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„Draugas“ ir kultūra

„Draugo“dienraščiošeštadieninis
palydovas„Kultūra“

Kun.dr.KęstutisA.Trimakas

Bu vau pa prašytas pa rašyti apie „Drau go“ dien raš čio kul tū ri nį šeš ta die nio 
prie dą. Su ti kau tik su to kia są ly ga, kad ga liu ra šy ti tik apie sa vo pa ties re da ga-
vi mo pa tir tį: 1) kaip su pra tau šio kul tū ri nio prie do pa skir tį ir 2) kaip to prie do 
pa skir tį  sten giau si įgy ven din ti.

Pasiruošimasredagavimui

Ma no gy ve ni me pir mas pa mė gi ni-
mas re da guo ti bu vo anks ty vas. Bū da mas 
13 me tų Kau ne ran ka vien sau ra šiau įsi-
vaiz duo tos ide a lios vals ty bės „laik raš tį“. 
Po pir mo ban dy mo ma no pa stan gos da rė-
si vis rim tes nės. 1945-1946 m. re da ga vau 
Augs bur go (Vo kie ti jo je) lie tu vių gim na zi-
jos penk tos kla sės laik ra šė lį „Švy tu rys“; 
1946-1948 m. – ro ta to riu mi spaus di na mą 
Muen che no lie tu vių gim na zi jos at ei ti nin kų 
moks lei vių laik ra štė lį „At ei ties švy tu rys“; 
1951 m. – ame ri kie čių jė zui tų Mil for do 
ko le gi jo je (JAV) spaus di na mą  ne pe rio di-
nį lei di nį „The Hu ma nist“; 1962-1968 m. 
Chica go je lie tu vių jė zui tų lei džia mą žur-
na lą „Laiškai lie tu viams“, o 1974-1983 m. 
– At ei ti nin kų fe de ra ci jos žur na lą „At ei tis“. 
1980-1981 me tais bu vau kul tū ros žur na-
lo „Ai dai“ moks lo sky riaus re dak to rius. Ir 
ta da du lai ko tar pius re da ga vau „Drau go“ 
dien raš čio šeš ta die ni nį kul tū ri nį prie dą, 
ku rį 2007 me tais pa va di nau „Kul tū ra“.

Lie tu vai at ga vus ne pri klau so my bę 1990 me tais, vos tik at kū rus aukš tą sias 
mo kyk las, kas met vyk da vau į Lie tu vą  dės ty ti, o li ku sį lai ką nau do jau kny goms ra-
šy ti. Tad į „Drau go“ kul tū ri nio prie do re dak to riaus kė dę ne tik ne si ver žiau, bet tuo-
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me ti nių „Drau go“ dien raš čio lei dė jų pir mi nin kams – dr. Pet rui Ki sie liui (2002 m.) 
ir adv. Sau liui Kup riui (2007 m.) rei kė jo il gai pra šy ti, kad ap si im čiau re da guo ti. Tą 
pra šy mą jie grin dė tuo pa čiu no ru, kad „Drau go“ kul tū ri nis prie das bū tų krikš čio-
niš ko tu ri nio. 2002 m. su ti kau re da guo ti, bet su są ly ga, kad tu rė čiau per trau ką ru de-
nį, ka da ga lė čiau vyk ti į Lie tu vą dės ty ti, o 2007 m., su ma ži nęs dės ty mą, ti kė jau si, 
nu si ve žęs kom piu te rį, re da guo ti iš Lie tu vos. Nors su ti kau ne no ro mis, re da ga vi mo 
dar bui at si da viau vi sa sie la, tam dažnai skir da mas viršva landžius.

Šalia šios il ga me tės ma ne ly dė ju sios re da gavi mo pa tir ties man la bai pa dė-
jo gy ve ni mo pra džio je su telk tos moks lo ži nios: psi cho lo gi ja, te olo gi ja, fi lo so fi-
ja, an glų ir kla si ki nių kal bų li te ra tū ra. Tų moks lų  ži nias nuo lat at švie žin da vau ir 
pa pil dy da vau, nes tuo met juos dės čiau aukšto sio se mo kyk lo se Lie tu vo je.

Redagavimopradžia

Šie moks lai man bu vo ypač nau din gi pa čio je 2007 me tų re da ga vi mo 
pradžio je, kai ne ti kė tai per vie ną sa vai tę tu rė jau pa ruoš ti pir mą „Drau go“ kul-
tū ri nio prie do nu me rį dar net ne įžen gęs į re dak to riaus įstai gą, nei ne at si sė dęs 
į re dak to riaus kė dę ir be jo kio ben dra dar bio. Ka dan gi tas nu me ris tu rė jo pa-
si ro dy ti šeš ta die nį prieš Ve ly kas, pa si kvie čiau  ge riau sius „ben dra dar bius“, su 
ku rių raš tais bu vau su si pa ži nęs jau anks čiau: la bai žmo giš ką mąs ty to ją, ku riam 
di džiau sias gy ve ni mo rū pes tis bu vo jo ne mir tin gu mas (Mi gu el de Una mu no); 
ki tą as me nį, ku ris gi liai įžvel gė, kad jė ga, ku ri pri kė lė Kris tų iš mir ties, bu vo Jo 
pa ties mei lė (kar di no las Jo zef Rat zin ge r); į Ve ly kų pa tir tį ir pras mę įsi jau tu sius 
po etus (Le o nar dą An drie kų, Ka zį Bra dū ną, An ta ną Jas man tą-Ma cei ną ir Sta sę 
Dze nuš kai tę) ir Ve ly kas Lie tu vo je vaiz džiai ap ra šiu sią Bi ru tę Pū ke le vi čiū tę. Jos 
žo džiai pa ga vo mū sų tau tos žmo nių vil tį: „Pra gys ta mi nia – vy rai ir mo te rys, 
vie nu bal su, vie nu džiaugs mu, iš al kę ne mir tin gu mo ir pa ža dė tos tė vai nys tės: 
Ale liu ja, Ale liu ja, Ale liu ja!“ To kia pui ki lek tū ra skai ty to jams bu vo tik ras iš šū-
kis: ar jie pa si nau dos šia pra smin ga medžia ga sa ve pra tur tin ti. 

Kaž kas, to pir mo 2002 m. ve ly ki nio nu me rio tu ri nį per žvel gęs, pri ėjo iš-
va dos, kad jį ruošiau ge ro kai iš anks to, žino da mas, kad užim siu re dak to riaus 
pos tą. Ši išva da klai din ga: ne pla na vau iš vi so re dak to riaus vie tos užim ti. Ta čiau 
tos gy ve ni mo pra smės te mos rū pė jo Lie tu vo je su tik tiems stu den tams; tad ir man 
jos bu vo gy vos ir ak tu a lios. 

***

Šio je apžval go je at sa kau į šiuos sau pa čiam pa teik tus klau si mus: 1) kaip 



373

„Draugas“ ir kultūra

su vo kiau šio dien raš čio kul tū ri nio prie do  už duo tį, 2) kaip me džia gą  sten giau si 
pa teik ti ir 3) kaip tu ri nį pa tei kiau pa gal kul tū ros pa grin di nes sri tis: moks lą, me-
ną ir li te ra tū rą.

Į pir mą klau si mą apie dien raš čio kul tū ri nio prie do už duo tį at sa kiau pa gal 
abie jų „Drau go“ lei dė jų di rek to rių, dr. Pet ro Ki sie liaus ir adv. Sau liaus Kup rio, 
iš reikš tą no rą, kad tas kul tū ri nis prie das bū tų aiš kiai krikš čio niš ko tu ri nio; ypač 
dėl to, kad jų no ras ati ti ko tiks lą tų, ku rie „Drau gą“ įstei gė ir tiek daug me tų iš-
tver min gai lei do.

I.KULTŪRA

Ap si ė męs re da guo ti sten giau si tiks liai iš si aiš kin ti šio šeš ta die ni nio „Drau-
go“ prie do pa skir tį. Ypač at krei piau dė me sį, kad jis yra va di na mas kul tū ri niu. 
Kul tū ros su pra ti mas per vi są ei lę de šimt me čių kei tė si;  kul tū ros są vo ka ge ro kai 
iš si plė tė. 

Taip, žvilgs nis į kul tū ros es mę išli ko tas pats. Ma no su pra ti mą for ma vo 
to kie fi lo so fai, kaip Sta sys Šal kaus kis ir An ta nas Ma cei na. Tas žvilgs nis yra fi-
lo so fi nis: žvilgs nis į es mę. Ma cei na taip ap ta ria: „Kul tū ra (lo ty niš kai cul tu ra 
„au gi ni mas, ap dir bi mas“) yra žmo giš ko ji kū ry ba... pa stan ga iš si lai ky ti pa sau-
ly je, no ras sa ve iš reikš ti ir lin ki mas ap val dy ti že mę“ (Lie tu vių en cik lo pe di ja, 
XI II, p. 325). Pa gal šią są vo ką sa ko ma: kul tū ri nin kas, kul tū rin gas ir kul tū ri nis.

