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Partijos plenumui praėjus

Rašytojo gyvenimas prie geležinkelių

Lietuvoje politinė padėtis vėl 
įtempta. Po didžiųjų ir iškilmingų 
Vasario 16-osios minėjimų, gai
vinusių tautos sąmonę, vėl gir
dėti valdžios ir partijos pareigū
nų grasinimai, esą ekstremistų 
ir Sąjūdžio per toli žengta. Tau
toje viltį vėl pakeičia nerimas, 
svajones apie nepriklausomy
bės atkūrimą — rūpestis dėl 
elementarių teisių išsaugojimo. 
Šis jausmų svyravimas reiškiasi 
ne pirmą kartą. Jis lydėjo tautos 
atgimimą visą vasarą ir rudenį, 
jis buvo labai jaučiamas spa
lio-lapkričio mėnesiais, kai per 
Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą 
prasiveržusią euforiją, Sąjūdžio ir 
partijos, bendradarbiavimą staiga 
pakeitė nusivylimas ir vieni kitų 
kaltinimai po Aukščiausios ta
rybos sesijos, kuri nepriėmė Lie
tuvos suverenumo deklaracijos. 
Valdžios pareigūnų mokymai 
Sąjūdžiui ir kitoms neoficialioms 
grupėms nėra naujas reiškinys, 
tačiau šį kartą grasinimai lyg 
griežtesni, asmeniniai išpuoliai 
piktesni. Sąjūdžio vadovybės 
reakcija santūri — aiškinamos 
priežastys, sukėlusios įtemptą 
padėtį, tauta raginama laikytis 
rimties ir susitelkimo. Laisvės 
Lygos atstovas Antanas Terlec
kas taip pat reagavo santūriai, 
aiškindamas, kad pirmasis 
sekretorius Brazauskas buvo 
Maskvos verčiamas pasakyti 
savo kalbą, ir kad vis dėlto jis 
nesakė to, ko nereikėjo. Kitaip 
žmonės reagavo į Aukščiausios 
tarybos prezidiumo sekretoriaus 
Gurecko kalbą. Sąjūdiečių 
žemdirbių suvažiavimas priėmė 
nutarimą, vieningai išreikšda
mas nepasitenkinimą Gurecku, o 
sociologinė delegatų apklausa 
rodė, kad 62 nuošimčiai jų laikė 
plenumo darbą nepatenkinamu.

. Partijos vadovai nepatenkinti 
dėl įvairių priežasčių, siūlomos 
įvairios priemonės padėčiai 
sunormalinti. Viena akivaiz
džiausių — tai laisvosios spaudos 
ir viešumo suvaržymai. Bra
zauskas šiuo reikalu pasisakė 
santūriai, esą reikia nutraukti 
neoficialių organizacijų leidinių 
varomą komunistų partijos juo
dinimo kampaniją. Neginčytina, 
kad juodinimo nereikia, bet 
kas, galime klausti, yra partijos 
juodinimas. Ar tai reiškia, kad 
nevalia rašyti apie partijos 
vadovų vaidmenį, įgyvendinant 
stalininį terorą, stagnacijos 
metais smaugiant lietuvių kul
tūrą? Ar tai reiškia, kad nebus
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galima skelbti dokumentų apie 
pokario trėmimus, apie sąlygas, 
dėl kurių Lietuva pergyveno 
siaubingus demografinius nuos
tolius? O kas spręs, kad kai kurių 
nuomonių skelbimas yra juo
dinimas ar ne? Istorikas ar par
tijos pareigūnas, kuris aktyviai 
dalyvavo smerktinose akcijose?

Jei Brazauskas kalbėjo apie 
partijos juodinimo kampanijos 
nutraukimą, tai Gureckas fak
tiškai siūlė įvesti griežtą cenzūrą, 
pasukti Lietuvos laikrodį atgal, 
palaidoti viešumą. Gureckas 
ragino uždaryti visus Sąjūdžio 
miestų-rajonų laikraščius, tele
vizijos atgimimo bangą leisti tik 
įrašu, atimti iš Sąjūdžio vadovų 
laisvą mikrofoną, perimti į savo 
rankas visą partinę spaudą. 
Kitaip tariant, cenzūruoti ne tik 
neoficialią, bet ir oficialią spaudą. 
Be to, plenume priimtas nutari
mas neleisti neformalių judėjimų 
grupėms veikti masinės infor
macijos priemonių ir teisėtvarkos 
organų kolektyvuose.

Dideli Gurecko planai, bet 
vargu ar jie bus lengvai įgyven
dinami. Profesionalai žurnalistai, 
turėję progos praplėsti savo dar
bo lauką, laisviau reikšti savo 
nuomonę, neskubės sugrįžti į 
senąją tvarką, kurioje jie turėjo 
būti valdžios pareigūnų garsia
kalbiais, susaldintos tikrovės 
šaukliais. Juo labiau abejotina, 
kad stebuklingai paplitusi neo
ficialioji spauda (skaičiuojama, 
kad yra per šimtą tokių leidinių). 
staiga nutrauktų savo veikimą. 
Bet tarkime, kad tai įvyktų. 
Kokios būtų pasekmės tautai? 
Nelabai džiuginančios. Vėl būtų 
nutylimi opūs dienos klausimai, 
nebūtų galima visiškai atvirai 
svarstyti ne tik istorijos, bet ir 
ekologijos ir ekonomikos klau-' 
simus, kuriuos reikia veiks
mingai ir nedelsiant spręsti. Jei 
tiesa gimsta priešingų idėjų 
sankirtyje, tai juo platesnis skel
biamų nuomonių diapazonas, tuo 
didesnė tikimybė, kad bus rasta 
tiesa. Yra ir kitų filosofų seniai 
išdėstytų argumentų, nurodančių 
žodžio laisvės svarbą tiesos radi
me ir žmonių klestėjime.

Viena svarbiausių užgniaužimo 
pasekmių būtų poveikis jauni
mui. Daugelis pastarųjų metų 
reiškinių kelia nuostabą, pasi
gėrėjimą, žavesį, bet retas reiš
kinys toks reikšmingas, kaip 
jaunimo įsijungimas į tautos 
atgimimo darbus, jo susidomėji-

(Nukelta į 4 psl.)

Kazio Jankausko 
naujasis romanas 
„Ne pirmą kartą”

PETRAS MELNIKAS

Kas neprisimena Lietuvos gele
žinkelių, kelionių traukiniu į 
Alytų, Vilnių, Šiaulius ar į 
Kauną? Garvežių švilpčiojimų, 
vagono siūbavimo ir bėgių savo
tiškai romantiško tratėjimo? 
Traukiniai buvo ne vienam ir tie 
ištikimieji iki paskutinės dienos, 
pasitraukiant iš Lietuvos. Kai 
užmigęs naktį pabundi, atrodo, 
kad leki per pasaulį, nežiūrint 
trinksėjimo, siūbavimo ir mė
tymo į šonus viduj šios senos susi
siekimo priemonės, pro langus 
slenkant juodiems medžiams, 
mažoms stotelėms ir kaimų 
žiburėliams.

Bet geležinkelius reikia kam 
nors prižiūrėti, tiesinti nežymius 
įdubimus, valyti nuo sniego per 
pūgas. Reikia iešmininkų, rašti
ninkų ir viršininkų. Yra tam 
atskiras luomas —* geležinkelie
čiai, kurių gyvenimą plačiai ati
dengia Kazio Jankausko naujo 
romano Ne pirmą kartą pirma 
dalis (1988).

Rašytojas ne vienam mūsų 
skaitytojų pažįstamas iš Nepri
klausomybės laikų kaip impre
sionistas. Gimęs 1906 metais 
Šiauliuose, studijavo Kauno uni
versitete, mokytojavo. Pagar
sėjo pirmąja knyga Jaunystė prie 
traukinio (1936), romanu Vieš
kelyje plytų vežimai (1938), ap
sakymų rinkiniu Dulkini batai 
(1938), apysaka vaikams Juodo
jo milžino žmonės (1939), roma
nais Žygyje (1940) ir Beržėnų sto
ties kūrikas (1949). Po to, ilgai 
tylėjo ir tik 1959 metais pasirodė 
apsakymų rinktinė Krito kaš
tonai, o 1984 metais Stogas ir 
žvaigždėtas dangus. Dabar vėl 
romanas — Ne pirmą kartą 
(1988). Daug vertė literatūros kū
rinių ir iš rusų kalbos.

Jau daugiau kaip aštuoniasde
šimt metų sulaukęs, rašytojas 
Kazys Jankauskas šį kartą į 
romaną įjungia prisiminimus be
veik nuo savo vaikystės Rostove, 
Rusijoje, knygą dedikuoja „Ilgo 
mano gyvenimo palydovei” ir 
rašo pirmuoju asmeniu tarsi 
autobiografiją. Bet taip subele- 
tristinta tikrovė atrodo net daug 
stipresnė, negu išgalvota fikcija 
būtų.

Skaitydamas romaną, susidarai 
apie rašytoją nuomonę, kad jis 
kaip žmogus yra kuklus, geras, 
atviras, mylintis gamtą, daug 
iškentėjęs savo jaunystėje, bet 
niekad nepraradęs noro tobulėti 
ir tikėti savo rašytojiška ateitim. 
Jo veikėjai primena kai kuriuos 
Knut Hamsun herojus, kuriems

Prie geležinkelių mazgo Kaune.

nesiseka (iš Pano, Viktoruos ir 
kt.), bet Jankausko herojus 
žemaitiškai atkaklus ir kartais 
laimi, ko siekia.

Ne pirmą kartą romano 
veikėjas Putkus yra pastabus, 
ironiškas ir aiškiai nemėgsta fi
zinio darbo. Jis ne darbininko 
tipas. Darbas, jam atrodo, yra 
laikinas ir reikia tik mokytis — 
tada bus geriau, nereikės prakai
tuoti. Darbo jis nešlovina, net bū
damas jau raštininku — nuobodu, 
ir jis vis galvoja kaip tapti 
rašytoju, mėgina rašyti.

Atvykęs į Lietuvą 1922 metais 
su tėvais iš Rusijos, kur prarado 
daug mokslo metų, Putkus mė
gina įvairius darbus. Jam septy
niolika metų ir tėvo brolis jį įtai
so prie geležinkelio darbų neraš
tingo Gobio kuopoje Šiauliuose. 
Darbas sunkus, tik kartais Go
biui jis surašo atliktus darbus. 
Šiaip jis taiso bėgius, žiemą 
važinėja su nauju sniego valy
tuvu iki Latvijos sienos, susibara 
su latviais, o prie Klaipėdos atsi
trenkia į vokietaujančių gyven
tojų tarp bėgių įkastą akme
nį, apsidaužydamas.

