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Mes esame pakeisti 
ir mes esame pakeliui

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIA 1988-1993 METAIS

Koks tai buvo lūžis — Kovo Vie
nuoliktoji. Airįjos poeto William 
Butler Yeats žodžiais, mūsų 
laikas ir mes patys esame 
changed, changed utterly, a ter- 
rible beauty is born... — pakeisti, 
visiškai pakeisti, gimęs baisus 
grožis.

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo paskelbimas 1990 metų 
kovo 11-ąją pakeitė mus visus. Po 
tos kovos dėl laisvės, po mūsų 
išėjimo į pasaulio politinę areną 
ir jo viešosios nuomonės mobili
zavimo — kad ir pražūtingiau
siais momentais, lemtingiausiais, 
buvome anapus visokios baimės 
ir ašarų, pilni savim pasitikėjimo, 
džiaugsmo, drąsos. Mes virtome 
kitais. Tapo kitoks mūsų likimas. 
Mums buvo užduota nauja pa
skirtis. Tą naują paskirtį no
rėčiau šia proga paliesti trumpu 
žodžiu.

Todėl čia noriu kalbėti ne apie 
praeiti, bet apie ateitį. Tai ypač 
liečia jaunimą, kuris turės toje 
ateityje gyventi ir veikti. Liečia 
tą jaunimą, iš kurio bus kuriama 
ta ateitis. Kodėl svarbu dabar 
kalbėti apie ateitį? Todėl, kad: 
mes stovime dabar tarp amžių, 
ant amžių slenksčio, lūžio momen
tu.

Tai ne vien Lietuvos reikalas. 
Moralinė krizė yra persmelkusi 
Rytų pasaulį, yra įsilaužusi į 
Vakarus. Lietuvos pakilimas iš 
komunizmo blogio imperijos griu
vėsių buvo pranašystė artėjančio 
pasaulio atnaujinimo. Ir tik to lū
žio bei perėjimo momentu suvo
kiame, koks tai stebuklingas pa
daras yra buvęs išeivija. Tai 
suvokiame tik tuo momentu, kai 
tos išeivijos jau nebėra, kai ji iš 
esmės jau virtusi kita, kai ji 
perėjusi į kitą prasmę.

Gyvenusi iki šiol už savęs, ne 
sau. Kokia brangi dovana buvo 
duota išeivijai — gyventi tikslui. 
Jos dalia neleido jos žmonėms 
blaškytis, kaip blaškosi aplink 
pasaulyje žmonijos dauguma. Jai 
buvo duota liudyti tiesą ir laisvę, 
žmogaus ir tautos vertę. Apvaiz
da davė mums prasmę. Sveikinu 
iš širdies visus ir džiaugiuos, kad 
buvome Apvaizdos išrinkti tokią 
dovaną priimti.

Išeivija gyvenusi už savęs, ne 
sau. Štai ir paradoksas — išeivija 
gyvenusi ir veikusi tam, kad jos 
nebeliktų. Tai yra palyginti 
unikalus reiškinys pasaulinėje is
torijoje. Dar būtų galima ir pasi
juokti, kaip ir juokėsi anksčiau 
paviršutiniškesni žmonės — ko
kie kvailiai išeiviai, kenčiantys 
nelaisvę laisvėje! Bet mes, patei
sinti, dabar juokiamės su pasidi
džiavimu ir nuostaba ta savo 
drąsa, tue užsispyrimu, tuo ryžtu.

Toji mūsiškoji išeivija buvo 
likimo sujungta bendrija, jokia 
paprasta „emigracija”, kaip ka
daise vadino ją komunistinė 
propaganda (ir, deja, dažnokai 
toliau daro istorįjos nežinantys 
arba nenorintys jos žinoti da
bartiniai Lietuvos politiniai 
komentatoriai). Tai yra panie

kinimas, falsifikacija. Argi reikia 
suprasti tada, kad ir Sibiro trem
tiniai tebuvo kažkokie „ekskur
santai” į egzotiškus pasaulio pa
kraščius? Ne.

Būtina yra įvertinti tą baisią 
kainą, kuri buvo sumokėta išei
vio dvasios — mūsų — kad tokį 
vaidmenį atliktumėme. Išvieti- 
nimas, „displacement”, D.P. sta
tusas, benamiškumas. Esame 
pamestinukai vaikai, išblaškyti 
po karo nuniokotus landšaftus, 
tarp įvairiausių valstybių sienų, 
po pereinamuosius lagerius, po 
pabėgėlių „stovyklas”, po pa
galiau — lietuviškus telkinius 
naujuose kraštuose, po lietuvių 
kapines visokiausiuose pasaulio 
užkampiuose. Ir 40 metų buvo 
pragyventa, besėdint ant supa
kuotų lagaminų, svajojant apie 
tolimą numylėtą prarastą kraštą. 
Tai buvo metai, pragyventi il
gesyje ir ašarose, prisiminimuose 
ir viltyje. Metai, pragyventi skau
dančia širdimi.

Tad turime suprasti, kad išei
vija gyvenusi laike, ne vietoje. Ji 
gyveno istorijoje. Ji gyvenusi su 
sąmone savo pačios kartų ir savo 
tęstinumo, ir savo nutrūkimo, iš
nykimo grėsmės akivaizdoje — 
demografijos ir asimiliacijos 
dėsnių, visiško susilyginimo su 
gyvenamąja aplinka pavojumi. 
Išeivija, nepaprastu egzistencinės 
drąsos gestu, išlaikė savyje 
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Claustro Pakeliui į Emaus 
Ispanija, 11-asis amžius

Veidu į visuomenės 
ir sąžinės ateitį
ANTANAS SAULAITIS, SJ

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
rūpesčiai, uždaviniai ir veiklos 
kryptys atsispindi Vyskupų kon
ferencijos, pavienių vyskupų ir su 
bažnytine vadovybe susijusių as
menų pareiškimuose, pasisaky
muose ar pasikalbėjimuose spau
doje. Prie šių galima pridėti 
popiežiaus Jono Pauliaus II žo
džius ir nuncijaus Lietuvai min
tis, taip pat spaudoje paskelbtas. 
Penkerių metų tekstuose randa
mi klausimai buvo suskirstyti į 
šešias rūšis — nuo ekonomijos iki 
pačios sąžinės ir papildyti pavyz
džiais iš 132 dienų patirties Lie
tuvoje per praėjusius ketverius 
metus.

Bažnyčios, tautos ir valstybės 
savitarpio ryšius istorikai tyri
nėja nuolatos, o ypač ryšium su 
krikščionybės Lietuvoje 600 metų 
jubiliejumi 1987 metais. Sovieti
nės priespaudos metais Bažnyčia, 
tai yra tikintieji su savo vadovais, 
buvo pagrindinė atrama ir kovos 
bei pasyvios rezistencijos židinys 
ryškiausiai Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos 1972-1989 
laikotarpiu. Šis kovos už su tikė
jimu susijusį teisingumą metas 
tikriausiai ir Lietuvą išvedė į 
pirmąją iš sovietuos išsilaisvinan
čių tautų eilę.

Staiga atsidūrusi naujose sąly
gose, Katalikų Bažnyčia ir kitos 
religinės bendruomenės ėmėsi ir 
imasi naujų uždavinių, sutinka 
anksčiau nebūtų kliūčių, išgyve
na įsijungimą į europinę aplinką 
ir pasaulinę kultūrą (ar civiliza
ciją). Čia surinkti klausimai gali 
padėti Lietuvos Katalikų Bažny

čios šiandieninę būseną suvokti 
— bent pagal vakarietišką mąsty
seną.

Pradedama nuo praktiškų rei
kalų, po to žvelgiama į visuome
nę, švietimą, vertybių ugdymą, 
pamaldumo bei dvasingumo ry
šius, pačius Lietuvos gyventojo 
sąžinės klausimus.

Medžiaginė padėtis

Dauguma grąžinamų pastatų — 
bažnyčių, vienuolynų, senųjų kle
bonijų — lietuviškai tariant, yra 
„avarinėje” būklėje. Vyskupijos 
gali atsiimti ir šiandien Lietuvo
je negyvuojančių vienuolijų na
mus. Lėšų neturinti valdžia tik
riausiai vis mažiau galės sovieti
nę skriaudą atitaisyti, o Vakarų 
Bažnyčios nėra linkusios staty
boms aukoti, didesnį dėmesį 
kreipdamos į švietimo bei šalpos 
projektus. Atsiimtos senamiesčių 
bažnyčios, statomos naujos mies
teliuose ir vos, keletas naujuose 
didžiųjų miestų naujuose rąjonuo- 
se. Šių projektuojamas dydis tai
komas dešimtmčių nužeminimui 
ir niekinimui atsverti, ir neleng
va pasimokyti iš anksčiau pradė
jusių bažnyčias statyti „Rytų” 
Europos šalių, sunkesnėmis eko
nominėmis sąlygomis nepajė
giančių jų apšildyti ar išlaikyti.

