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V. Valašinas:
per šias dienas aš mačiau tikro teatro...”

VITALIJA PULOKIENĖ

Kas teatrui suteikia auten
tiškumo? Profesionalių aktorių 
vaidyba, sukurti charakteriai, 
mėgėjų aktorių atliekamos dai
nos ir šokiai, ar kultūrinių tau
tinių tradicijų raiška teatre?

Teatras tikras tuomet, kai jis 
gyvas, dinamiškas, subtiliai 
užčiuopiantis ir sugebantis per
teikti esmę. Tegu tai ne psicho
loginių gilumų ir apmąstymų 
raiška, tegu jis apsiriboja tiesa, 
arba faktu, duodančiu meninį 
impulsą kūrybai, tačiau jis turi 
būti aktualus, grindžiamas 
šiuolaikine pasaulėžiūra.

Kaip tik toks apibūdinimas 
atitiktų Los Angeles Dramos 
sambūrio suvaidintą Anatoli
jaus Kairio pjesę „Pilietybė", 
adaptuotą režisieriaus Algi
manto Žemaitaičio ir perva
dintą „Pilietybės godos”. Žiūro
vui pateikiama situacija ir pro
vokuojanti, ir aktuali, ir juokin
ga.

Kas kita „Žaltvykslės” rody
toje pjesėje. Režisierė Ilona Čia- 
paitė nardo psichologinėje plot
mėje, versdama mąstyti, įžiū
rėti ir suprasti skirtumus tarp
žmogaus individualybės ir žmo
gaus „masės”. Kokiais būti, tu- 
rime nuspręsti patys... Tačiau 
ne visi gebame tai padaryti.

Antai už Rapolą Vabalą iš 
„Savaitgalio romano” nuspren
džia nepalanki jam situacija, 
negailestinga žmona, o gal pa
ties menkavertiškumas. Nepa
prastai įtaigiai perteiktas šio 
veikėjo charakteris, Teatro fes
tivalio komisijos vertinimu, bu
vo apdovanotas geriausio vyriš
ko vaidmens nominacija.

Trys festivalio dienos

Visą Padėkos savaitgalį, lapk
ričio 26, 27 ir 28 d., vyko XI 
Teatro festivalis, sukvietęs į Či
kagos Jaunimo centrą šimtus 
žiūrovų. Atvykę pasisemti nau
jų pojūčių, patirti lietuviškos 
kultūros dvelksmą bei turtintis 
dvasiškai, tūrėjo progos pama
tyti spektaklius, labai skirtin
gus tematika bei atlikimu. 
Penktadienį, 6 v.v. debiutavo 
„The Baltic Theatre” iš New 
Yorko. Tai buvo ne tik šios 
pjesės, bet apskritai šios teatro 
grupės, susikūrusios tik prieš 
metus, debiutas. Žiūrovai matė

XI Teatro festivalio vertinimo komisija (iš kairės): Julija Dantienė, Eglė Juodvalkė, Viktoras Valašinas. 
Visos nuotraukos Jono Kuprio.

Teatro studijos „Žaltvykslė" aktoriai po sėkmingo pasirodymo XI Teatro festivalyje, 

dramaturgo rašytojo Kazio Sa- čiais savimi.
jos pjesę „Savaitgalio romanas Sekmadienį, lapkričio 28 d., 
arba Palangos Liūtas”. Viena- ~vyko du renginiai - Los An-
veiksmio miuziklo veiksmas 
vyksta kurorte. Ak, ko tik ne
nutinka vienišoms damoms, ro
mantikos ieškančioms toli nuo 
namų ir... nuo savo vyrų. Vei
kalas pasirodė gana dina
miškas, kupinas muzikos ir 
šokio elementų.

Šeštadienį, lapkričio 27 d., 
teatro sambūris „Žaltvykslė” 
rodė latvių dramaturgo pjesę 
„Kampelis”. Prisiminiau, kaip 
Londono požeminėse metro sto
tyse iškabinti dideli rekla
miniai plakatai rėkte rėkė: 
„Kiekvienam' reikalinga vieta 
pamąstyti”. Išties, įsisukęs į gy
venimo ritmą, žmogus net ne
pastebi, kaip tampi chaoso dali
mi. Taip, visai atsitiktinai, 
susitinka du nepažįstami žmo
nės Ilonos Čiapaitės režisuotoje 
tragikomedijoje. Veikale vyrau
ja daug simbolikos elementų, 
skatinančių žiūrovą vertinti, 
mąstyti. Atskleidžiamas už
spęstų „kampelyje” žmonių 
konfliktas su visuomene ir pa- 

geles Dramos sambūrio spek
taklis ir Teatro festivalio už
darymas bei žymenų teikimas. 
Gana lengvai žiūrimas, spek
taklis „Pilietybės godos” pra
linksmino žiūrovus, sugeban
čius matyti ir kritikuoti ne tik 
kitus, bet ir save. Trijų veiks
mų komedijos aktoriai šmaikš
čiai vedžioja žiūrovą po Ameri
kos imigracinės teisės labirin
tus, atskleisdami savo pačių 
vertybių supratimą.

Po Los Angeles dramos sam
būrio pasirodymo, žmonės su
gužėjo į Jaunimo centro kavinę 
sužinoti, kam bus įteikti apdo
vanojimai. XI Teatro festivalio 
dalyvius pasveikinti atvyko LR 
generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius su šei
ma. JAV LB Krašto tarybos pir
mininkė Regina Narušienė pa
dėkojo ne tik už lietuviškos kul
tūros puoselėjimą išeivijoje, bet 
ir už gebėjimą susiburti, mat 
festivalyje dalyvavo visų kartų 
Amerikos lietuviai. Tęsiant šią 

mirjtį aktorius Viktoras Vala
šinas iliustravo -savo jausmus 
Juozo Grušo žodžiais: „Tėvynė
- tai ne valakai žemės, ne lau
kai ir kloniai, tėvynė - tai są
voka moralinė. Ją gali turėti 
širdyje ir niekas jos iš tavęs 
neatims”. Jam, pirmą kartą 
viešinčiam Amerikoje ir pirmą 
kartą matančiam lietuviškos 
kultūros apraiškas toli nuo tė
vynės, mintyse kilo kaip tik 
toks apibūdinimas. „Nežinau, 
ar aš suprasiu Ameriką. Juo la
biau nežinau, ar aš suprasiu 
Amerikos lietuvių teatrą, bet 
galiu pasakyti tvirtai - per šias 
dienas aš mačiau tikro teatro”,
- sakė Viktoras Valašinas žy
menų teikimo vakare.

XI Teatro festivalio 
apdovanojimai

Vertinimo komisija - Eglė Juod
valkė, aktoriai Viktoras Vala
šinas ir Julija Dantienė - po 
visų teatrinių grupių pasirody
mų pasitarę, paskyrė apdova
nojimus. Nežinau, ar visi suti
ko su komisijos vertinimais, ta
čiau, mano nuomone, apdova
nojimai paskirti sąžiningai ir 
vertai.

Žymenį už geriausią režisūrą 
gavo „Žaltvykslės” teatro 
sambūrio režisierė Ilona 
Čiapaitė. Už geriausią sceno
grafiją apdovanojimas taip pat 
buvo įteiktas Ilonai Čiapaitei.

Už geriausią pagrindinio mo
teriško vaidmens atlikimą žy
muo įteiktas Daliai Cidzikaitei, 
„Žaltvykslės” dramos sambūris.

Už geriausią vyriško pagrin
dinio vaidmens atlikimą ap
dovanotas Vaidas Sederavičius, 
„The Baltic Theatre”.

Apdovanojimus už vyro ir 
moters vaidmenų debiutus gavo 
Tomas Umbrasas, „Žaltvykslės” 
dramos sambūris, ir Vesta Jan- 
sonaitė, „The Baltic Theatre”.

Los Angeles dramos sambūrio 
aktoriai Juozas Pupius ir Raiša 
Urbanienė buvo apdovanoti už 
geriausiai atliktus antraeilius 
vaidmenis.

XI Teatro festivalis: po Los Angeles Dramos sambūrio spektaklio. Iš kairės: Sigutė Mikutaitytė-Miller, komedi
jos „Pilietybės godos" autorius dramaturgas Anatolijus Kairys, LA Dramos sambūrio pirm. Ema Dovydaitienė, 
JAV LB Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė, suruošus! XI Teatro festival) Čikagoje.

„The Baltic Theatre" aktoriai, atvykę iš New York dalyvauti XI Teatro festivalyje.

Beje, šiais metais Los Angeles 
dramos sambūris švenčia 50-tą 
jubiliejų. Ta proga JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkė Mari
ja Remienė pasveikino teatra
lus ir įteikė pagarbos žymenį 
sambūrio pirmininkei Emai Do
vydaitienei. Kaip sako sambū
rio aktoriai, Emos ir Vinco Do
vydaičių bei kitų rėmėjų ir dar
buotojų dėka, Los Angeles dra
mos sambūris gyvuoja. Taip 
pat Kultūros tarybos pirminin
kė pasveikino savo kolegą, il
gametį kultūrininką drama
turgą Anatolijų Kairį, dalyva
vusį visuose Teatro festivaliuo
se.

Po žymenų įteikimo, festiva
lio organizatorė Marija Remie
nė oficialiai paskelbė XI Teatro 
festivalio pabaigą.

„The Baltic Theatre” projekto prodiuserė Robertą Žilinskaitė ir reži
sierius Gintautas Jaras.

