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Įkvėptas, apreikštas ir kanoniškas Dievo žodis 
ANTANAS RUBŠYS 

Raktas į pasaulį 
Koks šiandien raktas atidarytų 

vartus lietuviams į pasaulį, ku
riame jie taip trokšta būti pilna
teisiais dalyviais? Tas raktas į 
pasaulinę kultūrą, mokslą, pre
kybą greičiausiai yra anglų kal
ba. Senovėje lotynų kalba jungė 
civilizuotąjį Vakarų pasaulį. 
Aštuonioliktajame ir devyniolik
tajame šimtmetyje europietis 
negalėjo apsieiti be prancūzų 
kalbos. Taip šiuo metu civili
zuotas pasaulis (ir dargi ne visai 
civilizuotas) neapsieina be anglų 
kalbos, kuri nebėra jau vien tik 
prekybos, bet tapusi ir mokslo 
kalba. Net ir patys prancūzai 
mokslinius straipsnius rašo ir 
pranešimus tarptautinėse kon
ferencijose skaito angliškai . 
Danijos universitetuose aukštieji 
matematikos ir fizikos kursai yra 
dėstomi anglų kalba, kad jaunie
ji mokslininkai priprastų prie 
šios tarptautinės kalbos naudo
jimo savo darbuose. Pastarajame 
Tarptaut in iame matemat ikų 
kongrese (ICM), kuris įvyko 1986 
metais Berkeley, Kalifornijoje, 
tiktai rusai savo pranešimus pa
teikė rusiškai, visi kiti dalyviai 
— angliškai. Ir patys rusai, 
atvykę į ICM, suprato anglų 
kalbos primatą jo forume: jie iš 
anksto skelbė, kad kiekvienos 
rusiškos paskaitos klausytojams 
bus išdalytas angliškas paskaitos 
tekstas. 

Lietuvoje dabartinė anglų kal
bos mokėjimo padėtis yra apgai
lėtina. Nuo pirmųjų mokyklos 
skyrių rusų kalbai skiriamas 
didžiausias dėmesys. Anglų kal
bai skiriama tiek pat laiko ir 
progų kaip ir prancūzų bei vokie
čių kalboms. Pamokų tikslas tėra 
išmokyti angliškai skaityti — 
mokyklą baigęs nejaučia, kad jis 
galėtų anglų kalbą vartoti kas
dieninėse situacijose. Taipgi 
Lietuvos mokyklose anglų kalba 
yra mokoma tarti britišku akcen
tu, o tuo tarpu kone visas likęs 
pasaulis anglų kalbą naudoja 
amerikietiškų ar indišku akcen
tu. Mokyklose maža ir skaito
mos medžiagos anglų kalba. Mo
kiniui neprieinama jaunimui 
skirta Vakarų pasaulyįa lei
džiama periodika. Universitete 
anglų kalbą ir literatūrą studi
juojančiam galimybės ribotos 
skaityti anglų, amerikiečių ir 
kanadiečių rašytojų veikalus 
angliškai — studentams brukami 
standartinių, režimui priimtinų, 
vakariečių autorių vertimai į 
rusų kalbą. (O ką besakyti apie 
faktą, kad iki šiol nei Lietuvoje, 
nei išeivijoje iš viso neegzistuoja 
joks padorus anglų-lietuvių kalbų 
žodynas?) 

Koks ironiškas nesusipratimas: 
Sovietų Sąjungoje rusų kalba yra 
būgnijama kaip t a rp tau t inės 
tautų draugystės kalba, o j i 
praktiškai tėra naudinga t ik 
Sovietų Sąjungos ribose. Nelabai 
ji naudinga užjos ribų: Poznanėje 
sutiktas lenkas jau mieliau šne
kės vokiškai negu rusiškai. At
vykusiam svečiui lietuviui į JAV 
rusų kalba pravers gal tiktai 
Brooklyne ir Ann Arbor mieste. 

Siekiančiam į savo mokslo 
srities aukštumas pakilti jau

nam lietuviui anglų kalba labai 
reikalinga. Ji yra būtina, jei jis 
nori studijuoti kur iame nors 
Anglijos, Jungtinių Amerikos 
Valstybių ar Kanados univer
sitete. Lietuva tegalės sparčiai 
vystytis tik tada, kai galės siųsti 
savo gabiausius studentus į ge
r iausius pasaulio universitetus. 
Gal k a d a nors šių geriausių uni
versitetų .ialba bus japonų, bet 
dabar ji dar yra anglų. Gerai, kad 
gabieji jauni lietuviai mokosi 
vokiškai ir prancūziškai , bet 
negerai, kad t ik dalis jų mokosi 
angliškai. 

Tą raktą į pasaulį, kur is yra 
anglų kalba, laimingu atveju turi 
didžioji išeivijos dalis, kuri t ikrai 
galėtų ir turėtų perduoti jį Lietu
vai. Tai galima būtų padaryti 
daugeliu būdų. Pirmiausia, jau 
nuo seniai galima giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje užprenu
meruoti angliškų žurnalų. Ypač 
ten buvo laukiamas National 
Geographic Magazine, ku r io 
spalvoti puslapiai buvo lyg lan
gas į visą pasaulį. Šiuo metu 
turė tų nueiti ir Atlantic Monthly 
ir Harper's Magazine. Gal greitu 
laiku galėsime Lietuvoje gyve
nan t iems užprenumeruoti ne tik 
Draugą. Ateitį ir Aidus, bet taip 
pat ir išeivijoje leidžiamą The 
Observer, o ta ipgi ir J A V 
ka ta l ikų savaitraščius — jėzui
tų America, pasauliečių Com-
monweal. Daug naudos atneštų ir 
politikos vingius bei įvairius 
dabart ies reiškinius pasaulyje 
atskleidžiantys žurnalai kaip The 
Economist. Time, Neiusiveek, U.S. 
News and World Report. Iki kol 
ta diena ateis, nesibijokime siųsti 
Lietuvon ne tik lietuviškas, bet ir 
angliškas knygas. Besimokantis 
anglų kalbą t ikrai daug išmoks, 
kad ir detektyvinį romaną skaity
damas. (Nukelta į 4 psl.) 

Šiuolaikinė liturgija ir teologija 
mus dažnai prašnekina kreipi
niu: „Tai Dievo žodis!" Mišių 
aukoje gimtąja kalba skaitinio 
gale skaitytoja? pareiškia: ,,Tai 
Dievo žodis!", dalyviai atsako: 
„Dėkojame Dievui!" Kunigas 
pakviečia Mišių aukos dalyvius 
pasiklausyti „Šventosios evan
gelijos" pagal Morkų. Matą. 
Luką ar Joną ir skaitinį baigia 
kreipiniu „Girdėjote Dievo žodį", 
o dalyviai atsako: „Šlovė tau, 
Kristau!" II Vatikano Susirin
kimas savo dogmatinę konstitu
cija apie- Apreiškimą pradeda žo
džiais Dei verbum — „Dievo žo
dis". Ši konstitucija glaustai 
aprašo šiuolaikinį Kata l iku 
Bendrijos mokymą apie Šv. Raš
tą — abu Testamentus, — jų 
kilmę, normine reikšmę ir aiš
kinimą. 

Nuoseklu klausti, ką norima 
pasakyti, vadinant Šv. Raštą 
„Dievo žodžiu"? Ar pati Biblija — 
Knyga yra Dievo žodis? Ar Bibli
ja — Knyga turi savyje Dievo 
žodį? Raidiškai imant, išsi
reiškimas „Dievo žodis" sako, 
kad Dievas kalba, o Biblija — 
Knyga iš Dievo reiškia, kad 
Dievas rašė. Be to, Šv. Rašte 
yra ir Mozės knygos, ir Dovydo 
psalmės, ir Saliamono išminties 
raš ta i , ir Apaštalo Paul iaus 
laiškai , ir evangelijos pagal 
Morkų. Matą. Luką bei Joną, ir 
Apreiškimas Jonui... Taigi ne tik 
Dievo žodis, bet ir Mozės, Dovy
do, Apaštalo Pauliaus, evangelis
tų žodžiai... Susiduriame su Šv. 
Rašto autorystės — Dievo ir 
žmonių autorystės sąveikom Šv. 
Rašte paslaptimi. Siekiant kiek 
galima išsamiau aptarti Dievo 
žodžio pasiaptį Šv. Rašte, reikia 
turėti omenyje, kad Šv. Raštas 
yra perdėm žmogiškas, nes Die
vas nekalba ir nerašo, bet kartu 
Šv. Raštas yra paties Dievo apsi
reiškimas, o ne tik žmonių knyga 
apie Dievą. Trys, tikėjimo tiesos, 
giliau pažintos, padeda visapu-
siau suprasti Dievo žodį: Šv. 
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Rašto įkvėpimas, Dievo apsi
reiškimas Šv. Rašte ir Šv. Rašto 
kanoniškumas. 

Įkvėptas Dievo žodis 

Krikščionys Šv. Raštą laiko 
Dievo žodžiu, nes tiki, kad Šv. 
Rašto knygos yra Dievo, Švento
sios Dvasios, įkvėptos. Dieviško 
įkvėpimo tiesa pareiškia, kad 
Dievas reiškėsi Senojo Tes
tamento tautoje ir pradinėje 
krikščionių Bendrijoje — įkvėpė 
per žmones Raštus, kurie liudija 
Dievo apsireiškimą istorijoje. 
Naujojo Testamento Bendrijos 
liudijimu, Dievo apsireiškimas 
istorijoje pasiekė kulminacinį 
tašką Jėzaus Kristaus asmenyje 
ir gyvenime: „Daugel kartų ir 
įvairiais būdais praeityje Dievas 
yra kalbėjęs mūsų protėviams per 
pranašus, o dabar dienų pabai
goje jis prabilo į mus per Sūnų, 
kurį paskyrė visatos paveldėtoju 
ir per kurį sukūrė pasaulius" 
(Žyd 1. 1-2). 

Kaip suprasti įkvėpimą? 
įkvėpimas yra Dievo darbas žmo
giškoje plotmėje, todėl niekuomet 
nepajėgsime visapusiai suprasti 
ar išaiškinti Šv! Rašto įkvėpimą, 
įkvėpimas turi ryšį su paties Die
vo paslaptimi. 

