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Mūsų žurnalistika:
verslas ar idėja?

V

Docento Broniaus Raguočio ir Aldonos Žemaitytės pokalbis
Mes, busimieji žurnalistai, praeito amžiaus 
7-8 dešimtmečiais turėjome tris gerbiamus, 
atmintin įsirėžusius ir net mylimus dėstytojus: 
Bronių Raguotį, Joną Bulotą ir stilistą 
profesorių Juozą Pikčilingį. Tolesniam 
profesiniam mano gyvenimui didžiausios 
įtakos padarė doc. B. Raguotis. Prisimenu jo 
mąslią, specifinę kalbėseną, inteligentišką, 
orią laikyseną, individualų sakinį, kupiną 
nedemagogiškai ir nekategoriškai pateikiamos 
informacijos. Kas turėjo ausis, tas išgirdo. 
Kuris vedė jo paskaitų užrašus, ir šiandien 
tarp eilučių gali rasti daug tuomet negalimų 
pasakyti dalykų.

Šiandien aš kalbuosi su savo Dėstytoju jau 
ne kaip studentė, įdėmiai gaudanti kiekvieną 
jo frazę, o kaip su kolega, artėjančiu prie gar
bingo jubiliejaus, ir išmintingu bei geranoriškų 
žvilgsniu stebinčiu šį margą, triukšmingą ir 
laisvą pasaulį. Bronius Raguotis.

A. Ž. - Kaip Jūs vertinate vakarykštę ir šian
dieninę spaudą bei kitą žiniasklaidą (radiją, 
televiziją, internetą)? Ar esama kokio nors 
bendrumo tarp ją, ar galima rasti panašu
mų? Atrodo, kad naujoji mūsų spauda yra 
visai kitokios kokybės produktas...

Br. R. - Sakyčiau, kad daugiau yra esminių skirty
bių. Demarkacijos linija eina per spaudos laisvę. 
Bet negaliu tvirtinti, kad mūsų žiniasklaida visur 
ir visada sugeba pilietiškai, morališkai ir žurna
listiniu požiūriu pasinaudoti ta laisve. O iš pana- 
šybių paminėčiau tik vieną - manipuliavimą vi
suomenės nuomone. Tai yra būdinga visai žurna
listikai - kokia ji - ir kokioje šalyje - bebūtų. Ma
nipuliacija yra talpi sąvoka. Tiesą sakant, tą vi
suomenės nuomonę dabar patys žurnalistai lyg ir 
sau prisiskiria. Jie pasiėmė teisę būti visuomenės 
nuomonės reiškėjais. Ir vyksta toks keistas pro
cesas: žurnalistai rašinėja, skaitytojai skaitinėja. 
O pačios visuomenės balso tarsi ir neliko. Lietuvos 
rytas pateikia nuomones be skaitytojų pavardžių. 
Laiškų į redakciją gal ir ateina, bet tokia jų pateiki
mo laikraštyje forma mums neįprasta. Tokių „nuo
monių” per valandą galima prirašyti pluoštą pus
lapių.

- Taip išeitų, kad mūsų žurnalistika tar
si pati paplovė savo moralinius, vertybinius 
krantus...

— Tuo atžvilgiu sutikčiau su šiuo teiginiu. 
Imkim tokį subtilų dalyką, kaip privataus, netgi 
intymaus, gyvenimo išviešinimas, ypač per televi
zijos šou. Man keista, kad mergelikės, dar paaug
lės, bėga į televiziją, pasiryžusios bet kam, kad tik 
taptų neva „žvaigždėmis”. Kita vertus, man atro
do, kad mūsų žurnalistika pasidarė pikta. Labai 
piktai rašoma apie žmogų. Jau senovės išminčiai 
sakė, kad yra sudėtinga atskirti žmogų nuo jo 
ydos, bet to buvo reikalaujama jau pirmuosiuose 
spaudos laisvės įstatymuose. Reikia kaip nors įsi
sąmoninti, kad aš kritikuoju ne žmogų, o jo ydą Pas 
mus, deja, įsigalėjo tokia tradicija: kai nustvers 
žurnalistai kokį pareigūną dar tik įtariamą ir ra
šo apie jį mėnesių mėnesiais, vis tą patį kartodami.

- Ypač tuo mėgaujasi beveik visi televi
zijos kanalai. O kai paaiškėja, kad įtarimas 
nepasitvirtino...

- ...tai pasibaigia niekuo. Triukšmas žinia- 
sklaidoje nutyla, ir nesuprasi, ar tas žmogus buvo 
tikrai kaltas, ar nekaltas.

- Vadinasi, žurnalistai atsakomybės už 
savo žodžius spaudoje ar televizijoje beveik 
nejaučia.

- Atsakomybė yra tapusi problema. Žurnalis
tai mėgsta vartoti terminą „ketvirtoji valdžia”. Aš 

vis pagalvoju: o kas ją kontroliuoja? Apie savikont
rolę nėra ko nė kalbėti. Esu priklausęs Leidėjų ir 
žurnalistų etikos komisijai. Lietuvos rytas jos visai 
nepripažįsta, kiti irgi nepaiso. O kontroliuoti ži
niasklaidą visi privengia, nors pagal Spaudos įsta
tymą žiniasklaidos savininkas kasmet turi pateik
ti savo darbo ir pelno ataskaitą. Leidėjai tvirtina,

Nukelta į 2 psl.

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Doc. Bronius Raguotis ir Aldona Žemaitytė.
Mūsų žurnalistika: verslas ar idėja?

3 psl. Vytautas Žeimantas.
Istorikas Antanas Kimša:

Vilnius, Ravensburgas, Boguta, Torontas.
5 psl. Zita Kirsnauskaitė.

Eilėraščiai.
6 psl. Giedrė Valtaitė.

Viskas ratu. Dail. Janinos Monkutės-Marks tapybos 
paroda M. Mažvydo bibliotekos galerijoje, Vilniuje.

7 psl. Nijolė Jankutė.
Žemės apačioj. Šis tas apie Australiją.

8 psl. Vytautas V Landsbergis.
Dominykas keliauja j žvaigždes. Pasaka 
suaugusiems (6). Dominykas Jupiteryje.
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Ji-,

nešantis patriotinio ugdymo žiburį prof. Vincentas Lamanauskas
„Žmogus nėra pilnutinis žmogus, jei jame 

nėra išvystyta tautinė jo individualybė, ir 
gyvenimas nėra pilnutinis gyvenimas, jei 
jame nedalyvauja tauta. Dėl to ir 
ugdymas nėra pilnutinis, jei jis neišvysto 
žmogaus kaip tautinio individo ir nejveda 
jo į tautos gyvenimą. Kaip tauta sudaro 
integralinę gyvenimo dalį, taip tautinis 
auklėjimas sudaro integralinę ugdymo 
dalį.”

Antanas Maceina

PROF. HABIL. DR. ONA VOVERIENĖ

P
ašiltėjus politiniam klimatui paskutiniai
siais sovietinės okupacijos metais Lietuvos 
pedagogikos mokslas pradėjo atsigauti. Iš 
dvasinės tremties ir užmaršties sugrįžo j mūsų gy

venimą mūsų didieji - filosofinės minties pedago
gikoje pradininkas Antanas Maceina, Stasys Šal
kauskis, Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, 

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Juozas Laužikas ir ki
ti. Apginta keli šimtai pedagogikos mokslo dakta
ro disertacijų, habilitacinių darbų, parašyta ir iš
leista kelios dešimtys monografijų, net pasaulio 
geriausių pedagogų darbai, pasirodė dešimtys kny
gų, mokymo literatūros ir svarbiausia iškilo visas 
žvaigždynas Lietuvos pedagogikos mokslininkų - 
Juozas Laužikas, Leonas Jovaiša, Vincas Auryla, 
Juozas Vaitkevičius, Magdalena Karčiauskienė, 
Meilė Lukšienė, Antanas Miškinis, Vladas Voveris. 
Buvo į ką atsiremti ir į ką lygiuotis.

Pedagogikos mokslas ypač jautrus ideologi
joms. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir atsira- 
dus partijų ir ideologijų pliuralizmui, pedagogikos 
mokslas sutriko: vieni dairėsi į Rytus, kiti - į Va
karus, kai ką reikėjo užmiršti, daug ko pradėti mo
kytis iš naujo. Senoji pedagogikos mokslininkų 
karta beveik visa ir beveik vienu metu pasitraukė. 
Buvo tikėtasi, kad iškils nauja talentingų pedago
gikos mokslininkų karta, sparnuojama naujų va
karietiškų idėjų, ir ji, kaip ir pedagogikos moksli
ninkų ankstesnioji karta garsino Lietuvos pedago
gikos mokslą Rytuose, dabar pakartos jų sėkmin
gu žygį į Vakarus.

Deja, taip neatsitiko. Kol kas Lietuvoje tema-

Mūsų keliai su prof. V. Lamanausku susitiko tautinio, 
patriotinio ir religinio ugdymo konferencijose. Jo 
kūrybinėje biografijoje šiai krypčiai skirta daug dėmesio 
(...) jis simpatizuoja „idealaus lietuvio” modeliui.

tau vienintelį ryškų pe
dagogikos mokslininką - 
prof. Vincentą Lamanaus- 
ką iš Šiaulių universiteto. 

Kalbant metaforiškai, jis 
kaip daugiaaukštis bokš
tas yra iškilęs virš dabar
tinės pedagogikos slėnių. 
Su malonumu visada gau
dau ir kaupiu jo straips
nius ir knygas, ne vieną 
jų esu recenzavusi Lietu
vos spaudoje; dabar apsi
džiaugiau sulaukusi jo 
naujausios knygos Švie
timo dimensijos (V 2007).

Knygoje publikuoti 
55 jo straipsniai, anks
čiau paskelbti Respubli
kos spaudoje. Jų temati
ka įvairi, pradedant uni
versitetinio mokslo val
dymu, švietimo kokybės 
analize, gamtamokslinio 
ugdymo problemomis, ko
rupcija Lietuvos švietimo 
sistemoje; profiliniu mo
kymu ir baigiant Šiaulių 

miesto švietimo ir kultū
ros problemomis. Tiesą sa
kant, skaitant knygą su
sidaro toks įspūdis, kad 
nėra pedagogikos moksle 
ir švietimo srityje tokios 
problemos, prie kurios ne
būtų prisilietusi moksli
ninko širdis ir jo analiti
nis protas. Apie ką moks
lininkas berašytų jaučia

Prof. Vincentas Lamanauskas

si, kad jis su klausimu yra gerai susipažinęs, žinojo 
ištakas ir šaknis ir žino, kaip jį spręsti. Ir tai neatsi
tiktinai. Kaip jis pats rašo knygos pratarmėje savo 
kelią švietimo sistemoje ir pedagogikos moksle jis 
pradėjo 1990-aisiais metais kaimo mokyklėlėje. Ne
paisant įvairiausių politinių, ekonominių ir sociali
nių peripetijų, jo akademinis kelias buvo nuoseklus 
ir kryptingas — eilinis mokytojas, klasės auklėto
jas, kaimo mokyklos direktorius, miesto mokyklos 
vadovas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

Nukelta į 2 psl.

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Prof. habil. dr. Ona Voverienė
Pedagogas, nešantis patriotinio ugdymo žiburį. Prof. 
Vincentas Lamanauskas.

3 psl. Leonas Peleckis-Kaktavičius. Eilėraščiai.
4 psl. Gražina Mareckaitė.

Telšių teatro mįslės. Žemaitės teatro Vaikų ir jaunimo 
studija „Aglija”.

6 psl. Alfredas Gusčius. Ir Sibire „Jausmų kamuoliukas” 
gali tapti asmenybe. Recenzija apie Izidoriaus 
Ignatavičiaus apysaką Bet širdies nepavogė.

8 psl. Vytautas V Landsbergis.
Dominyko kelionė į žvaigždes. Pasaka suaugusiems. (7)
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JOS VERSMĖS, 
SLUOKSNIAI 
IR VAISIAI

KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

Šį šeštadieninį Draugo priedą 

įprasta vadinti kultūriniu. 
Todėl jis ir vadinamas Kultūra. 

Antrinis pavadinimas įvardija 

tris kultūros versmes: Menas, 

literatūra, mokslas. Ką visa tai 
reiškia?

Kultūra

Kultūra yra ne tik nuostabi tik
rovė, bet ir iššūkis. Tad verta apie ją 
laiks nuo laiko pasvarstyti, kad ją ge
riau suvoktume ir labiau vertintume. 
Kultūra labai įvairiai apibūdinama: į 
ją galima pažiūrėti iš įvairių kampų. 
Mums verta į ją pažvelgti iš mums tin
kamo, praktiško taško. Iššūkį ir įkvė
pimą teikia kad ir ši frazė: kultūrin
gas žmogus. Šiuo atveju žvelgiame į 

kultūrą, kaip teigiamą, žmogų bran
dinantį, mus žmoginantį, kilninantį, 
praturtinantį veikimą.

Tačiau, kai pirmame Kultūros ve
damajame (2007.04.02) teigėme, jog 
kultūra yra „atmosfera, kurioje žmo
gus bręsta ar skęsta”, ją suvokėme 
kaip galinčią ne tik žmogų brandinti, 
bet ir skandinti. Tad ji savaime žmo
gaus neveda būti kultūringu. Atmos-
f / i- Vilnius, 2007feroje yra (ar gali būti) žmogui ne tik 
teigiamų, bet ir neigiamų dalykų. Žmo

gus turi sugebėti atmosferoje rinktis 
teigiamus, kultūrinančius elementus, reiškinius, 
kurie jam padeda tapti labiau žmogumi. Taip aiš
kinome pirmajame vedamajame.

Į kultūrą mums verta pažvelgti ne statiškai, 
bet kaip į dinamišką procesą, kuriame ir mes daly
vaujame, kurdami ir praturtindami save.

Kultūros sluoksniai

Nors pati kultūra gali būti labai dinamiška, 
bet ją galima suvokti kaip turinčią tris sluoksnius: 
1) jos versmės, šaltiniai; 2) atmosfera, kuri gaivina 
arba dusina, ir 3) vaisiai visuomenėje, o ypač indi
viduose. Šie sluoksniai vienas kitą įtaigoja, tad ne

galima jiems nubrėžti griežtų, juos skiriančių sie
nų. Bet mūsų aiškumui galime teigti, kad tai, kas 
buvo kitų sukurta versmėje, tampa mums prieina
ma atmosferoje ir iš jos kai ką pasisaviname (tam
pa mums vaisiai).

m.

Versmės. Primityvesnėje, mažiau išsivysčiu
sioje visuomenėje kultūriniai lobiai sukaupiami 
padavimuose, tradicijose, papročiuose, kurie per
duodami iš kartos į kartą per šeimą ir visuomenę. 
Civilizuotoje visuomenėje vis svarbesnę vietą uži
ma mokslas ir menas. Technologija - spauda, tele
vizija, radijas, internetas — labiausiai naudojama 
platinti „gaminių vartojimo kultūrą”. Reklamos 
yra tapusios gaminių ir madų įpiršimo greitkeliu.

Atmosfera. Tai žmonių socialinės aplinkos erd
vė, kurioje plaukioja įvairiausios kultūrinės ap
raiškos: ir tos, kurios yra tikrai vertos dėmesio, ir 
tos, kaip prekių pasiūla, užgožia dvasinius polė
kius. Atmosfera yra tapusi ne tik dvilypė, bet ir 
daugialypė. Toji atmosfera suvokiama kaip sklin
danti visuomenėje, tarsi žmonių išorėje, tačiau iš 
tiesų ji, tarsi oras, įkvėpiama, sklinda per žmones, 
paveikdama kitus.