Ta čiau šiais lai kais žodis kul tū ra nau do ja mas daug daž niau, įvai riau ir 
po pu lia riau api bū din ti vi suo me nės ar jos reikš min gos da lies žmo nių pa sau lė-
žiū rą, ver ty bes, mo ty vus, lai ky se nas; pa vyzdžiui: ma sės kul tū ra, var to to jiško ji 
(kon su me riz mo – ga mi nių su nau do ji mo) kul tū ra, so vie ti nė kul tū ra, nar cis ti nė, 
psi cho lo gi nė. Šis žvilgs nis yra so cio lo gi nis, ant ro po lo gi nis.

Kul tū ri nio prie do skai ty to jui, kaip in te li gen tui, svar bu pa žin ti kul tū rą tiek 
vi suo ti ne, tiek po pu lia ria pras me. Pir mą ja pras me kul tū ra jam svar bi vi suo ti nai, 
kaip žmo gui; o ant rą ja pras me – šiais lai kais itin ak tu a li, nes įvai rios ap lin ko je 
esan čios kul tū ros tei gia mai ar ne igia mai įtai go ja vi suo me nę, o per ją – mus vi-
sus. Pri si min ti na, kad pa ti vi suo me nė yra ne vien ti sa, bet dau gia ly pė, su si de dan-
ti iš įvai rių skir tin gų „vi suo me nių“. Tu rė da mas tai ome ny je „Drau go“ kul tū ri nį 
prie dą 2007 me tais pa va di nau „Kul tū ra“.

Kultūrostemoskultūriniamepriede

Šis vi suo me nės Va ka rų pa sau ly je kul tū ri nis dau gia ly piš ku mas yra nau jas 
iš šū kis tiek re li gi ne, tiek tau ti ne, tiek mo ra li ne pras me. Skai ty to jai, ypač in te-
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li gen tai, to je pa dė ty je tu ri orien tuo tis,  ste bė ti, pa sver ti ir rink tis tai, kas ge ra, 
at mes ti tai, kas kenks min ga. Jiems pa dė ti ga li (ir tu rė tų) „Drau go“ kul tū ri nis 
prie das. Lai kiau si tri jų gai rių. 

1.Supažindintisuesamapadėtimi: Va ka rų pa sau lis yra ta pęs la bai miš-
rus; vi suo me nė ne vien ti sa, bet dau gia ly pė (pliu ra lis ti nė): jo je iš pa žįs ta mos ir 
skel bia mos įvai rios pa sau lė žiū ros, ma si nė mis ko mu ni ka ci jos prie mo nė mis per-
duo da mos įvai rių pa sau lė žiū rų skir tin gos, vie na ki tai prieš ta rau jan čios ver ty bės. 
To dėl pa čia me pir ma ja me ma no 2007 me tais re da guo ta me „Kul tū ros“ nu me ry je 
at krei piau skai ty to jų dė me sį, kad esa me tie siog įmerk ti į įvai ria ly pę  at mos fe rą, 
ku rio je vei kia skir tin gos idė jų, ver ty bių, lai ky se nų sro vės su skir tin go mis pa-
sek mė mis: vie nos ver čia mus žmo giš kai skęs ti, o ki tos – as me niškai bręs ti (žr. 
ma no ve da mą jį „At mos fe ra – bręs ti ar skęs ti“; 2007-04-01). Apie dva sią pra tur-
ti nan čią kul tū rą ra šiau ir vė liau (2007-06-02; 2007-07-21; 2007-07-28). 

„Drau go“ kul tū ri nia me prie de at krei piau dė me sį į 2002 m. įvy ku sį Lie tu-
vos kul tū ros kon gre są: „Lie tu vos kul tū ros kon gre so vie nin gi nu ta ri mai ir re zo-
liu ci jos bu vo be ne pats stip riau sias iš vi sų lig šiol ke lia mų Lie tu vos švie suo lių 
ne pa si ten ki ni mo bal sų ka tast ro fiš ko je kraš to pa dė ties aki vaiz do je“ (2002-06-29; 
4 psl.). 2002 m. Lie tu vos kul tū ros kon gre so kon fe ren ci jos da ly vių de kla ra ci jo je 
pa brė žia ma, kad „mū sų vi suo me nės de mo ra li za ci ja yra šiur pi, jos pa da ri niai ka-
tast ro fiš ki“. Nors pri si pa ži no, kad „mes ne ma to me jė gos, ku ri ga lė tų šį pro ce są 
su stab dy ti“, ska ti no vi sus „pra dė ti do ro vi nį per si lau ži mą“. To je kon fe ren ci jo je 
ra šy to jas Mar ce li jus Mar ti nai tis pri mi nė, kad „kul tū ra nė ra pra mo ga... dar yra 
ir kū ry ba... sa vi kū ra... Kul tū ros da ly vis nė ra pa sy vus jos var to to jas, o jos at kū-
rė jas ir tę sė jas“ (2002-06-22). Vi sam tam pri ta riau ve da ma ja me,  pa brėž da mas, 
jog  trokšta me Lie tu vo je ne „ma zu to, bet gin ta ro kul tū ros“ (2002-06-22). Ta čiau 
esu įsi ti ki nęs, jog to ji jė ga, ku ri ga li su stab dy ti šį de mo ra li zuo jan tį pro ce są, nė ra 
kaž kur pa slėp ta: ji glū di Kris tu je.

2.Tvirtailaikytispasirinktoskrikščioniškosioskultūros. Ją bran gi na-
me kaip didžiau sią tur tą. Tad da li ja mės te mo mis, kuo krikš čio ny bė mums svar bi 
ir bran gi. Pa tei kiu šiuos tris pa vyzdžius.

Pir ma sis 2007 m. ve ly ki nis „Kul tū ros“ nu me ris su da rė pro gą pa ro dy ti be-
ne pa čią svar biau sią krikš čio ny bės tik ro vę – mū sų, kaip žmo nių, troš ki mą bū ti 
ne mir tin gais ir krikš čio ny bė je to troš ki mo pa ten ki ni mą – Kris taus pri si kė li mą 
ir ta me Die vo pa ža dą iš mir ties pri kel ti ir mus (2007-04-07). Re li gi ja pa ten ki na 
mū sų žmo giš kiau sius po rei kius.

Ki tas pa vyz dys. Vie na me ma no ve da ma ja me (2007-07-13) bu vo išspaus-
din tas kul tū ros is to ri ko Ja ros la v Pe li ka n įvai riuo se kul tū ros is to ri jos amžiuo-
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se pa ste bė tas be si kei čian tis, bet į tų lai ko tar pių žmo nių po rei kius at si lie pian tis  
Kris taus įvaiz dis-ide a las. Trum pa re flek si ja ati den gia, kaip ir ko dėl ta me ar ki ta-
me is to ri nia me lai ko tar py je dė me sin iš ky la to me to žmo nėms pras mę tei kian tis 
Kris taus įvaiz dis. Pa bai go je nu ro dė me cha rak te rin gą Jo įvaiz dį šiems lai kams 
– kos mi nis Kris tus.

Tre čias at ve jis. Ma ri jos su Kū di kiu ap si reiški mas Šilu vo je 1608 me tais 
bu vo vie nas pa čių svar biau sių įvy kių mū sų tau tos is to ri jo je. To dėl to įvy kio 400 
m. su kak ties mi nė ji mas bu vo ypa tin ga pa stan ga tą įvy kį taip iš gy ven ti, kad jis 
bū tų įsi są mo nin tas mū sų tau to je. Ta me dva si nės kul tū ros kon teks te tad ir sten-
gė mės tą įvy kį ir jo mi nė ji mą ati tin ka mai pa brėž ti „Kul tū ro je“ (2007-04-21). 

3. Nurodytišiųlaikųįtakingųkultūrųkryptis: skir ti, kas jo se yra ge ra 
ir kas kenks min ga. 2002 m. re da guo to pir mojo nu me rio pir ma sis straips nis bu vo 
kun. dr. An ta no Paškaus „Mū sų am žiaus vei das“ (2002-05-04): mū sų lai kais yra  
per dė tas dė me sys ma te ri jai, pa sau liui ir tech no lo gi jai, o ig no ruo ja mas Die vas ir 
žmo gaus dva si niai po rei kiai.  

Šiais lai kais ban do ma at skir ti re li gi ją (žino ma, tuo pa čiu ir mo ra lę) nuo 
po li ti kos, nuo vals ty bės, vi siškai išjung ti ją iš vie šo žmo nių gy ve ni mo. Vie ni 
skai ty to jai kaip tik dėl to bu vo pa ten kin ti, kad „Kul tū ro je“ spaus di na mi straips-
niai re li gi nė mis te mo mis; bet pa si tai kė bal sų, kad spaus di na ma „per daug re-
li gi jos“. Tie pas ta rie ji bal sai kaip tik yra ai das šių lai kų per dė tai pa sau lie tiško 
men ta li te to. Ta čiau re li gi ja yra bū ti na žmo nėms, o ypač jos sto ko jan tiems, jos 
ver tės ne pa ty ru siems, tad jos be si kra tan tiems. Ka dan gi re li gi ja yra bū ti na žmo-
nėms, ji bū ti na ir kul tū rai.