LA Dramos sambūrio spektaklyje 
(iš kairės): Elena (Sigutė Mikutai
tytė-Miller) ir Stefa (Raiša Urba
nienė).

TURINYS

XI Teatro festivalis — iš 
perspektyvos

Kiniečiai menininkai 
pasirinko Čikagą

Žolynai atvažiavo į Alytų. 
„Dainava” vėl giedojo 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje

Apie tikėjimo kankinę ir 
sekuliarų politinį veikimą...
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Broliai Zhou — meditacija keturiomis rankomis
MONIKA BONČKUTĖ

„Chicago Cultural” centre ir 
Elmhurst meno muziejuje da
bar vyksta vienas svarbiausių 
kultūrinių renginių šiais me
tais — Shan Zuo Zhou ir Da 
Huang Zhou paroda „Broliai 
Zhou: 30 metų bendradarbiavi
mo” („Zhou Brothers: 30 Years 
of Collaboration”). Tai žymi bro
lių Zhou kūrybos kartu tris
dešimtmetį mene: tapyboje, 
piešime, skulptūroje, grafikoje, 
estampe.

Broliai Zhou, ypač garsūs sa
vo atlikimo technika — kiekvie
na skulptūra, tapybos, piešimo 
ar grafikos darbas, estampas 
yra sukurti abiejų brolių vienu 
metu. Savo bendradarbiavimą 
broliai Zhou apibūdina kaip 
„vizijų dialogą”, arba vienalaikę 
jųdviejų meditaciją ir komuni 
kacįją. Nors broliai Zhou teigia, 
jog niekada net nemąstę dirbti 
atskirai, tačiau įtampos tarp jų 
buvę. Jie buvo sudaužė keletą 
skulptūrų ir sunaikinę keletą 
paveikslų dėl tarpusavyje kilu
sių nesutarimų. Broliai Zhou 
save laiko labai skirtingomis 
asmenybėmis, bet jų siekiai pa
našūs. Todėl ginčai ir įtampa 
perauga į pozityvų kūrybinį 
įnirtį.

Pati paroda yra bendradar
biavimas tarp „Chicago Cultu
ral” reikalų departamento per 
„Chicago Cultural” centrą ir 
Elmhurst meno muziejaus. Šio
se dviejose skirtingose vietose 
surengtos parodos papildo vie
na kitą, jose pristatoma dau
giau nei šimtas brolių Zhou 
darbų. Toks skirtingų erdvių 
pasirinkimas vienos temos pa
rodai neatsitiktinis. „Chicago 
Cultural” centro aukštos ir erd
vios patalpos talpina didžiąsias 
brolių drobes, o Elmhurst mu
ziejaus labiau kamerinėje ap
linkoje suskamba mažesnio for
mato, intymesni darbai.

Parodoje bus pristatyti darbai 
iš visų trijų brolių Zhou kū
rybos kartu periodų: 1973— 
1985 metų, kai jiedu kūrė be
veik be išimčių vien Kinijoje ir 
Japonijoje. 1986—1993 m. kū
rybos Amerikoje ir 1994—2003 
m. sulaukto pripažinimo ir kū
rybos Europoje bei Amerikoje.

Tiek Elmhurst muziejuje, 
tiek „Chicago Cultural” centre 
bus eksponuojami, iki šiol JAV 
niekuomet nerodyta brolių 
ankstyvoji impresionistinė ir 
realistinės krypties tapyba. 

Brolių Zhou bronzos skulptūra „Turning Point”, 2003 m. Eksponuota
2004 m. Šveicarijoje Galerle Rigassi. (Šaltinis: www.galerie-rigassi.ch/ 
Artis ts/Zhou-Brothers/De tails.html)

Abiejose erdvėse bus pristato
mas visas spektras brolių Zhou 
darbų, atliktų įvairia technika 
— aliejumi, anglimi ir dirbant 
su įvairiom medžiagom — bron
za, švinu, medžiu, šilku.

Elmhurst meno muziejuje, 
esančiame 150 Cottage Hill 
Avenue, paroda vyks iki sausio 
9 dienos. „Chicago Cultural” 
centro ketvirtame aukšte esan
čioje parodų salėje, 78 E. Wa- 
shington Street, brolių Zhou 
kūryba bus pristatoma iki sau
sio 2 dienos.

Čikagos kultūrinė erdvė

Vis tik Čikagoje šiuos meni
ninkus žino turbūt tik meno 
elitas. Nors broliai Zhou į Ame
riką iš Kinijos atvyko 1986 m. 
ir iki šių dienų gyveno bei kūrė 
Bridgeport rajone, Čikagoje. Jie 
buvo' vieni garsiausių žmonių 
Kinijoje, dar aštuntame dešimt
metyje išgarsėję visoje Euro
poje, taip pat Japonijoje, Izrae
lyje. Netrukus jie tapo garsūs 
Amerikoje: Los Angeles, New 
York, Philadelphia, Miami ir 
kitur. Tik ne Čikagoje, kurią jie 
laiko savo namais ir ne kartą 
atsisakė viliojančių pasiūlymų 
persikelti gyventi į jiems palan
kesnį New York ar Europą.

Broliai Zhou — vieni žymiau
sių pasaulio tapytojų, grafikų, 
skulptorių abstrakcionistų. Jų 
kūrinių vertė meno rinkoje 
siekia nuo ketvirčio milijono iki 
350,000 dolerių. Brolių Zhou 
darbus yra įsigijusios svarbiau
sios New York, Zurich, Milan, 
Osaka, Los Angeles, Cologne, 
Frankfurt ir kitos meno galeri
jos. Tačiau žymiausios Čikagos 
meno institucijos — „Art Insti
tute of Chicago” ir „Museum of 
Contemporary Art” — neturi 
nei vieno jų darbo. Ši paroda, 
kurios sumanytoju buvo Elm
hurst meno muziejus, yra svar
biausia jų paroda surengta Či
kagoje. Per pastaruosius 20 
metų pasaulinės brolių Zhou 
šlovės, čia jų darbai buvo eks
ponuojami tik privačiose nedi
delėse galerijose. Jų pasirinkta 
gyvenimo vieta — Čikaga — 
išimtis meno pasaulyje. Vidurio 
Amerikos publika labiausiai su
rambėjusi meno požiūriu ir 
priverčia menininkus trauktis į 
rytinę ar vakarinę pakrantę.

Kinijos nacionaliniai 
didvyriai

Shan Zuo Zhou ir penkeriais

Da Huang Zhou. Shan Zuo Zhou.

metais jaunesnis Da Huang 
Zhou užaugo intelektualų šei
moje Kinijoje. Jo tėvas profeso
rius priešinosi maoistiniam 
režimui, kuris juos privertė 
pasitraukti į nedidelį Guangxi 
miestelį pietryčių Kinijoje. Šis 
regionas, esantis netoli Vietna
mo sienos, garsėja skurdu, ne
derlingomis žemėmis, uolėto
mis vietovėmis. Zhou šeima ten 
įkūrė universitetą ir grupę ne
didelių, vyresniųjų klasių 
moksleiviams skirtų, mokyklų, 
kuriose kartu lavinosi ir broliai 
Zhou. Čia prasidėjo ir pirmoji 
jų pažintis su menu — mil
žiniškais archainiais uolų pie
šiniais Guangxi apylinkėse. Vė
liau jie gilinosi į Kinijos filoso
fiją, tradiciją, taip pat studijavo 
Vakarų dailininkus, ypač Gau- 
guin, Picasso.

Po 1976 m. vykusios kultūri
nės revoliucijos ir'Mao mirties, 
brolių Zhou darbai imti pri
pažinti ne tik Kinijoje, bet ir 
svetur. Tiesa, pirmąjį darbą 
„Banga” („The Wave”) kartu, 
t.y. keturiomis rankomis vienu 
metu, broliai Zhou nutapė 1973 
metais. Toks greitas įvertini
mas turėtų būti tikrai netikėtas 
dailininkams — meno istorįją 
liudija, jog daugelis jų pripa
žįstami tik po mirties. Būdami 
dvidešimt kelių — trisdešimties 
metų, šie jaunuoliai Kinijoje 
jau buvo tapę valstybiniais did
vyriais.

Aštuntojo dešimtmečio pa
čioje pradžioje Kinijoje menui 
pamažu ėmė vertis durys. Tie
sa, tik praėjus 30 metų po ten 
vykusios kultūros revoliucijos. 
Broliai Zhou pasirodė laiku. Jų 
aiškus, griežtas stilius, šiuo
laikinis mąstymas ir, svarbiau
sia, Kinijos meno tradicijos 
išmanymas, Kinijos filosofinės 
sistemos taikymas — tai 
priežastys, kurios nulėmė bro
lių Zhou išgarsėjimą tuome
tinėje Kinijoje.

Broliai Zhou buvo pirmieji 
menininkai laisvėjančioje Kini
joje, kuriems leista viešai ek
sponuoti abstrakčiojo meno kū
rinius. 1985 m. jiems buvo su

Brolių Zhou paveikslas „Swimming Pool", 2001 m. Eksponuotas 2001 
m. Stein Gallery, Salnt Louis, MO. (Šaltinis: www.steingallery.cotn/ 
calendarmain.html)

teikta, precendento neturinti, 
galimybė Kinijoje — surengti 
savo parodas penkiose svar
biausiose Kinijos meno institu
cijose, įskaitant Nacionalinį 
meno muziejų Beidžinge ir me
no muziejus Shanghai ir Nan- 
jing.