Nukelta Į 8 psl.

Jono Kuprio nuotr.

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Kęstutis A. Trimakas.
Kultūra — jos versmės, sluoksniai ir vaisiai.

2 psl. Prof. Justinas Pikūnas.
Universitetai — žvelgiant j juos pasauliniu mastu.

4 psl. Eugenijus Ignatavičius.
Dalis tautos pasirinko laisvę — kurti jos istoriją.

5 psl. Gražina Mareckaitė.
Dokumentinis filmas „Stirna” apie Lietuvos partizanų 
ryšininkę Izabelę Vilimaitę.

6 psl. Vytautas V Landsbergis.
Dominyko kelionė į žvaigždes
Pasaka suaugusiems (8).

7 psl. Romualdas Kriaučiūnas.
Kaip prisiminsime kun. Stasį Ylą?
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KULTŪRA žmones, 
vertybės, 

religija

KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

Mūsų temos:

1) žmonės kuria kultūrą, bet ir kul
tūra „kuria”, t. y. paveikia žmones;

2) žmonės kuria kultūrą pagal tai, 
ką labiausiai vertina, ko labiausiai 
siekia,-

3) trečioji tema atsako į klausimą-, 
ar iš viso kultūroje yra vietos religi
jai.

Žmonės ir kultūra

Pasaulis - margas. Žmonės - dar 
margesni. Marga yra ir žmonių ku
riama kultūra, tuo labiau šiais laikais, 
kai pagausėjo komunikacijos priemo
nių, kuriomis perduodamos idėjos, 
įvaizdžiai, pasaulėvaizdžiai, kai patys 
žmonės yra paveikiami įvairių srovių 
taip, kad patys nebėra vientisi, bet sa
vyje pasidalinę.

Kultūrą (populiariai supranta
mą) galima palyginti aplinkos atmos
ferai. Iš atmosferos kvėpuojame orą, 
kuris gali būti gerokai užterštas, net 
nesveikas - ypač ten (kaip Kinijoje ir 
kituose industriniuose kraštuose, ku-
riuose labiau rūpinamasi pelnu, o ne 
žmonių sveikatingumu. Panašiai ir populiarioji kul
tūra gali būti užteršta tų, kuriems rūpi ne žmonės, 
bet nauda jiems patiems iš gausios gaminių pro
dukcijos.

Žmonių dauguma priima viską rezignavę. Net 
ne visiškai suvokia, kokį orą kvėpuoja ar kokia ži- 
niasklaidos, reklamų ar aplinkinių žmonių įtaka 
juos paveikia.

Kultūra ir vertybės

Akyli visuomenės stebėtojai pateikia šitokias 
išvadas. Žmonės šiais laikais yra linkę pasiduoti 
kitų įtakai. Taip pat jie yra linkę rūpintis vien sa
vimi. Pereito šimtmečio antrosios pusės karta bu
vo praminta man-generacija (dėl perdėto rūpesčio 
vien savimi). To laikotarpio kultūrą istorikas 
Christopher Lasch apibūdino kaip narcisizmo (t. y. 
iškreiptos savimeilės) kultūrą (Culture of Narcis- 
sism, 1978). Daugelis tos kultūros savybių tinka ir 
materialines gėrybes medžiojančiai visuomenei

Vilnius, 2007 m. Jono Kuprio nuotr.

Lietuvoje). Tame laikotarpyje įsigalėjo nebevaldo
mo sekso revoliucįja. O Šiaurės Amerikoje labai po
puliarios tapo Ayn Rand knygos, išdidžiai propa
guojančios savimeilės „dorybę”.

Žmonės ir dabar pasižymi tokia savimeile. Tai 
nuo Adomo ir Ievos laikų užsilikęs polinkis, pri
dengtas vis kitokia kauke, pasislepia net už tikrų 
vertybių, kaip „laisvė”, „savęs realizavimas” ir pan.

Kultūrų konfliktai

Rodos, toks taikingas žmogus, kaip humanis
tas Karolis Wojtyla (vėliau popiežius Jonas Pau
lius II), nuo jaunų dienų aplinkoje įžvelgė kovą tarp 
kultūrų. 1940 metais nacių okupantų priespaudo
je vietoje ginklo pasirinko kultūrą (įsteigė pogrin
džio teatrą) - tačiau, stebėtina, — ne tam, kad iš
liktų lenku, bet kad išliktų žmogumi. Tą kultūros 
kovą tęsė ir prieš komunistų valdžią (Lenkijai

Nukelta | 8 psl.

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Kęstutis A. Trimakas.
Kultūra - žmonės, vertybės, religija.

2 psl. Jonas Kuprys.
lietuviai Amerikoje - dialogas.

4 psl. Justinas Pikūnas.
Elgesio stiliai.

5 psl. Altas Pakėnas.
Draugo šeštadieninių kultūros priedų apžvalga.

6 psl. Vytautas V Landsbergis.
Dominyko kelionė į žvaigždes.
Pasaka suaugusiems (9). Aplankęs žvaigždes, 
Dominykas grįžta pas rugiagėlę.

8 psl. Kęstutis A. Trimakas.
Komentarai. Vytauto V. Landsbergiopasaka apie arklį 
Dominykų.
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Tautos diena

R
ugsėjo pradžioje, aštuntąją dieną, minim krikščio
nims svarbią šventę - Švč. Mergelės Marijos gimimo 
dieną. Daugiau kaip prieš 570 metų, 1430-taisiais, 
Europos žemėlapyje turėjo atsirasti nauja karalystė. Lietu

va, paskutinis Europos pagoniškas kraštas, vėliau imtas va
dinti Marijos žeme, apgynusi valstybingumą, priėmusi 
krikštą, sustiprėjusi ir įsitvirtinusi tarp gero jai nelinkinčių 
kaimynų, 1430-tųjų rugsėjo 8-tąją ant savo valdovo Vytauto 
galvos turėjo uždėti karaliaus vainiką.

Didelės jėgos trukdė Lietuvos valdovui vainikuotis. Len
kijos bajorija ruošėsi jėga nepraleisti į Lietuvą karūnos, ku
rią turėjo vežti delegacija iš Vokietijos, spaudė savo karalių 
Jogailą, kad šis priešintųsi Vytauto karūnavimui. Pavyko 
įkalbėti ir popiežių Martyną V kad šis uždraustų Vytautui 
karūnuotis, o aplinkiniams vyskupams dalyvauti iškilmėse, 
jei tokios vis dėlto įvyktų. Karūnavimą rėmė Vokietijos im
peratorius Zigmantas, pats dar nekarūnuotas Romoje. 
Plunksnas kryžiavo mokslo vyrai, rašydami traktatus apie 
tai, kas kaip ir ką gali ar negali karūnuoti. Bet pasaulyje, ku
ris pripažino tik jėgą ir valią, ne plunksnos lėmė istorijos ei
gą. Pasiryžusio valdovo nebuvo įmanoma perkalbėti. Vytau
tas rašė imperatoriui ir Ordino magistrui, kad mėginimai 
sutrukdyti jo vainikavimą reiškia ne tik jo laisvės varžymą, 
bet ir mėginimą „mūsų kraštą pavergti”.

Deja, likimas nebuvo palankus Lietuvai ir šį kartą. Len
kų būriai sutrukdė į Lietuvą atvykti delegacijai, vežusiai 
diplomus ir vainikavimo reikšmę aiškinančius laiškus. De
legacija su karūnomis Vytautui ir jo žmonai išsigandusi liko 
Vokietijoje. Karūnacija neįvyko rugsėjo 8-tąją, neįvyko ir ki
tą paskirtą dieną - rugsėjo 29-tąją, per šv. Mykolą. Spalio 17 
d. Vytautas nukrito nuo arklio, o 27-tąją mirė. Kartu mirė ir 
viltis tapti karaliumi. Tai buvo smūgis ne tik žmogui, bet ir 
valstybei.

Tačiau ta diena liko lietuvių atmintyje. Ji žymėjo Lietu
vos valstybės galybės viršūnę. 1930-taisiais minint Vytauto 
500-tąsias mirties metines, rugsėjo 8-toji buvo paskelbta 
valstybine švente. Tautos šventės diena turėjo pabrėžti ir iš
populiarinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinio 
palikimo reikšmę. Ne vienam tuo metu ši šventė atrodė val
diška, viršūnėse sugalvota, nenatūrali. Nors visi suprato, 
kad pastangos karūnuotis buvo labai reikšmingos, išsaugant 
Lietuvos valstybinę sąmonę.

Todėl ir šiandien rugsėjo 8-toji, Tautos dienos šventė, 
turėtų užimti savo tikrąją, natūralią vietą mūsų gyvenime. 
Ji bus tiek gyva ir reikšminga, kiek svarbi ir brangi mums 
bus senoji mūsų valstybės istorija. □

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1 psl. Tautos diena.

Prieš 14 metų.
2 psl. Leonas Jurša

Auksinė Šiluvos karūna.

Alfredas Bumblauskas
Vytauto vainikavimo byla ir mirtis.

3 psl. Gerda Gudjurgienė
Ateities Lietuva kuriama šiandien.

4 psl. Aldonos Žemaitytės pokalbis su

švietimo ir mokslo ministre 
Roma Žakaitiene.

6 psl. Romualdas Kriaučiūnas 
Ateitininkų studijų savaitgalis 
Dainavoje.

8 psl. Aldona Žemaitytė

Tautos gimimas himno šviesoje.

Popiežius Jonas Paulius II, Kaune, 1993 m. R. Požerskio nuotr.

Prieš 14 metų
z—y -tieji. Keturios istorinės

> dienos, rugsėjo 4-8-ta, ku-_L Jnos sukrėtė Lietuvą prieš
keturiolika metų. Jos liko atmintyje kaip stiprus 
dvasinis ir emocinis išgyvenimas. Per mūsų tėvy
nę keliavo popiežius Jonas Paulius II. Kiekvienas 
mūsų tą jo kelionę išgyvenom savaip: vieni puolė 
ekstazėn ir tiesė virpančias rankas, kad paliestų 
bent kraštelį Šv. Tėvo drabužio, kiti pagarbiai bu
čiavo Apaštališkąjį žiedą, treti, kurių nepavadinsi 
karštais katalikais, buvo sužavėti Popiežiaus lai
kysena, kalbėsena ir minties gilumu. Atrodo, vis
kas vyko tik vakar.

Į pasaulį mes tada žvelgėm Šv. Tėvo akimis ir 
pamatėm, kad jis nėra nei toks beviltiškas, kaip 
mums, paskendusiems savo sielvartuose ir rūpes
čiuose, kartais atrodo, nei toks netikęs, kad nu
garmėtų į destrukcijos, keršto ir neapykantos be
dugnę. Jonas Paulius II atvyko pas mus meilės 
paskatintas, tad žmonių meilė, viltis ir pasitikė
jimas lydėjo jį per visus Lietuvos miestus ir mies
telius.

Popiežius tada privertė mus naujai pažvelgti 
į save: ar tikrai esame Dievo vaikai ir krikščioniš
kos meilės skleidėjai. O gal mūsų dvasią baigia pa
graužti pykčio, gobšumo ir puikybės kirminas, iš
kreipęs mūsų žvilgsnius ir aptemdęs širdis?.. Šv. 
Tėvas pašaukė mus sugrįžti į nesuterštą pirma
pradę žmogaus prigimtį. Sugrįžti nelengva, tas 
sugrįžimo kelias dar prieš akis, nes sugriuvusi 

blogio imperija po savo griuvėsiais palaidojo dau
gelio homo sovieticus ideologiją, karjerą, įpročius. 
Bet, dažnai susimąstom, kas trukdo sugrįžti lais
vojo Vakarų pasaulio vaikams, paviliotiems Ma
monos, tos vartojimo dvasios, kuri devintąja ban
ga ritasi per šiuolaikinį pasaulį? Proto ir dvasios 
nuopuolis, kurį į pasaulį išmetė bolševizmo, na
cizmo, kovingojo ateizmo ir švelniojo laicizmo bei 
ekonominio liberalizmo bangos, skandina tą pa
saulį kūniškų malonumų pertekliaus ir dvasinės 
kančios bei vienatvės tvane. Tik mąstymas ir tikė
jimas yra pajėgūs pasipriešinti blogiui ir pakelti 
žmogų iš nuopuolio.

Mąstymas - tai ne vien proto darbas. Mąsty
mas yra susijęs su visu žmogaus gyvenimu. Prieš 
keturiolika metų Šv. Jonų bažnyčioje, Vilniuje, 
kalbėdamas inteligentijai, Jonas Paulius II pasa
kė, kad mąstydamas žmogus pajunta savo ribo
tumą ir suvokia, jog jis pats dar nėra tiesa. Bet 
ieškodamas tiesos jis negali pasitenkinti jos dali
mi.

Gėris ir blogis, šviesa ir tamsa eina per žmo
gaus širdį. Bažnyčia ir kultūra turi sudaryti san
tarvę, kad išsklaidytų tamsą ir atvertų šviesą. Šią 
santarvę liudija ekumeninė dvasia, kokia buvo pa
demonstruota Lietuvoje Popiežiaus apsilankymo 
dienomis. „Nebijokime atverti durų Kristui, - Jis 
pažįsta žmogaus širdį”, - atsisveikindamas Jonas 
Paulius II pakvietė lietuvių inteligentijos atsto
vus. □
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Pastabos pačiam sau

Laisvės vergai

Gražinos Mareckaitės nuotr.

Nei sau, nei kitiems čia neminėsiu per visus žmonijos amžius sudėtų 
aukų dėl laisvės ir minčių apie laisvę. Verčiau nupiešiu šiandienos 
vaizdą. Ar įmanomas toks žodžių junginys, toks paradoksas kaip 
„laisvas vergas”? Atrodo, kad mūsų dienų pasaulį jau valdo ligi šiol neregė

tas tironas - laisvė ir šiam tironui vergaujantys laisvės vergai.
Laisva Lietuva taip pat su neregėtu azartu naudojasi laisvės svaiguliu 

ir laisvės pančiais. Su netyra ašara ir dirbtiniu grauduliu balse ne vienas 
lietuvis aimanuoja: , Ar už tokią laisvą Lietuvą kovojome?” Kas kovojo, kas 
miegojo, kas dantimis griežė, kas kumštį rodė, bet šiandien laisvės vaisiais 
Lietuvoje naudojasi visi kas kaip supranta, kas kaip išmano, kas kaip savo 
laisvės viziją sugeba realizuoti.

Kad ir kaip liūdna, bet daugelis lietuvių visų pirma pasinaudojo laisve... 
būti nedorais. Išlaisvi
nę visus savo užspaus
tus ir užslėptus ins
tinktus ir gavę laisvę 
juos realizuoti, žmo
nės su laisvės lozun
gais ir laisvės vėliavo
mis stačia galva puolė 
daryti visokiausias 
niekšybes ir neteisy
bes. Ekonominės lais
vės (verslumo, pelno, 
laisvos rinkos) vardu 
dažnai pavadinamas 
elementarus godumas 
ir gobšumas, kai savo 
artimą galima laisvai 
smaugti ir apgaudinė
ti, o kiti gavo laisvę 
prie balsavimo urnų 
didžiausius niekšus į 
valdžią rinkti (vėliau 
laisvai keikti ir burno
ti savo išrinktuosius), 
pastarieji be stabdžių, 
su „išlaisvinta mora
le” laisvai kopia kar
jeros laiptais, užkopę 

naudojasi dar didesnė
mis laisvėmis.