Nuo pat pirmosios viešesnio ti
kinčiųjų gyvenimo dienos 1988 
metų rudenį stokojama patalpų 
jaunimo, šalpos, švietimo ar ki
toms grupėms susirinkti ar nau
joms bažnytinėms įstaigoms (pa
vyzdžiui, katechetiniams cent
rams) apgyvendinti, kaip ir am
žinoji sovietinė bėda su 
gyvenamaisiais butais. Veiklos 
bei patalpų ir bažnytinių žmonių 
išlaikymas atsiduria sunkioje 
būklėje: iki 1989 metų būdinga 
šv. Mišioms užprašyti auka 
būdavo dešimtadalis mėnesinio 
atlyginimo, o 1993 metais viene- 
rioms Mišioms auka prilygsta 
maždaug šimtadaliui mėnesinės 
algos. Kai gyventojų visa alga 
išleidžiama vien tik maistui, 
sumažėja aukos bažnyčiai ir 
šalpai, kad ir dosnia širdimi 
duodamos.

Platesnė visuomenė

Visose buvusios sovietinės im
perijos įtakos kraštuose Bažny
čia, vykdžiusi išskirtinį laisvėji
mo vaidmenį, staiga turi spręsti 
kiek viešajame gyvenime daly
vauti. Vienuose kraštuose Kata
likų Bažnyčios vadovybė ėmėsi 
labai ryškaus ir viešo vaidmens, 
pasisakydama ir įtaigaudama vi
suomenę bei valstybę plačiu mas
tu, o kitose šalyse — lyg nutilo ar 
dingo iš akių, simboliškai pasilik
dama „zakristijoje”, į kurią se
niau sovietai visą veiklą buvo už
darę.

1992-1993 metų rinkimų Lie
tuvoje laiku tikintieji toje zakris
tijoje kreipėsi į kunigus, klausda
mi, už ką balsuoti. Viešieji pasi
sakymai stengėsi būti aiškūs ir 
drauge neutralūs — tai gali būti 
ir todėl, kad dvasininkijai buvo 
suprantama, kas rinkimus į Sei-; 
mą ir prezidentūrą laimės.

Vos tik prasidėjus 1988-1989 
metų aušrai, pirmos susibūrė vie-

PrisikėlimasHans Pleydenwurff (ca. 1420-7 1472) 
Alte Pinakothek, Muenchenas, Vokietija

nuolės ir moterys į Caritas viene
tus, kurie lieka pagrindiniu ir są
žiningiausiu savitarpio ir iš užsie
nio ateinančios paramos tinklu. 
LKB Kronikos kova už teises da
bar čia išreikšta pastangomis su
šelpti į vargą patekusius tautie
čius, siekti socialinio teisingumo 
1992-1993 metų sąvartoje Vil
niaus arkivyskupijos atidaryta 
varguoliams valgykla (buvusia
me Trinitorių vienuolyne, kuria
me sovietinė kariuomenė dešimt
mečius įgulą laikė) liudija Bažny
čios sugebėjimą viešame gyveni
me žmonių labui dalyvauti.

LKB Kronikos puslapiai ir to
mai visuomet į tikėjimo prieši
ninkus žiūri krikščioniškai atlai
džia širdimi, be keršto ar kartėlio. 
Skriauda tikrai neužmirštama, 
kaip liudija gausūs naujai pasta
tyti kryžiai bei koplytėlės ties 
laisvės kovotojų-partizanų žuvi
mo vietomis, paminklai tremti
niams ir „Lietuvos kančioms” at
minti. Archyvams išryškėjant, 
skriaudėjams bei žudikams čia 
pat gyviems tebesant, kaip šis 
gailestingumas gali išlikti, neat
sisakius įstatymiško ar teisinio 
teisingumo reikalavimų (pavyz
džiui, galimo desovietizacijos po
tvarkio)?

Šiame numeryje:
Esame pakeliui • Lietuvos Katalikų Bažnyčia 1988-1993 • Žydų 
kultūra Amerikoje • Rietavas ir jo apylinkės • Balio Augino ei
lėraštis • Pokalbis su solistu Jonu Vazneliu • Dalios Kasčiūnaitės 
paroda Čikagos miesto centre

Pirmieji dvasininkijos žingsniai 
į visuomenę nebuvo lengvi — „bu
vome nei paruošti, nei pasiruošę” 
įsijungti į kuriamų jaunimo bei 
kitų visuomeninių sąjūdžių ir or
ganizacijų veiklą. Kai priespau
dos laikais buvo laiko skaityti ir 
pomėgiais užsiimti, šiandieną ku
nigai perkrauti darbais bažnyčio
je, mokyklose, vietovės veikloje, 
remontais bei statybomis. Per 
krikščioniškos inteligentijos bū
relius ir kitais būdais stengiama
si Bažnyčios socialinį mokymą 
švieson iškelti, kai jis toks ryškus 
ir dinamiškas Jono Pauliaus II 
raštuose.

Tikinčiųjų ugdymnas

1989 metais atidarius valdiškų 
mokyklų duris tikybos pamo
koms, pirmieji buvo siunčiami 
kunigai, kurių ne kiekvienas yra 
pedagogas. Bematant įsijungė 
tuomet dar pogrindžio vienuolės, 
o dabar jau esama tūkstančių ka
techetų arba tikybos mokytojų. 
Tikybą dėstyti pageidauja ir bu
vę ateizmo mokytojai, sugebantys 

■ dėstyti tikėjimą, turinį pakeitus 
iš sovietinio į krikščioniškąjį. Jau 
pasiekti ketvirtieji 4 metų tiky
bos mokytojų kursai ir įvesimą 

ši specialybė pedagoginiuose insti
tutuose. Kaune Vytauto Didžiojo 
universiteto teologuos fakultetas 
pasiekė trečiuosius gyvavimo me
tus.

Šių visų kursų pagrindą suda
ro prieškarinės teologijos dalykai 
seminarijoje, ir palaipsniui įjun
giami Vatikano II mokymai, kaip 
ir iš vis katechetinė ir evangeli
zacijos galvosena — tikėjimo per
davimo kryptis. Neturėję galimy
bių ar progos bažnyčioje dalyvau
ti ir kaip tikintieji lavintis, Die
vo ieškantys asmenys visai savai
me limpa prie šiuolaikinės visuo
tinės Bažnyčios mokymo bei pa
saulėžiūros, ir sunkiau supranta 
archaiškumus.

Seminarijose klierikų auklėji
mą, iš šalies žiūrint, suprastume 
kaip tradicinį Kaune ir dar kon- 
servatyviškesnį Telšiuose. Kuni
giško ir pasauliečių tikinčųjų luo
mo skirtybės ryškios ten, kur 
Krikšto sakramento prasmė, taip 
giliai įpinta į Vatikano II pasiek
tą atnaujinimą, nėra dar pajusta. 
1993 metų Gavėnią Lietuvos baž
nyčiose sakomi pamokslai kaip 
tik apie Krikštą — vieną trijų 
pagrindinių popiežiaus numaty
tos kelionės Lietuvon 1993 metų 
rugsėjo mėnesį temų.

1993 metų pradžioje Lietuvoje 
yra 12 katalikiškų mokyklų. Jos 
visos steigtos geranoriškai; 
turbūt nė vienam organizatorių 
niekad katalikiškos ar krikščio
niškos mokyklos nemačius ir ne
patyrus. Platesnė skaityba, 
mainai su kitų šalių katalikiš
kom mokslo įstaigom bei kursai 
mokytojams mokyklų vedėjams 
padės iš praktikos suvokti, kame 
glūdi katalikiškos mokyklos me
todas ir reikšmė (tai yra labiau
siai mokytojų ir mokinių savitar
pio ryšiuose), taip skirtinguose 
nuo sovietinio auklėjimo mokyto
jų ir mokinių vieni kitiems tie
siog priešiškumo ir baimės kaip 
pagrindinės lavinimo priemonės.

Jau 1989 metais pradėjo eiti 
žurnalas Katalikų pasaulis, ku
riam, kaip ir kitai krikščioniškai 
spaudai, nepalankieji lengvai ga
lėjo koją pakišti, sulaikydami 
spaustuvėse, nesuteikdami popie
riaus, varžydami katalikiškos 
spaudos platinimą kioskuose. 
Lietuvos vyskupai iš karto nu
sprendė įsigyti katalikišką spaus
tuvę, JAV Vyskupų konferencija 
ir Vokietijos „Kirche im Not” 
įstaiga paskyrė lėšų, nes tuo bū
du katalikiška spauda sklan
džiau tikinčiuosius bei visuome
nę pasiektų.

Gyvenimo vertybės

Susidomėjimas lietuviškuoju 
paveldu, bandymas moksliškai ar 
nors romantiškai pasiekti baltų 
kultūros ištakas atspindi tą patį 
rūpestį, kurį dabartinis popiežius 
išreiškia: kaip ugdyti lietuvių 
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Žydų kultūra Amerikoje Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)
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Krista Augiūtė (14 metų), JAV

Iš parodos „Vaikai piešia laisvę”, vykstančios Lietuvių dailės muziejuje, Le
mont, Illinois.

vaizdą šviesios Lietuvos, 
nepriklausomos Lietuvos, kokia ji 
privalėjo būti. Jai Lietuva buvo 
idealas.

O kas dabar įvykę?
1. Kaip labai mes esame pakeis

ti! Mūsų visų padėtis, bet ypač 
mūsų jaunimo, kuris yra daugiau 
išvietintas, negu jų tėvų karta — 
jie gimė išvietintais.

