
M enas Literatūra 
2005 BALANDŽIO 23 d. D R A U G O Š E S T A D1 E N t N f S F RI EDAS N ' . 3 0 IT: 

r*rwwgTim:r-. ..** >"ifaai 

tfonas kaulius antrasis: visa jungiančios 
KUN. KĘSTUTIS TRIMAKAS 

Tęsinys iš balandžio 16 d. 

Bažnyčios atnaujinimas 

Bažnyčios atnaujinimą, pra
dėtą II Vatikano susirinkime, 
Jonas Paulius II tęsė toliau. Jis 
tai vykdė keliais frontais. 
Nemaža dalimi jis tikėjosi tai 
atlikti - ar bent pažadinti - lan
kydamas katalikiškus kraštus. 
Kiekvienam kraštui jis galėjo 
pasakyti kažką ypatinga, to 
krašto žmonėms tame istorijos 
tarpsnyje. Taip, pavyzdžiui, Lie
tuvos žmonėms, neseniai išsi
laisvinusiems iš sovietų val
džios jungo, jis kalbėjo temomis 
apie reikalą apsivalyti ir nu
rodė, ką jie gali rasti katalikų 
tikėjime ir pačiame Kristuje. 
Pradiniuose vizituose Lenkijoje 
jis kvėpė laisvės norą ir at-
sirėmimą į katalikų tikėjimą, o 
vėliau, jau išsilaisvinus, nurodė 
10 Dievo įstatymų, kaip įgytą 
laisvę tinkamai panaudoti. 

Dar didesnės pastangos su
telktos apskritai į visos Bažny
čios atnaujinimą. Tam pasitar
navo: 1. jo skelbiamos encikli
kos ir kiti raštai; 2. bendro 
pobūdžio planuojami įvykiai ir 
3. Bažnyčios struktūroje atski
ras sritis stiprinančios pastan
gos. 

Enciklikų tikslas buvo kaip 
tik šis: atkreipti Bažnyčios dė
mesį į svarbią sritį ir sudaryti 
gaires laikysenai ar veiklai. 
Dvasiniam atsinaujinimui, ypač 
tiko teologinės-pastoracinės en
ciklikos. Popiežius nurodydavo 
teologinę Tikrovės gelmę: Jė
zaus Kristaus tapimas žmogu
mi {Redemptor hominis), Jėzuje 
Kristuje apsireiškiąs Dievo Tė
vo gailestingumas žmonėms 
(Dives in misericordia), Švento
sios Dvasios veikla Bažnyčioje 
(Dominum et vivificantem), švč. 
Marijos vaidmuo žmonėms (Re-
demptoris mater), Jėzaus veiks
mingas pasilikimas Bažnyčioje 

(Eucharistia de Ecclesia). 
Planuojami įvykiai Pamal

dumui žadinti popiežius skelbė 
visuotinai Bažnyčiai taikomus 
metus, kad jie būtų atitinka
mai minimi ir švenčiami: pvz. 
Šventieji atgailos metai, Mari
jos metai. Rožinio metai, Eucha
ristijos metai, o, žinoma, patys 
svarbiausi buvo Dievo Sūnaus 
gimimo jubiliejiniai metai 
(2000) su trijų metų pasiruo
šimu. 

Stiprinamos Bažnyčios 
struktūros. Omenyje čia tu
rime tas Bažnyčios sritis, kurios 
buvo reikalingos atitinkamų re
formų, pritaikymo šiems lai
kams, pavyzdžiui: naujasis Baž
nyčios katekizmas suaugusiems 

TURINYS 
Popiežiaus asmenybės 
paslaptis (tęsinys). 

Menas iš prigimties yra 
laisvas. 

ALGS suvažiavimas. 

Paminėtas rašytojos 
šimtmetis Ledai 
pralaužti. Mare Chagall 
..Amerikos langai" 

(1992), naujas Bažnyčios įsta
tymų kanonas (1983), kunigų 
tinkamesnis ruošimas seminari
jose, katalikų universitetų išlai
kymas katalikiškais, parapijų 
dvasinis atnaujinimas ir kt. 

Vyskupų kolegiškumas 

Praeityje Katalikų Bažnyčią 
buvo stipriai paveikęs centrinis 
valdymas, t.y. visa valdymo sis
tema - pagal anuometinį mo
narchinį modelį. Keičiantis lai
kams, monarchijos buvo pa
keistos demokratinėmis respub
likomis. Savo Bendriją steigda
mas, Jėzus išaukštino apaš
talus (vyskupus), o iš jų tarpo 
išskyrė apaštalą Petrą (po
piežių). Toks tvarkymas sutei
kia tam tikro lankstumo: gali
ma turėti monarchinį, bet gali
ma turėti ir kolegišką, daugiau 
demokratinį. II Vatikano susi
rinkimas pasisakė gan aiškiai: 
išlaikant popiežiaus primatą, 
naudoti - vyskupų kolegiškumą 
(pasisakoma ir už pasauliečių 
įnašą). Pats Karolis Wojtyla 
pasisakė už vyskupų kolegišku
mą. Tad gal pati didžiausia kri
tika jam yra nukreipta į tai, 
kad jis to didesnio demokra
tiškumo - ar bent vyskupų kole-
giškumo - savo popiežiavimo 
metu pakankamai neįvedė, bet 

išlaikė centrinę valdžią iš Vati
kano visai Bažnyčiai. 

Faktai rodo ir viena, ir kita. 
Popiežius skatino ir su vysku
pais įvedė kraštų vyskupų kon-

asmentioes pas ve laviis 

terencyas. sinodus, visos 

tu: atsiremiantį į Jėzaus pagar
bią laikyseną jų atžvilgiu ir Die
vo sutvėrimu žmogaus, pana
šaus į save, kaip vyro ir moters. 
Lygybė, abiejų kilnumas ir 
viens kito papildymas. Tai jis 
išdėstė savo apaštališkame laiš
ke moterims Mulieris digni-
tatem (Moters kilnumą, 1988). 
Apaštalo Pauliaus teiginį „Mo
terys, būkite klusnios savo vy
rams, lyg kad Viešpačiui, nes 
vyras yra žmonos galva" (Ef 5, 
22-23) Jonas Paulius II pataisė: 
tai ne vienpusiškas, bet abiejų 
„tarpusavis klusnumas iš pa
garbos Kristui", tarpusavė 
meilė ir atsidavimas pagal vy
rui Jo rodomą pavyzdį, nes „Jis 
mylėjo ir... atidavė save" (Ef 5, 
26). 

1995.06.25 kalboje, nurodęs 
Jėzaus pagarbą moterims, ku
rios pagal to laikotarpio laiky
seną buvo tikrai diskriminuoja
mos, popiežius teigė, kad „šis 
Viešpaties nusistatymas buvo 
nuoseklus protestas prieš visa, 
kas pažeidžia moters kilnumą. 
Eidama savo Steigėjo pėdomis, 
Bažnyčia tampa šios (biblinės; 
tiesos įsitikinusia nešėja. Jei 
amžiams tekant kai kuriuo 
metu jos (Bažnyčios) vaikai kai 
kada negyveno tuo įsitikinimu, 
tai duoda pagrindo giliam ap
gailestavimui". 

1995.09.03 kalboje popiežius 
pasakė: „Šiandien kreipiuosi į 

Tie žmonės, kuriems labiausiai reikia mūsų, iš tikro 
yra tie, kurių mums labiausiai reikia. Karolis Wojtyla 

Bažnyčios sinodus specialiems 
klausimams. Kiti faktai rodo ir 
tam tikrą centrinę priežiūrą: 
pavyzdžiui, liturgijoje ir teologo-
jos priežiūroje. Klausimas su
dėtingesnis, negu paviršiuje 
matyti. Tačiau tenka pastebėti, 
kad kai kurie kraštų vyskupai 
„atleido vadeles": teologai skel
bė savo asmenines nuomones 
Bažnyčios vardu, o kai kurie 
vyskupai tylėjo... Kai kurie vys
kupai buvo „užsimerkę", kai jų 
vyskupijų seminarijos įsileido 
klaidas dėstančius dėstytojus. 
Tas pats su tariamai „katalikų" 
universitetais. Ne visos nege
rovės išvalytos, atstatytos, bet 
faktai rodo, kad kai kuriems 
vyskupams trūko ir trūksta at
sakingumo. Vyskupo tarnyba 
Kristui ir žmonėms, o taip pat 
kolegiškumas reikalauja atsa
komybės. Kitaip jis veda į ti
kėjimo išskydimą ir Bažnyčios 
„sutrų pėjimą". 

Tačiau yra gerų vaisių iš 
kraštų vyskupų sinodų, iš visos 
Bažnyčios vyskupų sinodų spe
cialiems klausimams, o kai 
kada ir nesusilaukiama norėtų 
vaisių, kaip, pavyzdžiui, iš Eu
ropos vyskupų, vadinamos 
„Eurosinodo" (1991), dėl sun
kumų patiems vyskupams iš 
rytų ir vakarų vieni kitų padėtį 
suprasti. 

Moterų klausimu 

Moterų klausimu popiežius 
turėjo aiškiai teigiamą nusista
tymą, pagrįstą Šventuoju Raš-

visą Bažnyčios bendruomenę 
puoselėti moterų dalyvavimą vi
sose jos vidinio gyvenimo sri
tyse". Popiežius toliau pritaria 
Bažnyčios sinodo 1987 m. 
sprendimui, kad „be diskrimi
nacijos moterys turi būti Baž
nyčios gyvenimo dalyvės, tiek 
patariant-konsultuojant, tiek 
sprendimo procese". Toliau po
piežius kalba apie didelę naudą, 
kai „moters genijus bus pilnai 
įsijungęs į jos 'Bažnyčios) gyve
nimo įvairias sritis". Ta pačia 
proga jis mato jų teigiamą 
įnašą, dalyvaujant pastoraci
joje, liturgijoje (prie altoriaus), 
bet stabteli: „išskyrus tame 
darbe, kuris atitinkamai pri
klauso kunigui". 

Tenka pripažinti, kad čia yra 
riba, ties kuria popiežius susto
jo. Jo supratimu, moteris negali 
priimti kunigystės. 

kėlė ir ryškino moters, 
vyrui lygios partnerės, 

Jis 
kaip 
vaidmenį santuokoje, jos fizinę 
ir dvasinę motinystę, o taip pat 
jos galimą ir reikalingą, tei
giamą įnašą į visuomenę ir 
Bažnyčią. Jis rado reikalą mo
terų atsiprašyti (ir tai ne vieną 
kartą), kad praeityje ribotos 
„kultūros" paveikiama, net 
Bažnyčia tinkamai neįvertino 
moterų, jų pašaukimo ir įnašo. 