Alkoholio gamintojai, o dar labiau gobšūs prekeiviai, laisvai girdo ir 
nuodija tautą, jaunimą, o jaunimas, mojuodamas pilnais ir jau ištuštintais 
buteliais, skraidinamas nevaržomos laisvės pojūčių, lekia Lietuvos keliais ir 
taškosi į pakelės medžius. Seksualinė laisvė priveisė sekso vergų ir vergių, 
pakirto šeimos šaknis, tuo pačiu ir Lietuvos ateitį, bet laisvei vergaujantieji 
nepakenčia jokių pančių, jokių ribų, jokių visuomenės normų. Šalin viską ir 
visus, kas varžo individo laisvę!

Laisvės vergų ribos tokios plačios, kad siekia tamsos, mirties, nebūties 
karalystę. Taip ir balansuojame ties šia riba... Ak, laisvoji Lietuva, kaip tau 
išgyventi šiame laisvame pasaulyje?

Gražina Mareckaitė

Redaktorės prierašas. Nuo šiol Kultūra įveda rubriką „Pastabos pačiam sau”. Tai 
publicistinės mintys, kurios jaudina kiekvieną mūsų ir visus drauge. Tai žmogaus 
sielos šauksmas, apmąstant tamsiuosius ir šviesiuosius tautos, žmonijos, šeimos 
ir savo paties gyvenimo aspektus. Tai apibendrinimai, trumpa analizė to, kas mus 
skaudina, džiugina, rodo kelius, kaip toliau gyventi. Šios pastabos turėtų paliesti 
kiekvieną, nes žmogus negali būti abejingas tam, kas darosi aplink jį. Rašykite 
visi kultūros atstovai, publicistai, menininkai ir literatai. Vienintelė sąlyga - teksto 
trumpumas, minties glaustumas ir įtaigumas. Nuo jūsų, mieli skaitytojai, pri
klausys, ar „Pastabos” pasirodys kiekviename numeryje.

Paminklas Vaižgantui Malaišiuose.

Lenkiuosi 
Vaižganto žemei

VYTAUTAS VISOCKAS

Šįmet Svėdasų krašte lankiausi 
antrą kartą. Liepos mėnesį čia 
ekskursavome su anykštėnu 
rašytoju ir publicistu Vygandu Rač- 

kaičiu. Pastovėjome prie Vaižganto 
paminklo Svėdasuose, buvome baž
nyčioje, girdėjusioje krikštijamo Juo
zuko verksmą, o paskui - Juozo Tu
mo-Vaižganto aukojamas Mišias, sa
komus pamokslus; gėrėjomės Alaušo 
ežeru, slepiančiu nuskendusį bažny
čios varpą... Paskui nuvažiavome į 
Vaižganto gimtuosius Ma- 
laišius, buvome Kuni
giškiuose, kur Tumų Juo
zukas ėjo pirmuosius 
mokslus.

Malaišiuose nesuti
kome nė vieno žmogaus. 
Kaimelis mažytis, ap
leisti, griūvantys namai, 
ūkiniai pastatai aukštų 
medžių fone. Klasiko, vie
nos ryškiausių XX am
žiaus asmenybių, gimti
nė merdi, apleista, nie
kam nereikalinga. Mo
kykla, kurioje mokėsi 
Vaižgantas, dabar muzie
jus, bet jis užrakintas, 
veikiausiai, retai lanko
mas, o akmeninis Vaiž
ganto veidas Malaišiuo

se, gimtojo namo vietoje, - apsama
nojęs.

Vaižganto tokia jau skaudi dalia: 
pusę šimtmečio jis buvo, galima sa
kyti, uždraustas, kelios kartos netu
rėjo laimės jo pažinti, skaityti. Mažai 
kas jį visą yra perskaitę. Nedaug vil
ties, kad perskaitys dabar, nes jo kū
ryboje nei sekso, nei keiksmažodžių, 
nei smurto... Gal ateityje, jeigu atsi-

Nukelta į 2 psl.

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Gražina Mareckaitė. Laisvės vergai 
Vytautas Visockas. Lenkiuosi Vaižganto žemei

3 psl. Vytautas Dyvas. Poetai mėgsta liūdesį
Julija Švabaitė. Eilėraščiai

4 psl. Aldona Žemaitytė. Su pasitikėjimu - į ateitį
5 psl. Aldonos Žemaitytės pokalbis su Švietimo ir

mokslo ministerijos Valstybės sekretoriumi 
Dainium Numgaudžiu

6 psl. Gražina Mareckaitė.
Intelektualiniai žaidimai ir teatro kritika

8 psl. Unė Simokaitė.
Idealizmo sparnai, arba 39 minutės su kunigu 
Alfonsu Lipniūnu
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Atminties laikmenos Viktorija Daujote
P

errašai - prof. Viktorijos Daujotytės - iškilios 
lietuvių literatūros žinovės, mokslininkės, kri
tikės - mažieji tekstai, kuriuos drįsčiau pava
dinti filosofine poezija. Tai žmogaus, įžengiančio į 

gyvenimo antrąją pusę, įsimąstymas į praėjusias vai
kystės dienas, gerbtus ir mylėtus žmones, išjaustas 
kultūros refleksijas, tai šešėliai, slenkantys laiko 
veidrodžiu, minties nušvitimai, tampantys žodžiu. 
Tie tekstai sutelkti knygoje, kurią V Daujotytė pasi
rašo kaip Viktorija Daujote, paaiškindama, kad Dau
jote yra labai senas baltų moters vardas. „Ir man 
(tas vardas - A.Z.) senesnis už Viktoriją, parinktą 
dar negimusiai jauno tėvo, žemaičių bajoro, kareivio 
raitininko ir belaisvio, 1944-ųjų gruodį, prieš pat Ka
lėdas, kad baigtųsi karas, kad nors trumpam perga
lėtų gyvybė”. Perrašus profesorė išleido, kaip ji pati 
sako, „iš savo mažo šiaurės kambario, neįsipareigo
dama ir neįpareigodama”. Atminties laikmenose iš
saugoti vaizdai ir pojūčiai virto žodžių poezijos kū
nu. Tarp daugybės V Daujotytės knygų šie perrašai 
tegul spindi deimanto tyrumu. A.Ž. Viktorija Daujotytė Džojos Barysaitės nuotr.

Pastabos pačiam sau

Dvi medalio pusės

rosi jų valstybėje. Juk ir krepšinio 
aikštelėje kovoja, prakaitą ir netgi 
kraują lieja ne jie - kiti. Jie tiktai ko
mentuoja, šaukia, džiaugiasi ar pyks
ta, savo emocijas gausiai palaistyda- 
mi alkoholiu.

Ar viskas taip ir išputos kartu su 
dainomis, mašinų signalais ir alumi 
pergalės naktį? Ar susipras mieli tau
tiečiai, tarp jų nusikaltėliai, vagys ir

sukčiai, pasukti keliais dorybės? Ar tas patriotiz
mo ir emocijų prasiveržimas padės jiems tapti 
darbščiais, kantriais, sąžiningais ir kūrybingais? 
Ar padės sutelkti pastangas, jėgas ir blaivų protą 
darbui vardan Lietuvos? Dieve duok, Dieve pa
dėk!

V
akarais ir naktimis prilipusi 
prie televizorių, sulaikiusi kvė
pavimą, Lietuva stebėjo Euro
pos krepšinio rungtynių transliacijas 

iš Madrido. Lietuviams sekėsi pui
kiai! Jie skynė pergalę po pergalės — 
ligi pat pusfinalio. Pakeliui įvyko su
sirėmimas su Ispanijos policininkais 
dėl suplėšytos trispalvės, protestai 
prie ispanų ambasados Vilniuje, ka
žin kieno bandymai išpūsti tą gana buitišką konf
liktą su lietuviu barzdočium pravarde Sėkla ligi 
tarptautinio skandalo, kol mūsų karžygiai pralai
mėjo itin gerai organizuotai „Putino kariaunai”, 
chriapų ir monių (tai autentiškos rusų krepšinin
kų pavardės) jėgai. Ta pati kariauna vieno taško 
skirtumu įveikė pasaulio čempionus: ispanų kal- 
deronai (autentiška žaidėjo pavardė) neatlaikė 
chriapų spaudimo ir liko antrieji. Tarp jų mūsų 
mažytė Lietuva - trečioje vietoje. Kokie džiaugs
mo pliūpsniai sudrebino apniukusią mūsų padan

gę! Kur bepažvelgsi — visur plevėsavo trispalvės, 
seniai begirdėtas skandavimas „Lie-tu-va, Lie-tu- 
va” aidėjo miestų ir miestelių gatvėse. Komplek
sų, skandalų ir bergždžių „tapatybės ieškojimų” 
nukamuota Lietuva staiga atjaunėjo, atkuto, at
sigavo...

Nesutinku su tais, kurie užbraukia sportinį 
džiaugsmą dūsaudami, kad tie „šūkautojai ir mo- 
juotojai nežino, kas yra Maironis”. Sakau, kad jie 
bent jau žino, kas yra Sabonis ir supranta, kokia 
vėliava juos išskiria iš kitų, sutelkia ir suteikia 
tautinės tapatybės, vienybės jausmą.

Tačiau kiekvienas medalis, net ir aukso, si
dabro ar bronzos, turi dvi puses. Antroji medalio 
pusė — pamąstymai apie tai, kokius pėdsakus pa
liks Lietuvos gyvenimo kasdienybėje tos svaigi
nančio triumfo akimirkos.

Kas kelios minutės televizijos ekranuose ma
tome gerai pažįstamą reklamą — putojančio alaus 
bokalus. Žinoma, krepšinio pergalių džiaugsmo be 
„Švyturio” ar kokio „Kalnapilio” nė įsivaizduoti 

neįmanoma. Jeigu alus taip gausiai lietųsi vien 
pergalių džiaugsmus „aplaistant”... Betgi prie ma
šinų vairo sėdintys jaunuoliai, iš visų spėkų spau- 
džiantys pedalus ir signalus, savo įpročių nekeičia 
ir atlėgus pergalės euforijai. Jie yra tie patys, ku
rie nesusimąstydami dėl pasekmių neblaivūs žūs
ta ir žudo kitus keliuose, tie patys, kuriems „vie
nodai šviečia”, kuriems „dzin” dėl visko, kas da

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Gražina Mareckaitė. Dvi medalio pusės. 
Atminties laikmenos Viktorija Daujote.

3 psl. Jurga Ivanauskaitė. Tauta teka kaip upė.
4 psl. Marija Remienė. Poeto žodyje slypi jo siela.
5 psl. Algimanto Žemaitaičio atsakymai j Marijos

Remienės klausimus.
6 psl. Birutė Sriogytė-Vaitkienė. Maironis dainoje
7 psl. Libertas Klimka. Kunigaikščių Giedraičių

pėdsakais.
8 psl. Liudvikas Pocius. Skulptorius Antanas Žukauskas

naujame kūrybos etape.
Vincentas Uždavinys. Išeivijos kultūros paveldas 

dviejų amžių akiratyje.
Feliksas Kutka. Po M. K. Č. žvaigžde
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Pastabos pačiam sau

Pertekliaus vaikai
Mykolas arkangelas 

Lietuvoje

Jie pradeda nuo pertekliaus dar vaikystėje. Kiekvieno 
tėvelio ar mamytės pasididžiavimą prieš gimines ir kai
mynus kutena žaislų krūva, per kurią nematyti mažylio.

Tuos žaislus jis maigo, lamdo, drasko, kol sulaužo arba nusibos
ta, ir tada juos numeta į kampą. Rūpestingi tėvai atneša naujų 
žaislų.

Vėliau ateina mokyklos metas. Mokyklinė uniforma - šalin, 
nes tai negražu ir nemadinga. Suolo draugė turi tokią gražią suk
nutę, geriausiosios draugės batukai su blizgančiomis sagtelėmis ir 
dar paaukštinti. Berniukams labai svarbu džinsų firma (juo gar
sesnė, tuo geriau) ir jų išvaizda: juo labiau apiplyšę, tuo madingesni. 
Vyresnieji gimnazistai, žiūrėk, jau važinėja automobiliais, o pradinukai 
užsiklykia, reikalaudami mobiliojo ir kompiuterio. Taip į jų smegenines 
tiesiog įauginamas Jo didenybė Daiktas, kurį - jie tai jau gerai žino - su
teikia Jo didenybė Pinigas.

Motinos dienos proga penkiametis anūkėlis atėjęs sveikinti močiutės 
įspraudžia jai į delną dovaną - penkių litų monetą. „Ką nors nusipirksi”, - 
paaiškina. Šito nebuvo prieš dvidešimt ar penkiolika metų. Vadinasi prog- 
resuojam, vejamės Ameriką ir Europą, nes atsilikom beviltiškai. Tik neži
nom, kad tos vertybės, kurios ten buvo svarbios prieš dvidešimt metų, dabar 
jau pasenusios, žmonės atsigosta, jog ne Daiktas yra svarbiausias jų gyve
nimo tikslas. Europoje, o ypač Amerikoje, svarbiau už dolerį tampa 
gailestingumo akcijos, labdaros vajai, meilės artimui institutai. Per mūsų 
Nepriklausomybės kone dvidešimtmetį užaugo nauja - pinigų - karta. Per
tekliaus karta, kuri nemoka džiaugtis mažais dalykais. Ji, kaip tie maži vai
kai, meta dar gerą daiktą (žaislą) laukan ir trokšta naujo, nes senasis nema
dingas. Drabužis, telefonas, televizorius, automobilis, butas ir t.t. tampa ne
mielas, nes nemadingas. Pertekliaus karta nesuvokia, kad daiktai irgi turi 
savo „sielą” ir kalba su mumis tėvų ir protėvių meilės kalba. Pertek
liaus karta tapo kelių siaubūnais, potencialiais žudikais, kurių ne
suvaldo nei liberalūs įstatymai, nei mažus atlyginimus ir pavojingą 
darbą turintys policininkai. Karas Lietuvos keliuose vis dar pra
laimimas, o tauta žudosi tokia „įdomia” susinaikinimo forma.

Pertekliaus karta tvinsta tabako ir „žolės” dūmuose, nes taip pa
prasta už mokyklos kampo surūkyti cigaretę, nuryti ekstazi 
tabletę, o paskui apdujusia galva ir užgesusiom akim spok
soti į klasės rašomąją lentą ir nieko nematyti. Ir negirdėti, ką 

aiškina mokytojai. Ir nieko negalvoti, nebent kaip bus smagu 
diskotekoje arba po jų - sekso pratybose. Iš viso to atsiranda 
dideli reikalavimai valstybei, kad per mažai pinigų stipendi
joms, per didelės įmokos už mokslą, ir jokių reikalavimų sau. 
Atsiranda draugų ir draugių, gyvenančių kartu jau nuo pirmo 
kurso, kuriuos paprasčiau būtų vadinti sugyventiniais.

Sugyventinių karta gimsta iš pertekliaus/pinigų kartos, 
nes pinigas įpareigoja ne meilei ar šeimos pareigai, o kūno 
malonumui ir naujo pinigo gamybai. Kurioje vietoje 
atsiduria sąžinė, moralė, pareiga, atsakomybė? O, tai 
atgyvenę dalykai! Dabar viešpatauja tik teisė. Vaiko teisė 
prieš tėvus, kad jie nedrįstų nei subarti, nei juo labiau 
nubausti. Mokinio teisė prieš mokytoją, ir mokytojas, ją 
pažeidęs, gali prarasti darbą. Vienoje Panevėžio mokykloje 
motina su dviem sūnumis sužalojo direktorių jo paties 
kabinete, subraižė veidą, sudaužė akinius, trenkė jo mobilųjį 
telefoną į sieną, kai šis norėjo iškviesti policiją, apspardė 
duris ir išėjo. Ir ką gi mūsų teisėsaugos sargai, mokyklos 
bendruomenė, žiniasklaida ir visuomenė? Ogi nieko. Šis 
faktas buvo praleistas negirdomis. Kaip kasdienis reiškinys? 
Šis faktas liudija, kad pertekliaus vaikai gali labai smarkiai 
pakeisti ne tik visuomenę, bet ir pagrindines vertybes, kurias 
ta visuomenė kūrė per šimtmečius. Dekalogo moralę gali 
pakeisti Satanos imperijos įstatymų rinkinys...

