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Šio šeštadienio Kultūros turinys

1-as psl. Renata Šerelytė. Viską ištverianti meilė.

2-as psl. Petras V. Kisielius. Kodėl nėra meksikiečių ateitininkų Meksikoje?

4-as psl. Žemės keleivis, mylėjęs Tėvynę. A. Žemaitytės pokalbis su A. Ruseckaite.

6-as psl. S. Vėlavičienė. Vienišas smalsuolis, suartinęs Lietuvą su Islandija.

7-as psl. Virginija Paplauskienė. ,,… ranka, kuri visuomet būtų ištiesta tau”.

8-as psl. Naujiems metams – naujas ,,Lituanus” numeris.

Kitame numeryje:

• Išsaugoti kultūrinį palikimą: pokalbis su M. Girniuviene.

• R. Satkauskas: tautiškumo sampratos tema.

• J. Lukšos-Daumanto ,,Partizanų” vertimai į kitas kalbas.

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

VAIKYSTĖS PRIEMIESČIO PEIZAŽAS

skambi žiema sprangus žiemos dangus
prieš vakarą nubunda sąvartynuos
laukinės katės kruvinom krūtinėm
ir kaip vėduoklę išskečia nagus

kiek tolėliau – miškelis sidabru
ir šalto stiklo šukėmis išpuoštas
keliukas vaikas einantis skubriu
žingsniu pro spengiančias pušyno puokštes

staiga tankmėj nematomas kažkas
bauginantis kaip ūkesys pelėdos
atsimuša į traškančias šakas
ir nukrenta į šiltą kiškio pėdą

Donaldas Kajokas

Daug seniau nei pigios kiniškos prekės mūsų rinką užtvindė kinų ho-
roskopai. Užtat tapo mados reikalu kiekvienus Naujuosius metus
paskelbti kurio nors gyvūno metais. Manyčiau, kad nieko čia bai-

saus – jeigu žvelgsime į tai kaip į mados, o ne, tarkim, įsitikinimo reikalą, į
norą primesti tokį įvardijimą komerciniais ar kokiais kitais tikslais.

Todėl ir šie metai, skelbiami Baltojo Triušio ir Katino metais, neturėtų
piktinti tų, kurie į horoskopus žvelgia su pašaipa. Nors jie, žinoma, tą teisę
turi. Geriau žvelgti į šiuos du mielus pūkuotus gyvūnėlius su šypsena, kaip
į gražius Dievo kūrinius, į gamtos stebuklą, ar, kaip mokė šv. Pranciškus
Asyžietis – į mažesniuosius savo brolius. O kokios šių gyvūnų sąsajos su
žvaigždėmis ir aukštosiomis materijomis – vienas Dievas težino, taigi pali-
kime tai nuostabiai Jo visažinystei.

Reikėtų nepamiršti, kad esame ne tik Jaučiai, Šunys, Triušiai ar Avinai
pagal kinų horoskopą, bet ir žuvys žvejo tinkle – tai svarbiausia. Ir šis sim-
bolis išlieka kiekvienais metais toks pat, liudijantis, kad skirtingų gyvūnų
prigimties suteikimas žmogui – vargu ar teisingas, ir nors mes visi, nuo
menkiausio žolės stiebelio iki tą stiebelį kramtančio išdidaus filosofo, esame
sutverti iš to paties molio, vis dėlto skiriamės nuo gyvūnų blyksniu, žybte-
lėjimu, žaibu, kurį pavadinčiau dvasia, sąmone, nuojauta, stebuklingu
instinktu, pagrįstu ne tamsiosios ,,molio” pasąmonės intuicija, o logišku su-
vokimu, kuris atveda mus į žvejo tinklą, ir mes jaučiamės jame išgelbėti, o
juk gamtoje viskas būna atvirkščiai…

Taigi ir šie Baltojo Triušio ir Katino metai – ar mes turėtume, juos pa-
sitikdami, nusiteikti, kaip rašo žurnalai, laikraščiai ir skelbia televizija, ka-
tiniškam meilumui, įtrauktiems nageliams, paikiems straksėjimams ar, ne-
duok Dieve, kopūstų ir morkų dietai?.. Vargu. Tai galbūt svarbu tik žinia-
sklaidai – formuoti įvaizdį, kurti stereotipus: katiniško ar kiškiško gyvenimo, drąsos
ar baimės paralelių ir jų sankirtų.

