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ANTANAS PAŠKUS

Kiekvieno žmogaus, taigi ir
krikščionio, gyvenimo linija
tiesiasi per keletą svarbiausių
taškų: kultūrą, religiją, požiū
rį į save bei kitus. Žmogus
keičia kultūrinę aplinką ir yra
jos keičiamas. Jis kuria moks
lą, meną ir literatūrą. Jis sta
to šventyklas savo Dievui ar
dievams. Jis save teigia ben
draudamas su savimi ir kitais.
Tuos pačius uždavinius atlie
ka ir krikščionis. Ir jis kuria
kultūrą, meną ir mokslą. Ir jis
lenkia kelius prieš amžinąjį
Kūrėją. Ir jis atpažįsta savo ir
kitų vertę. Žodžiu, krikščionis
keičia pasaulį ir pasaulis
keičia jį. Štai čia ir kyla klau
simas, kaip laiko dvasia vei
kia krikščionį ir apskritai re
ligiją? Kodėl, pvz., ateizmo
banga taip plačiai išsiliejo po
Vakarų pasaulį? Į šiuos klau
simus tegalės būti rastas at
sakymas tik atidžiau pasi
žiūrėjus į mūsų epochos veidą.
Šiandien darosi visiškai aiš
ku, kad viešasis gyvenimas
pasikliauna ateizmu. Dievas li
ko išstumtas iš viešojo pokalbio.

Tikrovė ir jos atspindžiai
Tiesa, Gėris, Grožis... Ir tie Trys yra Viena. Nei vienas jų negali būti be kito. Jie vienas
kitą patvirtina. Ne tai, kad jie vienas kitą papildytų. Papildo jie vienas kitą tik mūsų,
žmonių, ribotu požiūriu, nes mes negalime tikrovės visos iš karto apimti. Ją suvokiame,
vertiname ir ja žavimės dalimis. O iš tikro... yra viena Tikrovė, kuri yra Tiesa (Tikrovė,
suvokiama intelektu), ir Gėris (Tikrovė, vertinama valios), ir Grožis (Tikrovė, žaviu
dėsningumu kelianti pasigėrėjimo jausmą).
Tai pamatinė tiesa. Todėl ją skelbiame pirma ir dedame pamatan. Visa kita išplaukia iš
jos.
Nuostabiai čia tinka didžiausio šių laikų mokslininko Alberto Einšteino įžvalga:

Gražiausias ir giliausias jutimas, kurį galime patirti — tai mistinės tikrovės pajauti
mas... Jis yra visų tikrų mokslų sėjėjas (...) Žinoti, kad (...) tikrai egzistuoja kaip giliau
sias intelektas ir labiausiai spinduliuojantis grožis (...) Šis žinojimas, šis jutimas yra tik
ro religingumo centras.

Iš trijų Tikrovės aspektų Einšteinas atpažino du: Tiesą (giliausią intelektą) ir Grožį
(spinduliuojantį grožį). Neatpažino Gėrio. Ta stoka neigiamai paveikė jį, nes nepažino
visata ir žmonėmis besirūpinančio Dievo, kurį laikė šaltu, atokiu ir tolimu.
*

*

*

Mokslas, literatūra, menas... Tai žmonių surinkti ir teberenkami tiesos, gėrio ir grožio
lobiai, perkošti per patirties, vaizduotės ir kūrybos prizmę. O žmogiškoje patirtyje ir vyz
dyje yra ir nedarnos: vyksta kova tarp gėrio ir blogio, tarp tiesos ir netiesos, ir blaškomi
visokie jausmai. Visa tai palieka savo pėdsakus moksluose, mene ir literatūroje. Stovime
prieš iššūkį ieškoti ir rasti tai, kas tikra, kas mus supažindina su tikrove, kas palaip
sniui praturtina mus tapti tiesą, grožį ir gėrį atspindinčiais liudininkais.

Kęstutis A. Trimakas

Šio priedo puslapiuose...
Žvaigždėtas dangus. Tikrovės neišsemiamą gelmę, erdvę ir jos beribį paslaptingumą
simbolizuoja jaunų žvaigždžių grupuotės šalia apšviestų erdvės dulkių ir dujų laukų
(1 psl. —- M8, 3 psl. — M16).

Šio laikmečio veido portretas. Antanas Paškus (1 psl.) ryškina mūsų technologinio
amžiaus veido bruožus. Anot jo tas veidas atsuktas vien į medžiaginį pasaulį, o
užsimerkęs dvasinei, antgamtinei tikrovei.

Šiuolaikiniai įvaizdžiai (3 psl.): Poezijoje — vaizduojami kontrastu (J. Aisčio ir E.
Mieželaičio eilėraščiai; pastaba: nebūtinai „aprobuojama,” kuo iliustruojama); dailėje —
Ben Shahn „Mandolina su molekulėmis”.

Menininku pasisakymai (2 psl.): Jų mąstymai parodo, kad savo dvasingumu jie daug
kuo skiriasi nuo šių laikų aplinkos žmonių.

. .... Religijos mokslu žurnalas Soter, Lietuvoje ėjęs 1924-1940 m., atkurtas 1999 m., pri
pažintas prestižiniu mokslo žurnalu (4 psl..).

Netolimoje ateityje. Apie kūrybingumą, kūrybinį procesą...

Dievas
technologinėj e
visuomenėje
Nors moderni pasauliškumo
forma pirmiausia išniro poli
tiniame gyvenime, tačiau, pa
sak Craig’o Gay’aus1, prakti
nio ateizmo įtaigumas ir net
patrauklumas dabartinėje kul
tūroje daug paeina iš mokslo
ir technologijos poveikio žmo
gaus vaizduotei. Aiškumo dė
lei reikėtų pabrėžti, kad čia
kalbama ne apie teorinį bet
praktinį ateizmą; ne apie filo
sofinius argumentus, neigian
čius Dievo egzistenciją, bet
apie gyvenimą tarsi Dievo vi
sai nebūtų, gyvenimą, ku
riame žmogaus mintys retai
bekrypsta į Kūrėją.
Teorinių dalelių fizikas Stephen Barr pabrėžia, kad nėra
prieštaravimo tarp tikėjimo ir
mokslo, bet mokslininkų, nu
sistačiusių prieš tikėjimą ne
trūksta. „Tikėjimas žmogiško
proto galiomis pagimdė moks
lą ir liko jo veiklos motyvų
jėga. Bet šis tikėjimas gali
būti pagrįstas tik transcen
dentiniu požiūriu į žmogų tai
gi ir galutinai į religiją. Anks
tyvajai moderniai erai šis fak
tas dingo iš akių iš dalies dėl
to, kad Bažnyčios bandymas
nuslopinti klaidą buvo supras
tas kaip bandymas nuslopinti
žmogų ir jo intelektą. Taigi
daugelis ėmė mokslinę dvasią
apibūdinti kaip priešpriešą
tikėjimui. Tačiau šis kai kurių
mokslininkų priešiškumas re
ligijai iš tikrųjų yra susijęs su
vidiniu prieštaravimu, dabar
išeinančiu į paviršių”2.
Išeina į paviršių ir kitų prie
laidų abejotinumas, kaip antai
determinizmas, laikų pradžia,
žmogiškos psichikos prigim
tis... Šie klausimai turi didelę

Antanas Paškus — kunigas, psi
chologuos daktaras, knygų autorius,
profesoriavęs
Cannon
kolegijoje
(Erie, Pa.), St. John (New York) ir Ottawa (Kanada) universitetuose, per
riodiškai atvyksta į Lietuvą dėstyti.
Šis straipsnis yra iš ką tik Lietuvoje
išspausdintos knygos Žvilgsnis į pa
saulėžiūrinę aplinką, šventovę, save

(Lietuvos katechetikos centro leidyk
la, Kaunas, 2002).

teologinę svarbą, nes jie susi
liečia su krikščioniškomis dog
momis. Betgi fizinį determi
nizmą kvantų mechanika su
triuškino praeito šimtmečio
trečiame
dešimtmetyje.
Ir
Barr’o nuomone, jo šmėkla
greičiausiai niekad nebegrįš.
O visatos amžinumo klausimu
šitaip samprotaujama. Kadan
gi visatos idėja be pradžios
laike neatrodo, kad derintųsi
su antruoju termodinamikos
dėsniu, spėjama, kad kosmolo
ginė teorija šio šimtmečio pa
baigoje neteiks pirmenybės
visatos amžinumui. O šio am
žiaus
grumtynės
nevyks
tarp mokslo ir religijos, bet
pačiame moksle ir tai dėl jo
sielos. Skelbdama tiesą apie
žmogų religija bus rasta ne
sant proto priešu, ji niekad
tokia ir nebuvo, bet galbūt jo
paskutinė gynėja.
Mokslas ir technologija kaip
tokie nepadarė žmonių ateis
tais. Greičiau prielaidos, ku
riomis mokslas (teorinis ir taikomasis) remiasi, nuteikia
žmogų taip, kad jis vargu ar
kada bepagalvoja apie die
viškąją tikrovę. Mokslas, sa
kytume, aprūpino mus tarsi,
kokiu radaro tinklu, kurio
gundymas kreipti dėmesį tik į
materialinius šio pasaulio bū
tinumus atrodo prasmingąs,
protingas ir atsakomingas.
Mokslas mums garantuoja,
kad realūs gyvenimo tikslai
gamtos neperžengia, bet tūno
pačioje gamtoje įstrigę taip,
kad būtų moksliškai atrasti.