Manto Paulausko skulptūra Senosios Varėnos bažnyčioje.

ekmadienį, rugsėjo 30 dieną, 
daugelyje Lietuvos bažnyčių 
vyksta Mykolo arkangelo atlai

dai: Kauno Įgulos bažnyčioje, Mari
jampolės katedroje-mažojoje bazili
koje, kur ilsisi palaimintojo Jurgio 
Matulaičio palaikai, abiejų Varėnų 
(senosios ir naujosios) bažnyčiose, 
Širvintose ir Musninkuose, kur 
prie bažnyčios stovi dailininko An
tano Kmieliausko sukurta įspū
dinga skulptūra - Mykolas ark
angelas, nugalintis blogį. Šią 
skulptūrą, Musninkams sutei
kiančią tam tikrą sakralumo au
rą, mecenavo dvi seserys Barei
kaitės - Marija ir Irena, kilusios 
iš Musninkų. Irena - seselė Mar
garita iš Putnamo, Marija Remie
nė - Draugo fondo pirmininkė, 
nenuilstanti Draugo globėja, rė
mėja, įvairių iniciatyvų autorė.

Angelų kunigaikštis Mykolas, 
kaip mes žinome iš Senojo Testa

mento, numalšino pirmąjį maištą, 
kuris kilo Danguje, antgamtinėje tik

rovėje, kada šviesos nešėjas Liucife
rio, pats gražiausias ir Dievo myli
miausias, iš puikybės atsisakė paklusti 

„Tikėjimo mokyme pati pirmoj*iš didžiųjųDievui.
nuodėmių yra puikybė, - sako Šv. Mykolo arkan- 

gelo bažnyčios Senojoje Varėnoje klebonas 
Pranciškus Čivylis. - Ji iškelia žmogų į kvai
lumo aukštumas, sustabdo bet kokį progre

są, nes žmogus ima galvoti, kad jis gra
žiausias, protingiausias ir gali niekinti 

kitus”.

Marius Simaniškis

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Marius Simaniškis. Pertekliaus vaikai.
Mykolas arkangelas Lietuvoje.

2 psl. Aldona Žemaitytė. Scenografijos primadona.
4 psl. Daiva Litvinskaitė, Aurelija Tamošiūnaitė. 

Etniškumas, tautų dialogas ir rasistinė netolerancija.
6 psl. Virginija Paplauskienė. Sugrįžimas j pažadėtąją žemę.
7 psl. Birutė Pūkelevičiūtė. Eilėraščiai.
8 psl. Aldona Žemaitytė. In memoriam Birutė Pūkelevičiūtė.

Angelai sukilo prieš Dievą, 
nes šis labiau už juos pa
milo žmones, žemesnius 
už angelus savo kūrinius. Ange

lų kunigaikštis Mykolas mini
mas pranašo Danieliaus knygo

je ir Šv. Jono apaštalo Apokalip
sėje. Čia jis vaizduojamas kaip 

žmonijos gynėjas Paskutiniame Teis
me, sakydamas: „Viešpatie, nežinok”. 
Tai reiškia - atleisk, dovanok jų kaltes 
ir nuodėmes.

„Kova tarp Mykolo arkangelo ir 
blogio jėgų, arba Piktosios dvasios, tę
siasi. Bet laimi gėris. Neveltui palai
mintasis Jurgis Matulaitis pasirinko 
devizą: blogį nugalėti gerumu”, - mąs
to kun. P Čivylis. O pranašo Danie
liaus knygoje skaitome: „Užvirė Dan
guje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo 
su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo an
gelai, bet jie pralaimėjo ir nebeliko 
jiems vietos danguje. Taip buvo iš
mestas didysis slibinas, senoji gyvatė, 
vadinamas velniu ir šėtonu, kuris su
vedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo iš
mestas žemėn ir kartu su juo buvo iš-

I---- mesti visi jo angelai.” □
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Pastabos pačiam sau

Konstitucija ir tolerancija

S
palio 25 d. minėsime penkioliktąjį Lietuvos Konstitucijos gimtadie
nį. Ta proga Teisingumo ministerija ir Lietuvos žurnalistų sąjunga 
visose savivaldybėse surengė pirmąjį Konstitucijos egzaminą. Buvo 

nutarta patikrinti, kaip mūsų valstybės piliečiai supranta Konstituciją, ką 
jie išmano apie savo teises ir laisves. Egzaminas buvo paskelbtas prieš du 
mėnesius, į jį kvietė garbūs visoje Lietuvoje žmonės, jo oficialusis globėjas 
buvo prezidentas Valdas Adamkus. Ir kas iš to išėjo?

Buvo gražus „bobų vasaros” šeštadienis, daugelyje rajonų vyko 
grybų, derliaus šventės, kitokie kultūriniai renginiai. Tai nesutrukdė 
žmonėms ateiti į savivaldybių sales ir laikyti egzaminą. Kaip teigia lai
kiusieji, jie gavo gana lengvą testą. Iš teisininkų sudarytos rezultatų ver
tinimo komisijos savivaldybėse vienur sulaukė daugiau, kitur mažiau 
žmonių, panorusių patikrinti savo žinias apie pagrindinį valstybės Įstaty
mą. Atėjo ir jaunų, ir senyvų piliečių, tik mažai buvo politikų, kurie, anot 
Konstitucijos, turi tarnauti žmonėms. Gausiausiai į egzaminą susirinko 
Druskininkų ir didžiųjų miestų gyventojai, bet jiems nenusileido ir tokie 
miesteliai, kaip Kazlų Rūda, kuri neseniai tapo savivaldybės centru. Eg
zaminatoriai nesulaukė nė vieno žmogaus tik vienoje - Vilniaus rajono - 
savivaldybėje. Čia pilietinę iniciatyvą ignoravo ir rajono politikai, ir gy

ventojai. Tai labai liūdnas simptomas, o ypač prisiminus 1990 metų kovo 
vienuoliktąją. Už Lietuvos Nepriklausomybės aktą tos dienos vėlų vakarą 
balsavo visi Aukščiausiosios Tarybos deputatai/ Steigiamojo Seimo nariai: 
ir komunistai, ir rezistentai. Nebalsavo tik šeši lenkų tautybės atstovai.

Tąsyk pro pirštus buvo pasižiūrėta į šį nemalonų Lietuvai faktą, 
nes Lietuva nuo amžių garsėja kaip tolerantiškas kraštas. Ir Vilnius juk 
laikomas daugiatautės kultūros pavyzdiniu miestu. Bet į mūsų toleranciją 
buvo atsakyta smūgiu - pareikalauta Vilniaus krašto lenkiškosios au
tonomijos. Nepavykus tokiai avantiūrai, vėliau vis dėlto išsireikalauta 
kuo daugiau lenkiškų mokyklų Vilniaus krašte (kad tik lietuviškų būtų 
kuo mažiau), paskui įstatymu įtvirtintas lenkiškų pavardžių rašymas ori
ginalo kalba, nors kitos tautybės apie tokį akibrokštą nedrįsta svajoti, o 
Lenkijos lietuviai ir sapnuoti apie tokius dalykus, kaip lietuvių teisės Len
kijoje, nesapnuoja. Dar vėliau imta kalbėti apie abipusę Lenkijos ir Lietu
vos partnerystę: naftos gamyboje, atominės elektrinės statyboje ir kituose 
strateginiuose objektuose. Lenkija yra mūsų strateginis partneris, - skel
bia Lietuvos politikai. O daugiau kaip pusė Lenkijos gyventojų šiandien 
mano, kad Vilnius ir Lvovas turi priklausyti Lenkijai. Esą tik tada būtų 
atstatytas istorinis teisingumas. Tikrai įdomus mūsų Konstitucijos ir mū
sų tolerancijos santykis, patikrintas istorijos skersvėjuose. Tik kodėl žmo
nės pašnabždom kalba, kad rusiškoji okupacija buvo švelnesnė už len
kiškąją? Apie tai kalbama pašnabždom, - juk mes esam labai tolerantiš
ki.

Janas Bulhakas. Pokrovo skersgatvis. 1912. (Dabar Literatų gatvė).
Nuotrauka iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių

Laiškai iš nesugrąžinamos 
praeities

Marius Simaniškis

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Marius Simaniškis. Konstitucija ir tolerancija.
Laiškai iš nesugrąžinamos praeities.

2 psl. Ingrida Korsakaitė. Ratelio ritmu.

3 psl. Perpetua Dumšienė. Jono Kuprio fotografijos Kaune.

4 psl. Birutė Jonuškaitė. Kregždėlaiškis.
5 psl. Aldona Žemaitytė. Tos... stiprios, laukinės prigimties moterys.

6 psl. Leonas Peleckis-Kaktavičius. Niekada - po vienu stogu.

8 psl. Romualdas Kriaučiūnas. Didžiuotis pasipriešinimu.

T
ie laiškai iš Jano Bulhako fotografijų parodos, nuo rugsėjo 27 d. veikiančios Vil
niaus paveikslų galerijoje. J. Bulhakas - žymiausias XX a. pirmosios pusės Vil
niaus fotometraštininkas ir fotomenininkas, mokėjęs savo nuotraukose organiškai 
sujungti miesto architektūrą ir aplinkinę gamtą. Dailininko Ferdinando Ruščico paska

tintas, apie 1911 metus jis pradėjo fotografuoti Vilnių. Ir... J. Bulhako žodžiais tariant, 
Vilniuje paliko savo širdį visiems laikams. Be to, Vilniaus universiteto Dailės fakultete 
jis įkūrė meninės fotografijos katedrą ir jai vadovavo. Buvo fotomeno tyrinėtojas ir pro
paguotojas.

Vilniaus barokas ir klasicizmas - „dinamiškos, besiraizgančios lyg ugnies liežuviais 
virpančios, plevenančios pastatų formos ir detalės įkūnija nesustabdomą laiko tėkmę, 
apšvietimo efemeriškumą" (Vidas Poškus, 7 meno dienos). Vilnius - jo panoramos, 
gatvės, skersgatviai, bažnyčios -Jano Bulhako fotografijose skendi lyg rūke arba sapne, 
panirę j mums nerealią tikrovę, j nesugrąžinamą praeitį. Lyg skaitytum laiškus, kadaise 
rašytus tau brangaus, Vilnių, kaip ir tu, įsimylėjusio žmogaus, nusinešusio daug senojo 
miesto paslapčių į ten, iš kur niekas nesugrįžta. Prisimeni Maironį, jo skausmingą at
sidusimą: ....kad išgirsčiau nors vieną, bet gyvą žodelį iš senųjų laikų*. O
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Ar grožis išgelbės 
pasaulį?

A
š, kaip ir kiekvienas politinės ir ekonominės krizės į kam
pą įvarytas menininkas, negaliu atsisakyti turbūt donki
chotiškos minties - grožis, t.y. menas, gali (iš)gelbėti žmo
gų ir jo pasaulį. Negaliu nemanyti, kad menas sergsti ir asmens, 

ir tautos, ir valstybės tapatybę. Kad jis sergsti savo gimtąjį lizdą 
ir žvaigždėtąjį, anot filosofo I. Kanto, dangų, arba moralinius im
peratyvus virš jo.

Rašau tai esamuoju laiku, ir jau vien dėl to šis mano sakinys 
turi skambėti kaip klausimas. Iš tikrųjų tiktai būtasis laikas 
reikštų vienareikšmišką atsakymą: taip, sergėjo. Dorovinės ver
tybės tikrai buvo mūsų meno pagrindas. Kad tuo patikėtume, 
nereikia gręžtis į labai senus laikus. Menas ir dorovė buvo (bū
davo) vienovė net visai neseniai.

Kai sovietmety Dekalogą buvo bandoma pakeisti komuniz
mo statytojo moraliniu kodeksu, Donelaitis su savo Metais, 
Daukantas su savo Būdu Valančius su savo Palangos Juze, Ba
ranauskas su savo Anykščių šileliu. Žemaitė su savo Marčia, 
Biliūnas su savo Kliudžiau, Vaičiulaitis su savo Valentina, Čiur
lionis su savo simfonijomis ir tapyba ir daug kitų meno žmonių 
savo kūryba beldėsi į mūsų širdis ir neleido joms sustoti varinė- 
jant po tautos kūną dorovės kraują. Juo buvo gimtoji kalba, tėvų 
ir protėvių tikėjimas, papročiai ir etiškas elgesys. Vadinasi, me
nas galėjo būti dora kūryba.

Dar neturėjome mūsų nepriklausomos valstybės atkūrimo 
Akto, tačiau jos vaizdinius savo kūriniuose mums siūlė įžiūrėti 
istorinių romanų autorius Petras Dirgėla, tapytojas Valentinas 
Antanavičius, teatro režisierius Jonas Jurašas, kompozitorius 
Feliksas Bajoras... Vadinasi, menas buvo dora politika.

Dar neturėjome lito, dar tebepirkome viską už rublius ar 
„žvėrelius”, kai poetas Marcelijus Martinaitis viešai konstatavo: 
lietuviai, mes turime tvirčiausią pasaulyje valiutą, - tautinį me
ną. Vadinasi, menas buvo labai doru ekonomika, daug saugesnė 
negu ta, kurią jau tada Lietuvai siūlė „Sekundės” ar panašūs 
bankai.

Šiandien, deja, negalėčiau sakyti, kad lietuvių menas ir lie

tuvių tauta (Lietuvos menas ir Lietuvos valstybė) yra vienis. 
Kad gėris ir grožis gelbsti vienas kitą arba kad etinė ir estetinė 
laikysenos palaiko viena kitą...

Vytautas Martinkus

NEBIJOK

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Vytautas Martinkus. Ar grožis išgelbės pasaulį?
Jurga Šeduikytė. Nebijok.

2 psl. Aušra Narvydaitė. Jurga Šeduikytė: poezijos ir muzikos sintezė.

3 psl. Pranas Visvydas. Plūsta mintys, rašosi eilės.
4 psl. Vida Mažrimienė. Tekstilė kaip visas pasaulis.
6 psl. Sivija Vėlavičienė. Tomas Venclova įdomus ir Lietuvai, ir pasauliui.
7 psl. Libertas Klimka. Mėnulio įtaka žmogaus likimui.
8 psl. Danutė Bindokienė. Dviguba šventė Čiurlionio galerijoje.

Vėl basa kilimu žolės, o gal slystu nuo kopos jūron...
Su audra vėjas susitaikė, gimsta šiluma iš lėto... 
Nesvarbu, kad naktį dar šąla, tau gražu ledinė žemė... 
Su aušra paukščiai bunda, mes užmiegam.

Mes su tavim turim naktį drąsos,
Įsiklausyt į kalbą tamsos,
Lipt stogais ir žiūrėt žemyn, kas brangu nebijot apkabint.

Dienoje daug ilgų savaičių, kol užmiega saulė...
Tekina bėgu link tavęs, nebėr sapne apgaulės...
Akyse ilgesio mėnuliai nuo kurių vanduo liepsnoja... 
Gal gerai, kad dar nebuvom susitikę.