Siekiant krikščioniu 
vienybės 

II Vatikano 
buvo sušauktas. 

susirinkimas 
siekiant krikš

čionių vienybės. Jonas Paulius 
II toliau dėjo pastangas, kad 
pradėtas ekumeninis darbas 
neštų vaisius. Visai krikščio
nijai ruošiantis paminėti 2000 
metų sukaktį, jis skatino kata
likų Bažnyčią valytis nuo praei
ties klaidų, papiktinimų ir 
kalčių. Kur reikėjo, atsiprašė. 
Kas rodė noro, su tuo susitikda
vo; plėtė pokalbius. Kur tik 
buvo įmanoma, mezgė ryšius -
žmogiškus, asmeninius a r net 
dvasinius, renginius, krikščio
niškus. 

Liuteronai. Pirmiausia, pra
dinio reformatoriaus Liuterio 
atžvilgiu, popiežius pripažino 
Liuterį turėjus „gilų religinį 
jausmą" ir kad jo „kvietimas 
Bažnyčios reformai pradžioje 
buvo apeliavimas atgailon ir at
sinaujinimui", į kuri „kai kurie 
Bažnyčios autoritetai neatsa
kingai nesiteikė atsiliepti". De
ja, popiežius pripažino, kad 
vėliau, vedinas aistros, „kriti
kuodamas katalikų Bažnyčią, 
Liuteris nuėjo per toli". 

Rodydamas bendrą norą tai-
kjrtis ir vienytis, popiežius atsi
lankė liuteronų- bažnyčioje Ro
moje 1983 m., kurioje jis 
meldėsi Liuterio sukurtos mal
dos žodžiais už Bažnyčios vieny
bę. Dėl to ryšiai tarp katalikų ir 
liuteronų yra tapę nuoširdesni. 
Teologinėse diskusijoje aiški
namasi, ką būtų galima kartu 

pripažinti tikėjimo dalykuose. 
Anglikonai. Su anglikonais 

randama daugiau panašumų. 
Tik paskutiniu metu tarp pačių 
anglikonų atsirado tam tikro 
nesutarimo (pavyzdžiui, homo
seksualų vedybų atžvilgiu), taip 
kad tie nutolimai nuo pagrin
dinės moralės pasunkina su
artėjimą. 

Ortodoksai. Yra įvairių orto
doksų šakų. Sunkiausia yra su 
Maskvos patr iarchu Aleksu. So
vietų vadovai Gorbačiov ir 
Jelcin kvietė popiežių atsilanky
ti Rusijoje, bet Maskvos pa
triarchas statė savotiškas, ne
realias ir neteisingas sąlygas: 
Rusijoje sustabdyti ortodoksų 
viliojimą, o taip pat jų persekio
jimą Ukrainoje. Prez. Putin 
Jono Pauliaus II nekvietė. 

Pasaulinė Bendrijų asamb
lėja paskutiniuoju metu pa
keitė savo veiklos tikslą. Užuot 
toliau ieškojusi krikščionių vie
nybės, ji pasiskelbė veiksianti 
pasaulio ekologijai pagerinti. 

Kitų religijų žmonės 

Jonas Paulius II pirmiausia 
tiltus statė atgauti pasitikėjimą 
ryšiams su visa žmonija. Pri
pažindamas Bažnyčios praeities 
klaidas, jis atsiprašė moterų už 
ilgametę jų diskriminaciją, 
žydų - už antisemitizmą, už 
kryžiaus karus , už krikščionių 
skilimą, už inkviziciją, už Ga-
lilėjo pasmerkimą. Tada siekė 
dvasinio ryšio su kitų religijų 
žmonėmis, ypač tais, kurie 
išpažįsta vieną Dievą. 

Išrinktoji tauta. Popiežius 
rado bendrą kalbą su žydais. Jis 
juos pavadino: „mūsų vyresnieji 
broliai" (nes jie buvo Dievo 
išrinktoji tauta) . Jis aplankė 

žydų sinagogą Romoje, o Vati
kanui pasisekė užmegzti dip
lomatinius ryšius su Izraeliu. 

Su musulmonais yra sun
kiau užmegzti ryšį, tačiau čia 
popiežius yra padaręs reikš
mingą gestą. Jis yra pirmas po
piežius istorijoje, kuris aplankė 
musulmonų mečetę ir kuris 
kalbėjo didžiulei musulmonų 
jaunimo miniai. 

Su indų vadovais taip pat 
yra palaikomi ryšiai, tik jie reti 
ir ne tokie tamprūs. Didžiulis 
religijos vadovų susibūrimas 
bendram pokalbiui ir bendrai 
maldai už taiką buvo surengtas 
popiežiaus iniciatyva Asyžiuje. 

Knygos 

Kas Karoliui Wojtylai yra as
meniškai savita, tai - jo asme
nybė, jo būdo stilius ir jo asme
niški (neoficialūs) raštai, su
telkti į knygas. Vartydami ir 
skaitydami jo knygas - tiek poe
ziją, tiek vaidinimus, tiek me
muarus ar idėjų pynes - ran
dame jį patį. Deja, šį kartą 
tenka tik greitosiomis pavartyti 
jų puslapius. 

Jo asmeniui artimos - dvi au
tobiografinių prisiminimų kny
gos: Dovana ir paslaptis (1996, 
apie jo kunigystę iki to laiko, 
kai tampa vyskupu) ir Kel
kimės, eime (2004, apie jo vys
kupavimą, iki tampa popie
žiumi). 

Jo pokalbių (interviu) knygos: 
Žengiant per vilties slenkstį 
(1994, atsakant į žurnalisto Vit-
torio Messorio klausimus) ir At
mintis ir tapatybė (2005, kal
bantis su dviem intelektualais 
apie XX ir XXI amžių vi
suomenės reiškinius). 

Papildome jo rimtesnių, jau 
anksčiau paminėtų filosofinių 
knygų sąrašą (Meilė ir atsako
mybė, Asmuo ir veiksmas) trečia 
- Atsinaujinimo šaltiniai apie 
II Vatikano susirinkimo nuta
rimų pritaikymą pastoracijoje. 
Grynai religinėje knygoje, pava
dintoje Prieštaravimo ženklas, 
yra suteiktos Gavėnios susikau
pimo konferencijos, kurias jis 
skaitė popiežiui Pauliui VI ir 
Vatikano kurijos nariams 1976 
metais. 

Prie poezijos pridedame dar 
poetinės meditacijos rinkinį Ro
mos triptiką (2003). 

Ypatingą dėmesį dar noriu 
skirti šiai knygai. 

Kūno teologija 

1997 m. buvo išspausdinta 
knyga kiek neįprastu pavadini
mu Kūno teologija. Tą temą jis 
buvo vystęs savo 1979-1984 m. 
bendrų audiencijų 129 kalbose. 
Jų turinys yra toks. Dievas ap
reiškė, kad Jis „sutvėrė žmogų 
pagal savo paveikslą... vyrą ir 
moterį" (Pr 1, 27). O per Jėzų 
Jis apreiškė, kad Jis yra Vienas 
Trijuose Asmenyse: Gimdantis 
*Tėvas) dovanoja Save Gim-
stančiajam (Sūnui), kuris do-
vanojasi Jį Gimdančiajam, o jų 
tarpusavė meilė yra Šventoji 
Dvasia. Šią nuostabią meilės 
vienybę pavaizduoja žmones: 
vyras ir moteris lyčių jungtimi 

Popiežius Jonas Paulius H. 

dovanojasi vienas kitam, o jų 
dovanojimosi vaisius yra kū
dikis. Tai „kūno teologija". Ne-
sistebėtina, kad tai, kas yra 
taip šventai prasminga, yra 
taip stipriai žmogaus priešo-
suvedžiotojo atakuojama ir ban
doma iškreipti. 

Ši tema yra Dievo apreiškimu 
pagrįsta. Ilgą laiką krikščio
nijoje vyravo ne ji, bet ma-
nichėjizmo (pasaulėžiūros, kad 
materija ir kūnas yra blogi) pa
veikta nuomonė. Tad ši po
piežiaus Jono Paulius II „kūno 
teologija" yra laikoma krikščio
niška lyties „revoliucija". 

Asmenybės pas l ap t i s 

Daug su popiežiumi bendra
vęs, jo pasirinktas viešųjų kelio
nių planuotojas, buvęs psichiat
ras Navarro, atidžiai jį ste
bėjęs, artimai pažinęs, Joną 
Paulių II apibūdina kaip ab
straktų, racionalų filosofą ir 
drąsiai jausmingą poetą. Tai 
dviejų skirtingų tipų retas de-
rintys, intensyviai sveikas ir be 
jokio psichologinio konflikto. 

Nors tik vieną kartą iš arti 
matęs, iš pagarbos prieš jį su
klupęs, bet apie jį skaitęs, 
gvildenęs jo raštus, šį šventąjį 
kukliai apibūdinčiau, kaip pil
nutinio žmogaus savybių derinį, 
kuris persiima abiejų žmogiškų 
- vyriško ir moteriško - polių 
ypatybėmis: moteriško - dėme
sio asmenims, jausmams, intui
cijai; vyriško - dėmesio daly
kams ir idėjoms, protinio, lo
giško tikslingumo ir organizavi
mo. 

Šitame vidiniame derinyje 
glūdi atsakymas, kodėl jis tapo 
taip artimas kiekvienam... ir vi
siems sutiktiems žmonėms. Jis 
gyveno ir veikė visuotinančiu 
tikėjimu (pagal J. W. Fowler, 
tai brandžiausia tikėjimo stadi
ja; plačiau žr. mano knygą Ti
kint bręsti. II. Asmeninio apsi
sprendimo psichologija, p. 56-
58, 178-197). Kaip Motina 
Teresė iš Kalkutos yra žmonių 
visuotintoja gailestingumo dar
bais, o Mahatma Gandhi - tie
sos jėga (satyja-agraha), taip 
Jonas Paulius II - iš susikaupi
mo trykštančia solidarumo jėga. 
Tai jo asmenybės magnetizmo 
paslaptis. 