Šv. Rašto kilmę galima nag
rinėti dviem požiūriais: pradėti 
su Autoriumi - Dievu arba pra
dėti su žmogiškaisiais autoriais — 
Dievu įrankiais. Mat „Dievo ap
reikštieji dalykai, pateikiami Šv. 
Rašte, buvo užrašyti, Šventajai 
Dvasiai įkvepiant" (II Vatikano 
Susirinkimo dogmatinė konstitu
cija Dieviškasi? Apreiškimas III, 
11). Žodžiai „Šventajai Dvasiai 
įkvepiant" rodo į tikėjimo tiesą, 
kad žmogiškiau autoriai buvo 
taip Dievo įtaigaujami, kad ir 
Dievas yra Šv. Rašto knygų au
torius. „Pasinaudodamas žmo
nėmis. Šv. Rašte Dievas kalba [ir 
rašo] žmonių būdu" (Dieviškasis 
Apreiškimas III. 12). Kaip Dievas 
įkvėpė savo knygas Šv. Rašte, 
nėra tiksliau nusakoma. Čia pa
tarnauja šiuolaikinis Šv. Rašto 
tyrinėjimas. 

Nagrinėjant .Šv. Rašto įkvėpi
mą žmogiškųjų autorių — Dievo 
įrankių požiūriu, klausiama, kaip 
buvo parašytos Šv. Rašto knygos. 
Atsakymai į klausimus — kada? 
kur? kaip? kaip vadinosi žmogiš
kasis autorius? — ne visuomet pa
tenkina. Įžvalgiausi šiuolaikiniai 
Šv. Rašto tyrinėtojai tvirtina, kad 
pirmųjų Senojo Testamento kny
gų turinys buvo perduotas gyvu 
žodžiu iš kartos į kartą. Tik 
10-ajame prieškristiniame šimt
metyje Izraelio istorikai, teologai 
ir poetai pradėjo užrašinėti — 
įraštinti šį gyvu žodžiu perduotą 
Dievo apreiškimą. 

Šv. Rašto įkvėpimas yra su
prantamas įvairiai: 1. Žodinis 
įkvėpimas Pagal šią įkvėpimo 
sampratą. Dievas — Šventoji 
Dvasia padiktavo kiekvieną Šv. 
Rašto žodį. 16-17 a. ši samprata 
vyravo tarp krikščionių-protes-
tantų. Jai pasipriešino 18-19 a. 
moksliškas Šv. Rašto tyrinėjimas. 
Katalikams žodinė įkvėpimo 
samprata niekuomet nebuvo prie 
širdies. Nūdien ji ir tarp protes
tantų mažai puoselėjama. Tačiau 
ji tebėra ryški protestantų fun
damentalistu bendrijose, kurios, 
gindamos Šv. Rašto neklaidin
gumą, remiasi jo žodiniu įkvėpi-

Šv. Rašto tyrinėtojas ir teologas kun. Antanas Rubšys, daugelio lietuviški} iv . 
Rašto studijų autorius. Manhattan Coliege, New Yorke, šv. Rašto profesorių*. 

mu. Pasak šios sampratos, tik 
Dievas yra atsakingas už Šv. 
Rašto — Dievo žodžio įraštinimą. 
Žmogiškieji autoriai buvo tik ma
šinos — robotai, užrašydami tai, 
ką Dievas kažkokiu paslaptingu 
būdu jiems padiktavo. Katalikų 
Bendrija šią samprata atmeta dėl 
dviejų priežasčių. Jos abi yra 
sva~bios. Viena, šioje sampratoje 
glūdi išvada, kad Dievas nesi
skaitė su žmogiškojo autoriaus 
laisve, o antra, ši samprata 
nepajėgia paaiškinti, kodėl Šv. 
Rašto knygos yra taip skirtingos 
vienos nuo ki tu savo fonu. 
stiliumi ir tikslu. Žmogiškųjų 
autorių laisvės ir savitumo pa
vyzdį ryškiai liudija Luko įvadas 
į savo evangeliją (žr. Lk 1, 1-4). 
2. Dievas, Šventoji Dvasia, pri
žiūrėjo, kad žmogiškieji autoriai 
nesuklystų. Pasak šios pažiūros, 
vien žmogiškieji autoriai yra at
sakingi už Šv. Rašto knygų pa
rašymą. Dievas, Šventoji Dvasia, 
įsikištų tik tuo atveju, jei žmogiš
kasis autorius būtų pavojuje 
suklaidinti skaitytoją religine 
klaida. Šiuo atveju Dievas nu
kreiptų žmogiškąjį autorių i 
tiesą. Šią sampratą galima pa
iliustruoti patraukliu pavyzdžiu: 
motina moko savo mažylį vaikš
čioti, stovėdama kitame kam
bario šone ir drąsindama: „Eikš, 
eikš. nebijok! Aš neleisiu tau par-
griūti!" Mažylis eina link mo
tinos savo jėgomis, o motina tik 

prižiūri, kad jis nepargriūtų. 
Pasak šios sampratos, dieviškasis 
poveikis Dievo žodžio įraštinime 
reiškėsi t ik priežiūra. Kokiu 
būdu Šv. Raštas yra Dievo žodis, 
ji nepaaiškina. Atrodo, kad vien 
tiktai teigiama, jog Šv. Raštas 
yra tik religijos vadovėlis, numa
tytas duoti teisingus atsakymus 
j religinius klausimus. 3. Įkvėpi
mas vėlesniu apreiškimu — Die
vas, Šventoji Dvasia, per savo 
Tautos vadovus pripažino Šv. 
Rašto knygas įkvėptomis po to, 
kai jos buvojau parašytos. Tiesa, 
ši įkvėpimo samprata užtikrina, 
kad tiesa apie Dievą ir jo santykį 
su žmonija ir pasauliu-visata yra 
teisinga, bet toks Šv. Raštas nėra 
„Dievo įkvėptas" <zr. 2 Tim 3,16). 
nei „ugnis širdyje" (žr. Jer 20,9). 
4. Įkvėptas, nes įkvepia. Šv. Raš
tas įkvepia skaitytoją teisumui ir 
gerumui, prašnekindamas žmogų 
duobėtame gyvenimo vieškelyje 
bei buities raizgyne ir praturtin
damas jį ateities viltimi. Ši 
įkvėpimo samprata vyrauja 
daugelyje protestantų bendrijų. 
Tačiau ji nėra pakankama viso 
Šv. Rašto įkvėpimui suprasti. Ne 
visos knygos jame ir ne visuomet 
įkvepia. 

Nors Katalikų Bendrija ir yra 
atmetusi anksčiau minėtas Šv. 
Rašto įkvėpimo sampratas, ji 
nėra oficialiai — dogmiškai ap
tarusi savo įkvėpimo sampratos. 
Tačiau galime atpažinti esminius 

dalykus, kurie sąlygoja Katalikų 
Bendrijos Šv. Rašto įkvėpimo 
sampratą. Dievas įkvėpė Šv. 
Raštą — išsakė savo širdį ir ap
reiškė save per žmogiškųjų auto
rių mintį ir išraišką. Katalikų Šv. 
Rašto įkvėpimo samprata remia
si įrankio sąvoka. Žmogiškasis 
autorius yra Dievo įrankis ir jis 
rašo, Dievo įkvėptas. Jis nėra 
vien raštininkas, kuris tik užrašo 
įkvėptą turinį, bet yra įrankis su 
asmenybe, kurią galime atpažir.ii 
iš įkvėpto rašinio. Įrankio 
asmenybe dėka, Dievo žodis 
tik įraštinamas, bet ir įkulti 
namas. 

Iš šalies žiūrint, Šv. Rašto : 
rašymas — Dievo žodžio įraš 
nimas nieku nesiskyrė nuo ki 
knygų rašymo. Tačiau jis skiria i 
nuo kitų knygų savo dvigubi, au
toryste. Ypatingą Dievo įsiju i gi
rną į šventraščio knygų rašymą 
liudija Senojo Testamento Dievo 
tauta ir Naujojo Testamento Ben
drijos savimonė bei tikėjimo 
kraitis. „Tu nuo vaikystės pažįsti 
šventuosius raštus [Senojo Testa
mento knygas], galinčius tave 
pamokyti išganymui per tikėjimą 
Jėzumi Kristumi. Visas Raštas 
[t.y. Senasis Testamentas] yra 
Dievo įkvėptas ir naudingas mo
kyti, barti, taisyti, auklėti teisu
mui, kad Dievo žmogus taptų to
bulas, pasiruošęs kiekvienam ge
ram darbui" (2 Tim 3, 15-17). 
„Mes turime tvirčiausią pranašų 
žodį. Jūs gerai darote, laikyda
miesi jo tarsi žiburio, šviečiančio 
tamsioje vietoje, kol išauš diena 
ir jūsų širdyse užtekės aušrinė. 
Pirmiausia, žinokite, kad jokia 
Rašto pranašystė negali būti sa
varankiškai aiškinama, nes pra
našystė niekuomet nėra atėjusi 
žmogaus valia, bet Šventosios 
Dvasios paakinti žmonės kalbėjo 
Dievo vardu" (1 Pet 1, 19-21). 

Įkvėptieji žmogiškieji autoriai 
buvo Dievo įrankiai su savo as
menybe. Jie laisvai naudojosi 
savo gabumais ir šaltiniais, rašy
dami šventąsias knygas. To rei
kalauja dažnos užuominos apie 
žmogiškųjų autorių pastangas 
(pvz.. Jer 36,17-18; Lk 1,14: Gal 
6-11) ir Katalikų Bendrijos moky
mas apie Šv. Rašto įkvėpimą. Po
piežius Benediktas XV encikliko
je Providentissimus Paraclitus 
moko. kad „kiekvienas šių 
Knygų autorius rašė, būdamas 
visapusiai la isvas , dieviško 
įkvėpimo jėga, pagal savo pri
gimtį ir būdą" (II, 1). Tą patį 
mokymą pakartoja Pijus XII 
enciklikoje Divino afflante 
Spiritu ir II Vatikano Susi
rinkimo dogmatinė konstitucija 
Dei verbum: Šv. Raštas yra 
„Dievo žodis per žmonių žodžius" 
[t.y. žmogišku būdu]. 

Kartą, keliaudamas po Ja
poniją, patekau į austrių fer
mą — kultivuotų perlų ga
myklą. Šeimininkas nusive-

(Nukelta į 2 psl.) 

Siame numeryje: 
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nė kronika 
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Įkvėptas, apreikštas ir 
kanoniškas Dievo žodis 
(Atkelta iš 1 psl.) 
dė mane prie vandens lysvių. 
Vienose buvo dar jaunutės, au
gančios austrės, o kitose austrės 
su jose įleistais dirgikliais. „Šioje 
lysvėje", rodydamas į vieną iš jų, 
aiškino šeimininkas. J au austrės 
pagamino perlus". Iš tikrųjų 
še imin inkas iš t raukė vieną 
austrę, ją atidarė ir išėmė gražų 
perliuką. Austrė — gyvas įrankis 
perlams sukurt i . Kultivuotų 
perlų ferma gali pailiustruoti 
Dievo, Šventosios Dvasios, 
sąveiką Šv. Rašto įraštinime. 
Dieviškąją veiklą — dirgiklį 
žinome kaip tikėjimo tiesą. Jos 
dėka. Šv. Raštas yra Dievo žodis. 
Žmogiškąjį elementą (austrės 
įnašą) paaiškinti būtina naudotis 
kalbotyra, istorija, archeologija... 
Norint suprasti autorių ir jo 
rašinį, reikia susipažinti su jį 
sąlygojusia istorine „lysve". 