Mes su tavim turim naktį drąsos, 
įsiklausyti į kalbą tamsos,
Lipt stogais ir žiūrėt žemyn, kas brangu nebijot apkabint.

Jurga Šeduikytė

Tai populiariausia Jurgos daina iš pirmojo albumo „Aukso pieva". 
Kuo ji užbūrė klausytojus? Nebanalumu. Išskirtiniu siekiu jungti 
poeziją, filosofiją ir muziką. Drąsa gyventi taip, kaip norisi, o ne 
taip, kaip primeta kiti: mada, prodiuseriai, kritikai ir t.t.
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Lietuvos vizija
P

adovanok Lietuvai savo viziją!” - šiais žodžiais jau 
nebe pirmą mėnesį kreipiasi j savo skaitytojus sa
vaitraštis Atgimimas, kviesdamas ir ragindamas da
lyvauti vizijų konkurse, žadėdamas geriausios vizijos autoriui 

premiją, klausdamas, kokią ateities Lietuvą norėtume matyti. 
Vizijų pasiūla, matyt, nedidelė, nes televizijos konkurso rekla
moje — kvietime sufleruojami keli galimi variantai: Lietuva - že
mės ūkio kraštas, naujų technologijų šalis, turizmo Meka, kari
nio potencialo valstybė... O gal dar ką nors galėtumėte išmąstyti? 
Iš ko laukti atradimų ir pasiūlymų? Iš politikų, iš ekonomistų, 
iš žurnalistų, iš meno žmonių?

Visą savo sąmoningą gyvenimą ir aš turėjau savąją Lietuvos 
viziją - neaiškią, aprasojusią, miglos patalais apsigaubusią, aprū
dijusią kaip archeologinio kardo ašmenys, kaip sidabrinė sagė iš 
milžinkapio. Auštant nepriklausomybės aušrai Lietuvos kontū
rai darėsi vis ryškesni, ji nėrėsi iš miglų, kėlėsi iš pilkapių, artėjo 
prie mūsų, o mes prie jos. Daugeliui ji buvo nutvieksta nežemiš
kos šviesos, kančias iškentėjusios, todėl išmintingos naujai atgi
musios tautos idealus paveikslas. Tik reikėjo kibti j darbą ir vi
siems, absoliučiai visiems (juk mūsų taip nedaug) atlikti savo 
darbą su meile, su įkvėpimu, besidžiaugiant paties Dangaus pa
dovanotu šansu, visų mūsų kuriamu šedevru - laisva Lietuva.

A
r galėjo XX a. pabaigoje kuriamai valstybei tikti rugsėjį 
mus palikusios rašytojos Birutės Pūkelevičiūtės žodžiai 
apie „aną” Lietuvą? Ji rašė: ,,Ir toks tada buvo visas kraš
tas. Lyg jaunas žemdirbys ankstyvą rytmetį: nusiprausęs šaltu 

vandeniu, atsiraitojęs pašukinių marškinių rankoves, pasispjau
dęs abu pūslėtus delnus ir nuo slenksčio apžvelgęs visą Dievo die
ną. Pasirengęs versti kelmus, grūsti akmenis, žiesti plytas, kasti 
pamatus”. Kur jau čia - pūslėti delnai, pašukiniai marškiniai 
kompiuterių ir gyvybės klonavimo epochoje. O vis dėlto... Iš trijų 
(gal vis dėlto keturių?) milijonų žmonių doro darbo, iš šviesių 
galvų, iš skaidrių minčių, iš entuziazmo, iš meilės, po septynio
likos metų jau būtų aiškiai matomi tikrieji valstybės kontūrai - 
kaip paaugusio vaiko, kaip vešinčio augalo, kaip kylančio archi
tektūros šedevro.

Leonardas Gutauskas. „Šviesos šaltinis”. 2006 m.

Evangeliška šviesa
Valstybė turi būti organiška (ne mano mintis). Racionalus 

vizijų kūrimas vargu ar bepadės, kai jau pražudyta begalės paties 
Dievo dovanotų galimybių, kai savo rankomis sunaikinta šviesa 
ir tiesa... Ir vis dėlto turiu dar vilties kibirkštėlę - gal tą viziją pa
siūlys ne koks išminčius, ne mokslininkas, ne politikas, ne skep
sio ir kartėlio pagraužtas menininkas, o mažas, visai mažutėlis 
vaikelis, nupiešęs visai nematytą Tėvynės paveikslą.

Gražina Mareckaitė

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Gražina Mareckaitė. Lietuvos vizija.
Evangeliška šviesa.

2 psl. Leonardas Gutauskas. Eilėraščio rankos lyg šakos obels....
3 psl. Gerda Gudjurgienė. Muzikos lobiai neblėstančio entuziazmo fone.
4 psl. Vincentas Uždavinys. Vilniaus lietuvybės riteris.
5 psl. Dalia Tarailienė. Enciklopedijos liga ir jos ligonis.
7 psl. Aldona Vasiliauskienė. Barbora Žagarietė šventumo kelyje.

8 psl. G. V Dailės atgimimo šimtmetis.

v

Si šviesa gaubia dažną tapytojo, miniatiūrų meistro, poeto ir prozi
ninko Leonardo Gutausko kūrinį. Jis tikras Renesanso tipo žmogus 
savo užmojais ir darbų apimtimi, ir tikras viduramžių asketas, tau
piomis meno priemonėmis išreiškiantis pagrindines tikėjimo tiesas. 

Krikščioniškas motyvas ne iš karto atsirado menininko vidiniuose regė
jimuose ir pasąmonės srautuose, o brendo pamažu per žmogiškąjį ir die
viškąjį pažinimą.

Jau praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje Leonardo pa
veiksluose ima atsiverti minimalizuoto, skaidraus kaip ledas Rojaus „so
das” ir tyras mįslingų angelų-simbolių baltumas. 0 jo literatūroje į pir
mą planą iškyla apmąstymai apie žmogaus gyvenimą, mirtį ir mums ne
pažįstamus Dievo planus. Leonardas Gutauskas nuėjo ilgą ir prasmingą 
pažinimo kelią.

Evangeliška šviesa nuskaistina ir šį paveikslą, pavadintą „Švie
sos šaltiniu”. Jame - pagrindiniai krikščioniškosios kančios simboliai, už 
kurių slypi tas, kurio vardu pasaulis pakyla į Meilės sferą, kad pajustų 
išretintą kaip kalnų oras anapusinio pasaulio dvelksmą.

Al
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Mirusius apverkiu
Šaukiu aš jus visus iš kapinynų, 
Iš pakelės duobių ir griovių. 
Iš molio, dumblo ir smėlynų 
Ir iš visų mirties šventovių.

Gūdžiai skamba šios Vinco Mykolaičio-Putino eilutės lap
kričio sambrėškyje. Tai „Vivos plango, mortuos voco”, ku
rį pokario studentija ir inteligentai persirašinėjo ir skaitė 
slapčiomis. Jos nukrečia šiurpu ir atrodo lyg vakar būtų parašy

tos. Tuskulėnų kolumbariumas, einant pro šį memorialą Vilniu
je, irgi nukrečia šalčiu ne vien todėl, kad jis prižiūrimas tik prie
šokiais, kai aplink pasišluojama kokių nors švenčių ar minėjimų 
proga. Šiokiadieniais priėjo betoninių sienų renkasi valkatos gir
tuokliai, geria ir daužo tuščius butelius į metalinius tvoros stry
pus. O aplinkui išauga šiukšlių kalnai...

Tuskulėnai - mirties zona Vilniuje. Buvusio XIX a. dvaro 
jaukumą mirties šalčiu užklojo XX a. bolševikinių barbarų pikta
darybės: Tuskulėnuose MGB budeliai nužudė daugiau kaip 760 
žmonių ir slapta užkasė buvusio dvarelio teritorijoje. Tarp nužu
dytųjų - vyskupas Vincentas Borisevičius, Lietuvos partizanų va
dai Jonas Semaška ir Leonas Taunys. 2004 m. lapkričio 2 dieną 
717 rastų egzekucijos aukų palaikai buvo palaidoti kolumbariu- 
me, kurį suprojektavo architekto V Čekanausko grupė. Pager
biant Tuskulėnų aukų atminimą įrengta ekspozicija Genocido 
aukų muziejuje, buvusioje šaudymo kameroje. Iki 2008 m. įsipa
reigota greta kolumbariumo, buvusio dvaro pastatuose, įrengti 
edukacinį-informacinį centrą, ekspozicijas, skirtas Tuskulėnų 
aukoms, kapaviečių tyrimams ir Tuskulėnų dvaro istorijai.

Kažin ar bus įvykdyti šie pažadai, turint galvoje, kad dėl Lu
kiškių aikštės, prieš kurią stūkso niūrūs buvusieji KGB rūmai, 
paskirties tebevyksta ginčai, nes visuomenė neturi aiškios nuo
monės, o politikai tvirtos valios pasakyti; gana, statykime čia pa
minklą Lietuvos laisvės kovotojams, partizanams.

Vėlinės yra gera proga prisiminti tuos pažadus, deja, juos 
greit užmirštant. Užtat gyvieji vis labiau įsisuka į gėlių pirkimo, 
kapų puošimo, žvakelių deginimo lenktynes: kas gražiau, turtin
giau, prašmatniau sutvarkys Vėlinių šventėms savo artimųjų ka
pus. Per Visus Šventus automobilių virtinės gena viena kitą per 
visą Lietuvą, kad būrelis žmonių valandėlę pastovėtų prie arti
mųjų kapo. Iki kitų Vėlinių.

Tik žuvusiųjų už laisvę memorialai dunkso nebylūs, tapę ofi
cialios pagarbos oficialiu simboliu. Gyvuosius apverkiu, miru
siuosius šaukiu... Tai Poeto žodžiai ataidi pro ūkanotas lapkričio 
miglas, primindami vieną girdėtą epizodą. Mirė sena, niekieno 
neglobojama moteriškė. Niekas jos neprisiminė, nepalydėjo į pas
kutinę žemiškąją kelionę. Tik viena kilniaširdė ponia nunešė bal
tųjų lelijų glėbį ir padėjo ant jos karsto. Tai buvo tikriausiai pir
mosios ir paskutinės tai moteriškei padovanotos gėlės.

Aldona Žemaitytė

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Aldona Žemaitytė. Mirusius apverkiu.
Edvardas Laugalys

2 psl. Algimantas Zolubas. Ėjęs mokslus pas Poną Dievą
3 psl. Benas Urbutis. Juozo Keliuočio legenda.
4 psl. Ieva Šadzevičienė. Lietuvos laikas.
5 psl. Julija Mušinskienė. Čiurlionio galerija Čikagoje.
6 psl. Vytautas Visockas. Garsusis daktaras iš Ožkabalių.
7 psl. Dalia Tarailienė. Enciklopedijos liga ir jos ligonis.
8 psl. Ieva Matonienė. Dalelė tavo širdies.

Ipolito Užkurnio skulptūros Edvardas Laugalys fragmentas. Šalia - našlė Daina Laugalienė. 
Nuotrauka Aldonos Žemaitytės

Edvardas Laugalys - Vorkutos sukilimo vienas iš 
iniciatorių ir vadovų, Gulage prasikankinęs keliolika 
metų. Sulaukęs Atgimimo visa širdimi atsidavė 

atgimusios Lietuvos kūrybai. Gyvendamas provincijoje, 
Marcinkonyse, jis mintimis, savo raštais ir visu gyvenimu 
tarnavo valstybei. Jo nuopelnai kaip Sąjūdžio kariui, 
pakilusiam ginti Tėvynę ne tik nuo praeities šmėklų, bet ir 
nuo naujųjų biurokratų, pradėjusių darkyti Tėvynės 
besikeičiantį veidą, yra (ir nebus) įvertinti. Atvirkščiai: jis 
ėmė darytis neparankus tiems, kurie naujoje Lietuvoje matė 
tik savo karjerą. Edvardas ir krito kaip karys mūšio lauke: 
rašydamas straipsnį Valstiečių laikraščiui. Jį priglaudė 
smėlėta Dzūkijos žemė. Ant kapo lyg ašaros nuolat krinta 
pušų spygliai ir beržų lapeliai. Šeima išleido jo ir brolio 
Vytauto straipsnių rinktinę. O liaudies menininkas Ipolitas 
Užkurnys iš ąžuolo išdrožė ant jo kapo angelą, savo veidu 
nuostabiai panašų į Edvardą. Daina Laugalienė, patyrusi 
daug nuoskaudų iš naujų-senų biurokratų, kasdien užklysta į 
kapines, kuriose viešpatauja tyli ramuma.
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Karas prieš vaikus

J
is Lietuvoje vyksta dviem-trim frontais. Pirmiausia, prieš savo 
vaikus, pradedant kūdikiais, kariauja patys tėvai. Tiksliau - 
asocialios, kaip dabar įprasta sakyti, problemiškos šeimos, o 
ypač vadinamieji sugyventiniai. Kone kasdien televizija praneša apie 

smurto protrūkius šeimose, kai nukenčia vaikai, o labiausiai kūdi
kiai. Jie atsiduria ligoninėse - sumušti, sukrėstais smegenimis, nes 
girtas tėvas ar patėvis sumuša ne tik jų motinas, bet ir tuos bejėgius, 
negalinčius apsiginti padarėlius. Ir pačios motinos, pragėrusios 
moralę, protą ir sąžinę, likimo valiai palieka savo mažamečius vai
kus, o vėliau jau ir mokyklinius paauglius - alkanus, užrakintus na
muose, neprižiūrimus gatvėse. Tokių šeimų sąskaita nuolat būna 
perpildyti kūdikių ir vaikų globos namai, kuriems vargiai gali pagel- . 
bėti populiarūs televizijos serialai - „Išsipildymo” akcijos.

Antras frontas prieš vaikus „atidaromas” mokykloje, kur moki
nių tarpusavio santykiuose vis dažnėja patyčių ir net fizinių susido
rojimų: stipresnieji skriaudžia silpnesnius. Tyčiojamasi iš fizinių 
negalių, iš psichologinių problemų, iš silpnųjų ir droviųjų nemokė
jimo apsiginti. Tyčiojamasi kolektyviai, kai keletas užpuola vieną. Į 
šį „karą” įsitraukia vis daugiau mergaičių, ypač paauglių. Pasirodo, 
jos būna dar agresyvesnės už berniukus. Net internete su pasimėga
vimu platinami vaizdai, kaip įnirtusios paauglės spardo savo draugę. 
Ką apie tai mąsto jų mokytojai? Jie gūžčioja pečiais ir sako, kad šių 
dienų vaikai yra hiperaktyvūs, agresyvesni, tad ką jau čia padarysi. 
O bausti esą negalima. Mokytojui net pirštu tokių vaikų nevalia pa
liesti: bus pažeistos vaiko teisės ir, pasiskundus nubausto vaiko tė
vams, tokiam mokytojui gali tekti atsisveikinti su mokykla, prarasti 
darbo vietą... Tik puse lūpų dabar jau pradedama kalbėti, kad vaikas 
turi (jis apie tai gerai informuotas) daug savo teisių, bet nežino (ir 
neturi) savo pareigų.