O žmogaus gyvenime, kaip ir visada, taip ir šiais naujaisiais metais, svarbiausi
išliks ne įvaizdžiai, o paprasti dalykai: meilė, tikėjimas, viltis. Pagalba, atjauta, geru-
mas. Visam Dievo sukurtam pasauliui. Antai prieš Kalėdas Klaipėdoje buvo padeg-
ta gyvūnų prieglauda. Žuvo visi ten buvę gyvūnai. Tačiau atsirado gerų žmonių, pa-
dovanojusių vagonėlį laikinam įsikūrimui, suaukojusių pinigų naujo pastato staty-
bai ir žadančių padėti toliau. Žinoma, galbūt reikėtų pabrėžti pagalbą žmonėms, ne
gyvūnėliams. Bet tiek labdaringų akcijų, kiek jų būna per Kalėdas, vargu ar rasi ka-
da kitu laiku, išreklamuotų, paskleistų, gausių…todėl man ypatinga atrodo ir žmo-
nių pagalba Dievo kūrinijai – jai ne mažiau jos reikia. Juk gyvas padarėlis – ne kinų
horoskopo simbolis, jis – Dievo kūrinys, mūsų mažesnysis brolis. O Viešpats meilės
neapribojo, nenustatė, kiek jos reikia skirti tam ar anam.

Užtat visi Naujieji turėtų būti meilės sklaidos metai – tik dėl jos verta pasitik-
ti kiekvienus metus, žinant, kad lipdomi jiems Juodojo Arklio, Ugninio Šuns ar Rau-
donojo Drakono epitetai tik patvirtina, kad per visatos tamsybes ir painias Zodiako
ženklų trajektorijas iš Dievo širdies keliaujanti mūsų link meilė yra vienintelė ir ste-
buklinga – ji niekada nesibaigia, ji pamiršta pikta, ji viską ištveria, ji – dangaus bal-
zamas ir žemės druska.

Tegu šie Naujieji suteikia mums visiems viską ištveriančios meilės – ji gal ne-
bus švelni kaip triušio kailiukas ir neužburs švelniu murkimu, bet ji sustiprins mū-
sų širdis savo romia ir tauria galia.

Renata Šerelytė

Zuikis Maironio lietuvių literatūros muziejaus kieme. A. Ruseckaitės nuotr.

VVIISSKKĄĄ  IIŠŠTTVVEERRIIAANNTTII
MMEEIILLĖĖ
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Šio šeštadienio Kultūros turinys

1-as psl. Alfonsas Motuzas. K † M † B †

2-as psl. Remigijus Satkauskas. Tautiškumo sampratos tema.

3-as psl. S. Lygutaitė-Bucevičienė. Mėnesiena priklauso nuliūdusiems…

4-as psl. Išsaugoti kultūrinį palikimą. Pokalbis su M. Girniuviene.

5-as psl. In memoriam: Vanda Zaborskaitė.

6-as psl. Vidmantas Vitkauskas. J. Lukšos-Daumanto ,,Partizanai”.

7-as psl. Arčio kelionė prasideda Londone. Pokalbis su V. Katiliumi.

Kitame numeryje:

• Vita Aukštuolienė. Modernioji šeima.

• Jūratė Ivanauskienė. Kitoks B. Brazdžionis.

• Mindaugo Nastaravičiaus eilėraščiai.

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

TRYS KARALIAI

tyliai krenta sausio snaigės
violetiniais šešėliais
brenda tamsios figūrėlės
jas turbūt kažkas pabaidė

ir snieguos palikus brydei
iškeliavusių į naktį
žiburėlis baigia degti
temstančių laukų tolybėj

pažiūrėk į šitą vaizdą:
negyvenama vietovė
bet iškyla kaip šventovė
nušviestas ugnim Apvaizdos

dauboje bažnyčių miestas
tartum vaiko susapnuotas
upėje įšalęs luotas
nei srovės nei rankų liestas

švento laiko amžinybėj
šiąnakt visas miestas dega
atima piliečiams regą
miesto degančio didybė

ta žara toli regėti
einančiam į juodą naktį
ji neleidžia jam apakti
ji neleidžia išprotėti

giliame danguj žvaigždelė
rodo kelią keliauninkui
šitiek amžių ryto linkui
virpa tavyje ugnelė

tyliai krentant snaigėms šąlant
tik tyla aplinkui spengia
taip tylu tarytum žengia
į tave kažkas be galo

Aidas Marčėnas

Trys Karaliai Vilniaus senamiestyje. G. Bartuškos nuotr.

Šiuo laiku, po sumos, jaunimas, persirengęs Tri-
mis Karaliais (kartais su „karaliais” eina dar ir
„angelas”) rengia eisenas, lanko sodžius, ap-

lankytų namų duris žymėdami raidėmis K † M † B †.
Taip pat nešama didelė žvaigždė, skambinama var-
peliais bei giedamos kalėdinės giesmės (populia-
riausia – „Sveikas, Jėzau Kūdikėli”).

Senovėje tokiose procesijose dalyvaudavo ir
dvylikos jaunuolių grupė – „dvylika bernelių”. Apsi-
vilkę raudonomis kelnėmis ir išvirkščiais švarkais, jie
rankose laikydavo botagus, skambindavo varpeliais
bei garsiais šūksniais keldavo triukšmą, taip vaiky-
dami blogį.