Savo ruožtu technologija
duoda pasitikėjimą moder
niųjų aspiracijų pasauliškam
prometėjiškumui. Išties tech
nologija įgalina žmogų valdyti
gamtos pasaulį ir net įnešti
matomų pakaitų į žmogaus
prigimtį. Nūdien net vaizduo
jamas! galint nukreipti indi
vidus ir visuomenę mūsų
pačių pasirinktų tikslų link.
Mokslo ir technologijos laimė
jimai yra tokie įspūdingi, kad
jie (mokslas ir technologija)
įgavo tikrą intelektualinę vir-

šenybę pasaulio interpretaci
joje. Kadaise Martin Heidegger įžvalgiai pastebėjo, kad
technologija tapo moderniojo
amžiaus metafizika (būties
teorįja).
Sakoma, kad mokslas ir
technologija gerokai, o gal ir iš
esmės, sustiprino praktinio
ateizmo patikimumą moder
nioje visuomenėje ir kultūroje
(Craig Gay). Palengvino rū
pinimąsi kasdieniniais reika
lais ir net pragyventi visą
gyvenimą rimčiau nepagalvo
jus apie Dievą. Iš tiesų moksli
niu ir technologiniu požiūriu,
Dievo egzistencija darosi gana
nereikšminga. Jam likusi gy
venti tik toji erdvė, kurios
mokslas dar negali pasiekti.
Bet ateityje ir ši erdvė prak
tiškai išnyksianti. Tada nelik
sią vietos „spragų Dievui”.
Laimei, Apreiškimo Dievas
nėra „spragų Dievas”.
Su „spragų Dievu” ar be
„spragų Dįevo” mokslas ir
technologija yra žmogaus pro
to stebuklas, be kurio daugelis
iš mūsų šiandien neegzis
tuotų. Deja, naudojantis tech
nologija gyvenimo kokybei pa
kelti, praktiškai leista ištuš
tinti mūsų kultūros turinį ir
išmintį. Pasak visuomenės
kritiko Neil’o Postman’o, pro
blema yra ne ta, kad mes per
leidome tam tikrus visuome
ninio gyvenimo sektorius tech
nologijos logikai, bet kad vis
labiau ir labiau visa kas laiko
mą kultūra mūsų visuome
nėje, yra sprendžiama tik
■technine logika. Postman to
kią būklę vadina „technopoliu”.
Jo žodžiais: „Technopolis yra
kultūros būklė. Jis taip pat
yra ir dvasinė būsena. Ji ran
dasi sudievinant technologiją.
Vadinasi, kultūra ieško savo
įteisinimo technologijoje, ran
da pasitenkinimą technologi
joje ir imasi sau direktyvas iš
technologijos. Visa tai reika
lauja naujos visuomeninės
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mokslinis pažinimo būdas yra
pranašesnis už visus kitus pa
žinimo būdus (pvz., filosofinį).
Be to, šis savitas „kognityvu
sis stilius” nėra išskirtinai
būdingas tik mokslininkams
ir inžinieriams, bet iki tam tik
ro laipsnio jis nuspalvina nu-,
ostatas ir visų tų, kurie nau
doja technologįjos gaminius.
Nuklydęs į kraštutinumus
technologinis pragmatizmas ir
mokslinis skepticizmas davė
pradžią vadinamąjam „scientizmui”. Tai toks požiūris, ku
ris niekuo netiki, kas nėra
gamtamoksliškai įrodyta, ir
priešingai, atsisako abejoti bet
kuo, kas tik turi gamta
mokslio ir technologijos 'imprimatur’. Šitokia nuostata
rodo, kad scientizmas nedvi
prasmiškai teigia pozityvią
mokslo ir technologijos vertę.
Jo požiūriu, mokslo ir techno
logįjos raida pačia aptartimi
yra gėris. Toks įsitikinimas
kliudo į mokslą ir technolo
giją pažvelgti etikęą.^yį^soje. ,

Bet labiausiai jis kratosi gali
mybės, kad antgamtinė tik
rovė prasiskverbų į gamtinę
ar dvasia paliestų medžiagą.
Net jei mokslas ir neneigia
Dievo egzistencijos, jb,dk$fee ji
privalo likti nematoma if ne
reikšminga. Apskritai techno
loginė terpė nėra svetinga
Dievui.
Jacųues Ellul jautė, kad pa
grindinė moderniojo pasaulio
intelektualinė tragedija glūdi
technologijos obsejoje, kuri
visiškai išblėsino mūsų gebėji
mą pamąstyti apie tai, ką da
rome su technologįja ir kodėl.
Technologinis protas neklau
sia ‘kodėl’, bet ‘kaip’. Homo faber, koks yra dabarties žmo
gus, nemąsto, bet planuoja,
stato, gamina. Technologinei
žmonįjai svarbu ne kaip ji
galėtų įsiderinti į nustatytą
gamtos sąrangą, bet kaip
gamtos jėgos galėtų būti pri
verstos tarnauti žmogaus in
teresams. Techninė galvosena

Krikščionio įsitikinimu, kūrinija
slepia Kūrėjo pėdsakus.

r

Vadinasi, kūrinijos tyrinėjimu

pagarbinamas Dievas.
r/fy

Užtat pirminis mokslo akstinas

ir atėjo iš krikščioniško įsitikinimo.
it

Antanas Paškus
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sąrangos ir neišvengiamai ve
da į greitą išnykimą daugel to,
kas susijęs su tradiciniais
tikėjimais .

Sociologas Peter Berger aiš
kina, kad technologinė visuo
menė yra linkusi puoselėti to
kį kognityvųjį (pažinimo) sti
lių, kuris kartu yra labai prag
matiškas ir iki gelmių skep
tiškas. Pragmatiškas galvose
nos stilius yra pasisavintas iš
mokslo ir technologijos daly
kiško priėjimo prie gamtos pašaulio. O po metodologiniu skepticizmu slepiasi prielaida, kad

yra anteleologinė. Ji nesidomi
ir iš tikrųjų nepajėgia įvertinti
minties apie galutinį priežas
tingumą ar galutinį tikslą.
Tiek, kiek vertybės rodo galu
tinių tikslų link, jos yra
šalinamos iš viešojo pokalbio
arenos.
Modernioji technologįja ne
tik puoselėja techninę galvo
seną (įrankinį protą), bet taip
pat ji skatina ir antropocent
rizmą, požiūrį, pagal kurį
žmogus yra visatos centras ir
tikslas, o pasaulis aiškinamas

Nukelta į 3 psl.
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2001 metais dvylika Lietu
voje gerai žinomų menininkų
atsakė į dešimt jiems pateiktų
klausimų, kurie buvo paruošti
Sandoros žurnalo redakcijos.
Metų gale atsakymai buvo iš
spausdinti nedidelėje knygoje
Einu (leidykla „Katalikų pa
saulis”, Vilnius, 2001) su leidi
nio redaktorės Dainos Parulskienės įvadu. Čia pateikiame
atsakymų apžvalgą su tam
tikromis pastabomis bei išva
domis.

Kokį Dievą pažinote
vaikystėje?
Dabar Jis tas pats
ar jau kitas, kitoks?
'*

•

Pažinimo kaitą, jo vysty
mąsi, lakoniškiausiai aptarė
poetas Mekas: „Mano vai
kystės Dievas buvo senas ir su
barzda. Vėliau mano Dievas
buvo, dvasia. Dabar Jis yra
Nėšuprantama Paslaptis ir
Visa Visata”.
Skulptorius Vildžiūnas nu
rodo tos kaitos priežastį sa
vyje: „Vaikystėje nebuvo be
galybės suvokimo poreikio
arba mąstymo apie begalybę.
Tuomet tiesiog egzistavo pasa
kiškos realybės Dievas, kuris
tik vėliau išaugo iki absoliuto
(...) Dabar Dievas tas pats,
kaip vaikystėje, tik Jo suvoki
mo diapazonas išsiplėtė nuo
visiško artumo iki begalybės,
iki visiškos paslapties ir kva
pą gniaužiančio suvokimo to,
kas yra. Tačiau bendravimo
su Dievu, Jo artumo pojūtis
nesiskiria...”
Tapytoja Katiliūtė pasakoja
apie didelę transformaciją:
„Dievas vaikystėje man buvo
griežtas žvilgsnis iš dangaus,
kad ko nors neiškrėsčiau, ir
visa, kuo matuojamas geru
mas (...) Dabar visas mano lai
kas, mintys susibūrė į mano
darbą — į tapybą. Per ją
dažniausiai ir žiūriu į viską.
Kpiyjpoje mąstau abstrakčiai,
2 viską apibendrinu, todėl ir
konkrečių formų liko labai nedąug r* tik patys minčiai
bųtį$įąuąi kontūrai. Panašiai
ir, ^au,. Dievu (...) taigi mano
Dievas yra visur ir visada (...)
Tik mano pasaulyje Jis nieko
nedaro: nei baudžia, nei glos
to} nei moko kažkokių taisyk
lių., godžiu, išeitų, Jis — tarsi
kqks Dievas-menininkas”.