Pilnutinis žmogus -
žmonijos visuotintojas 

Yra aiškių ženklų, kad Karo
lis Wojtyla, vadinamas Jonu 
Pauliu II, tapo vieno labai retų 
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asmenų, kuriuos galima laikyti 
žmonijos visuotintojais. Tokie 
asmenys, atsižadėję savęs, at
siduoda aukščiausiajai Gėrio 
Versmei ir tampa Jos gyvais 
įrankiais, persiėmusiais pačia 
stipriausiai juos motyvuojančia 
vertybe. J ie nepaprastai trokš
ta, kad toji vertybė, be kurios 
žmonės skurs ta kūnu ir/ar dva
sia, juos praturtintų. Tad jie 
ima jos siekti visais jiems 
įmanomais būdais. Jono Pau
liaus II atžvilgiu, tai nebtrvtvab-
strakti vertybė, bet .Asmuo, 
įsikūnijęs - tapęs žmogumi, 
Dievo Sūnus, kuris, paaukojęs 
save, siekė ir tebesiekia, kad 
visi žmonės, skurdūs jų pačių 
ribotame, neišpuoselėtame žmo
giškume, persiimtų Jo paties 
nuostabiu gyvenimu, Jo pagal
ba ir taptų kuo panašesni į Jį. 

Karolis Wojtyia matė žmonių 
moralinį ir dvasinį skurdą. Pats 
išgyveno ateistinio komunizmo 
sistemos priespaudą, patyrė iš
didžių nacių okupaciją, stebėjo 
nukrikščionėjusio Vakarų pa
saulio žemiškų gėrybių ir malo
numų medžiotojų skurzdėlyną. 
Sutiko daug pasimetusių, besi
blaškančių, nusivylusių žmo
nių. J a m buvo jų gaila. Savo 
laiške teologui Henri de Lubec 
jis buvo užsiminęs apie asmenų 
„sutrupėjimą į dulkes". Tie žo
džiai jam daugiau reiškė, negu 
mes suvokiame. Tačiau prieš tą 
nužmonėjimą jis dėjo pastan
gas, kad žmonės persiimtų Kris
tumi ir taptų į Jį panašūs 
žmonės. Tai reiškė ir persiimti 
krikščionišku humanizmu, ir 
kurti gyvybės kultūrą. Visa tai 
jis brangino ir viso to jis siekė 
visomis priemonėmis, visais 
savo talentais, visais keliais -
lankydamas šalis, kalbėdamas, 
įkvėpdamas knygomis ir raš
tais, poezijos eilėmis ir teatro 
vaidinimais, filosofinėmis stu
dijomis ir pastoracinėmis encik
likomis. 

Popiežius siekė, kad kiekvie
nas jo sutiktas, jį girdėjęs, su 
juo kalbėjęs, kartu besimeldęs, 
tuo pačiu bendru išgyvenimu 
besidalijęs žmogus būtų paveik
tas, - vienaip ar kitaip - per jį 
patį ar tiesiog Gėrio Versmes 
palytėjimu, pasisavintų jam do
vanojamą gėrį, kuriuo dar 
tampriau jungtųsi su Gėrio 
Versme, o taip pat ir su kitais 
aplinkui - su draugais, šeima, 
visuomene, tauta. Bendrija, su 
visa žmonija... kaip bręstantis 
žmogus vardan Sūnaus, jam do
vanojančio iš Tėvo gautą 
žmogiškumo gėrį. 
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Menas iš prigimties yra laisvas 
RIČARDAS ŠILEIKA 

Vilniaus „Vartų" galerijoje 
veikia meno paroda „Šuolis iš 
savęs: menininko identitetas". 
Apie jos sumanymą, išskirti
numą, dalyvaujančių autorių 
pas tangas ir rezul tatus teirau
juosi šios parodos kuratorės, 
menotyrininkės La imos Krei-
vytės . 

- Prašau , pristatyk savo 
idėją. 

- Svarbiausia idėja buvo pa
siūlyti menininkams pabandyti 
„iššokti" iš savęs. Nes kiekvie
nas iš mūsų tur ime tam tikrus 
kūrybos bruožus, tam tikrą elg
seną, raiškos specifiką, temų 
ratą. Papras ta i didesnės gru
pinės parodos, ypač metinės, 
būna panašios į muges: susi
renka menininkai, atneša, ką 
tur i geriausio. O ar tarp su
neštų darbų yra koks gilesnis 
ryšys, ar tai kaip nors stimu
liuoja meno procesą, nei klau
siama, nei žinoma. Todėl no
rėjau pa(si)tikrinti, kiek iš 
tikrųjų menininkai tur i noro ir 
pasiryžimo priimti tam tikrus 
iššūkius. Ir mane tiesiog pra
džiugino, kad menininkai turi 
labai daug entuziazmo. Visgi 
tai buvo vienas iš nedaugelio 
„Vartų" projektų, kuriam meni
ninkai darbus darė specialiai, o 
ne sutempė, ką turėję. Tą šuolį 
iš savęs galima buvo suprasti 
keliais lygmenimis. Viena ver
tus , t a i šuolis iš savo įprastos 
meninės manieros, iš savo sri
ties, tarkim, iš tapybos į 
skulptūrą (nors tokių buvo ne
daug). Daugelis vis dėlto pasi
rinko tam tikro menininko 
darbą ir jį išvertė į savo kalbos 
būdą. Pavyzdžiui, Eglė Bogda
nienė pasirinko tapytojo Ri
čardo Povilo Vaitiekūno tapy
bos darbą ir pavertė jį tekstilės 
kūriniu. Tačiau iš tikrųjų tema 
buvo daug platesnė. Pavyz
džiui, šuolį iš savęs galima 
buvo suvokti ir kaip esamos 
priklausomybės atsisakymą. 
Nes dabar menininkas dažnai 
siejamas su tam tikromis insti
tucijomis, galerijomis ar kūry
binėmis sąjungomis. Ir man 
atrodo, tas perdėtas susiejimas. 

kad vienas yra Šiuolaikinio 
meno centro menininkas, kitas 
„Vartų" menininkas, dar kitas 
„IBID projektų" menininkas, 
yra tam tikra prasme neteisin
gas - nes menas iš prigimties 
yra ir turi būti laisvas. Ir nuo 
komercijos, ir nuo tokių žiaurių 
institucinių priklausomybių. 
Man buvo įdomu pažiūrėti, 
kiek galima peržengti tas ribas. 
Kita vertus, tas menininko 
identiteto šuolis galėjo būti ir į 
kitas kultūros sritis. Eglė Kuc-
kaitė sudėlioja iš pačios pa
gamintų antspaudų darbą „Val
dovų rūmai. II aukšto planas". 
Menininkė reaguoja į Vilniuje 
atsirandantį monstrišką betono 
ir plytų statinį. J u k statomuose 
(o ne atstatomuose) Valdovų 
rūmuose nieko autentiško nėra, 
nes renesansiniai rūmai ir 
klasicistinė katedra niekada 
kartu nestovėjo. Ir Kuckaitė pa
bandė tam mitui suteikti sau 
įprastą formą: ji kuria antspau
dus su žmonių figūrėlėmis, iš 
jų dėlioja Valdovų rūmų planą. 

Taigi nors pradžiai buvo su
manyta labiau orientuotis į kito 
menininko ar jo darbų pasirin
kimą, tačiau šuolio amplitudė 
iš tiesų didesnė. Pavyzdžiui, 
Alvydas Lukys atkreipė žvilgs
nį į menininko, kaip kūrėjo, 
santykį su meno rinka ir su
kūrė asmenines kreditines kor
teles su savo darbų nuotrauko
mis. Identitetas šiais laikais 
yra daugialypis ir nuolat kin
tantis, todėl tyrinėti jį tik vienu 
aspektu būtų skurdinantis ap
ribojimas. 

- Visgi visi autoriai liko 
savo kalvėse, tai yra naudo
jo savo r a i š k o s p r i emones 
(Trimakas - fotografiją, Kas
č iūna i t ė - t apybą , Kvašytė -
keramiką) . Ir todėl pir
muč iaus i a „šv ie tė" j ie patys 
(n iekas nesigriebė kirvio ar 
lituoklio), o ju „reinkarna-
vimasis" į k i tus buvo daž
niausiai sužinomas tik per
skaičius pavadinimą. 

- Iš tikrųjų iššūkis „išeiti iš 
savęs" menininkams, aš supra
tau, yra pats sunkiausias. Nes 

Menotyrininkė laima Kreivyte. Visos nuotraukos Vilmos Šileikienės. 

kai kurie, pavyzdžiui, Saulius 
Vaitiekūnas nuo pat pradžių 
suprato, kad jis iš savęs neiš
šoksiąs, kiek ir kaip bebandytų 
tą daryti. Vis vien įšoksiąs tik į 
save. Todėl jis būtent ir paro
dijavo tas sizifiškas pastangas, 
kad bandai šokti, bet niekur ne
gali nuo savęs pabėgti. Aš spe
cialiai nesistengiau reguliuoti 
menininkų pasirinkimų. Ir 
man pačiai buvo įdomu iš
siaiškinti, koks kultūrinis lau
kas dabar aktualus Lietuvos 
menininkams. Tas laukas yra 
tikras žemėlapis. Nes šiuolai
kinis meno kūrinys labai retai 
būna pats savaime, it daiktas 
savyje - j ame viskas prasideda 
ir viskas baigiasi. Labai dažnai 
kūrinys funkcionuoja kaip nuo
roda į kitus kontekstus, kalba
si su kitais meno kūriniais. 
Įdomu, su kuo mūsų meninin
kai kalbasi šiandien? Paaiškėjo, 
kad kai kuriems menininkams 
buvo svarbus plastinis atitik
muo. Kodėl net trys menininkai 
„naudojo" Vaitiekūną? Vadina
si, Vaitiekūno riebūs potėpiai 
yra giliai įsigraužę į lietuvišką 
meno sąmonę. Kodėl taip yra? 
Tikriausiai todėl, kad dar paly
ginti neseniai pradėjom „var
toti" tą modernistinį meną. 
nors jis j au tapo kanonu, aka
demijose dėstomu dalyku. Po 
visų socialistinių realizmų me
no kūrinio materialumas, jo 
apčiuopiama jėga buvo kaip 
meno galios išraiška. Turbūt 
dėl to Vaitiekūnas yra taip gi
liai įsirėžęs, kad jisai maksima
liai sutirštino tą meno medžia
gos svarbą. Dabar jau yra svar
besnės idėjos. Bet tam tikrame 
laikotarpyje meninės raiškos 
specifiškumas - tapybos tapy
biškumas, skulptūros skulptū-
riškumas - buvo ypatingai 
reikšmingas. Regis, tie riebūs 
Vaitiekūno potėpiai yra lengvai 
padirbamas parašas. Bet tik iš 
pirmo žvilgsnio atrodo, kad 

lengvai, o iš tikro ne taip pa
prasta. Marta Vosyliūtė glaistu 
vaitiekūniškai nutepė spintelę, 
kurią pavertė paveikslo objek
tu, gyvu natiurmortu, išvedė į 
kitas dimensijas, padarė daik
tu. Analogiškai pasielgė Jurga 
Jasinskaitė, pasirinkdama Ka
tiliūtės mėlynuosius paveiks
lus. Spintelę ji uždažė lygiai 
mėlynai, dar pridėjo du raudo
nus akcentus - obuoliukus. 