Religijosįnašaskultūrai

Svars ty da mas re li gi jos svar bą žmo nėms ir kul tū rai kul tū ri nia me prie de 
pa tei kiau tris ar gu men tus: fi lo so fi nį, is to ri nį ir pa tir ti nį (psi chod va si nį).

Religijaatbaigiakultūrą.Kul tū ri nia me prie de spaus di nau mū sų žy maus 
fi lo so fo An ta no Ma cei nos  stu di jos „Re li gi ja ir kul tū ra“ san trau ką. Jo išva da: 
„Kul tū ra ne ga li re a li zuo ti vi soj pil nu moj žmo gaus ide a lo, kad ne įsten gia per-
ga lė ti blo gio... Re li gi ja, tu rė da ma vy riau sia vyk do mą ja prie žas ti mi Die vą, ga li 
per ga lė ti blo gį ir to dėl at baig ti kul tū ros sie kia mus ide a lus“ (2002-07-20). Žmo-
gus Die ve at ran da tai, ko ne ga li at ras ti kul tū ro je: ga lią sa vo ide a lus įgy ven din ti.

Religijamotyvuojakultūras.Tarp tau ti niu mastu žino mas is to ri kas Ar-
nol d To yn bee stu di ja vo, kaip di džios kul tū ros, di džių re li gi jų ins pi ruo tos, su-
kles tė jo, bet pa mažu, žmo nėms at me tus tų re li gi jų įta ką, tos kul tū ros su ny ko. 
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Jis nu ro dė re li gi jos ga lią: „kul tū rai re li gi ja itin svar bi: di džio sios re li gi jos, to kia 
kaip krikš čio ny bė, kul tū rą iš to bu li na ir at bai gia“ (žr. jo „A Stu dy of His to ry“, 
Ox ford, 1972; 2002-07-13).

Religijabrandinakultūrąpraturtinančiusasmenis. Tai iš va da sva rių 
psi cho lo gų, kaip Wil liam Ja mes, Vik tor Frankl, Gor don Al lport. To kia pat yra 
ir ma no ty ri mų su Lie tu vos stu den tais iš va da, mi nė ta „Kul tū ros“ pus la piuo se, 
iliust ruo ta žymaus rašyto jo Os ka ro V. Mi lašiaus au to biog ra fi nės po emos „Ni hu-
mim“ ana li ze ma no ve da ma ja me (2007-06-09). 

To je po emo je Mi la šius ap ra šo įžval gą-vi zi ją, ku ria jis, bū da mas sa vo gy-
ve ni mo vi du ram žy je, at ran da 1) sa ve, kaip žmo gų-vy rą-bro lį ki tiems vy rams, 
vei kian tį, ka dan gi ja me vei kia Kū rė jas, 2) mo te rį, jos reikš mę-ver tę, ry šy je su 
Kū rė ju, ir 3) žmo nių ben druo me nę, ale go riš ką Die vo mies tą Je ru za lę. Tai gi jis 
at ran da vis ką, kas žmo gui svar biau sia. Įsi dė mė ti na, kad šiuo O. V. Mi lašiaus 
išgy ve ni mu ir re li gi nio tu ri nio po ema pa ro do mas es mi nis ryšys tarp kul tū ros ir 
re li gi jos.  Taip yra, ta čiau tam ati deng ti yra rei ka lin gas toks „Drau go“ dien raš čio 
pa ly do vas kaip „Kul tū ra“, o tuo pra tur tė ti te ga li tik re li gi jos ne si bai dan tys, ry šį 
su Die vu iš gy ven ti su ge ban tys skai ty to jai.

II.KAIPMEDŽIAGAPATEIKIAMA

Pa teik da mas me džia gą 1) krei piau dė me sį į jos skirs ty mą, o taip pat 2) 
sten giau si su ras ti ke lią, kaip ap rėp ti dau giau me džia gos.

   
Medžiagabalansuojamairapjungiama

Sten giau si lai ky tis dvie jų dės nių: ba lan suo ti ir ap jung ti.
Balansuoti.Ka dan gi kul tū ro je yra daug sri čių, ir jos ap ta ria mos moks lo, 

me no ir li te ra tū ros sri ti mis, sten giau si kiek vie na me „Kul tū ros“ nu me ry je išlai-
ky ti lyg sva rą: spaus din ti  me džia gą iš pa grin di nių sri čių, kad kiek vie na me nu-
me ry je bū tų idė ji nis ar ki to kio po bū džio straips nis, o taip pat li te ra tū ros (po ezi-
jos ir/ar pro zos), dai lės, me no ir moks lo.   

Duo siu po pa vyz dį iš 2002 ir iš 2007 ma no re da guo tų kul tū ri nio prie-
do nu me rių. „Bur tų“ ke liu iš trau kiau 2002 m. birželio 1 d. nu me rį, ku ria me 
prof. Ona Vo ve rie nė su pa žin di na skai ty to jus su tarp tau ti niu mastu ži no mu Lie-
tu vos moks li nin ku Ka zi mie ru Ra guls kiu; pa tei kia mas ir šio moks li nin ko trum-
pas straips nis, ku ria me rašoma apie šio moks li nin ko rū pes tį Lie tu vos moks lo 
at ei ti mi. Iš dai lės sri ties pa rin kau straips nį apie dail. Vy tau to Ig no kū ry bą, Vin co 
Ki sa raus ko lie tu viš kų an sam blia žų pa ro dos ap ra šy mą, jau nų jų dai li nin kų kū-
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ry bos pa ro dos ap žval gą, o iš li te ra tū ros – Eg lės Juod val kės po ezi ją ir Al fre do 
Guš čiaus re cen zi ją apie Gin tau to Ieš man to po emą apie Ro mo Ka lan tos pla čiai 
nu skam bė ju sį žyg dar bį. Tai gi šia me nu me ry je ge rai ba lan suo ja mos moks lo, me-
no ir li te ra tū ros sri tys. 

Iš 2007 me tų „ištrau kiau“ ge gu žės 12 d. nu me rį. Ja me pra di niai pus la piai 
apie mo ti ną: ma no ve da ma sis ir po etų ei lė raš čių puokš tė: sa vo mo ti nai ypa tin gą 
dė kin gu mą reiš kia  Jus ti nas Mar cin ke vi čius, Ju li ja Šva bai tė Gy lie nė, Vy tau tas P. 
Blo žė, Edi ta Na za rai tė ir Ne ri ma Na ru tė.  To liau Al do na Že mai ty tė ko men tuo ja 
Jo no Kai rio-Kai re vi čiaus ap ra šy tą evan ge li kų liu te ro nų ku ni go (vė liau vys ku-
po) Jo no Vik to ro Kal va no pa moks lą apie ne kal to Jė zaus teis mą bei pa smer ki-
mą. Dau giau pro zos: Al gi man tas Že mai tai tis su pa žin di na su Ast ri dos Pet rai ty tės 
dvie jų da lių ro ma nu „Šak tar pio me tas“, Ro mu al das Kriau čiū nas pa tei kia is to ri nį 
ap ra šy mą pir mos an glų Jo ha nis bur go ko lo ni jos įsi kū ri mą Šiau rės Ame ri ko je is-
to ri nį ap ra šy mą, o Li di ja Šim ku tė apie sa vo po ezi jos ke lio nę po pla tų pa sau lį. 
Tai gi vėl ba lan suo ja ma li te ra tū ros ir moks lo me džia ga; me nui at sto vau ja Jo no 
Kup rio pa rink tos fo to gra fi jos.

Apjungti. Psi cho lo gai (pvz., prof. Gor don Al lport) pa brė žia, kad, no rint 
bū ti bran džiu as me niu, rei kia vi du je bū ti ne su tru pė ju siu, pa si da li nu siu, su si-
skaldžiu siu, bet vien ti su, in teg ruo tu. Ap gai lė ti nai, dėl vi di nio gy ve ni mo sto kos 
šių lai kų žmo nės yra sa vy je su ski lę (taip sa vo kū ry bo je vaiz duo ja pran cū zas 
eg zis ten cia lis tas Gab riel Mar cel; žr. jo dra mą „Su lū žęs pa sau lis“); apie žmo nių 
vi di nį su tru pė ji mą kal ba Jo nas Pau lius II ir ki ti ati dūs šių lai kų žmo nių ste bė to-
jai. Siek ti vi di nės vie ny bės as me niui la bai pa de da vien ti sa pa sau lė žiū ra. To kia 
yra  krikš čio niš ko ji pa sau lė žiū ra, nes ji tu ri vi sos tie sos vie ną Ver smę, o vi siems 
sie kiams vie ną ga lu ti nį Tiks lą. Kaip tik ir sten giau si pa teik ti to kią pa sau lė žiū rą.