Yra žinoma, kad XX a. „karaliai” dažniausiai tu-
rėdavo vietos parapijos klebono, kai kur ir savivaldy-
bės išduotus pažymėjimus, liudijančius, kad jie nėra
apgavikai. 1934 m. Vilniaus miesto magistratas bu-
vo išdavęs net 63 tokius leidimus.

Kilmė
Trijų Karalių šventė vyksta sausio 6 dieną. Šv.

Mato evangelijoje randame, kad „Jėzui gimus Bet-
liejuj karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeru-
zalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: ‘Kur yra

gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo
žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti’ <…>. Išklausę
karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė,
kurią jie matė užtekant, traukė pirma, kol sustojo
ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be
galo džiaugėsi. Įžengė į namus, pamatė kūdikį su
motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino.
Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir da-
vė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros” (Mt 2, 1–
12).

Užrašas „K † M † B †” simbolizuoja Trijų Karalių
vardus (šventieji Kasparas, Merkelis ir Baltazaras),
kryžius – Išganymo ženklą, o trys kryžiai – Švenčiau-
siąją Trejybę. Taip pat šis užrašas reiškia, jog Trys Ka-
raliai pakvietė žmones išpažinti krikščioniškąjį tikėji-
mą.

Kalėdų laikotarpio katalikiškojo jaunimo liau-
dies pamaldumo praktika Lietuvoje jau žinoma nuo
jėzuitų veiklos Vilniuje pradžios (1568 m.).

Trimis Karaliais baigiasi liturginis Kalėdų laikas,
bet mūsų bažnyčiose, laikantis senos tradicijos, gali-
ma laikyti prakartėlę ir giedoti kalėdines giesmes iki
vasario 2 d.

Alfonsas Motuzas

K † M † B †
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Justinas Marcinkevičius. Amžinam gyvenimui.

2-as psl. Stanislovas Abromavičius. Sausio 13-osios didvyris.

3-as psl. Sigitas Geda. Giesmė apie pasaulio medį.

4-as psl. Vita Aukštuolienė. Modernioji šeima.

5-as psl. Laimantas Jonušys. Tarp dviejų kultūrų.

6-as psl. Vidmantas Vitkauskas. J. Lukšos-Daumanto ,,Partizanai”.

7-as psl. Jūratė Ivanauskienė. Kitoks Bernardas Brazdžionis.

8-as psl. V. Juodpusis. ,,Panele, jūsų balsas atitinka jūsų pavardę…”

Kitame numeryje:

• Vega Vaičiūnaitė: mirties angelo paviliota.

• Knyga, skirta kunigui ir filosofui J. Čepėnui.

• Mindaugo Nastaravičiaus eilėraščiai.

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

SAUSIO VIDURNAKTIS

Šią naktį virš Vilniaus iškrito kruša su krauju,
ir širdys šiąnakt prisipildė žuvusių kraujo:
jie pirmieji tapo laisvi.

Žlegėdamas šliaužė purvas.
Iš namų bėgo žmonės į aikštes – tauta
ruošėsi prisistatyti Viešpačiui.

Akino šviesos blyksniai: Tiesos Angelas
staiga mums atvėrė pasaulio duris:
vienu akimirksniu paaiškėjo mūsų kilmė.

* * *

Šią naktį mačiau dubenis, pilnus rūstybės.
Šią naktį mačiau, kaip virš žuvusių
švytėjo sustojusi jų valanda –
jie buvo parkritę, lyg paguldę Švenčiausiąjį.

Šią naktį mačiau jų paleistus žodžius,
kaip atsimušę nuo sienų
jie raitės po kojų, lyg praradę geluonis.

Šią naktį visur girdėjosi tai,
ką kiekvienas galvojo.

Šią naktį mačiau atsivėrusį laiką virš Vilniaus,
kur būsime išvesti iš nelaisvės.

Ką šią naktį mačiau – savo žodžiais
sustiprinkit mano žodžius.

1991.01.14 – 1994.01.10

Marcelijus Martinaitis

R. Požerskio nuotr.

Prieš daugelį metų čia stovėjo Didžiojo kunigaikščio Vytauto karstas. Dabar čia guli
mūsų vaikai, ir mes apraudam jų žūtį, suprasdami, kad jie priklauso istorijai, kad
jie dabar šildosi sužvarbusias rankas prie Amžinosios ugnies kartu su didžiaisiais

mūsų tautos vyrais. Lietuva pasilenkia prie jų ir užkloja juos amžina laisve. Tai pirmieji
tikrai laisvi Respublikos piliečiai ir pirmosios mūsų Nepriklausomybės aukos. Pasaulis
mato – pasiekta smurto ir žiaurumo viršūnė: nužudyti, tankų vikšrais sutraiškyti begin-
kliai žmonės, kurie niekam negrasino, niekam nekėlė jokio pavojaus. Savo rankomis jie
laikė apglėbę ne svetimą, ne užgrobtą, o SAVO žemę, jų akys buvo pakeltos į SAVO dangų,
o į automatų šūvius jie atsakė skanduodami: Lie – tu – va! Jie ir krito su šiuo žodžiu lū-
pose, nunešdami jį prie Dievo kojų. Nedidelė Lietuva šiomis dienomis vėl tapo didelė. Ją
iškėlė ir išaukštino žuvusiųjų didvyriškumas, dvasios tvirtybė, laisvės meilė. O Lietuva
iškelia ir išaukština savo gynėjus, dar sykį patvirtindama, kad nemirtingumą ir amžiną
šlovę suteikia tiktai Tėvynė.