Po to suruoštos brolių Zhou 
tarptautinės išvykos, kurias ap
mokėjo Kinijos valdžia. Broliai 
savo paveikslus eksponavo Vo
kietijoje, Graikijoje, Italijoje ir 
Japonijoje. Tuometinė Kinįjos 
valdžia brolius Zhou pasauliui 
pristatė, kaip laisvėjančios Ki
nijos kultūros simbolius, kaip 
naujo judėjimo vadovus. Šios 
išvykos truko beveik pusantrų 
metų. Broliai Zhou tapo atsi
naujinusios Kinijos tarptauti
nio pripažinimo viltimi.

Jie tapo tokie garsūs tuome
tinėje Kinijoje, jog 1986 m. Chi
cago East-West galerijos vado
vo išsiųstas laiškas abstrakčiu 
adresu „Zhou Brothers, Beijing” 
be problemų pasiekė adresatą. 
Tai buvo kvietimas surengti 
parodą Čikagoje. Broliai Zhou 
Kinijoje jau buvo lyg roko 
žvaigždės, kiekvieną jų judesį 
lydėjo susižavėjimo šūksniai,, o 
tai trukdė Uolesniam ^tobu
lėjimui. J

Amerikos svąjonė

Pirmasis miestas, į kurį atvy
ko broliai Zhou Amerikoje, bu
vo Čikaga. Apsistojo Bridgeport 
apylinkėje. Jie atvyko su dviem 
lagaminais ir 30 dolerių, beveik 
nemokėdami anglų kalbos. Nie
kas jų čia nepažinojo, ar juolab, 
nesveikino sutikę gatvėje. Visa 
šlovė ir pripažinimas, kuriuo 
metų metus mėgavosi Beidžin
ge, ištirpo. Viską teko pradėti iš 
pradžių — čia, atrodė, nebus 
nei tinkamos politinės akimir
kos jų darbų pristatymui, nei 
valdžios paramos. „Mes nežino
jome, kas mūsų laukia ateityje, 
mes buvome palikti tik su savo 
svajonėmis ir fantazijomis”, — 
sakė Shan Zuo žurnalistui. Mi- 
chael Workman iš Čikagos New 
City laikraščio.

Gyvenimas Amerikoje sudarė 
galimybes giliau suvokti ir iš
studijuoti Vakarų kultūrą, dai
lę. Jų juslės ir protas lyg kem
pinė sugėrė įspūdžius, patirtis. 
Per tuos metus daug kas pasi
keitė pasaulyje — broliams 
Zhou ypač buvo svarbūs politi
niai pokyčiai: Berlyno sienos 
griuvimas, rugsėjo 11 įvykiai. 
Nelikti abejingais tam vertė jų 
patirtys Kinijoje: tėvų kova 
prieš Mao režimą, kultūros re
voliucija, žudynės Tiananmen 
aikštėje. Šie pokyčiai keitė ir 
tarp šių menininkų vykstantį 
„vizijų dialogą” — idėjų pro
cesą, jų persipynimą ir sintezę.

Jie tapo pripažinti Amerikoje 
— vienos didžiausių auditorijų, 
apie kurią menininkas gali sva
joti. Jie rengdavo gyvus tapymo 
pasirodymus publikai, kurių 
metu būdavo sukuriami išbaigti 
kūriniai. Publika daugelį metų 
turėjo galimybę plika akimi tir
ti jų tapymo niuansus. Jų 
kūrinius įsigijo žymiausios pa
saulio meno galerijos ir kolek
cionieriai.

Bet žymiausias jų pasirody
mas įvyko ne Amerikoje, o Da- 
vos, Šveicarijoje. 2000 m. ten 
vyko Pasaulio ekonomikos foru
mas, į kurį susirinko 250 svar
biausių pasaulio vadovų, tokių, 
kaip JAV prez. Bill Clinton, 
Anglijos premjeras Tony Blair.

Tebeaidi piemenėlių muzika
IADVYGA GODUNAVIČIENfe

Lietuvos nacionaliniame mu
ziejuje Vilniuje veikia paroda 
„Lietuvių liaudies pučiamieji 
muzikos instrumentai”, sureng
ta tarptautinio instrumentinio 
folkloro festivalio „Griežynė” 
proga ir gausiai lankoma.

Vyresniosios kartos žmonės 
puikiai prisimena prieškario 
laikų piemenėlius, kurie patys 
pasidarydavo dūdeles iš medžio 
šakelių ar žievės ir jomis groda
vo, ganydami gyvulius. O ir 
kaimų pasilinksminimuose daž
nai grojama įvairiausiais sava
darbiais instrumentais, kartais 
ir labai sudėtingais. Ar neuž
miršo lietuviai senųjų švilpy
nių ir dūdelių? Atidarytoji pa
roda liudija, kad ne, kaip ir 
„Griežynės” dienomis vykę kon
certai, kuriuose grota daugybe 
senųjų instrumentų. Beje, ir 
atidarant parodą skambėjo gar
sai tokių pat instrumentų, ko
kie kabo salėje.

Gražiai ant organinio stiklo 
sukabinti (ekspozicijos autorė 
architektė Gražina Pajarskaitė) 
instrumentai parodai pateikti 
iš Lietuvos nacionalinio muzie
jaus, Kauno nacionalinio M. K. 
Čiurlionio dailės, Vytauto Di
džiojo karo, Šiaulių „Aušros”, 
Panevėžio, kraštotyros, Kupiš
kio etnografijos muziejų, pri
vačių asmenų kolekcijų.

Anot parodos kuratorių Vidos 
Šatkauskienės, Arūno Lunio 
(Lietuvos liaudies kultūros cent
ras), Skaidrės Urbonienės (Lie
tuvos nacionalinis muziejus) 
kompozitoriaus - Algirdo Klo
vos, rašytinių žinių apie lietu
vių liaudies instrumentus ran
dama nuo 15 amžiaus. Nuo
seklūs tyrinėjimai teprasidėjo 
1907 m. įkūrus Lietuvos mokslo 
draugiją. Suaktyvėjus kultū
rinei veiklai, mokslininkai 
pradėjo užrašinėti senąsias me
lodijas, rinkti instrumentus. 
Tuo užsiėmė J. Čiurlionytė, J. 
Žilevičius, Z. Slaviūnas ir kt. 
Tai jų, o vėliau Jono Švedo 
įkurto liaudies ansamblio dėka, 
folkloro sąjūdis atgijo ir tęsia- 

Ir tūkstančiai svarbiausių vers
lininkų, tokių, kaip Bill Gatės 
ar „Sony” firmos įkūrėjas. Taip 
pat garsiausi pasaulio intelek
tualai, Nobelio premijos laimė
tojai ir 650 svarbiausių žinia- 
sklaidos atstovų. Tokiai publi
kai jie buvo pakviesti surengti 
pasirodymą. Tai buvo jų karje
ros viršūnė. Broliai Zhou foru
mo metu nutapė milžinišką 
drobę, 9 pėdų ir 8 colių aukščio, 
25 pėdų ir 6 colių pločio, kurią 
pavadino tų metų pasaulio kon
ferencijos pavadinimu „Nauja 
pradžia” („New Beginnings”).

Neteisinga būtų sakyti, jog 
broliai Zhou vėl atsirado tinka
mu politiniu momentu tinka
moje vietoje. Jų nuolatinis daly
vavimas humanizmo istorijos 
kūrime, siekimas susieti Rytų 
ir Vakarų kultūras, neišven
giamai pakylėdavo jų kūrinius 
iki kultūrinio fenomeno lyg
mens.

Tuo tarpu iki parodos „Broliai 
Zhou: 30 metų bendradarbiavi
mo” atidarymo šį rudenį Čika
goje lengviausia buvo rasti bro
lių Zhou meno kūrinius ne mu
ziejuje ar galerijoje. Pastato, 
esančio 55 E. Monroe, fojė nuo 
1990 m. kabo du jų paveikslai. 
Vienas abstrakcionistinių dar
bų jau tapo jų kelio pradžios 
Amerikoje simboliu. Pavadintas 
„Čikagos svajone” („Dream of 

Balio Buračo nuotrauka.

mas iki šių dienų.
Pučiamieji - didžiausia liau

dies instrumentų grupė. Pagal 
konstrukciją ir garso išgavimo 
būdus, jie skirstomi į švilpia
muosius, liežuvėlinius ir pūstu- 
kinius. Pirmajai grupei priski
riami skudučiai, viliokis, švil
pukas, molinukas, lamzdelis, 
švilpa. Skudučiai dirbami iš uo
sio ar klevo medžio, nendrės, 
viliokis - iš žąsies plunksnos, 
paukščio sparnikaulio, lamzde
lis, švilpa - iš žievės arba me
džio. Kiekvienas instrumentas 
turėdavo savo paskirtį. Viliokį 
naudodavo medžioklėje paukš
čiams privilioti, švilpuką - vai
kų žaidimuose, skudučiais vy
rai grodavo talkose, pasilinks
minimuose.

Liežuvėliniai instrumentai - 
tošelė, ūbikas, birbynė, dūd
maišis - irgi kiekvienas buvo 
savitas. Dūdmaišis susideda iš 
avies, ožkos ar šuns odos maišo, 
melodinės dalies ir pūtiklio. Šis 
instrumentas tiko groti ves

Chicago”) ir nutapytas pirmai
siais brolių Zhou gyvenimo Či
kagoje metais. Ryškiais, netvar
kingais akcentais tamsiuose, gi
liuose potėpiuose išreikštas me
nininkų ambicijos ir ateities vi
zija.