Trečias frontas - pats absurdiškiausias - visai neseniai atsidarė 
Lietuvoje, kai prieš mažametį kūdikį ėmė kariauti Lietuvos valstybė. 
Visuomenę, neabejingus tam, kas vyksta valstybėje žmones, sukrėtė 
išskirtinė istorija: dviejų su puse metų mergytę Luisą Lietuvos teis
mai su Lietuvos vaiko teisių apsaugos tarnybos pagalba atėmė iš mo
tinos ir leido išsiųsti į Vokietiją pas buvusiai žmonai kerštaujantį tė
vą. Esą mergytė, gimusi Vokietijoje, t.y. Vokietijos pilietė (nei mačiu
si tėvo, nei mokanti nors žodį vokiškai), privalo būti atiduota tėvui. 
Mergytę ir jos motiną ėmė ginti visuomenė. Peticiją „Už Luisą” pa
sirašė dešimtys tūkstančių žmonių. Peticįja atsidūrė Seime, pas Pre
zidentą. Luisos istoriją per visą Lietuvą pagarsino spauda ir televi
zija. Atsirado vilties, kad dukra nebus atskirta nuo motinos, kai 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, vadovaudamasis vaiko intere
sais, sustabdė Apeliacinio teismo nutartį išsiųsti Luisą iš Lietuvos. 
Bet kaip elgėsi šioje istorijoje Vaiko teisių apsaugos kontrolierė? Ji 
rado atpirkimo ožį Vaiko teisių apsaugos tarnyboje jau po to, kai bū
tent jos pareiga buvo apginti vaiką. Taigi kariauti prieš vaikus pra
dėjo net tie, kurie privalo juos ginti. Tad tokios tokelės...

Marius Simaniškis

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Marius Simaniškis. Karas prieš vaikus.
Vaikai piešia gėrį.

2 psl. Taip, prestižas mums rūpi.
Aldona Žemaitytė kalbina Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos 
vyriausiąjį redaktorių Valentiną Sventicką.

4 psl. Sės. Ona Mikailaitė. Žodžio skrydis gyvenimo erdvėse.
6 psl. Vytautas Volertas. Atkaklaus kultūros žygeivio šimtmetis.
7 psl. Perpetua Dumšienė. Istorinis klubas „Prūsą”.
8 psl. Marius Simaniškis. Vėlinių žvakės.

Mindaugas Nefas. Misija Sibiras - pilietiškumo ugdymas.

Vaikai piešia gėrį
Čia matote Liškiavos pagrindinės mokyklos, įsikūrusios nuo

šaliame, bet reto gražumo Dzūkijos kaime, Vilkiautinyje, moks

leivių kūrybos fragmentą. Visa mokyklos bibliotekos-skaityklos 

siena spalvinga pastele išpiešta populiarios pasakos „Vilkas ir 

Raudonkepuraitė” motyvais. Uoksas berže, iš kurio miškų darbininkas 

genys stebi aplinkinį pasaulį, pasitarnavo „metrika” tos spalvingos 

freskos autoriams. Geriau įsižiūrėjus, po genio kojomis išpieštoje 

lentelėje galima perskaityti piešėjų vardus. Freska — tai moksleivių 

dovana mokyklai, kuri ilgai su dėkingumu minės savo auklėtinius.

Prie sienos, kurioje susitinka Vilkas ir Raudonkepuraitė, kur 

skraido paukščiai ir bitės, žydi pasakiškos gėlės, po lapu puotauja 

ežiai, įrengta kompiuterių klasė. Skaitykla jauki, šviesi ir kupina kū

rybinės dvasios. Ir visa Liškiavos pagrindinė mokykla, kurioje mokosi 

apie 100 aplinkinių kaimų vaikų ir dirba apie 20 mokytojų, yra pa

vyzdys, kad jokios kalbos apie švietimo reformas, žadančias neaiškią 

ateitį pedagogams, neišmuša iš vėžių tų, kurie mokykloje skatina 

bendravimo džiaugsmą, ugdo kūrybinį polėkį ir duoda pirmąsias ge

rumo pamokas.
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Apie naująją emigraciją
v

Š
iandien emigracija yra vienas iš dramatiškiausių tautos išban
dymų, prilygstančių tik didžiausių karų aukoms: per pastaruo
sius keliolika metų mes gyventojų praradome jau daug daugiau 
negu per Antrąjį pasaulinį karą. Bet karo aukos labai akivaizdžios, jų 

žūties negali nepripažinti, jos nesunkiai indentifikuojamos ir žmones 
labiau jaudina. O emigrantai - nukirsta tautos šaka, dar gyva, bet neiš
vengiamai pasmerkta mirčiai, lyg tie romėnų vergai, savotiški gyvi už
muštieji - jie yra ir kartu jų nėra, vienas kitas sugrįžta, bet galima ga
rantuoti, kad visi nesugrįš niekada. Ir kur ten visi! Pagal Europos stan
dartus į savo šalis sugrįžta tik apie 15 proc. emigrantų. O ką kalbėti 
apie Lietuvą, kurios gyventojai, pasak net gana apdairiai subalansuo
tos A. Maceinos teorijos, atitrūkę nuo gimtosios žemės, greitai nutau
tėją.

Kiek sugrįžo mūsų politinių emigrantų, net didelių patriotų? O 
ypač jų vaikų, vaikaičių? Net didelė dalis Sibiro tremtinių nesugrįžta, 
o ką kalbėti apie savo noru išvykstančius jaunus, sveikus, bet silpnokai 
į savo kultūrą įaugusius žmones, įsikuriančius turtingiausiose pasau
lio šalyse. Juk jie jau yra tarybinių žmonių palikuonys, žodžiu, šiek 
tiek mankurtai. Jaunoji karta nė nežino šio žodžio, kuris mūsų jaunys
tėje tiek daug reiškė. Trumpai tariant, tai - naujųjų laikų vergai, žmo
nės, iš kurių išplėšta istorinė atmintis. Tik anais manipuliavo valdžia, 
dabartiniais - pinigai; anie paklusdavo bijodami, šitie - parsiduodami. 
Panašu, kad naujieji emigrantai jau pirmoje kartoje baigia išbarstyti 
tuos kuklius sentimentus savo kraštui.

Apie emigraciją iš esmės šiandien pas mus tiesiog nekalbama. 
Apie rimtus pavojus kalbėti sutartinai uždrausta. Gal teisingiau būtų 
sakyti - užsidrausta. „Tai žmonėms bus neįdomu”, - toks įprastas ži
niasklaidos paaiškinimas. Bet esama ir „rimtesnių” motyvų: vieni šią 
temą praleidžia pro ausis tiesiog iš „patriotizmo”, o kartais net supyks
ta („negali būti, kad Lietuvoj būtų taip blogai”), kiti tai daro iš abejin
gumo, kuris Lietuvoje dažniau vadinamas tolerancija ir liberalizmu 
(„žmogus yra laisvas, ir tegul kiekvienas sprendžia už save”), treti iš 
bailaus optimizmo, ketvirti iš bejėgiškumo, penkti iš egoizmo („o man 
Lietuvoj visai gerai”), šešti iš lėkšto hedonizmo („tegu seniai mėgau
jasi praradimais, mes norime gyventi linksmai”), septinti - iš konfor
mistinio kosmopolitizmo („nacionalinių valstybių laikai praėjo; susi
taikykime su mintimi, kad lietuviai gyvens visame pasaulyje”).

Labiausiai slogus tas sutarimas ir dominuojanti ideologija, kurią 
priskyriau septintąjai grupei, pavadintai kosmopolitizmu. Dabar ji be
ne dažniau vadinama globalizmu. Imi galvoti, ar ne jos jėga (pirmiau
sia pinigai)ir lemia, kad visi sutartinai tyli. Ar šis galingas svarbiausių 
dalykų nutylėjimas neprimena totalitariniams laikams būdingos protų 
blokados? Ji dabar tikrai triumfuoja per vienų bailų optimizmą, kitų 
cinišką abejingumą, trečių vaikišką naivumą, ketvirtų agresyvų sava
naudiškumą. Tik ji mums neatsako ir niekada neatsakys, kiek tvers tie 
trys milijonai, pasklidę tarp šešių ar septynių milijardų po visą pasaulį 
(vieną ar dvi kartas?), ir kas domėsis ta negyva kultūra, kurią per 
šimtmečius akumuliavo mūsų miestai ir kaimai. Kokie tai niekniekiai 
palyginti su „didžiuoju susiliejimu”, kurio net tarybiniai internaciona
listai kartais imdavo drovėtis. Tik tada buvo suliejimas prievarta, o da
bar - savo „laisva valia” , t. y. už pinigus. Ypač kai užsimerkdamos taip 
uoliai talkina tiek daug partijų...

Krescencijus Stoškus

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Krescencijus Stoškus. Apie naująją emigraciją.
2 psl. Donaldas Kajokas. Tarpinė būsena, arba grožio strėlės greitis.
3 psl. Donaldas Kajokas. Eilėraščiai.
4 psl. Giedrė Stankūnienė. Strolių šeima: tėvas ir trys jo sūnūs.
6 psl. Margarita Lužytė. Šviesi rauda bunkerio tamsoje.
7 psl. Romualdas Kriaučiūnas. Tautinio ir krikščioniško idealizmo paieškos.
8 psl. Faustas Strolia. Jūratės Landsbergytės koncertą pasitinkant

Alė Rūta. Lemberty šeimos gerumo vaisiai.

Redaguoja Aldona Žemaitytė aldaze@gmail.com

Lapkričio soduose dar supasi paskutinieji 
suvytę obuoliai. Lapkričio vandenys šalti 
kaip Baltija prieš artėjančią audrą. Tiktai 

miško ežerų užutekiuose viešpatauja tyla, 
taika ir ramybė. Gamta ir jos gyventojai 

jau ruošiasi žiemai - tuoj žemę sukaustys 
gruodas, užklos balta sniego marška, 

paslėpdama visa, kas žmonėms, žvėrims ir 
paukščiams primena vasaros džiaugsmą. 
Bet nukritę lapai jau svajoja apie būsimą 

pavasarinių pumpurų svaigulį.

Gintaro Jaronio nuotrauka

mailto:aldaze@gmail.com
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Kai nuskursta dvasia
K

ai nuskursta dvasia, tada prasideda didžiosios nelaimės ke
liuose, namuose, bankuose, pakelės smuklėse, net medicinos įs
taigose. Labiausiai į akis krinta vadinamasis karas keliuose, 
kada kasdieninė statistika skelbia, kaip taikos sąlygomis žūsta dau

giau žmonių negu karo metu. Tą terminą karas keliuose sugalvojo 
šmaikštuoliai žurnalistai, kaip dažnai - prašaudami pro šalį. Kai vyks
ta karas, dvi pusės kariauja viena prieš kitą. O kas kariauja šiuo atve
ju? Čia vyksta ne karas, o žudynės, nes kasdieninėse avarijose žudomi, 
sužalojami vaikai, moterys, seneliai - vairuotojai ir pėstieji. Ir juos žu
do girti, įžūlūs, jauni kelio banditai. Per stiprus žodis? O kaip kitaip 
pavadinsi jauną, vos dvidešimtį metų perkopusį policininką iš Skuodo, 
kuris aną dieną šalikelėje mirtinai sutraiškė tris mažamečius vaikus. 
Nusiuntė myriop tris sielas, tris būsimus Lietuvos šviesius kūrėjus ir 
niekšiškai pabėgo iš nusikaltimo vietos. Pabėgo, nes buvo girtas, bet 
dabar bus sunku tą įrodyti, nes jo tėveliai rajone galingi: motina gy
dytoja ir rajono savivaldybės tarybos narė, tėvas - tos pačios savival
dybės administracijos direktorius, taigi mero dešinioji ranka. Per sep
tyniolika valandų nusikaltėlis, žudikas, spėjo išsiblaivyti arba buvo iš
blaivintas. Ir neįrodysi, kad buvo girtas, nors automobilyje ir rasti bu
teliai su alkoholiu, o liudininkai matė jį girtaujantį su draugeliais pa
kelės smuklėje.

Žudynes keliuose abejingai stebi Lietuvos įstatymų leidėjai, tapę 
ne valdžios, tarnaujančios žmogui, atstovais, bet lengvos duonos ieško
tojais, kurie trina minkštas naujos Seimo rūmų salės kėdes, brangiai 
kainavusias mokesčių mokėtojams. Šitie „liaudies tarnai”, nepaisant 
jų ideologinės pakraipos (o vargu ar jie turi tą pakraipą, greičiau ją tik 
vaidina), tampa labai vieningi, kai kalba pakrypsta apie pinigus. Tada 
nelieka nei pozicijos, nei opozicijos, visi pasidaro labai vieningi ir bal
suoja už savo didesnius atlyginimus, didesnius kišenpinigius, koman
diruotpinigius ir visokias lengvatas. Jau antri metai jie žada svarstyti 
griežtesnį įstatymą kelių chuliganams, bet reikalas nejuda iš vietos, 
nes, matyt, ir patys seimūnai turi tos rūšies nuodėmių nuodėmėlių. 
Prisiminkime „ubagų karalių”, kai jis buvo Seime, arba jauną ponią, 
kuri vos liežuvį apversdama aiškino, kad ji važiavo blaivi...

Pastarųjų dienų įvykiai Aleksandrijos kaime, tos graudžiosios lai
dotuvės, į kurias susirinko tūkstančiai žmonių, tarsi suvienijo tautą 
prieš biurokratus valdininkus. Bet į laidotuves nesiteikė atvykti nei 
policįjos generalinis komisaras, nei šiaudadūšis vidaus reikalų mi
nistras, praėjusį pavasarį nuskubėjęs Maskvoje pas prokuratūros ieš
komąjį V Uspaskich arbatos gerti. Tik Prezidentas asmeniškai pa
siuntė užuojautą nužudytų berniukų tėvams ir pažadėjo rimtam po
kalbiui kviestis abu aukštus valdininkus. Na, gerai, neliks V Grigara
vičiaus ar R. Šukio, bet kas pasikeis policijos gretose, kai policininkai 
gauna gėdingai mažus atlyginimus ir į policiją, į šį pavojingą darbą, 
ateina pačios prasčiausios prabos žmonės, nes gabesni, drąsesni, do
resni ieško geresnio atlyginimo ir padoresnio darbo? Niekas nepasi
keis, nes spragos žiojėja ne įstatymuose, kaip teigia prokurorai ar tei
sėjai, o tų įstatymų leidėjų ir vykdytojų sielose. Kol dvasia skursta, žu
dynės keliuose tęsiasi...

Marius Simaniškis

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Marius Simaniškis. Kai nuskursta dvasia.
2 psl. Aldona Žemaitytė. Pokalbis su Lietuvos ambasadore

prie UNESCO Ina Marčiulionyte.
3 psl. Gintautas Česnys. Gyvasis tautiškumas.
4 psl. Dana Palionytė. Garbaus jubiliejaus atgarsiai.
5 psl. Benas Urbutis. Įšventintas Lietuvai.
6 psl. Antanas Dundzila. 1957-ieji. Okupantą sušaudytas aras.
7 psl. Poezijos vakaras su Jonu Aisčiu.
8 psl. Pranas Zaranaka. Profesorius iš tolimosios Kolumbijos.

Redaguoja Aldona Žemaitytė aldaze@gmail.com

Vytautas Ignas. „Saulė”. Grafika liaudies meno motyvais.

Kai vėlų rudenį saulė vis giliau brenda į žemą, šaltų 
miglų dangstomą horizontą, žmonės nesąmo
ningai ima laukti pavasario. Nes pavasaris - tai 

saulė, amžino gyvybės rato pradžia, kelianti žmogaus 
sielą Dievop. Pavasario saulės laukimą gamta užpro
gramuoja jau rudenį, kad belaukdami saulės nepa- 
mestume vilties išgyventi ilgą žiemą ir išgirsti pirmą 
vyturio giesmę. Rudenio saulė būna blausi, tarsi iš kitų 
dausų atklydėlė, pro nejaukius debesis savo raudoniu 
nutvieksdama nuogą ir liūdną peizažą.