Apreikš tas Dievo žodis 

Šv Rastas savo galutiniu šalti-
tari yaij Dievą, nes per šiuos 

štus Dievas apreiškia „tiesą, 
rią (jis] norėjo pateikti švento-
knygose mūsų išganymui" 

• tėviškasis Apreiškimas UI, 11). 
ireikšti reiškia atidengti ir at

l e i s t i ; apreiškimas reiškia ati-
c'.-n 'imą ir atskleidimą. Asmenys 
aprt .škia save, atidengdami ir at-
skk sdami savo siekius, rūpes
čius, baimes ir džiaugsmus. O 
daiktus galime užtikti, atrasti bei 
surasti. Šv. Raštas, įraštindamas 
Dievo apreiškimą, turi mintyje 
atsiliepimą Dievui tikėjimu — 
Dievui, kuris atskleidė savo pa
slaptį — užmojį ir veiklą isto
rijoje. Taigi apreiškimas Šv. Raš
te paženklina ir Dievo užmojo ir 
gerumo išgyvenimą. „O Dievo 
turtų, išminties ir pažinimo 
gelme! Kokie neištiriami jo 
sprendimai ir nesusekami jo ke
liai!" (Rom 11, 33). Žodis „ap
reiškimas" paženklina ne tiek 
ryšulį tiesų apie Dievą, kiek pa
ties Dievo gyvenimo paslaptį 
žmogaus gyvenime. Tiesa apie 
Dievą ir pati Dievo gyvenimo pa
slaptis — apreiškimas buvo 
įkvėptųjų autorių patirta, ir at

spindi jų asmenišką savitumą is
torijos tėkmėje ir raidoje. 

Dievo apreiškimas galėjo įvykti 
ir be raštiško liudijimo. Tačiau 
galime nuvokti dvi priežastis, 
kurios vedė Dievą įkvėpti žmo
nes, kad jie įraštintų bei įkultū
rintų apreiškimą įkvėpimo dova
nos jėga. Pirmoji priežastis buvo 
Dievo noras, kad istorija, kurios 
būvyje jis apreiškė save. būtų tei
singai paaiškinta. Mat tie patys 
įvykiai gali būti skirtingai su
prasti ir aiškinami. Tai liudiji 
skirtingas egiptiečių ir hebrajų 
įvykių, susijusių su Išėjimu iš 
Egipto, aiškinimas. Hebrajai juo
se matė Dievą, o egiptiečiai — 
darbo jėgos netektį. Šventraščio 
autoriai, įkvėpimo malonės jėga, 
įraštino likiminę Išėjimo įvykio 
sampratą. Todėl Šv. Raštas ir yra 
aptariamas, kaip Dievo apsi
reiškimas Izraelio istorijoje ir Jė
zaus Kristaus gyvenime. Žinoma, 
teisingas įvykių supratimas bei 
aiškinimas būtų galėjęs būti per
duotas žodžiu — iš tikrųjų taip 
buvo daroma ilgoką laiką — per 
kartų kartas, nematant reikalo jį 
įraštinti. Mozė, pranašai, kunigai 
bei išminčiai, pats Jėzus bei pra
dinė krikščionių Bendrija naudo
josi žodiniu būdu, aiškindami 
Dievo apsireiškimą. Bet būtų 
buvę sunku, turbūt net neįma
noma, šį žodinį aiškinimą saugiai 
ir tiksliai išsaugoti ir perduoti 
ateities kartoms be įraštinimo. Ši 
yra antroji priežastis, kodėl Šv. 
Raštas yra Dievo apsireiškimo 
liudytojas. Kadangi žodinis ap
reiškimo kraitis buvo įraštintas, 
mes, nors ir gyvendami tolimame 
šimtmetyje nuo laiko, kuriame 
apsireiškė Dievas, esame užtik
rinti, kad turime teisingą tikrojo 
Dievo bei jo užmojo istorijoje sam
pratą. Šv. Rašto puslapiuose su
tinkame patį Dievą, prašneki
nantį žmogų istorijos vingiuose. 
Šis susitikimas nėra įmanomas 
jokioje kitoje žmonijos knygoje. 

Įkvėpimas nėra apreiškimas. 
Visas Šv. Raštas — visos jo kny
gos ir jų dalys — yra įkvėptas, 
parašytas paties Dievo per žmo

nes, bet ne visas Šv. Raštas 
yra apreikštas. Istorijos įvykiai, 
mokslinė įžvalga į pasaulį, visuo
meniniai poreikiai priklauso 
įkvėptųjų autorių istorinei „lys
vei" — žmogiškieji autoriai at
spindi savo gyvenimo laikotarpį. 
„Pasinaudodamas žmonėmis, Šv. 
Rašte Dievas kalba žmonių būdu. 
Todėl šventųjų knygų aiškintojai 
[ir skaitytojai], norėdami įžvelgti, 
ką tąja kalba norima mums pasa
kyti, privalo stropiai ištirti, ką 
šventieji autoriai turėjo minty
je ir ką Dievas teikėsi jų žodžiais 
išreikšti" (Dieviškasis Apreiš
kimas III, 12). Šv. Raštas yra 
neklaidingas tuo, kad „tvirtai, 
ištikimai ir be klaidos moko tie
sos, kurią Dievas norėjo pateikti 
šventosiose knygose mūsų išga
nymui" (Dieviškasis Apreiškimas 
III, 11). 

Tiesa Šventajame Rašte, flkvė 
pimo malonės jėga Šv. Raštas ap
ima tiesą apie Dievą ir jo užmojį 
pasauliui išganyti per Jėzų Kr:> 
tų. Tai aišku iš to. kas anksčiau 
sakyta apie Dievo apsireišk:~4 
Šv. Rašt.\ Šventraštinę tiesą ap
tarti yra svarbu, nes j : labai 
dažnai arba lieka nesuprasta, ar
ba esti iškraipoma. Mat dažnai ji 
susiejama su atsakymais į moks
lo, istorijos, geografijos ir kitas 
šiuolaikinį žmogų dominančias 
sritis. Šis klystkelis turi šaknis 
pomėgyje tenkintis žodiniu Šv. 
Rašto aiškinimu. Įkvėptasis auto
rius rašo Pradžios knygoje, kad 
Dievas sukūrė pasaulį šešeto die
nų trukmėje (Pr 1, 1-2. 4ai. Šis 
skaitinys, suprastas pažodžiui, 
atmeta bet kokią mokslišką visa
tos sampratą. Tačiau įkvėptasis 
autorius apie mūsų evoliucijos 
mokslą nieko nežinojo. Jam svar
bu mokyti, kad Dievas yra pirmi
nė priežastis viso, kas tik yra pa
saulyje. Šią tiesą jis įraština bei 
įkultūrina tuometinių žmonių 
būdu. Taigi ne kaip pasaulis buvo 
sukurtas, bet kad pasaulis yra 
sukurtas yra šio skaitinio tiesa. 
Šešeto savaitės dienų rėmai, ži
nomi skaitytojams, įrėmina šią 
tikėjimo tiesą. 

Imkime kitą pavyzdį. Pasak 
Danieliaus knygos, Babilonas 
buvo užka r i au t a s ,,Medijos 
[karaliaus] Darijaus" (Dan 6, 1). 
Tačiau is torikai žino, kad 
Babiloną užėmė ne medai, bet 

„Kristus Mokytojas" Mozaika ant Notre Dame universiteto bibliotekos fasado, 
South Bend, Indiana. 

persai, kurie jau buvo nugalėję 
Mediją. Šis istorinis netikslumas 
neprieštarauja pasakojimo tiesai, 
kad visos šios tautos ateityje įsi
jungs j mesijinę Dievo karalyste. 
Imkime pavyzdį iš Naujojo Testa
mento. Evangelistas Matas, rašy
damas, kad Jėzus sakė Pamokslą 
nuo kalno (žr. Mt. 5-7), moko, kad 
Jėzus yra naujasis Mozė, nes 

duoda naują Įstatymą ant naujo 
Sinajaus. Tuo tarpu evangelistas 
Lukas šį pamokslą padeda lygu
moje (žr. Lk 6, 17-49). 

Šv. Rašto tiesa turi būti supran
tama ta prasme, kurią turėjo 
Dievas ir jo įkvėptieji autoriai. 
Įkvėptieji autoriai nerašė isto
rijos pagal šiuolaikinę Vakarų 
kultūros sampratą, bet perdavė 

tikėjimo tiesą apie Dievą ir jo 
užmojį kurt i ir išganyti pasaulį. 

Kanoniškas Dievo žodis 
Pradžios knyga Senajame Tes

tamente Šv. Raštą pradeda, o Ap
reiškimas Jonui Naujajame jį už
baigia, įkvėptieji autoriai skiriasi 
vieni nuo kitų ne tik istoriniu 
laikotarpiu, bet ir kilme, išsi
auklėjimu bei religine įžvalga. 
Šventasis Raštas buvo parašytas 
per mažiausiai 1,300 metų. Jo 
turinys y ra margas — psalmės ir 
meilės dainos, karalių kronikos ir 
pergalės šauksmai, įstatymai ir 
legendos apie didvyrius. Ši įvai
rovė stebina. Katalikų Bendrija 
skaičiuoja Senojo Testamento 
norminių knygų kanone-sąraše 
46 Raštus. Tuo tarpu dauguma 
protestantų bendrijų priima tik 
39 knygas. Katalikai, priimdami 
46 Raštus, seka Septuaginta, Se
nuoju Testamentu graikų kalba, 
o protestantai, priimdami t ik 39 
knygas, seka Tanak - Senuoju 
Testamentu hebrajų kalba. Ka
talikų Bendrijos Senojo Testa
mento kanonas yra 7 knygom 
(ir keletu skyrių Danieliaus ir 
Esteros knygose) turtingesnis. 
Taigi protestantai ribojasi heb-« 
raiškuoju sąrašu, o katalikai seka 
graikiškuoju, nes šis Šv. Raštas 
buvo pradinės Bendrijos Dievo 
žodis, liudijant išganymo paža
do išsipildymą Jėzuje Kristuje, 
įprasta Septuagintos knygas va
dinti deuterokanoninėmis — 
„antrojo kanono" knygomis, pa
brėžiant faktą, kad jos buvo pri
imtos į kanoną po ilgokų svars
tymų. Protestantai šias deutero-
kanonines knygas jungia į rin
kinį, kurį vadina Apokrifą — t.y. 
„Slapti" [Raštai], norėdami šia 
pravarde pabrėžti, kad jie nėra 
įkvėpti. Naujojo Testamento 
kanoną sudaro 27 Raštai. 