„

Įįęįįisierius
Vaitkus ilgą
8yąrątymą baigia taip: „Nega
liu, įąivaizduoti Dievo kaip as
mens. Man Jis šviesybė kaž
kokia,. visada besikeičianti ir
kartu pastovi. Jo pastovumas
toks tvirtas, o keitimasis toks
įvairus, žmogui neįmanomas
aprėpti”.
Rašytoja Ivanauskaitė mąs
to'.: ..Negalėčiau teigti, kad
Dįęy.ą^kada nors pažinau,
pažįstu arba viliuosi pažinti.
Žmogaus santykį su Dievu
suprantu kaip nuolatinį artė
jimą, prie Jo, gal net — bu
vimą Jame (trumpais įkvėpimo, praregėjimo, malonės ar
apreiškimo mirksniais), bet ne
pažinimą ta prasme, kaip mes
pąžįstaiųe gamtą, daiktus,
teitus ar kitą žmogų”. Sakosi
besigilinanti ne vien į katali
kybę,. bet ir į budižmą: „Pir
mapradžio Budos, dar vadi
nama .Vaiskiąja Šviesa, są
vokos man iš karto tapo labai
artimos (...) Vaiskioji Šviesa
yra pamatinis egzistencijos
būvis, iš kurio iškyla ir į kurį
sugrįžta visi materialūs pavi
dalai. Toji Šviesa taip patspindi ir kiekvieno žmogaus
sąmonėje (širdyje). Bet ji regi
ma tik sielos akimis...”
Pasikeitęs Dievo suvokimas
padaro didelį skirtumą; pa
vyzdžiui, anksčiau baimę kė
lęs, .vėliau neša pasitikėjimą.
Broliui priminus apie trikam
pę Dievo akį bažnyčioje, ak
torius-dailininkas Budrys tei-

gia: „Tikrai, prisimenu tą visa
reginčią akį, bet man atrodo,
kad aš labai menkai galėjau
suprasti ar įsivaizduoti Dievą,
nes kažkaip viskas mano vai
kystėje buvo susiję su baime.
Bijojau mokytojos, pasakų ra
ganų, skausmo, žalčio, to, kas
baisaus gali atsitikti, galimų
praradimų, ko gero, ir Dievo.
Visko bijojau (...) Mano bren
dimas labai užsitęsė — ilgai
aš taip visko bijojau, buvau
irzlus, piktas, neramus, įsi
tempęs... Turbūt esminis skir
tumas tarp vaikystės ir dabar
ties ir buvo vėliau atėjęs su
vokimas, kad Dievas yra mei
lė, kad Jis priima ir myli mus
tokius, kokie esame (...) Mums
telieka atsiliepti į Jo meilę,
priimti, nes visa tai priimti
yra ir pats sunkiausias, ir
maloniausiais, ir didžiausias

DRAUGAS

Literatūra • menas • mokslas

Menininkai apie Dievą, pašaukimą,
kryžių, Bibliją
Kino menininkas, poetas Jonas Mekas, skulptorius Vladas Vildžiūnas, rašytojas, fi
lologas Tomas Venclova, tapytoja Rūta Katiliūtė, režisierius Jonas Vaitkus, daili
ninkė Salvinija Giedrimienė, aktorius Valentinas Masalskis, kompozitorius Algirdas
Martinaitis, rašytoja Jurga Ivanauskaitė, aktorius ir dailininkas Povilas Budrys,
juvelyrė Laima Grikšaitė-Kėrienė, režisierius Audrius Stonys.
Algimanto Aleksandravičiaus fotografijos

Kęstutis A. Trimakas
Pastabos ir išvados

visuomet palieku vietos atra
dimams, t.y., šiam momentui,
kas vyksta dabar, nes viskas
visada yra nauja ir tai kartais
sukelia tokią nuostabą, kad

Dievo buvimo
įrodymai —jų
apstu kiekvie
name mirksnyje.
Tačiau didžiau
sias stebuklas
man yra gerumas
ir vidinė
žmogaus šviesa.
Rašytoja

J. Ivanauskaitė

Malda — duoklė tai paslap
čiai, artėjimas į save, prie
savo šaknų, protėvių, Dievo...”
Gal labiausiai netradiciniu
žvilgsniu į maldą žiūri tapyto
ja Katiliūtė: „Prieš pradėdama
tapyti ilgai medituoju, nes
švarinuosi (...) Pats švelniau
sias pasaulyje prašymas yra
abstrakti, beveik be žodžių
MALDA. Ji tvyro ore, eilėse,
piešiniuose, sapne. Kai miega
mažas sergantis vaikelis, virš
jo sklando malda, kai jūroje
per audrą plaukia laivas, jį
taip pat gaubia malda. Malda
visada priverčia susikaupti...”

mis. Tada ir klausimas apie
nužudymą nekyla — negi ga
lėčiau žudyti save?” Panaši
mintis ir dailininkės Giedrimienės: „Esu įsitikinusi, kad

įsisąmoninti, kad kažkas už
mane mirė. Kad tai taptų arti
ma. Bet aš to labai noriu”.
Atrodo, sunkiau suprasti ar
priimti tą mįslę, kad Kažkas
leido save nužudyti dėl mūsų.
Už ką?
Yra siūlančių nužudyti ne
Dievą, bet save, t.y. atsižadėti
neigiamų savo savybių. Taip
rašytoja Ivanauskaitė: „Ma
nau, kad siekiant artėti prie
Dievo būtina nužudyti save,
savo negatyvias aistras ir
emocijas, sujauktas mintis ir
daugybę klaidingų, iškreiptų
įsitikinimų apie žmogų ir jo
paskirtį šioje Žemėje. Ir at
virkščiai, jei puoselėjame tik
grubų, godų ir išpuikusį ego,
vietos Dievui mumyse vis
mažiau ir mažiau”. Režisie
rius Vaitkus mato reikalą savo
poelgį vertinti pačiam: „Kai

Prieš pradėdama
tapyti, ilgai
medituoju.
Tol, kol mintys
tampa trapios ir
nekonkrečios.
Jos nyra tarsi
iš rūko ir gula
ant drobės.
Tapytoja
p. Kubiliūti

Ar siekiant būti savimi
būtina nužudyti Dievą?

Man labai svarbi
Nojaus istorija.
Ta laivo statyba.
Ir tą savo laivą
reikia statyti.
Tai siejasi su
galutinio tikslo
siekimo prasme.
Skulptorius
V. Vildžiūnas

atradimas
Kažkaip gal
daugiau pasitikėjimo atsirado
— ne savimi (...) dabar dau
giau juntu tokį švelnumą, bet
ne iš savęs, nes aš esu ir pik
tas, ir nuobodus, ir komplek
suotas...”

Kaip meldžiatės?
Vieni meno žmonės supran
ta maldą siaura, tradicine
prasme; kiti žvelgia į ją plačia
prasme, kaip galinčią apimti
daug dalykų.

Aktorius-dailininkas Budrys
sakosi, kad meldžiasi „taip,

nebereikia žodžių. Bet ir saky
ti „Tėve” man yra taip daug,
kad per tai kažkaip vėl iš nau
jo atrandi pasaulį (...) ir kiti
žmonės pasidaro mielesni, ta
da gali kažkaip mintyse apim
ti visus pažįstamus, draugus.
Aš, pavyzdžiui, niekada anks
čiau nepagalvodavau apie sa
vo prosenelius, bet maldoje jie
atrodo artimesni ir labiau pa
siekiami”. Nuostabu, kad tra
dicinės maldos gali taip toli
nuvesti.
Tradicines maldas naudoja
ir aktorius Masalskis, bet jo
mis niekad neprašo: „Mel

Šventumas
įmanomas mums
visiems... Bet kai
ištiesiu ranką
paukščiukui, jis
nenutupia ant
mano delno. Tai
žinau, kad esu
dar labai toli
nuo šventumo.
Kino menininkas
J. Mekas

Iš visų klausimų šis aštriau
sias, perbėga per sąmonę tarsi
į organizmą įsibrovusi elek
tros srovė. Retas atsakovas at
siliepia taip ramiai, kaip ra
šytojas Venclova: „Nemanau,
kad Dievą galima nužudyti. O
jei kas stengiasi tai daryti,
vargu ar iš ^gali išeiti kas
gera jo (arba jos) asmenybei.
Šnekos apie „Dievo nužudy

mą” arba „Dievo mirtį”, ky
lančios daugiausia iš Friedricho Nietzsche’ės, yra, mano
manymu, beprasmės”.
Santūriai paaiškina skulp
torius Vildžiūnas: „Jeigu Die
vo valią suvoki kaip absoliutų
gėrį sau ir absoliučią tiesą, jei
gu esi apsisprendęs gėriui, tai
Dievo valiai savo valios jau
nebegali priešpriešinti”.
Dauguma reagavo stipriai.
Ir ne vien, kaip poetas Mekas,
trumpai: „Šokiruojanti nesą
monė”. Įsiklausome į kitų pa
teikiamas priežastis. Štai ak
toriaus Masalskio: „Kaip sako
Aleksandras Menis, visa komo
sapiens tragedija prasidėjo
tada, kai žmogus save pavadi
no kūrėju ir panoro būti ly
gus su Dievu (...) Friedrichas
Nietzsche gal norėjo krikščio
nybę nustumti ir ieškoti kitų
tikėjimo formų per Zaratustrą, per antžmogį. Bet man
atrodo, tai — tik viendieniai
praskrendantys drugeliai. Ži
nau, jog nesu vertas, kad Die
vas apsigyventų manyje. Ir jis
tikrai manyje negyvena, o jei
ir yra kokia prisilietimo nuo
jauta, tai negi ją sunaikinti?”

Kompozitorius
Gal mūsų bėda
ta, kad žvaigž
des paliekam
astronautams,
dangų — lakū
nams, religiją —
kunigams. Betgi
žmogus jam reikia
viso pasaulio.
Aktorius
P. Budrys

kaip parašyta Evangelijoje.
Yra palikta Jėzaus malda, yra
maldos, kurias išmokau vai
kystėje, ir kažkodėl manau,
kad turiu jas kalbėti. O visa
kita, kas sudaro mano maldą,
yra tai, ką aš per visą gyve
nimą surinkau, kas man yra
artimiausia, ir dar tai, kad

džiuosi dažniausiai vakarais
— sakau poterius (...) Mel
džiuosi ir prieš spektaklius.
Jau nuo sovietmečio taip: dir
bu dirbu, o prieš pat pirmą
išėjimą į sceną paskiriu kokią
litaniją tam spektakliui (...)
Melsdamasis neprašau Dievo
nieko konkretaus. Niekada.