Esame išvietinti, bet tapome 
naujais. Tapome kitais. Išvieti- 
nimas tęsiasi. Kad ir galima da
bar jau grįžti ten, iš kur išvietini- 
mas tebesitęsia. Norėčiau 
pasiūlyti siaubingą, graudų, bet 
savo egzistencine tiesa išlaisvi
nantį motto. Šitam krašte neretai 
žmonių salonuose ant sienos kabo 
išsiuvinėtas paveiksliukas su žo
džiais: „There is no place likę 
home”. Tą posakį noriu kitaip 
perduoti. „There is no place likę 
home”. Nėra mums tokio dalyko 
kaip „namai”. Nėra niekur tokios 
vietos, kuri būtų namai.

Ką tuo bandoma pasakyti? Ne 
tai, kad nemokėtumėm, pavyz
džiui, kaip gyvenamame krašte 
funkcionuoti (susikalbėti vietine 
kalba, lankyti mokyklas, McDo- 
nald’s užsisakyti „cheeseburger” 
ar Stiklių restorane, Vilniuje, 
užsisakyti jų žymų čizburgerį). 
Ne tai, kad nemylėtumėme savo 
Lietuvos, savo Amerikos. Bet tai, 
kad tų vietų mes nesuvokiame 
giliai — kaip savo namus, o 
verčiau kaip siektinus idealus. 
Visuose tuose atskiruose 
pasauliuose turime įvairias 
meiles, kurios drasko mūsų šir
dis.

Jaunimas nėra mažiau išvie
tintas negu jų tėvų, tikrųjų „dy- 
pukų” karta, o daugiau — jiems 
padėtis įaštrinta. Aš pats gerai 
prisimenu, kaip atsiradau pirmą 
dieną vaikų darželyje,: mūsų 
lietuviškos parapijos mokykloje. 
Mokytoja kalbėjo darželio vai
kams kažkokia nesuprantama 
kalba. Koks tai buvo šokas turėti 
patirti, kad Amerikoje pa
grindinė kalba — ne lietuvių 
kalba, o anglų. „You never take 
anything for granted again”.

Ypatingas mūsų jaunimo 
likimas, tai yra keliauti, niekada 
neatvykstant, „to travel without 
arriving”. Prisimenu praėjusių 
metų Žiemos kursus mokslei
viams ateitininkams Dainavoje 
(Manchester, Michigan) — dis
kusijose kilo klausimas: „Ar 
grįžtumėte Lietuvon dirbti? Ar 
gal ten persikeltumėte gyventi?” 
O atsakymas buvo nelauktas: „Į 
Lietuvą negalime grįžti, nes 
niekad nesame ten buvę. Bet 
lankytis ir ten dirbti — taip, 
esame pasiryžę, tai darysim”. Ar 
esame keliauninkai į Lietuvą, ar 
iš Lietuvos? Iš namų, ar į namus?

Pernai vasarą iš Vilniaus pats 
išskridau Lufthansa lėktuviuku 
atgal į Berlyną. Esu beveik 
tikras, kad vokietės stiuardesės 
labai neapkenčia to skrydžio — 
raudojimas, kūkčiojimas, kai 
širdis yra draskoma to atsiplė- 
šimo nuo Vilniaus. Neracionalus
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Dailininko Adolfo Valeškos sukurti vitražai Lanski 
koplyčioje, Rodfei Zedek šventovėje-sinagogoje, 5200 Hyde

Park Boulevard, Čikagoje: kairėje — Torah langas, 1 
dešinėje — Torah ritinio langas.

Amerikos pietiečiais rašytojais 
(William Faulkner, Tennessee 
Williams, Flannery O’Connor, 
Walker Percy). Jų kūryboje gerai 
vaizduojamas emigrantas, stiprus 
savo autentiškumu, įtaigus savo 
išgyvenimais, žydiškom detalėm 
(ypač tai ryšku Fuchs prozoje).

Ne visos pirktos storos knygos 
skubamos perskaityti. Taip atsi
tiko ir su užsigulėjusia Irving 
Howe World of our Fathers (New 
York: Simon and Shuster, 1976), 
kurios turinys sukasi apie Rytų 
Europos žydus, po 1880 metų jų 
persekiojimo Rusijos imperijoje, 
didžiais skaičiais emigravusius į 
Ameriką. Mūsuose atsiradus 
dėmesiui Lietuvos žydams knyga 
atrodo labai vertinga, aprašanti, 
kaip daugiau negu milijonas žydų 
plaukė (maždaug 17 dienų) per 
Atlantą iš Europos ir kūrėsi 
šiame krašte. 1920 metais New 
York’e jie turėjo net 20 savų 
teatrų ir iki šiol yra sukūrę ir 
puoselėję gan stebėtiną savo 
kultūrą šiame žemyne.

Pažinti šį jų kelią, vargą ge
tuose, verslą, bankrotus, pralo- 
bimus, veržimąsi į kairiosios 
politikos srovę, komikus, drama
turgus, teatralus ir rašytojus, ne 
vieną iš jų apdovanotą Nobelio 
premija, tampa savotišku pra
regėjimu, noru pažinti juos, 
smalsumo patenkinimu ir mūsų 
Baltijos kraštų žmonių, neži
nojimo spragų užpildymu.

Domėjausi ypač kultūra, darbi
ninkais poetais, aprašančiais 
prakaitavimą dirbtuvėse (po 16 
valandų per dieną), Di Yunge 
grupę „moderniaisiais”, New 
York’o East Side literatūriniu 
gyvenimu ir beletristika. Au
torius Irving How pripažįsta, kad 
visose kultūros srityse nuo 1880 
metų ilgai buvo šlamšto, kuriamo 
ir taikomo plačiosioms masėms — 
vartotojams. Intelektualai žydai 
tai kritikavo, ir įvairiai buvo mė
ginta pakelti tą žemą lygį, ypač 
teatro srity. Žydų teatro salės be
veik kasdien būdavo pilnos iki 
1928 metų. Trečiadieniais ir ke- 
tvirtadiniais buvo patenkinamas 
geresnis skonis meniškesniais 
vaidinimais, klasikais, pri
taikytais žydiškai publikai.

Populiarūs žydų laikraščiai 
turėdavo daugiau negu 100,000
skaitytojų (pavyzdžiui, Forward) Krizė ištiko tuos, kurie tolo nuo 
Vyko kova — varžybos dėl pre
numeratorių. Daugelis žydų buvo 
atvykę iš Lietuvos, ypač Vilniaus 
krašto, kur amžiais buvo telkęs- 
sis garsus žydų kultūros centras. 
New York’e nemažai jų, iš Lietu
vos atvykusių, pagarsėjo kaip 
verslininkai, geri redaktoriai (Ni- 
ger, Cahan) ir rašytojai. Laik
raščiuose ir žurnaluose populia
rios temos buvo: kuri kalba 
žydams svarbesnė — jidiš, gimi
ninga vokiečių kalbai, senoji heb
rajų, ar vietinė (rusų, lenkų, 
anglų). Ar apsimoka kovoti dėl 
savo valstybės? Ar belieka likti 
etninėm grupėm, išsisklaidžiu
siom po pasaulį? Kaip pakelti 
masių kultūrą? Teatre tai mėgino 
garsūs teatralai-aktoriai: J. P. 
Adler, M. Schwartz, B. Thoma- 
shefsky ir kiti.

Vodevilis buvo populiarus. Kai 
kurie jauni žmonės net prieš tėvų 
norą tapo komikais. Pagarsėjo, o 
vėliau perėjo ir į televiziją: E. 
Cantor, S. Tucker, F. Brice ir nū
dieniai Jack Benny, George 
Burns, Milton Berle ir daugelis 
kitų. Šioje srityje Amerikoje yra 
stebėtina, kaip jiems pasisekė.

Žydai rašė ir jidiš kalba, kaip, 
pavyzdžiui, rašytojai Sholom 
Aleichem, atvykęs iš Europos, 
Cahan, Ash, Fuchs, Schwartz, 
iškilus visos Amerikos rašytojas 
Bernard Malamud ir kiti. Atsi
rado ir tokių, mėginančių rašyti 
ir angliškai arba vien tik 
angliškai. Kai kurie jausdamiesi 
žydais, vis dėlto itin pagarsėjo 
tarp amerikiečių, kaip Phillip 
Roth, Isaac Bashevis Singer, Saul 
Bellow — pastarieji du yra tapę 
Nobelio literatūros premijos 
laureatais. Galbūt svarbiausias iš 
jų — Isaac Bashevis Singer. Reko
menduotinas jo romanas Shosha.

Aplamai, žydų rašytojai yra 
savotiški žydų gyvenimo Ameri
koje regionalistiniai rašytojai, ir 
juos galima būtų palyginti su

savo žydiškumo. Mat pamatyta, 
kad Amerikos tema yra per 
didelė, neaprėpiama, per daug 
abstrakti ir lengvai nepasi
duodanti apipavidalinimui (kai 
regionalistiniame žanre — žydiš
kame — jie bent galėjo koncent
ruotis).

Intelektualai rašė išmaningas 
esė į žurnalus Partisan Revietv, 
The New Yorker, Esguire ir

.v

žydiškąjį Commentary. Daug 
žydų kėlėsi į užmiesčius, apleis
dami ir primiršdami savo žydiš
kumą, asimiliuodamiesi į plačiąją 
krašto visuomenę. Jų vaikai — 
jau beveik vien amerikiečiai.