- Juk šuolis iš savęs gali 
būti sąmoningas ir nesąmo
ningas. Parodos autoriai 
dažniausiai pasirinko są
moningą žongliravimo kelią. 
Gal dėl to, kad pačiam šuo
liui reikia pasirengti ka ip 
iššūkiui.. . 

- Man atrodo abu variantai -
- ir intuityvusis, ir racionalusis 
- yra vienodai vertingi ir be 
vieno ar kito menas labai nus
kurstų. Jeigu kuriam meninin
kui atėjo išganinga mintis, su
sidūrus su vienokiu ar kitokiu 
atveju savo gyvenime, ir jis su
geba kitaip pažvelgti į siūlomą 
temą, tai dar įdomiau. Tačiau 
šiais laikais autorystė yra labai 
sąlygiškas dalykas. Jei, tarkim, 
Sherrie Levine gali paimti ir 
nufotografuoti kito menininko 
fotografijas ir pasirašyti Sher
rie Levine, tai vadinasi auto
rystė privesta iki krizinio taš
ko. Man įdomu, kaip vis dėlto 
menininkai dar sugeba žaisti 
tame lauke, padaryti tokių ne
tikėtų dalykų. O kvietimas ra
cionaliam šuoliui provokavo 
ieškoti ginčo ar dialogo partne
rio. Man atrodo, ypač pavyko 
Vilmantui Marcinkevičiui pasi
rinkusiam stambiaformį italų 
tapytoją Botero. Vilmantui 
buvo labai naudinga trumpam 
išeiti iš savo „laukinės" ekspre
sijos. Jis nutapė truputį dailes
nę, apvalesnę lietuvaitę. Ir kar
tu su menininko identitetu 
„apžaidė" dar ir tautinį identi-

NACIONALINĖS 
•YRŲ PREMIJOS 

Lietuvos nacionalinis kultūros Ir m«no premijos teikiamos nuo 
1989 metų. 

1989, 1991, 1992, 1994, 1995, 2002 premija nepaskirto 

ne vienai menininkei. 
1990, r-»93, 1996, 1998, 2001, 2003 premija paskirta 

viena t menininkei. 

Neįtikėtinas stebuklas Įvyko 2000-aisiais: premija paskirta net 

trims menininkėms (turbūt ikvep* trys tūkstantmečio nuliai). 

Per 16 metu pagerbtos tik trys dailininkes: 

keramike, tapytoja ir scenografe. 

1* viso apdovanoti 1 2 7 menininkai: 1 1 0 vyrų ir 1 7 moterų: 

Moterys, Jei norite gauti nac. premiją, stenkitės, 

kati jusu, « n « bOtu malonus akiai. 

LIETUVOS MENAS - VYRŲ REIKALAS ! 
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Eimanto I.udavičiaus ir Jūratės Širvytes darbas „Elenos pagrobimas" 

Patricija Jurkštaitytė. „Pagal M. K. Čiurlionį I. n . UI. I V . 

Saul ius Vait iekūnas. „Žinia" Anonimines grupuotes Cooltūristes darbas „Nac. vyrų premijos" 

tetą. Tai irgi įdomus dalykas. 
Ar dar galime lietuvių meni
ninkus vaidinti lietuvių meni
ninkais, ar jų darbai yra lietu
viški? Ar tas tautiškumas yra 
tik tai, kad toji Vilmanto nu
piešta rubuilė laiko trispalvę 
vėliavėlę? Ir kodėl darbas pava
dintas Nepriklausomybės die
na? Tiesiog todėl, kad Vilman
tas jį pabaigė per Kovo 11-ąją, 
kai patriotinės nuotaikos tvyro
jo ore. Tokie atsirandantys dau
gialypiai žaidimai yra įdomūs. 

- Ar n e per sunku meni
n inkui įvykdyti pasiūlytą 
l iteratūrinę t e m ą ? Juo l ab , 
kad p a t e i k e i tam t i k r u su
gestijų ir nuorodų. 

- Aš kaip tik nesistengiau 
apibrėžti nei laiko, nei erdvės 
ribų, neriboti pasirinkimo. Žai
dimas ir buvo transformacijos 
skatinimas, nors dalyvaujantys 
menininkai yra produktyvūs ir 
gana besikeičiantys. Bet yra 
daug vyresnės kartos meni
ninkų, kurių stilius susiforma
vo jau senų senovėje ir jie ketu
riasdešimt metų tapo nedideles 
ankstesnių darbų variacijas, iš 
esmės nesikeisdami. Tad kaip 
menininkui pajusti, kada jau 
pradeda kartotis? Šiuo atveju 
tai buvo ne bandymas grūsti į 
svetimą rėmą, bet pasiūlymas 
keistis. 

O parodos tema labiau susiju
si ne su l i teratūra, bet su ti
kėjimu plačiausia prasme. Buvęs 
kard. J. Ratzinger apibūdino 
tikėjimo aktą kaip šuolį virš be
dugnės. Tikėjimas nėra savai
me duotas dalykas - kad aš ti
kiu visą gyvenimą, ir man ne
kyla jokių abejonių. O juk abe
jonių kyla visiems ir visada. Ir 
būtų keista, jeigu jų nekiltų. 
Kiekvieną kartą šoki virš tos 
bedugnės, tikėdamasis, kad 
kažkur gali nušokti. Tiesiog da
rai tai, nes tau atrodo prasmin
ga, nors ir neturėdamas jokių 
materialių įrodymų. Bet jeigu 
tavo abejonės, tavo meno idėjos 
neaiškiai išsikristalizavę, tai tu 
jas dar labiau užaštrini, pasta
tai į kritinę ribą. Todėl ir no
rėjau kažkokios cheminės reak
cijos. 

- O ką tartum apie paro
dos dalyviu darbu socialinį 
k o m p o n e n t ą , kuris nors ir 
n e d o m i n a v o , bet aktyviai 
krito į ak i s . Turiu omenyje 
Cool tūr i sč ių darbą, „Nac. 
vyru premi jos" , Eglę Kuckai-
tę ir jos „Valdovu rūmų 
planą". Taip pat Eimantą 
Ludavič ių su Jūrate Ši rvyte , 
k u r i e į r e n g ė drabužių pa r 
d u o t u v ę , pers ikval i f ikavo, 
„šoktelėjo" į p r e k y b i n i n k u s . 

- Ludavičius su Širvyte gal 
labiausiai iššoko galerijos kon
tekste, nes daug kas galerijai 
prikiša tam tikrą komerciš
kumą. Tačiau toks yra galerijų 
kelias užsidirbti ir kažkaip at
siteisti su menininkais, žino
ma, jeigu pavyksta parduoti 
darbų. Todėl galerija negali 
kaip kokia biudžetinė įstaiga 
mokėti menininkams honorarų. 
Tą galerijos komerciškumo as
pektą Ludavičius su Širvyte ir 
išnaudojo. Bet žvelgdami pla
čiau, regime, kad dėvėti dra
bužiai daugybę kartų buvo vi
sur naudoti - Deimantas Nar
kevičius iš jų buvo padaręs fut
bolo kamuolį. Tais drabužiais 
buvo apjuostos namo priešais 
prezidentūrą kolonos (Paul Rot-
gers). Tad dėvėti drabužiai jau 
yra vos ne atskiras žanras. Tu 
gali su jais daryti ką tinkamas. 
Bet galerijos kontekste judviejų 
darbas atrodė labiausiai erdviš-
kai transformuojantis dalykas. 
O ar socialiai jis buvo labiausiai 
triumfuojantis, tai abejoju. 
Socialesni darbai buvo jau mi
nėtas Eglės Kuckaitės „Valdovų 
rūmų II aukšto planas" ar Pa
tricijus Jurkštaitytės „Pagal M. 
K. Čiurlionį I, II, III, I V Šie 
darbai net buvo angažuotesni 
politiškai. Radikalesnis pa
reiškimas - Čiurlionį nutapyti 
su kosmetine kauke arba ant 
degtukų dėžutės. Patricija jį pa
vaizdavo kaip prekinį ženklą, 
stengiantis išnaudoti ir pritai
kyti vartotojų visuomenei. Tai 
irgi tam tikra diskusija. 

- Prašau pasakyti, kurie 
parodos darbai Tau, Laima, 
pačiai, kaip ž iūrovei , y r a 
įdomesni ar netikėtesni? 

- Į visus darbus stengiausi 
įsijausti. Man visada įdomu, 
kad žmonės geba taip drąsiai 
eiti iš to, ką jie yra darę. Ir tai 
nepriklauso nei nuo amžiaus, 
nei nuo lyties. Pavyzdžiui, Ma
rija Teresė Rožanskaitė labai 
savitai perteikė Rembrandt 
„Sūnaus paklydėlio sugrįžimo" 
motyvą. Išlaikydama paveikslo 
kompoziciją, bet darydama duk
rą paklydėlę, vietoj galingos 
tėvo figūros pasiūlė šešėlį. Va
dinasi, tą tėvo galią reprezen
tuoja ne kažkas konkretaus, o 
jau visiškas abstraktus, efeme
riškas dalykas. Tai man pasi
rodė stipru. 