Ne keršto šaukiasi mūsų širdys. Teisingumo šaukiasi, jeigu jis dar yra šiame
pasaulyje. Žmogiškumo, jeigu jis dar visiškai nesutryptas. Tegu žino Nepriklausomybės
priešai, kad savo tikėjime ir kovoje mes dar labiau sutvirtėjome, nes mūsų žuvusieji nie-
kada neapleidžia mūsų, jie pasilieka kartu su mumis, jie paremia ne tik mus, jie paremia
laisvę, teisingumą, demokratiją, visuotinius tiesos ir humanizmo principus. Sakau, kokie
mes stiprūs, kai mano ranka tavo rankoje, o tavo ranka – jo rankoje. Šitoje visą Lietuvą
apkabinusioje rankų grandinėje amžinai jausime ir jų, žuvusiųjų, rankas, jie stovės kartu
su mumis, kaip tą sausio 13-osios naktį prieš tankus ir automatus, prieš tamsą ir smurtą,
prieš begėdišką melą ir šmeižtą.

Mūsų Nepriklausomybės augalas gausiai palaistytas šventu jos gynėjų krauju. Am-
žinam gyvenimui ant Lietuvos patekėjo jų širdys. Gyvensime ir kovosime jų šviesoje.

Justinas Marcinkevičius
Žodis atsisveikinant su Sausio 13-osios aukomis Katedros aikštėje 1991.01.16

Spausdinta iš rankraščio, kn. „Pažadėtoji žemė“, 2009.

AMŽINAM GYVENIMUI
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Šio šeštadienio Kultūros turinys

1-as psl. Marcelijus Martinaitis. Iš užrašų sąvartyno.

2-as psl. A. Kazlauskas, R. Kriaučiūnas. Inteligentiškumo principas.

3-as psl. Andrius Giedraitis. Ar tai atitinka jūsų principus?

4-as psl. A. Girdzijauskaitė. V. Vaičiūnaitė: mirties angelo paviliota.

6-as psl. Pranas Visvydas. Vėl klestėjo prielinksnis ,,pagal”.

7-as psl. Jūratė Ivanauskienė. Kitoks Bernardas Brazdžionis.

Kitame numeryje:

• B. Nainio knygos ,,Lietuvos laisvinimo keliu” pristatymas.

• S. Goštautas: skulptorius V. Dragunevičius.

• V. Aleksa: dar apie inteligentiškumo principą.

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

LAIŠKAI SAU PAČIAM

Vos liesdamas daiktus ir žmones,
Aš laikausi pats už savęs
Ir einu be dangaus malonės
Per pasaulio gatves.

Ir kažin kur rieda vežikai,
Ir kažin ką loja šuva,
Ir kažin ką plėšia plėšikai,
Ir kažin kam ritas galva.

Mus nelaimės veja, kaip aras
Veja bėgančią avį laukais.
Bet nei badas, nei maras, nei karas,
Nei pragaras mūs nepakeis.

Negaliu nė vienam padėti
Ir padėti man neprašau.
Negaliu nežydėt, neliūdėti
Ir sau laiškus – eiles rašau.

Henrikas Radauskas

Algimantas Kunčius. Iš ciklo ,,Du langai. Pakruojis” 1979.

Poetas, pasiklojęs prieš save švarų popieriaus lapą, netikėtai patiria, jog jis buvo
jau ne kartą naudotas: jame persišviečia Donelaičio, Baranausko, Maironio, dau-

gelio kitų poetų tekstai. Tuščių popieriaus lapų eilėraščiams rašyti mes jau neturi-
me: rašome ant to, kas jau buvo daugelį kartų rašyta.

Poezija – tolimoji šalis, į kurią taip sunku patekti.
Kai kas nors giriama ar keliama į padanges kaip negirdėta kūrybos naujovė, tuo

metu kasama duobė tam, kas taip pat visai neseniai buvo drąsu ir nauja.
Laimingas poetas, kai jam esant gyvam nebijoma sakyti tiesos, o ne po mirties

ar ,,nuvainikavimo”.
Tam tikrais pereinamaisiais laikotarpiais pasklinda daug kūrybos falsifikato-

rių, kuriuos taip sunku atskirti nuo tikrų. Dabar vis dar tęsiasi toks kūrybos falsifi-
kavimo turas.