Kol ta srovė neišseko, žydai yra 
pasirodę Amerikoje su jiems cha
rakteringu gyvumu, dėmesiu 
moralei ir tam, kas nauja. 
Pasižymėjo jie čia dialektikos 
alkiu, nepasitenkinimu, net 
ironija visom nusistovėjusiom 
nuomonėm ir idėjom, baigia savo 
knygą Irving Howe.

I Europoje įvykusį tragišką 
holokostą — Europos žydų 
išžudymą — Amerikoje buvo rea
guojama susirinkimais, manifes
tacijom. „Bet net šauksmai”, rašė

f
t*

žydų poetas Zeitlin, „dabar yra 
melagystė, ašaros — tik litera
tūra, net maldos yra falšyvos”. O 
paprasti žydai, mažiau iškalbingi 
negu poetai, mažai apie tai 
tekalbėjo. Nebent galvojo, kad 
buvo už Europos žydus Ameriko
je laimingesni.

Aplamai, Irving Howe knyga 
kreipia dėmesį labiau į tai, kas 
pasiekta žydų kolektyvu, kažko
dėl išleidžiant jų milžinišką įtaką 
į filmų produkciją, ypač Holly- 
wood’e, garsius individualius pro
diuserius, aktorius, smuikinin
kus, simfoninių orkestrų narius 
(bei dirigentus ir kompozitorius), 
o taip pat ir įtaką krašto politikai 
bei nuolatinę Amerikos pagalbą 
Izraeliui.

Lietuvos Katalikų Bažnyčia 1988-1993
(Atkelta iš 1 psl.) 
tautai būdingas religines, mora
lines ir kultūrines vertybes? Ka
dangi vertybės iš esmės pagrįstos 
tarpasmeniniais ar bendruomeni
niais ryšiais ir į šį santykiavimą 
nukreiptos, sovietinėje santvarko
je pagal vertybes gyventi nebuvo 
lengva, ir galėjo išaugti asmenys, 
kurie jokių vertybių neturi, ku
riems nieko švento nėra (aišku, 
tokių yra ir visur pasaulyje, ta
čiau jų atsiradimo priežastis ne 
tokia organizuota, kaip sovieti
nė).

Turėjusi solidariai laikytis vie
no, buvusios sovietinės imperijos 
šalių Bažnyčia dabar susiduria su 
laisvesnėje aplinkoje būdinga 
įvairove — lygiai taip pat giliai ti
kinčia, bet skirtinga. Sovietai pir
šo, kad tegali būti vienas galvoji-* 
mo būdas; marksistiniam turi
niui dingus, yra pavojus išlikti 
nuotaikai, kad tėra vienas klausi
mui ar reikalui sprendimas ir 
kad įvairovė galinti siekiamą ti
kėjimo vienybę sutrukdyti.

Lietuvos Bažnyčia dėl visai ki
tų priežasčių atsiduria panašioje 
padėtyje kaip pasaulėjantys „Va
karai” — kaip prabilti į dabar
tinės kultūros asmenį, kuriam krikščioniškosiomis vertybėmis 
tradiciniai religiniai simboliai pagrįstas gyvenimas visuomenė- 
bei sąvokos nesuprantami. Atsa- je. Iš pradžių jaunimo sąjūdžiuose 
kymas tikriausiai tas pats — žmo-

gui padėti savo patirtį, neiš
vengiamai turinčią buitį prašo
kančių bruožų, suvokti kaip Die
vo veikimą ar apsireiškimą jo/jos 
ir bendruomenės gyvenime. Lie
tuvoje daug „tyros širdies” 
asmenų, kurie, Dievo vardo neži

noję ar nežinodami, siekia vis ko 
nors daugiau savo dvasia.

Pastaraisiais metais kyla vis 
daugiau klausimų apie mažąsias 
krikščioniškas bendruomenes, 
apie krikščioniškos ar parapinės 
bendruomenės ugdymą, vystosi 
maži maldos, giedorių, charizma- 
tikų ar kiti rateliai. Sovietinėje 
santvarkoje neįmanoma neapmo
kama savanoriška tarnyba; tas 
esminis demokratijos požymis pa- > 
mažu ir ten darosi suprantames
nis.

i

jaunimo bei vaikų rateliai) buvo 
labai pabrėžiama ta vienintelė 
buvusi apraiška — pamaldumas, 
o šiandieną vis labiau kalbama 
apie pasauliečių tikinčiųjų vaid
menį Bažnyčioje ir visuomenėje, 
apie atsakomybę mokykloje, dar
be, viešame gyvenime ir šeimoje. 

(Nukelta į 3 psl.)

Dvasingumo žymės

Kai seniau vienintelė vieša 
krikščioniškoji apraiška galėjo 
būti pamaldų lankymas, pamal
dumas, šiandieną Bažnyčiai — ti
kintiesiems su vadovais — išei
nant į viešumą, išryškėja krikš
čioniškos artimui tarnybos 
apraiška — tai yra dvasingas,

(ateitininkai, skautai, parapiniai

įsijautrinimas dėl to vargingo 
žemės plotelio. Ir savęs klausi, 
Viešpatie, kodėl gi visas gyve
nimas yra nuolatinis, nesibai
giantis atsiplėšimas, atsisveiki
nimas?

2. Būti laimingam, reikia iš
mokti priimti savo likimą. Kaip 
būtina sąmoningai gyventi, be sa
vęs apsigaudinėjimo, be nepa
tenkinančių, save žalojančių 
kompromisų. Ir tokių kompromi
sų yra pilna pasaulyje aplink mus 
— bet tai tėra skausmo apmarini- 
mas, ne atsakymas. Raskime bū
dą, kaip būtų įmanoma mums su 
savim pačiais gyventi. Savo liki
mui pasakyti (šnekamąja kalba) 

!” ar ryžtingu „Taip, priimu” 
tie kokiu slapstymusi. Čia nėra 

kildina-

Jo!” 
— ne 
abstraktūs klausimai 
mi metafizikos ar kokios nors la
kios filosofijos, bet gyvybiniai 
klausimai: kaip mums gyventi tie
soje?

Tą mūsų išvietinimą reikia iš
mokti mylėti, pateisinti, įpras- 
piinti, išpirkti. Tas išvietininjas 
turi tapti mums palaiminimu, 
pelnu. O skausmas, iš tos padė
ties kylantis, yra visai atskiras 
klausimas — skausmas tam, 
kad jis būtų numalšintas.

Sąmoningai lietuviu tapąs 
šveicaras Juozas Eretas, daug 
galvojęs šitais klausimais, jau 
tremtyje būdamas priėjo išvadą: 
„Yra ašarų, kurios yra palaimin- 
gesnės už šypseną”. Reikia iš
mokti mylėti savo likimą. Išmok
ti mylėti savo benamę širdį. Ką 
tai reiškia?

3. Išeivija yra iš esmės pasikei
tusi. Ji nebegali būti išeivija, jei 
galima grįžti tėvynėn — jos kova 
jau yra laimėta, jėga ir pastan
gom nugalėta. Ir taip ji pasikeičia 
iš „išeivijos” į „eiviją” (jeigu 
galėčiau tokią sąvoką čia pasiū
lyti). Mes tampame „eiviais” — 
tais, kurie juda dėl Lietuvos. Re
gėti ateitį, nešti ateitį, eiti 
ateities link. Dirbdami ar tai Lie
tuvoje, ar už Lietuvos ribų (bet 
argijr kaip,idealas galėtų turėti 
sienas?), svajodami, kildami savo 
įvairiose profesijose, puoselėdami 
užmojus, ambicijas, galvodami — 
iš viso to bus ir ypatinga nauda 
tėvynei,ir gausus mums patiems 
atpildas.

Juan de Juanes (1523-1579) Paskutinė vakarienė 
Prado muziejus Madride

Esame šaukiami: būti kintan
tys, keliaujantys. Kiekvienas iš 
mūsų turi būti viesulu, liepsna, 
ugnies audra. „Per pasaulį ke
liauja žmogus”. Tai nėra fizinis 
keliavimas ir ėjimas, bet atviru
mas kaitai, dinamiškumas, iš
naudojimas galimybių, suprati
mas gyvenimo ir pasaulio nepa
stovumo, bet taip pat ir tapimo 
procesų. Ar negali būti mūsų už- 
sispyrusios, kantrios, ištvermin
gos it uola tautos pats aukščiau
sias pasiekimas ir dovana pasau
liui — supratimas gyvenimo kiti
mo esmės, iki pat gyvenimo pa
grindų siekiančios išminties?

O kad tai skaudu, kad neleng
va, ką gi tai reiškia? Ką reiškia 
tai, kad neturime namų? Ar lieps
na turi namus? Ar viesulas turi 
namus? Ar ugnies audra turi na
mus? Argi jėgos turi namus? No
riu sveikinti jau po manęs atei
nantį jaunimą, kurio laukia toks 
didis likimas? Jūs esate grynos 
jėgos pasaulio atnaujinimui!

Kokie mes galime būti naudin
gi kaip tik savo išvietinimu! 
Friedrich Nietzsche savo veikale 
Also sprach Zarathustra rašo, 
kad meilės tarp žmonių yra ver
tas tasai, kuris gyvena dėl atei
nančio — nes jis yra ilgesio ir aist
ros strėlė, paleista į kitą krantą: 
„Pfeile der Sehnsucht nach dem 
andern Ufer”. Mes esame tos il
gesio strėlės, nutaikytos į ateitį.