Kaip buvo aptartas Šv. Rašto 
kanonas? Kalbėdami apie įkvėpi
mą, pastebėjome du veiksnius: 
įkvepiantį Dievą ir įkvėptus žmo
nes. Įkvėptieji autoriai dažniau
siai nejautė įkvepiančio Dievo 
savo darbe. Tik retkarčiais jie 
teužsimena apie Dievo pradą (žr. 
Apr. 1, 1-3; 1, 9-11). Nuoseklu 
klausti: kaip buvo aptartas Šv. 
Rašto kanonas? Jeigu šventraščio 
autoriai nepaliudija savo įkvėpto 
pobūdžio, kaip mes galime žinoti, 
kurios knygos yra įkvėptos? Šis 
klausimas yra opus. Tai liudija ir 

skirtumai tarp katalikų ir protes
tantų ryšium su Senuoju Tes
tamentu. 

Įkvėptųjų knygų įjungimas į 
kanoną arba kanonizacija yra 
Senojo Testamento Dievo tautos 
ir Naujojo Testamento Bendrijos 
atpažinimas, kad šios knygos 
yra tikėjimo ir gyvenimo norma. 
Kanonizacija neliečia knygų pri
gimties — ja tik atpažįstama, kad 
jos yra įkvėptos. Trumpai, kano
nizacija buvo vyksmas, kuriuo 
įkvėptos knygos buvo atpažintos 
kanoniškomis. 

Ankstyvieji Bendrijos šimtme
čiai liudija poreikį ir vyksmą 
— rūpestingai sudaryti įkvėptųjų 
sąrašą, kanonizuojant Senojo ir 
Naujojo Testamento knygas. Ka
talikų Bendrija atbaigė šį vyks
mą 1546 metais Tridento Susi
rinkime, tiksliai ir dogmiškai ap
tardama 73 Raštų kanoną-sąrašą. 

Šiuolaikiniai teologai daro skir
tumą tarp vidinio — dvasinio 
įkvėptųjų knygų pobūdžio atpaži
nimo ir išorinio — oficialaus nuo
sprendžio apie šį atpažinimą. 
Dievo tau ta — Izraelis ir Bend
rija, rašydama Šv. Raštą, vidujai 
atpažino jį kaip tikėjimo ir gyve
nimo normą ir laikė jį įkvėptu. 
Tai jau vyko pačiame šventrašti
niame laikotarpyje. Oficialus — 
išorinis pareiškimas apie įkvėp
tą Šv. Rašto pobūdį truko šimt
mečius. Tam davė pagrindą vi
dinė knygų vienybė — rišlus jų 
nuoseklumas, jų apaštalinė kil
mė, jų poveikis į žmones, ska
tinant atvirybę Dievui ir artimo 
meilę, jų norminė įtaka krikščio
nių bendrijose. Kanonišką Dievo 
žodį Šv. Rašte liudija ir daro pa
tikimą tikėjimas, kad Bendrija 
yra vadovaujama Šv. Dvasios. 

Šv. Raštas alsuoja pašaukimu 
gyventi Dievo užmoju. Kasdien 
asmeniškai patiriame žodžio jėgą. 
Paguoda, pagyrimas ir net drau
giškas „Labas rytas!" mus pra
turtina gerumu. Dėl gero žodžio 
darosi lengviau sutikti dienos lū
kesčius, rūpesčius ir baimes. Pik
tas žodis žmogų sužeidžia ir 
užgožia. 

Šv. Raštas yra Dievo žodis, pa
rašytas per žmones, kurie girdėjo 
Dievą ir gyveno jo užmoju. Ne
nuostabu, kad Šv. Raštą skai
tome per Sakramentų teikimą ir 
klausomės, kad išgirstume Žodžio 
liturgijoje pirmojoje Mišių dalyje. 
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Tokia an t raš te didelėmis 
raidėmis pirmame puslapyje 
Kauno tiesoje (1989 m. gegužės 
mėn. 18 d.) buvo pavadintas 
straipsnis, rašytas Rūtos Ka-
nopkaitės ir iliustruotas Edmun
do Katino nuotraukomis. Repor
tažas buvo apie Los Angeles vyrų 
kvartetą, šį pavasarį gastrolia
vusį Lietuvoje. Šitaip buvo pa
vadinta ir Los Angeles vyrų kvar
teto koncertų tėvynėje programa, 
kurią jie pirmieji ir „pirmą kartą 
atvežė į Lietuvą", rašo Rūta Ka
nopkaitė. „Profsąjungų kultūros 
rūmu ^ l ė lūžte lūžo nuo publikos 

daug buvo norinčių pasiklau
syti .Dainuojančių inžinierių' 
kaip sakoma apie kvarteto vy
rus". 

Pašnekesyje su namo grįžusiais 
kvarteto vyrais teko išgirsti, kad 
jų koncertų bilietai buvo ne tik 
„deficitiniai", bet net parda 
vinėjami „juodojoje r inkoje" 
padidintomis kainomis. Teko su 
pasigėrėj imu klausyt is jų 
pris iminimų, kuriuose buvo 
pabrėžiama tėvynės įspūdžiai, jos 
žmone-;. gimtosios vietos, gimi
nės, jausmai ir ašaros, o ne 
laurai, gėlės ir pasiekimai, į 
juos žiūrint individualiai. 

.,1 profesionalų laurus jie nepre
tenduoja, tačiau nepriekaištingas 
muzikalumas, gerai išlavinti bal
sai, o ypač sceninis laisvumas 
ir mokėjimas kurti žaismingą 
nuotaika imponuoja pabrėžia 
žurnaliste Rūta Kanopkaitė. Ji
nai tęsia: „Koncerte man visą 

laiką atrodė, kad Los Angeles 
kvarteto vyrai į sceną atsinešė ne 
tik dainą, bet ir labai autentišką 
savąjį, būtent išeivijos, tar
pusavio bendravimo kultūrinių 
susibūrimų stilių". Komentuo
dama programą, ji rašo: „Pro
grama labai marga, tačiau be 
tango Aguona' ar ,Rožių tango' 

irgi neįsivaizduotum šio kvar
teto". 

Rūta Kanopkaitė išvardija 
keletą programos dainų, kurios, 
ji sako, „... tikrai praturtintų 
Lietuvos atlikėjų koncertines 
programas". Reikia tik pasi
džiaugti, kad dalis šio kompli
mento tenka mūsiškiam kompo

zitoriui Broniui Budriūnui už 
jo parašytą dainą „Tėvynei", 
o taipgi muzikei Raimondai 
Apeikytei už jos dainą „Tikiu", 
nes abi šios dainos paminėtos, 
kaip tinkamos koncertų reper
tuarams Lietuvoje. Toliau ra
šydama, štai ką Rūta Kanopkaitė 
sako apie Raimondą Apeikyte: 
„Neeilinių gabumų ir tempera
mento pianiste pasirodė esanti 
kvarteto akompaniatorė Raimon
da Apeikyte. paskambinusi porą 

lx* Angele* vyrų kvartetą* dainuoja Kalnų slėnyje. Vilniuj*-. 4iij metų jfegu*<« mėnesi: (i* kairė*) Rimtautą* Dabiya, 
Antaną* Polikaiti*, Broniu* Seliukaa Ir Emafiueli* Jaraaūna*. 

Nuotrauka Jono Juknevičiaus 

nedidelių kūrinėlių. Jos rečitalis 
susilauktų dar didesnės plojimų 
audros". Atrodytų, kad Rūtos Ka-
nopkaitės asmenyje slepiasi ir 
muzikologės profesija, nes jinai 
aiškiai duoda Raimondai su
prasti, kad ji laukiama su savo in
dividualiu repertuaru tėvynėje. 

Mūsų šaunusis ketvertukas — 
Emanuelis Ja rašūnas (pirmas 
tenoras), Bronius Seliukas (ant
ras tenoras), Antanas Polikaitis 
(baritonas) ir Rimtautas Dabšys 
(bosas), Raimondai Apeikytei 
akompanuojant , su didžiuliu 
pasisekimu, skęsdami katučių, 
gėlių ir emocijų perpildytose 
salėse ir koncertuose gamtoje, 
vos sugeba patys suvokti savo 
istorinę viešnagę tėvynėje. Jie 
koncertavo Šiauliuose, Palango
je, Klaipėdoje, Kaune, Druski
ninkuose, Utenoje, Marijampolė
je, Alytuje, Panevėžyje, Vilniuje 
(tremtiniams, Sąjūdžiui, Katedro
je, Šv. Jono bažnyčioje ir Kalnų 
slėnyje) — taigi šešiolika kon
certų per šešiolika viešnagės 
dienų! 

Užklaustas, ar nors šiek tiek 
Lietuvos pamatė, Rimtautas Dab
šys prisipažino: „Matėme Lietuvą 
tik iš autobuso, kai iš nuovargio 
nesnūduriavome..." Reikia pa
brėžti, kad jie, dalydamiesi pri
siminimais, nesiskundžia; prie
šingai, savo įspūdžius pasako
jas i su švytinčiais šypsniais 
veiduose ir su iš akių trykštančiu 
pasitenkinimo jausmu. 

Jų varginančią koncertų kelio
nę pastebėjo ir Vilniaus Vakarų 
naujienų žurnalistė Jadvyga Go-
dunavičienė. Ji rašė: „...koncertų 
organizatoriai aiškiai persis
tengė, numatydami svečiams tokį 
krūvį, jog tiesiog tenka gyventi 

autobuse, lyg būtų atvykę ne Lie
tuvos pamatyti, ne Tėviškės 
draugijos, o Goskoncerto pa
kviesti. Tiesa, patys svečiai kol 
kas nesiskundžia. Jie žvalūs, 
sportiški, kupini dainos palai
komo entuziazmo". Prideda re
pliką Antanas Polikaitis: „Ir ne 
vien dainos entuziazmo, bet ir tė
vynės meilės kupini". 

„Prasidėjęs tautinis atgimi
mas vis drąsiau pakelia šlagbau
mus, kurie daugelį metų skyrė 
tūkstančius lietuvių nuo tėvynės, 
nuo gimtųjų vaikystės ir jau
nystės takų. I Lietuvą atvyksta 
k a s k a r t vis didesnis mūsų 
tautiečių būrys", rašo Lietuvos 
Filharmonijos meno darbuotojų 
susivienijimo „Mūza" direktorius 
V. Barauskas, rengęs kvarteto 
koncertus tėvynėje. 