Kita vertus, kvailio ir genijaus darbus sunku atskirti, nes jie amžininkams būna
nesuprantami.

Vieni pjauna senukus ir pagyvenusius žmones vienišose kaimo sodybose ir
butuose, kiti panašaus amžiaus – laikraščiuose. Vieni atima paskutinius pinigus, kiti
– paskutinę galimybę ką nors pasakyti, parašyti, išsisakyti, vertai užbaigti savo gy-
venimą su plunksna rankoje, o ne su chamo rašiniu atverstame laikraščio puslapyje.
Išsityčiojimai dabar yra pats bjauriausias ir nežmoniškiausias naujų literatų rašy-
mo būdas, tarsi po lašą pastoviai į smegenis lašintų sieros rūgštį.

Tie jauni žmonės tikriausiai dar nepatyrė, jog tai, ką apspjauni jaunas, pagyve-
nusiam tenka nuvalyti. O tai būna skaudu ir gėda.

Kai vienas poetas apie kitą pasako ką nors negera, tai pasako apie du – apie save
ir tą kitą.

Dabar madinga kasti vienas kitam duobes, nepagalvojus, jog toj duobėj pats pir-
miau gali atsidurti.

Šio amžiaus antrojoje pusėje ne vienas pavydus ir aršus literatas jau palaidotas
savo draugams iškastose duobėse.

Rašytojas istorijoje lieka vienas, visai nesvarbu, su kuo ir kaip buvo susidėjęs,
kas jį rėmė, garbino, nes mirusiesiems jau nepataikaujama.

Juo toliau, tuo labiau jautiesi nereikalingas, tik priedas prie to, ką jau parašei.
Esu lyg artistas. Įsidėmimas tik vienas vaidmuo, kurį esi nuolat kviečiamas

vaidinti, ir mažai kas nori žinoti, jog į tą literatūrinį personažą jau seniai esi visai
nepanašus.

Kultūra, kūryba yra ta sritis, kurioje juo daugiau sunaudoji energijos, tuo didė-
ja jos ištekliai.

Niekino, keikė, žemino mūsų žymiausius rašytojus, grasino, teisė ir trėmė, bet
ateina laikas – ir jiems nusilenkia.

Kai atsiranda visuomenė, iškyla tai, ką galima pavadinti tautos protu. Tai ryš-
kėja dabar. Kiekvienas mąstantis pradeda remtis ne dirbtinai sukurtais autoritetais,
o tuo, kas tarsi savaime yra visur, kas pripildo gyvenimą ir sklando kaip dvasia.

Kapstausi po žodžių krūvas, ieškodamas ko nors tinkamo. Vieni žodžiai kažka-
da buvo sulipę eilėraščiuose, sukabinti laiškuose, suglausti dainose. Dabar štai
mėtosi tik juos jungę laidai, sąvaržos, segtuvai. Nepaklusnūs ir kietesni kažkieno
perva-žiuoti, sutrupinti, sumaigyti, pabirę raidėmis.

Vieni jų daugelį kartų pervaryti per kompiuterius, reklamas, kiti – išspjauti pra-
eiviams po kojų, rašyti ant smėlio, mylimųjų lūpų, – bet jau praradę rišlumą.

Renku juos, nuvalau. Tarp jų yra ir tokių, kuriuos buvai per silpnas užpildyti sa-
vo gyvenimu.

Tuo metu kažkas nematomas atsiranda šalia, kaip dykumoje, kurioje absoliuči-
ai nėra dabarties.

Marcelijus Martinaitis
Iš kn. ,,Lietuviškos utopijos”, 2003.

IŠ UŽRAŠŲ SĄVARTYNO
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Šio šeštadienio Kultūros turinys

1-as psl. S. Geda. Žmogus užgyveni daug nesąmonių, bet sykiu ir šviesos.

2-as psl. V. Aleksa. Inteligentiškumas kaip dialogas ir įsipareigojimas.

3-as psl. Mindaugas Nastaravičius. Šviesa dėmėtų akių.

4-as psl. A. Girdzijauskaitė. V. Vaičiūnaitė: mirties angelo paviliota.

6-as psl. Aldona Žemaitytė. Trijų draugų drama karo akivaizdoje.

7-as psl. Broniaus Nainio knygos aptarimas.

8-as psl. Andrius Kazlauskas. Inteligentiškumo svarstymų išvados.

Kitame numeryje:

• Pirmoji Lietuvos advokatė.

• Ateitininkų simpoziume apie visuomeniškumą.

• R. Kriaučiūnas apie įdomiausius Lietuvos miestelius.

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

Šv. Pranciškus Asyžietis. Eskizo fragmentas vitražinių lėlių teat-
ro ,,Vaivorykštė” spektakliui ,,Žvakelė šv. Pranciškui”.