Kokie naudingi galime būti! 
Galime perkelti Lietuvos išsilais
vinimo modelį į platų pasaulį, 
kuriame dar tik teprasideda tikra 
kova dėl laisvės ir doros bei pras
mės. O mūsų gili patirtis kitimo, 
keliavimo, judėjimo ir persi
kėlimo yra būtina mūsų Lietuvai, 
kuri dabar pati turi persikelti.

Lietuva, išgyvenusi savo prisi
kėlimą, dabar šaukiama persi
kelti. Persikelti iš dabartinių po
litinių neaiškumų, miglų ir 
kivirčų į pilnutinę demokratiją, į 
pilną išraišką tautos vidinės jė
gos, į lietuviškosios minties išvys
tymą. Persikelti iš dialektinio 
materializmo griuvėsių — į dva
sios stiprybę. Iš gyvenimo neigi
mo — į gyvenimo džiaugsmą ir 
drąsą, į suvokti gyvenimo beribių 
galimybių. Persikelti iš gynimo
si, apsiausties pojūčio, baimės ir 
nepasitikėjimo savimi — į puoli
mą, į veržti pirmyn. Iš tamsios 
praeities vargų, ašarų ir vergavi
mo — į šviesią ateitį ir laisvę. 
Mes, nauji „eiviai”, galime tą 
kylantį kelią į Lietuvos ateitį pa
dėti nubrėžti.

Vincas Kudirka buvo raginęs 
lietuvius atbundančios tautos 
rytmetį: „Kelkite! Kelkite! Kelki
te!” Mums aidi dabartiniu kaitos 
laiku, kai stovime priešais kylan
tį Lietuvos kelią į ateities aukš
tumas, naujas šūkis: „Kilkite! 
Kilkite! Kilkite!” Kylant mums 
Lietuvos keliu, mūsų išvietini- 
mas tampa palaima, ir mes išei
name į platesnį pasaulio atnauji
nimą. Linkėtina mums, visiems 
„naujeiviams”, gero kelio.

Vėjas Liulevičius

(Kalba, pasakyta JAV Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apylinkės su
ruoštoje Kovo Vienuoliktosios šventė
je 1993 m. kovo 14 d. Dievo Apvaiz
dos parapijos patalpose, Southfield, 
Michigan.)
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Rietavas ir jo apylinkės Balys Auginąs

JURGIS GIMBUTAS

Lietuvos Kraštotyros draugija 
išleido stambią monografiją Rie
tavo apylinkės (Kaunas, 1992), 
552 puslapių, iliustruotą. Tiražas 
— 5,000. Spaudai parengė: Vytau
tas Būda, Vacys Milius, Leonas 
Mulevičius, Roma Sabaliauskai
tė, Irena Seliukaitė (josios pratar
mė) ir Norbertas Vėlius. Straips
nius parašė 36 autoriai. Medžia
ga šiam veikalui rinkta ekspedi
cijoje 1988 metų vasarą, archy
vuose ir kelių autorių atskirai 
parašyta. Pratarmėje paaiškintos 
ypatingos aplinkybės, dėl kurių 
„nemaža pluoštą surinktos me
džiagos, ypatingai pokario metus 
liečiančios, tenka atidėti: reikia 
papildyti naujais faktais, nauja 
archyvine medžiaga”. Kodėl taip? 
Dėl to, kad ekspedicija vyko At
gimimo išvakarėse — ,jau drą
siau kalbėjo žmonės apie tremtį, 
vienas kitas užsiminė apie Rai
nius...” Išspaudintoji knyga jau 
švari moksliniu požiūriu, be so
vietinės propagandos, melo ar nu
tylėjimų.

Straipsniai sugrupuoti į tris 
knygos padalas: pirmoji didžiau
sia, skirta istorijai, turi 24 
straipsnius ir užima pusę knygos; 
antroji — etnografija — sudėta iš 
13 straipsnių ir trečioji — kalba 
ir tautosaka — penki straipsniai, 
apie ketvirtadalis turinio. Kny
gos apimtis neleidžia viską pa
nagrinėti vienodu dėmesiu, nes 
reikėtų mažiausiai pusės Draugo. 
Tad pirmiausia suminėsiu septy
nių autorių straipsnius, tikriau 
studijas, kurios sudaro pusę kny
gos puslapių skaičiumi. Po to eis 
kelios mano pastabos ir kai kas 
iš kitų 29 autorių. Keistoka, kad 
gale įdėta resume tik prancūzų 
kalba, vienas puslapis. Kituose 
kraštotyros veikaluose buvom 
įpratę matyti santraukas anglų ir 
rusų kalbomis, kartais vokiečių.

Pagrindinė studija yra Algi
manto Miškinio ir Algirdo Baliu- 
lio „Rietavo istorinės urbanisti
nės raidos bruožai” (44 puslapiai, 
18 paveikslų). Knygos redaktorė 
atsiprašo, kad taupant vietą, šio 
straipsnio šaltiniai ir literatūra 
čia nenurodomi. Tai jau negerai, 
nes kitų straipsnių mokslinis ba

Sovietinio karo topografijos žemėlapio iškarpa (1988 metų laida): matome 
Rietavu, Plungę ir daug kaimų.

Dvaro gatvė Rietave apie 1930 metus.

Ii Broniaus Kviklio serijos „Musų Lietuva” ketvirtojo tomo.

gažas — šaltiniai, literatūra ir ne
retai dokumentų faksimilės — 
pridėtas. Galima pamanyti, kad 
šių dviejų autorių žodis toks sva
rus, kad jam nereikia motyvaci
jos, o skaitytojui vis viena jo 
reikėtų. Nors Rietavas žinomas 
raštuose nuo 1253 metų, jis ilgus 
amžius tebuvo mažas miestelis 
greta galingo dvaro, ir tik mūsų 
amžiuje išaugo į vidutinį miestą. 
Atidžiai išnagrinėtos Rietavo 
dvaro rūmų ir bažnyčios statybos 
19-ame amžiuje ir jų architektai. 
Mūriniai stilingi rūmai buvo nu
griauti 1927 (!) metais, o bažnyčia 
išlikusi ir atnaujinta.

Du Kazio Misiaus straipsniai 
beveik prilygsta savo apimtimi 
minėtajam. Tai yra „Rietavo 
valsčius, seniūnija ir jos savinin
kai” ir „Iš Rietavo kultūrinio gy
venimo (iki 1915 m.)”. Misius pri
dėjo tikslų Rietavo seniūnijos kai
mų sąrašą pagal keturis 1565- 
1804 metų inventorius. Matyti, 
kaip kito dūmų (apgyventų sody
bų) skaičiai U4-oje kaimų. Duoti 
ir valakų skaičiai iš 1565 metų 
inventoriaus. Kultūros apžvalgo
je panagrinėta Silvestro Rucevi- 
čiaus, Lauryno Ivinskio, Mykolo 
Akelaičio, vyskupo Motiejaus 
Valančiaus veikla ir dideli kuni
gaikščio Irenėjaus Oginskio nuo
pelnai. Tasai milijonierius, Rieta
vo valdovas, buvo lietuviškų mo

kyklų ir spaudos mecenatas. Stu
dijoje aptarta ir dvaro biblioteka, 
žemės ūkio parodos, bylos už lie
tuviškos spaudos platinimą ir vi
suomeninės draugijos.

Rietavinės ekspedicijos ir mo
nografijos iniciatorius, deja, jau 
miręs, agronomas Justinas Kont
rimas pateikė knygai keturis 
straipsnius, kartu užimančius 33 
puslapius. Jųjų antraštės: „Žiloji 
Rietavo praeitis”; „Oginskių 
oranžerijos ir šiltnamiai”; „Rie
tavo dvaras” ir „Rietavo ūkinin- 
kystės mokslinyčia” (taip vadino
si toji lietuviška mokykla 1858- 
1863 metais). Tiek pat vietos (33 
puslapiai skirta Vidos Girininkie
nės dviems straipsniams: „įvy
kiai Rietave 1863-1864 m.” ir 
„Žemaitukai” (tokia arklių veis
lė). Reginos Merkienės „Linų 
ūkis ir audiniai” yra gausiai 
iliustruotas, užima 25 puslapius. 
Tai jau etnografinė studija. Du 
stambesni darbai priskirti kalbai 
ir tautosakai: Vytautas Būda su
darė 32 puslapių Plungės rajono 
Rietavo apylinkės geografinį var
dyną — su kirčiais ir komenta
rais. Architektas Vladimiras Zu
bovas, studijuodamas archyvinį 
Oginskių fondą, aptiko Bogdano 
Oginskio eigulio — medinčiaus 
Vaicekauskio pasakų sąsiuvinį — 
vieną iš seniausių žemaičių pasa
kų rankraštinių rinkinių. Mūsų 
knygoje ^skelbtos šešios pasa
kos, spaudai parengtos Bronės 
Kerbelytės ir Birutės Vanagie
nės, padedant rankraščio šifruo
tojai Dangerutei Giedraitytei.