Mėgina išlaikyti egzaminus į 
antrą gimnazijos klasę. Nors tada 
jam nepasiseka, jis perka vado
vėlius ir atkakliai stumiasi į 
priekį, vis peršokdamas klases. 
Jis tampa raštininku pas Rudį, 
ir galų gale baigia gimnaziją. 
Atsižadėjęs gyvenimo linksmy
bių, Putkus apsivainikuoja diplo
mu.

Šioje romano dalyje dominuoja 
geležinkeliečio gyvenimas. Ati
dengti ryškūs charakteriai: dar
bininkai, įvairūs viršininkai, 
kurių Putkus bijo ir kai kurių ne
kenčia. Sugyvena jis tik su savo 
viršininku Rudžiu, kuris ne- 

i norėtų Putkaus netekti, kai tas 
svajoja važiuoti į Kauną ir stoti 
į universitetą. Putkui nelengva
palikti savo gimtinę:

„... esu priimtas į universitetą, 
ir pradedu atitrūkti nuo gimtinės 
kaip upės srovės pagautas kuokš

tas šieno. Dabar jau galima pasi
bastyti po gimtinę. Vieną pa
vakarę nueinu į Salduvos kalną, 
pereinu ilgą Žuvininkų kaimą. 
Šunys nežino, kad aš atėjau su 
tom senom trobom ir žemom 
tvorelėm atsisveikinti, ir įniršę 
puola mane” (p. 175).

Toliau Putkus Kaune. Jis 
mėgsta miestą ir mokslą, bet 
sunkiai ten verčiasi, išleidęs atsi
vežtus šimtą litų ir suvalgęs su 
kitais studentais motinos įdėtus 
sūrius ir lašinius. Užuot ėmęsis 
kokio darbelio, jis rašo apsa
kymus, kurių vieną išspausdina 
žurnaliukas, užmokėjęs jam de
šimt litų. Jis samdosi kambarį 
tai virš krautuvės, tai Neries 
pašlaitėje, tai kortų klube, tai 
gyvena prisiglaudęs pas draugą.

Išsigandęs skurdo, rašo savo 
buvusiam viršininkui Rudžiui, 
prašydamas jį apsilankyti Kau

Laisvės alėja Kaune. Nuotrauka Romualdo Rakausko

Nuotrauka Romualdo Rakausko

ne. Jau jam badaujant, kelias 
dienas nevalgius, apsilanko virši
ninkas ir stebisi, kaip Putkus 
vargsta. Nusiveda jį į teatrą, bet 
negavęs pigių bilietų, palieka 
alkaną studentą prie kasos, besi
šildantį prie radiatoriaus. Tai 
štai koks šykštus žemaitis! — 
galvoja Putkus, jausdamas, kad 
niekas nemato jo badavimo. Visa 
laimė, kad kas nors dar kartais 
padeda, paskolina pinigų. Ir 
todėl, gavęs trijų mėnesių sti
pendiją (turbūt iš valdžios?), Put
kus sukviečia visus geradarius 
draugus į restoraną Mickevičiaus 
gatvėje ir čia vėl iššvaisto pinigus 
bajoriškai.

Putkus vis rašo. Geležinkelio 
tema lietuvių literatūroje nauja, 
bet nesiseka jam savo kūrybą iš
spausdinti. Krėvės leidžiamas 
žurnalas išgiria ir priima vieną 
apysakaitę. Vos įperša Putkus

Lietuvos aidui paskaityti kitą 
apysaką. Ir nežinia, su kokia iš
dava; gal antroje romano dalyje 
teks sužinoti apie jos likimą. 
Redaktorius nenoriai priėmė į 
rankas. Išgirdęs, kad vieną 
apsakymą jau išspausdinęs žur
naliuke, klausia, kodėl ten vėl 
nepamėgina?

Romane plačiai aprašomas 
Kaunas, draugai. Minimi tada 
pasižymėję rašytojai, poetai ir 
profesoriai. Daug šnekama — 
apie literatūrą, Majakovskį, Ra 
dauską, Dostojevskį ir kitus. 
Šnekama pobūviuose apie ka
riuomenę, kuri reikalinga ir 
mažam kraštui, apie pašaukimą 
į kunigus, apie išvažiuojančius 
tuo laiku į turtingą Ameriką ir 
įvairiausiom kitom visuomeni
nėm temom. Gan nuosaikiai pa
rodomas to laiko Kauno gyve
nimas.

Draugai ir viena simpatinga 
studentė tačiau prie progos vis 
pataria Putkui nesikankinti. 
Mergina sako:

.... Juk jūs visą pusmetį Kau
ne labai sunkiai vertėtės ir iš 
savo vargo nė kiek nepasimokė
te! Tik gavote didesnę sumą pi
nigų, tuoj pat juos ir išleidote! 
Na, ko vertas toks negalvotas 
žmogus! Kas gali jumis susi
domėti ar pasitikėti? Sužinosiu, 
kur Šiauliuose jūsų motina 
gyvena, ir parašysiu, ką jūs 
Kaune išdarinėjate! [...] Ir pa
tariu jums nešvaistyti pinigų. 
Girdėjau, kad naujame žurnale 
spausdinama jūsų apysaka. 
Nesugalvokite, pirmą honorarą 
gavęs, dar kartą susikviesti į res
toraną savo gerų draugų. Tai ir 
viskas. Keliaukite, sveikas! — ji 
rankinuku suduoda man per 
alkūnę ir nueina” (p. 242).

Knygos gale Putkus, išgirdęs 
apie stoties viršininkų kursus, su
grįžta vėl kaip mažos stotelės 
viršininkas prie geležinkelio dar
bo, neužmiršdamas tačiau, kiek 
praplėtė savo akiratį Kaune, į 
kurį, kaip į to meto „Paryžių” 
Lietuvoje, jis turbūt sugrįš ant
roje romano dalyje. Gyvenimas 
prie geležinkelio ir Kauno stu
dentų vargai bei išdaigos taip 
įdomiai aprašyti, kad nežinia, 
kurioj srity Jankauskas tobules
nis.
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Moderniosios teologijos poslinkiai: Kryžiaus kelio stotys Anykščiuose
prošvaistės ir klausiniai

VALDEMARAS M. CUKURAS

(Tęsinys
iš praėjusio šeštadienio)

Tuo metu, kai Šiaurės Ameri
koje teologijos rūpestį diktavo į 
visas gyvenimo sritis besiveržiąs 
sekuliarizmas, Pietų Amerikoje 
nuo 1968 metų pradėjo reikštis 
visiškai naujas sąjūdis, iš kurio 
gimė vadinamoji „išlaisvinimo 
teologija”. Šiai teologijai atsirasti 
pagrindus davė Europoje besi
formuojanti „politinė teologija”. 
Ši pastaroji, vieno iš josios 
pirmūnų Johannes B. Metz tvir
tinimu, buvo tolimesnė Vatikano 
pastoracinės konstitucijos Gau- 
dium et spės (Bažnyčia modernia
jame pasaulyje) paskatų raida. 
Johannes B. Metz ir Jūrgen Molt- 
mann buvo šios teologijos pagrin
dėjai ir formuotojai. Jiems rūpė
jo, kad Bažnyčia ir visa krikščio
niškoji bendruomenė nepasiten
kintų tik kilniais minėtosios 
konstitucijos žodžiais, skel
biančiais žmogaus asmens esminį 
kilnumą ir vertę, religinę laisvę 
ir socialinio teisingumo idealą. 
Jiems atrodė būtina, kad Bažny
čia konkrečiai užsiangažuotų ir 
ieškotų naujų, efektyvių būdų 
įgyvendinti socialinį teisingumą, 
kovotų už prispaustųjų ir vargšų 
teises ir politinėje, ir ekono
minėje, ir kultūrinėje plotmėje. 
Tuo metu, kai ši teologija kūrėsi, 
daugelis gabesniųjų Pietų Ameri
kos kunigų buvo pasiųsti studi
juoti į Europos universitetus, kur 
minėtieji teologai ir jiems sim
patizuoją kiti profesoriai dėstė. 
Užsidegę naujomis idėjomis ir 
gerai žinodami savo gimtųjų 
kraštų apverktiną būklę, šie ku
nigai grįžo namo ir tuojau pradėjo 
ieškoti teologinio pagrindo akci
jai, kurios jie ėmėsi savo šalių 
varguomenės, beteisių ir pri
spaustųjų tautiečių išlaisvinimui. 
Tas jų pastangas parėmė ir dar 
labiau paskatino 1968 metais Me- 
dellino mieste įvykusi visos Pietų 
Amerikos vyskupų konferencija. 
Iš pradžių viešumoje pasirodė tik 
keli ir labai įvairūs mažesni 
jaunųjų teologų bandymai. Sąjū
dis gavo daugiau ar mažiau vien
ingą kryptį, kai 1971 metais pasi
rodė išsamus programinis veika
las, pavadintas Teologia de la 
liberacion. Jo autorius — Lima, 
Peru, seminarijos profesorius 
Gustavo Gutierrez. Jame radika
liai einama prie Pietų Amerikos 
gyvenimo problemų, iškeliama 
didžioji neteisybė, kuri daroma 
tikėjimo vardan eiliniams tikin

džiaus kelio penktoji stotis — Simonas Kirenietis padeda Viešpačiui Jėzui 
iti kryžių. Rimo Idzelio medžio drožinys.

tiesiems, skęstantiems neturte ir 
neturintiems praktiškai jokių 
teisių nei balso viešajame gy
venime. Šis autorius pakartojo 
tą patį, ką Medelline, šalia 
paskelbtos deklaracijos, dar 
pridūrė keli vyskupai: „...yra 
būtina nugalėti kapitalizmą. Tai 
yra didelė blogybė, tai socialinė 
nuodėmė, kurios šaknys yra su
puvusios. Štai vaisiai, kuriuos 
mes visi jau matome: neturtas, 
alkis, ligos ir mirtis. Tai medis, 
kurio supuvusios šaknys, vaisiai, 
palietę visą mūsų gyvenimą”. 
Šiuos žodžius prie bendrojo vys
kupų dokumento, kurį, beje, ne 
visi Pietų Amerikos vyskupai su 
vienodu entuziazmu pasirašė, pa
noro prijungti šeši Brazilijos 
vyskupai. Gutierrez knyga tapo 
sensacija. Tuojau ją imtasi versti 
į visas Vakarų Europos kalbas. O 
angliškasis vertimas 1987 metais 
jau buvo susilaukęs 12 laidų.