Tiesa 1989 m. gegužės mėn. 30 
d. laidoje pranešė apie Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio atstovų 
palydėtuves į TSRS liaudies 
deputatų suvažiavimą Maskvoje, 
ilgoką reportažą pavadindama 
„Valia, ryžtas ir išmintis — 
Lietuvos ateičiai", kuriame buvo 
paminėtas ir Los Angeles vyrų 
kvartetas. Cituoju: „V. Statulevi-
čius deklamuoja B. Brazdžionio 
eiles. Po to, jU pristato kvarteto 
dainininkus: Rimtautą Dabšį, Ema-
nuelį Jarašūną, Antaną Polikaitį 
ir Bronių Seliuką. Rimtautas 
Dabšys dainininkų vardu palin
kėjo deputatams sėkmės, kad 
sugrįžtančius juos sutiktų dai
nuojanti Lietuva. Kvartetas savo 
linkėjimus palydėjo daina ,Jau 
žirgeliai pabalnoti' (Vyt. P.), kitą 
sudainavo su .Armonikos' an
sambliu". 

Pasikalbėjime užklaustas. Rim 
tautas Dabšys patikslino savo 

linkėjimą. Jis pasakęs tokį lin
kėjimą: „Išlydime Jus su daina ir 
karšta malda, linkime sėkmės ir 
kad jus grįžtančius sutiktų dai
nuojanti Lietuva". 

Iš tenykštės spaudos sužinome 
ir mūsų „dainuojančių inžinie
rių" asmeninius profesinius pa
siekimus (rodos dar neminėtus 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuvių spaudoje). „Mūzos" 
direktorius V. Barauskas juos 
taip pristato: „Tai technikos 
mokslų kandidatas, mechanikos 
inžinierius, lėktuvų pramonės 
technikos direktorius Rimtautas 
Dabšys; technikos mokslų dakta
ras, Kalifornijos valstybinio uni
versiteto profesorius Emanuelis 
Jarašūnas; technikos mokslų 
kandidatas, mechanikos inžinie
rius, lėktuvų pramonės vyresny
sis direktorius šilumos energijos 
srityje Antanas Polikaitis ir 
kompiuterinio skaičiavimo inži
nierius, automobilių pramonės 
skyriaus vedėjas Bronius Seliu
kas". „Kažkas kažkur žinojo 
daugiau negu jūs čia, Los An
geles, ir dėkui už informaciją", 
su šypsniu pridėjo Bronius Se
liukas. 

Pažymėtina, kad kvarteto vyrai 
su akompaniatorė keliavo į Lie
tuvą ir grįžo savo lėšomis, jokios 
pagalbos nesiekė ir negavo. Jie 
dargi padarė gražų gestą: iš kvie
tėjų ir Lietuvos televizijos gautą 
honorarą papildę savais ištekliais, 
sudarę 2000 rublių, juos paskirstė 
šitaip: Lietuvos Laisvės Lygai — 
600 rublių, Tremtinių klubui — 
1000 rublių, Sibiro tremtiniams 
pagerbti paminklo statybai — 400 
rublių. Prie tų dovanų pridėtinos 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Už deimantinės ribos 
(Atvirukas Leonardo Andriekaus sukakčiai) 

Miela Aušra, 
Čia, Amerikoje, mudu su 

Leonardu Andr i ekum, nors 
gyvename v ienas nuo kito 
tolokai, susitikome gal dažniau, 
negu su kuriuo kitu mūsų rašy
toju. Vis susitikdamas, jaučiau 
kažin kodėl lyg kiekvieną sykį jis 
būtų tas pats, nė kiek nesikeistų, 
o praeitą pavasarį susitikęs, net 
nustebau, kai sužinojau, kad šį 
vidurvasarį per pačius karščius, 
kai naujas derlius per laukus lin
guos su duona ir uoga, jam sueis 
septyniasdešimt penkeri. Dei
man t in i s amžius , papuoštas 
auksu gelstančiom kviečių ir 
miežių varpom. Kažin kodėl 
kažin kas tą sukaktį pavadino 
trapaus, mėgstančio pažiburiuoti 
deimanto vardu , kai paties 
sukaktuvininko galva nusibarsto 
nuo jokių dienų nebetamsė-
jančiom, bet vis gausėjančiom 
p la t inos du lkėm, o neretai 
amžiaus vėjai ir tas pačias dulkes 
nunešioja, palikdami tik nykią 
dykumą. 

Jokia laboratorija dar neišrado 
prietaiso, kuriuo galėtų pasukti 
žmogaus amžių atgal, bet gera, 
kad žmogaus gyvenimas, bent 
ryškesni jo bruožai, ne visada 
nuskęsta praeities tamsoje. O vis 
tiek kuris iš mūsų šiandien 
galėtų pasakyti, kas Leonardą 
pastūmė ar patraukė mokytis, 
kas pasuko jo kelią į vienuolyną, 
kokių duobių ir kauburių vai
kystėje, jaunystėje, o ir bran
daus amžiaus keliuose jam yra 
pasitaikę. Niekada nebuvom taip 
artimi, kad pats būtų įsišnekęs, 
o per tuos trumpus susitikimus ir 
man pačiam niekada neatėjo 
mintis ta kryptimi jį pakalbinti. 
Gal dar ir dėl to, kad visada 
užteko bėgamųjų reikalų, kurie 
yra, ar bent atrodo, kad yra, daug 
svarbesni. 

Šio amžiaus viduryje tėvui 
Justinui Vaškiui, OFM, pasisekė 
rytiniame Jungtinių Amerikos 
Vals tybių pakraš ty je gauti 
leidimą įkurti lietuvių pran
ciškonų provinciją, ta i jis ir ėmė 
iš visur lietuvius pranciškonus 
šauktis pas save. Jų tarpe pri
sišaukė ir tėvą Leonardą. Čia 
jam, šalia įvairių pranciškoniškų 
pareigų (nuo eilinio ligi provin-
ciolo), teko nemaža kultūrinio 
darbo našta. Nuo pat atvykimo 
jam priskyrė administruoti Aidų 
žurnalą, o ka i negalėjo surasti 
redaktoriaus, tai pasiėmė ir jo 
pareigas. J au kuris metas jis 
vienas nudirba ir redaktoriaus, ir 
administratoriaus darbus. Kad ir 
šį pavasarį, vykdamas į Roches-
terį vadovauti priešvelykiniam 
parapijos susikaupimui, atsivežė 
ir Aidų korektūras skaityti. Kai 
vieną dieną išsišnekom ir apie 
kitokius Aidų rūpesčius, jis 
numetė bombą, kad šie metai 
jam yra paskutinieji su Aidais. 
Suradimas bendradarbių ne 
lengvėja, bet kasmet sunkėja, o 
be to jam jau septyniasdešimt 
penkti. Tai amžius, kai dienos 
irgi neina lengvyn. Dauguma to 
amžiaus žmonių padeda daug 
darbų į šalį, kad turėtų nors kiek 
laiko pabūti su savim. Kad reda
gavimo darbas negalėtų būti iš 
lengvųjų, galiu spręsti iš savęs pa
ties: net nebesuskaičiuočiau, kiek 
sykių jam reikia mane paklibin
ti, kol išklibina ką nors Aidams. 
Nemanau, kad ir kiti būtų daug 
greitesni už mane, bet kad Aidai 
taip staiga galėtų nutrūkti, ligi 
šiol nė į galvą nebuvo atėję. 

Noriu, Aušra, pasakyti, kad 
pasitaiko Aidų gyvenime antrą 
k a r t ą bū t i panaš ios krizės 
liudininku. Bene 1949 metais 
pas i ta ikė bū t i Schwaebisch-
Gmuende lietuvių stovykloje. At
simenu, Zenonas Ivinskis pave
džiojo mane po žymesnes to 
lietuviško susibūrimo vietas, o 
paskum užvedė pas Joną Grinių, 
o gal Antaną Maceiną ar Andrių 
Baltinį. Nežinau pas kurį. bet 

Leonardas Andriekus 

kambarėly radom visus tris. 
Pataikėm į momentą, kai jie 
aptarė, kiek stovyklose pradėtų 
ir išaugintų kultūrinių apraiš
kų, žmonėms išvažinėjus, turės 
išnykti. Šnekėjo apie univer
sitetą, mokyklas, spaudą. Jonas 
Grinius paėmė konkrečiu pa
vyzdžiu Aidus. Net jo žodžius 
atsimenu: „Paulius Jurkus re
daguoja paskutinį numerį, o po jo 
Aidų nebebus". Į kalbą įsikišau 
ir aš. Tada gyvenau anglų zono
je, Diepholzo stovykloje. Sto
vykloje buvo gimnazija, o joje 
kapelionavo pranciškonas kun. 
Jonas Adomaitis. Jau kuris lai
kas jis iš lietuvių pranciškonų 
Amerikoje gaudavo gal po du 
ar tris šimtus Šv. Pranciškaus 
varpelių išdalyti žmonėms. Be to, 
dar gaudavo ir kitokios paramos. 
iŠ tos paramos ir man pačiam ne 
kartą teko rūkytų ungurių su 
taurele konjako pasiskonėti. Iš 
kur galėjau žinoti, kad čia tik 
pranciškonas kunigas Justinas 
Vaškys visaip sukasi, mėginda
mas pralaužti visokius ledus ir 
įsteigti lietuvių pranciškonų pro
vinciją. To nežinodamas tikėjau, 
kad čia jau yra stiprus ir tur
tingas (kaip kitaip gali būti, 
jei žurnalą veltui liepia dalyti) 
vienuolynas, tai ir išsižiojau, kad 
pamėgintų kreiptis į Amerikos 
pranciškonus, nes kas jiems dar 
vieną katalikišką žurnalą paim
ti. Nežinau, ar tas mano prasi-
žiojimas turėjo kokios reikšmės, 
ar kokiais kitais keliais atėjo 
parama, bet Aidai su „paskutiniu 
Jurkaus redaguotu numeriu" ne
sustojo, o persikėlė per Atlantą ir 
nuo to laiko klesti pranciškonų 
globoje. Tik ar šie metai jau 
turėtų būti jiems ir paskutiniai? 

