esame jprat^, bet istisus desimtmecius, 
nes jo kelio stoteles buvo ne Ziezmariai, Vievis ir Grigiskes, o 
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Paryzius, Roma, Manila, San Chose, Ankara, Lagosas, vel Roma, 
galiausiai - dar ir Haga. Keliones pradzioje sis zmogus mate gyv^ 
Juoz^ Luks^-Daumant^, kazkada pietavo su Ronaldu Reaganu, 
kalbejosi su Czeslawu Mitoszu, lankesi net Kremliuje pas Michai-
I4 Gorbaciov^. Ties^ sakant, nezinau, ar Lietuvoje yra kitas tokio 
akiracio ir patirties zmogus. 

Nemanau, kad j siq knyg^ privalu ziureti kaip j tikr^ autobi-
ografij^. Tiesa, j i destosi chronologiskai, bet man, kaip kardino-
lo klausinetojui, svarbus buvo ne istorijos datij tikslumas, ne visij 
jvykiij suminejimas. Esu literatas, taigi man pirmiausia riipejo 
priartinti galimam skaitytojui Jo Eminencijos asmenj, apie kurj 
nelabai daug zinome, nors jis dvi desimtis metq buvo Vilniaus ar-
kivyskupas. Jsivaizduoju ir pasvajoju, kad kardinolo gyvenimas ir 
veikla dar sulauks rimtq tyrinetojij. 

Sioje knygoje, zinoma, galima rasti visko - ir istorijos, ir te-
ologijos, ir aktualiosios politikos komentarq. J i galetij sudomin-
ti daugelj. 

Klausinedamas Jo Eminencij^ ir pats daug ismokau. Pavyz-
dziui, to, kaip savo mintis desto auksciausios prabos diplomatas. 
Turiu galvoje ypatingu Jo Eminencijos gebejim^ nenutyleti to, ko 
nutyleti, jo nuomone, negalima ar nereikia, bet savo mintj isdes-
tyti taip, kad nebutq paviesinami pernelyg konkretus asmenys ar 
aplinkybes. Apskritai, manau, kad diplomatai ar jais besirengian-
tys tapti gali is sios knygos labai daug pasisemti. 

Ir vis delto pats esmingiausias dalykas sioje knygoje man re
gisi tas, kad tai gyvenimo istorija zmogaus, kuris apie toki^ is
torija niekados nesvajojo. Tai istorija apie kunigq, kuris visados 
trosko pirmiausia ir biiti kunigas, kaip sielovadininkas tiesiogiai 
tarnauti zmonems. Bet gyvenimo tikrove jj vis trauke ir trauke 
tolyn nuo siij svaji}. Kita vertus, gal cia kaip tik tikro kunigo lai-
kysena: „Kur siunte, ten ejau"? 

Knygos ruosimas siek tiek uztruko, todel po pirmqjij pasne-
kesiij teko prideti ir epilog^. Kardinolo gyvenimas pasikeite, bet 
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gyvenimo istorija t^siasi. Ir net dabar jau matyti, kad butij galej^s 
atsirasti ir dar vienas pasnekesys apie paskutinj Vyskupq sinod^. 
Bet sitaip mes knygos niekados nebutume pabaig^... 

Sioje vietoje turiu dar padekoti tiems, be kuriij si knyga ne-
butij atsiradusi. Pirmiausia - buvusiai Vilniaus arkivyskupijos 
kurijos sekretorei ir Nukryziuotojo Kristaus seserij kongregaci-
jos vyresniajai Aldonai Dalgedaitei, turejusiai kantrybes jrasy-
tus musij pasnekesius paversti rasytiniu tekstu. Padeka ir knygos 
redaktorei seseriai Rimai Malickaitei, kartais kantriai laukusiai 
dar vieno baigto tvarkyti pasnekesio, o kartais turejusiai net la
bai skubeti, kad knygos rengimas nesigaisintq. Be abejo, dekoju 
ir tam negausiam bureliui, kuris, zinodamas apie rengiam^ kny-
g^, nepaliaujamai domejosi ir rupinosi, kad musij darbas butij 
sekmingai uzbaigtas. 

Eidamas per miest^ ar keliaudamas per Lietuv^ ir kitus kras-
tus, tikrai ne kart^ esu pagalvoj^s, kad uz kiekvieno sutikto zmo
gaus slypi be galo jdomi gyvenimo istorija, kurios man niekados 
nebus lemta suzinoti. Todel esu labai dekingas Jo Eminencijai, 
kad j vien^ - ir ne bet koki^ - gyvenimo istorija man buvo leista 
pazvelgti is jmanomai arti. 

Antanas Gailius 
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