Taip pat įdomu, kad atsirado 
visiškai anoniminė merginų 
grupuotė „Cooltūristes" (pagal 
„Guerrilla Girls"), kuri sugalvo
jo pasižiūrėti, kas vyksta Lietu
vos kultūroje. Tai, kad Lietu
voje atsiranda aktyvistinis me
nas, yra naujas dalykas. Ir kad 
aktyvistinis menas startuoja ne 
Šiuolaikinio meno centre, o 
Vartų galerijoje savotiškai rodo, 
kad ryškios ribos, kas yra al
ternatyvus, kas yra oficialus, 
kas yra galerinis menas, kas 
yra ŠMC projektinis menas, yra 
gana nusitrynusios. Šis konkre
tus „Cooltūrisčių" projektas ga
na aštrus ir skvarbus savo min
timi. Nes paprasčiausia skaičių 
kalba parodoma, kad iš 127 Lie
tuvos nacionalinių meno pre
mijų, įteiktų nuo 1989 metų, 17 
gavo menininkės moterys, o 110 
premijų - vyrai. Kuomet žiūri 
premijas gavusiųjų sąrašus, 
jokių klausimų nekyla. Bet kai 
parašomi pliki skaičiai, tai vis 
dėlto klausimų atsiranda. Gal
būt iš tikrųjų Lietuvoje dabar 
yra daugiau talentingų vyrų, 
turinčių daugiau laiko ir suge
bančių geriau save išreikšti. 
Bet ar ši proporcija yra tokia 
ryškiai neadekvati, tai labai 
smarkiai abejotina. Todėl tokie 
aktyvistiniai darbai, kaip ir 
„Guerrilla Girls" plakatai ir 
meninės akcijos, skatina at
kreipti dėmesį į kai kuriuos 
dalykus ir pamąstyti. Nes mū
sų meno pasaulyje diskursinių 
kurinių mažoka. 
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Lietuvos ir Amerikos lietuviai gydytojai bendradarbiaus 
VITALIJA PULOKIENE 

Istorinis suvažiavimas 

Amerikos lietuvių gydytojų 
sąjunga šiemet organizavo meti
nį suvažiavimą. Kaip sakė vie
nas iš ALGS vadovų - neeilinį 
istorinį! 

Kuo gi j is ypatingas? Pa
klausėme Amerikos lietuvių gy
dytojų sąjungos (ALGS) pirmi
ninko dr. Arvydo Vanaguno. 

- Šis suvažiavimas - naujas 
žingsnis tarpusavio bendradar
biavimo link. Norėtumėme da
lintis žiniomis, medicinos moks
lo pasiekimais ir naujovėmis 
tarpusavyje. 

- Kaip tai įmanoma padary
ti? 

- Pirmiausia keičiantis in
formacija medicininiuose žurna
luose. Lietuvos medikai leidžia 
dvisavaitinį Lietuvos gydytojų 
informacinį laikraštį Gydytojų 
žinios, daugiau skirtą infor-

iYDYTOJŲJI 
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muoti gydytojus, bei išsamų 
medicinos žurnalą Medicina, 
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kur spausdinami apžvalginiai 
straipsniai, klinikiniai tyrimai, 
eksperimentiniai tyrimai, medi
cinos istorija ir raida bei meto
dinės rekomendacijos. Mes, Ame
rikos lietuviai gydytojai, taip 

MEDICINA 
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pat leidžiame žurnalą Medicina. 
Bendradarbiaujant redakci
niams kolektyvams, galime kastis 
informacija ir žiniomis. 

- Ar tam tikslui pasikvie
tėte LGS pirmininką dr. Liu
taurą Labanauską ir dr. Loretą 
Leščinskienę? 

- Mūsų tikslas plačiau su
pažindinti Amerikoje praktikuo
jančius gydytojus su Lietuvos 
gydytojų darbo ir gyvenimo 
aktualijom. Norėjome daugiau 
išgirsti apie Lietuvos gydytojų 
sąjungos veiklą po organizacijos 
atkūrimo 1989 metais Žinoma, 
dabart inės medikų problemos 
mums irgi labai svarbios. Jos 
yra ne tik Lietuvos parlamen

tarų ar Vyriausybės, bet viso 
pasaulio akiratyje. 

LGS prezidento 
L. Labanausko komentaras 

Tęsiant šią temą, teko pa
klausti paties dr. Liutauro La
banausko nuomonės apie padėtį 
medicinos darbuotojų tarpe. 

- Gerbiamas daktare, kas 
vis dėlto vyksta šiuo metu Lie
tuvoje? 

- Pastarųjų metų įvykiai, 
susiję su šalies gydytojų kova už 
socialines garantijas - atlygini
mų padidinimą ir visos svei
katos apsaugos finansinės padė
ties pagerinimą. Medikų padėtis 
šalyje neatitinka Konstitucijos 
48 straipsnio, kuris skelbia, kad 
turi būti teisingas apmokėjimas 
už sunkų ir atsakingą darbą. Jei 
palygintumėme teisminių ieš
kinių, kuriuos pacientai kelia 
savo gydytojams, išsigąstumė-
me: per pastaruosius kelis me
tus skaičius padidėjo dešimtį 
kartų! Teko daryti išvadas. 

- Kokie konkretūs reikala
vimai? 

- Pagrindinis medikų reika
lavimas - pakelti atlyginimus 
50 procentų. Jeigu atlyginimai 
nuo gegužės mėnesio 1 d. nebus 
pakelti, gegužės 17 d. įvyks vi
suotinis medicinos darbuotojų 
streikas. 

Autorės pastaba: 
Gydytojų žiniose rašoma: 

„Lietuvos gydytojų sąjunga ir 
Lietuvos sveikatos apsaugos 
darbuotojų profesinė sąjunga 
išnaudojo visas kolektyvinių 
ginčų taikinimo procedūras (iš
kėlė reikalavimus, kreipėsi į 
Sveikatos apsaugos ministeriją 
su prašymu sudaryti taikinimo 
komisiją), tačiau visos profe
sinių sąjungų pastangos iš
spręsti ginčą taikiai buvo igno
ruojamos. Todėl, galima teigti, 
jog kolektyvinis ginčas nebuvo 
išspręstas ir atsirado teisinis 
pagrindas skelbti streiką sie
kiant darbo užmokesčio padidi
nimo sveikatos priežiūros įstai
gų darbuotojams". 

- Ar nenukentės nuo to ligo
niai? 

- Pirmiausia, jeigu streikas 
bus, jo apimtį nustatys vadi
namoji trišalė taryba. Ji yra 
sudaryta iš Vyriausybės, LGS 
ir LSADP. kurios nustatys, ko
kia pagalba bus teikiama. Lie-

nimacijos, ekstrinės pagalbos 
skyriai. Tačiau bus mažinamos 
planinės pagalbos apimtys. T.y. 
tos planinės operacijos, kurios 
nesudaro grėsmės gyvybei, svei
katai, kurias įstatymai leidžia 
atidėti tol, kol vyksta akcija. 

- Ar visi medicinos darbuo
tojai vieningai pritarė streikui? 

- Su Lietuvos gydytojų 
sąjunga solidari yra Lietuvos 
sveikatos apsaugos darbuotojų 
profesinė sąjunga. Kreipimesi 
pasirašė net 22 organizacijos, 
apimančios ne tik gydytojus, bet 
ir seseles, priežiūros darbuoto
jus, bei aptarnaujantį persona
lą. Taip pat smulkesnės specia
lybinės draugijos (chirurgų, pe
diatrų ir t.t.) 

- Kokios Jūsų prognozės: 
kiek ilgai gali užtrukti streikas, 
o gal Sveikatos apsaugos minis
terija suras lėšų? 

- Balandžio 2 d. buvo pas
kutinis mūsų dviejų sąjungų 
posėdis, kur nuspręs ta taip: 
streikas prasidės ir tęsis tol, kol 
bus patenkinti reikalavimai. 

- Lietuvos spaudoje teko 
skaityti, kad kelios privačios 
klinikos žada dirbti visu greičiu. 

- Tai dezinformacija. Na, o 
jei taip atsitiktų, mes skelbtu
mėme juos streiklaužiais. Strei
kas yra visuotinis, todėl, visame 
pasaulyje yra tokia taisyklė, jei 
Vyriausybė nesusi tvarko su 
kažkokia socialine grupe, šiuo 
atveju medikais, tai sprendžia
mas klausimas, ar tokia Vy
riausybė gali valdyti šalį. 

- Kodėl, Gerbiamas dak
tare, skiriasi „Sodros" pateikia
mi duomenys apie darbo užmo
kestį, nuo pačių medikų patei
kiamų skaičių? 

- Tai dar vienas „triukas". 
Viename laikraštyje buvo iš
spausdintas A. Brazausko pasi
sakymas šiuo klausimu, tačiau, 
prieš dvi dienas Valstybės žinio
se buvo spausdinama paties prem
jero ataskaita apie 2004 metus, 
kur aiškiai nurodyti vidurkiai, 
apie kuriuos mes šnekam. Nors 
straipsnyje matome, kad prem
jeras nurodo vidurkius dides
nius, neatitinkančius realybės, 
taip pastatydamas į keblią pa
dėtį daugybę žmonių. 

Suvažiavimo 
organizatoriai 

Grįžkime prie suvažiavimo. 
Pobūvio organizacinis komi

tetas dėjo tikrai daug pastangų, 

Lietuvos gydytojų sąjunga 
Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga 

REIKALAVIMAS 
Dėl sveikatos priežiūros finansavimo 

ir sveikatos priežiūros darbuotojų 
atlyginimo padidinimo 

2005 m balandžio 2 d 

2005 m sausio 27 d Lietuvos gydytojų sąjungos ir Lietuvos svei
katos apsaugos darbuotojų profesines sąjungos įskelti reikalavimai pa
tenkinti tik is dalės LR Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta dar
bo grupe padare išvadas ir tetke Vyriausybei siūlymus de' mūsų įs
keltų reikalavimų Surastas kompromisas del 1. 2 ir 4 punktų, tačiau 
svarbiausio 3-ojo punkto reikalavimų išspręsti nepavyko, todėl tiks-
mga ir toliau kelti si svarbų reikalavimą dei darbo užmokesčio didi

nimo. 
Darbo užmokesti kelti pagal pateiktį grafika. 
1 2005 m darbo užmokesti asmens sveikatos priežiūros darbuo

tojams pafelti 50%. tai leistų pasiekti šalies darbo užmokesčio vi
durki, t y papildomai skirti 100 mln Lt pne jau numatytų PSDf biu
džete 167 mln. Lt. 