Tėvo Leonardo žodžiams visiš
kai tikiu. Septyniasdešimt pen
keri metai yra septyniasdešimt pen
keri. Jie ir neatlaidūs, ir juokauti 
nemėgsta, o Andriekui pasitrau
kus, pranciškonai jam pakaitalo 
neturi — jie irgi sensta greičiau, 
negu mes norėtumėm. Bet ar dėl 
kieno senatvės Aidai, vienintelis 
čia lietuvių katalikų kultūros 
žurnalas, jau turėtų sustoti? Juk 
yra priaugę daug puikių ir iš
maningų katalikų intelektualų. 
Suprantu, kad vienam, dirban
čiam kokį kitą darbą, pasiimti re
daguoti Aidus yra sunkiai įma
noma. Bet kam redaguoti vie-

Nuotrauka Vytauto Maželio 

nam? Labai geras pavyzdys y ra 
Lituanus. J is turi pagrindinius 
keturis redaktorius, ir kiekvieną 
numerį suredaguoja vis k i tas 

I redaktorius. Be to, tie ketur i dar 
turi atskiroms sritims pagalbinį 
kolektyvą. Ar katalikai intelek
tualai negalėtų sueiti į panašų 
kolektyvą ir bendram darbui 
pasiduoti rankas? Ir labai geras 
laikas pradėti kaip tik dabar, kol 
neišmušė jų pačių žurnalui pas
kutinė valanda. Galėtų atsit ikti , 
bet nemanau, kad kas pats to tel
kimo darbo imtųsi, todėl akys 
nejučia krypsta į Ateitininkų 
federaciją, kurios vienas iš di
džiausių uždavinių yra rūpestis 
tautine-religine kultūra, o jos 
valdybai geriausiai pažįstami 
katalikai intelektualai. J a i gal 
būtų ir lengviausia tą redakto
rių branduolį sudaryti, o kai 
atsirastų kas redaguoja, t ikiu, 
kad patį leidimą, gal su kokia 
talka, pranciškonai ir toliau pa
globotų. Ir pats tėvas Leonardas 
greičiausiai neatsisakytų pasi
dalyti savuoju ilgų, ilgų metų 

redaktorišku ir leidėjsšku paty
rimu. 

Atleisk, Aušra, kad nuklydau 
toli į šalį, bet nuklydau ne vien 
dėl to, kad Aidai man yra 
brangūs, bet dar ir dėl to, kad 
toks gelbėjimas Aidų ir pačiam 
tėvui Leonardui būtų viena iš 
pačių gražiausių dovanų jo dei
mantinei sukakčiai. 

Grįžtant prie tėvo Leonardo 
mūsų kultūriniame gyvenime 
įmintų pėdų, negalima tylomis 
praeiti pro jo ilgą (apie dešimt 
metų) pirmininkavimą Lietuvių 
rašytojų draugijai. (Jis šiuo metu 
vėl išrinktas valdybon, tik ne
bežada būti pirmininku). Be dau
gybės įprastinių eilinių darbų, 
keturi yra atskirai paminėtini. 
Poeto Fausto Kiršos varganas 
palikimas pasiliko pas jį globo-
jusius žmones. Tame palikime 
buvo ir šiek tiek jo rankraščių. 
Atrodė , k a d jo r ankrašč ius 
būtinai reikėtų peržiūrėti, kas 
leistina išleisti, o ki ta padėti kur 
saugioje vietoje. Rašytojų draugi
ja keletą metų bandė iš palikime 
globėjų rankraščius išgauti, bet 
vis kažin kodėl nesisekė. 0 An
driekui pavyko iš globėjų išgauti 
ir Kiršos rankraščius, ir net kiek 
pinigų, pavyko rasti Stasį Sant
varą, kuris tuos rankraščius labai 
rūpestingai pavertė knyga. Taip 
atsirado stambus tomas — Fausto 
Kiršos Palikimas. Andriekaus rū
pesčiu pradėtas tvarkyti Jono 
Aisčio palikimas, kurio pirmu 
tomu jau gali džiaugtis kiek
vienas savos literatūros bran-
gintojas, jc rūpesčiu paruošta An
tano Tūlio pomirtinė monografi
ja, jo rūpesčiu paskirta ir tūkstan
t inė Klemo Galiūno premija Ber
nardui Brazdžioniui. Iš šono, 
Aušra, žiūrint, tai nedideli dar
bai : raštus rašė kas nors kitas, 
be t kam nors reikėjo visus tuos 
darbus pastūmėti i r viską į 
t inkamas vėžes įstatyti. Reikėjo 
šnekėti, važinėti, tart is, suderin
t i įvairių žmonių kartais labai 
priešingus, o kartai? net sunkiai 
suprantamus norus, o Leonardas 
Andriekus tam buvo vargiai ar 
pakeičiamas žmogus. Tą turėčiau 
žinoti, nes tuo metu pasitaikė 
bū t i ir man Rašytojų valdyboje ir 
t ų (ir kitų) darbų vykdymą teko 
matyti iš čia pat. Žinoma, anaip
tol nežinau visų vingių ir detalių, 
be t galiu tvirtinti, kad Leonardas 
Andriekus yra ne tūpčiojimo ir 
per petį dairymosi žmogus. Kai 
darbas nuspręsta daryti, jis 
nesidairo, kad kas kitas pada
rytų. Visada ėjo pats, darė ir 
padarė. Gal dėl to savo būdo (gal 
žemaitiško) jis ir Aidus taip ilgai 
neša, o neretai ir ant savo vieno 
pečių. O neretai, kaip ir ne vienas 
k ą nors darąs, dar gerokai papla
kamas. 

Nežinau, ar jis rašo dienoraštį, 

a r bent pasižymi šviesesnius ir 
tamsius bėgamo darbo momen
tus . Jeigu užrašinėjo, tai vien 
Aidų ir Rašytojų draugijai pir-

(Nukeita į 4 psl.) 

Leonardas Andriekus 

Pokalbis (greičiausiai) „Aidų" turnalo reikalais: dailininkas Viktoras Vizgir
da, talkinęs ..Aidams" meniską priežiūra, tėvas I>eonardas Andriekus, dabar 
tini* „Aidg" rfdaktorius. ir dr .luozaa Girnius, ilgametis „Aidu" redaktorius 
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GYVENIMAS 

Jį užskleisi, kaip mišiolą, amžinai, 
Ir jokia ranka atskleisti negalės. 
Kantriai saugos vieną paslaptį kalnai. 
Vieną šlamesį nuvytusios žolės. 

Visa kita aiškiai užrašyta bus — 
Visa kita įsispaudė mišiole. 
Tu skleidei tuos gelstančių dienų lapus, 
Aš buvau ta vargana laukų žole. 

Žemėje, kaip katedroje po mišių, 
Šventą prieblandą užtvindė smilkalai — 
Tu girdėjai pro tuos debesų plyšius 
Vieną žodį, vieną šlamesį vėlai... 

Kai pradėjo paskutinės liepsnos gest, 
Lenkė, lenkė žolę dieviška naktis, 
Ir kalnuos aidėjo Ite Missa est — 
Liko dienos, tartum lapai užskleisti. 

GEGUTE 

Kantrus, o Viešpatie, esi 
Prie Nemuno pakrančių — 
Gegutė per linksmai kvatojasi, 
Pamiršus tavo kančią... 

O Tu jai nedraudi kvatotis, 
Žodelio pikto nesakai, 
Lyg būtų jos tie epušrotai, 
Tie sodai, girios ir laukai. 

Kvatojas, aidi lyguma — 
Mes einam kryžiaus kelią. 
Kvatojas ji, gal nežinodama, 
Kaip tavo širdį gelia. 

O Tu gegutei valią duodi, 
Visas jos išdaigas kenti — 
Matai, jog daužos be paguodos 
Ir ji pati, ir ji pati. 

AMŽIAI 

Ne be reikalo tiek amžių iškentėjai, 
Galvą sulenktą ranka parėmęs. 
Ne be reikalo, 
Ne be reikalo rytų ir šiaurės vėjai 
Šlapią sniegą. 
Sausą krušą 
Ir nuvytusius klevų lapus 
Į švenčiausią tavo Veidą bloškė. 

Visą laiką, palenktus prie darbo. 
Mus šventos kantrybės, Dieve, mokei. 
Visą laiką, 
Visą laiką tavo šlovei, tavo garbei 
Malėm girnom, 
Arėm žagrėm, 
Kūlėm spragilais javus, 
O nuilsę balsiai nedejavom. 

Tavo amžiai, valandos, minutės 
Su kruša, sniegu ir lapais tyli. 
Tavo amžiai, 
Tavo amžiai, rytvėjui smarkiau 

papūtus, 
Mūsų girnom, 
Mūsų žagrėm. 
Mūsų kluonų spragilais, 
Tartum kanklės. 
Nuolankiais akordais aidi. 

FONTANAS 

Ir balandžiai šią naktį nebaikštūs, 
Ir fontanas tylus. 
Tuščios miestų alėjos ir aikštės — 
Kas atkels vartelius? 

Nuostabu, kad visi taip nurimo, 
Užsitrenkę duris. 
Tik dar tu nuo lašelių kritimo 
Atsibusti turi. 

Įsakai eit nuo durų prie durų — 
Neprašyti, o duot. 
Nežinai — mane išverkė jūra, 
Išdainavo ruduo. 

Lig fontano žinau tiesų kelią — 
O paversk balandžiu! 
Atsiverkit, sidabro varteliai, 
Krinta lašas — girdžiu. 

Ten kiekvieną balandi paglosto 
Asyžiečio ranka. 
Klauso paukštis jo broliško mosto, 
Klauso palmės šaka. 

Dailininko Viktoro Vizgirdos nutapytos tėvo Leonardo 
Andriekaus portretas. N u o t r a u k a Vytauto Maželio 

GLUOSNIS 

Netiesa, kad pavasario vėjas 
Vakare gluosniui perpūtė galvą — 
Tai tik šiaip sau tolybėj kliedėjo 
Pamiršti upeliukai, 
Ir alsavo įmigusios kalvos. 

Tai tik gluosnis nebesutalpino 
Drevėse to gaivaus dirvų kvapo — 
Tai tik gluosnio šakų žalios pynės 
Lig pat žemės nusviro 
Ir upely sušlapo. 

VAKARE 

Neprašau pro senkapius pravesti — 
Šiandien eiti vienas nebijau. 
Saulė didžioje ramybėj gęsta, 
Keliasi migla per upės brastą — 
Nematysite manęs tuojau! 

Nebijau šį vakarą baidyklių — 
Nežinau, iš kur tiek daug drąsos! 
Noriu leistis per klaidžias ganyklas. 
Susisupęs i tą šiltą miglą. 
Ir išnykt krūmokšnių šlamesiuos. 

Nežinau, kas taip galingai traukia 
Bėgti prie senosios liepos takeliu — 
Per tą pievą, per tą lygų lauką, 
Kur prie negilaus upelio laukia 
Tūkstančiai nekrikštytų vėliu. 

Jos vidurnakti praeis pro liepą — 
Lobiai užkeikti skaidriau liepsnos, 
Rodos, Dievas ten skubėti liepia 
Ir, už girių sau lei pasislėpus, 
Iš akių pradingti be žinios. 

SENKAPIAI 

Jei būčiau rastas nevertu 
Įžengti i ramybės karalystę, 
Atmink bent. Viešpatie, kad senkapių vartus 
Ne sykį uždariau — 
Ne sykį uždariau vaikystėj. 
Kai vėjas daužė juos, 
Neleisdamas ramiai ilsėtis mirusiems 
Po vasaros ir po rudens darbu. 

Kadaise Pats jų nuovargi jutai — 
Jų šiltą rugiapjūtę, šaltą kūlę. 
Tie žmonės skyrės nuo gyvenimo lėtai. 
Nors mirė sopuliuos — 
Nors mirė sopuliuos, jie guli 
Giedrais veidais duobėj 
Po savo numylėtos žemės diemedžiais. 
Lyg ąžuolai nuo karšaties pavirtę. 