Buvo daugybė kitų, kurie iš
laisvinimo tema rašė ir teberašo. 
Vieni buvo linkę pasinaudoti 
marksizmo teikiamom analizėm 
ir gerokai nutolo nuo tradicinio 
Bažnyčios mokymo. Kiti, kaip ir 
pats Gutierrez, likosi vienybėje 
su pagrindiniu Bažnyčios moks
lu. Gyviausiai reiškėsi jaunieji 
teologai Brazilijoje. Iki 1980 metų’ 
Vatikano Doktrinos kongrega
cija, kurios priešaky dabar yra 
kardinolas Josef Ratzinger, kan
triai laukė ir stebėjo šios teologi
nės krypties raidą. Aktyviai rea
guoti paskatino jauno brazilų 
teologo Leonardo Bofif, O.F.M. 
knyga su provokuojančia ant
rašte Bažnyčia: charizma ir jėga,1 
kurioje kaltinimas metamas 
pačiai Bažnyčios struktūrai ir 
mokomojo autoriteto veiklos for
moms. Kardinolas Ratzingeris, 
anksčiau buvęs Leonardo Boff 
profesorius Vokietijoje, pakvietė 
autorių pasiaiškinti. Jis klusniai 
pakvietimą priėmė ir turėjo pro
gos išlyginti kai kuriuos neat
sargius savo teiginius. Tais 
pačiais 1984 metais Vatikano 
Doktrinos kongregacija paskelbė 
instrukciją, kurioje nurodo jau 
besiplečiančios išlaisvinimo te
ologijos centrinius teiginius ir 
perspėja prieš pavojų, kuris gali 
kilti, nekritiškai panaudojant kai 
kuriuos marksistinius metodus. 
Ši instrukcija nebuvo pilna ir 
galutinė. Buvo pažadėta duoti 
išsamesnę po metų. Tai ir buvo 
padaryta. Ši antroji buvo žymiai 
pozityvesnė ir išsklaidė daugelį

Kryžiaus kelio trečioji stotis — Viešpats Jėzus parpuola po kryžiumi. Rimo 
Idzelio medžio drožinys Anykščių Šv. Mato bažnyčios šventoriuje.

abejonių ir nesusipratimų, kurie 
kritikų buvo iškelti po pirmosios 
pasirodymo. Reikšminga, kad lo
tyniškajame instrukcijos pirmo
sios dalies originale ir antrojo
je daly pirmutiniai sakiniai pra
dedami žodžiu „laisvė” (Liberta- 
tis nuncius — pirmojoje, Liberta- 
tis conscientiae — antrojoje). 
Žmogaus laisvės ir nelaisvės 
šaknų reikia ieškoti pačioje 
žmogaus širdyje, kur nuodėmė 
nuolat grasina užtemdyti pa
grindinį žmogaus asmens kil
numą — tai buvo tos dvigubos in
strukcijos centrinė tema. Pietų 
Amerikos jaunųjų teologų pas
tangas ir jų šalyse sparčiai iš
augusią orientaciją yra tiksliau 
vadinti „išlaisvinimo sąjūdžiu”, o 
ne „teologija” griežtąja prasme, 
kadangi vienos tokios išbaigtos 
teologijos dar nėra. Svarbiausia, 
kad tie visi teologai įsakmiai 
pabrėžia, jog jiems visų pirma 
rūpi praktika (theopraxis), būtent 
reikalas sudaryti krikščioniškai 
pagrįstą bazę savo prislėgtie
siems tautiečiams, išlaisvinti juos 
ir jiems atskleisti Kristaus skelb
tosios Gerosios Naujienos bei 
vilties jėgą.

Pietų Amerikos išlaisvinimo 
sąjūdis rado atgarsio ir kituose 

' „trečiojo” pasaulio kraštuose: 
Afrikoje ir Azijoje. Tik ten jau 
visai kiti siekimai. Afrikoje ir iš 
dalies ir Azijoje tikintiesiems 
rūpi „kultūrinis išsilaisvinimas”, 
atsikratymas kolonialiniu lai- Į 
kotarpiu jiems primestų euro- I 
pietiškų kultūrinių bei religinių 
formų. Norėdamas pabrėžti skir
tumą tarp įvairių šalių išlaisvi
nimo sąjūdžių, vokietis kapuci
nas, ilgametis misionierius Wil- 
bert Buehlmann šitaip juos cha
rakterizuoja: „Jei .pirmajam’ 
pasauliui (Europai ir Šiaurės 
Amerikai) Bažnyčia reiškia iš
ganymo paslaptį .mysterium sa- 
lutis’, tai Pietų Amerikai ji yra 
išlaisvinimo paslaptis .myste
rium liberationis’, o Afrikai į 
— įsikūnijimo paslaptis .myste
rium incarnationis’.8 Ir iš tikro 
statistika rodo, kaip Afrikoje ir 
Azijoje žmonės yra atviri evan
gelijos Gerajai Naujienai ir ypač 
pačiam Kristui, jo asmeniui.

Paminėjome sąjūdžius. Tačiau 
jų dar negalima vadinti naujos 
teologinės kūrybos bei naujų 
poslinkių židiniais. Visa, kas iš
laisvinimo klausimais rašoma, 
lieka toje pačioje tradicinėje 
plotmėje. Ir pagyvėjusi ekumeni
nė veikla tarp krikščionių bend
rijų vis dar laikosi tradicinės pri
eigos prie iškylančių christologi-

nių bei ekleziologinių problemų, 
kurios prasidėjo su Rytų Bažny
čios atsiskyrimu 12-ame šimt
metyje ir protestantizmo revo
liucija 16-ame šimtmetyje.

Naujų įžvalgų vis dėlto jau 
pastebėta teologinėse studijose, 
kurios pasirodė anksčiau mi
nėtoje serijoje (įuaestiones dis- 
putatae ir žurnale Concilium. 
Reikšminga, kad nauja inicia
tyva, po Hartfordo grupės ma
nifesto 1975 metais, pamažu iš 
Europos teologų šeimos per
simeta į Jungtines Amerikos 
Valstybes. 1976 metais pasirodė 
David Tracy Blessed Rage for 
Order. Šios knygos autorius yra 
katalikų kunigas, University of 
Chicago profesorius, Idėjų ir 
metodų fakulteto narys, garsio
jo Kanados jėzuito teologo ir 
filosofo Bernard Lonergan mo
kinys. Tracy minėtuoju veikalu ir 
po to išėjusiose dviejose savo 
studijose duoda labai originalią ir 
tikslią dabarties teologijos būklės 
sklaidą. Būdamas tarptautinio 
teologijos žurnalo Concilium 
redakcijoje, jis matė, kokia dau
gybė įvairių krypčių ir bandy
mų dabar dominuoja visą teologi
jos lauką. Jis pirmojoje studijoje 
ir klausia, ar yra galima kokia 
nors tvarka toje daugybėje ir ar 
yra galimas koks kelias prasmin
gai tvarkai susidaryti. Šitoks 
klausimas rūpi ne vien jam, bet 
ir daugeliui kitų teologų, kas pa
aiškina tos jo knygos aktualumą. 
Bandydamas atsakyti savo paties 
keltus klausimus, David Tracy 
mato, kad šiandien būtina pripa
žinti, jog gyvename pliuralis
tinėje kultūroje. Pliuralizmas, 
aišku, gali tapti pigia priemone 
pridengti netvarką, tironišką 
represiją ir panašiai. Tačiau, jei 
pripažinsime ir teigiamai vertin
sime pliuralizmo faktą, tai bū
sime priversti priimti viešumos 
kriterijus, siekdami apsispręsti 
už tiesą. Kaip šitai padaryti, šis 
autorius plačiai svarsto 1981 
metais paskelbtame stambiame 
veikale The Analogical Imagina- 
tion: Christian Theology and the 
Culture ofPluralism.9 Ši pastaroji 
ir aukščiau minėtoji David Tracy 
knyga yra naujų kelių teologi
joje skynėjų avangarde. Išvada: 
norint susikalbėti ir rimtai siekti 
tiesos, būtina priimti šio meto 
kultūros daugiaprasmiškumą ir 
sueiti į dialogą, analoginiu keliu 
kartu ieškoti tiesos.

Šiais laikais dažnai teologai 
ima vartoti iš tiksliųjų mokslų 
pasiskolintus terminus: „mode
lis” ir „paradigmos poslinkis”.

Lietuvoje pradėto leisti religinio dvisavaitinio 
leidinio Katalikų pasaulio pirmajame numeryje 
(1989 vasario 5), „Religinio meno” skyriuje įdėtos 
septynios Kryžiaus kelio stočių Anykščių bažnyčios 
šventoriuje spalvotos, viso puslapio reprodukcijos 
(„center-fold” — gali būti, kad jos skirtos būti 
lengvai skaitytojų išsegamos iš žurnalo ir atskirai 
laikomos ar įrėminamos kaip paveikslai). Įvadi
niame šių stacijų apraše sakoma: „Ne vieną 
Anykščių miesto svečią patraukia raudonplytės Šv. 
Mato bažnyčios bokštai. Lankytojus žavi ne vien 
grakščios gotikinės bažnyčios formos, skoningas 
interjeras, bet ir savitos Kryžiaus kelio stotys, 
neseniai papuošusios šventorių”. Jų atsiradimo 
istoriją Katalikų pasaulyje pasakoja Anykščių kle
bonas, dekanas kun. Albertas Talačka.

1980 metais lankydamas Paberžės kleboną 
kun. Mykolą Dobrovolskį, kun. Talačka buvo supa
žindintas su „auksarankiu jaunuoliu... nuostabiai 
drožiančiu medį” —■ Rimu Idzeliu, kilusiu* nuo 
Palangos. Pakalbinęs jaunuolį, kurio gilias, 
ramias, švelnias akis įsidėmėjo, kun. Talačka pa
kvietė jį į Anykščius restauruoti bažnyčios bokšte 
apdaužytas reljefines statulas. Rimas tai padarė ir 
tada kilo mintis šventoriuje įrengti Kryžiaus kelią. 
Šventoriaus sienoje buvo tik tuščios nišos, o reikėjo 
skulptūrų, turinio. Pasiūlyta Rimui padaryti Kry
žiaus kelio stočių figūras — medines, dažytas 
(atrodo, sekant viduramžių Katalikų Bažnyčios 
meno Vakarų Europoje tradicija).