Bet, žiūrėk, ne už kalnų jau Adventas, Kūdikėlio 
atėjimo laukimo metas, po to Kalėdos - džiaugsminga 
tikinčiųjų šventė, Naujieji metai - visų troškimų išsi
pildymo lūkesčiai, Užgavėnės - vartai į pavasario links
mybes, Velykos - pati džiugiausia Kristaus pergalę 
skelbianti varpų skambėjimo diena...

Taip sukasi amžinas Rėdos ratas, kuriam mūsų 
senoliai ne tik pakluso, bet ir aplink jį išdėstė gražiąsias 
savo tradicijas. Gaila, kad dabartiniai, postmodernieji 
laikai jau sukomercino, suvulgarino tas tradicijas, padarė 
iš jų pramogų šou. Tokį šou jie mėgina daryti ir su mūsų 
gyvenimais.

A.Ž.
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Vardan ko?

T
arsi perkūnas iš apniukusio rudeniško dangaus trenkė žinia, 
kad Vilniuje naikinama (išformuojama) nepaprastai svarbi 
kultūros įstaiga - unikalus Lietuvos literatūros ir meno 
archyvas, pagrindinis Lietuvos kultūros istorijos žinių ir faktų šal

tinis, įstaiga, pusę šimtmečio tarnavusi ir ligi šiol kaip oras reika
linga kultūros ir meno darbininkams - dailės, muzikos, teatro, 
literatūros tyrinėtojams, meno istorikams, žurnalistams, eseis- 
tams, studentams ir visiems, kas šiame archyve ieško pirminių 
faktų ir šaltinių. Ne mažiau svarbi ši autoritetinga įstaiga tiems, 
kas patikėjo šiai saugyklai savo asmeninius archyvus, šeimos pali
kimą - rankraščius, partitūras, korespondenciją, nuotraukas ir t.t. 
2,5 km ilgumo archyvo fonduose saugomi prieš šimtmetį ir dau
giau rašyti bei pasirašyti kūrybinių organizacijų, įvairių kultūrinių 
įstaigų dokumentai - reikšmingų įvykių autentiškiausi liudijimai. 
Raidės LLMA - dažniausiai sutinkama santrumpa tūkstančių Lie
tuvos ir užsienio tyrėjų mokslo publikacijose, išleistose knygose.

Kai žinia apie LLM archyvo „pertvarkymą” pasiekė visuome
nę, šaukštai, kaip sakoma, jau buvo po pietų - atseit, nutarimas 
jau paskelbtas „Valstybės žiniose”, viskas nulemta ir nuspręsta. 
Vardan ko Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės slapčiomis ir tylomis pasikėsino į šį na
cionalinį turtą?

Besiaiškinant tokio barbariško veiksmo priežastis teko išgirsti 
daugybę demagogiškų, viena kitai prieštaraujančių minčių - neva 
tai daroma lėšų taupymo, etatų mažinimo bei darbo metodų mo
dernizavimo tikslais ir t.t. Pertvarkos kūrėjai aiškinosi kultūrinei 
visuomenei esą šio archyvo pastato būklė prasta, nėra komforto 
archyvo darbuotojams ir lankytojams... Paklausus, kodėl gi neke
tinama tų sąlygų gerinti, buvo atsakyta, kad tam nėra lėšų. Tačiau 
perstatyti šešiaaukštį pastatą, plėtoti čia kitą - Naująjį archyvą, 
atkelti Archyvų departamento administraciją su patogiais kabi
netais ir poilsio zonomis, įrengti parodų salę bei statyti priestatą 
lėšų, pasirodo, yra.

Atrodo, kad vienintelis tikras argumentas iškeldinti LLMA iš 
jo įprastinės istorinės vietos - poreikis perimti prestižinėje sosti
nės vietoje esantį pastatą. Valdžioje niekam neskauda galvos, kad 
tai yra specifinės paskirties archyvas, kuriame saugomi asmenų 
fondai negali būti tvarkomi pagal standartinius archyvų tvarkymo 
metodus, kad jo tvarkymui, katalogavimui, ryšiams su kūrėjais, jų 
paveldėtojais, testamentų vykdytojais ir t.t. reikalingos labai speci
finės žinios, įgūdžiai, platūs kontaktai Lietuvoje ir už jos ribų.

Protesto raštus prieš šio archyvo reorganizavimą pasirašė vi
sos Lietuvos kūrybinės sąjungos, daugelis iškilių asmenybių, deja 
- viskas atsimuša į nepermaldaujamą ir aklą biurokratinę sieną. 
Panašiai veiksmai rutuliojosi, kai valdžia užvėrė duris į Ypatingąjį 
archyvą, prisidengus asmens duomenų konfidencialumu, kai buvo 
išardytas Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos skyrius, ilgus me
tus kaupęs ir rinkęs į vieną vietą lituanikos ir lituanistikos fondus.

Jokie sveiko proto argumentai, jokie idealizmo likučiai ne
pajėgūs priešintis barbariškiems, buldozeriniams antikultūri- 
niams ir antitautiniams biurokratijos veiksmams, juo labiau, kai 
Lietuvoje nebėra autoritetų - yra tik interesai.

Gražina Mareckaitė

Antanas Žukauskas. Paminklas dr. Jonui Basanavičiui Vilkaviškyje.

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Gražina Mareckaitė. Vardan ko?
2 psl. Laima Bialopetravičienė Iš šimtmečio perspektyvos.
4 psl. Liudvikas Pocius. Tarp vizijos ir tikrovės.
6 psl. Danutė Bindokienė. Prarasto, bet neprarasto krašto enciklopedija.
8 psl. Šviesos aura, kurios neįveikia laikas.

Antanas Žukauskas 1990-1996 metais kūrė ir 
įgyvendino poliruoto granito monumentą Lietuvos 
patriarchui dr. Jonui Basanavičiui Vilkaviškyje.

Paminklas iškaltas iš vientiso rausvo maždaug devynių 
kubinių metrų granito luito, sėdinti Patriarcho figūra yra 
daugiau nei trijų metrų aukščio.

Gavęs šią užduotį skulptorius beveik iš karto pamatė 
būsimo paminklo viziją ir mastelį, pajuto vidinį 
įsitikinimą, kad susidoros su šia atsakinga ir nepaprasta 
užduotimi. Kokia aiški turėjo būti ta vizija, kad 
skulptorius taip atkakliai ir tikslingai ėjo prie tikslo, ypač 
baigiamajame, šimtus valandų trukusiame granito 
poliravimo etape, kai yra styguojamos formos ir linijos, 
reguliuojama šviesa, o tikslumas skaičiuojamas net 
milimetro dalimis.

Žinomas menotyrininkas J. Sideravičius tiksliai 
įvertino tą darbą, tvirtindamas, kad „tai vienas iš 
labiausiai pavykusių/.../ paminklų mūsų šalyje". Panašiai 
jį vertino ir 1996 m. paminklo atidengimo iškilmėse 
kalbėję poetai Justinas Marcinkevičius, Kazys Bradūnas, 
prof. Vytautas Landsbergis, architektas Algimantas 
Nasvytis ir kiti, pabrėždami, kad Lietuvos Atgimimas 
įprasmintas Atgimimo simboliu.

Redaguoja Aldona Žemaitytė aldaze@gmail.com Liudvikas Pocius

mailto:aldaze@gmail.com


2007 GRUODŽIO 8 d. DRAUGO ŠEŠTADIENINIS PRIEDAS Nr. 238 (42)

Pastabos pačiam sau

Tarp sacrum ir profanum

A
dvento metas verčia mus stabtelėti pašėlusio tempo informacijos 
vandenyne, vartotojų visuomenės prieššventiniame šėlsme, kuris 
šventų Kalėdų laukimą ir džiaugsmą paverčia skrandžio puotos 
ruošimu ir malonumų ieškojimo gausa. Kalėdos sekuliariame pasaulyje 

praranda savo dievišką prasmę, nes religinę šventę užgožia dovanų pir
kimo bumas, sveikinimo atvirukų siuntimo karštligė, akis deginantis 
vitrinų lempelių žybčiojimas, miško eglių ir mažų eglaičių tviskesys (po 
Trijų karalių jos negailestingai išmetamos prie šiukšlių konteinerių), 
raudonnosių Kalėdų senelių plepalai ir t.t.

Taip ir gyvename tarp sacrum ir profanum. Matyt, tokia yra žmo
giškoji prigimtis, kurioje, anot F. Dostojevskio, nuolat šėtonas su Dievu 
kovoja. Tik pastarųjų dviejų žmonijos amžių praktikoje šėtonas vis laimi 
(o gal taip tik atrodo, tik iliuzija, kurią dar sustiprina per pasaulio inter- 
netinę ir televizinę erdvę skriejančios žinios), o dieviškasis pradas žmo
guje tampa vis labiau pažeidžiamas. Šėtonas vis giliau skverbiasi į dva
sinį žmonijos gyvenimą, apsimesdamas, kad rūpinasi materialine žmo
nių gerove, buitiniais patogumais, laisvalaikio malonumais, - taigi tais 
„žaidimais”, kurie suteikia poilsį po gana sunkaus, alinančio, kupino at
sakomybės darbo valandų. Toks poilsis irgi yra gryna iliuzija, nes nu
vargina ir nuskurdina dvasią, bet nenuneigsi jo poveikio šimtams mili
jonų mūsų planetos gyventojų. Tuo tarpu kiti šimtai milijonų alkanomis 
Afrikos ir Azijos vaikų akimis žiūri lyg gyvas priekaištas, kaip labdarų 
pavidalu krinta trupiniai nuo turtingųjų stalo...

Ne apie tai norėjau pasižymėti savo užrašų knygelėje, prasidedant 
Adventui. Mane stebina paviršutiniškumas, kuris lydi šventų dalykų 
profanaciją. Sakykim, Lietuvoje dabar tapo madinga registruoti atskirų 
rajonų kryžius, stovinčius kryžkelėse, prie sodybų, kapinėse, įvairiose 
atminimo vietose. Ir paviešinti juos knygų ir katalogų ar net menkų bro
šiūrėlių pavidalu. Taip vykdomas UNESCO (tarptautinės paminklų glo
bos organizacijos) projektas „Lietuvos kryždirbystė”. Mat Lietuvos 
kryždirbystė įtraukta į pasaulio nematerialaus paveldo šedevrų sąrašą. 
Pinigai šiam projektui skiriami iš valstybės biudžeto, ateina ir iš kitokių 
šaltinių. Kai kam tai yra gera proga pasipinigauti, o entuziastams azar
tiškai suregistruoti savo krašto kryždirbių palikimą ir naujų kryžių sta
tymą. Pats sumanymas būtų gražus, jei šventi dalykai nebūtų profa
nuojami, kaip ir kitais gyvenimo atvejais. Kasmet leidyklas šturmuoja 
nauji leidiniai ir leidinėliai, kuriuose be atrankos suregistruojama vis
kas, ką paliko mūsų protėviai, ko nespėjo nugriauti chruščiovinio ateiz
mo „buldozeriai”, kas pastatyta ir tebestatoma Lietuvos atgimimo me
tais. Būtų gražu, jei ir čia nebūtų maišoma sacrum su profanum. Nėra 
nustatyta kriterijų, kokius kryžius ir paminklus verta įtraukti į Lietuvos 
kryždirbystės projektą reprezentuojančius leidinius. Šalia tikrai vertin
gų liaudies meno pavyzdžių atsiduria menkaverčiai amatininkų arba tie
siog mėgėjų iš lentelių sukurpti kryželiai. Arba iš po tekinimo staklių iš
ėję ornamentų šablonai. Kaip kas išmano, taip ir atlieka tą kraštotyrinį 
darbą, o svirskiai Lietuvoje juk gimsta tik kartą per šimtmetį. Amati
ninkai, deja, mažiausiai galvoja apie meną ir sakralumą. Užsakovai dik
tuoja madą... Atsitinka ir taip, kad į kryždirbystės knygas patenka ne tik 
daugiau ar mažiau pavykusios sakralinio meno imitacijos, bet ir pa
minklai, pavyzdžiui... sovietinio pokario užkariautojams ar kitiems ak
tyvistams.

Marius Simaniškis

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Marius Simaniskis. Tarp sacrum ir profanum
Onė Baliukonytė. Adventus

2 psl. Aldona Žemaitytė. Onė Baliukonytė (Baliukonė) 1948-2007
Onė Baliukonė. Eilėraščiai

4 psl. Aldona Žemaitytė. Koks gražus tavo veidas, gimtine...
6 psl. Dalė Lukienė. Jono Aisčio sugrįžimas
7 psl. Loreta Venclauskas. Jūratės Landsbergytės vargonavimo vizijos
8 psl. Danutė Bindokienė. Tai mūsų Lietuva

Ieva Šadzevičienė. Nykstančios pilys

Redaguoja Aldona Žemaitytė aldaze@gmail.com

Šv. Baltramiejaus bažnyčia Užupyje. Beno Urbučio nuotr.

ADVENTUS
Nežmoniškai, neangeliškai pilka -
Ir kietas gruodas Įsčių Vaisių žeidžia... 
Tačiau aukštybėse jau audžia tyrą šilką: 
Visi, nūnai belapiai ir bežiedžiai,

Bus aprengti baltai, pasidabruoti 
Šerkšnu - kad juodą metą atkalėtų, 
Kad nepavargtų gimti ir darbuotis - 
Vardan šiltų šventų švelnių Kalėdų...

Net nukirstom viršūnėm - de profundis 
Tikėtų: Žodis amžinai gyvena...
Nors nebūtis jauki žudys ir gundys 
Pasauliu kaip narkotiku į veną -

Ir mirdami regėsime: sugrįžta...
Bet kaip lėtai, kaip sunkiai, Dieve mano, 
Pripildo saulė nykią sielos irštvą -
Ir senas Laiko veidas atsimaino...

Onė Baliukonytė
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Lietuviai grįžta namo!
v

S .m. lapkričio 16 d. vienas lietuvis jau sugrįžo. Su
grįžo leisgyvis, kruvinomis kojomis, nes devynias 
paras ėjo pėsčiomis iš Leipcigo į Antašavos kaimą 
Kupiškio rajone. Kišenėje turėjo pasą ir šimtą eurų, o 

Leipcige atsidūrė atsilikęs nuo autobuso, vežusio Lietu
vos ūkininkų delegaciją į žemės ūkio parodą Hanoveryje. 
Atsidūręs svetimoje žemėje vienui vienas, mokėdamas 
tik lietuviškai, 41 m. ūkininkas Saulius M. sakosi neiš
drįsęs niekur kreiptis pagalbos ir patraukęs namo, 
orientuodamasis pagal saulę ir žvaigždes.