2 2006 m darbo užmokesti asmens sveikatos priežiūros darbuo
tojams pakelti 30% ir papildomai skirti 154 mln Lt prie jau numaty
tų PSDF biudžete 200 mln Lt 

Medikų organizacijos prašo skubiai nagrinėti pateiktus reikalavi
mus, kadangi 2005 m balandžio 2 d Lietuvos gydytojų sąjunga ir 
Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesine sąjunga prieme 
sprendimą del visuotinio sveikatos priežiūros darbuotojų streiko skel
bimo Lietuvos jstatymų nustatyta tvarka 

Lietuvos sveikatos apsaugos 
darbuotojų profesines 
sąjungos pirmininkė 

Lietuvos gydytojų 
sąjungos prezidentas 

Aldona Baublyte 

lutauras Labanauskas 

timais, atvykimu, planavo jiems 
apžvalgines keliones po Čikagą, 
paaukojo daug laiko ir pastan
gų, kad svečiai jaustųsi laukia
mi ir puikiai praleistų laiką. Dr. 
Daina Variakojis pasirūpino 
renginio vieta (suvažiavimas 
vyko Willowbrook Ballroom, 
Willow Springs priemiestyje, 
IL). Dr. Paulius Slavėnas rūpi
nosi reklama ir visų dalyvių pa
kvietimu (šiais metais dalyvavo 
rekordinis gydytojų skaičius). 
Skirmantė Miglinienė ir prof. 
Jonas Račkauskas (LTSC) 
suteikė daug pagalbos, organi
zuojant svečių priėmimą Wil-
lovvbrook. Dr. Tomas Macke
vičius pasirūpino muzika ir pa
dėjo kompiuterinės informacijos 
srityje. Dr. Elona Ščiupokienė 
suprojektavo ir pasirūpino 
ALGS ženklelių gamyba. Kaip 
sakė viena iš organizacinio 
komiteto narių, dr. Rasa Kaz
lauskaitė: „ Pavykęs renginys -
tai kolektyvinės organizacijos 
paseka". 

ALGS-nori 
bendradarbiauti 

Dr. Rasa Kazlauskaitė taip 
pat papasakojo apie Amerikos 
lietuvių gydytojų sąjungos 
(ALGS) tikslus, planuojant šį 
suvažiavimą. 

- Gerbiama Rasa, kokie yra 
ALGS ir LGS bendri tikslai? 

tuvos įstatymai draudžia ne
teikti būtinosios ir pirmosios pa
galbos, tai reiškia, kad turės 
dirbti priėmimo kambariai, rea-

bei paruošiamojo darbo Dr. Re
nata Staniškienė buvo šio 
renginio mecenatė. Dr. Sigita 
Plioplienė rūpinosi svečių pakvie-

Dr. Rasa Kazlauskaitė pristato 
prelegentus. 

- ALGS ir LGS organizaci
jos skiriasi, skiriasi taip pat ir 
tikslai. Mūsų (ALGS) tikslas -
kolegų bendradarbiavimas, kei
timasis informacija. JAV visi 
gydytojai dalyvauja profesinėse 
organizacijose, kurios veikia 
kaip politinės jėgos, profesinio 
tobulinimosi organizacijos. Tai
gi, LGS Lietuvoje yra politi
nė—profesinė organizacija. Mes 
norėtumėme, kad kolegos JAV 
sužinotų apie LGS, gal net no
rėtų tapti LGS nariais. Tai būtų 
naudinga profesiniam bendra
darbiavimui ir medicinos moks
lui. 

- Ar ALGS pritaria LGS 
planuojamam medicinos dar
buotojų streikui? 

- ALGS neturi politinės po
zicijos Lietuvos gydytojų streiko 
klausimu. JAV gydytojai neturi 
teisės streikuoti - privati sis
tema veikia rinkos dėsniais. 
Netgi Cook County ligoninėje, 
kurioje dirbu yra daugiau socia
linės medicinos sistema, kur 
gydytojai yra darbuotojai, o ne 
verslininkai. Taigi, čia nebuvo 
leista suformuoti profsąjungos, 
tai reiškia, kad Cook County 
ligoninėje visi, nuo šlavėjo iki 
seselės, turi savo profesines są
jungas ir gali streikuoti, o gydy
tojai - ne. Gydytojų streiko kon
cepcija Amerikos gydytojams 
nėra pažįstamas reikalas. Aš 
manau, kad dauguma ALGS 
narių pritaria, jog sveikatos 
apsaugos aptarnavimas Lietu
voje turi keistis, konstruktyvių 
pokyčių reikia. Man asmeniškai 

Gydytojų suvažiavimo dalyviai. Iš kaires: ALGS prezidentas dr. Arvydas Vanagūnas, reumatologas iš Madison, 
WI, dr. Jonas Juozevičius, dr. Loreta Leščinskiene, dr. Sigita Plioplienė ir LGS prezidentas dr. Liutauras 
Labanauskas. 

labai rūpi, kaip gydysis Lietu
voje nepasiturintys žmonės. 
Sergant labai sunku būti pasi
turinčiu. Be to, sveikatos gydy
mas daug kainuoja. Mano nuo
mone - prie derybų stalo turi 
būti trikampis: gydytojai ir me
dicinos darbuotojai, Vyriausybė 
bei ligonių teisių gynimo aso
ciacija. Kol kas ligonių teisių 
Lietuvoje dar niekas negina, o 
tokia asociacija neegzistuoja. 

- Kokiu būdu vyks informa
cijos kaita ir bendradarbiavi
mas? 

- Šis istorinis susitikimas 
padės susipažinti organizaci
joms tarpusavyje. ALGS savo tink-
lalapio svetainėje pateiks nuo
rodas į Lietuvos gydytojų sąjun
gos tinklalapį. LGS prezidentas 
dr. Liutauras Labanauskas mi
nėjo, jog aptars lietuvių gydyto
jų užsienyje narystės LGS sąly
gas. Tą informaciją atsiųs 
mums ir mes informuosime savo 
narius, kaip jie galėtų tapti LGS 
nariais . Planuojamas bendra
darbiavimas spaudoje. O ateity
je, manau, bus dar daugiau min
čių - priklausys nuo ALGS 
narių susidomėjimo. 

ALGS suvažiavime matėme ir buv. lietuvių fondo Tarybos pirmininką-
dr. Antaną Razmą. Visos nuotraukos Vitalijos Pulokienės. 

Suvažiavimo prelegentai 

Medicinos darbuotojai, dir
bantys Amerikoje, o taip pat 
nemaža dalis atvykusių iš Lie
tuvos medikų, rinkosi į pobūvį. 
5 v.p.p vyko registracija, paben
dravimas prie kokteilių, bei 
proga susipažinti su atvykusiais 
iš Lietuvos svečiais. 

Programą pradėjo Amerikos 
lietuvių gydytojų sąjungos 
prezidentas prof. Arvydas 
Vanagūnas. Dr. Rasa Kazlaus
kai tė pristatė prelegentus ir 
pasiūlė visiems norintiems pa
sisakyti Nuomonių ir atsilie
pimų knygoje. 

Pirmoji suvažiavimo dalis 
vadinosi „Medicinos pulsas". 
Prelegentai - dr. Mindaugas 
Vygantas, dr. Edis Razma, dr. 
Rimas Gilvydis bei dr. Vytas 
Saulis - skaitė pranešimus, 
labai vaizdžiai juos papildydami 
skaidrėmis. 

Dr. Mindaugo Vyganto pra
nešimo tema: „Senatvinė gelto
nosios dėmės degeneracija ir 
pirmieji kliniškai efektyvus Pe-
gaptonib/Macugen gydymo 
budai". 

Dr. Rimas Gilvydis pasakojo 
apie naujus pasiekimus neuro-
radiologijoje bei „Hyperacuta 
Stroke" 

Dr. Edis Razma - pulmo
nologijos specialistas, dėstė apie 
anemiją bei jos gydymo būdą -
eretrocitų transfuziją. Šią ligą 
galima nustatyti pagal hemoglo
bino kiekį kraujuje. Dr. E. Raz 
ma išsamiai paaiškino, kokie 
šiuo metu tyrimai yra atlieka 
mi. nustatant, ar transfuzijos 

padeda pacientams; koks ane
mijos lygis reikalauja transfuzi
jos; ar tai kenksminga žmogaus 
sveikatai; kokios dabart inės 
taisyklės, nurodančios transfu
zijos naudojimą asmens gy
dyme. 

Prelegentas dr. Vytas Sau
lis, dirbantis Hinsdale ligoninė
je, pasakojo apie naujų „skene
rių" erą. Tai nauji „skeneriai", 
kurie padaro nepaprastai tobu
las nuotraukas, padedančias 
kardiologijoje. 

Po pranešimų prelegentai 
atsakė į daugybę iškilusių klau
simų. 

Antroji suvažiavimo dalis — 
prelegentų iš Lietuvos išsamus 
pasakojimas tema: „Lietuvos 
gydytojų sąjungos veikla po 
organizacijos atkūrimo 1939 
metais". Pranešimą skaitė 
prelegentai dr. Liutauras 
Labanauskas ir dr. Loreta 
Leščinskienė. 

Trumpa LGS istorija 

Po Pirmojo pasaulinio karo 
Nepriklausomoje Lietuvoje Svei
katos departamente buvo įre
gistruoti tik 148 laisvai prak
tikuojantys ir 68 karo gydytojai. 
Kartu į Lietuvą iš įvairių Ru
sijos bei užsienio valstybių sku
bėjo lietuviai gydytojai, nega
lėję dėl vienų ar kitų priežasčių 
darbuotis savo tėvynėje. Medi
kai įsitraukė į aktualių svei 
katos apsaugos problemų spren
dimą bei savo profesinių reikalų 
tvarkymą. Tačiau, norint ką 
nors organizuoti, pirmiausia 
reikėjo susiburti ir šį susi
būrimą teisiškai įteisinti. 1919 
m. gegužes 2 d. įsikūrė Kauno 
medicinos draugija (KMD), 
suvaidinusi lemiamą vaidmenį, 
organizuojant Ankštųjų kursu 
medicinos skyrių, įsteigiant ir 
leidžiant mokslinj medicinos 
žurnalą Medicina, rengiant Lie 
tuvos gydytojų suvažiavimus, 
įkuriant Lietuvos gydytoju 

sąjungą. KMD įsteigimo inicia
toriai buvo gydytojai Motiejus 
Nasvytis ir Juozas Žemgulys. 
Kauno medikų pavyzdžiu netru
kus pasekė ir kitų Lietuvos 
miestų gydytojai, buvo įkurtos 
Kėdainių, Panevėžio, Šiaul ių 
bei Ukmergės gydytojų draugi
jos. 1939 m. LX Lietuvos gydyto
jų draugijų sąjungos ats tovų 
suvažiavime dalyvavo ne t 11 
draugijų iš įvairių Lietuvos 
miestų. 