Žurnalistui Mark Athitakis iš 
Čikagos dienraščio Sun Times 
vienas iš brolių, Shan Zuo, sa
kė: „Kai mes pirmą kartą atvy
kome į Čikagą, mes niekada ne
galvojome, jog čia liksime. Mū
sų draugai iš Europos ir New 
York norėjo, kad vyktume gy
venti ten. Mes buvome beveik 
persikėlę gyventi į New York. 
Bet viskas užaugo čia. Mes jau
tėme išskirtinius jausmus šiam 
miestui, kai čia atvykome. Mes 
galvojome: 'Štai ta vieta, tas 
miestas, kuriame mes pradė
sime įgyvendinti savo Amerikos 
svajonę’.”

Ankstyvą šių metų rudenį 
broliai Zhou Čikagos miestui 
padovanojo dvi savo skulptū
ras, „Paplūdimio mergaitė” 
(„Beach Giri” ir „Miesto ange
las” („City Angel”), kurias 1995 
m. Vokietijoje sukūrė keturio
mis rankomis, „vizijų dialogo” 
metu. „Chicago Cultural” de
partamentas per 4,000 svarų 
sveriančius meno kūrinius 
įkurdino miesto širdyje, aikš
tėje ties 401 N. Michigan. Da
bar ir skubantieji miesto gatve 
galės „sutikti” brolius Zhou.

tuvėse, šventėse, įvairiems an
sambliams. Mediniu ūbiku 
medžiotojai viliodavo stirnas. 
Birbynė. - mėgstamas bendro 
grojimo instrumentas.

Pūstukiniai instrumentai - 
įvairūs trimitai iš medžio ir gy
vulio ragų. Tai kerdžiaus trimi
tas, ožiaragis, ragai, daudytės 
ir kt. Parodoje daug lankytojų, 
ypač vaikų, labai norėtų pūs
telėti ar bent prisiliesti prie 
gražuolės ilgos daudytės, bet 
deja, negalima...

Daugumos senųjų instru
mentų autoriai nežinomi. Ta
čiau užfiksuotos ir kelios pa
vardės. Tai Stanislovas Valac- 
kas (1834-1926) iš Vabalninko 
valsčiaus, Jurgis Stanevičius 
(1928-2000) iš Kupiškio rajono, 
Jonas Arvydas (1875 - 1942) iš 
Raseinių aps. Ir keletas kitų. 
Parodoje rodomi ir šiandieninių 
meistrų puikiai padaryti in
strumentai. Tie meistrai - 
Egidijus Virbašius ir Jonas Bu- 
gailiškis.

http://www.galerie-rigassi.ch/
http://www.steingallery.cotn/


2003 m. Vilniuje vykusios Dainų šventės ansamblių vakaras, kuriame dalyvavo ir Alytaus „Dainava’

Jubiliejaus varpams skambant

m;

Žolynai atvažiavo į Alytų
ANATOLIIUS LAPINSKAS 

mokratinis koncerto organizato
rių žingsnis, buriant miesto 
bendruomenę.

Skambėjo dūdmaišis, 
skrabalai, cimbolai

Koncertą pradėjo žinomas 
liaudies instrumentų specialis
tas Arūnas Lunys, su dūdmai
šiu po pažastim iškilmingai 
žingsniavęs po visą sceną. 
Liaudiškus motyvus pratęsė 
mūsų Veronika Povilionienė, 
Dzūkijos uostinėje dainavusi 
savo gimtąsias dzūkiškas kalė?, 
dines dainas: Atvažiuoja žoly
nai”, „Oi tu eglala”, „Sodai, so
dai, leliumai” ir kitas.

Scenos pakyloje išsidėstė an
samblio „Dainava” orkestras, 
žemiau prieš jį — choras. Di
džiausia, vos ne krepšinio 
aikštelės dydžio, erdvė priklau
sė šokėjams. Tokią retą progą - 
šokti didžiuliame plote - 
šokėjai puikiausiai išnaudojo. 
Vaikai šoko „Pliauškutį” ir 
„Pirkiasą”, jaunimas trinksėjo 
ant grindų „Rolenderį”, o 
„Kūjokininkų šokį” netgi paki
lęs virš jų. Neatsiliko nuo jau
nimo ir vyresnieji šokėjai, 
pašokę „Senjorų šokį”.

Kartu su orkestru grojo muzi
kantai solistai - skrabalais, 
cimbolais, bandonija. Dailiai 
skambėjo choras. Visas aly
tiškių koncertas savo nuo
širdumu, įsijautimu, aišku, ir 
puikiu meniniu atlikimu paliko 
kuo šilčiausią įspūdį.

Tačiau tai buvo ne viskas. 
Gerą pusvalandį scenoje šeimi
ninkavo latviai. Jų tvirto folk
lorinio pagrindo, be jokių 
įmantrių fantazijų šokiai tie
siog užvaldė visą rūmų erdvę. 
Choreografijos paprastumas, 
bet kartu ir aiškiai nubrėžtas 
tautinis charakteris, pagavios 
muzikos melodijos ir ritmai, 
stebėtinai artimi lietuviams 
tautiniai drabužiai - visa tai 
kėlė audringas publikos ovaci
jas.

Koncerto pabaigoje visa salė 
nušvito kalėdinėmis ugnelėmis, 
užsižiebė ir Kalėdų eglutė. Ve
ronika Povilionienė visiems pa
linkėjo laimės ir susitelki
mo, Advento rimties, Kalėdų 
džiaugsmo.

Šventę surengti padėjo 
rėmėjai

Atvažiuoja žolynai” festivalio 
koncertai vyko ne tik Alytuje. 
Svečiai iš Latvijos pirmąją fes
tivalio dieną suspėjo parodyti 
savo programą ypatingoje vie
toje - Alytaus griežtojo režimo 
pataisos darbų kolonijoje. Kaip 

Gausi Alytaus miesto bend
ruomenė, lapkričio 27-ąją susi
rinkusi į Alytaus sporto rūmus, 
turėjo retą progą pasidžiaugti 
lietuviškomis dainomis ir šo
kiais, taip pat pasigėrėti brolių 
latvių tautiniu menu. Tą šeš
tadienį Alytuje įvyko Antrojo 
tarptautinio folkloro festivalio, 
pasitinkant šv. Kalėdas, .Atva
žiuoja žolynai” didysis koncer
tas.

Tariau - retą progą, nes tokių 
vakarų kaip šis, deja, Lietuvoje 
beveik jau nepamatysi. Tai 
buvo ne vadinamasis spektak
lis, su nežmonišku scenos ir 
publikos triukšmu, pigiais 
anekdotais, išdarkyta lietuvių 
kalba ir žemiausio lygio muzi
ka. Alytaus rūmuose tą vakarą 
išvydome gražiausią tautinį lie
tuvių ir latvių meną, patei
kiamą su pagarba visai mūsų 
tautinei kultūrai, dėmesiu susi
rinkusiems žiūrovams, atsa
kingu požiūriu į atliekamų kū
rinių dvasią ir kokybę.

Atvažiuoja žolynai

Atvažiuoja žolynai,
Atvažiuoja mūs broliai, 
Atvažiuoja žolynai.

slauna giminėlė.

Ši kalėdinė daina tapo viso 
Antrojo tarptautinio folkloro 
festivalio, pasitinkant šv. Ka
lėdas, pavadinimu. Atvažiuoja 
žolynai” - tai šventė, surengta, 
jau papuošus Kalėdų eglutę, 
tačiau dar nepanirus į Advento 
rimtį.

Šį momentą, tarsi Advento 
dainose minimą žvirblelį, sa
kalėlį ar elnelį, laiku pagavo 
koncerto organizatorius - vie
nas geriausių Lietuvos tautinio 
meno ansamblių - Alytaus 
„Dainava”, vadovaujamas Da
nutės Plytnikienės. Ansambliui 
koncerte talkino Alytaus Pu
tinų vidurinės mokyklos tauti
nių šokių kolektyvas „Svaja” - 
vadovė Rūta Graužlienė, Aly
taus muzikos mokyklos liaudies 
instrumentų grupė - vadovė 
Gražina Noreikienė bei svečiai 
iš Latvįjos - liaudies šokių ko
lektyvas Aija” - vadovė Aija 
Zepa ir Ogrės kultūros centro 
vokalinė grupė - vadovė įneša 
Dūdele.

Po šio koncerto klausytojų 
širdyse liko gėrio ir tautinio pa
sididžiavimo jausmas. Prisi
pažinkime, kad tokių jausmų 
koncertuose patiriame vis re
čiau. Beje, Alytaus Sporto rū
mai buvo pilnutėliai ir dėl itin 
pigių bilietų. Tai sektinas ir de-

tik prieš Kalėdas nuteistie
siems yra suteikiama švie
sesnio gyvenimo viltis, jiems 
parodomi gyvenimo grožio vaiz
dai. Šis koncertas susilaukė 
ypač didelio pasisekimo.

Antrąją festivalio dieną lat
viai buvo nuvykę į Druskinin
kus, Alytaus Šv. Kazimiero 
bažnyčioje giedojo savąsias liu
teroniškas Kalėdų giesmes. Jas 
latviai paruošė specialiai Lietu
vos klausytojams.

Visi festivalio renginiai, jo or
ganizaciniai rūpesčiai teko 
„Dainavos” ansambliui ir jo na
riui - festivalio direktoriui 
Romualdui Ambroževičiui. Ta
čiau šių pajėgų, o tiksliau ta
riant, labai menkų ansamblio 
finansinių išteklių anaiptol ne
užteko visoms festivalio „sky
lėms” uždengti. Teko kreiptis į 
dešimtis rėmėjų.