1981 metų gegužės mėnesį pasirodė pirmoji

Amerikoje jau matėme teologo 
Avery Dulles, S.J. paskelbtus 
Models of the Church, Models of 

'Revelation ir panašius kitų 
veikalus. Ar galime jau kalbėti 
apie vieną, visas įvairias sroves 
apimantį „teologinį modelį”? At
sakymo dar neturime. Šiais lai
kais visa apimančios teologinės 
sistemos niekas nebedrįsta kurti. 
Net tokie plačiai įžvelgią protai, 
kaip, pvz., Kari Rahner ar prieš 
jį Kari Barth, Paul Tillich, šito 
nenorėjo bandyti. Gal tam tikrą 
išimtį reikėtų priskirti šveicarų 
teologui (1988 m. birželio mėn. 26 
d. mirusiam ir kardinolo skrybė
lės nesuspėjusiam pasiimti) Hans 
Urs von Balthasar. Jis prieš mirtį 
suspėjo pabaigti savo teologinę 
trilogiją: Teologinę estetiką, 
Teologinę dramatiką ir Teo- 
Logiką, Šią milžinišką 14-os tomų 
teologinę sintezę sunku būtų pa
vadinti sistema ar naujų kelių 
skynimu. Ji daugiau panaši į 

, nuostabų vaisių, subrendusį 
beveik 2,000 metų krikščionijos 
kultūros ir religijos istorijoje.

Grįžkime prie paskaitos temos. 
Iš ryškesniųjų srovių, pastebimų 
dabartinėje teologijoje, galėtume 
susidaryti vaizdą įvairaus dydžio 
ir sraunumo upelių, kurie ne
lauktai atsiranda, liejasi tolyn, 
susilieja į didesnę srovę, išnyksta, 
o kiti ir vėl atsiranda. Matome 
didelį judėjimą ateitin. Pradėjom 
paminėdami Vatikano II nuo
sprendžių įtaką ir paskatinimą

įkūnyti tai, kas buvo įžvelgta, 
tačiau nenuslystant nuo uolos — 
paveldėto ir teologams patikėto 
Kristaus mokslo branduolio. Šis 
branduolys yra nuostabus, ne
išsemiamas kraitis — turtas, prie 
kurio galima prieiti iš įvairių 
pusių ir kurį galime interpretuo
ti labai įvairiais būdais. Taigi 
visas minėtas sroves ir sąjūdžius, 
kaip ir išlaisvinimo sąjūdį Pietų 
Amerikoje, Afrikoje, Azijoje, o čia 
JAV — feministinės ir juodosios 
rasės teologijos bandymus, galė
tume apjuosti dviem sąvokom: 
interpretacija ir pliuralizmas.

Pirmoji dabarties teologijos 
poslinkių žymė — pliuralizmas. 
Ši idėja arba geriau žvilgsnis 
yra nukreiptas į krikščioniškąjį 
paveldą; jis greičiausiai buvo 
paskatintas protestantų teologo 
ir egzegeto Rudolf Bultmann. 
Kardinolas Ratzinger, norėda
mas italų korespondentui pa
aiškinti, kame, jo įsitikinimu, 
glūdi šio meto nerimo, autoriteto 
krizės ir išlaisvinimo sąjūdžio bei 
moralinio pasimetimo priežastys, 
nurodė kaip tik į Bultmanno 
skelbtąją interpretacijos laisvę, 
kvietusią „numitologinti” Šven
tąjį raštą ir mus pasiekusias 
tradicines formas. Duotoji arba 
rekomenduotoji laisvė asmeniš
kai interpretuoti, nepripažįstant 
jokio autoriteto, Ratzingerio 
įsitikinimu, buvo pradžia visų 
dabarties problemų.10 

Antroji dabarties teologijos

nryziaus Keno septintoji stotis - viešpats Jėzus parpuola antrą kartą. Rimo 
Idzelio medžio drožinys.

Rimo Idzelio išdrožta Kryžiaus kelio stotis — 
šeštoji: Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą. 
Darbas ir klebonui, ir vietos žmonėms, ir besilan
kantiems Anykščiuose ekskursantams labai pa
tiko. Tada buvo sutarta, kad Rimas tęs darbą to
liau. „Meistrui nebuvo duota jokių nurodymų; jis 
pats pagal Kryžiaus kelio siužetą pasirinkdavo 
figūrų išraišką, kartais gana neįprastą. Štai Marija 
susitinka su Sūnumi. Čia Ji ranka liečia Kristų — 
savo vaiką. O kai Kristus ramina verkiančias 
moteris, vieną priglaudžia. Nukryžiuoto Kristaus 
— tik kojos”.

Per metus Rimas išdroždavo po dvi stotis. 
„Būgštauta, ar nepritrūks meistrui įkvėpimo. Bet 
nepritrūko, kūrybinė mintis netgi turtėjo; Kristus 
visur vienodai ramus, kilnus, kantrus, o jį kanki
nančių budelių išraiška sušaržuota, net baisi. Kai 
kam atrodo net per daug. Paskutiniosios stotys 
(nuėmimas nuo kryžiaus, laidotuvės) tiesiog spin
duliuoja šiluma. Jos labai paprastos, aiškios ir 
vientisos. Prie jų norisi melstis, susikaupti, 
nurimti”.

„Kadangi darbas vyko sėkmingai, o visuomenė 
girte gyrė, — sumanyta padaryti ir penkioliktoji 
stotis — prisikėlimas”. Darbas buvo baigtas 1988 
metų pavasarį — simboliškai ar ne, sutampantis 
su Lietuvos tautinio atgimimo pradžia. (Šiame 
Draugo priedo puslapyje įdėtos trys iš Rimo Idzelio 
Kryžiaus kelio stočių — tos, kurių spalvos leido jas 
'reprodukuoti juoda-balta spaudos klišėmis).

žymė — tai žmogaus asmens pa
brėžimas, jo religinių pergyve
nimų, patirties — tai toji vieta, 
iš kurios prasideda teologinis 
svarstymas. Kari Rahner aptar- 
tis, kad teologija yra antropologi
ja, gali būti daugumos mūsų 
laikų teologų šūkiu. Anksčiau 
akcentuotas Dievo imanencijos 
primatas, kuris ypač pabrėžia
mas proceso teologų ir Teilhard 
de Ghardin raštuose, privedė 
prie Dievo transcendencijos pa
miršimo. Šitai leido teologams 
nukrypti į supasaulėjimą (t.y. 
pasaulį ir žmogų dėti centre) ir 
taip pamiršti imanencijos ir 
transcendencijos pusiausvyrą, 
kalbant apie Dievą.

Trečioji žymė — tai teologų, 
ypač „išlaisvinimo” sąjūdžio 
palaikytojų, nukrypimas nuo 
„ortodoksijos” į „ortopraktiką”. 
Vatikano II išjudintas rūpestis 
Bažnyčią parodyti konkrečiai 
„skaitančią laiko ženklus” ir 
prasmingai prakalbančią į ją 
supantį pasaulį, akcentavo josios 
savimonę kaip „Dievo tautos” — 
tikinčiųjų bendruomenės visų 
tautų šeimoje. Šis akcentas 
tačiau paliko nuošaliai kitas 
Bažnyčios žymes — josios sakra
mentinį pobūdį, josios kaip Dievo 
meilės, Atpirkimo paslapties 
regimąjį pavidalą.

Ketvirtoji žymė — aiškus po
sūkis į kristologiją. Kristaus 
asmuo, pastangos vėl atrasti 
istorinį Kristų, išryškinti Jėzų 
kaip „asmenį kitiems” ypač 
pagyvėjo pastaruoju metu. Dau
guma teologų rimtai susidomėjo 
Šventraščio studijom, naudojosi 
naujaisiais atradimais, studijavo 
palyginamąją religijų istoriją, 
paleontologiją, psichologiją." 
Kristus tampa didžiuoju iš
laisvintoju, ypač Pietų Amerikos 
ir JAV feministų teologų dar
buose, o Afrikoje Jėzaus asmuo 
yra pagrindinis motyvas, kodėl 
ten nepaprastai sparčiai auga 
konvertitų skaičius. Kristologi- 
nės temos dominuoja ne tik iš
laisvinimo teologiją, bet ir tra
dicinės teologijos atstovai, kaip 
Walter Kasper, skiria šiai temai 
pagrindinį dėmesį.

Penktoji žymė — labai sustiprė
jęs ekumeninis sąjūdis. Jo pagrin
dai taip pat jau randami Vatika
no II dogmatinėje konstitucijoje 
apie Bažnyčią ir atskiroje de
klaracijoje apie ryšius su ne
krikščioniškomis religijomis. Ši 
iniciatyva nuėjo daug toliau ir 
giliau už protestantų pradėtąjį 
sąjūdį, kuris prasidėjo praėjusio 
šimtmečio gale ir kurio tikslas 
visų pirma buvo rasti bendrą 
vardiklį, kuriuo būtų galima su
jungti keliasdešimt protestantų 
denominacijų ir ortodoksų Bažny- 

. čias. Katalikų Bažnyčios įžvalga
(Nukelta į 4 psl.)
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Dvidešimt penkeri metai be Juliaus Kaupo
KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

Kovo 1 dieną suėjo ketvirtis 
šimtmečio, kai mirė Julius Vik
toras Kaupas, rašytojas, kritikas, 
gydytojas. Jo tėvas, taip pat Ju
lius (1890-1945), buvo Lietuvos 
Steigiamojo seimo narys, finansi
ninkas, Amerikos lietuvių vei
kėjo kunigo Antano Kaupo brolis.