Apie tai sužinoję iš spaudos, tautiečiai pratrūko ko
mentuoti ūkininko iš Antašavos nuotykį. Seniai visiems 
bebuvo taip nuoširdžiai linksma. Prisijuokiau ir aš, skai
tydama interneto komentarus. Atsiskleidė plati tautinio 
mentaliteto panorama - sakyčiau, net gana simpatiška: 
be pykčio, įtūžio, be nešvankybių, su sveiko humoro 
jausmu, politine nuovoka, psichologiniu pastabumu. Pa
žerta daugybė juokų ir pasišaipymų. Keliautojas lygina
mas su Odisėjum, Daukantu, Lomonosovu, su kareiviu, 
nužygiavusiu iš Stalingrado į Berlyną, jis vadinamas ak
mens amžiaus asilu, runkelių runkeliu, lietuviškuoju 
Forest Gump, jį siūlo rinkti Metų žmogumi, klausiama, 
ar tą ūkininką Prunskienės delegacija vežė kaip parodos 
lankytoją, ar kaip eksponatą? O gal jis praėjo mokymus 
teroristų mokykloje, kad toks ištvermingas? Sako: Dar 
gerai, kad į tą pusę pataikė, o būtų ėjęs, ėjęs, Atlantą pri
ėjęs, o portugališkai nemoka... Laimė, kad ne iš Airijos 
ar Anglijos ėjo - būtų tekę vandenyje maudytis... Herojui

Audroniaus Žygavičiaus nuotraukanešykštima patarimų: Tupėk su vištom ant laktos ir 
daugiau nekelk kojos iš vištidės... Nedaryk Lietuvai gėdos! Dauge
lis komentatorių jaudinasi dėl tarptautinio Lietuvos prestižo: Per 
savo veiksmus visą Lietuvą sarmatija... Turbūt jau ir BBC rodo?... 
Ką man pasakyt norvegams, bliamba, jau klausia, dar tyliu... ką 
daryt, patarkite? Įsižiebia ir amžini lietuvių ginčai. Žemaitis klau
sia: I kor tokei liorbe veisas? Kor tas Kupiškis rondas? Jaučio tekra 
ne Žemaitijuo... Aukštaitis įsiterpia: Aišku suvalkietis - sutaupė 
100 eurų.. .Vienas „erelis” suniekina dienos didvyrį: Rado kuo pasi
girt. Aš priąš kelis metus iki Barselonos per 4 dienas numyniau vi
sai be pinigų. Grįžau po 1,5 metų ir dar su Boingu (deportas). Ne
trūksta ūkininkui nuo Kupiškio ir gerbėjų: Jėga! Tikri lietuviški 
genai išlindo!... Ne iš kelmo spirtas - iš mėnulio nudribęs... Šau

nuolis - neverkia, nedejuoja, o ir namo Stepas po stepo kelią ran
da... Kas bus, kas nebus, bet lietuvis nepražus! Neapseinama ir be 
politikos. Įžvalgieji rašo: Dabar aišku, kas renka valdžią Lietuvoj. 
Užtat tokią ir turim... Va, šitokie balsuoja už Paksą ir Uspaski- 
chą...

O kiek tokių ūkininkų dar klaidžioja po Europą, - atsidūsėja 
vienas. Kitas skelbia optimistišką prognozę: Visi broliai lietuviai 
pareis, ir runkeliai, ir daug „uždirbę” mokslininkai, visi paklydę 
leipciguose suras kelią į savo kupiškius.

Aš pasirašau po šiais viltingais žodžiais. Pasirašykite ir jūs.

Prieškalėdžio metas. Vilniuje, Katedros aikštėje, stovi išdidi, 
lyg pirmoji baliaus dama, Kalėdų eglė, pasidabinusi kri
nolinu, žybčiojančiu ilgom ir trumpom, baltom ir įvairias

palvėm lempelių kaskadom. Užvertę galvas aukštyn į laibą viršū
nę, kurioje baltas angelas, žiūrėdamas į Varpinę, pučia trimitą, 
aplink eglės kojas trinasi vaikai ir suaugusieji.

Ant viso Vilniaus miesto krinta rudeniška švelni migla, lyg bū
tų ne gruodis, o spalio vidurys. Migloje skęsta atnaujinto Gedi
mino prospekto žiburiai, susimirkčiojantys tik jiems vieniems su
prantamais signalais. O virš Pilies gatvės siūbuoja vėjuje po tris- 
keturias išsirikiavusios Kalėdų žvaigždės. Vilniaus mūrų „bro- 
mos" apjuostos eglišakių ir linksmai mirkčiojančių lempelių gir
liandomis. Kiemų gilumoje, langų vitrinose švyti didelės ir mažos 
eglaitės, kalėdiniai vainikai, žvakidės su Advento žvakėmis. Vil-

Gražina Mareckaitė

Kitame numeryje:
• Arkivyskupo A. J. Bačkio kalėdinis žodis.
• Justino Marcinkevičiaus eilėraščiai.
• Prano Gailiaus paryžietiški pamąstymai

apie dvi Lietuvas.
• Giedrės Jankevičiūtės svarstymų apie LDD tąsa.

Redaguoja Aldona Žemaitytė aldaze@gmail.com

nius laukia Kalėdų. Kalėdų laukia visa Lietuva.

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1 psl. Gražina Mareckaitė. Lietuviai grįžta namo!

2 psl. Giedrė Jankevičiūtė. LDD ne per nacionalinio atgimimo prizmę.

3 psl. Pranas Visvydas. Tegu tik sukasi malūnėlis.

4 psl. Benas Urbutis. Dvi itin palankios kritikų nuomonės apie išskirtinę poeziją.

5 psl. Liūnė Sutema. Eilėraščiai.

6 psl. Romualdas Kriaučiūnas. Juozas Prunskis mūsų kultūros istorijoje.

7 psl. Ona Voverienė. Po Moters ženklu.

8 psl. Jolita Kavaliūnaitė. Deganti žemės žvaigždė.
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Brangieji,
tikriausiai dažnam Lietuvos žmogui, ne tik vaikui, bet ir suau- 
gėliui, Kalėdos kelia mintis apie dovanėles. Vieni dovanėlių 
trokšta ir laukia, kitiems rūpestis joms sutaupyti, jas surasti, 
gražiai suvynioti ir nemačiom po eglute padėti. Išties smagu 
dovanoti ir būti apdovanotam, retas tegali šiam džiaugsmui 
atsispirti.

Tačiau ieško
dami ir priimdami 
dovanėles neuž
mirškime dangiš
kos dovanos, ku
rią visų mūsų Tė
vas atsiuntė kal
čių prislėgtai ir nu
kamuotai žmoni
jai. Ar atpažįsta
me Dievo Sūnaus 
gimimo dovaną? 
Jėzus Kristus, mū
sų Išganytojas, at
ėjo kiekvieno iš
vaduoti iš nuodė
mės pančių ir pa
kviesti j amžinąjį 
džiaugsmą. Ši do

vana skirta visiems, bet drauge yra asmeninė, nes ją gauna 
tik tas, kuris priima į širdis besibeldžiančią gerąją žinią.

Per Šventąsias Kalėdas gimsta pats Gyvenimas, sunai

kindamas nuodėmes, įveikdamas mirties baimę ir atverda
mas nepraeinančios laimės vartus. Šventovių varpai mus

ragina: Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir ap

švies tave Kristus (Ef5,14). Dievas panoro tapti žmogumi, 
peržengti mirties slenkstį, kad atvertų mums amžinybės 
perspektyvą. Skubėdami sveikinti Dievą Kūdikį, džiau
kimės ir dėkokime Viešpačiui už Jo begalinę meilę ir gai
lestingumą. Atgailos malone nuskaistinę savo sąžines, su
sitikime su mūsų Išganytoju ir bendrai švęskime šį susi
tikimą.

Švęskime Kalėdas kaip ypatingos Dievo dovanos, o ne 

vien tik dovanėlių šventę. Dovanos, kuri pripildo mūsų gy
venimą prasmės ir palaimos, kuri nesusinaudoja ir nesu
sidėvi. Priešingai, ji nuolat mus turtina, jei tik pasitikime 
Dievu ir leidžiame jam veikti mūsų kasdienybėje. Tegu tos 
dovanėlės, kurios daugelio laukia, būna tikrosios dovanos 
regimu priminimu. Tegu šventė su malda ir ramybės pa
linkėjimu ateina į kiekvieną būstą, ir Viešpaties malonė te
būna su jumis visais.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis 
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Kitame numeryje:

• Dana Palionytė. Pirmajai lietuviškai plokštelei -100.

• Ingrida Korsakaitė apie Vytautą K. Jonyną 

ir jam skirtą monografiją.

• Jūratės Kazickaitės smagios viešnagės Vilniuje.

Tylioj nakty tespindi 
Kalėdų žvaigždė!

Kalėdų žvaigždė. Irena Daukšaitė-Guobienė. Mišri technika. 2007 m.

O ten aukštai

Žvaigžde - gal sniegule? - mirgėjai

Ir netikėjai,

Kad mūs širdis,

Ta mūs tamsi, karščiuojanti širdis

Tave tuoj sutirpdys

Kaip dykumų įkaitę vėjai.

Antanas Jas man tas

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1 psl. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Kalėdinis žodis.

2 psl. Justinas Marcinkevičiaus. Eilėraščiai.

3 psl. Benas Urbutis. Užburtoji fleita.

4 psl. Pranas Gailius. Tikrovė yra tuščia.

6 psl. Giedrė Jankevičiūtė. LDD ne per nacionalinio atgimimo prizmę.
7 psl. Aldona Žemaitytė. Šimtas metų - akies mirksnis.

8 psl. Aušra Gudavičiūtė. Kalėdinių renginių mozaika.

Redaguoja Aldona Žemaitytė aldaze@gmail.com
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Pastabos pačiam sau

Naujuosius pasitinkant
„Draugo” spiritus movens Marijos Reinienės ir kun. Kęs

tučio Trimako prikalbinta, ryžausi leistis į nepažįstamą kultū
rinį žemyną, plytintį į Vakarus anapus Lietuvos. Už nugaros 
buvo laikas, praleistas „Literatūroje ir mene” (sovietmetis) ir 
„Dienovidyje” (Nepriklausomybės dešimtmetis). O prieš akis 
nežinomybė, į kurią leistis reikia drąsos. Čia kaip toj lietuvių 
stebuklinėj pasakoj: aplink knibždės įvairios šmėklos ir pa
mėklės, šnypš slibinai ir gyvatės apkalbų, šmeižtų ar intrigų 
pavidalu, bet tu eik neatsigręždamas, nes jei atsigręši... akme
niu pavirsi, ką pasiekęs - prarasi. Ir eina pasakų jaunikaičiai, 
vieni išbandymus ištverdami, kiti gręžiodamiesi atgal, savo 
svajonę ir tikslą prarasdami.

Nujaučiau priekaištus ir abejones: ar gali Čikagoje de
šimtmečius ėjusį šeštadieninį „Draugo” kultūrinį priedą reda
guoti žmogus, kuris iš Lietuvos beveik nebuvo kojos iškėlęs. 
Nepažįstantis išeiviško kultūros gyvenimo ir jo problemų, ne
turintis ryšių? Negali. Turbūt negali... Bet, kaip Liūne Sute
ma, tariau sau: tebūnie. Anuo metu Kazimieras Baronas gy
vendamas Londone, už kelių tūkstančių kilometrų nuo kitų 
lietuvių kultūros telkinių, leido savo „Pradalges”, tiems met- 
raščiams-almanachams surinkdamas medžiagą iš viso pasau
lio lietuvijos. Kodėl nepabandyti iš Vilniaus siųsti laiškus į pa
saulį, prašant atsiliepti į kvietimą: rašykite, mieli plunksnos 
broliai, „Draugo” kultūriniam priedui, kuris vadinasi „Kultū
ra”. Rašykite, kaip anais „Kultūros” klestėjimo laikais, kai ją 
redagavo Kazys Bradūnas, Aušra Liulevičienė, Danutė Bindo- 
kienė. Rašykite iš Pietų ir Šiaurės Amerikos, iš Australijos ir 
Kanados, iš Europos ir Azijos. Iš tų vietovių, kur leidžiamos 
knygos, statomi spektakliai, rengiamos parodos, organizuoja
mi koncertai. Iš visur, kur vyksta kultūrinis procesas, kad 
„Kultūra” užrašytų, aprašytų, pristatytų poeziją ir prozą, re
cenzijas ir straipsnius, reportažus ir biografijas, jubiliejus ir 
jaunimo meninius proveržius.

Redaktorei jūsų pagalba būtina kaip oras, kad sklandžiai 
plauktų informacija iš Vilniaus ir Čikagos, Sidnėjaus ir Toron
to, Paryžiaus ir Londono... Visur yra pastatyti dvasiniai lietu
vių namai, nes, pasak posakio, kur mano širdis, ten ir mano 
namai. Apie tuos namus ir jų statybą kultūrinis „Priedas” 
lauks tekstų ir iliustracijų - ne per ilgų tekstų, nes laikraštis 
nedidelis, tik aštuonių puslapių, tad norint išlaikyti jo drabu
žio (dizaino) grakščias linijas negalima jų užspausti raidžių 
barikadomis.

Prisipažinsiu, kad gavusi redakcijos krepšio palikimą, ra
dau jame ne vieną grafomanišką eilėraštį (lietuvaičiai, o ypač 
lietuvaitės, taip mėgsta dėlioti ašaringus rimus ir ritmus), ne 
vieną sentimentalų vaizdelį arba iš žodinių klišių suklijuotą 
kokio nors renginio aprašymą. Tai nuteikė liūdniems apmąs
tymams, bet ir suteikė drąsos iš karto atsisakyti grafomaniško 
srauto tekėjimo. Išeivijoje ir Lietuvoje esama raštingų žmonių, 
kurie moka taupiai, aiškiai ir paprastai reikšti mintį. Tokie la
biausiai ir laukiami. Turiu vilties, kad draugiškai lyg viena 
šeima sugyvens Lietuvos ir išeivijos rašytojai, kritikai, repor
teriai, fotografai, aktoriai ir režisieriai, diskusijų mėgėjai ir 
diskursų (o, koks šiuolaikinis, koks madingas šis žodis!) plė- 
totojai. Visiems dabartiniams ir būsimiems „Kultūros” bend
radarbiams, rašto darbininkams linkiu sveikų, sėkmingų ir 
kūrybingų 2008-tųjų. Būkime drauge visur ir visada!

Aldona Žemaitytė

Kitame numeryje:
• Vytautas Volertas. Komisarai visur buvo 

reikalingi.

• Alfonsas Būdvytis tarp šviesos ir šešėlių.

• Vitražų meistras Antanas Garbauskas.

• Du Aleksandro Zapkaus gyvenimai.

Žiema Reškutėnuose. Antano Petrausko nuotr.

Mes visi slapčia ilgimės tikrų, lietuviškų, savo vaikystės 
žiemų. Kai pusnys iškildavo sulig trobos langais ir kie
mo tvoros viršus vos kyšodavo iš sniego patalų. Kai 

šiaurio sunešti vėpūtiniai atlaikydavo net suaugusį žmogų. Kai 
langų stiklai neatitirpdavo net tvoskiant įkaitusiai krosniai. Jau 
tik sapnuose pamatysime rogių kelią, kuriuo, žvangindami var
peliais, nudunda laibakojai žirgai, tempdami lengvą lyg pūkas 
važelį.

Tik atminties gelmėje dar blizga storas, bet perregimas kūd
ros, upės ar ežero ledas, po kuriuo miega vasaros žolės ir žuvys.

Pasaulis keičiasi, keisdamas ir metų laikus. Bet jeigu žiemą 
nuvažiuosite į Reškutėnus, tuos, kurie šalia Švenčionėlių, gal dar 

išvysite sniege skęstančius medžius, o gal net pėdas, vedančias į 
ne tik Europoje, bet ir pasaulyje jau pradėtą garsinti muziejų.

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1 psl. Aldona Žemaitytė. Naujuosius pasitinkant?

2 psl. Irena Vaišvilaitė: Lietuvos Prezidento kultūrinės iniciatyvos.

3 psl. Dana Palionytė. Skambios pirmosios lietuviškos kregždės.

4 psl. Ingrida Korsakaitė. V. K. Jonynas - tarp savų ir svetimų.

5 psl. Algimantas Taškūnas. Kaip mes saugojom tautinį paveldą.

7-8 psl. „Draugo” kultūrinio priedo 2007 metų straipsnių autorių 
abėcėlinė rodyklė.

Redaguoja Aldona Žemaitytė aldaze@gmail.com
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