Dail. L. Gutauskas

(...) man rūpėdavo surasti Dievą poezijoje. Dievo klausimas man iškilo sykiu su išnykimo
klausimu. Kai žmogus suvoki savo baigtinumą, suvoki, kad mirsi ir nieko neliks, pradedi gal-
voti, kas yra amžina, ir savaime amžinybės klausimas susieina su dvasios ir su Dievo klausi-
mais.

Mano jaunystės Dievas buvo gamtoj, – man gamta labai daug reiškė, visos jos formos, tar-
kim, augalų formos, gyvūnų formos, kaip yra sakęs Yeatsas, poetui daugiau nieko nereikia, tik
pupų lysvės, daržovių lysvės, auginti kokį nors gyvulėlį ir – žodyno. Aš dar pridėčiau reikia tu-
rėti Bibliją. Ne vien tik tradicinę Bibliją, bet ir apokrifus. Šalia oficialiųjų Bažnyčios raštų vie-
nu metu labai domėjausi gnostikais. Gnosticizmas man padarė didelę įtaką. Gal esu šiek tiek
eretikas, nes kai kalbėjau apie demoną... Man atrodo, ir pati kūryba, kaip esu rašęs... taip, tai yra
ėjimas prieš Dievą. Kaip tu gali ką nors kurt, Dievas yra didysis Kūrėjas... Bet, va, tarkim, Pla-
tono pasakyme Dievas yra žaidžiantis kūdikis. Formulės sausas tikėjimas – ne poezijos duona.
Poezija susiduria su gyva forma, net gyvas augalas truputėlį bedieviškas, jame esama demoniz-
mo. Ir žmogaus noras gyventi, man atrodo, yra demoniškas. Ko gamtoj yra: tylos, ramumo, bet
gamtoje esama ir labai daug siaubo, rijimo, ir tamsos yra, kovos už būvį, baisaus negailestingu-
mo. Tai kelia baisią įtampą.

Toks įtampos supratimas gyvam žmogui negali sutapt su angeliškumu. Senoji lietuvių poe-
zija pilna spontaniško gyvybės siautulio, B.Sruogos žodžiais, „realaus misticizmo”. Kažkas ne-
europietiška? Dėl to mano Dievas apima ir gamtos, augalų, gyvūnijos pasaulį.

Man atrodo, jeigu Dievas vien tiktai žmonėms, tai nelabai gerai. Apie tai, rodos, Berdiajevas
yra kalbėjęs, ir rusų amžiaus pradžios filosofija, ypač kuri linko į mistiką, buvo pradėjusi for-
muluoti tuos klausimus. Kad Kristus atėjo ne tik žmogui, bet ir gamtai. Ir, tarkim, iš Bažnyčios
tėvų man artimiausias yra Šventas Pranciškus Asyžietis. Arba Šv. Paulius, kalbėjęs apie „kos-
minę Kristaus galvą”.

Toks tikėjimas, kuris apima visas stichijas, grąžina metaforą į pirminį jos būvį. Ir nepa-
prastai skatina vaizduotę, o poezija, man atrodo, neįmanoma be didelės vaizduotės, kas beveik
prarasta pasauly ir ko pavydi lietuviams iš didelių šalių atvažiavę menininkai. Kai, pavyzdžiui,
pa-mato Petro Repšio freskas ar jo paveikslus...

O vaizduotė, mano galva, yra ne kas kita kaip atmintis. Tam tikra atminties forma, galbūt
intensyvesnė atmintis. (...)

Man labai patiko paskutinis Kazio Bradūno eilėraštis Kalėdoms – pagalvojau, kad štai pa-
rašė už mane! Jisai sako, kai aš galvoju apie Jėzų Kristų, apie jo gimimą, tai man atrodo, kad jis
gimė ne kažkur pietuose, o čia pat, Šiaurėje, ir mus skyrė tiktai didelė ošianti giria, jo vygė buvo
greta. Tai, mano galva, kad ir lietuvių tauta buvo prinokusi krikščionybei. Kiekviena tauta per
meilės, mirties, aukos supratimą priartėja prie Kristaus. Dėl to man artimi ir „stabmeldžių” ti-
kėjimai, tarkim, graikų kultūra, civilizacija buvo priartėjusi prie Kristaus. Po dalies žydų grai-
kai pirmieji ir priėmė krikščionybę. Sokratas, Platonas buvo tam paruošę dirvą. Kai Kristus
gimsta, papuola į jam jau paruoštą terpę, į guolį – į kultūros, filosofijos, etikos, gyvenimo guolį.
Ir tada jis jau tampa ne žydų, o graikų karalium. Ar lietuvių karalium, nes visas lietuvių gyve-
nimo būdas ir tradicinė etika jau buvo paruošta tam akcentui. Ir aš ginčyčiau Miloszo teiginį,
kai jis sako, kad XVI, XVII amžiaus Lietuva buvo nekrikščioniška. Tai būtų tas pat, jeigu saky-
tume, kad senovės Graikija buvo tamsi. Tauta dažnai būna prinokusi Kristaus etikai. Čia tas ak-
centas. Priešingu atveju Kristus patenka į siaubingą pasaulį, kur jo niekas nesupranta.