Giedrais veidais bei širdimis 
Jie ant gaivios velėnos galvas dėjo 
Ir amžinos ramybės vylės mirdami. 
O štai kapų vartus — 
Kapų vartus taip daužė vėjas. 
Kad nuo jo trenksmo žemėje 
Karstų sunkiausi antvožai kilnojosi 
Ir judino subirusias jų dulkes. 

Tai ir džiaugiuos, kad užrėmiau 
Vartus, pakėlęs akmenį nuo kelio. 
Dabar gal man pačiam ilsėtis bus ramiau 
Tenai, po diemedžiais — 
Tenai, kur diemedžių šakelė 
Tau, Dieve, patylom šlamės. 
Kaip aš vaikystėje gailėjaus mirusių 
Ir žadint jų neleidau vėjui. 
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Už deimantinės ribos 
(Atkelta iš 3 psl.) 
mininkavimo tarpai būtų geras 
pluoštas medžiagos to tarpsnio 
mūsų kultūros istorijai. 

O dar kur septynios brandžios 
poezijos knygos... Savo poeziją 
vadina grynai asmeniška: jo poe
zijoje nėra jokių politinių, visuo
meninių raginimų, nei šūkių. Jis 
nieko nešaukia, nieko nežadina, 
nieko nepranašauja, bet tik šne
kasi su savimi, svarsto savo 
jausmus, tikėjimą, savo paties 
ryšį su pasauliu, su amžinybe ir 
Dievu. Viešai skaito savo eilė
raščius, tik verčiamas kultūrinio 
reikalo, nes klausytojams dekla
muoti jis visiškai neturįs ką, jo 
eilėraščiai esą svarstymai apie 
save patį ir savo paties sąlytį su 
daugeliu dalykų, sąlytį, kuris 
daugeliui klausančių gali būti 
visiškai svetimas. Tuo atveju 
autorius visiškai teisingas, kai 
sako: Žemė auksu apsivilko. 
Vandenų drabužis melsvas. 
Maldoje nulinko smilga,/ Tik iš 
kur many tas šėlsmas?" Bet ne 
visiškai kalba t ik apie save, kai 
biblinio pranašo balsu rūstauja: 
Suduš nakties kristalas,/ Ir 
auksas gabalais ims pulti, i 
Džiaugsmų taures ant stalo/ 
Regėsite sukultas. („Už vasaros 
vartų", p. 20 ir 58). Žmogui, gy
venančiam tarp žmonių, sunku 
kalbėtis vien tik su savim, ypač 
kai veriasi tau prieš akis grės
mingi žmonijos sūkurėliai ir net 
milžiniški sūkuriai, traukia mili
jonus į juodžiausią bedugnę. 

Šį pavasarį jis priešvelykinį 
susikaupimą mūsų parapijoje 
pradėjo pastaba, kad to susi
kaupimo pasikalbėjimus ir 
svarstymus atidės krikščionybės 
džiaugsmui. Išgirdęs tokį smagų 
teigimą, nejučia nusišypsojau ir 
susisarmatijau, nors ir gerai 
žinojau, kad niekas kitas mano 
šyptelėjimo negalėjo matyti, ne
bent tik pats Andriekus. Bet ir jis 
to man nepriminė per keletą 
susitikimų, o aš pats, rodos, 
neprisipažinau. To nusišypsojimo 
priežastis glūdėjo geroko metu 
pluošto praeity. Nebeatsimenu 
kuriais metais mudu su Kotry
na kokiai savaitei (ar gal ir il-

Tėvas I^eonardas Andriekus skelbia Dievo žodį per šv. Mišias. 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

gesniam laikui) buvom užkliuvę 
į Kennebunkporto pranciškonu 
vasarv ie tę . Tada jis rengė 
spaudai Už vasaros vartų ir 
bičiuliškai padavė mums savo 
knygos rankrašti ir paprašė po jį 
pasidairyti. Man (taip pat ir 
Kotrynai) tai buvo pirmas atve
jis, kai įsitvirtinęs autorius bū
tų pakvietęs pasidairyti po jo 
dar neišleistą darbą. Dairėmės, 

dalijomės įspūdžiais. Kotryna jį 
rūpestingai perskaitė bent trejetą 
kartų ir pasakė: „Kodėl Andrie
kus toks liūdnas? Beveik kiek
vienas eilėraštis net skaudžiu 
liūdnumu varvėte varva. Atrodo, 
kad jis niekur neranda kuo pasi
džiaugti? Atrodo, kad visas jo 
gyvenimas buvo ir tebėra vien 
liūdesys. Net ir ten, kur mėgina 
pasidžiaugti, nesiseka. Žiūrėk: 

Žiogeliai kraustysis iš proto — 
Sunku bus žmogui ištylėti... 
Ir savo smuiku pradėsiu groti, 
Pranciškau Asyžieti. 
Ir aš bandysiu būti žiogu 
Nuo vasaros džiaugsmų 

pakvaitęs. 
Smagu, ar ne? O kaip baigia: 
Jei kartais gročiau ne į gaidą, 
Ir stygos sopuliu pravirktų — 
Atmink, jog žiogas vasarą 

pražaidęs 
Graudinasi prieš mirtį. 

Ir visas vasaros džiaugsmas 
sudūžta, a ts i t renkęs į mirtį. 
Sakyk kodėl???" 

Kotryna nebuvo iš tų, kurie per 
gyvenimą eina džiaugsmu burbu
liuodami, bet jos įžvalga mane 
taip paveikė, kad gerokai pa-
svarstėm, ar nereikėtų su juo 
pamėginti išsišnekėti, bet Kot
ryna ir čia nusvėrė. Jai atrodė, 
kad kiekvienas tur im teisę neat-
skleidinėti to, su kuo susikibę 
per gyvenimą einam. Tada ir 
aš pagalvojau; kas gi esame mu
du, jo pakelėje t ik atsitiktinai 
pasimaišę, kad mėgintumėm 
brautis į jo gyvenimą. Taip ir 
palikome, bet vis tiek, kai skai
tinėju jo knygas, jaučiu Kotry
nos pastabą, kad jis per savo 
dienų slenksčius eina ne vienas, 
bet apsikabinęs gal niekam 
nepasakytą liūdesį, gal skausmą, 
o gal ir niekam nepasakytą 
lūkestį. 

Vieną kartą taip sau iš kalbos 
paklausiau, kaip atsitiko, kad jis 
įsigijo ne teologijos, filosofijos 
ar kokio nors joms gretimų moks
lų daktaratą, bet tokį viskam 
tolimą kanonų teisės. Tada jis 
man atvėrė gal daug kam ir 
žinomą, bet man ligi tol negirdėtą 
dalyką. Karui baigiantis, o gal ir 
pasibaigus, Romoje buvo susi
telkę keletas jaunų lietuvių pran
ciškonų. Jiems buvę aišku, kad 
viskas grįš į prieškarinius laikus, 
tik daug laisvesnius, kad, žino
ma, grįš jie į Lietuvą, tik nutarė 
grįžti ne tuščiomis. Grįžę steigs 
Lietuvos pranciškonų universi
tetą, kuriam reikės gerai pasi
ruošusios profesūros, todėl jie 
pasiskirstė specialybes ir joms 
rimtai ruošėsi. J am, kaip turin
čiam gerą atmintį, tas būrelis ir 
uždėjo imtis kanonų teisės. Jauni 

vyrai svajojo vienaip, gyvenimas 
nubėgo kitaip. Gobšus rusas, 
pagavęs sultingą kepsnį, nė ne
galvojo jo iš savo dantų paleis
ti , o tėvas Just inas Vaškys 
žemaitišku užsispyrimu kūrė 
Amerikoj lietuvių pranciškonų 
provinciją (tam čia ir buvo at
siųstas) ir visur išklydusius 
lietuvius pranciškonus šaukė į 
vieną vietą. Taip Amerikoje 
atsidūrė ir svajotojai. Jų tarpe ir 
tėvas Leonardas Andriekus, su 
visu kanonų teisės dak ta ro 
laipsniu, kurio lietuviškajam 
kul tūr in iam darbui visiškai 
nereikėjo. Tiesa, po nebežinau 
kiek metų Romos pranciškonams 
buvo prireikę Andriekaus (rodos, 
mirė ar susirgo kanonų teisės 
profesorius), bet ir mūsiškiai 
pranciškonai jau nebenorėjo jo 
išleisti, ir j is pats po tiek metų 
nebenorėjo vykti ir iš naujo gilin
tis į tą sritį, nuo kurios per tiek 
metų buvo jau gerokai nutolęs. 
Atrodo, kad po ilgoko aiškinimosi 
ir vilkinimo tas šaukimas taip 
ir nubluko. O vis dėlto, pats An
driekus galvoja, kad kanonų 
studijos jam buvo naudingos: 
išmokė ne t ik preciziškai galvoti, 
bet net ir jo poezijai turėjo ir tebe
tur i įtakos. Užtai jo eilėse nėra 
miglotų metaforų, susuktų pa
sakymų, kurių prasmės skaityto
jas dažnai veltui ieško, nes tikro
ji tų žodžių kirbynės prasmė kar
ta is ir pačiam poetui tebėra mig
lose paskendusi. Jo eilėraščiuose 
viskas aišku ir tikslu. Galima 
aiškint i jo pasakymų esmę, 
galima gilintis į teigimų ar 
neigimų gilumas, bet nereikia 
Klupčioti čia prie pirmojo minties 
slenksčio, prie žodžių ar metaforų 
reikšmės. 

Ieškodamas to t raškaus preci
ziškumo, j is net visą Saulė 
kryžiuose knygą perkūrė į At
mink mane, Rūpintojėli. Jis net 
pataria, kad Saulė kryžiuose 
„...kaip juodraštinė medžiaga 
niekur nebenaudotina", bet aš, 
autoriui leidus, a r kad ir ne
leidus, su tuo jo pasiūlymu daug 
kur nesutikčiau. Saulėje kry
žiuose randu posmelių, kurie, ne 
ta ip labai sutikslinti, yra arčiau 
širdies. Ne tik man, Aušra, bet ir 
daugeliui kitų skaitytojų gali 
panašiai atsitikti. 

Poetas Leonardas Andriekus dalijasi savosios poezijos žodžiu su Poezijos dienų 
dalyviais Chicagoje, Jaunimo centre, 1974 metais. 