„Dainavos” ansamblis su dė
kingumu mini bendrovės Al- 
kesta” generalinį direktorių Vy
tautą Zambacevičių, jau ne pir
mi metai remiantį „Dainavos” 
ansamblį. Beje, jam už labda
ringą veiklą po koncerto buvo 
įteikta Lietuvos liaudies kul
tūros centro direktoriaus Juozo 
Mikutavičiaus padėka, kurioje 
dėkojama už svarią paramą 
Atvažiuoja žolynai” festivaliui, 
kitiems renginiams, ir ypatin
gai ansambliui „Dainava”, ren
giančiam šventes viso Alytaus 
miesto žmonėms.

Festivalį taip pat padėjo reng
ti Alytaus miesto savivaldybė, 
Vilniaus bankas, porolono ga
mykla „Vita Baltic Intematio- 
nal”, bendrovės „Skimuva”, 
„Kortas”, Atseka”, „Ordo”, 
„Grinduva”, „Dzūkįjos statyba”, 
„Dainava”, Alytaus duona” ir 
dešimtys kitų. Festivalį padėjo 
pagarsinti informaciniai rėmė
jai - Alytaus naujienos”, „Dai
navos žodis” ir kt.

„Dainava” dainuoja 
Dainavai

Šventę jau antrą kartą orga
nizavo „Dainavos” ansamblis. 
Kas ta stebuklingoji „Dainava”, 
iš kur jos vadovai bei nariai 
semiasi įkvėpimo ir stiprybės 
organizuoti tokius didelius ren
ginius? Apie tai geriausiai gali 
pasakyti ilgametė ansamblio 
vadovė, vadovaujanti ansam
bliui nuo pat pirmųjų jo žings
nių, - Danutė Plytnikienė.

Senuoju jotvingių žemės var
du pasivadinęs, Alytaus an
samblis užpernai atšventė 25 
metų veiklos jubiliejų. Pra
džioje tai buvo garsus tuo metu

ASTA SVEDKAUSKAITĖ

Vos prieš keletą savaičių 
iškilmingai paminėtas, Šv. Kry
žiaus bažnyčios įkūrimo šimt
metis dar ilgai išliks parapi
jiečių širdyse. Tą dieną, lap
kričio 13-tą, šventoms Mišioms 
susirinko tiek senieji, tiek nau
jieji čikagiškiai ir miesto sve
čiai. Šventovė susirinkusius 
vos sutalpino. Į šią gražią jubi
liejinę šventę šimtais rinkosi 
lietuviai, lietuvių kilmės žmo
nės, bei ispaniškai kalbantys 
tikintieji.

Lygiai prieš šimtą metų, 1904 
m., toje apylinkėje buvo įsteigta 
lietuviška parapija, kur po de- 
vynerių metų vietos lietuviai 
pastatė ir pačią šventovę. Per 
visą amžių, į ją melstis rinkosi 
ne tik lietuviai, bet ir gausė
janti meksikiečių bendruome
nė. Nors jau dešimt metų čia 
nebeaukojamos Mišios lietu
vių kalba, jubiliejaus šventėje 
skambėjo dainos ir maldos lie
tuvių, anglų bei ispanų kalbo
mis.

Paminėti šią brandžią su
kaktį į šventas Mišias buvo 
pakviesti keliolika kunigų, tarp 
kurių Mišias atnašavo išeivių 
lietuvių vyskupas Paulius Bal
takis. Na, o muzikinę apeigų 
dalį atliko lietuvių meno an
samblis „Dainava,” anksčiau 
dažnai giedodavęs šioje šven
tovėje didesnių švenčių progo
mis. Ansambliui jau ilgą laiką 
vadovauja muzikas Darius Poli
kaitis, kuriam perėmus vadova
vimą, choras šiandien klesti, 
plėČiasi ir tvirtėji. Chorui šiuo 
metu priklauso per šešias
dešimt narių. Šv. Kryžiaus baž
nyčios šventėje, kartu su Mi
šioms skirtomis giesmėmis, jie 
atliko ir „Tėvyne mūsų” (muz. 
V. Augustino, eilės V. Braziū
no), „Malda už tėvynę” (muz. J. 
Dambrausko), bei pabaigai „O, 
Kristau, pasaulio Valdove” 
(muz. K. Kavecko, eilės B. 
Brazdžionio).

Šventiniu pasirodymu baigėsi 
šių mėtų „Dainavos” repertua
ras. Tačiau naują ansamblio 
koncertą netrukus bus galima 
vėl išgirsti - jau 2005 m. sausio 
mėnesį! Palaikydamas gražią

Alytaus namų statybos kombi
nato kolektyvas, vėliau, naujo
sios ekonomikos vėjams išbars- 
čius įmonę, ansambliui teko pa
justi organizacinio neapibrėž
tumo bangą. Dabar ansamblis 
turi liaudies meno studijos sta
tusą, kurią iš dalies finansuoja 
miesto savivaldybė.

Vadovės teigimu, ansamblie
čiai - žmonės fanatikai, įtikėję 
liaudies meno grožiu ir galia. 
Daugelis choristų dainuoja vi
sus 27 metus. Yra ir šokėjų ve
teranų grupė, šokanti taip pat 
ne vieną dešimtmetį, taip pat 
net keturios įvairaus amžiaus 
jaunimo šokėjų grupės. Taigi, 
šoka ir tėvai, ir vaikai, sus
kaičiavus visus, jų bus visas 
šimtas. Pridėjus muzikantus ir 
choristus, ansamblyje iš viso 
susidarys 150 liaudies meno 
mylėtojų ir propaguotojų. Gali
ma sakyti, kad liaudies meno 
grožio puoselėjimo darbas an
samblyje pereina iš kartos į 
kartą.

Meno vadovė pripažįsta, kad, 
apskritai, Alytuje netrūksta bū
ties ir buities problemų, daugu
ma žmonių čia gyvena anaiptol 
ne pasiturinčiai. Vis dėlto nie
kada nekilo minčių išsis
klaidyti, nes ansamblis kaip tik 
ir tapo gyvenimo užuovėja ke
liems šimtams alytiškių. „Kai 
būname kartu, ir gyvenimas 

tradiciją, ansamblis šiuo metu 
ruošiasi koncertui „Tavo ran
kose,” skirtam paminėti lietu
vius tremtinius, sausio 13-osios 
žuvusiuosius už Lietuvos lais
vę, ir tuo pačiu prisiminti tuos 
dainaviečius, kurių jau nebėra

„Dainavos” meno ansamblis, vadovaujamas muz. Dariaus Polikaičio jubiliejinėse šv. Kryžiaus bažnyčios 
iškilmėse. Jono Kuprio nuotrauka.

Jubiliejinės Mišios Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Jono Kuprio nuotrauka.

atrodo gražesnis”, sako D. Plyt
nikienė.

Viena ansamblio patrauklu
mo sąlygų ir anais laikais, ir 
dabar yra užsienio kelionės. 
Užsienio šalių sąrašas, kur an
samblis koncertavo (būtent kon
certavo, o ne turistavo), yra impo
nuojantis. Vien Jungtinėse 
Amerikos Valstijose - Tenessee 
valstijos „Dolywood” pramogų 
parke rengiamuose „Nation” 
folkloro festivaliuose ansamblis 

Šį momentą, tarsi Advento dainose 
minimą žvirblelį, sakalėlį ir elnelį, laiku 
pagavo koncerto organizatorius, Alytaus 

„Dainava” ir pateikė publikai

pabuvojo 6 kartus - 1989, 1990, 
1997, 1998, 1999, 2000 metais, 
keliskart Prancūzijoje, Kana
doje, taip pat Egipte, Azijos to
lybėje - Malaizijoje. Europos 
šalis sunku būtų ir suskai
čiuoti.

Kaip atsiranda tos kelionės? 
„Priklausome tarptautinei folk
loro organizacijai CIOFF (In- 
temational Council of Organi- 
zations for Folklore Festivals 
and Folk Art), aiškina D. Plyt
nikienė, mokame mokestį ir 
gauname visą mus dominančią 
informaciją, pvz., apie liaudies 

gyvųjų tarpe. Koncertas ir ski
riamas prisiminti tautos didvy
rių šviesią auką. Koncerto me
tu liesis skaitiniai iš Šv. Rašto, 
eilės, perpintos „Dainavos” at
liekamų kūrinių. Stambiausias 
kūrinys bus atliktas su 24—ių 

meno festivalius, panašių už
sienio ansamblių adresus ir t.t. 
Be to, kai nuvažiuoji į festivalį, 
susirandi draugų, ir po festiva
lio arba mes kviečiamės, arba 
mus kviečia. Taip užsimezga 
pažintys, draugystė”.

Šiaip ar taip, kelionės - dide
lis ansamblio veiklos paskatini
mas. Tačiau viskas iš savų pi
nigų, tiesa, atsiranda ir rėmėjų. 
Europoje kelionėms užtenka tik 
autobuso, tačiau ne į Europos 

šalis autobusu juk nenukeliau
si, o lėktuvas - labai brangus 
malonumas.

Įdomu, kad „Dainavos” an
samblio vadovai liko tie patys, 
kurie buvo ir prieš 27 metus: 
Laimutė Insodienė vadovauja 
šokiams, Arvydas Mikalauskas 
- kapelai, Gintaras Naujikas ir 
Violeta Prakapavičienė orkest
rui. Chorui dabar vadovauja 
Pranas Jurkonis, vaikus šokti 
moko Rūta Graužlienė.