Esu kažkur sakęs, kad turėtume Kristui atkariauti daugiau teritorijos. Netgi tos, kuri iš tra-
dicijos „nepadori”. Poezija nuolat atsimuša į epifanijų problemą. Visa gera poezija yra sakrali-
nė, joje turi būti dvasios nužengimo į žemę momentas. Pagaliau gyvenimas yra pasiruošimas
gražesnei mirčiai. Taigi Jo atėjimui. Bent labai trumpam, bent akimirką.

Žmogus užgyveni daug visokių nesąmonių, daug smurto ir siaubo, bet užgyveni ir šviesos.

Sigitas Geda
Iš kn. „Man gražiausias klebonas – varnėnas”, 1998.

ŽŽMMOOGGUUSS  UUŽŽGGYYVVEENNII  DDAAUUGG  
NNEESSĄĄMMOONNIIŲŲ,,  BBEETT  SSYYKKIIUU  IIRR  ŠŠVVIIEESSOOSS

* * * 
Koks vėjas Viešpatie kaip sopa širdį
ar mano tėvas mano brolis girdi
šią muziką kurios klausausi čia
kokia aštri akimirkos delčia

iš laiko pilnaties nejaugi viskas miršta
ne tik šviesa pavirsta ir sugrįžta
kad jūs turėtumėt gyvenimo apsčiai
galvijai žmonės paukščiai ir vabzdžiai

net kurmiai ir sliekai po žemėm Viešpatie
todėl be gailesčio ir mano širdį išplėtei
kad jausčiau muziką kurios tenai
valdovais tapę klausosi tarnai

Onė Baliukonė
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Šio šeštadienio Kultūros turinys

1-as psl. Jonas Mikelinskas. Aš ir mano Dievas.

2-as psl. Vytas Maciūnas. Visuomeniškumas.

3-as psl. Saulius Kuprys. Atnaujinti ir suderinti.

4-as psl. Kęstutis A. Trimakas. R. Šerelytės ,,Vėjo raitelis”.

5-as psl. Anelė Butkuvienė. Pirmoji Lietuvos advokatė.

6-as psl. R. Kriaučiūnas. Jau aplankiau septyniolika miestelių.

7-as psl. Giedrė Braun. B. Nainio knyga ..Lietuvos laisvinimo keliu”.

Kitame numeryje:

• V. Malinauskas. Ateitininkija amžių sandūroje.

• A. Žemaitytė. V. Žilinskaitės kūrybos paslaptis.

• Stepui Zobarskui – 100 m.

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

SNAIGĖ

Į veidą tragikomiškai kerti
Kaip snaigė šaltu ir mažu kaip snaigė,
Kaip snaigė baltu kumšteliu ir taikiai
Sugrudusi ant skruosto sutirpsti.

Ir aš juokiuosi, kai raudoti reikia,
Nes iš dangaus nukritus tu pati
Pūgos trimitą pagiriais puti
Ir man pavasarį gimdai kaip vaiką.

Pro adatos skylutę nepralįs
Kupranugaris. Betgi snaigė!.. Kristau,
Balta ji kaip Komunija vaikystėj –
Šalta prie šalto gomurio prilips.

Albinas Bernotas

Takelis miške. Povilo Mendeikos nuotrauka

Kas jungia literatūrą ir religiją? Literatūra yra ne tik žodžio menas, bet
ir arena, kur vyksta žmogaus būties drama, jo savivokos, savikūros,
tapsmo aktas, komedija ir tragedija, kur jam iškyla ir aibė klausimų,

į kurių daugelį jis neįstengia atsakyti, kadangi jie – metafiziniai ir protu ne-
suvokiami. Tačiau tikroji literatūra be jų išsiversti negali. Taigi toji sritis,
kuri yra už racionalumo ribų, ir jungia literatūrą su religija. Tik literatūra
ten bejėgiškai įstringa ir kartu su prancūzų poetu René Creveliu sušunka:
„Aš nenoriu mirti nesupratęs, kodėl gyvenau”, o religija Kristaus lūpomis ta-
ria: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas”.

Be to, literatūrą ir religiją jungia pats Šv. Raštas, kuris yra ne tik krikš-
čioniškojo apreiškimo šaltinis, gyvenimiškosios išminties knyga, bet ir bele-
trizuotas rinkinys įvairiausių pranašysčių, istorinių faktų, taisyklių bei pa-
mokymų, kaip reikia gyventi, kad įvykdytum Dievo valią ir nusipelnytum
dangaus karalystę. Šv. Rašte gali rasti ne tik geros, nesenstančios prozos, bet
ir aukštos prabos poezijos, kurios kulminacinis taškas yra „Giesmių giesmė”.