Iš trumpesniųjų etnografijos 
straipsnių mano dėmesį patraukė 
dviejų asmeniškai pažįstamų au
torių straipsnis „Apie trobų gene
zę”. Parašė etnografas namotyri- 
ninkas Stasys Gutautas ir staty
bos inžinierius Viktoras Kneižys. 
Troba — tai žemaičių ūkininkų 
gyvenamasis namas. Autoriai iš
nagrinėjo 1988 metų ekspedicijo
je aptiktą seniausią trobą Tverų 
apylinkės Žeberių kaime. Jinai 
statyta apie 19-ojo amžiaus vidurį 
ir vėliau pailginta, pristatant vie
ną galą. Troba turi ypatingos 
konstrukcijos kaminą nuo lubų 
pro stogą. To kamino, vadinamos 
pakriautės, konstrukcija medinė, 
o molio apdaila ir plytomis viršu
je. Panašių pakriaučių žinoma ir 
daugiau. Autoriai išveda, kad to
ji troba yra „savotiškas tipas tarp 
numo ir trobos, leidžiantis teigti, 
kad numas netapo vasaros virtu
ve ar tvartu, bet buvo trobos pro
totipu”. Literatūros sąraše yra 
kai kas iš JAV spausdintų darbų. 
Apie numą (arba nomą) rašoma 
Lietuvių enciklopedijoje, XIX t. p. 
497, o apie pakriautes — XXI t., 
p. 379. Straipsnis apie trobų ge
nezę iliustruotas septyniais brėži
niais. Apmatavo ir braižė V. 
Kneižys.

Kitas išskirtinis etnografijos 
straipsnis — nemažinant kitų 
vertės — yra etnografo Vacio Mi
liaus „Kapinės, kapai ir pamink
lai” — ne tik Rietavo, bet ir šešių 
kaimų. Medžiaga surinkta paties 
autoriaus 1988 metais. Iliustruo
ta, deja, tik geležinių kryžių ge

rais brėžiniukais: po keturis stic
hinius, rėminius bei viršūnių. 
Kadaise žemaičiai statė nepa
prastai papuoštus medinius kry
žius, bet jų mažai beliko. Panagri
nėti kapinių vartai ir koplytėlės, 
bet be iliustracijų.

* * *

Knygoje nepagailėta vietos 
Oginskių istorijai. Tie magnatai 
valdė Rietavo dvarą, miestelį, ke
lis palivarkus ir daugybę kaimų 
maždaug nuo 1795 iki 1909 metų. 
Jie pakėlė apylinėks gyvenimo 
lygį ne tik geresnėmis darbo są
lygomis ir švietimu, bet ir tech
niškai: statė plentą, įvedė elekt
rą, telefoną anksčiau negu kitur 
Lietuvoje. Knygoje liko keli re
dakciniai nesuderinimai, aiški
nant Oginskių atsiradimą Rieta
ve. 28-ame puslapyje rašoma: 
„Pagal 1802 m. caro įsaką Rie
tavas buvo atiduotas iki gyvos 
galvos Mykolui Kleopui Ogins
kiui, kuris sulygino valstiečių 
baudžiauninkų ir miestelėnų tei
ses, atmesdamas pastarųjų prašy
mą laikyti juos laisvais žmonėmis 
ir grąžinti savivaldą”. Atrodytų, 
kad tai būta Rusijos caro globoti
nio. Kitas autorius rašo kitaip (p. 
55): „Už nedidelę sumą apleistą 
dvarą 1814 m. nupirko kuni
gaikštis Mykolas Kleopas Ogins
kis (...) Savo atsiminimuose jis 
(M. K. Oginskis) rašo: (...) .būda
mas lietuviškos kilmės, aš gi
miau mano tėvų dvare, 7 mylių 
atstumu nuo Varšuvos’ ”. Toliau 
dar kitas autorius rašo (93-iame 
puslapyje): „Oginskiai kildinami 
iš rusų sritinių Kozelsko kuni
gaikščių. (...) buvę stačiatikiai 
Oginskiai perėjo į katalikybę, o jų 
kunigaikštiškoji šaka yra davusi 
daug įtakingų Lietuvos Didžio
sios kunigaikštystės pareigūnų”. 
Neaišku? Skaitykite Lietuvių en
ciklopediją, XXI tomą (1960) pp. 
33-36, o apie Mykolą Kleopą — 
Vinco Trumpos straipsnį ten pat, 
p. 35. Kraštotyros ekspedicijos ir 
kolektyviniai leidiniai įtraukia į 
darbą vis daugiau žmonių Lietu
voje.

Rietavo dvaro orkestras 19-ojo amžiaus pabaigoje su vadovu J. Mašeku.

Iš Broniaus Kviklio ..Mūsų Lietuva” ketvirtojo tomo.

PRISIKĖLIMO LELIJA
Žaliu švarku
Apsirengė Velykoms krūmas, 
Prisikėlimą neša
Linksmas vieversys —
Velykų rytą ir žmogus — 
Kodylo dūmas, 
Ne dulkė, bet pavasario 
Pūkuotas debesis —

Žemė — jaunamartė — 
Gėlėtoj suknioj vaikšto — 
Dangaus marguti
Daužo giesmėmis varpai —
Išeina iš bažnyčių
Į saulėtą aikšte
Šviesa Velykų Ryto:
Ir tušti kapai

Užgieda Aleliuja Tam,
Kurs nugalėjo mirti.
Širdis — Velykų šulinys, 
Nebe laukų akmuo,
Riedėjęs nuodėmėn —
Imi Prisikėlimo svirtį
Ir nemarumo vandenį geri, 
Kuriuo nuplauna sielą
Dangiškas Piemuo — Marco Pina da S!ena (1525-1588) Prisikėlimas

Gallerie Borghese, Roma

Velykų Rytą tu esi
Kodylo dūmas,
Nors nuodėmingas kaip erškėtis,
Bet šventas su svaja! —

Žaliu švarku
Apsirengė Velykoms krūmas,
O tu puošies
Prisikėlimo lelijai —

Lietuvos Katalikų Bažnyčia 1988-1993
(Atkelta iš 2 psl.)
Į Lietuvą veržiasi Lietuvoje 

„vakarietiška” vadinama kultū
ra ar civilizacija. Iš „Vakarų” 
ateina pornografija ir kitos blogy
bės, iš „Vakarų” ateinančios 
naujovės išvis įtartinos, nes 50 
metų buvo kartojama, kad Vaka
rai — supuvę. Lietuvos Bažnyčiai 
tenka atsirinkti, kas vertinga ir 
kas ne. Tam reikalinga ir supras
ti, suvokti, kas yra jau sava vi
suotinėje Katalikų Bažnyčioje ki
tur pasaulyje (ne tik Vakarų Eu
ropoje ar Šiaurės Amerikoje). Ne
išgyvenusiai tų visų kaitų pa
laipsniui, Bažnyčiai Rytų Euro
poje sunku tęstinumą su tradici
niu tikėjimu naujose apraiškose 
atrasti.

Į naujai atsivėrusius kraštus 
veržiasi įvairūs misionieriai, 
evangelistai — krikščioniškų 
konfesijų, tikrų kultų (Lietuvoje 
„sektom” vadinamų). Nuo pat At
gimimo pradžios Lietuvoje auklė
tojams ir auklėtojoms rūpi kaip 
susidoroti su sąžiningų krikščio
niškų bažnyčių įvairove ir su (va
karietiškai tariant) kultų plėti
mosi šalyje, ypač jaunimo tarpe. 
Dvasinių dalykų ištroškę asme
nys gali griebtis astrologijos, 

erdvinių būtybių apsilankymų, 
pasiduoti visokių prietarų srovė
mis. Argi lygiagrečiai su pagrin
dine Lietuvos Bažnyčia (katalikų) 
stovės ir tradicinės Lietuvoje 
šimtmečius gyvavusios konfesi
jos, ir naujai iš „Vakarų” atvež
tos atskalos?

Lietuvos katalikų mokslo 
akademija yra viena pagrindinių 
pastangų katalikišką inteligenti
ją ugdyti, nes šiai durys į aukštąjį 
mokslą, atsakingas pareigas vals
tybėje buvo sovietų uždarytos. 
Per trumpą laiką paskaitomis, se
minarais, dažnais susitikimais ir 
spauda stengiamasi ugdyti svei
kai ir moksliškai mąstančius ti
kinčiuosius, kurių įtaka platesnė 
universitete, mokyklose, mokslo 
bei kultūros įstaigose. Po 50 metų 
tenka įrodyti, kad mokslas ir ti
kėjimas vienas kitam nepriešta
rauja.

Sąžinės balsas

Jeigu žmogus norėjo gyventi ir 
savo šeimą išlaikyti — anais lai
kais turėjo vogti ir meluoti. Sovie
tinė ekonomija buvo pagrįsta ne 
tik mainų ekonomija, bet ir dide
lio gamybos nuošimčio nusukimu 
į privačias rankas. Staiga 

Lietuvos vyskupai paskelbia 
„Dešimties Dievo įsakymų 
metus” ir tenka išryškinti, ką 
gali reikšti „Nevok, nesakyk 
netiesos”, kai Lietuvoje ekonomi
ja dar tebeeina pagal sovietinį 
paveldą. Prie šio paveldo 
priklauso ir tiesiog įgimtai 
įskiepyta baimė — tikriausiai 
vienas iš svarbiausių rinkimų 
rezultatams poveikių. Lieka ir 
vergiškumas, 19-ame amžiuje va
dintas baudžiauninkų dvasia, ku
rį, kaip ir baimę, išgydyti ilgai 
užtrunka. Gynusi nežūstančias 
vertybes, Bažnyčia naujomis są
lygomis stengiasi ugdyti savigar
bą, savivertę, atsakomybe už sa
vo ir tautos ateitį — Bažnyčią, 
kuri pati buvo tos skriaudos pa
žeista ir įžeista, kaip teologinėje 
spaudoje išsireiškiamą, „sužeista 
gydytoja”.