Jei užsienis kviečia, vadinasi, 
užsieniečiams patinka lietuvių 
dainos ir šokiai. O kaip sa
viems, lietuviams? „Dainavos” 

narių orkestru, Moren Lau- 
ridsen „Lux Aeterna” (Amžinoji 
šviesa). Koncertas ruošiamas 
sekmadienį, sausio 16 d., 3 vai. 
po pietų, Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Čikagos Marųuette Parke.

25-mečio jubiliejus, vykęs pil
nutėliuose Alytaus sporto rū
muose, parodė, kad ansamblis 
nestokoja gerbėjų ir namie. 
Tėvai nori, kad jų atžalos an
samblyje ne tik šoktų ir grotų, 
bet pamatytų platesnį pasaulį. 
Štai pernai birželį ansamblio 
dalyviai -vaikai važiavo į Len
kijos festivalį, šiemet į Čekiją.

Beje, suaugusieji, pernai nu
vykę į Kanarų salas, dabar ruo
šiasi jau septintajai kelionei į 
Ameriką. Šios užjūrio kelionės 
metu Alytaus „Dainava” kon
certuos ir išeivijos lietuviams 
Čikagoje, lietuvių Jaunimo 
centre. Derybos vyksta su Cle- 
velando ir St. Petersburgo 
(Florida) Lietuvių bendruome
nėmis. Be to, po festivalio, 
North Carolina „Rotary” klubo 
kvietimu, ansamblis surengs 
tris koncertus šios valstijos mo
kyklose, jaunimo centruose.

D. Plytnikienės, kaip an
samblio vadovės, stažas siekia 
jau keturias dešimtis metų, jei
gu skaičiuoti nuo Panevėžio, 
kur ji irgi buvo suorganizavusi 
puikų ansamblį, laikų. „Jaučiu, 
kad žmonės - ir ansamblio da
lyviai, ir žiūrovai nori visiems ‘ 
suprantamo, tačiau aukšto ly
gio liaudiško meno. Tai ir yra 
mano gyvenimo varomoji jėga, 
viso gyvenimo prasmė”.



DRAUGO ŠEŠTADIENINIS PRIEDAS 2004 GRUODŽIO 11 d.

Apie tikėjimo kankinę, sekuliarų politinį veikimu

GINTARAS ŠIDLAUSKAS
ir vienos knygos katalikišką, statistiką

Draugo dienraščio šešta
dieniniame priede „Menas, lite
ratūra, mokslas” 2004 m. rug
sėjo 18 d. radau kunigo, laisvės 
kovų dalyvio Roberto Grigo 
tekstą „Maldaknygė ir Lietuvos 
išsilaisvinimas”. Ryškus ir įsi
mintinas straipsnis. Jame iš
samiai pristatomas ir giliai ana
lizuojamas „katalikiškosios re
zistencijos fenomenas” - ateiti
ninkės mokytojos, Sibiro ka
linės Adelės Dirsytės, suimtos 
1946 m. Karinio tribunolo nu
teistos 10 metų lagerių bausme, 
mirusios ar nužudytos pakeliui 
į Lietuvą Chabarovsko krašte 
1955 m., ant popieriaus skiau
telių ranka surašyta Sibiro 
tremtinių maldaknygė Marija, 
gelbėk mus (toliau MGM). Ši 
maldaknygė, parašyta 1953 m. 
sunkiausiomis nelaisvės sąly
gomis, keliaudama iš rankų į 
rankas, buvo viB papildoma 
naujomis, kančia persmelkto
mis maldomis. Vėliau nelega
liai išsiųsta į Vakarus, Lietuvo
je A. Dirsytės maldų knyga išleista 
ta, jau atgavus nepriklausomybę.

Šios knygelės turinys liudįjo 
tokią tikinčiojo Kristumi nepa
laužiamos dvasios jėgą, buvo 
toks bendražmogiškas, visuoti
nis ir aktualus, kad MGM susi
laukė daugybės leidimų ir pa
kartotinių laidų įvairiausiomis 
pasaulio kalbomis daugybėje 
kraštų dideliais tiražais. Ši 
maldaknygė tapo bene labiau
siai pasaulyje paplitusiu lietu
višku leidiniu.

Katalikų Bažnyčia Adelei 
Dirsytei 2000 m. pradėjo beati
fikacijos (kankinystės deklara
vimo) bylą. Šventųjų skelbimo 
kongregacija davė sutikimą pra
dėti Adelės Dirsytės paskelbi
mo palaimintąja procesą. Tai 
buvo iš tiesų neeilinė tikėjimo 
liudytoja. Turbūt neabejotina, 
kad A. Dirsytei pažadėtas kan
kinės vainikas ir altorių garbė, 
2000 m. gegužės 7 d. Romoje, 
Koliziejaus aikštėje, šventasis 
Tėvas Jonas Paulius II papildė 
šimtmečio martirologįją, pas
kelbdamas 114 Lietuvos kanki
nių. Tarp jų - ir Adelė Dirsytė.

Jos nuopelnus įvertino ir Lie
tuvos valstybė. Dievo tarnaitė 
Adelė Dirsytė po mirties apdo
vanota Vyčio kryžiaus Karinin
ko (buvusio 4 laipsnio) kryžiumi.

Kauno arkivyskupas metropo
litas Sigitas Tamkevičius, SJ, 
šitaip apibūdina A. Dirsytės as
menybę: „Šiandien mūsų tau
tiečiai yra tarsi primiršę, kuo 
alsavo totalitarinė sistema, nai
kinusi tokios taurios dvasios 
žmones, kaip Adelė Dirsytė. 
Daugelis, pasitaikius gyvenimo 
sunkumams, dejuoja, o kai kas 
net ilgisi praėjusių laikų. Šian
dien mūsų kankinė, kaip ir 
anuomet, eidama Kryžiaus kelią, 
kviečia mus ne kerštui ar nea
pykantai, bet susimąstyti, kad 
tikras gyvenimas statomas ne 
ant melo ir neapykantos, o ant 
uolos, kuri yra Jėzus Kristus. 
Su Juo mokytoja nepalūžo sun
kiausių išbandymų dienomis, 
su Juo ir mes nugalėsime da
barties sunkumus”.

Kadangi iškiliausių ir didvy
rišką tikėjimą savo gyvenimu 
paliudįjusių Lietuvos katali
kiškųjų asmenybių beatifikacija 
Lietuvos tikintiesiems yra dar 
gana naujas reiškinys, verta 
pacituoti ir vyskupą Joną Bo
rutą, SJ: „Įrodant kankinystės 
faktą, neužtenka, kad žmogus 
labai daug kentėjo (tarkim, 
kalėjime). Jis turi būti Kristaus 
liudytojas, neatsisakęs savo 
tikėjimo mirties akivaizdoje, t. 

y. paaukojęs savo gyvybę dėl 
Kristaus tiesiogine prasme. Ir 
nereikėtų, kaip dažnai pasitai
ko, tikėjimo kankinių painioti 
su tautos laisvės kankiniais. 
Tai ne mažiau garbinga mirtis, 
bet religine prasme jie nėra 
šventieji. Tai ne aukos panie
kinimas, o atsiejimas”.

Išsamiai aptardamas MGM, 
kun. R. Grigas šio maldynėlio 
gelmines tikėjimo įžvalgas ne 
vienoje teksto vietoje kažkodėl 
priešpastato „grynai sekuliariai 
politinei laisvės kovai”, kurią 
aktyviausiai reprezentavo Lie
tuvos laisvės lyga (toliau LLL), 
ir to pasipriešinimo okupacijai 

Ir pasauliečiams tiksliai galioja ta pati 
paradoksali Kristaus taisyklė, 

primenanti, jog blogi esame tarnai, nes 
darome tik tai, ką turime padaryti

dokumentams. Sudaromas įs
pūdis (gal ir teisingas), kad 
prieš MGM giliąją teologiją vi
siškai nublanksta pogrindžio 
organizacijų tekstai, beje, labai 
aiškiai išreiškę bekompromisinį 
nepriklausomos valstybės atsta
tymo siekį: „skirtingai negu se- 
kuliariose politinėse ir naciona
listinėse deklaracijose, kur tik
tai keikiami priešai, engėjai ir 
aukštinami savieji, MGM ir čia 
mąsto plačiau, įžvelgia ir atve
ria mums nemalonią, bet realią 
ontologinę gelmę - blogis slypi 
ne tik išorėje, kankintojų asme
nyje ar jų sistemoje, bet, deja, 
ir mumyse pačiuose”.

Kun. R. Grigas kelis sykius 
užsimena apie Lietuvos laisvės 

jos 25-erių metų sukak
ties minėjimą ir jo metu iš
sakytas kai kurias mintis. Au
torius, žymus, kovotojas prieš 
sovietinę okupacįją, ir pats 
turėjęs ryšių su LLL nariais, 
taip pat pripažįsta ir LLL nuo
pelnus, priartinusius Lietuvos 
laisvės valandą. Kiek žinau, 
kun. R. Grigas ir šiandien yra 
viena iš labiausiai gerbiamų 
laisvės kovos asmenybių tarp 
buvusios LLL narių.