Julius Viktoras gimė 1920 m. 
kovo mėn. 6 d. Kaune. 1938 
metais baigė jėzuitų gimnaziją, 
studijavo Vytauto Didžiojo uni
versiteto medicinos fakultete, 
kurį baigė 1944 metais. Po Antro
jo pasaulinio karo 1946 metais 
Tuebingene įsigijo medicinos 
daktaro laipsnį, Freiburgo im 
Breisgau universitete studijavo 
filosofiją, literatūrą, taip pat Frei- 
burge mokėsi tapybos dailinin
ko Vytauto, K. Jonyno vado
vaujamoje Ecole dės Arts et 
Mėtiers. Atvykęs į JAV, speciali
zavosi psichiatrijoje. Ištiktas šir
dies smūgio, mirė Chicagoje 1964 
m. kovo mėn. 1 d., palaidotas Det
roite.

Pirmuosius savo literatūrinius 
darbus Julius Kaupas išspaus
dino 1942 metais Kaune leidžia
mame Žiburėlyje, kuris pora 
dešimtmečių buvo laikraštis 
vaikams, o per vokiečių okupaciją 
(1941-1944) — literatūros ir meno 
žurnalas, sutraukęs stipriąsias 
rašytojų bei dailininkų pajėgas. 
Tada Žiburėli redagavo Stepas 
Zobarskas. 1943 metais Kaupas 
laimėjo žurnalo Savaitė novelės 
premiją.

Po karo Vokietijoje rašė Ai
duose, Žiburiuose, Tremtinių mo
kykloje, prisidėjo prie jaunimo 
žurnalo Šviesa redagavimb. 1948 
metais Kaupas už pasakų rinki
nį Daktaras Kripštukas pragare 
gavo Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus jaunimo literatūros pre
miją. Atvykęs į JAV, Kaupas 
buvo vienas svarbiųjų žurnalo 
Literatūros lankai kritikų ir 
ideologų, paskelbė beletristikos, 
kritikos straipsnių, psichologinių 
esė Aiduose, Drauge, Naujienose, 
Dirvoje, Lietuvių dienose ir kitur. 
Literatūros kritikas dažnai pasi
rašydavo Coppelijaus slapyvar
džiu.

„Julius Kaupas priklauso žemi- 
ninkų-lankininkų literatūrinei 
kartai. Brendęs E.T.A. Hoff- 
manno, Dickenso ir Miguel de 
Unamuno poveikyje, Kaupas yra 
vienintelis savo kartos beletris
tas, kurio estetika ir formos kon
cepcija remiasi klasiškosios Euro
pos kultūros tradicija... Būdin
giausi jo stiliaus ir formos bruožai 
yra aiškumas, simetrija ir pu
siausvyra... Ir kritikoje, kaip ir 
pasakose, jis yra tam tikra pras
me moralistas, grožį siejąs su gė
rio ir idealo sąvokomis”, teigia 
Alfonsas Čipkus (.Lietuvių enci
klopedija, XI t.).

Beje, Kaupas yra vienas iš 
lietuvių rašytojų, kurio kūryboje 
ryškūs impresionizmo bruožai. 
Teigiama, kad ši literatūrinė 
srovė artimiausia tapybai. Gal 
todėl Kaupas bandė išreikšti savo 
mintis ne tik rašytiniu žodžiu, bet 
ir teptuku. Gyvendamas Tuebin
gene, jis savo kambario sienas ir 
lubas išdažė fantastinėmis figū
romis, kimios galėtų būti iliustra
cija daktaro Kripštuko apsilan
kymui pragare. Kaupas žodiškai 
tapė ir gamtą. Štai ištrauka iš 
vienos pasakos apie pavasario 
pradžią;

„Į Kauną atėjo pavasaris. Pur
vinas sniegas sutirpo ir nutekėjo 
kriokiančiais upeliais per Vy
tauto kalno gatves, nusineš
damas tuščias degtukų dėžutes, 
putas ir kiaušinių kevalus. Kryž
kelių verpetuose sukosi sudrėkę 
ir burbulais apkibę laiveliai, 
išlankstyti iš nudrėkstų juod
raščio puslapių. Rūstūs universi
teto langai ėmė linksmiau švytėti 
saulėje, ir tvankios auditorijos 
ėmė pamažu tuštėti. Net ir 
uoliausi medikai, sėdėdami ne
jaukioje salėje, iš kurios tamsių 
kampų spoksojo seni ir šiurpūs

Julius Kaupas (1920-1964)

skeletai, dažnai pakeldavo galvas 
nuo pageltusių kaulų, nustodavo 
šnabždėję lotyniškus vardus ir 
klausydavosi vėjo ūžimo už 
saulėtų langų. Toks, mat, svaigu
lingas pavasaris tais metais 
viešpatavo Kaune”.

O ir kiti pavasariai prieškari
niame Kaune galėjo, turėjo būti 
svaigulingi. Dar jėzuitų gimna
zijoje, kurios seną trivietį suolą 
zulino trys berniukai: Julius, Die- 
vainis Galaunė, Kęstutis. Ir jie 
tais pavasariais nerimo, leido 
įmantriai laužomą, įvairaus šrif
to laikraštėlį Asilo ausys (keturi 
ar aštuoni puslapiai iš matema
tikos juodraščio), įsteigė Draugiją 
inteligentams moksleiviams rem
ti, sutrumpintai DIMR. Akstinu

Simbolinis etniškumas gyvuoja Havajuose
POVILAS BALTIS

Kas tie „simboliniai etnikai”?

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininko pavaduotojas dr. 
Tomas Remeikis savo pranešime 
PLB Seimui Toronte 1988 metais 
tarp kitko pabrėžė, kad „reikia 
pradėti rūpintis, kad išliktume 
lietuviais ir simboline prasme” 
(Pasaulio lietuvis, 1988 birželis- 
liepa, pp. 7—8). Tomas Remeikis 
dėsto, kad sociologų vadinamas 
„simbolinis etniškumas” esąs 
psichologinė ar istorinė identi
fikacija su tautine kilme. Tokių 
žmonių etninis kultūrinis turinys 
esąs lėkštas arba jo visai netu
rima. Tai ypač ryšku mūsų vie
tinio klubo sambūryje (Lithua- 
nian Club of Hawaii = LCH), kur 
tuo tarpu turime per 60 tautiškai, 
religiškai ir rasiškai mišrių 
šeimų, kurių įvairiausios rūšies 
„šaknys” siekia net 19 šimtmetį. 
Kaip tik dėl tos priežasties ir 
drįsau teigti Drauge (1988 m. 
liepos mėn. 22 d.), kad „sukurti 
bei įsteigti Lietuvių Bendruome
nės apylinkę Havajuose pagal 
tuos tradicinius bendruomeni
nius standartus yra neįmano
ma”. Dėl tos pačios priežasties 
Čia mums nepriimtinas ir Lietu
vos vyčių organizacinis modelis, 
kuris yra populiarus kai kurio
se Amerikos vietovėse. ALTa, 
VLIKas ir panašūs mūsų organi
zaciniai junginiai čia taip pat lie
ka nesuprasti.

Lietuviškai kalbančių ir lie
tuvišką spaudą skaitančių kata
likiškų šeimų bei viengungių Ha
vajuose tėra tik keli, ir tie patys 
jau skuba vienas po kito iškeliau

tam L>uvo nuo 1931 metų Kau
ne veikusi Draugija užsienio 
lietuviams remti, sutrumpintai 
DULR. Tuo tarpu DIMR buvo 
savotiška gimnazistų išdaiga, 
kurioje be trijų direktorių nema
žiau svarbūs buvo ir trys kiem
sargiai. Draugijos garbės nariais 
galėjo būti tie, kurie garbės žo
džiu pasižadėtų mokėti nario mo
kestį (tokių neatsirado). O kad 
draugija bent simboliškai plačiau 
nuskambėtų, vienas iš jos narių 
— literatas, jau pasireiškiąs jau
nimo spaudoje, buvo įpareigotas 
parašyti noveliūkštę „Du iš mūsų 
rūko” — pirmosios šios antraštės 
raidės sudarė DIMR.

Ak, visų tuolaikinių jaunat
viškų šypsnių čia nesuminėti. O

ti į amžinybę. Panašus likimas 
galbūt laukia ir kitų mažesnių, 
geografiškai izoliuotų lietuviškų 
„kolonijų”. Mes čia, Havajuose, 
stengiamės plėsti asmeniškas 
draugystes, „sulietuvinti” net ir 
nelietuvius ir tuomi tikimės, kad 
„lietuviškas simbolinis etniš
kumas” dar galės ir 21-ame šimt
metyje paįvairinti daugiaspalvę 
Havajų gyventojų bendruomenę.

Vėliausios LCH veiklos 
žinutės

Tas mūsų „simbolinių etnikų” 
sambūris Havajuose (LCH) jau šį 
tą suorganizavo ir šiais 1989 
metais. Vasario 12 dieną susi
rinkome Makani Kai Yacht klu

Honolulu miestas Havąjuose, žvelgiant iš vandenyno įlankos.

kurgi dar vakaronės Galaunių 
namuose Vydūno alėjoje, ne
skaičiuojamų valandų diskusijos 
literatūros, muzikos ir gyvenimo 
prasmės klausimais. Pokario 
metais tokias svarstybas tęsėm 
Tuebingene. Rasdavom laiko ir 
pokštams. Sukeisti vokiečio 
dantų gydytojo iškabą su bat
siuvio, pauogauti, pagėliauti. 
Juliaus nereikėjo du kartus 
kviesti. Taip jis su draugais va
dinamose Tuebingeno plantaci
jose beuogaudamas praleido ne 
vieną naktį (prancūzų okupacinė 
valdžia draudė naktį judėti be lei
dimo). Vis dėlto už tuos pasisko
nėjimus tuoj po karo išdykūnai 
ant krūmų šakos kabindavo 
dešimties markių banknotą. 
Rožėms ar tulpėms kirpti tarnavo 
chirurgo žirklės.

Pasak Henriko Nagio, „Vaikiš
ka buvo Juliaus Kaupo širdis. 
Poeto širdis. Trubadūrų, vagantų, 
minezingerių epochos širdis, todėl 
jai buvo taip sunku ir trošku 
mūsų gadynėj. Julius Kaupas 
turėjo gyventi kartu su Hamsuno 
herojais, su Tomu Nipernadžiu, 
Goesta Berlingu... Jeigu yra tokia 
šalis Anapus, kur susirenka 
saulėtų salų jūrininkai, pasakų 
broliai, tenai mes atrasime mū
sų liekną, šviesiaplaukį draugą 
Julių Kaupą, traukiantį savo 
pypkę ir besišypsančiom akim 
žvelgiantį į naujų nuotykių pasi
ilgusią tolybę” (Draugas, 1964 m. 
gegužės mėn. 23 d.).