Šalia to, sek da mas kai ku riuos Va ka rų pa sau lio žur na lus, kiek lei do gau ta 
ir ma no pa ties su ren ka ma medžia ga, ruošiau žur na lo nu me rius su jų tu ri nį ap jun-
gian čia te ma, pa ra šy da mas įva di nius ve da muo sius, tarp pa rink tų straips nių nu ro-
dy da mas ry šius. Iš to kių min tis ir te mas in teg ruo jan čių nu me rių pa mi nė siu 2007 
m. ba landžio 28 nu me rį – apie ypa tin gą kū rė jo ir vi suo me nės ry šį. Iš šū kį tai te mai 
da vė  „Kra kas ir Ne kra kas“ ro ma nas, pa rašytas dvie jų au to rių, ku rie svars tė kū rė jo 
ir jo dar bo įver tin to jų san ty kius – lei di ny je ro ma no ištrau ka ir re cen zi ja. Sky riau to 
nu me rio ve da ma ja me dė me sį kū rė jo ir vi suo me nės te ma, o taip pat – to kį dė me sį 
sky riau ir sa vo po kal by je su dail. Zi ta So dei kie ne jos pa ro dos pro ga. 

Ma no re da ga vi mo lai ke bu vo ir dau giau to kių ypa tin gos te mos nu me rių: 
ypač apie Vil nių (2007-05-05), apie trė mi mus į Si bi rą ir ki tus rep re si nius so vie tų 
me to dus (2007-06-16).
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„Švystelėjimai“ir„Atšvaitai“

   Be abe jo, „Kul tū ros“ tu ri ny je svar biau sią vie tą už ima straips niai, re-
cen zi jos, ap rašymai, apžval gos, po ezi ja, dai lės dar bai ir iliust ra ci jos. Ta čiau net 
vi sais šiais bū dais ne įma no ma tin ka mai ap rėp ti da bar ti nės  pa dė ties: daug svar-
bių kul tū ros, moks lo ir me no ži nių bei įvy kių „pra slys ta“ vi siš kai ne pa mi nė ti 
„Kul tū ros“ pus la piuo se. Straips niais jų ne ga li ma nei su sem ti, net nei prie jų 
pri si lies ti, nors jie pra šy te pra šo si dė me sio, ko men ta ro, ver ti ni mo. Tad nu ta riau 
tą sto ką už pil dy ti  pa ste bė to mis reikš min go mis ži nio mis.

Pra dė da mas nau ją ap žval gi nį sky rių, pa va din tą „Švys te lė ji mai“, 2002 
me tais rašiau:

„As me nys, įvy kiai, idė jos – blyks te lė ji mai iš įvai rių moks lų, li te ra tū ros ir 
me no sri čių. Ne ga li ma vis ko su gau ti kaip ste buk lin gu tin klu, bet čia su ren ka ma 
tai, kas kren ta mū sų dė me sin iš Lie tu vos ir pa sau lio. Tai, kas ver ta ži no ti, su kuo 
nau din ga su si pa žin ti. Tai šen, tai ten švys te lė ji mu nu švie čia mas ku rios nors sri-
ties kam pas, pe ri fe ri ja, maz gas ar pats cen tras“ (2002-05-04).

„Švys te lė ji mai“ skel bė svar bias ži nias iš įvai rių sri čių: psi cho lo gi jos, dai-
lės, te olo gi jos, te at ro, so cio lo gi nių ty ri mų ir kt.

2007 me tais pa na šų sky rių pa va di nau „Atšvai tais“. Jį ly dė jau to kiu įva du:
„Pa si žval gę po pla či ą sias moks lo ir me no erd ves, pa ste bi me vis nau jus 

at ra di mus, drą sius iš šū kius, švie žius klau si mus, pa si se ku sias ir ne pa si se ku sius 
ban dy mus. Ple čia mi aki ra čiai, at si ve ria gel mės, at sklei džia mos pa slap tys, už 
ku rių iš ky la nau jos mįs lės. Įvar di ja me ke le tą knie tin čių klau si mų; te gul jie tam-
pa gai rė mis mū sų at ei ties ieš ko ji mams“ (2007-04-07).

Se kė ži nios iš me no, fi lo so fi jos, zo o lo gi jos, ge ne ti kos, is to ri jos, te at ro, 
ast ro no mi jos, psi cho lo gi jos ir kt. Šį kar tą pa sta bos dažnai užsi baig da vo klau si-
mais, ku rie (kaip įva de pa mi nė ta) „tam pa gai rė mis mū sų at ei ties ieš ko ji mams“. 
Į tuos klau si mus sten giau si iš sa miau at sa ky ti vė liau.

Šių sky rių tu ri nio reikš mę pla čiau aiš ki nu šios ap žval gos to les nė je da ly je, 
skir to je at ski roms kul tū ros sri tims.

III.TURINYS:TRYSKULTŪROSSRITYS

„Drau go“ lei dė jai nu sta tė šeš ta die ni niam prie dui tris sri tis: moks lą, me ną 
ir li te ra tū rą. Tad ap žvel gia me tu ri nį pa gal šias tris sri tis. Šalia to, ypa tin gą dė-
me sį krei piu į tau tos kul tū rą, ku ri ga li pa si reikšti vi so se tri jo se mi ni mo se sri ty se.
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Mokslas

Šiais lai kais moks las yra ypa č ver ti na mas. To dėl ir „Drau go“ lei dė jai, pra-
dė da mi šeš ta die niais spaus din ti kul tū ri nį prie dą, tarp kul tū ros sri čių mi nė jo moks-
lą, kiek žino ma, pir mo je vie to je: moks las, me nas ir li te ra tū ra.  Moks lo žinioms 
bu vo skir ta ati tin ka ma vie ta. Tik vė liau kul tū ri nio prie do tu ri ny je re čiau te ra do me 
straips nių ir ži nių iš moks lo sri ties.

Ar moks lo svar ba su ma žė jo? Ne, jos svar ba iš li ko; gal net pa di dė jo. To-
dėl, at krei pęs į tai dė me sį, sten giau si tas tris sri tis dau giau ba lan suo ti, o tai 
reiš kė  – dau giau dė me sio skir ti moks lui. Žino ma, bu vo dvi pro ble mos: 1) kad 
skai ty to jams bū tų spaus di na mos nau din gos, ver tin gos, įdo mios moks lo ži nios ir 
2) kad tos ži nios bū tų per duo da mos skai ty to jams pri ei na ma, su pran ta ma kal ba.

Koks tiks las kul tū ri nia me lei di ny je skelb ti moks lo ži nias? Aiš kiai ma čiau 
du tiks lus: 1) pa grin di nis tiks las – ver tin gų ir nau din gų moks lo ži nių po pu lia ri-
ni mas; 2) ati tai sy mas moks lo var du ir au to ri te tu skel bia mų klai dų.

Ne leng va gau ti moks lo ži nias po pu lia ri nan čių lie tu vių moks lo žmo nių 
straips nių. Tad da riau tai, ką ga lė jau pa da ry ti sa vo pa ties jė go mis: trum pų ži nių 
sky rius su ko men ta rais (ne da riau išim ties; tas sky rius ta po tiek moks lo, tiek me-
no bei li te ra tū ros ži nių sky riu mi).

1. Moksložinios.Moks lai ty ri nė ja vi sa tą: tiek jos te les ko pi nia me dy dy je 
(mac ro cos mos), tiek jos mik ro sko pi nia me mažume (mic ro cos mos). At skleis ta 
tik ro vė žmo gų ap stul bi na ir žavi. Žmo gui rei kia su vok ti bei pa jus ti ir vie na, ir 
ki ta.

Astronomija.Pra dė jau su ast ro no mi ja, jau pir ma me 2002 me tų kul tū ri-
nio prie do nu me ry je: erd vių iliust ra ci jos. Pas kui – pa sta bos: „Ast ro no mi ja. Tai 
vie nas se niau sių, bet ir vie nas ma žiau siai sens tan čių moks lų. Moks las vi sa da 
lie ka jau nas, nes jo ob jek tas – vi sa tos erd vė ir jo je skra jo jan tys kū nai – vis kei-
čia si ir ple čia si, o vis to bu li na mos tech no lo gi jos prie mo nė mis ti ria mi, iš duo da 
mili jo nus me tų sa vo slėp tas pa slap tis. Vie nas to kių nau jau sių te be dis ku tuo ja mų 
fe no me nų – tam sio ji ener gi ja (žr. „Ast ro no my“, 2006 rug sė jo nr.; „Scien ti fic 
Ame ri can“, 2007 va sa rio nr.). „Nor ma lūs“ žmo nės ast ro no mi ją ig no ruo ja. Tik 
ro man tiš kie ji daž niau pa žvel gia į erd ves, o kai ku rie po etai (kaip mū sų Alek-
san dras Ra džius) ran da ne iš se mia mo įkvė pi mo dan gaus to ly bė se“ (2007-04-07).