Pirmasis Lietuvos gydytojų 
suvažiavimas įvyko 1927 m. 
rugsėjo 29 d. Kauno ro tušės 
salėje. J a m e dalyvavo 201 gydy
tojas. 30 proc. suvažiavimo 
dalyvių buvo KMD nariai , jie ir 
davė suvažiavimui pagrindinę 
kryptį bei perskaitė absoliučią 
pranešimų daugumą. 

Baigęs pasakojimą dr. 
Liutauras Labanauskas ta ip pat 
mielai a tsakė į klausimus apie 
Lietuvos gydytojų padėtį, darbo 
uždarbį, minėjo skaičius ir fak
tus . Vienas labiausiai domi
nusių klausimų, kuriuos uždavė 
jauni gydytojai, matyt, neseniai 
atvykę iš Lietuvos - gydytojų 
emigracija Prelegentas pasako
jo, kad iš tiesų didelė dalis bai
gusių studentų stengiasi išva
žiuoti praktikuoti į ki tas val
stybes Europoje ir Ameriką. Ar 
jie sugrįžta? Gydytojas a tsakė 
t rumpai : neteko girdėti tokių 
atvejų' Tačiau svarbiausia, kad 
išvyksta 10-15 metų darbo 
stažą tur in tys gydytojai Tai . 
prelegento nuomone, jau proble
ma. Kiek suglumę ir ' abai 
nus tebę . Amerikos i: 
bandė suvokti, kaip gyd> I 
gali uždirbti vidutiškai 40' 
per mėnesį. Tai atrodė nerealu. 
Būtent todėl Lietuvos medikai 
ir stengiasi atkreipti j save de 
ramą dėmesį M it paj 
žmonėms ir M - bran 
šias tu r t a s ' 

i 
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Paminėtas rašytojos šimtmetis 
PRANAS VISVYDAS 
Petronėlė Orintaitė (1905-

1999) Los Angeles mieste iš
gyveno 40 metų. Avenel gat
vėje, netoli nuo B. Brazdžionio 
India gatvės. Ne prabangiame, 
bet tapybiškame Silver Lake ra
jone. Aplinkui kalvų, pašlaičių, 
augmenijos vaizdai džiugina 
žvilgsnį. Pėstute pasiekiama 
Šv. Kazimiero bažnyčia ir įvai
rios parduotuvės. 

Balandžio 10 d., sekmadienį, 
popiet, parapijos salėje įvyko 
rašytojos šimtmečio minėjimas. 
Gimė Liepalotų kaime, Šakių 
apskrityje. Mirė Los Angeles. 
Palaidota Kudirkos Naumies
tyje. Pastaruoju laiku Lietuvoje 
pagyvėjo susidomėjimas jos 
raštais, itin beletristinėm apy
braižom apie Salomėją Nėrį 
knygose Ką laumės lėmė ir Lie
palotų medynuose. Abi jas gi 
jungė glaudi pažintis, studijos 
Kauno universitete, mokytoja
vimas, pasišventimas litera
tūrai . 

Kartais pati minėjimo sanda
ra suteikia žodiniam turiniui 
pagrindinį voltažą. Ginkdie ne
sakau, kad Orintaitės kūrybos 
tekstai savyje neturi pakanka
mi energijos. Turi - kad ir jos 
širdimi rašyta romantiška lyri
ka. O prozoje - judrus ir links
mas pirmosios nepriklausomy
bės laikotarpio Lietuvos žmo
nių pavaizdavimas. Čia lietu
vių kalba švyti sintaksės sklan
dumu ir daugybe retų, taiklių 
žodžių. Gyvastinga rašytoja. 

Tie privalumai yra duona 
minėjimo skaitovams. Tačiau 
auditorijai, su įvairiomis gir
dėjimo galimybėmis, reikia ir 
reginio. Bent minimalaus teat
ro. Reikia gerokai dekonstruoti 
tai, ką mes nuolat kartojame 
scenoje - prie mikrofono, o kar
tais ir be jo, išėję monotoniškai 

Rašytoja Petronėlė Orintaitė. 

skaitome. O būna, kad gale 
salės nieko negirdi. 

Šį sykį to nebuvo. Rengėjai -
ART ir Janutų šeima - iš pa
grindų pakeitė renginio for
matą. Kazys Januta-Orintaitės 
vyras, o ART, spėju, yra Aman-
do Ragausko teatras. Taigi, da
lykas tapo teatralizuotas. Eiga 
nuo scenos nukelta į salės vi
durį. Ant pakylos - staliukas su 
rašomąja mašinėle. Prie jos sė
dėjo Veronika Ragauskienė. 
Priekyje suolas. Aplinkui sė
dintys ar stovintys skaitovai, 
laukiantys savo eilės. Žinoma, 
statiškas vaizdas. Čia pat klau
sytojų eilės. Jų ir atlikėjų artu
mas tiesiog sujungė visus į 

vieną kamerinį literatūros iš
gyvenimą. 

Už pakylos nuo lubų karojo 
keliaspalvės skraistės. Šalia jų 
milžiniškas jaunos, gražios ra
šytojos portretas. Dailininko Si
gito Šniro sumanymas. Pra
džioje ant sienos buvo rodomas 
padidintas video — senatvėje 
nuostabiai žvali rašytoja zana-
vykiškai pasakoja, labai skubė
dama. Kai ką supratau, kai ko 
ne. Po to, berods, birbynės me
lodijai tylenant, suėję susidėstė 
skaitovai - tie patys, kurie per
nai La Crescenta mieste, CA, 
tauriai paminėjo Salomėjos 
Nėries gimimo šimtmetį. 

Kazio Janutos dėka, apsirū

pinę P. Orinta i tės knygomis, 
visi buvo t inkamai pasiruošę. 
Pasivaduodamas programos la
pu, vardinu pavardes ir skaito
mus tekstus. P i rmiausia Aman-
das Ragauskas t rumpai ap
žvelgė Petronėlės Orintaitės 
gyvenimą ir kūrybą. Tada ei
lėraščius iš r inkinio Pro mė
lyną skliautą paskai tė Edita 
Kliučinskaitė ir Laima Gajaus-
kienė. Skir t ingas balsų skardu-
mas ir skirt ingas įsijautimas. 
Edita - aktorė. Laima - „Retro* 
šokėja. 

Orintai tės vėlyviausių dieno
raščių skai tymas pat ikėtas prie 
mašinėlės sėdėjusiai Veronikai 
Ragauskienei. J i yra patyrusi 
LA dramos sambūrio aktorė, 
tad pageidavau st ipresnės raiš
kos. Esu skaitęs Orintai tės tik 
tai , kas buvo išleista išeivijoje. 
Dabar, išklausęs aktorės Dai
vos Kamarauskai tės vaizdžiai 
interpretuojamų iš t raukų iš ro
manų Paslėpta žaizda ir Dau-
biškės inteligentai, bandysiu ir 
su tomis knygomis susipažinti . 
Tolygiai išraiškiai nuskambėjo 
ir Haroldo Mockaus skaitomi 
rašytojos vaikystės prisimini
mai. 

Auditorija viską priėmė su 
pasi tenkinimu. Plojo kuo šil
čiausiai. Pabaigoje mielai iš
klausė veterano režisierius Pet
ro Maželio pasakojimo, kaip jis 
Clevelande pas ta tė Balės Vo
veraitės (Orintaitės) pjesę „Žir-
gonė ir Gailė" ir ka ip ja ža
vėjosi vaikai. Taip pa t senjoro 
lazdele prie pakylos priėjo Ka
zys J a n u t a . Sujaudintas mi
nėjimo sėkmės, dėkojo taip ori
ginaliai renginį surežisavusiam 
A. Ragauskui ir „Retro" grupės 
skaitovams. j 

Į minėjimą iš San Francisko 
su visa šeima buvo atvykęs P. 
Orintaitės sūnus inžinierius 
Donatas J anu t a . 

Dangiškos spalvos Amerikos 
MONIKA BONČKUTĖ 

Įėjus pro pagrindines Art 
Institute of Chicago duris, pa
sukau į blausiai apšviestą kori
dorių žemutiniame aukšte. Ja
me aplinkui buvo išdėstyti 
įvairiausi karo įrankiai - šau
tuvai, pistoletai, senovinės tim
pos, kardai, ietys, viduramžių 
šarvai. Gūdi kelionė. Šiurpi 
žmonijos kraujo liejimo istorija. 
Bet, slenkant koridoriumi gilyn 
pamažėle iš tolo ėmė sklisti 
mėlyna šviesa. Sodri dangiška 
šviesa, krentanti pro Mare Cha-
gall „Amerikos langus" („Ame
rican Windows"). 

Gimęs Baltarusijoje, tuome
tinės Rusų imperijos Vakari
niame pakraštyje, žydų kilmės 
dailininkas Mare Chagall iš 
gimtojo Vitebsko išvyko stu

dijuoti į Sankt Peterburgą, o 
vėliau į Paryžių. Ten jis sutiko 
savo būsimuosius bendramin
čius avangardo poetus Blaise 
Cendrars, Max Jacob, ir Guil-
laume Apollinaire, taip pat 
tuomet jaunus dailininkus, vė
liau tapusius žymiais: ekspre
sionistą Chaim Soutine, ab-
strakcionistą Robert Delaunay, 
ir kubistus Albert Glerizes, 
Jean Metzinger. Fernant Le-
ger, and Andrė Lhote. Ši kompa
nija Mare Chagall stimuliavo, 
padėjo atsiskleisti jo talentui. 
Pirmieji keturi metai Pran
cūzijoje kritikų laikomi bran
džiausiais jo kūryboje. Nors 
vaikystės Vitebsko prisimini
mai Mare Chagall išliko svar
biausiu kūrybą stimuliuojančiu 
šaltiniu, ir vėliau dar šešis me
tus jis kūrė Vitebske bei Mask
voje, pirmaisiais metais Pary-

Art Institute pastatas. Chicago. Illinois. 