Kryžius —
įrodymas, kad
atsirado žmogus,
kuris prisiėmė
mano skausmą
kaip savo, ir kad
skausmas
turi prasmę.

pabunda žmogaus sąmonė, jis
pradeda kelionę į praeitį ir į
ateitį, vertindamas kiekvieną
savo poelgį, veiksmą ar svąjonę (...) Jei neprarandame šios
akistatos jutimo, to žmogui
įdėto nerimo, (...) galime iš
vengti baisių, į naikinimą per
einančių nesantaikų ir pri
artėti prie suvokimo apie
Dievą (...) Daug kartų norėjau
tą trečią akį užgesinti, bet..."
Kino režisierius Stonys, ap
tardamas priežastis ir pada
rinius, tarsi viską susumuoja:
„Dievas žudomas iš iliuzijos,
kad esi pamestas, arba iš ab

Izaijas, Ozėjas,
Jeremijas,
Apreiškimo Jonas,
Matas.
Lyg vienas balsas
būtų likęs visoje
žemėje.
Kompozitorius
A. Martinaitis

Daugelis apie kryžių kalbėjo
kaip apie simbolį: horizontalė
— žemiška, vertikalė — dva
sinė, į dangų kylanti. O patir
tis — kryžminė. Pateiksime
tik pačius kraštutinius pa
vyzdžius.
Skulptorius Vildžiūnas pri
sipažįsta: „Asmeniškai to, ką
galėčiau pavadinti kryžiumi,
aš neturiu, nes būna aki
mirkų, kai iš buvimo, iš suvo
kimo, kad esi, kyla toks
džiaugsmas begalinis (...) kai
tai atsitinka, tokia sąvoka
kaip asmeniškas kryžius tie
siog nebeegzistuoja”.
Kitokia juvelyrės Grikštaitės-Kėrienės patirtis: „Žvelg
dama į kryžių, visada matau
Jėzų Kristų. Be Jo kryžius
būtų tik negyva schema. Kry
žius nėra baigtis, jis yra tai,
ką išgyvename. Jis yra gyvas,
kai jame yra horizontalė ir
vertikalė. Jėzus Kristus ir aš.
(Kai sužinojau apie mirtiną
sūnelio ligą, maniau — ne
ištversiu. Atsitiko taip, kad ne
aš nešiau kryžių, bet jis —
mane ir vaiką.)”

„Įvairiais gyvenimo tarps
niais (teigia rašytoja Ivanaus
kaitė) svarbiausias atrodo vis
kitas: kartais — Jonas Krikš
tytojas, ‘dykumoje šaukian
čiojo balsas’, kartais — apaš
talas Jonas (gal ,jdėlr,,su
krečiančio Apreiškimo1 tėkšto),
kartais — Marija Magdalietė
(...) Visada iki ašarų sujaudi
na Kalno pamokslas, arba pa
laiminimai dvasingiesiem?,...”

Rašytojui Venclovai: '„Reikš
mingos man scenos — Jokūbo
grumtynės su angelu ir jo
regėti laiptai. O apie apaštalą
Tomą — patrauklus jo savo
tiškas skepticizmas".
<”
Kino
režisierius Stonys
pabrėžia Šventraščio revoliu
cingumą: „Šventasis Raštas
nėra jau tokia saugi knyga. Ji
pavojingai griauna tai; ant ko
pastatytas dabartinis 'pasau
lis. Visiškai neatsitiktinai yra
sukurta stabili gynybinė’Siste
ma, paverčianti Kristauš "žo
džius simboliais, metaforomis,
ar idealistinėmis maksimo
mis, kurių lyg ir nereikėtų lai
kytis”.
Kai kurie menininkai ■ iš
Šventojo Rašto sėmėsi įkvėpi
pavyzdžiui, skulptorius
Vildžiūnas, tekstilininkė Gie
drimienė (gobelenai — „Gai

mo:

Martinaitis

irgi mini išdidumą kaip prie
žastį: „Paskutiniai du klausi
mo žodžiai menininkams pa
deda tapti didesniais už save,
tarsi kokiais ‘himalajais’, nors
pasaulyje žinomos tik vienos
tokios aukštybės ir, be abejo,
tikrosios. Didybės manija pa
stūmėja ir pačius menininkus
žudytis (atvirkštine nyčiškojo
žudymo forma): save žudyda
mas žudai Dievą, nes gyve
nime neįstengei Jo nužudyti.
Prie visiško ‘kriminalo’ tiktų
filosofo Algio Mickūno žodžiai,
kad ‘mes viešpataujame pa
saulyje tik todėl, kad esame
geriausi žudikai’ ”.
Tas klausimas supurto įsi
tikinusius Dievą esant buvimo
ir tapimo versme. Tapytoja
Katiliūtė svarsto: „Aš tikiu
žmogaus susitapatinimo su jo
išpažįstamu Dievu akimirko

Kryžius.
Kas jis jums?

Svarbiausi jums
Šventojo Rašto
personažai,
scenos. Kodėl?

Režisierius
A. Stonys

kuo aiškiau išgirsti ir at
pažįsti savyje Dievo balsą, tuo
labiau tampi savimi, nes kiek
vienas esame sukurtas kaip sa
vitas, nepakartojamas kūrinys.
Esminį ryšį pabrėžia juve
lyrė Grikšaitė-Kėrienė: „Kaip
gali nužudyti tai, kas yra tavo
esmės dalis? (...) Jis yra gy
vybės pulsas ir judesys. Jame
visa prasideda ir į Jį sugrįžta.
Taip pat ir aš (...) Jeigu aš no
riu būti, gyventi kūrybingai,
turiu surasti ryšį su Juo”.
Panašiai viso ko buvimą su
pranta ir aktorius-dailininkas
Budrys: „Dievas toks platus,

visatos centre save, vieną die
ną teks sau atsakyti, o kas aš
iš tiesų esu, ką aš čia veikiu ir
kokia mano buvimo prasmė. Ir
dar. Dievas yra Meilė. Ar no
rint surasti save būtina taip
save apiplėšti?”

j.

lestingumo Motina”, ' „Kry
žiaus kelias”), dailininkė Grlkšaitė-Kėrienė (personalinių "pa
rodų temos).
: : .t

Man malda
yra ryšys
per žodžius, kurie
perėję per
daugybę žmonių
lūpų...
kodas į didžiulį
slėpinį.

A

Aktorius
V. Masalskis
l

kad Jame telpa visas tavo sa
vitumas ir originalumas (...)
Vadinasi, visas tas konfliktas
iš tiesų daugiau yra konfliktas
su savimi. Apskritai konflik
tas su Dievu man nėra proble
ma, dvasiniame kelyje man
sunkiausia buvo priimti Kris
tų, nes labai sunku iki galo

1

•

•

Ar kainuoja
Jūsų pašaukimas
artimiesiems?

soliučios laisvės troškimo, o
nužudžius ateina nepakelia
ma vienatvė. Nužudęs Dievą
žmogus anksčiau ar vėliau
pasijus be galo vienišas, o at
siradusią tuštumą užpildys jo
paties baimės, kompleksai,
nuoskaudos. Pagaliau, išsi
laisvinus iš Dievo ir pastačius

•> > .

Menininkui, ir bendrai pro
fesionalui, tai aktualuą ir gy
venimiškas klausimas.. Kaip
atsako į jį šie rinktiniai meni
ninkai?
Teatro ir kino režisierius
Vaitkus junta įtampą: „Ma
nau, kad bet koks rimtas
įsigilinimas į bet ką suteikia
santykiams tam tikro kam
puotumo. Reikia su tuo susi
taikyti ir aukotis, nes galbūt
Į n

Nukelta į 3 psl.
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Ne duetas, o kontrastas ar kone kontradikcija
dangaus erdvės akivaizdoje.
Ne iš tamsiųjų, o iš šio amžiaus — vienas
ir paveiktas šitų tamsiųjų amžių — kitas...
O DIEVE
Jonas Aistis

M. K. ČIURLIONIO LAIŠKAS
Eduardas Mieželaitis

O DIEVE, kaip graži svajonė,
Kurią, kaip saulę danguje,
Tu ašarų ir skurdo klonin
Siuntei liepsnoti žmoguje...

Aš žinau: tu buvai, tu esi ir tu būsi.
Aš per naktį prie nuosavo kryžiaus budžiu.
Ir patyrusi Rex’o malonę ir rūstį,
Siela ilsisi jo sumontuotų žvaigždžių.

Svajonių polėkiai sparnuoti,
Bet opūs, lepūs jų sparnai,
Nes leidai siekti ir sapnuoti
Ir nepasiekti amžinai...

Žydro tavo akių dublikato, nirvanoj.
Ilsis sfinkso sparnus surakinus dvasia.
O pro šalį keliauja pirklių karavanai,
Žemės gaublį pavertusių prekių baze.

O Dieve, kaip gražus pasaulis
Ir kaip jam pilna ir gausu
Nebeužgęstančiųjų saulių
Ir nesapnuojamų dausų.

Bet nejaudina sielos mada ir efektas.
Ir reklamos voratinklis baisiai trapus.
Gal prekybos balanse pasaulis — tik daiktas,
Vertas kainos, nevertas tačiau pagarbos.

Platus pasaulis ir beribis,
O širdžiai ankšta, it narve,
Kur tiek šventumo ir bjaurybės,
Žvaigždžių tiek spindinčių purve...

Mano sielai pasaulis mįslė. Šio molberto
Ar rojalio dažų ir klavišų drama.
Gimsta man ne sex-arto, deja, o rex-arto
Projektuojamo modelio panorama.

O Dieve, kaip gražus tas džiaugsmas,
Kai meilės mūs širdis pilna,
Ir kai jos ilgesio ir šauksmo
Tavoji žemė sklidina...