„Vakarų” tuštybės veržiasi į 
dvasinę sovietų paliktąją tuštu
mą moderniomis susižinojimo 
priemonėmis. Į lietuvio sąžinę 
prabilti katalikiškoji bendruome
nė gali per 20 minučių ar kiek il
gesne televizijos programa ir per 
radiją; šiuo metu įrengiama tele
vizijos studija ir lavinami profe
sionalai tokių laidų rengėjai.

Jauno žmogaus sąžinė atsiduria 
irgi keblioje padėtyje, kai tėvas ir 
motina tebėra Bažnyčiai ir tikė
jimui priešingi ar labai abejingi, 
ar kai jie iš ekonomiškai nuo jų 
priklausančiųjų suaugusių vaikų 
reikalauja prieš savo, (tikrai 
sveikus) įsitikinimus elgtis. 
Tokiai jautriai sąžinei reikalinga 
bendruomeninė atrama, kuri tik 
dabar vystosi jaunimo rateliuose.

Svarbu ir atsivertimo klausi
mas. Neabejotina, kad buvę prie
šiškai nusistatę asmenys atsiver
čia tikėti Jėzų Kristų ir priimti 
Bažnyčią tokią, kokia ji yra. Vie
niems tai atsitinka kaip šv. Pau
liui, kuris iš nuožmaus persekio
tojo tapo didžiausiu apaštalu. 
Kitiems reikia laiko — jų žodžiais 
— „prisijaukinti” prie religinių 
dalykų, mąstymo, bažnytinio gy
venimo, o iš praktikuojančių ar 
vadovaujančių Bažnyčioje asme
nų — kantrybės ir supratimo, kai

(Nukelta į 4 psl.)
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Jo 26-asis sezonas Lietuvių operoje
Pokalbis su solistu Jonu Vazneliu

Iš dainingos Dzūkijos kilusi 
solistą-bosą Joną Vaznelį, man 
rodos, nereikia skaitytojams nei 
pristatyti, nes jį gerai pažįsta ir 
jo balsu yra gėrėjusis lietuvių 
visuomenė tiek Čikagoje, tiek ki
tuose lietuvių telkiniuose išei
vijoje ir per gastroles Lietuvoje. 
Jonas Vaznelis, kuris nuo 
pirmųjų dienų dainuoja Čika
gos Lietuvių operoje, su kon
certais yra apvažiavęs beveik 
visus didesnius lietuvių tel
kinius JAV ir Kanadoje, ap
lankęs Australiją, dainavęs Chi
cago Lyric operoje, kur jo var
das yra įrašytas tos operos 25-me- 
čiui skirtame reprezentaciniame 
leidinyje. Operos Norma proga 
jam pateikiau kelis klausimus.

— Kokią partiją atliksite Nor
moje ir kaip aplamai ją galit api
būdinti?

— Jau pagal pačios operos pa
vadinimą pagrindinė veikėja yra 
Norma. Jos tėvas Oroveso yra 
Druidų vadas. Tuo pačiu, jeigu 
jau tėvas, tai, žinoma, turi būti 
atlikėjas bosas. Šią partiją ir teks 
dainuoti mūsų operos pastatyme. 
Orevesas — Druidų vadas kovoje 
su romėnais ir dukrą Normą my
lintis tėvas. Kovoje — ryžtingas. 
Šeimoje — jautrus ir atsakingas, 
pareigingas. Po melodingos 
uvertiūros, gražus, galėčiau net 
sakyti, įspūdingas C vėso ir 
vyrų choro įvadas į tolimesnį 
operos vyksmą. Ta pačia proga 
norėčiau prisipažinti, kad su

Natalija ir Jonas Vazneliai Vilniuje 1991 metų rugsėjo mėnesį Čikagos Lietuvių operos gastrolių metu. 
Antano Sutkaus nuotrauka

dideliu prisiminimų jausmu 
ryžausi priimti Lietuvių operos 
vadovybės kvietimą šią partiją 
atlikti.

Kaip tik ir buvo mano pirmji 
operinė „karjera” su šiuo veikalu 
susijusi. Kai Chicago Lyric opera 

pradėjo savo pirmąjį sezoną, tai 
statė Normą su Maria Callas, 
Nicolai Rossi-Lemeni. Žinoma, ir 
man kaip choro dalyviui, teko iš
gyventi kartu scenoje šią 
nepaprastą šventę. Tai buvo 1954 
metų lapkričio 1-15 dienomis. Ne

nuostabu, kad pirmieji iš
gyvenimai palieka ilgai, ir juos 
gana gerai prisimenu. Šis 
atmintinas Orovesas bus mano 
tikslas šių metų balandžio 18 
dieną įvykstančiame Lietuvių 
operos „Normos” spektaklyje.

— Iš viso kiek operų esate dai
navus Čikagos Lietuvių operos 
37-erių metų egzistencijos laiko
tarpiu?

— Su Čikagos Lietuvių opera 
esu nuo jos pačios pirmosios 
dienos, t.y. steigiamojo susi
rinkimo 1956 metų rudenį Holly- 
wood’o svetainėje. Pagal „kom
piuterinius” Kazio Skaisgirio ap
skaičiavimus bus mano 26-asis 
sezonas.
— Su kuria iš jų Jus jungia 

maloniausi prisiminimai?
— Kiekvienas pasisekęs pasta

tymas lieka maloniu prisimi
nimu. Pats pirmasis — Rigoletto, 
aišku, didžiausias išgyvenimas, 
nes žodis tapo „kūnu”. Toliau 
Faustas, Nabucco, Don Carlo, 
Likimo galia, na, žinoma, ir Aida, 
kai sceną užpildė 300 su viršum 
atlikėjų.

— Lietuvių operoje teko dirbti 
bene su keturiais dirigentais — 
Aleksandru Kučiūnų, Vytautu 
Marijošium, Arūnu Kaminsku ir 
Alvydu Vasaičiu. Atvirai kalbant, 
su kuriuo iš jų buvo geriasia dirb
ti? O gal trumpai vienu sakiniu 
aptartumėt kiekvieną iš jų?

— Šis klausimas nepaprastai 
sunkus. Galiu pasakyti, kad 
Čikagos Lietuvių opera buvo 
nepaprastai laiminga, turėdama 
šiuos muzikos vadovus. Kiekvie
nas atidavė Lietuvių operai savo 
geriausias jėgas. Nepaprastai 
praturtino mūsų lietuviškos 
išeivijos ir mano muzikinį 
gyvenimą. Nepaprastai malonu 
buvo su jais visais dirbti. Noriu 
pabrėžti, kad kiekvienas sėkmin
gas Čikagos Lietuvių operos 
spektaklis buvo be išimties bend
ras visų operos dalyvių įnašas ir 
pasididžiavimas!

Kalbėjosi VI. R.

Jonas Vaznelis Viltenio vaidmenyje operos „I lituani” pastatyme Vilniuje. 
Antano Sutkaus nuotrauka

Lietuvos Katalikų Bažnyčia
1988-1993

(Atkelta iš 3 psl.)

Dalios Kasčiūnaitės saulė šviečia
v
Čikagos miesto centre

DANAS LAPKUS

Nuo kovo 6 iki balandžio 25 die
nos Čikagos vidurmiestyje, 
Kultūros centre (Cultural 
Center), 78 East Washington 
Street, veikia tapytojos iš Vil
niaus Dalios Kasčiūnaitės pa
roda.

„... Šiandien Dalios saulė švie
čia itin ryškiai. Pastaruoju metu 
ji surengė keletą brandžių parodų 
vilniškėse Arkos’ ir .Vartų’ gale
rijose, dalyvauja dailininkų 
grupės .Vienas’ veikloje, rašo 
eilėraščius. Dalia — pirmoji 
Lietuvos tapytoja, išplaukusi į 
Vakarų Europos dailės rinkos 
vandenis. Keletą kartų, pakvies
ta galerininkės Helenos Fanart- 
zis, ji tapė Paryžiuje, ten surengė 
parodas ponios Helenos ir 
WARIN galerijose. Kartu su 
prancūzų dailininkais eksponavo 
savo darbus Kanuose. Pastaruoju 
metu nemažai parodų turėjo 
Vokietijoje, iš kurių žymiausia 
,Kunst, Europa 91’, eksponuota 
daugelyje miestų [...] Brangiau
siai jos paveikslas buvo įkainotas 
Paryžiuje —10 tūkstančių Vokie- 
tįjos markių. Kiti — nuo 4 iki 7 
tūkstančių Vokietijos markių”, 
taip dailininkę pristato Laima 
Žemulienė laikraštyje Lietuvos 
rytas.