O šiandien mūsų rankose liko 
jau bandęs apdilti 1948 metais 
Vokietijoje su Adolfo Vaičaičio 
iliustracijomis išleistas Daktaras 
Kripštukas pragare, neseniai
Muenchene naujai apkaustytas 
dailiai įrištas. Tiražas buvo 3000 
egzempliorių, iš jų šimtas nume
ruotų. Šeštuoju numeriu pažy
mėtoje knygoje autorius Julius, 
vienas iš Kalnų gatvės padau
žų, paskyrė šį topią dviems 
to paties paslaptingo ir pasa
kiškai tolimo Kauno vaikams.

Rašome, kad jau ketvirtis šimt
mečio, kai Julius Kaupas persi
kėlė į Anapus — ne, jis nėra mi
ręs, jis tik negyvena su mumis.

be paminėti Vasario 16-osios 
sukaktį. Prieš pradėdami progra
mą, turėjome bendrus užkandžius 
(pot-luck). Audrius ir Elena 
Aglinskai parūpino vaizdajuostę 
apie 1988 metų patriotines de
monstracijas Lietuvoje. Apie 50 
susirinkusiųjų su dideliu dėmesiu 
žiūrėjo tą filmą. Toliau buvo 
komentarai bei tolimesnis pasi- 
informavimas apie naujausius 
įvykius Lietuvoje ir Pabaltijy, 
žurnalo Bridges užsiprenumera- 
vimas, ekskursijų į Lietuvą klau
simai, Lietuvos himno giedo
jimas.

Vasario 19 dieną (sekmadienį) 
kun. Valdemaras M. Cukuras 
aukojo mišias ir pasakė pamokslą 
Mililani miesčiuko parapijos

Kovas I. Palubinskas Nukryžiavimas, 1988

Pier Paolo Pašoliai

NUKR YZIA VIMAS
Bet mes skelbiame Kristaus nukryžiavimą. Žydų gėdą, stab

meldžių beprotybę.
Sv. Pauliaus laiškas korintiečiams

Visas Jo žaizdas apšvietė saulė,
Jis miršta visų akivaizdoje,
netgi savo motinos,
reginčios Jo krūtinę, vidurius, kelius,
visą Jo kenčianti kūną.
Aušra ir saulėlydis meta šviesą 
ant Jo ištiestų rankų, pavasaris 
(siurbia Jo mirti, atvertą 
žvilgsniam, kurie Ji degina.
Kodėl Kristus buvo nukryžiuotas?
Tai širdgėla jaunuolio, bežiūrinčio 
i nuogą kūną... Žiaurus 
jautraus kuklumo įžeidimas...
Saulė ir žvilgsniai! Tvirtas balsas 
prašo Dievą atleidimo, 
raudodamas kruvinom ašarom 
begarsėj padangėj;
Jo išvargusių vyzdžių šviesoj 
mirtis, tapatybė ir gėda.
Reikia save parodyti (ar to prikaltas 
nuogas Kristus mus moko?). Tyra siela 
gali pakęsti pašaipą, nuodėmę

nuogiausią aistrą...
(Ar tą nori pasakyti Nukryžiuotasis?
Kiekvieną dieną aukoti dovaną, 
kiekvieną dieną išsižadėti atleidimo, 
nuoširdžiai pasilenkti prie bedugnės?)

Mes pasmerkti būti ant Kryžiaus, 
stovėti prie gėdos stulpo, 
degančiom akim regėti džiaugsmą, 
ironiją, lašinti kraują 
per nuogą krūtinę ant kelių, 
savo kančiom, dejonėm, gudrybėm 
ir savo juokingom aistrom, 
deginami širdžių ugnies, 
liudyti amžiną gėdą.

Vertė Povilas Gaudys.
Pier Paolo Pasolini (1922-1975) — italų poetas, 

reiškėsi taip pat kaip romanistas, kalbininkas, kritikas, 
filmų scenarijų rašytojas ir režisierius. Savo poezijoje 
kėlė šių dienų socialines bei religines problemas. Lai
komas žymiausiu pokario italų poetu. — P.G.

bažnyčioje. Klebonas kun. Gary 
Secor pranešė apie kun. Cukuro 
atvykimą jau savaitę anksčiau, 
tad šimtai vietinių katalikų tu
rėjo progos išgirsti apie lietuvių 
vargus ir laimėjimus dabartinėje 
Lietuvoje. Vasario 14 dieną Ho- 
nolulu Advertiser išspausdino 
laiškų skyriuje Elenos Aglinskie- 
nės (su titulu „President, Lithu- 
anian Club of Hawaii”) padėką už 
skaitytojų dėmesio atkreipimą į 
Baltijos kraštų problemas 1988 
metais. Po to, Aglinskienė susi
laukė kelių telefoninių pasitei
ravimų apie tą lietuvių'klubą 
iš naujų „lietuviškomis šak

nimis” susidomėjusių žmonių. 
Tad mūsų klubo narių skaičius 
turėtų dar padidėti. Šių metų va
sario mėnesį Honolulu Advertiser 
taip pat įdėjo porą žinučių apie 
vėliausius pokyčius Lietuvoje, 
įvestus Maskvos.

Tolimesnės veiklos 
perspektyvos

Prieš kalbant apie ateities pla
nus, gal čia reiktų „pasigirti” 
keliais praeities darbeliais. 1987 
metais užprenumeravau ir užmo
kėjau už Lituanus žurnalą 
George Chaplin (Editor-at-Large, 
Honolulu Avertiser) ir A. Smyser 
(Contributing Editor, Honolulu 
Star-Bulletin). Informacinė me
džiaga apie Baltijos kraštus buvo 
taip pat įteikta vietiniams radijo 
komentatoriams, kurie retkar
čiais savo pasikalbėjimuose su 
klausytojais užsimena Baltijos 
kraštus.

Dar galima ir būtinai reikėtų 
daug daugiau padaryti. Hava
juose įprasta, kad vietinės or
ganizacijos, išsirinkusios naujas 
valdybas, paskelbia valdybų 
sudėtis, su pavardėmis ir parei
gomis „New Officers” skyrelyje 
vietiniuose dienraščiuose. Argi 
negalėtų ir LCH pasiskelbti? 
Hawaii Heritage Center orga
nizuoja etninių grupių kilnoja
mas parodėles viešosiose valsty
binėse bibiliotekose (taip pat ir 
kolegijų bibliotekose). Mūsų 
klubas turėtų išnaudoti ir tas 
galimybes, ypač kai klubo narė 
Rūta Maeda yra įtakinga biblio
tekininkė. Estai ir latviai taip pat

galėtų prie šitokio projekto prisi
dėti. Kadangi mūsų klubo narių 
sudėtis yra rasiškai, tautiškai ir 
religiškai įvairi, tai bent ret
karčiais turime susirinkimuose 
bei kitomis progomis trumpai 
paliesti ekologines, politines bei 
etninių ir kitokių mažumų pro
blemas globaline plotme. Huma- 
nities Speakers’ Bureau yra 
geras šaltinis tokiems kalbė
tojams susirasti ir tai dar sudaro 
progą pateikti tiems kalbėtojams 
medžiagos apie Baltijos kraštus 
bei jų problemas. Kadangi LCH 
susirinkimai yra daromi labai re
tomis progomis ir susirenka tik 
dalis narių, tai Newsletter vie
tiniams ryšiams palaikyti ir pasi- 
informuoti apie Bridges užsi- 
prenumeravimą bei ekskursijas į 
Lietuvą yra būtinai reikalingas. 
Toks Newsletter čia, Havajuose, 
yra tuo labiau reikalingas, nes 
daug narių gyvena kitose salose.

Baltų kalbotyros 
konferencija Vilniuje

Vilniaus universiteto Baltų 
kalbotyros katedra organizuoja 
antrąją tarptautinę konferenciją, 
kuri šaukiama 1990 metų rudenį 
Vilniuje baltų kalbų istorinėms 
problemoms nagrinėti.

Pranešimą apie konferenciją 
yra gavę ir kai kurie JAV gyve
nantieji lituanistai. Pažymėtina, 
kad tas pranešimas į Ameriką 
teatėjo per keturis mėnesius (su 
Vilniaus pašto praėjusiųjų metų 
lapkričio pradžios antspaudu).

t
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Vyto Sakalo paroda Lannon galerijoje, Chicagoje
ALGIMANTAS KEZYS

Bostonietis dailininkas Vytas 
Sakalas, plačiau žinomas 
Amerikos rytiniame pakraštyje 
negu Chicagoje, atidarė indivi
dualią savo darbų parodą Lannon 
galerijoje, Chicagos mieste. Jis 
pradėjo reikštis lietuvių tarpe Los 
Angeles mieste, kur augo. New 
Yorke yra dalyvavęs Lietuvių 
Bendruomenės surengtose Va
sario 16 parodose, laimėdamas 
„Jaunojo dailininko” ir „Čiurlio
nio” vardo premijas. Bostone 
yra turėjęs tris solo parodas ir 
dalyvavo grupinėse, įskaitant 
Trienalę Brocktono Meno muzie
juje ir Bostono Modernaus meno 
muziejuje. Turime brandų ir dar 
jauną (jis gimęs 1951 metais 
Newark, New Jersey) lietuvį 
dailininką, kuris su pirmuoju 
pasirodymu Chicagos meno 
sluoksniuose užima neginčytinai 
stiprią poziciją.

Lannon galerijoje kabo impo
zantiški sieninio dydžio piešiniai 
ir tapybos darbai ant iškirpto 
aliuminio. Piešiniai su tušu pa
brėžia kompozicijas, sudėtas iš 
apskritiminių formų; tapyba ant 
iškirpto aliuminio — tiesias, 
kampuotas, kuriose dailininkas 
išeina į dialogą su kvadratu, pa
vadindamas jas „Santykių su 
kvadratu pagerinimu”.

Įdomu sužinoti, iš kur atsirado 
šios formos Sakalo kūryboje, ir ką 
jos reiškia? „Savo studijose pa
brėžiau piešinį ir tapybą apie 
gamtą, ypač dangaus ir debesų 
reiškinius, kurie lydėjo į abstrak
tą. Netrukus po studįjų (1977 
metais) pradėjau seriją gana 
minimalistinių geometriško ab
strakto stiliaus piešinių, nuo 
kurių priėjau prie naujo supra
timo apie pozityvios ir negatyvios 
erdvės tarpusavį ryšį. Sumaniau 
pabandyt išnaudoti pačią sieną 
toms erdvėms surišti. Iškirpau iš 
kartono modelius, paskui iš plas
tikos, bet nepatiko. Tada priėjau 
prie lengvojo metalo. 1981 metais 
pradėjau vartot aliuminį, iš kurio 
sukūriau savo įvairių formų iš
kirptus paveikslus”.