Sminga antikomercinio mano projekto
Bokštai tiesiai į širdį žvaigždėms. Ir meldžiu,
Kad dangus po kūrybinio akto atakų
Ir kad siela ramiai pailsėtų žvaigždžių

Ji efemeriškai nurieda
Žvaigžde, nudrikusia skliautu:
Nuvystąjį, išskleidus žiedą,
Nuskęsta ji prie pat krantų...

Žydro tavo akių dublikato, nirvanoj.
Tu buvai, tu esi ir tu būsi kaitros
Išdžiovintai ir daikto ver gų karavano
Atakuojamai sielai be galo skaidrus —

f. • V*
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... širdies Dievas.'.'irar technikos Rex...
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MENININKAI (iš 2 psl.)
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ateis toks laikas, kai tau au*
kosis kažkas kitas. Kas svar
biau, ar menas, ar šalia esan
tis žmogus, nežinau. Blaškau
si tarp dviejų, nes ir viena, ir
kita man yra svarbu”.
Tapytoja Katiliūtė stipriai
pasisako už meno pašaukimą,
kurį stipriai junta: „Kas yra
tas pašaukimas? Visi mes
esame pašaukti, tik ne visi at
siliepiame (...) Svarbu eiti
savo keliu (...) Kartais taip
paskęsti savo minčių ir veiks
mų dūmuose, kad net kaimy
no nematai. O kai nebematai
artimo, tai ir kaina būna di
delė. Bet aš neparduodu savo
pašaukimo. Jis — be kainos.
Kaip vanduo, kaip oras kvė
puoti”.
O dailininkė Giedrimienė,
atrodo, yra atradusi kažkokią
lygsvarą: „O kas yra pašau
kimas: siekis būti geresnei?
Šeima? Noras, kad joje būtų
gera, ramu? Ar mano suge
bėjimai, darbas? Troškimas
dvasiškai skaidrėti, nepasi
duoti silpnybėms ir laikiniems
dalykams? Manau, kad tokie
siekiai ir darbai tik suartina
šeimą, jei suvokiame, kad vi
sa, ką turime, mokame ir da
rome, yra Dievo dovana (...)
Bet čia — ir čia stebuklas —
pasisekimų labai nesureikš
mindavau, pasidžiaugdavome
visi, ir tiek”. Atrodo, kad ji
atrado šią lygsvarą dėl to, kad
labai išplėtė savo pašaukimo
sąvoką (ne vien kaip meninin
kės, bet ir kaip šeimos asmens
ir kaip tobulėti pašaukto žmo
gaus; ir visa tai — Dievo dovana).

Išvados
Šie menininkai nėra atsis
kyrėliai, nors daugelis jų pri

pažįsta būtiną reikalą vie
natvės, kurioje galėtų susi
kaupti ir kurti. Vienatvėje
bręsta jie patys ir tai, ką jie
pagimdo kurdami. Tai įkvėpi
mo ir išraiškos laikas.
Kaip jųjų biografiniai duo
menys rodo, visi jie didelėmis
pastangomis tapo pripažintais
meno kūrėjais. Šis pripaži
nimas sustiprino jų kaip meni
ninkų identitetą ir savim pasi
tikėjimą. Pas vieną ar kitą
gali suskambėti individualiz
mo gaida, bet pas didelę dau
gumą jų tikrai išryškėja indi
vidualumas, ne individualisto
savybė.
Juntamas noras būti nepri
klausomu, savitu, o vis dėlto
likti ir priklausomu — rištis
tvirtais ryšiais su artimai
siais, su visata, su Paslaptimi,
kurią kai kurie pripažįsta as
meniniu Dievu, vesdami po
kalbį su Juo, veikiančiu jų
gyvenime ir net kūryboje.
Pastebėtina, kad visi be
išimties atmeta Nietzsche’ės
antžmogio norą „nužudyti Die
vą siekiant būti savimi” (nors
kai kurie pripažįsta, jog tai
žmogiška pagunda). Esančiu
pripažintas Dievas įkvepia ir
traukia žmogų artėti prie Jo.
Tad dialogą su Juo labiausiai
palaiko tie menininkai, kurie
yra įsitikinę, kad Jis, nors
paslaptingas, yra gyvas ir as
meninis.
Nepaskendę materialistinės
aplinkos atmosferoje, šie meno
žmonės išugdė savo indivi
dualų pasaulėvaizdį, kuriame
reikšmingą vietą užima dva
sinė erdvė. Nors ir neįsitiki
nus asmeniniu Dievu, bet yra
vertinamas dvasinis žmogaus
pradas kartu nujaučiamas
Kažkas aukščiau žmogaus.
Net ir tie, kurie išlaikė vai
kystėje jiems pateiktą tradi
cinį tikėjimą, iš jo išugdė (o
kai kurie vaikystėje be ti

kėjimo, vėliau patys savaran
kiškai suformavo) gyvenimui
ir kūrybai teigiamą įtaką tu
rintį, sąmoningą, asmeninį ti
kėjimą. 0 viena pagilino savą
ją pasaulėjautą, ieškodama
derinio tarp krikščionybės ir
budizmo dvasingumo, atrodo,

sudarydama dialoginį tikėjimą.
Knygoje Einu sutelkti meni
ninkų pasisakymai iliustruoja
ir patvirtina religijos-dvasingumo psichologijos pripažintą
asmeninio ir dialoginio tikėji
mo bręstančią savybę ir as
menybę brandinančią galią.

Nemanau, kad būnant tia aukštai
ir matant Žemę ir kūriniją,
būtų galima netikėti Dievo.
Astronautas John Glenn
Atradimo erdvėlaivyje, 1998 m.

BEN SHAHN „MANDOLINA SU MOLEKULĖMIS” (1964)
Norėdami pailiustruoti mū
sų technologinio amžiaus įta
ką dailei, galėtume pasirinkti
kubistus dailininkus, kaip
Braąue, Delaunay, de La Fresnaye, Herbin ar žymųjį Picasso. Tačiau mūsų akis užkliuvo
už Lietuvoje gimusio Ben
Shahn, kuris vaikystėje su tė
vais emigravo į JAV. Paaug
lystėje jis mokėsi pas litografi
jos meistrą, vėliau dirbo kaip
komercinis dailininkas. Ši pa
tirtis jo vėlyvesnei kūrybai pa
liko savotiškus pėdsakus, nors
maždaug nuo 1930 metų jis
įgijo savo gan originalų stilių.

Jo grafikos darbai paveikė
1940-1950 dešimtmečio Ame
rikos plakatų (poster design)
kūrėjus.

trumentas ir medžiaga (ar jos
gabalas) artėja prie keturkam
pio formos. Objektai supapras
tinami.

Akvarelė Mandolina su mo
lekulėmis (1964 m.) yra pavyz
dys, kokią įtaką dailininkui
padaro laikų dvasia ir aplin
ka. Mandolina iškreipta, nors
dar atpažįstama, ruda mels
vame fone, kuris vaizduoja
medžiagą su molekulėmis.
Stygų ryšiai panašūs į me
džiagos elementų ryšius. Tai
byloja apie muzikos ir medžia
gos panašumą. Muzikos ins

Technologinio amžiaus pa
veiktas dailininkas nebevaizduoja grožio, o kažkokią tai tų
laikų dvasios įtaigotą realybę,
sumontuotą į architektūrinę
konstrukciją, suplotą į vienos
spalvos plokštumą be spalvų
niuansų, o vis vien tos realy
bės objektas savotiškai veikia
žmogų — stebėtoją, o gal ir
tos pačios realybės dalyvį.
K.AT.

• ...- ..... ..