Įprasta tvirtinti, kad LLL 
priešsovietiniame pogrindyje 
atstovavo tautiniam - politi
niam pasipriešinimui. Ne pas
laptis, kad tada būta tam tikrų 
nesutarimų, konkurencijos tarp 
tautinio-politinio ir katalikiš
kojo veikimų, LLL ir Katalikų 
Bažnyčios Kronikos leidėjų. Ši 
konkurencija, manau, bendram 
tikslui yra pasitarnavusi ir tei
giama prasme: skatino vie
niems į kitus lygiuotis, neatsi
likti, kuo daugiau nuveikti 
būsimos valstybės atkūrimui. 
Pogrindžio politikai turėjo viltį, 
kad daugiau būtų pasiekta, jei 
religinės idėjos būtų atviriau 
jungiamos su tautiškosiomis: 
„Juk tautiškai sąmoningas as
muo, net tautai gero linkintis 
laisvamanis, niekada nekovos 
prieš Bažnyčią, kadangi ji sau
go ir puoselėja tautos dvasinio 
gyvenimo pilnatvę, o dvasiškai 
užsigrūdinusiai tautai negrės- 
mingos jokios okupantų pastan
gos nudievinti ir nutautinti ją” 
(A. Terleckas, „Lietuvos laisvės 
lygos susikūrimas” // Lietuvos 
laisvės lyga: nuo Laisvės šauk
lio iki Nepriklausomybės, p. 11- 
12).

Matyt priešsovietiniame po
grindyje, kaip ir visur kitus, 
pasitaikydavo šiokių tokių as
meniškumų. Nemanyčiau, kad 
dabar prasminga katalikiškojo 
ir tautinio-politinio veikimų 
skirtumus ryškiai akcentuoti.

Nebėra tai svarbu. Šie, tik iš 
pirmo žvilgsnio skirtingi, veiki
mai iš tikrųjų ir tada, ir dabar 
yra tarpusavyje gana glaudžiai 
susįję. Juolab, kad šiandien, 
priimant naujus ir neretai ag
resyvius globalizmo iššūkius, 
besikėsinančius į krikščioniš
kąją ir tautiškąją tapatybę, tas 
skirstymasis netgi šiek tiek 
žalingas. Krikščionybė Europo
je pralaimi, iš tiesų užleisdama 
pozicijas priešingoms nuosta
toms. Priiminėjant Europos 
konstituciją, šios pozicijos dar 
labiau susilpnėjo: Europos Są
jungos racionalistiniai kūrėjai 

nerado reikalo įsiklausyti į po
piežiaus Jono Pauliaus II pa
grįstus daugkartinius siūlymus 
šią, mūsų skubiai patvirtintą, 
Konstituciją papildyti Dievo ir 
krikščionybės terminais.

Šiandien labiau norėtųsi ieš
koti ne praeities skirtumų, 
kurių, aišku, būta, o dabarties 
veiksmus vienijančių bendry
bių. Sovietinės okupacijos me
tais okupacijos metais pogrin
dyje veikė įvairios grupės. Būta 
net norėjusių kurti tautinį so
cializmą, ar net komunizmą. 
Tad pastariesiems gal labiau ir 
taikytinas sekuliaraus veikimo 
apibūdinimas. Ir vis dėlto ma
nyčiau, kad tiek „katalikai”, 
tiek „tautininkai” iš esmės sie
kė to paties. Galų gale visiškai 
nesunku būtu pripažinti, kad ir 
tokią tiesą: pavyzdžiui, Adelės 
Dirsytės MGM ontologinės gel
mės niekada negalėjo būti pa
siekiamos LLL ir kitoms poli
tiniam veikimui įsipareigoju
sioms organizacijoms, tačiau is
torikų jau pripažinta išvada, 
kad joks disidentų, rezistentų 
bei savilaidos ar pogrindžio do
kumentas niekada nepasiekė 
tokio politinės minties brandu
mo, kaip LLL narių pradėtas ir 
1979 m. parengtas „45-ių pa- 
baltiečių memorandumas” (Bal
tijos chartįja). Memorandume 
suformuluotomis teisinėmis 
fundamentaliomis nuostatomis 
vadovavosi ir teisės ekspertai 
bei politikai, atitinkamai ruoš
dami nepriklausomybės atkūri
mo dokumentų paketą.

Dar norėčiau pacituoti LLL 
narių 1976 m. pradėto leisti po
grindinio Laisvės šauklio pir
mojo numerio vedamąjį „Lais
vieji lietuviai: mūsų uždavi
niai”: „Yra manančių, kad lietu
viui pakanka gilių religinių 
įsitikinimų, jog giliai tikintis 
krikščionis savaime taps są
moningu lietuviu. Kiti tvirtina, 
kad pirmiausia reikia kelti tau
tinį susipratimą. Anot pasta
rųjų, net ateistas, būdamas tau
tiškai susipratęs, niekada neko
vos prieš Bažnyčią. Mes steng
simės sujungti šias abi nuo
mones”.

O sovietinė propaganda vie
nodai atgrasiai koneveikė tiek 
religinius, tiek nacionalistinius 
„ekstremistus”.

Kita vertus, juk nesame tokie 
tiesmukiški, kad sekuliarią ak
ciją suvoktume vien kaip visuo
meninio veikimo ar individua
lios sąmonės „išsivadavimą” iš 
Bažnyčios globos ir religinės 
įtakos. Ar šis terminas būtinai 
vartotinas ir norint apibūdinti 

kasdieniškąjį pasaulietiškąjį pi
lietinį veiksmą, ar būtinai jis 
turi turėti negatyviąją poteks
tę?

Kadangi teko priklausyti 
LLL, dalyvauti LLL 25-erių 
metų sukakčiai skirtoje konfe
rencijoje, jai pirmininkauti, o 
kiek vėliau parengti, sudaryti 
ir išleisti LLL istorijos pirmąjį 
tomą, pasirodžiusį 2004 m. 
birželio mėnesį, susimąsčiau: 
ar tikrai ta politinė organizaci
ja ir jos atstovaujama veikimo 
kryptis, vadovaujama sovieti
nių kalėjimų ir lagerių kalinio 
nenuilstamo Antano Terlecko 
buvo tokia sekuliari, lyg ir no
rinti paneigti Dievo vedimą, 
Bažnyčios, taip pat su ja tamp
riai susijusių kilnių asmenybių 
nuopelnus? Laisvės tikriausiai 
galima siekti įvairiomis prie
monėmis, svarbu, kad tos prie
monės būtų kilnios, teisingos ir 
veiksmingos. Kiek teko įsi
tikinti, politinės laisvės kovos 
dalyviai save dažniausiai laikė 
katalikais, ne vien formaliai ti
kinčiais žmonėmis, tiesa, nere
tai turinčiais savąjį autentišką 
požiūrį į kai kuriuos tikėjimo 
išpažinimo aspektus. Tačiau šie 
savitumai būdingi ir pasau
liečiams, niekada nepriklausiu
siems jokiems veikimams. Be
je, LLL leidinių Laisvės šauk
lys, Vytis, kitų politinių doku
mentų rengėjai ir platintojai ly
giai taip pat rizikavo savo lais
ve, gal net gyvybe, kaip, pavyz
džiui, ir Katalikų Bažnyčios 
Kronikos leidėjai. ijj )ži

Nors LLL nebuvo religinė or
ganizacija, jos Steigiamojoje de
klaracijoje 1978 metais rašyta: 
Lietuvos Laisvės lygos tikslas - 
Nepriklausomos Lietuvos atkū
rimas. Lietuvos Laisvės lygos 
uždaviniai: 1. Religinės (pa
braukta - mano), tautinės ir 
politinės sąmonės ugdymas; 2. 
Lietuvos laisvės klausimo kė
limas tarptautiniuose foru
muose. Ir joks atsitiktinumas, 
kad LLL Deklaracija pirmą 
kartą buvo paskelbta su Baž
nyčia stipriai susijusių žmonių 
leistoje ir redaguotoje pogrin
dinėje Aušroje. Atsitiktinumu 
nelaikyčiau ir to fakto, kad Lie
tuvos persitvarkymo sąjūdžio 
mitinge 1988 m. rugpjūčio 23 d. 
Vingio parke turėjusiems kal
bėti LLL atstovui A. Terleckui 
ir jaunosios katalikų kartos vie
nam iš vadovų R. Grigui buvo 
neleista tarti atviro ir tiesaus 
žodžio. Vėliau šios nepasakytos 
kalbos buvo spausdinamos LLL 
leidiniuose: „Reikalaujame Mask
vą viešai pripažinti, kad TSRS 
1939 m. rugpjūčio 23 d., rugsėjo 
28 d. ir 1940 m. birželio 15 d. 
įvykdė Lietuvos atžvilgiu agre
sijos aktą, paskelbti konkrečią 
datą, kada bus likviduotos poli
tinės ir karinės tos agresijos pa
sekmės” („A. Terlecko nepasa
kyta kalba”, Vytis 1988, rug
sėjis-spalis, Nr. 8). „Mes tu
rime šiuo keliu eiti iki nušvis 
tautos svąjonė - visiškos ne
priklausomybės diena. (...) Ga
rantuotai pasieksime Molotovo- 
Ribbentropo pakto pasekmių 
likvidavimą! Lietuva bus lais
va!” (Ji. Grigo nepasakyta kal
ba”. Ten pat).

Simptomišku pavadinčiau ir 
tą faktą, kad garsiąją, nepri
klausomybės reikalaujančią 5- 
ių milijonų parašų surinkimo 
akciją, vėliau net įrašytą Gui- 
ness rekordų knygą, pradėjo 
LLL įgaliotinis Vakaruose, so
vietinių lagerių kankinys, dak
taras Algirdas Statkevičius, o 
tuos parašus sėkimingai surin

ko tarptautinė antikomunistinė 
ir katalikiška organizacija „The 
American Society for the De- 
fense of Tradition, Family and 
Property” (TFP), turinti savo 
padalinius daugybėje pasaulio 
šalių. TFP iki 1990 m. gruodžio 
mėn. surinko net 5,218,520 
parašų. Štai kokius vaisius gali 
duoti nesavanaudiškas tarnavi
mas ir bendradarbiavimas!