žiuje jis sukūrė drobes, kurios 
vėliau nulėmė tai, kokiu daili
ninku jis bus likusius 60 metų. 
Pagaliau jis buvo vienas iš ne
daugelio menininkų, dar būda
mas gyvas eksponavęs savo 
drobes Paryžiaus Louvre. Gal 
todėl daugelio mūsų atmintyje 
Mare Chagall išlikęs kaip 
prancūzų menininkas, nors jis 
gimė ir augo ne taip jau toli nuo 
Lietuvos. 

Per Antrąjį pasaulinį karą, 
gelbstintis nuo nacių persekio
jimo. Mare Chagall pasitraukė į 
New York. Čia buvo surengtos 
dvi jo didžiulės parodos - Mu-
seum of Modern Art, New York, 
ir, po kelių mėnesių, Art Insti
tute of Chicago. Amerikos kriti
kai ir kolekcionieriai turėjo 
progą iš naujo įvertinti iki tol 
Amerikoje spektiškai sutiktą jo 
kūrybą. Po karo grįžęs gyventi į 
Paryžių, Mare Chagall vėliau 
ne kartą lankėsi ir kūrė svetin
gai jį pasitikusioje Amerikoje. 

Mare Chagall fantastiškų gy
vūnų, biblinių pranašų, milži
niškų gėlių puokščių, melan
choliškų klounų, skraidančių 
mylimųjų ir ant stogo grie
žiančio smuikininko vaizdiniai 
padarė jį vienu populiariausiu 
XX amžiaus Prancūzų mokyk
los dailininku visame pasau
lyje. Sapno turinys, išreikštas 
sodriomis spalvomis ir lengvu 
tapymo stiliumi, nors ir at
spindėdamas tuometines eks
presionizmo, kubizmo ir net ab-
strakcionizmo kryptis, vis tik 
išliko nekintamai individualiu. 
Nors kritikai kartais skundėsi 
Mare Chagall kūrybos pa-

vizija 
viršūtiniškom nuotaikom, ne
vienoda kokybe ir pernelyg be
sikartojančiais motyvais, bet 
sutarė, jog geriausiuose savo 
kūriniuose j is pasiekė vaiz
dinės metaforos lygį, taip retai 
pasitaikiusį moderniame mene. 

Art Inst i tute of Chicago 1977 
metais buvo iškilmingai ati
dengtas jo, trejus metus kurtas, 
6 dalių vi t ražas „Amerikos lan
gai", skir tas 200 metų JAV 
jubiliejui. Tai buvo vienas pas
kutinių didžiųjų Mare Chagall 
darbų, kuriuo jis pagerbė Ame
riką, ka ip laisvės, pagarbos 
žmogui, ku l tū r inės ir religinės 
tolerancijos šalį. Ameriką, kuri 
jį priėmė karo metu, suteikė 
jam saugumo jausmą, galimybę 
kurti . 

„Amerikos langai" - Mare 
Chagall laisvės vizija. Žvel
giant į juos šiandien, kai Ame
rikos istoriją kas dieną žymi 
prieštaringi žygiai Artimuo
siuose rytuose, kuriami ir ban
domi vis tobulesni ginklai, ku
rie kažkada papildys kolekciją 
Art Inst i tute lavoninę prime
nančiame koridoriuje, turime 
išdrįsti neužsimerkt i . 

Art Inst i tute of Chicago, dėl 
muziejaus naujo dešiniojo spar
no statybos, gegužės 2 d. laiki
nai išmontuos ir perkels į savo 
dirbtuves Mare Chagall „Ame
rikos langus" atnaujinimui. 
Juos grąžinti nuolatinei ekspo
zicijai t ikimasi tik 2009 m. pa
vasarį- Taigi kur iam laikui at
sisveikinti su ja is liko tik kelios 
savaitės. 
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„Sodžius" iš West Hartford, CT (vad Raimonda Jalinskienė), ruošiasi dalyvauti v m Dainų šventėje. 

Ledai pralaužti 
NITOLĖ BENOTIENĖ 

Valio, ledai pralaužti ir pir
masis vienetas, užsiregistravęs 
ir atsiliepęs į VIII Dainų šven
tes šūkį: „Atsiliepk daina", yra 
grupė „Sodžius" iš VVest Hart
ford, Connecticut valstijos, ku
rio vadovė Raimonda Jalins-
kienė rašo: „Labai smagu, kad 
mes užsiregistravome pirmieji, 
bet tuo pačiu ir šiek tiek gaila, 
kad niekas neskuba. Mūsų gru
pės dalyviai su didžiausiu ne
kant rumu laukia artėjančios 
šventės. Bus malonu su visais 
susipažinti ir drauge padainuo
ti". 

Galiu pradžiuginti, kad iki 
balandžio 1 dienos jau 12 chorų 
yra užsiregistravę į Dainų 
šventę, kas labai džiugina ren
gėjus, duoda daugiau jėgų to
liau dirbti šventės ruošos dar
bą. Vieni chorų vadovai regis
truojasi per intemetinę svetai
nę www.dainusvente.org. , kiti 
siunčia registracijos anketas 
paštu. Visi būdai yra priimtini 
ir visos registracijos pasiekia 
meno vadovę R. Kliorienę. 

Kiekvieno vadovo registraci
jos anketoje parašytos ir choro 
atstovo koordinatės, su kuriuo 
būtų galima palaikyti ryšius 
dėl informacijos spaudai, ži-
niasklaidai, šventės leidinio 
ruošimui ir kt. Ir štai pa
sidžiaukime ir susipažinkime su 
pirmuoju choru, pirmąja grupe 
„Sodžius", apie kurią trumpą 
aprašymą atsiuntė grupės va
dovė—chorvedė Raimonda Ja-
l insk ienė . 

Mūsų grupė susikūrė prieš 4 
metus prie St. Andrews parapi
jos, New Britain, CT. Į baž
nyčią sekmadieniais susirink
davo nemaža grupė jaunimo, 
taigi. Romo Butrimo paskatinti 
(tuo metu jis buvo Lietuvių 
bendruomenės pirmininkas), 
mes sukūrėme grupę „Sodžius". 
Pirmos repeticijos buvo R. But
rimo namuose. Dauguma an
samblio narių neseniai atvykę 
iš Lietuvos, iš visų Lietuvos re
gionų - tai lietuvišką dainą my
lintis jaunimas. Dauguma dai
nininkų tur i muzikinį išsila
vinimą ir yra sėkmingai daina
vę Lietuvoje gerai žinomuose 
ansambliuose. Repertuarui ren
kamės lietuvių liaudies dainas 
iš visų Lietuvos kraštų, o taip 
pat atl iekame ir Lietuvos kom
pozitorių originalias bei harmo
nizuotas dainas. Ansambliui 
akordeonu pritaria R. Butri
mas, kur is New York turėjo 
savo grupę. Mes taip pat gro
jame skudučiais. 

Kolektyvas daug koncertuoja, 
atlikdamas kiekvieno lietuvio 
širdžiai mielas dainas, ne tik 
Connecticut, bet ir aplinkinėse 
valstijose. Lietuvių liaudies 
dainos bei sutartinės sekmadie
niais skamba St. Andrews para
pijos salėje prieš lietuviškas 
Mišias. Ten mes repetuojame. 
Mūsų kolektyvas priklauso St. 
Andrews parapijai, bet mes ne
same parapijos choras. Mūsų 
bažnyčios choras irgi užsiregis
travo į dainų šventę. Aš esu 
grupės „Sodžius" vadovė, baigu
si Lietuvos Muzikos akademijos 
Klaipėdos fakultetų muzikos 
mokytoj os-chorvedės specialy
bę. Penkerius metus dirbau Vil
niaus M. Daukšos mokykloje". 

Meno vadovė Rita Kliorienė 
labai džiaugiasi, kad chorai 
registruojasi šventei, nelaukda
mi vasaros ar rudens. Juo 
anksčiau žinosime dalyvių skai
čių, tuo geriau galėsime pa
skaičiuoti, kiek šventės reper
tuaro knygų paruošti chorve
džiams, kaip planuoti visą 
šventę. 

Štai verti pagyrimo chorai, 
užsiregistravę iki balandžio 1 
dienos: 

„Daina" iš Jupiter , FL, va
dovė Renata Armalaitė; 

„Rambynas" iš Omaha, Ne-
braska, vadovas Algimantas To-
tilas; 

„Exultate" iš Cleveland, 
vadovė Rita Kliorienė. 

OH, 

„Laisvė" iš Lawrencevillp 
NJ, vadovė Ilona Babinskienė; 

Vaikų choras „Atžalynas" 

(įsisteigė kaip Philadelphijos 
„Laisvės" choristų vaikučių cho
ras), vadovė Raimonda Ruk-
šiene; 

Detroito LB mišrus choras, iš 
Harford Canton, MI, vadovas 
Rimas Kasputis; 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos vaikų choras „Vyturys" 
iš Chicago, IL, vadovas Darius 
Polikaitis; 

St. Andrews parapijos choras, 
iš New Britain, CT, vadovė Ge-
raldine Ganzer-Siniūtė; 

„Putinas", iš Rochester, NY, 
vadovas Raimundas Obalis; 

„Lietuvos Vyčiai" iš Čikagos 
IL, vadovas Faustas Strolia; 

Lietuvių meno ansamblis 
„Dainava", turint is per 60 cho
ristų, iš Čikagos, IL, vadovas 
Darius Polikaitis. 

Tai pirmieji chorai ir jų vado 
vai, iškelta galva ir suderinto 
mis balso stygomis laukia toles 
nių organizacinio komiteto i: 
meno vadovės nurodymų. C 
vadovė R. Kliorienė irgi 
įgaudama vis didesnį pagreitį 
kviečia visus apsilankyti inter 
netinėje svetainėje www. 
dainusvente. org, kurioje jai 
yra 18 repertuaro dainų. J a 
galima kiekvienam išsispaus 
dinti, arba net atsisiųst 
(download) ir nusikopijuoti 
savo diskelius. Šilčiau pradėju 
šviesti pavasario saulute: 
paukšteliams pragydus žemelė 
budinimo giesme, nieko nelauk 
darni registruokimės, kad i 
mes, po 15 metų tylos, prikel 
tume dainų švenčių garsus. 
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