MŪSŲ AMŽIAUS (iš 1 psl.)
vien tik žmogaus patyrimo
požiūriu. Betgi toks savęs su
pratimas nėra linkęs ir dabar
greičiausiai nebepąjėgus įver
tinti (branginti) pasaulyje bet
kokį prasmenį ar reikšmenį,
kurie nėra jo paties padaryti
ar sukurti. Tradicinėje arba
netechninėje kultūroje turėta
„religinis” ryšys su pasauliu.
Jame, ypač gamtoje, matyta
aukštesnio Proto ir Valios
veikla. „Modernioji technologi
ja padarė mus vis labiau ir la
biau nepąjėgius šitai atpa
žinti. Faktiškai mes tapome
religiškai kurti”4.
Techninės galvosenos kontū
rus Gabriel Marcei pastebėjo
jau prieš keletą metų, „...to
kios rūšies galvojimas iš
sivystė į praktinį antropocent
rizmą.
Vadinasi,
žmogus
linksta daugiau ir daugiau
galvoti apie save kaip vienin
telį principą, kuris gali duoti
prasmę pasauliui, kuris pats
savaime, jam atrodo, esąs
visiškai beprasmis”8. Jei Marcel’io ištarai ir ne visai pritar
tume, tai jo tezė, kad moder
niosios technologijos dvasia
esanti antropocentrinė ir man
ipuliacinė, yra nepaneigiama.
Pvz., plastika, digitalinė tech
nika, biochemija yra grynos
gamtos atitraukos (abstrak
tai), absoliučiai racionalūs
konstruktai, kūriniai... Šitame
procese homo faber praranda
jungtį su gamta, bet tampa
svarbiausia veikiančiąja prie
žastimi (causa efficiens).
Vis dėlto galbūt žymiausia
radikalaus antropocentrizmo
rodyklė yra pačios kalbos at
siejimas nuo gamtos. Šiandien
vis daugiau teoretikų ima
įtaigoti, kad faktiškai mes ga
lime keisti realybę papras
čiausiai apie ją kalbėdami.
Išradingas žodžių vartojimas
pasiekė tokį tašką, kad suardė
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ryšį kalbos ir pasaulio (pvz.,
negimusio kūdikio žudymas
vadinamas „pasirinkimo lais
ve”). „Šis sutarimo tarp žodžio
ir pasaulio nutraukimas suda
ro vieną iš labai menkai au
tentiškų dvasios revoliucįjų
Vakarų istorįjoje. Ji (revoliuci
ja — A. P.) ir apibūdina pačią
modemyb^”, — tvirtina Geor
ge Steiner. O įtikimumas da
bartinių teorįjų, pabrėžiančių
mūsų gebėjimą konstruoti
(kurti) ar dekonstruoti (ardy
ti) save pačius naudojant kal
bą, galima sakyti, remiasi
modernių mokslų ir technolo
guos pagrindais.
„Galbūt mes net pakeisime
pačią žmogaus prigimtį ir pa
versime save kažkuo visiškai
svetimu, rase, kuriai senosios
normos — išmintis, nusižemi
nimas, taurumas, didžiadva
siškumas, gerumas — bus
išmestos kaip gyvatės oda”, —
spėlioja psichiatras ir fizikas
Jeffrey Satinover7. Tokiu atve
ju jau turėtume žmogaus pa
naikinimą, apie kurį kadaise
kalbėjo C. S. Lewis. Kad ir
kaip ten būtų, technologinė
paradigma, teorinių prielaidų
visuma yra visiškai nepąjėgi
atsakyti į didžiuosius žmo
gaus klausimus: „Kas mes
esame? Kodėl mes čia esame?
Ką privalėtume daryti su savo
gyvenimu?”
Išnašos
1 Craig M. Gay, The Way of the (Mo
derni World, Grand Rapids, Mich.:
William Erdmaua Publishing Company, 1998.
2 Stephen M. Barr, First Things, January, p. 18.
3 Neil Postman, Technology: The Surrender of Culture to Technology, New
York: Vintage, 1993, p. 71.
4 Craig M. Gay, opus cit., p. 94.
5 Gabriel Marcei, .The Sacred in the
Technological Age”, in: Theology Today, 1962, p. 29.
6 George Steiner, Real Presence, Chi
cago: University Press, 1989, p. 93.
7 Jeffrey Satinover, First Things, January 2000, p. 32.
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Asmenys, įvykiai, idėjos — blykstelėjimai iš įvairių mokslų,
literatūros ir meno sričių. Negalima visko sugauti kaip stebuk
lingu tinklu, bet čia surenkama tai, kas krenta mūsų dėmesin iš
Lietuvos ir pasaulio. Tai, kas verta žinoti, su kuo naudinga su
sipažinti. Tai šen, tai ten švystelėjimu nušviečiamas kurios nors
srities kampas, periferija, mazgas ar pats centras.
Kęstutis A. Trimakas

PSICHOLOGIJA
Įtakingiausi psichologai: Skinner, Piaget, Freud
Psichologija, kaip modemus mokslas, gyvuoja šiek tiek il
giau kaip 100 metų. Prasidėjusi 19-ojo šimtmečio gale, tęsiasi
visą 20-ąjį amžių. Jos įtaka tapo tokia stipri Vakaruose, ypač
JAV, kad šių laikų kultūra kartais vadinama psichologine.
Naudojant šešis indikatorius (darbai, knygos, teorijų populiar
umas ir kt.) buvo atrinkti 99 įtakingiausi ir žinomiausi 20-ojo
šimtmečio psichologai. Pirmas sąraše — amerikietis B. F.
Skinner (1904-1999), neobihevioristas, tyręs gyvulius ir
žmones laboratorijoje, programuoto mokymo ir auklėjimo prad
ininkas, parašęs knygą Walden Two apie utopinę, elgesio tech
nologija valdomą visuomenę. Antrasis — šveicaras Jean Piaget
(1896-1980), akylas ir įžvalgus, studijavęs, kaip vaikuose vys
tosi pažinimo ir protavimo galios, o trečiasis — Vienos žydas
psichiatras Siegmund Freud (1856-1939), psichoanalizės
įkūrėjas, skelbęs lytį visuotine žmonių, jų santykių, kultūros,
meno ir religijos motyvuotoja {Psychology Today, 2002 birželis,
netrukus plačiau The Revieiv ofGeneral Psychology žurnale).

DAILĖ
Žyipįąji besišypsanti Mona Lisa
j p.iic-:

Leonardo de Vinci teptuko šedevras Mona Lisa yra laikomas
pačiu žymiausiu paveikslu pasaulyje. Visa jos istorija yra su
kaupta šiais metais išspausdintoje knygoje Becoming Mona
Liscr (Harcourt, 352 psl.). Jos autorius — britas istorikas DonaldjSasęoon. Veikale yra ir istorijos, ir sociologijos, ir psicho
logijos, meno kritikos ir net kriminalogijos.
Leonardui de Vinciui pozavo Florencijos pirklio žmona Lisa
Gherardini. Jos šypsena buvo įamžinta ant drobės. Portretas
pateko į karaliaus Pranciškaus I meno kolekciją, vėliau — į
Louvre muziejų Paryžiuje, kur (pavogta ir sugrąžinta 1912 m.)
yra iki šiol. 2003 metais Monai Lisai sukaks 500 metų. Tada ji
jau bus vien jai pačiai skirtame kambaryje, vienintelė taip pa
gerbta iš visų 6000 Louvre muziejaus paveikslų.

TEOLOGIJA
Dvasingumo teologijos konferencija Lietuvoje
yniRjiei'*

2002 m. sausio mėn. gale buvo surengta dvasingumo teologi
jos konferencija Vilniuje, Kaune ir Marijampolėje. Konferenci
jos pranešėjai gvildeno dvasingumo teologiją trejopame lygyje:
1) kas yra krikščioniškasis dvasingumas (vysk. J. Boruta ap
tarė šį dvasingumą kaip panašėjimą į žmogaus pirmavaizdį —
Kūrėją Dievą, o arkivysk. S. Tamkevičius — kaip „mūsų tautos
moralinio tvirtumo pamatą priespaudos metais”); 2) didieji
dvasingumo pavyzdžiai — šv. Pranciškus Salezas ir pal. arki
vysk. Jurgis Matulaitis, kurie ne tik patys siekė šventumo, bet
jį puoselėjo ir kituose (prof. dr. St. Urbanskis ir doktorantė E.
Matulevič); ir 3) dvasingumo ugdymas (Vytauto Didžiojo uni
versiteto katalikų teologijos fakultete — mons. doc. dr. V. S.
Vaičiūnas, akademinėje bendruomenėje - magistrantė Aušra
Karaliūtė SJE). Si konferencija turėjo ir praktišką tikslą: dva
singumo idėjos koncentruojamos, kad būtų paskleistos mūsų
tautoje, ypač akademiniame jaunime.

TEATRAS
Monospektaklis apie Judą
i>
Kauno dramos teatro aktorius Egidijus Stancikas yra vienas
tokių, kurie rizikuoja. Jau anksčiau jis buvo pasirinkęs vaidin
ti vienas — monospektaklį Vainuto raštininkas apie poetiškos
sielos jaunąjį Antaną Baranauską, jo meilę, prieš pasirenkant
kunigo kelią, kurio laukė ir vyskupo našta. O dabar pasiryžo
aut scenos pakelti dramaturgo Dažai Osamu novelę savotišku
pavadinimu ...ir reikia eiti... apie Judą Iskarijotą. Judas — iš
apaštalų žmones labiausiai sudominęs, dažniausiai vaizduoja
mas šiais laikais ne tik kaip išdavikas, bet kai kada — kaip
herojus, didvyriškesnis net už patį Jėzų. Aktorius Stancikas
(matyt, pagal Dažai Osamu) vaizduoja jį tragiškame blogyje:
kai suabejoja Kristumi, jis puola Jį gelbėti išduodamas. Akto
riaus tikslas, teigia Stancikas, „bandyti atskleisti įvairias
žmogaus ypatybes, išdavusio, gyvenančio nuodėmėje, puolusio į
žmogaus kančias”. Ir įterpia: „Kiekviename iš mūsų gyvena judukas. Didesnis, mažesnis, bet jis krebžda. Ir spektaklis apie tai”.
; Premjeros žiūrovai buvo paveikti. Šis monospektaklis — ne
televizijos serialų spoksotojams, bet susijaudinti ir pamąstyti
linkusioms žiūrovams (režisierius Valius Tertelis, muzika —
kompoz. Vidmanto Bartulio; interviu su aktoriumi, XX7
amžius, 2002 0116).

TYRINĖJIMAI
Televizijoje rodomo smurto padariniai
Televizįja plačiai naudojama žiniasklaidai, bet dar labiau —
pramogai. Siekdami žiūrovus „priklijuoti” prie televizijos ek
ranų, programų rengėjai naudoja pigius, šokiruojančius efek
tus, dažnai — smurto ir sekso scenas. Jau anksčiau JAV
moksliniais tyrimais (keturiasdešimt metų laikotarpyje jų buvo
250 su viršum) įrodyta, kad televizijos programos, kuriose rod
omi smurto veiksmai, paveikia vaikus elgtis agresyviai. Apie
1982 metus Amerikos Psichologų sąjunga, Amerikos Psichiatrų
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sąjunga, Amerikos Šeimos gydytojų akademija, Amerikos Me
dicinos sąjunga ir keletas kitų panašių profesionalų sąjungų
sutartinai tvirtino, kad „duomenys įtikinančiai rodo, jog ma
sinėmis priemonėmis vaizduojamas smurtas sukelia agresyvų
elgesį kai kuriuose vaikuose”.
Naujųjų tyrimų statistiškai reikšmingi duomenys patvirtina
neigiamą poveikį ne tik vaikuose, bet ir suaugusiuose, kurie
praeityje kasdien ilgai žiūrėdavo televizijos pramogines pro
gramas, kuriose pasitaiko nemaža smurto veiksmų (neigiamas
poveikis dokumentuotas FBI ir policijos: kriminaliniai veiks
mai, kaip apiplėšimai, užpuolimai naudojant ginklą, ir kt.; žr.
Science, 2002 03 28).
Tai skeptišką visuomenę vis labiau blaivinančios žinios apie
televizijos piktnaudojimą, kurios kenksmingus padarinius tele
vizijos agentūros tebesistengia užtušuoti. O televizija galėtų
būti dažniau panaudota puoselėti tiesą, grožį ir gėrį.
Lietuvoje panaši situacija, nes televizijoje rodomos tos pačios
ar panašios programos kaip Jungtinėse Amerikos Valstijose.