Genetika.Bio che mi ja ir ge ne ti ka taip pat at sklei dė nuo sta bią mi nia tū ri nę 
žmo gaus ir ki tų gy vių tik ro vę. Bet iš ki lo ir klau si mų; pa vyz džiui, apie sa va nau
dį ge ną (žr. to liau – klai dų ati tai sy me).
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Žmoniųtyrimai.Leng viau su pran ta mi ir žmo nėms įdo mes ni bei nau din-
ges ni yra žmo nių pa tir čiai ar ti mi moks lai, kaip psi cho lo gi ja, so cio lo gi ja, is to-
ri ja. Tad ta me sky riu je ko ne kiek vie na me nu me ry je mi nė jau nau din gus, prak-
tiškus ty ri mų re zul ta tus bei išva das. Pa vyzdžiui: te le vi zi jo je ro do mo smur to 
kenks min gi pa da ri niai vai kams (2002-05-04); kar je ros sie kian čios mo te rys vis 
dėl to trokš ta tu rė ti vai kų, no ri bū ti mo ti nos (2002-05-11); vy res nie ji, ypač se nat-
vė je, bręs ta ne au to ma tiš kai, bet at vi rai ir tei gia mai at si ver da mi te kan čio gy ve-
ni mo pa tir čiai, ki tiems žmo nėms ir ug dy da mi dva sin gu mą (2002-05-18); gro žio, 
kū ry bos ir me no tei gia ma įta ka žmo gaus svei ka tai (2002-05-25); kaip nėš čio mis 
ta pu sios mo te rys hor mo nais ruo šia mos ne tik kū nu, bet ir psi che tap ti mo ti no-
mis, taip ir vy rai hor mo nų įta ka ruošia mi tei gia mes nei lai ky se nai nau ja gi mio 
atžvil giu (2002-07-06).

2.Klaidųatitaisymas

Kur fak tai, tai fak tai, bet juos aiš kin da mi kar tais moks li nin kai (ar tų ži-
nių po pu lia rin to jai) pra si len kia su tie sa. To kie ne pa grįs ti aiš ki ni mai daž nai yra 
žalin gi žmo nėms. Trys kul tū ri nia me prie de su mi nė ti at ve jai (pla čiau ra šo me tik 
apie pir mą jį at ve jį, kad aiš kiau at skleis tu me, ko kiom „suk tom“, ne moks liš kom 
prie mo nėm bu vo „at ras tos“ ir pa skleis tos „ži nios“, ku rios ta po „ore ka ban čiu 
pa grin du“ šių lai kų žmo nių lai ky se nai ir el ge siui.

Antropologija. „Mar ga ret Me ad: „ro jus“ po pal mė mis“ („Švys te lėji mai“, 
2002-07-06). 1983 me tais bu vo pa skelb ta vie no pa ti ki mo ant ro po lo go  aust ra lo 
De ric Fre e ma n nuo dug ni stu di ja apie Sa moa sa los gy ven to jų lai ky se ną ly ties 
at žvil giu. Po dau ge lio me tų ty ri mų jis pa skel bė išva dą – vi siškai prie šin gą 1932 
me tais pa skelb tai 23 me tų stu den tės, var du Mar ga ret Me ad, ku ri tuo me tu, kai 
pra dė jo tos sa los gy ven to jų ap klau są, ne mo kė jo nei jų kal bos. Bet to ji stu den-
tė bu vo pro fe so riaus Franz Bo as fa vo ri tė; ta „stu di ja“ bu vo jo pro pa guo ja ma, 
ta išva da bu vo jo pa gei dau ja ma, ku te nan ti dau ge lį šir džių, pa skleis ta po vi są 
pa sau lį, o Mar ga ret Me ad greit ta po „ži no miau sia XX am žiaus an tro po lo ge“. 
Jos iš va da (to, ko ji pa ti gei dė, nes pa tei si no jos el ge sį) bu vo ta, ku rios gei dė 
ir mi li jo nai: anos sa los gy ven to jai vi sai lais vai el gė si ly ties at žvil giu (be jo kių 
są ži nės, san tuo kos ar vi suo me nės „varž tų“). Fre e ma n il gų me tų ty ri mų išva da 
bu vo skir tin ga: „tos sa los gy ven to jai nuo se nų lai kų (tai gi, ir Me a d ap si lan ky mo 
me tu) mer gys tę ver ti na, san tuo ki nę iš ti ki my bę už lai ko, ly ti nio pa lai du mo ne to-
le ruo ja, sve ti mo te ria vi mą drau džia ir bau džia“. Prof. Fre e man Me a d ta ria mas 
išva das pa va di no „ant ro pol ogi nio mi to fan ta zi jo mis, ku rios vi siškai ne ati tin ka 
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Sa moa gy ven to jų et no gra fi jos ir is to ri jos fak tų“. Jo pa tik rin tą stu di ją iš spaus di-
no pres tižinio Har var do uni ver si te to lei dyk la 1983 me tais. Nepais ant to, pla čio ji 
žiniask lai da jo iš va dų ne skel bė.  Me a d „ant ro po lo gi nės fan ta zi jos“ ne ma žai pri-
si dė jo prie ly ties „lais vės“ Va ka rų pa sau ly je.

Archeologija.(„Atšvai tai“, 2007-04-07). Ar yra ras tas Jė zaus šei mos ka-
pas, ar Jė zus bu vo ve dęs Ma ri ją Mag da lie tę? Juk apie tai rašo „Ju do evan ge li ja“ 
ir skel bia ar che o lo gai, ra dę ka pą. Po pa sta bų šia me ži nių sky riu je se kė iš sa mes-
nis ma no straips nis apie vi siš ką ne pa ti ki mu mą nei „Ju do evan ge li jos“, nei sen-
sa ci jos te sie ku sių „at ra dė jų“ (žr. „Kul tū ra“, 2007-04-14).

Genetika. („Atšvai tai“, 2007-04-07). Ar žmo guje ran da mas sa va nau dis 
ge nas? Jei kai ku rie žmo nės to kį ge ną tu ri, tai jie nė ra lais vi nei at sa kin gi už 
sa vo sa va nau diš kus veiks mus, net nei už va gys tę ar žmog žu dys tę. Moks lo žmo-
nės, ku rie yra ma te ria lis ti nės pa sau lė žiū ros, sten gia si iš aiš kin ti vi sus žmo gaus 
po el gius (net dva si nius, kaip, pvz., lais vą va lią) ma te ria li niu pa grin du (kad nė ra 
nie ko dva si nio, ne ma te ria laus). Bet jiems ne si se ka. Sa va nau dis ge nas yra ma te-
ria lis ti nė fik ci ja, ku ri vi siš kai nė ra įro dy ta, o tik iš gal vo ta.

Išvada. Štai ko dėl yra rei ka lin ga kul tū rai skir to je spau do je skelb ti tiks-
lias ži nias iš moks lo pa sau lio: 1) at skleis ti nuo sta bią Kū rė jo su tver tą tik ro vę ir 
2) sau go tis moks lu ne pa grįs tų, bet moks lo var du žmo nėms skel bia mų sen sa ci jų.

Moksląįkūnijusiosasmenybės

Pa si ro do, kad pa ra šy ti apie moks lo žmo nes ir gi yra ge ras bū das su pa žin din ti 
su tuo moks lu, ku riam tie as me nys at sto vau ja. Ma no re da ga vi mo lai ko tar piu pa si-
tai kė bent ke tu ri to kie at ve jai. Prof. Ona Vo ve rie nė  ra šė apie du to kius as me nis: pir-
ma sis – tai iški lus, pa sau li nio mas to moks li nin kas lie tu vis aka de mi kas Ka zi mie ras 
Ra guls kis (2002-06-01); ant ra sis – prof. Vin cen tas La ma naus kas – pe da go gas, pa-
trio ti nio ug dy mo žibu rys (2007-07-14). Tre tį jį pa tei kia Al do na Že mai ty tė po kal biu 
su jos la biau siai pa mėg tu dės ty to ju doc. Bro niu Ra guo čiu, ku ris sa vo atsa ky mais 
ap si reiš kia kaip re a laus ide a liz mo žur na lis ti kos pe da go gas (2007-07-07). Ket vir ta-
sis yra Vy tau to Žei man to ap rašytas is to ri kas An ta nas Kim sa (2007-07-07).

Psichologija.Aukš čiau iš var din tos psi cho lo gi nių ir so cio lo gi nių ty ri mų 
ži nios tik rai bu vo rei ka lin gos, at si žvel giant į tai, kad per tą vi są lai ką te bu vo at-
siųs tas ir iš spaus din tas vie nas psi cho lo gi nio tu ri nio straips nis. Tai prof. Jus ti no 
Pi kū no straips nis „El ge sio sti liai“ (2007-07-28).