Kai R. Grigas, prievarta 
paimtas privalomojon karinėn 
tarnybon okupacinėje sovieti
nėje armijoje, kategoriškai atsi
sakė priimti sovietinio kario 
priesaiką, neabejoju, kad tai 
buvo ir religinių įstikinimų, ir 
politinio bei tautinio principo 
padiktuotas sprendimas.

Katalikų Bažnyčia savo ofi
cialiuose dokumentuose nema
žai vietos skiria politikams, 
skatindami šių moralų tarna
vimą juos išrinkusioms visuo
menėms. Nemanau, kad LLL, 
veikdama pogrindžio sąlygo
mis, kur nors iš esmės nusi
žengė moralios politikos princi
pams ir jeigu ką nors įžeidė, tai 
pirmiausia TSKP ir KGB.

Priešsovietinio pogrindžio tau
tiniai politikai atvirai deklara
vo Lietuvos laisvės siekį, o juk 
tai reiškė ir Bažnyčios pries
paudos pabaigą. Katalikiško po
grindžio veikėjai labai aiškių 
politinių formuluočių taktiniais 
sumetimais savo spaudoje pri
vengė, akcentuodami Bažnyčios 
persekiojimą, tikinčiųjų teisių 
varžymą, daugybę kartų faktais 
demaskuodami KGB, kitų val
džios struktūrų gėdingus poel
gius.

Kai panašias temas apta
riant su mons. Alfonsu Svarins
ku išreiškiau apgailestavimą, 
kad kunigams uždrausta daly
vauti politinėje veikloje (mano 
supratimu, ne vien siauroje 
partinėje), šis mane nuramino 
įsidėmėtinu lingvistiniu paste
bėjimu: politika graikiškai reiš
kia valstybės valdymo meną, 
tad kas man, kunigui, gali 
uždrausti užsiimti menu?!

Kita vertus, Katalikų Baž
nyčios Lietuvoje vadovai jau ir 
oficialiai pripažįsta, jog Lietu
voje belikę 10 procentų tikrų, 
ne formalių katalikų. Ne dau
giau yra ir pilietiškai aktyvių 
visuomenės narių. Tad belieka 
pastebėti, kad Lietuvos sąly
gomis Bažnyčios ir valstybės 
likimas yra bendras: bendra ne
laisvė ir bendras išsivada
vimas.

LLL įvairiu laiku yra pri
klausę ir pasauliečiai, ir kuni
gai, tiesa, vienas kitas, ir as
menys, aktyviai veikę taip pat 
ir katalikiškąjame pogrindyje. Ir 
garsusis 1987 m. rugpjūčio 23 

š. m. lapkričio 13 d. švenčiant šv. Kryžiaus, buvusios lietuvių bažnyčios Čikagoje, 100 metų sukaktį: baž- — 
nyčios vidaus vaizdas iškilmingų Mišių metu. Jono Kuprio nuotrauka.

d. mitingas prie Adomo Micke
vičiaus paminklo Vilniuje, su
kėlęs didžiulius atgarsius Lie
tuvoje, imperijoje ir laisvajame 
pasaulyje, nors buvo LLL inici
juotas, iš esmės buvo abiejų 
„pogrindžių” drąsi ir reikš
minga akcija.

Man 1988 m. įkūrus LLL sky
rių Telšiuose, šį užmojį sveiki
no tuometinis Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius, kuris ilgą 
laiką LLL rėmė ir moraliai, ir 
materialiai. Tiesa, diplomati
niais sumetimais pernelyg ne- 
siafišuodamas. LLL Telšių sky
riaus nariai 1989 m. pradžioje 
pradėjo NKVD sunaikinto Tel
šių vyskupo Vincento Borise- 
vičiaus reabilitavimo procesą, 
įkurdami Vyskupo V. Borise- 
vičiaus reabilitavimo komitetą, 
rinkdami parašus, platindami 
pareiškimus, o vėliau pateikę 
viešus reikalavimus LSSR ir 
KGB ir LSSR prokuratūrai. 
Netrukus vyskupas buvo reabi
lituotas, pradėjo aiškėti tikro
sios jo nužudymo aplinkybės. 
Tada net nekilo mintis kaip 
nors skirstytis į atskirus „po
grindžius”. Minėtam komitetui 
priklausė LLL nariai ir kuni
gai. Su LLL Telšių skyriumi 
noriai bendradarbiavo 
Vincentas Vėlavičius, 
Alionidas Budrius. Prieš 
vieną renginį, kokią nors 
besnę 
vausi 
skirti 
mano,
prisidėti prie pilietinio veiks- 

Vino, nelikti vien stebinčioje 
nuošalėje. Dažniausiai sulauk
davome pritarimo ir paramos.

Rengdamas knygą apie LLL - 
politinio veikimo priešsovieti
niame pogrindyje savotišką va
dovę, peržiūrėjau gausybę 
skelbtų ir neskelbtų doku
mentų. Knygoje pateikta tik 
nedidelė jų dalis. Kai kuriuos 
svarbius tekstus noriai pasira
šinėjo ir katalikiškojo, ir tau
tiškojo pogrindžio atstovai, pa
sauliečiai ir kunigai.

Turint minėtos knygos elek
troninę versįją, nesunku buvo 
atlikti kai kuriuos neįmantrius 
paskaičiavimus. Nesu statisti
kos gerbėjas, nemanau, kad ji 
tiksliai atspindi realią padėtį, 
tačiau tam tikrus dėsningumus 
vis dėlto išreiškia.

Atlikus šiokius tokius pa
skaičiavimus, štai kas iš to 
išėjo:

522 puslapių knygoje Lietu
vos laisvės lyga: nuo Laisvės 
šauklio iki Nepriklausomybės, 
aprėpiančioje 1975-1990 m. 
Dievo, Viešpaties, Visagalio var
das minimas 70 kartų. Kita sta
tistika: Kristus - 14, Marija -

Vtl’

kun. 
kun. 
kiek- 
svar-

akciją, visada kreipda- 
į vyskupą, prašydamas 
kunigų, jei Bažnyčia 
kad jai būtų tikslinga

10; Šventasis Tėvas, popiežius m 
- 27; Vatikanas, šventasis Sos- 
tas - 17; šventosios Mišios - 13; 
Evangelija - 4; krikštas - 10;^*- 
Bažnyčia - 107, kunigas, kuni- Į' 
gai - 78; katalikas, katalikybė - „ 
84; krikščionis, krikščionybė - 
73; kardinolas - 8, jo ekscelen
cija, jo eminencįja - 7; vysku
pas, vyskupai - 39; vienuolis, 
vienuolė - 5; tikintysis, tikin
tieji - 10; Velykos - 7; dvasia, 
dvasinis, dvasininkas - 189; .,,, 
šventas, šventasis, šventosios .ir, 
(Šv.) - 28; malda, pamaldos - - 
15; maldaknygė - 4 ir t.t.

Gal ir nėra išmintinga 
užsiimti tokiais skaičiavimais, 
tačiau rasti tiek daug katali
kiškąjį tikėjimą, krikščionybę 
apibūdinančių žodžių leidinyje 
apie „sekuliarios” laisvės kovos 
politinę organizaciją, kuri nie
kada neakcentavo savo tamprių 
sąsajų su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia, net pačiam jos suda
rytojui ir leidėjui buvo malonus 
atradimas.

Būtų netgi juokinga pasaulie
tinei pogrindžio organizacijai, 
kuri po kelių narsių ir viešų 
pasireiškimų buvo KGB su
grūsta į kalėjimus ir lagerius 
bei iš esmės likviduota, kaip 
nors stengtis prilygti tūkstant-,uu 
mėtės tradicijas ir labai didžiulę 
išmintingo veikimo pačiomis 
nepalankiausiomis sąlygomis pa
tirtį turinčiai, Dievo įsteigtąja! 
Katalikų Bažnyčiai ir su ja su- > 
sijusioms organizacijoms. Tie
siog pasauliečiai - politikai r„n( 
mūsų bendroje laisvės kovoje 
darė ką galėjo, kaip mokėjo ir 
sugebėjo. Jeigu jie kažką darė 
ne taip, kaip nors ėjo prieš Die
vo valią, ką gi, turbūt jų bus ir 
šito paklausta. Tačiau dabar to 
dar nesužinosime. Vargiai galė- . 
čiau patikėti, kad LLL nariams 
sovietinių kalėjimų ir lagerių 
sunkumus padėjo ištverti vien 
pasitikėjimas savo pačių galio- , 
mis. Tačiau tik jie patys galėtų ; 
tuo asmenišku klausimu kažką 
daugiau pasakyti.

Ir dabar stengiamės prisidėti, 
kuo galime. Pavyzdžiui, šio 
straipsnio autorius visai nese
niai sudarė SSRS okupacinės 
valdžios represuotų, sunaikintų 
Telšių vyskupijos dvasininkų 
žinyną, paskirtą Kario savano
rio mons. Alfonso Svarinsko ku
nigystės penkiasdešimtmečiui. 
Su žinynu galima susipažinti 
Žemaičių vyskupystės muzie
jaus internetiniame tinklapyje 
(http://www.vamiai-museum.lt).

Suprantu, kad ir pasauliečiams 
tiksliai galioja ta pati paradoksali 
Kristaus taisyklė, primenanti, jog 
blogi esame tarnai, nes darome 
tik tai, ką turime padaryti.
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http://www.vamiai-museum.lt
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