Spontaniškumas yra Vytui

Moderniosios teologijos poslinkiai
(Atkelta iš 2 psl.)
po Susirinkimo siekia kur kas 
toliau. Jau minėtos sugestijos, 
išreikštos David Tracy tfeologi- 
niuose raštuose, kvietimas po
kalbiui ir nurodymas galimybių 
prasmingai pažangai dabartinėje 
pliuralistinėje kultūroje, jau yra 
pradėjusios duoti vaisių. Pirmie
ji bandymai tokiam visuotiniam 
pokalbiui jau vyksta. 1974 metų 
vasaros pabaigoje benediktinų 
vienuolyne Mount Savior, Pine 
City, New York, buvo susirinkę 
ypatingam dvasinio gyvenimo 
simpoziumui atstovai iš katalikų, 
protestantų, islamo, budistų, 
šintoistų, hindu ir taoistų religi
nių tradicijų. Jie bendra malda ir 
šviesia abipusės meilės dvasia 
bandė ieškoti bendro kelio ir 
žvelgti į ateitį, į ateinantį tūks
tantmetį. Šio nepaprasto „dva
sinio simpoziumo” eiga įdėta 
katalikų žurnalo Cross Currents 
1974 metų rudens dvigubame 
numeryje. Aprašymui duota ant
raštė: „Word Out of Silence”. 
1984 metais Havajų salose su
šauktas panašus daugelio religi
nių tradicijų atstovų suvažia
vimas jau eina toliau ir konsta
tuoja ženklus, rodančius į šių 
tradicijų subjektyvaus aspekto, 
t.y. pamaldumo, dvasinio gyveni
mo bruožų suartėjimo (convergen- 
ce) žymes. Todėl vienas iš šio 
meto teologinio pasaulio nenuo
ramų, Tuebingeno universiteto 
profesorius Hans Kueng šitam 
suartėjimo fenomenui skiria 
didelę studiją; angliškai ji pava
dinta Theology for the Third 
Millenium: an Ecumenical Vietv 
(originale: Theologie im Auf- 
bruck).'1 Čia autorius, pasinau

Dailininkas Vytas Sakalas vieno iš savo kūrinių fone.

svarbi darbo dalis. Jis nebijo 
ieškoti nauju kelių, vengia nusi
stovėti viename stiliuje ir vienoje 
technikoje. Mėgiamiausi ir jo 
kūrybai įtakos turėję menininkai 
yra Čiurlionis, Cezanne, Picasso, 
Matisse, Mondrian, Von Gogb, de 
Kooning, Pollock ir kai kurie kiti.

Kaip minėta, parodoje Sakalas 
išstatė dvi gana skirtingas darbų 
rūšis. Paviršutiniškai žiūrint, jos 
viena su kita nesilieja — piešiniai 
ir tapyba; popierius ir aliuminis, 
apvalios formos ir kampuotos. 
Kaip jos rišasi tarp savęs? Ar yra 
kokia vidinė santvarka, psichinė 
analizė ar kokia kitokia vienijan
ti jėga? „Skirtumas tarp mano 
piešinių, drobių ir tapybos ant

dodamas Thomas S. Kuhn jau ' 
klasiku tapusia knyga The Struc-

' turės of Scientific Revolution, 
taikliai analizuoja ekumeni
nio suartėjimo ženklus ir 
skelbia, kad jau esąs subrendęs 
laikas Bažnyčiai ir religijai ap
skritai daryti visiškai naują 
posūkį — naują „paradigmos pos
linkį”. Jo manymu, krikščionybė 
jau pergyvenusi daugelį tokių 
„poslinkių”: pirmasis — pirmojo 
ir antrojo šimtmečio pradžioje 
posūkis iš Naujojo Testamento 
hebraiškojo pasaulėvaizdžio į 
graikiškąjį; nuo viduramžių, 
prasidedantis su šv. Augustino 
įtaka ir šv. Tomo Akviniečio 
mokslu, besitęsias per scholastų 
erą; toliau — protestantiškasis 
iššūkis, sukrėtęs Bažnyčios 
gyvenimą. Tada Apšvietos laiko
tarpio ir Prancūzų revoliucijos 
sukrėtimas. O dabar jau esąs 
pribrendęs laikas, einant į tre
čiąjį tūkstantmetį, paradigmą 
pasukti visuotinės Bažnyčių ir 
nekrikščioniškųjų religijų vie-

t nybės kryptimi. Šitokia min
tis jau prieš Vatikaną II buvo 
kelta paties Kari Rahner, kuris 
visus geros valios žmones, 
oficialiai nepriklausančius 
organizuotai krikščionių ben
druomenei, pavadino „anonimi
niais krikščioniais”. Būdinga, 
kad šis iškilusis 20-ojo amžiaus 
teologas metus prieš mirtį, 1983 
metų pabaigoje, sykiu su kitu ka
talikų kunigu, Muencheno uni
versiteto ekumeninės teologijos 
profesorium Heinrich Fries, pa
skelbė didelį nerimą ir kontro
versiją sukėlusį veikalą Einigung 
der Kirchen — Reale Moeglichkeit

aliuminio iškarpų yra, kaip pats 
pastebėjai, tik paviršiuje. Tie 
skirtingi priėjimai ir mišrios 
technikos rišasi tarp savęs 
gilumoje, vizijoje. Formos gali 
būti apvalios ar kampuotos, pa
prastos ar sudėtingos, didelės ar 
mažos, spalvingos ar bespalvės, 
plokščios ar giluminės. Man pats 
darbo procesas yra svarbesnis už 
šias paviršutiniškas kategorijas. 
Kai žvelgiu į tuščią drobę, popierių 
ar aliuminį, man pasirodo įvairūs 
taškai, linijos ir formos. Jie tam
pa kažkokiais apsireiškimais ar 
net haliucinacijomis. Tada aš imu 
jas piešti ir spalvinti. Po truputį 
vystosi paveikslas. Dažnai jis 
visiškai pasikeičia. Šio proceso

(angliško vertimo pavadinimas: 
Unity of the Church: an Actual 
Possibility). Šis veikalas yra labai 
aiškus to „paradigmos posūkio” 
pranašas.

Susumuojant, galime pasakyti, 
kad dabartinėje teologinėje kū
ryboje matyti naujų, pozityvių ir 
kūrybinių vilčių. Visuotinis su
artėjimas, kurį su tokiu įkvėpimu 
prieš daugiau kaip 40 metų skel
bė paleontologas ir poetas-misti- 
kas Teilhard dė Chardin, jau,

Juozapas Kamarauskas Šv. Mikalojaus bažnyčia ir Vilniaus panorama, 1892. Akvarelė.

metu patenku į mistinę būklę 
ir tol dirbu, iki pasibaigia su
manymų srautas, ir paveikslas 
pasidaro pats gyvas. Tada darbą 
laikau baigtu. Kai vėliau sugrį
žęs prie to paveikslo, į jį įsižiūriu, 
vėl patenku į mistinę nuotaiką. 
Tą patį man pasakė ir kai kurie 
žiūrovai. Šitaip paveikti savo žiū
rovą yra mano kūrybos svarbiau
sias tikslas”.

Vyto darbų dekoratyvumas yra 
aiškus — jie baltas sienas įdomiai 
sukarpo ir savotiškai pagražina. 
Forma yra stipri ir išradinga. Ar 
jis žengia į gryną formalizmą, kur 
turinys yra nesvarbus? „Mano 
tikslas yra įtraukti žiūrovą į pa
veikslą, kad jis, ilgai į jį žiūrė
damas, pajustų tą mistinę atmo
sferą, kurią aš pats pajuntu darbą 
kurdamas. Todėl darbas turi būti 
ir gražus, ir įdomus. Aš noriu, 
kad mano kūryba šiek tiek 
palengvintų ir pagražintų 
žmonių būvį. Mano siekis yra, 
kad tos mano aliumininės iškar
pos rištųsi ne vien su architektū
ra ir gyvenamąja erdve, bet ir su 
dvasine kūrinio erdve, kuri ap
gaubia ir persmelkia architektū
rinį lauką savo jėga. Tai nėra 
grynas formalizmas, nors, prisi
pažinsiu, formalizmas mano kū
ryboje yra svarbi jos dalis, aiškiai 
pastebima paveikslo proporcijų, 
kompozicįjos bei spalvų derinime, 
harmoningoje faktūroje ir t.t. 
Mano darbų turinys yra abstrak
tus ir suvokiamas ,per akis’ (visu- 
al intelligence). Jis nėra žodinių 
idėjų iliustravimas”.

Tai tas turinys, mintys, filo
sofavimas ar koks nors širdies 
skausmas yra paslėptas? „Aš sie
kiu atvirumo ir bandau nieko ne
slėpti. Mano gyvenimo filosofija 
čia reiškiasi savaime. Kartais pa
naudoju gamtoje randamus sim
bolius, kaip pavyzdžiu^! ,frown- 
smiling’ „T”, tobulo ramumo sim
bolis), ar^lfloating „X”, kosmi
nio solidarumo simbolis). Tokiu 
būdu siekiu ryšio su gamta ir 
bandau ją giliau suprasti. Be to, 
siekiu ir pusiausvyros tarp Rytų 
ir Vakarų pasaulėžiūrų, tarp 
primityvių ir modernių, dioni

atrodo, tampa realia galimybe. 
Tačiau, antra vertus, teologų 
akcentuojamas „bermeneuti- 
nis”14 stilius slepia ir grėsmę, 
kurią yra pakartotinai nurodęs 
minėtasis kardinolas Josef Ra- 
tzinger ir kiti akylesni teologi
nio gyvenimo stebėtojai. Inter
pretuoti — viską išsiaiškinti, 
rasti pateisinimą, suprasti net ir 
pačias giliausias apreikštąsias 
paslaptis reiškia iškelti ir pagerb
ti žmogaus genijų, bet šis genijus, 
nežiūrint, kaip apdovanotas, vis 
tiek lieka savo laiko dvasios 
vaikas, kuriam reikia namų, pa
ramos, padrąsinimo ir tėviškos

sinių ir apoloninių galvosenų 
ir impulsų”.