Pa si tai kė pui ki pro ga psi cho lo gi jai skir ti ypa tin gą dė me sį. Tai pir mo ji Pa-
sau lio lie tu vių psi cho lo gų kon fe ren ci ja Lie tu vo je 2007 m. birželio 26-29 d. Vil-
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niu je, ku ria me da ly va vo lie tu viai psi cho lo gai ne tik iš Lie tu vos, bet ir iš ki tų 
kraš tų. Vos tik ga vęs dr. Al gio Nor vi lo ir Ie vos Vals ky tės pa ra šy tą to su va žia vi-
mo ap ra šy mą pa ruošiau spe cia lų nu me rį su ma no ve da muo ju apie psi cho lo gi jos 
reikš mę žmo nėms ir lie tu vių tau tai, pa da riau san trau kas žy mes nių ty ri mų iš ta me 
su važia vi me pa skelb tų ty ri mų rin ki nio. Vi sas nu me ris ma no bu vo iki de ta lių iš-
dės ty tas, pa ruoštas spaus di ni mui. 2002 m., bai gian tis va sa rai, iš vy kau į Lie tu vą 
dės ty ti. Tas pa ruoš tas nu me ris nie ka da ne bu vo iš spaus din tas. Da lis tos me džia-
gos bu vo iš spaus din ta ge ro kai vė liau. Psi cho lo gų kon fe ren ci jos ap rašymo au to-
rius dr. A. Nor vi las jau bu vo ėmęs tei rau tis apie su va žia vi mo ap ra šy mo li ki mą.

Tarptautinėskonferencijos. „Kul tū ro je“ bu vo ap tar tos dvi svar bios tarp-
tau ti nės moks lo kon fe ren ci jos: vie na – iš ei vi jo je, bū tent Bal tų stu di jų kon fe-
ren ci ja Bal ti mo rė je, JAV (2002-07-22); ki ta – Lie tu vo je, Vil niu je, te ma „Moks-
lo ir tech no lo gi jos plėt ra in teg ra ci jos į Eu ro pos Są jun gą kon teks te“ su pa ro da 
„Moks las 2002“ (2002-07-22).

 Ša lia vi so to dė me sio ver tas yra prof. Jus ti no Pi kū no straips nis „Uni ver-
si te tai žvel giant į juos pa sau li niu mas tu“ (2007-07-21).  

M e n a s

Me nas su da ro la bai pla tų kū rė jų iš raiš kos lau ką, iš si ša ko ju sį į įvai rias sri-
tis: dai lė – vaiz do me nas; te at ras, ki nas – veiks mo me nas; mu zi ka – gar so me nas; 
ope ra – su dė ti nis mu zi kos ir veiks mo me nas; gro ži nė li te ra tū ra (pro za, po ezi ja ir 
kt.) – žodžio me nas. Vi si šių me no sri čių kū rė jai ra do vie tos „Drau go“ kul tū ri-
nia me prie de. Man pa čiam dai lė bu vo ar ti ma: sa vu lai ku pri klau siau Ame ri kos 
jau nų jų lie tu vių da li nin kų są jun gai ir da ly va vau tos są jun gos ben dro se pa ro do se.

Li te ra tū ro lo go dr. Jo no Gri niaus 100 m. gi mi mo su kak ties ir jo es te ti kos 
vei ka lo „Grožis ir me nas“ ant ros lai dos išspaus di ni mo pro ga „Drau go“ kul tū ri-
nia me prie de pa tei kiau jo min čių rin ki nį „Gro žis, jo spin dė ji mas ir bjau ru mas 
me ne“ (2002-07-06).

No rė jo si ge riau pa žin ti me no kū rė jus. Iš vie no 12 skir tin gų me no ša kų 
kū rė jų ap klau sos su si da rė to kia iš va da, kad jie ge ro kai ski ria si nuo ap lin kos 
žmo nių kažko kia dva si ne gel me. Ir ta gel mė ska ti na juos kur ti – iš tos gel mės 
pa slap ties kažką ati deng ti (2002-05-04).

 
Dailė

Sten giau si  kiek vie na me „Kul tū ros“ nu me ry je spaus din ti kai ką iš me no 
sri ties, ir taip ko ne kiek vie na me nu me ry je bu vo straips nis iš dai lės sri ties, pa-
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pras tai dai li nin kų kū ry bos ap ra šy mas daž nai jų dar bų pa ro dos pro ga. Dail. Zi tos 
So dei kie nės pa ro dos pro ga ją pa kvie čiau po kal biui apie jos kū ry bos reikšmę, 
tarp kit ko įves da mas tą po kal bį į to „Kul tū ros“ nu me rio spe cia lią te mą apie 
kū rė ją ir vi suo me nę (2007-04-28; pla čiau žr. šios apžval gos „Li te ra tū ros“ sky-
riu je).

„Kul tū ro je“ bu vo ap ra šy ta šių dai li nin kų kū ry ba: Vy tau to Ig no (2002-06-
01 ir 2007-06-02), Vin co Kisa raus ko (2002-06-01), Ados Sut ku vie nės (2002-06-
29), Sta sio Eid ri gevi čiaus (2002-07-06), Kęs tu čio Mi kė no (2002-07-27), Ire nos 
Ša par nie nės (2007-04-21), Jū ra tės Staus kai tės (2007-05-26), Fi lo me nos Lin-
čiū tės Vai tie kū nie nės (2007-06-23), Na po le o no Or dos (2007-06-30) ir Ja ni nos 
Monku tės Marks (2007-07-07).  

Ap ra šy ta Amer ikos lie tu vių ar chi tek tų ir in ži nie rių są jun gos Chica go je 
su ruoš ta me no ir kū ry bos pa ro da (2002-07-13). Pa mi nė tas ir  už sie nio lie tu vių 
dai li nin kų dar bų grį ži mas Lie tu von (2002-05-11).

Muzika

Dė me sys bu vo at kreip tas į šiuos įvy kius mu zi kos pa sau ly je: Chica gos lie-
tu vių ope ra, pa stip rin ta pa jė go mis iš Lie tu vos, pa sta tė G. Do ni zet ti „Lu cia di 
Lam mer mo or“ (2002-06-22); Lie tu vių fil har mo ni jos ko lek ty vai lan kė si Eu ro-
po je (2002-05-25); sėk min ga Li ver pu lio ora to ri jos prem je ra Klai pė do je (2002-
05-25).

Mi ni mi Vil niaus sty gi nio kvar te to (2007-04-21), dai ni nin ko Ed mun do 
Sei liaus ir pia nis to Ed vi no Minkš ti mo (2007-05-26), te no ro Arū no Din ge lio 
(2007-06-09) kon cer tai.

Teatras

Įsi dė mė tas Gražinos Ma rec kai tės įna šas apie te at rą Lie tu vo je. Ji – tie si, 
drą si ir pa sta bi te at ro lo gė bei dra ma tur gė; ap ta rė 1970-1980 me tų lai ko tar pio te-
at rą Lie tu vo je (2007-06-30); Tel šių te at rą (2007-07-14), sap ną, įvy ku sį Vil niaus 
sce no je (2002-07-06).

Pra nas Vis vy das taip pat ret kar čiais ran da kaž ką at si tin kant Lo s An ge les 
lie tu vių sce no je, pa vyz džiui, Alek so Mic kaus ins ce ni zuo tą ko me di ją „Don  Ki-
cho tą“.

Bro nius Nai nys, iš vy dęs „Žalt vyks tės“ sam bū rio pa sta ty tą Že mai tės „Trys 
my li mos“, nu spren džia, kad „Pa ga liau tu ri me te at rą“ (2002-06-29).

Ap rašymu žavi ma si pa vy ku sia te at ra li zuo ta fol klo ri ne kom po zi ci ja „Jau 
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sau le lė“ pa gal Kris ti jo no Do ne lai čio „Me tus“, pa sta ty ta Klai pė dos 750 me tų su-
kak ties pro ga (2002-07-20).

Į to li mes nę pra ei tį pa žvelg ta Lai mu tės Ti di ky tės po kal biu su Do vy du 
Ju de le vi čium apie Sha kes pe a re „Ham le tą“ ne pri klau so mos Lie tu vos sce no je 
(2007-06-02).

Filmas

Ne  vi siškai užmirštas bu vo ir ki no te at ras. Su si do mė ta avan gar do meist ro 
Jo no Me ko fil mu „Kai aš taip stū miau si to liau, ret kar čiais gro žio aki mir kos kri to 
per ma no akis“ (2002-05-18). Gra ži na Ma rec kai tė gi liai įsi jau tu siai ap ta ria do-
ku men ti nį fil mą „Stir na“ apie par ti za nų ry ši ni n kę (2007-07-21).

Fotografija

Fo to gra fi ja ri šo dvi At lan to pu ses: Vil nių ir Ame ri ką. Ta me pa čia me „Kul-
tū ros“ nu me ry je (2002-07-06) bu vo ga li ma pa ly gin ti se no jo Vil niaus (XIX šimt-
me čio ir XX pra džios fo to gra fi jų al bu me) ir šiuo lai ki nio Vil niaus fo to gra fi jas 
(Al bi no Sla vins ko pa ro do je). Fo to me ni nin kas Jo nas Kup rys sa vo pa ro dos pro ga 
fo to gra fi jo mis pa tei kė sa vo žvilgs nį „Lie tu viai Ame ri ko je“ (2007-07-28).