Nuotrauka Danutės Vakarės 

Šalia čia paminėtų pareigos ir 
patraukimo darbų Andriekus 
turi dar kitokių nikių. Turi akį (ir 
širdį) visokiems menams — nuo 
tapybos ligi kiniškų vazų ir 
persiškų kilimų. Maine'o pajū
rio miesteliuose, kur visą vasa
rą siuva turistai, pilna meno 
galerijų ir senienų krautuvių. 
K a i v a s a r ą nuvykdavome į 
Kennebunkportą, daugelį dienų 
pravažinėdavom po tuos mieste
lius. Tapyboj, grafikoj ir skulp
tūroj buvau jau ir aš akis pra
sitrynęs, ta i kartais bandydavau 
savo mintimis ir su juo pasidalyti, 
bet apie Rytų tautų darbus ir jų 
meninę, net ir komercinę, vertę 
j is man akis gerokai pratrynė. 
Ligi jo net nežinojau, kad kada 
nors čia pat New Yorke buvo toks 
Tiffany, už kurio nuostabius 
lempų gaubtus dabar tūkstančius 
moka, o tėvas Leonardas jų 
kirbynėje kaip savo vienuoliškam 
kambary. J is jau iš tolo pasakys, 
kuris gaubtas yra Tiffany ir kuris 

tik pretendentas. Jis pasakys, 
kuris yra tikras persų kilimas, ir 
kuris, gal geras, bet tik pa
mėgdžiojimas, kur i nuostabi 
kiniška vaza ar dėžutė kurio 
amžiaus kūrinys. Su juo po 
senienų krautuves ir krautuvėles 
bemaklinėdamas sužinojau, kad 
keturių ar penkių kvadratinių 
pėdų persų kilimėlis gali būti 
vertas dešimt ir net daugiau 
tūkstančių žaliukų. Į visas tas 
kažin kada sukurtas žmogaus 
vertybes žiopsodamas ir su tėvu 
Leonardu besišnekučiuodamas, 
nejučia suvokiau labai keistą 
dėsnį: žmogui įkvėptos dieviškos 
kūrybinės kibirkšties didybę, 
išreikštą inertinėje medžiagoje, 
tas pats žmogus įvertino pinigu, 
bet kas kuo ir kaip įvertins 
sukaktuvininko tėvo Leonardo 
Andriekaus apčiuopiamą ir ne 
taip apčiuopiamą kūrybą? 

Ligi kada nors, 
Jurgis Jankus 

„Lietuviais esame mes gimę... * > 

(Atkelta iš 2 psl.) 
visos rengėjų pajamos iš koncerto, 
skirto Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžiui (Vilniaus menininkų 
rūmuose), ir kito koncerto, skir
to tremtiniams (Vilniaus Profsą
jungų kultūros rūmų salėje). 

Kelionė nebuvo be nuotykių, 
daugiausia malonių. Būta ir 
nemalonių. Užklausti apie 
neprisimintinus, tik rankomis 
numojo. Tačiau Gimtasis kraštas 
(Nr. 25, 1989 m. birželio mėn. 
22-28 d.) skiltyje, pavadintoje 
„Per kliūtis — dainininkai", ko
respondento Rimvydo Paleckio 
pokalbyje su ilgiau tėvynėje 
užtrukusiu Emanueliu Jarašūnu 
(jis skaitė paskaitas Vilniaus 
universiteto moksliniuose semi 
naruose, Vibrotechnikos institute 
Kaune, Vilniaus miesto elektri
nės inžinieriams) mini, kad jis, 
pasikalbėjęs telefonu su sugrį
žusiais kolegomis, sužinojęs, kad 
Maskvos muitinė išlaikė Antaną 
Polikaitį su žmona Dalile net 14 
valandų, o Raimondą Apeikytę 
12 valandų. Jie todėl pavėlavę j 
jiems skirtus skrydžius ir buvo 
priversti pirkti kitus bilietus ir 
rasti lėktuvus kelionei iš Mask
vos. Tik Rimtautas Dabšys grį 
Žo laiku, „biurokratijos" nepa
žeistas, na ir Emanuelis Jara-
šūnas, kuris grįžo vėliau, jau 
Šeštą kartą lankęsis tėvynėje. 
Broniui Seliukui irgi geriau 
sekėsi, nes išvažiavo traukiniu 
į Vakarų Europa 

Žvilgterėjus j Los Angeles vyru 
kvarteto gastroles Lietuvoje, iš 
atsiliepimų Lietuvos spaudoje 
labai drąsiai galima tvirtinti, kad 
jie savo apsilankymu ir koncer
ta i s tėvynėj) įėjo į lietuvių 

kultūros istorijos lapus, ne vien 
dėl to. kad jie buvo pirmieji, 
atvežę iš užsienio lietuvišką 
dainą ir paskleidė jos garsus 
tėvynės padangėje, l>et ir pri
sidėdami prie laiko dvasios ir 
nuotaikų, prie ten vykstančio 
tautinio atgimimo. 

„Mūzos" direktorius V. Baraus
kas šitaip sakė: ..Per dainą mes 

dar labiau pajuntam, kad esame 
vieniši ir maži pasauly, bet kar
tu gal ir garbingi, nes turim dva
sinių turtų. Turim gražią kalbą, 
savitas, melodingas dainas..." 
Įdomu, kad ši Lietuvoje panau
dota citata paimta iš Los Angeles 
leidžiamo Lietuvių dienų žur
nalo... „Mūzos" direktorius V. 
Barauskas toliau cituoja kvarteto 

vyrus: „Mes nė su kuo konku
ruoti nesirengiame, norime tik 
parodyti, kaip, būdami toli nuo 
tėvynės, gyvename, kaip Jūsų 
ilgėjomės, kaip guodėmės ir 
guodėme kitus". Įtariu, kad tai 
Emanuelio Jarašūno mintys, o jis 
kalbėjo ir už ki tus kvarteto na
rius, mat jis kvartete laikomas 
kaip „primuš inter pares". 

„Kai koncertų salėje buvę trem
tiniai mums uždainavo .Leis
kit į tėvynę...' mes pasijutome 

išvien su jais, ir teko nubraukti 
šiltą ašarą, dar nenulipus nuo 
scenos..." — droviai prisimena 
Emanuelis, vėl išgyvendamas šil
tos er-ocijos bangelę ir prisimin
damas jaudinančius momentus, 
patirtus koncertų virtinėje tė
vynėje. Tenai jiems viešint, šir
dys ir mintys bendravo lietuviš
kos dainos garsais. 

Audronė Griežienė taikliai už
baigė savo reportažą Kretingos 
Švyturyje. 1989 m. gegužės mėn. 

K«,t:u - , .n\ |«\ \iini'ij«- *>U metu pu\a«»ri Hnujpmi knip SO.OOO I.ictuvo« gyventoju kiaunei! I»« Angele* vyru kvarteto dainų 
Nuotrauka Jono Juknevičiaus 

20 d. laidoje: „O skaitytojui dar 
pridursiu: buvau. Girdėjau ir 
pagalvojau: tik iš tėvynės ilgesio 
pilnos širdies gali plaukti tokia 
daina". 

• E d i t a Nazara i tė iš Vancou-
ver, Kanados, ir Vainis Aleksa 
iš Chicagos skaitys savo eilė
raščius Poezijos vakare, kuris 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 2 dieną, 
per Ateitininkų studijų dienas 
Dainavoje, Manchester, Michi-
gan, Darbo šventės savaitgalio 
metu. Editos Nazaraitės, iš Lietu
vos prieš penkerius metus pasi
traukusios poetės ir dailininkės, 
pirmąjį poezijos rinkinį Medaus 
ir kraujo lašai išleido Ateities 
l i teratūros fondas 1985 metais. 
Netrukus bus baigta spausdinti 
i r antroji jos poezijos knyga 
Mechaninė mūza, taip pat lei
džiama Ateities literatūros fondo. 
Vainio Aleksos eilėraščiai pirmą
kar t pasirodė Ateities literatūros 
fondo jaunųjų poezijos rinkinyje 
Keturi (1986). Taipgi abu poetai 
kai kuriuos naujausius savo eilė
raščius per pastaruosius pora 
metų yra spausdinę Draugo 
kultūriniame priede. 

• Balzeko Lietuvių k u l t ū r o s 
muziejuje, Chicagoje, šį rudenį 
vyks lietuvių kalbos pamokos lie
tuviškai nemokantiems vaikams 
ir suaugusiems. Vaikams pamo
kos prasidės šių metų rugsėjo 13 
dieną ir vyks septynias savaites 
— kiekvieną trečiadienį nuo 4 iki 
4:30 v. p.p. Pamokos suaugu
siems prasidės rugsėjo 15 dieną ir 
vyks iki spalio 29 dienos — 
kiekvieną penktadienį nuo 7 iki 
8 v.v. Pamokas ves mokytoja 
Gailutė Valiulienė. Registruotis 
pamokoms galima, skambinant 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jaus telefonu 582-6500. 

Raktas į pasaulį 
(Atkelta iš 1 psl.) 

Neretas išeivijos jaunuolis yra 
pastebėjęs, kad su juo Lietuvoje 
susipažinę jo bendraamžiai labai 
norėtų laiškais pasikeisti anglų 
kalba, nes tai duotų jiems progą 
savo jau šiek tiek pramoktą ang
lų kalbą panaudoti ir patobulin
ti. Nereiktų to vengti — anaiptol 
susirašinėjimas su lietuviu ang
liškai suteiktų progą ir silpno
kai lietuviškai mokančiam jau
nam išeiviui atlikti Lietuvai 
labai naudingą darbą. (Be abejo, 
toks pasiūlymas mus, itin susirū
pinusius savo pačių vaikų lietu
vių kalba, gali kiek šokiruoti, bet 
pabandykime į tai pažvelgti iš 
Lietuvos gyventojų matimtaškio 
— pavyzdžiui, verta čia prisimin
ti, ką vienas žymus Lietuvos 
kalbininkas su šypsena yra pasa
kęs: „Ne anglų kalba mums 
pavojinga"). 

Į Lietuvą ilgesniam laikui 
vykstant iej i galėtų t a lk in t i 
tenykščių studentų anglų kalbos 
pratybose. Vasaros metu Lietuvo
je besilankantys jaunuoliai ga
lėtų galbūt patekti į stovyklas, 
skirtas anglų kalbai sparčiau 
mokytis. Panašiai mokslininkų, 
pakviestų dėstyti ar stažuotis 
Lietuvos mokslo įstaigose, žmo
nos (ar vyrai), jei kartu į Lietuvą 
keliauja, savo laisvalaikį galėtų 
pašvęsti Lietuvos jaunimą moky
dami anglų kalbos. (Tai buvo 
anksčiau plačiai praktikuojama 
amerikiečių mokslininkų žmonų 
Kinijoje, kai vyrai ten savo 
„sabbatical" metus praleisdavo.) 
O gal greitai ateis galimybės ir 
Peace Corps savanoriams Lietu
voje? 

Anglų kalba šiuo metu yra rak
tas į pasaulį. Padovanokime jį 
Lietuvai. a. a. 11. 