Man žiūrint į parodoje išstaty
tus paveikslus, atrodė, kad pie
šinių audringos skritulio formos 
išreiškia kažkokią pasąmoninę 
kovą, maišatį, nesusigaudymą 
gyvenimo srovėse; o kampuotos 
aliuminio išpjovų formos — 
smailius bei aštrius komentarus 
apie pasaulį. „Nors kai kuriose 
vietose atrodo, kad taip yra, 
tačiau šių kūrinių intensyvi ir 
judesio pilna energija yra valdo
ma gilesnės harmonijos, kaip ir 
pačioje gamtoje. Visoj paveikslo 
struktūroj yra tam tikras išsi
šakojimas, kurios kartojasi, ei
damas per labai dideles ar labai 
mažas formas. Tokia struktūra 
dabar vadinama „fraktaline” 
(fractal), paimta iš fraktalinės 
geometrijos sampratos, kuri 
buvo neseniai išvystyta Benoit 
Mandelbrot. Ši matematinė teo
rija apima visas gamtoje ran

Santykių su kvadratu pagerinimas, 1887 
Aliejus ant aliuminio išpjovos, 38” x. 30"

Vytas Sakalas

rankos. Jeigu reikėtų konkrečiai
’ pavaizduoti, kaip brendo ir kur , 
link ėjo ir tebeeina šio meto 
teologas, norėčiau siūlyti su
sipažinti su garsiuoju olandų 
teologu dominikonu Edward 
Schillebeeckx ir jo nepaprastai 
raiškia kūrybine raida. Baig
damas noriu pakartoti, kad 
Vatikano II Susirinkimas, kurio 
veikiama tebevyksta pagrindinė . 
teologinė kūryba jau nebe vien 
tik katalikų tarpe, dar savo 
įtakos pilnai neišvystė. Dar ilgai 
teks laukti, kol viskas laiko 
perspektyvoje išryškės. Einant 
į kitą šimtmetį, pasirodo vis

damas komplikuočiausias for
mas, visai kitaip negu paprastoji 
geometrija, kuri liečia tik papras
tąsias, idealias formas. Skaity
damas James Gleick knygą 
Chao8, kuri apibūdina šias nau
jas ir nepaprastai įdomias idėjas, 
pamačiau ir pajutau daug 
paralelių tarp mano kūrybos- 
vizijos-pasaulėžiūros ir tų „chao- 
tinių” idėjų, kurių chaose vis dėl
to randama gili tvarka. O tarp 
manųjų „aštrių”, smailių bei 
kampuotų” aliuminio formų ir 
piešiniuose atrastų „apvaliųjų” 
yra dar visas spektras mišriųjų, 
kaip ir gamtoje. Nebūtinai jos 
turi būti viena nuo kitos atskir
tos ir kitaip vertinamos”.

Vyto Sakalo paroda vyksta 
Lannon galerijoje (119 North 
Peoria Street, Suite 3C, Chicago, 
EL 60607? tel. 312-829-4541) iki 
kovo 18 dienos. Galerija atidaryta 
šiandien, šeštadienį, nuo 11 v.r. 
iki 7 v.v.

daugiau optimizmą keliančių 
ženklų. Toks optimizmas matyti 
ir 1985 m. gruodžio mėn. 8 d. 
paskelbtame pareiškime, bai
giant nepaprastąjį vyskupų si-, 
nodą:

„Mes, vyskupai, iš visų penkių 
pasaulio žemynų susirinkę į 
Romą nepaprastam sinodui, 
kartu su popiežium intensyviai 
pergyvenome mums duotąją 
privilegiją būti kartu ir būti 
liudytojais nuostabios komuni
kacijos, kuri mus visus sujungė 
maldoje, studijose ir dialoge... 
Mes esam įsitikinę ir jau pa
matėme, kiek Bažnyčia šian-, 
dien iš Vatikano II Susirinkim 
semiasi šviesos ir jėgos, kuri: 
Kristus pažadėjo tikintiesiems 
kiekvienoje istorijos epochoje... 
Įkvėpti džiaugsmingos vilties ir 
pasitikėjimo Bažnyčios ir viso 
pasaulio ateitimi, mes kviečiame 
jus visus dar geriau ir pilniau 
išstudijuoti Vatikano II nutari
mus. Persiimkite jų dvasia. Ji 
padės jums suprasti tą turtą, 
kuris yra sukauptas paskelbtose 
konstitucijose ir dekretuose. Visa 
šita paverskite gyvenimu, nuolat 
turėdami prieš akis vienybę su 
Kristumi, kuris gyvena Bažny
čioje, ir atidžiai klausydamiesi 
Viešpaties žodžių, nuolat bū
dami pasiruošę tarnauti žmo
nijai, ypač vargšams ir nu
skriaustiesiems”.15
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Partijos plenumui 
praėjus

(Atkelta iš 1 psl.)
mas politika, įsitikinimas, kad 
savo veiksmais galima pakeisti, 
pagerinti padėtį. Ankstesnių 
dienų apatija, karjerizmas, elge
sio pasekmių apskaičiavimas 
nyksta. Pradėdama užimti tą 
seniai minimą aktyvią gyvenimo 
poziciją, ne tik rokas, bet ir 
politika jaudina jaunimą. Šitokio 
jaunimo pakilimo prieš metus 
nebuvo galima net įsivaizduoti, ir 
juo tik galima džiaugtis. Pasi
taiko išsišokimų, neapgalvotų 
žingsnių, perdėm kategoriškų 
reikalavimų, jaunimui būdingo 
audringumo, polinkio viską su
vesti į gėrio ir blogio kovą. Bet 
dėl to nereikia rūpintis.

Ką darytų šis jaunimas, tikra 
prasme Lietuvos ateitis, jei 
Gurecko siūlymai suvaržyti 
spaudą ir Sąjūdį būtų įgyven
dinami? Reakcijos būtų įvairios, 
bet sunku tikėti, kad jaunimas 
staiga sustotų dirbti jam svarbų 
ir reikšmingą darbą ir, nusilenk
damas partijos pareigūnų išmin
čiai, atsisakytų savo įsitikinimų 
ir klusniai grįžtų į praėjusių 
metų pasaulį, lyg nieko nebūtų 
įvykę, lyg tautoj ir jo paties 
atgimimas niekad nebūtų įvykęs. 
Laisvė yra gundanti vertybė; ja 
pasigėrėję, pakvėpavę jos tyru 
svaiguliu, greit jos neužmiršta: 
įsismelkęs į giliausius sąmonės 
klodus, jos atminimas rusens, bet 
neišnyks. Nepriklausomybės me
tų rašytojai ir kultūros veikėjai 
nelengvai ir nenoriai persiauk- 
lėjo net stalinizmo metais, kai už 
šitokį nerangumą grėsė lageris. 
Kaip spaudos, žodžio ir kitų 
laisvių paragavę jaunuoliai rea
guos, jei jos bus atimamos arba 
smarkiai ribojamos, o vietos 
spauda toliau rašys apie per
tvarką, plintantį demokratiza
cijos procesą, entuziastingą dar
bo žmonių pritarimą partijos po
litikai? Kaip dirbs šis jaunimas, 
kaip įsijungs į gamybos ir 
kultūros gyvenimą? Ar galės jis 
stoiškai vaizduoti, kad nieko 
svarbaus neįvyko, save apgaudi
nėti, kad kokia nors griežta istori
jos logika lėmė įvykių raidą ir 
laisvės apribojimus. Manyčiau, 
kad ne; jis jaustųsi apviltas ir ap
gautas. Turbūt valdžiai nebūtų 
taip sunku sugrąžinti cenzūrą, 
uždrausti neformalius judėjimus 
arba smarkiai apriboti jų veikimo 
laisvę. Gyvenimas, bent jo pavir- 

- šius, pasidarytų romesnis, ir tai 
gal patenkintų kai kuriuos par
tijos ir valdžios darbuotojus. Bet 
kaina būtų aukšta, nes kiltų 
tikras pavojus, kad tauta netek
tų šios kartos entuziazmo, jos 

1 energijos, pasiaukojimo idealams. 
Lietuvių tauta per maža šitokiai 
prabangai. Todėl reikia viltis, 
kad partijos vadovai atmes Gu
recko ekstremistinius pasiūly
mus. K. g.

9. David Tracy, The Analogical Ima- 
gination: Christian Theology and the 
Culture of Pluralism (New York: 
Crossroads Publishing Company, 1981). 
To paties autoriaus: Pluralism and Am- 
biguity: Hermeneutics, Religion, Hope (San 
Francisco: Harper and Row, 1987).

10. Žr. The Ratsinger Report: an Ex- 
clusive Intervieui on the State ofthe Church 
(San Francisco: Ignatius Press, 1985), 
177-178.

11. Pgl. du stambiuosius Edward 
Schillebeeckx veikalus: Jesus: an Experi- 
ment in Christology (New York: Seabury 
Press, 1979) ir Christ: the Experience of 
Jesus as Lord (New York: Seabury Press, 
1980).

12. Hans Kueng, Theology fbr the Third 
Millennium: an Ecumenical Vieui (New 
York: Doubleday, 1988).

13. Heinrich Fries and Kari Rahner, 
Unity ofthe Churches: an Actual Possibili
ty (Philadelphia: Fortress Press, 1985).

14. Bandymus žvelgti j ateitį, įsi
vaizduoti „busimosios Bažnyčios" bruo
žus ir Biūlyti „modelį 2001-iesiems 
metams” randame šiuose veikaluose: 
Wilbert Buehlmann, The Church of the 
Future: a Model for the Year 2001 (New 
York: Orbis Books, 1986) — įvadą šiai 
knygai prieš mirtį 1984 metais parašė 
Kari Rahner; John Carmody, Theology for 
the 1980’s (Philadelphia: Westminster 
Press, 1980); World Catholicism in Tran- 
sition, ed. Thomas M. Gannon, S.J. (New 
York: Macmillan, 1988).

15. Žr. Osservatore Romano, 1985 m. 
gruodžio mėn. 9 d.


	Chicago IL Draugas 1989 Kovo18 00000001
	Chicago IL Draugas 1989 Kovo18 00000002
	Chicago IL Draugas 1989 Kovo18 00000003
	Chicago IL Draugas 1989 Kovo18 00000004