LEIDINIAI
Religijos mokslų žurnalo Soter
tradicija ir dabartis
Soter (Išganytojas) — Ka
talikų teologijos fakulteto Vy
tauto Didžiojo universitete
Religijos mokslo žurnalas,
įtrauktas į specialų Lietuvos
mokslo tarybos patvirtintą
pripažintų mokslo leidinių są
rašą. Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę jau yra išleisti še
ši numeriai (iš viso jų yra 34).
Soter ištakos siekia 1924
metus, kada jos redaktorius
Pranas Dovydaitis puoselėda
mas viltį, kad jame išspaus
dinta medžiaga padės tuome
tinei Lietuvos inteligentijai
bei kitų socialinių grupių žmo
nėms giliau pažinti gamtą ir
pačius save, savo kūrybin
gumą, santykius su Dievu, t.y.
I tarnaus integralinei pasau
lėžiūrai susiformuoti ir sus
tiprėti, Vytauto Didžiojo uni
versitete Teologijos-filosofijos
fakultete įkūrė leidinį. „Prade
damajame ir paaiškinama
jame žodyje” žurnalo autorius
pateikia žodžio Soter reikšmės
sampratą, aiškinama jo eti
mologija. „Soter — tai Kris
taus titulas. Jeigu žmonės pri
ima Soterą — jie yra krikš
čionys, jeigu ne — antikrikščionys” (O. Tijūnėlienė. Pra
nas Dovydaitis — tautos au
klėtojas // SOTER. Vytauto
Didžiojo universitetas. Kau
nas. 1999. Nr. 1 (29), p. 88).
Profesorius Pranas Dovydai
tis — pirmasis ne dvasininkų
luomo atstovas, padėjęs leisti
religinio turinio žurnalą, ku
riame daugiausia dėmesio
skyrė religijų istorijų lygini
mui: senovės graikų ir romė
nų, Rytų senųjų religijų ir Se
nojo bei Naujojo testamento
religijų ir kt. 28 žurnalo nu
meriuose spausdino pačius
brandžiausius Vakarų Euro
pos katalikų mokslininkų dar
bus apie įvairių religijų istori
jas. Išspausdintais straips
niais jos redaktorius padėjo
formuoti „integralinę skaity
tojų pasaulėžiūrą”.

Šis mokslinis žurnalas iki
1940 metų buvo viena svar
biausių religijų istorijos moks
lo raiškos formų tarpukario
Lietuvoje. Likviduotas kartu
su nepriklausomybės ir lais
vos minties galimybių prara
dimu — prieškarine valstybės
okupacija — 1999 m. vėl atku
riamas jau nepriklausomoje
Lietuvoje. Švenčiant Vytauto
Didžiojo universiteto atkūrimo
dešimtmetį, žurnalas skelbė,
kad yra pasirengęs tapti savo
pradžios — ankstesnių 28 —
numerių — tąsa. Katalikų
teologijos fakulteto Vytauto
Didžiojo universitete, kaip
prieškarinio Teologijos-filoso
fijos fakulteto teisių paveldė
tojas, ėmėsi leisti žurnalą So
ter ir kviestai .Lietuvos bei
užsienio mokslininkus reikšti
savo mintis, skelbti mokslo
darbus atkurtajame žurnale,
tikintis, kad mokslo žmonės,
sekdami arkivyskupų Juozapo
Skvirecko, Mečislovo Reinio,
profesorių Prano Dovydaičio ir
Juozo Ereto, Adomo Jakšto ir
Zenono Ivinskio pavyzdžiu,
aktyviai dalyvaus šiame pro
cese.
1999 m. į atkurtojo Soter re
dakcijos kolegiją Katalikų teo
logijos fakulteto Vytauto Di
džiojo universitete Taryba pa
kvietė dirbti šiuos mokslinin
kus: pirmininku — kun. doc.
teol. m., dr. Kęstutį Žemaitį
(VDU), pirmininko pavaduoto
ju — doc. hum. m. dr. Alfonsą
Motuzą (VDU), nariais —
vysk, gamtos m. dr. Joną Bo
rutą SJ (VU), prel. prof. teol.
m. habil. dr. Antaną Rubšį
(JAV), kun. prof. bažnytinės
teisės habil. dr. Praną Vaičekonį (Lietuvos mokslų akade
mija), kun. prof. teol. m. dr.
Kęstutį Trimaką (JAV), mons.
teol. m. habil. dr. Petrą Puzarą (VDU), mons. doc. teol.
m. dr. Vytautą Steponą Vai
čiūną (VDU), prof. hum. m.
habil. dr. Romualdą Apana-

Saulės Jautakaitės knyga apie
menininkus
Lietuvą pasiekė graži dovana-dailės gerbėjai sulaukė
Amerikoje
gyvenančios meno-tyrininkės Saulės K. Jau
takaitės
parašytos
knygos
straipsnių rinkinį Apie dailę ir
menininkus. Savo apimtimi
tai solidus 285 puslapių ilius
truotas leidinys. Knyga sko
ningai apipavidalinta dail. Pe
tro Aleksos.

Knygos autorė nuo 1966 m.
rašo Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje, Čikagos meno
mokykloje ir kitose tam tinka
mose patalpose vykusių pavie
nių ir grupinių parodų recen
zijas. Knygoje ne tik parodų
aptarimai, čia pasakojama

apie susitikimus su meninin
kais, apie naujų knygų pris
tatymus. Taigi gana išsamiai
nušviečiami svarbūs užjūrio
lietuvių kultūrinės veiklos ba
rai.
Knygoje išspausdinta 120
straipsnių, iš jų 60 skirta lie
tuvių dailininkams. Pratar
mėje autorė paaiškina, kad
„šios knygos straipsniai nėra
kokia nors meno istorija, bet
proginiai, paskiri, lengvi skai
tiniai ir susipažinimas su
menininkais, jų parodomis bei
kitų tautų meno turtais”.

Iš tiesų savo knyga autorė
neapvylė. Čikagiečiams teko
laimė parodose susipažinti su

kosios filosofijos studijavimui”
bei VDU profesoriaus kun. ha
bil. dr. Prano Vaičekonio monografijos „Katalikų dvasinin
kuos juridinė padėtis XIX a.
Lietuvoje” recenzija.
Pirmieji straipsniai užsienio
kalbomis pasirodė, išleidus
ketvirtąjį 2000 m. Soter 4 (32)
numerį. Tai katalikų kunigo
Andriaus Eidinto ir Lietuvių
katalikų mokslo akademijos
nario Nikitos Čemygovskio

vičių (VDU), prof. hum. m. ha
bil. dr. Vacį Milių (Lietuvos is
torijos institutas), doc. hum.
m. dr. Tomą Sodeiką (VDU),
doc. dr. Oną Tijūnėlienę (Klai
pėdos universitetas) bei dr.
Antanę Kučinskaitę (Lietuvių
katalikų mokslo akademįja).
Šie mokslininkai atstovavo
katalikų teologuos, bažnytinės
teisės, filosofijos, istorijos, fi
lologijos, edukologijos, psicho
logijos, etnologijos bei etnomu
zikologuos mokslas. Iš religijų
istorijos mokslų žurnalo, Soter
tampa katalikų religijos moks
lo žurnalu, kur nagrinėjamos
įvairios religinės problemos.
Nutarta per metus leisti 2 nu
merius, straipsnius spausdinti
lietuvių kalba, su trumpomis
lietuvių anotacijomis — anglų,
vokiečių, lenkų ir rusų kalbo
mis.
Kuruoti žurnalą ėmėsi Teo
logijos fakulteto Vytauto Di
džiojo universitete Didysis
Kancleris, Lietuvos Vyskupų
Konferencijos pirmininkas, ar
kivyskupas metropolitas Sigi
tas Tamkevičius SJ.
Pirmąjį šio leidinio numerį
redagavo redaktorės N. Kreimerienė ir A. Varpučinskaitė.
Tais pačiais metais žurnalas
buvo indeksuotas (ISSN 139274-50), pripažintas Lietuvos
Respublikos mokslo tarybos ir
tapo prestižiniu Respublikos
mokslo leidiniu. Atkurtojo
žurnalo stuktūrą sudaro Pra
tarmė, Mokslo darbui, Verti
mai, Recenzijos bei Priedai.
Pirmajame Soter I (29) nu
meryje publikavosi kunigai
mokslininkai ir pasauliečiai.
Jų mokslo straipsniuose anali
zuojamos bažnyčios istorijos ir
teisinės aktualijos, tyrinėja
mos’'' filologinės, filosofinės,
krikščioniškosios pedagogikos
bei etnomuzikologuos proble
mos, apibendrinamos Bažny
čios istorinės ir švietėjiškos
įžvalgos.
Antrajame numeryje spaus
dinami straipsniai, analizuo
jantys
katalikų teologuos,
bažnytinės teisės, istorijos, fi
losofijos, edukologijos ir mu
zikos problemą,
mokslinio
straipsnio iš užsienio kalbos
vertimas ir mokslinė recenzi
ja. Redakcinės kolegijos pirmi
ninku tapo Katalikų Teologi
jos fakulteto Vytauto Didžiojo
universitete dekanas mons.
doc. teol. m. dr. Vytautas S.
Vaičiūnas, o žurnalo tekstų re
daktore — A. Garnienė.
2000 m. trečiąjį Soter 3
(31) numerį jau galima per
skaityti Internete
adresu:
http: //www.vdu.lt /Leidiniai/
SOTER, kas leidžia žurnalui
aktyviau bendrauti su moksli
ninkais iš užsienio šalių. Šia
me numeryje analizuotos ka
talikų teologuos ir ideologijos,
filosofijos, istorijos, edukologi
jos, menotyros, etnologijos ir
etnoinstrumentologijos moks
lų problemos, pateiktas verti
mas Protrepticus krikščioniš-