O štai taip apie savo kūrybos 
metodą kalba pati Dalia:

....aš dirbu ciklais. Turėdama 
priešais save pastarojo laiko
tarpio (gal pusmečio) paveikslus, 
galėčiau atlikti jų kūrybinę 
analizę. Tačiau šiandien, šią sa
vaitę ar šį mėnesį baigto darbo — 
ne, kadangi jį nutapyti skatino 
įvairūs impulsai. Antra: dabar 
mane valdo konkrečios idėjos. 
Baigiau ciklą .Septynios rakto 
skylutės. Kodas — geldonta’. Šiuo 
metu kuriu mėlynų daiktų ir 
mėlynų paveikslų ciklą. Turiu 
tokią idėją. O ką ji reiškia, neži
nau. Aš dirbu impulsyviai, iš vi
daus. Ne taip, kad pirma sugalvo
ju, o paskui realizuoju. Aš pirma 
įkūniju abstrakčią idėją, po to ją 
analizuoju. Kiekvieno dailininko 
mastvmn variklis’ skirtingai

Dalios Kasčiūnaitės parodos atidarymo metu: Stasys Balzekas, Jr. (Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus prezidentas), Betsy Schwartz, Čikagos susi- 
giminuotų miestų programos direktorė; Loretta Vishomirskytė, Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus dailės skyriaus koordinatorė; Bose Farina, Chicago 
Cultural Center darbuotoja, Valentinas Ramonis, Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus direktorius. Whitney Staples nuotrauka

veikia. Kai kurių atspirties 
taškas — siužetas. O man siuže
tas visai nereikalingas. [...] Ni- 
das [dailininkės agentas — D.L.) 
pripirkęs dažų ir įvairiausių tep
tukų. Tačiau tapyti, suvokiau, 
galiu ir su vienu. Net tuo, kuriuo 
dažo grindis. Nidas dažnai sako, 
kad aš gyvenu nerealiam pasau
ly, kad nerealiai mąstau. Tačiau 
kai man ko norisi —.nesvarbu, ar 
gyvenime, ar paveiksle — aš 
viską stengiuosi padaryti, kad tai 
turėčiau. Ir turiu. Dabar mano 
gyvenime viskas klojasi taip, 
kaip aš noriu”.

Dalia Kasčiūnaitė gimė 1947 
metais. Baigė Lietuvos valstybinį 
dailės institutą 1972 metais, kur 
jos mokytojai buvo Jacevičiūtė, 
Petrulis, Džiaukštas, Švažas.

O štai Lorettai Vishomirskytei 
tapytojos kūryba atrodo taip [ver
timas iš anglų kalbos — D.L.]:

„Vaizdai randami Kasčiūnaitės 
paveikslų terpėje: tai yra jų for
mos dalis. Šiuo atžvilgiu jie 
rikiuojasi į plačią simbolistinę 
tradiciją moderniajame mene. 
Nors ji aiškiai atmeta ale- 
gorizmą, tačiau išsaugojo kažką 
iš kubistinio jausmo ir proto dvi
lypumo, verčiančio mus nuolat 
rinktis ar matyti paveikslus, ar 
tai, ką jie vaizduoja. Autografinis 
Kasčiūnaitės darbų spontaniš
kumas semiasi įkvėpimo iš siur
realistų automatizmo, nors ir re
tai pamatysime jos darbuose tą

supaprastinančią abstrakciją, 
kurios dėka siurrealistai apnuo
gindavo objektą iki jo evoliucinės 
šerdies”.

Žodžiu, neeilinė menininkė ir 
asmenybė. Parodą iš 34 jos pie
šinių ir mišrios technikos darbų 
suorganizavo Chicago - Vilniaus 
miestų draugystės komitetas bei 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jus. Žinant transatlantinio per
vežimo išlaidas, suprantama, kad 
tai nėra tie didieji, tūkstantiniai 
dailininkės pavekslai. Ekspo
nuojami spalvoti mišrios tech
nikos darbai ant popieriaus, ku
riuos būtų galima apibūdinti 
kaip paruošiamuosius etiudus, 
bandymus, spalvos ir erdvės stu
dijas, prieš leidžiantis į rimtesnį 
užsiėmimą. Tačiau tai nė kiek 
nesuprastina parodos lygio — dar 
įdomiau: turime progos pamatyti 
ne muziejinę produkciją, o drąses
nius ieškojimus, pastebėti, kuom 
dailininkė mėgaujasi, ko nemėgs
ta.

Jei reiktų atsakyti, kas yra 
Kasčiūnaitės tapybos esmė, iš 
daugelio bruožų rinkčiau impro
vizaciją ir fantaziją — tokias 
nematerialias paveikslo savybes. 
Dailininkė turi puikią spalvinę 

v

Iš Leonardo Surgailos nuotraukų parodos „Niekieno žemė” — Alnavos (Allenau, 
Porečje) bažnyčia.

klausą ir grakščią ranką, tad ir 
su grindų dažymo šepečiu dažnai 
gali sukurti nepralenkiamos ele
gancijos kūrinius.

Imponuoja Dalios kompozicinis 
meistriškumas. Su išmokti 
neįmanomu tikslumu ir iškalbin
gumu, ji žino kur įdrėksti, kur pa
likti nedažytą plotą, kur išlieti 
plėmą spalvos, kur nuplėšti 
popieriaus šoną.

lyginant su ankstyvaisiais dai
lininkės darbais, eksponuojami 
Čikagos Kultūros centre gal nėra 
taip išk^’bingi ir turiningi, bet, 
manau, pasikabinus geriausią jų 
miegamajame, ten taptų dar sma
giau. Yra toks paradoksas: Dalios 
darbai tokie gražūs, kad net... per 

.gražūs — prikali tokį ant sienos 
ir pradedi galvoti, ne koks puikus 
yra pats paveikslas, bet kaip 
puikiai atrodo tavo kambarys. 
Tai yra paveikslas puikiai tinka 
utilitarinei, grynai dekoruojamai 
funkcįjai. Tai visuotinai priimta, 
ir tai gerai, bet...

Gal tai sovietinis įtarumas. 
Štai galerijoje nuolat snau- 
džiantys benamiai sakė, kad 
jiems atrodo „O.K.” Baro pa
davėjas sakė, kad „labai dva
singi”, o kažkoks meniškos iš
vaizdos vaikinas, glostydamas 
man, atsitiktinai ten atsidūru
siam, ranką, taip susijaudinęs 
klausė, ar nesu autorius, kad nea
bejoju, juo būdamas, būčiau 
sulaukęs kažkuom ypatingo 
pasiūlymo ar komplimento.

Nuo Seklyčios autobusas į 
parodą nevažiuos. Nesirenkame 
ir nemokame trijų dolerių.

Parodos Čikagoje 
ir Lemont’e

• „Niekieno žemė” — Leonar
do Surgailos fotografijų iš dabar
tinės Prūsų Liėtuvos paroda 
vyksta Lion Frame Gallery, 3125 
West 71st Street, Čikagoje iki 
balandžio 10 dienos.

• „Vilniaus grafika ir akva
relė” yra aštuntoji iš Vasario 
16-osios jubiliejinės 75 metų 
sukakties parodų ciklo ir, pratęs
ta iki balandžio 19 dienos tebe
vyksta Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, Čikagoje. Parodoje 
dalyvauja žymesnieji šiuolaiki
niai menininkai iš Vilniaus. Ga
lerija atidaryta sekmadieniais 

žmogaus mąstysena kinta ir 
linksta ten, kur jis galėtų būti 
mielai priimtas.

Kryžius ir prisikėlimas
Lietuvos kančia buvo kartu ir 

prisikėlimas aukščiau žmogiškų 
galimybių ištikimai laikytis šei
mos, tautos, tikėjimo. Taip ir skir
tingomis sąlygomis nelauktina, 
kad po trumpo laiko ateis vasara 
ir derlius prinoks. Labiau tai yra 

Audrius Šliogeris (4-o skyriaus mokinys), Lietuva

nuo 11 v.r. iki 2 v. p.p. arba 
pagal susitarimą, skambinant 
312-778-7500.

• „Vaikai piešia laisvę” — 
taip pavadinta paroda buvo ati
daryta praėjusį šeštadienį, 
balandžio 3 dieną Lietuvių 
dailės muziejuje (14911 127th 
Street, Lemont, Illinois). Parodo
je iškabinti gausūs vaikučių iš 

pavasaris, kurio metu per kietą 
gruodą kalasi gyvybės ženklai, 
nedrąsiai po sniego pusnimi ir su 
baime dygsta. Gyvybės bei gyvas
tingumo ženklai rodosi drauge su 
visomis sovietinėmis atliekomis, 
kurios nerangiai kinta, pilnos pa
veldėtos baimės — tos tikrajai 
laisvei kliūties, iš kurios visą 
žmoniją išlaisvinti atėjo Jėzus 
Kristus — Dievo ir Žmogaus Sū
nus.

Lietuvos, o taip pat ir iš lituanis
tinės mokyklos Lemont’e pieši
niai skirti paminėti antrąsias 
metines nuo Sausio tryliktosios 
žudynių Vilniuje 1991 metais. Jie 
išreiškia pačių jauniausių mūsų 
tautos narių traumatišką tų 
įvykių išgyvenimą, bet kartu ir jų 
pačių laisvės trc ikimą bei tikėji
mą į Lietuvos ateitį.
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