  
Literatūra

Gro ži nė li te ra tū ra, kaip žo džio me nas, yra vie na iš me no sri čių. „Drau go“ 
šešta die ni nia me prie de tra di ciš kai ji įvar di ja ma kaip at ski ra kul tū ros sri tis.

Li tera tū ra ypač su si do mė jau, kai Mil for do ko le gi jo je dve jus me tus stu di-
ja vau an glų ir kla si ki nes kal bas. Ta čiau rašiau jau anks čiau, ra šiau ir tuo me tu, 
rašau ir da bar.

Poezija.Pra dė da mas re da guo ti „Drau go“ kul tū ri nį prie dą ap si spren džiau 
kiek vie na me nu me ry je spaus din ti gro ži nės li te ra tū ros. Leng viau tai pa vy ko su 
po ezi ja. Prak tiš kai kiek vie na me nu me ry je dė jau ar ba ke lių po etų ei lė raš čių rink-
ti nę vie na te ma, ar ba at ski ro po eto kū ry bą.

Sa vo kū ry ba „Kul tū rą“ pra tur ti no ke li at žy mė ti po etai-lau re a tai: Tau tos 
dai nius Ber nar das Braz džio nis (2002-07-27), 2002 m. po ezi jos pa va sa rio lau-
re a tas Ka zys Bra dū nas (2002-06-29), 1995 m. No be lio pre mi jos lau re a tas, ai rių 
po etas Se a mus He a ney (2002-07-20) bei Lie tu vos ra šy to jų są jun gos 2002 m. 
po ezi jos pre mi jos lai mė to jas Si gi tas Ge da (2002-05-18).

„Kul tū ros“ pus la pius ap lan kė ke li po etai: Vi ta li ja Bo gu tai tė (2002-05-
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25), Eg lė Juod val kė (2002-06-01), Ju li ja Šva bai tė Gy lie nė (2002-06-08), Sta-
sė Dze nuš kai tė (2002-06-15), Al fon sas Ty ruo lis (2002-07-06), Liū nė Su te-
ma (2002-07-13), Ju lius Ke le ras (2007-04-21), Ju zė Au gus tai ty tė Vai čiū nie nė 
(2007-05-05), Os ka ras V. Mi la šius (2007-05-09), Wil liam Sha kes pe a re (2007-
06-09), Li di ja Šim ku tė (2007-06-30), Zi ta Kir snaus kai tė (2007-07-07) ir Le o nas 
Pe lec kis-Kak ta vi čius (2007-07-14).

Spaus din tos bu vo ke lios ke lių po etų rink ti nių ei lė raš čių puokš tės vie na 
te ma: pa vyz džiui, Pri si kė li mas Ve ly kų ry tą (2007-04-07: Le o nar das An drie kus, 
An ta nas Jas man tas-Ma cei na, Ka zys Bra dū nas); apie mo ti ną (2002-05-04: Ja-
ni na De gu ty tė, Vai do tas Spu das, Vin cas My ko lai tis-Pu ti nas, Juo zas Mi kuc kis; 
2007-05-12: Jus ti nas Mar cin ke vi čius, Ju li ja Šva bai tė Gy lie nė, Vy tau tas P. Blo-
žė, Edi ta Na za rai tė, Ne ri ma Na ru tė); apie Lie tu vos gin ta rą (2002-06-22: Ju li ja 
Šva bai tė Gy lie nė, Ju di ta Vai čiū nai tė, Ja ni na De gu ty tė) ir apie pa va sa rį (2007-
04-21: Faus tas Kir ša, Ja ni na De gu ty tė, Jo nas Juš kai tis). 

Re cen zuo tos ke lios po ezi jos kny gos.

Proza. Ro ber to Kun dro to ir Al gi man to Ly vos ro ma nas „Kra kas ir Ne kra-
kas“ su da rė pro gą iš kel ti kū rė jo ir vi suo me nės san ty kių pro ble mą. Spaus di nau 
re cen zi ją ir ro ma no iš trau ką. Ta pro ga pa ra šiau ve da mą jį „Kū rė jas ir vi suo me-
nė“. Plės da mas dia lo go lau ką  į ki tas me no sri tis kė liau tą pa tį klau si mą dai li-
nin kei Zi tai So dei kie nei. Taip me no kū rė jo ir vi suo me nės ry šys (ar jo sto ka) ta po 
vi so nu me rio (2007-04-28) dė me sio ob jek tu.  

Per ke le tą  „Kul tū ros“ nu me rių bu vo spaus di na ma Vy tau to V. Land sber gio 
pa sa ka su au gu siems „Ar klys Do mi ny kas ir ru gia gė lė“, ly di ma dail. Zi tos So dei-
kie nės vaiz din gų iliust ra ci jų. Kai ku riuo se skai ty to juo se ki lus su si do mė ji mui, 
pa sa ką bai giant spaus din ti, at si lie piau į kai ku riuos jų klau si mus (2007-07-28).

Pa mi nė ti na dar Vy tau tės Ži lins kai tės vy ku si sa ty ra „Ver tin gas sap nas“ 
(2007-05-05), o taip pat jau anks čiau už si min ta Ve ly kų iš trau ka iš Bi ru tės Pū ke-
le vi čiū tės pre mi juo to ro ma no „Aštuo ni la pai“ (2007-04-07).

Pri si min ti ypač ver tos re cen zi jos: Al gi man to Žemai tai čio – apie Ast ri-
dos Pet raus kai tės dvie jų da lių ro ma ną „Šak tar pio me tas“ (2007-05-12); Al fre do 
Guš čiaus – apie Izi do riaus Ig na ta vi čiaus apy sa ką „Bet šir dies ne pa vo gė“ (2007-
07-14).

Bu vo pri si min ti šie am ži ny bėn iš ke lia vę ra šy to jai: Vy tau tas Alan tas (2002-
06-22; 2007-06-30), Jur gis Jan kus (2002-07-20), Ka zys Jan kaus kas (2007-04-
21), Sta sys San tva ras (2007-06-30).
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Tautoskultūra

Kiek vie na tau ta, tai gi – ir lie tu vių – ku ria jai bū din gą kul tū rą pa gal jos 
žmo nių cha rak te rį, kal bą, pa tir tį. Anks čiau tau tos kul tū ra bū da vo per duo da ma 
iš kar tos į kar tą, ypač tra di ci jo mis. Šiais lai kais, iš po pu lia rė jus ko mu ni ka ci jos 
prie mo nėms, jau no ji kar ta Va ka rų pa sau ly je grei čiau yra įtai go ja ma ver sli nin kų 
val do mom prie mo nėm, ne gu vy res nio sios kar tos tra di ci niais ry šiais. Tau tos kul-
tū ra, o ypač tau ti nė kul tū ra, yra pa vo ju je ne tik bū ti nu stelb ta, bet išnyk ti ir lik ti 
tik „mu zie ji ne“ – pa ra duo ja ma, bet ne be gy ve na ma. Su nyks tant tau ti nei kul tū rai 
nyks ta ir tau ti nė ta pa ty bė.

Re da guo da mas „Kul tū rą“ išei vi jai skir ta me „Drau go“ dien rašty je sky riau 
ypa tin gą dė me sį: 1) tau tos kul tū rai (kal bai, cha rak te riui, pa tir čiai), o taip pat, 
kiek įma no ma, 2) pa čiai tau ti nei kul tū rai. Kaip tas dė me sys at si spin dė jo „Kul-
tū ros“ pus la piuo se?

Ogi bu vo krei pia mas dė me sys į tau tos kul tū rą ku rian čius, ug dan čius, per-
duo dan čius ir tin ka mas są ly gas su da ran čius as me nis, tau tos kul tū ros ren gi nius 
bei tau tos pa tir ties reiš ki nius. Tarp kul tū rą re mian čių ins ti tu ci jų  ypač bu vo pa-
mi nė tas Lie tu vių fon das (žr. dr. Ka zio G. Amb ro zai čio straips nį „Lie tu vių fon-
das – iš ei vi jos lie tu vių me no glo bė jas“, 2007-04-14).

Asmenybės.Tai tie, ku rie sa vy je įkū ni jo tą kul tū rą ar ba jai pa da rė di de lę, 
iš lie kan čią įta ką. Jie bu vo pa mi nė ti, pri si min ti ypa tin go mis, ypač su kak tu vių ar jų 
lai mė ji mų pro gomis. Te ga li me pa mi nė ti tik ke le tą (dau ge lis jų yra pa mi nė ti ap ta-
riant tas kul tū ros sri tis, ku rio se jie pa si žy mė jo). Di dy sis rašto pra di nin kas Kris ti-
jo nas Do ne lai tis (2007-05-26), po ezi jos fa ke lą ne šę – Tau tos dai nius Ber nar das 
Brazdžio nis (2002-07-27) ir že mės po etas Ka zys Bra dū nas (2002-06-29), di de lę iš-
lie kan čią įta ką že mės re for ma kraš to žmo nėms pa da ręs prel. My ko las Kru pa vi čius 
(2007-04-21; 2007-05-26), dva si nis kul tū rin to jas kun. Sta sys Yla (2007-07-21), 
Os ka ras V. Mi lašius, ne pri klau so my bę iš ko vo ju siai Lie tu vai sa vo di plo ma ti nė mis 
pa stan go mis už tik ri nęs vie tą Eu ro pos vals ty bių tar pe (2007-06-09).