spausdinti straipsniai, anali
zuojantys katalikų teologijos
ir ideologijos, filosofuos, kul
tūrologijos bei istorijos mokslų
problemas, taip pat pateikta
Algės Jankevičienės monogra
fijai „Lietuvos medinė sakra
linė architektūra” recenzija.
Žengiant į III tūkstantmetį,
2001-ųjų Soter 5 (33) numerio
redakcinę kolegiją papildo
nauji nariai: kun. teol. m. dr.
Hans-Freidrich Fischer (Vil
niaus Šventojo Juozapo ku
nigų seminarijos rektorius) ir
kun. bažnytinės teisės dr. Al
gis Genutis (Telšių kunigų se
minaruos rektorius). Straips
nių ciklą užsienio kalba tęsia
kun. teol. m. dr. Andrius Nar
bekovas tyrinėjimu „Jono Pau
liaus II mokymas apie prigim
tinę teisę enciklikoje Veritatis
Splendor". Numeryje pateikia
mi teologijos ir religijos filoso
fuos, Bažnyčios ir švietimo is
torijos, etnokultūros proble
mas analizuojantys mokslo
straipsniai. Taip pat pateikia
mi tyrinėjimai, kuriuose sklei
džiama nepriklausomos Lietu
vos katalikiškosios inteligenti
jos, dvasininkų praktinės ir
mokslinės veiklos patirtis. Ski
riama vietos personalijoms, pa
teikiama XVIII Lietuvių kata
likų Mokslo akademijos Suva
žiavimo kronika bei vertimas
iš italų kalbos.
Šiuo krikščionybės jubilie
jaus laikotarpiu žurnalo Soter
5 (33) mokslinių darbų veik
loje ypač reiškiasi Švč. Mer
gelės Marijos nekaltojo pra
sidėjimo kunigų marijonų kon
gregacijos Lietuvos Sv. Jurgio
provincija, kuri išleidžia Soter
5 (33) priedą Nr. 1: Religija ir
kultūra. Priede spausdinamas
žymaus katalikų filosofo An
tano Maceinos VDU baigimo
diplominis darbas „Religijos
reikšmė kultūrai”. Šis darbas
analizuojamas dviejuose ana
litinio pobūdžio straipsniuose:
doc. dr. O. Tijūnėlienės „Anta
no Maceinos kelio į filosofiją
pradžia” ir J. Šlekio „Neotomistinis A. Maceinos žvilgsnis
į kultūrą ir religiją”. Nuo 2001
m. redaguoti žurnalo Soter 5
(33) ir io priedo Religija ir

senųjų kultūrų — kaip Ko
rėjos — siekiančių 300 m. pr.
Kr. menu iki naųjųjų laikų
dailės. Visa tai kondensuotai,
vaizdžiai savo knygoje prista
to S. K. Jautakaitė.
Jos
straipsniai, apimantys 19661992 m. vykusias parodas,
skaitytojus supažindina su
genialiaisiais renesanso ir
vėlesnių amžių dailės kūrė
jais: kaip dar siekiančio vidur
amžius Giotto (1266-1337), re
nesanso genijų Michelangelo
(1475-1564), Rafaello (14831520), Tiziano (1477-1576),
Caravaggio (1573-1610), Rem
branto (1606-1669) ir kitais
meno galiūnais, kurių parodos
vyko Čikagoje, kūryba. „Susi
tikimus” su čia paminėtais ir
nepaminėtais
neblėstančio
ryškumo kūrėjais, kurių dar-

bai svečiavosi Čikagoje, savo
vaizdžiais pasakojimais dova
noja S. K. Jautakaitė tiems,
kurie tų parodų nematė, o
mačiusiems atgaivina anks
čiau patirtus įspūdžius. Platus
menotyrininkės žinių diapazo
nas. Profesionaliai analizuoja
ma tapyba, grafika, skulptūra,
tekstilė. Autorė moka surasti
taiklų žodį, atskleidžiantį kū
rinio esmę.
Čikagiečiai, neišvykdami iš
savojo miesto, turėjo progą
pažinti daug 19-20 a. žymių
dailininkų, nauju srovių, kaip
impresionizmas,
siurrealiz
mas, kubizmas, fovizmas, abstrakcionizmas, dadaizmas ir
kitų srovių kūrėjus. Tai
Claude Monet (1840-1926),
Paul Cezanne (1819-1906),
Henri Matisse (1869-1934),

dirbančių Kaliningrado srity
je (Rusija), mokslo straipsnis
„Kai kurios informacinės rekristinizacijos problemos” ru
sų kalba bei kun. teol. m. dr.
Andriaus Narbekovo straips
nis anglų kalba „Egzistencinė
laisvai pasirinktų veiksmų
reikšmė”. Šiame numeryje

kultūra tekstus imasi doc. dr.
Ona Tįjūnėlienė.
Žengiant į 2002 metus spau
doje pasirodė Soter 6 (34). Re
dakcinėje kolegijoje kun. teol.
m. dr. Hans’ą-Friedrich’ą FischePį, buvusį Vilniaus Šven
tojo Juozapo kunigų seminari
jos rektorių, pakeitė naujas
rektorius kun. bažnytinės tei
sės dr. Gintaras Grušas. Šio
numerio tematika gana plati,
spausdinami mokslo straips
niai teologijos, lingvistikos,
mariologijos, viduramžių civi
lizacijos bei katechetikos te
momis. Kai kurie autoriai
savo straipsnius skyrė personalijoms bei žmogaus sampra
tos bei socialinio gyvenimo
problemoms. Greta mokslo
darbų čia pateikiamos net ke
turios recenzijos bei tarptau
tinės teologinės konferencijos
„Marija — Motina ir Mokyto
ja”, įvykusios Kaune 2001 m.
balandžio 28-29 d., apžvalga.
Apžvelgę atkurtojo Soter
šešis numerius galime konsta
tuoti, kad jis nuo pirmo iki
šešto numerio dėsningai augo.
Tai rodo komunikacinių prie
monių (elektroninis paštas ir
Internetas), redakcinės kolegi
jos, mokslo darbų, vertimų, re
cenzijų bei konferencijų ap
žvalgų tematika.
Mokslo darbų temų analizė
rodo, kad daugiausia analizuo
jamos katalikų religįjos moks
lo: teologuos, ideologuos, is
torijos, filosofuos, bažnytinės
teisės, mariologijos, viduram
žių civilizacįjos, edukologijos
ir pedagogikos bei katecheti
kos, kultūrologijos, lingvisti
kos, menotyros, etnologuos ir
etnokultūros, muzikos ir etnomuzikologijos bei etnoinstru
mentologijos krypčių proble
mos. Skiriama vietos persona
lijoms bei jų darbams (pvz.,
Antano Maceinos VDU baigi
mo diplominis darbas „Reli
gįjos reikšmė kultūrai”).
Šiuo metu straipsniai į
naują Soter 7 (35) numerį jau
yra surinkti ir redaguojami.
Žurnalo numerio pasirodymas
Lietuvos spaudos centruose
planuojamas per Sekmines.

Hab. dr. Alfonsas Motuzas
Alfonsas Motuzas — Vytauto
Didžiojo universiteto Kaune einantis
profesoriaus pareigas, Klaipėdos univer
siteto docentas, Klaipėdos universitete
Muzikologijos instituto vyr. mokslo dar
buotojas, humanitarinių mokslų habili
tuotas daktaras, Šv. Antano religįjos
studįjų instituto prie Katalikų teologijos
fakulteto (VDU) direktoriaus pavaduo
tojas, Soter žurnalo redakcinės kolegijos
pirmininko pavaduotojas.

Vasily Kandinaky (1860-1944)
ir kt.

Didelė dalis (kaip minėta 60
straipsnių) skirta lietuvių dai
lininkų ir jų kūrybos pristaty
mui. Daugelio jų vardai gerai
žinomi ir Lietuvoje. Tai dail.
V. K. Jonynas, tai 1976 m.
emigravęs iš Lietuvos Vladis
lovas Žilys, tai paryžietis Žibuntas Mikšys, daug parodų
surengusi ir daug savo kūri
nių Lietuvai padovanojusi
Magdalena B. Stankūnienė,
tai Vida Krikštolaitytė, tai Ro
mas Viesulas ir daugelis kitų,
kol kas mažiau Lietuvai pa
žįstamų lietuvių menininkų.
S. K. Jautakaitės rašiniai
apie įvairių laikotarpių, žan
rų ir stilių dailininkų kūrybą,
teoriniai pamąstymai apie
menininko pasaulėjautą, pa
teikti intelektualia, bet ne
sausa, akademine kalba, gyvu
profesionaliu stiliumi, neap
sunkinančiu skaitančiojo tarp
tautinių žodžių griūtimi. Pasi
gerėjimą teikia raiški lietuvių
kalba bei veikalo informatyvu
mas.

Zita Žemaitytė
P.S. Knyga gaunama „Drauge”.