Ren gi niai. Di die ji kul tū rai žy mę pa li kę ren gi niai, kaip Lie tu vos kul tū ros 
2002 m. kon fe ren ci ja ir rū pes čio pil na Mar ce li jaus Mar ti nai čio kal ba (2002-06-22).

Vi sas „Kul tū ros“ nu me ris spe cia liai skir tas Lie tu vos sos ti nei, Vil niui 
(2007-05-05), ak cen tuo jant ne mies to ma te ria li nę, bet dva si nę pu sę.

Iš ei vi jos lie tu vių dai li nin kų kū ri nių rin ki nys „grį žo“ į Lie tu vą (2002-
05-11). Pa sau lio lie tu vių mu zi kos, te at ro ir ki no me no kū rė jų pa ro da Vil niu je 
(2002-05-25); pa čių au to rių grį ži mas ar bent ap si lan ky mas tė vy nė je (po etė Ju li-
ja Šva bai tė Gy lie nė, 2007-06-23).
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Vi sas „Kul tū ros“ nu me ris (2007-05-19) bu vo pa skir tas pa sau ly je se niau-
sios Ame ri kos iš ei vių lie tu vių ra di jo „Mar gu čio“ pro gra mos 75 me tų su kak čiai 
pa mi nė ti.

Tautospatirtis.Di de lės tau tos da lies trė mi mai į Si bi rą (2002-06-15), tau-
tos ge no ci das  ir par ti za nų pa si prie ši ni mas (2007-06-16) kas met ra do ryškų at-
gar sį „Kul tū ros“ pus la piuo se.

Mažoji Lie tu va – ne vien kaip at skir ta nuo krašto ka mie no, bet ir kaip 
at skir tos tau tos da lies pa tir tis, at skleis ta są ry šy je su ty ri nė ji mais apie Do ne lai tį  
(2007-05-26).

Tautinėliaudieskultūra.Liau dies medžio skulp to rius Ipo li tas Užkur nis 
(2002-06-20) ir tau ti nių mu zi kos in stru men tų kū rė jas bei to bu lin to jas Pra nas 
Ser va (2007-04-14).

Pa žy mė ti na lie tu vių fol klo ro mu zi kos an sam blių šven tė Kau ne (2007-05-26).
 

APŽVALGĄBAIGIANT

Padėkaredakcijojekartudirbusiems

Re da guo da mas „Drau go“ kul tū ri nį prie dą bu vau di des nio re dak ci nio ko-
lek ty vo da lis. Esu dė kin gas vi siems to ko lek ty vo dar buo to jams, su ku riais te ko 
da lin tis ben dru dar bu, dar bo tem pu, re dak ci jos erd ve, dien raš čio rū pes čiais, me-
džia ga ir die nos pra ei nan čiais įspū džiais. Pir miau sia dė ko ju to ko lek ty vo va do-
vėms: 2002 me tais – vyr. re dak to rei Da nu tei Bin do kie nei, 2007 me tais – vyr. re-
dak to rei dr. Da liai Ci dzi kai tei; taip pat – Lai mai Apa na vi čie nei, Da liai So kie nei 
(už ko rek tū rą), Lai mai Kri vic kie nei (2002 m.), Gražinai Ma kaus kai tei (2002 m.) 
ir Onai Gin tau tie nei (2007 m.) už teks tų su rin ki mą.

Dė ko ju fo to me ni nin kui Jo nui Kup riui, ku ris 2007 m. sko nin gai ma ke ta vo 
ir (ne re tai sa vo nuo trau ko mis) iliust ra vo „Kul tū ros“ pus la pius.

Padėkabendradarbiams

Kaip laik raš čio, taip ir jo šeš ta die ni nio pa ly do vo tu ri nys la bai pri klau so 
nuo ben dra dar bių. Be jų įna šo ne įma no ma laik raš čio leis ti. Esu vi siems ben dra-
dar bia vu siems la bai dė kin gas. Tik jie pa da ro laik raš tį įdo mų, net mar gą. At si-
prašau, kad šio je ri bo to je ap žval go je ne ga liu jų vi sų iš var dy ti, nei jų vi sų dar bų 
nuo dug niai pa mi nė ti, nei pa kan ka mai įver tin ti.

Dė kin gas esu vi siems, o ypač dau giau sia ben dra dar bia vu siems – Al gi man-
tui Nau jo kai čiui ir Vy tau tui V. Land sber giui. O al fa be ti ne tvar ka dar su mi nė siu  
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tuos, ku rių bent trys straips niai ar kū ry bos dar bai bu vo iš spaus din ti ma no dvie-
juo se re da ga vi mo lai ko tar piuo se: ha bil. dr. Al gir das Gi ri nin kas, Al fre das Guš-
čius, Ni jo lė Jan ku tė Užu ba lie nė, Le o nas Pe lec kis-Kak ta vi čius, Gra ži na Ma rec-
kai tė, prof. Jus ti nas Pi kū nas, dail. Zi ta So dei kie nė, Ju li ja Šva bai tė Gy lie nė, Ie va 
Ša dze vi čie nė, Aud ro nė Škiu dai tė, dr. Lai mu tė Ti di ky tė, dr. Al do na Va si liaus kie-
nė, Pra nas Vis vy das, prof. Ona Vo ve rie nė ir Al do na Že mai ty tė Pet raus kie nė.  

KodėlįLietuvą?

Lie tu vai at ga vus ne pri klau so my bę ju tau ma lo nią pa rei gą per duo ti te olo-
gi jos, psi cho lo gi jos ir fi lo sof jos žinias, ku rias bu vau įsi gi jęs Va ka ruo se. Tad 
vos tik bu vo ga li my bė vyk ti į Lie tu vą ir dės ty ti, iš ėjau į pen si ją ir dės čiau, kad 
pa dė čiau ug dy ti tiek nau ją ka ta li kų in te li gen ti ją, tiek nau jų ku ni gų kar tą (ma no 
įsi ti ki ni mu, to la biau siai trū ko ir te bet rūks ta Lie tu vai). Per me tų ei lę taip įsi-
jun giau į aka de mi nį dar bą, kad dės čiau dau ge ly je Lie tu vos aukš tų jų mo kyk lų: 
Vy tau to Di džio jo uni ver si te te Kau ne, Klai pė dos uni ver si te te, Vil niaus pe da go-
gi nia me uni ver si te te, Šiau lių uni ver si te te, Re li gi jos stu di jų ins ti tu te Kre tin go je, 
Kau no ir Ma ri jam po lės ku ni gų se mi na ri jo se.

Re da guo ti „Drau go“ kul tū ri nį prie dą ap si ė miau 2002 m. su są ly ga, kad 
tris ru dens se mest ro mė ne sius vyk siu į  Lie tu vą (ir kad tuo me tu kas nors ki tas 
re da guos vie toj ma nęs), o 2007 m. su ma ži nau dės ty mo krū vį taip, kad pla na vau 
ne nu trauk ti  re da ga vi mo, bet jį tęs ti esant Lie tu vo je ir kar tu dės tant. Ta čiau man 
ne nu ma ty tai Vy tau to Di džio jo uni ver si te to Ka ta li kų te olo gi jos fa kul te te 2007 
me tų ru de nį įstei gus nau ją ma gist ra tū ros pro gra mą ir įsi re gist ra vus rink ti niams 
jau niems ku ni gams ir pa sau lie čiams, bu vau pa prašytas dės ty ti pro gra mai bū ti ną 
kur są; ne ga lė jau at si sa ky ti – su ti kau. Taip aka de mi niam krū viui vėl žy miai pa di-
dė jus ne be bu vo įma no ma re da guo ti iš Lie tu vos. Tad at si sa kiau. 

***

Ma no re da ga vi mo dar bas bu vo gan trum pas lai ko at žvil giu, bet, kaip ši 
ap žval ga ro do, pla nin gai ap gal vo tas ir pa gal tą pla ną tiek, kiek są ly gos lei do, 
įgy ven din tas. Nors lei dė jų di rek to riai ypač ma nęs pra šė dė ti pa stan gas ge rin ti 
tu ri nį, tai ką ir sten giau si da ry ti, tu rė jau daug lai ko pra leis ti ne ra šant ar rū pi-
nan tis tu ri niu, bet gau tą me džia gą tai sant ir ruo šiant spau dai, o 2002 me tais man 
pa čiam te ko ir iliust ra vi mu pa si rū pin ti, ir teks tą iš dės ty ti, nau do jant tuo me ti nę 
vaš ku kli ja vi mo tech ni ką. Ne pai sant vi so to, „Kul tū ra“ vie naip ar ki taip ar tė jo 
prie už si brėž to tiks lo.