Štai ką sako apie Šv. Raštą garsus prancūzų filosofas, gimęs Lietuvoje,
Emmanuelis Lévinas: „Jausmas, kad Biblija yra Knygų knyga, kurioje kalba-
ma apie pirminius dalykus, – dalykus, kurie turėjo būti pasakyti, kad žmo-
gaus gyvenimas taptų prasmingas, ir kad jie buvo pasakyti taip, jog atvėrė ko-
mentatoriams pačius gelmės matmenis, – šis jausmas nebuvo tiktai literatū-
rinio sprendimo pakeitimas „šventybės” sąmone. Toji nepaprasta Biblijos
veikėjų esamybė, toji etinė pilnatvė ir paslaptingos jos egzegezės galimybės
man pirmapradiškai ženklino transcendenciją” (Lévinas E., Etika ir begaly-
bė, Vilnius, p. 13–14).

Žodžiu, čia filosofas Šv. Raštą traktuoja ne tiek kaip religinės išminties
knygą, kiek kaip atidarantį vartus į transcendenciją beletristikos kūrinį. Tai
patvirtina ir tokia Lévino nuomonė: „Mat aš visuomet maniau, kad didysis
Biblijos stebuklas – anaiptol ne bendra literatūrinė kilmė, o priešingai –
skirtingų literatūrų susiliejimas į vieną esminį turinį. Susiliejimo stebuklas
yra didesnis negu vienintelio autoriaus stebuklas. Tačiau šio susiliejimo
pagrindas yra etika, kuri neabejotinai viešpatauja visai šiai knygai” (ten pat,
p. 212–122).

Taigi etika!
O jeigu dar prisiminsime daugelio rašytojų kūrybinėje praktikoje nau-

dojamą moralą – nėra estetikos be etikos, tai turėsime pripažinti, kad tarp li-
teratūros ir religijos yra daugiau to, kas jungia, o ne skiria. Žinoma, pirmi-
ausia aš čia turiu galvoje tokią literatūrą, kuri nėra pati sau tikslas, ir tokią
religiją, kuri neužsidariusi dogmų narve.

Be to, religija yra kultūros elementas. Kaip negalima įsivaizduoti kultū-
ros be religijos (juk nebuvo pasaulyje tautos, kurios egzistencijos centre ne-
būtų buvusios religijos), taip sunku įsivaizduoti ir religiją be literatūros.

O ar filosofija yra patikimiausia jungtis tarp literatūros ir religijos? Jei-
gu turėsime omenyje platoniškąją filosofijos tradiciją, tai tokia jungtis sunkiai
įsivaizduojama. Ne vien dėl to, kad, Platono supratimu, menas ir literatūra filo-
sofui yra nereikalingi. Kitas reikalas – Immanuelio Kanto filosofinė tradicija,
kur lemiamą vaidmenį vaidino du dalykai, pripildantys filosofą augančio nu-
sistebėjimo ir pagarbios baimės: „Žvaigždėtas dangus virš manęs ir dorovi-
nis įstatymas manyje”. O tasai dorovinis įstatymas, tegul ir kantiškai su-
prastas bei interpretuotas, ir yra patikimiausia jungtis tarp religijos ir lite-
ratūros.

Jonas Mikelinskas
Iš kn. „Tikėti ir rašyti”, Aidai, 2002.

AAŠŠ  IIRR  MMAANNOO  DDIIEEVVAASS
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1–as psl. Renata Šerelytė. Išjungti televizorių.
2–as psl. Vygantas Malinauskas. Ateitininkija: viltys ir iššūkiai.
3–as psl. Kęstutis A.Trimakas. Gyvybės kultūra, užtikrinanti viltį.
4–as psl. Jolanta Budriūnienė. Keletas S.Zobarsko veiklos fragmentų.
5–as psl. Gerda Gudjurgienė. Mada – epochos atspindys.
6–as psl. Aldona Žemaitytė. V. Žilinskaitės kūrybos paslaptis.
7–as psl. M. Jašinskaitė. Kauno valstybiniam dramos teatrui – 90

8–as psl. Anelė Butkuvienė. Pirmoji Lietuvos advokatė.

Kitame numeryje:

• G. E. Mol – Basanavičienės dienoraštis ir laiškai

• Pokalbis su scenografe Julija Skuratova

• V. Žilinskaitės veikėjų svajonės

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

* * *
prieš daugybę metų
mačiau patį gražiausią
saulėlydį
močiutė sėdėjo prie lango
ir laikė didelį
raudoną kamuolį
dabar prie lango sėdi
mano maža dukra
o aš neturiu laiko sėdėti
skubiai raišau
savo dienų siūlgalius
ir veju į didelį
raudoną kamuolį
kai pabaigsiu
pasidėsiu jį ant palangės
tada ir pažiūrėsiu
į patį gražiausią saulėlydį
po daugybės metų

Irena Bitinaitė

Juoda.
Ją mes tradiciškai linkę laikyti praradimų spalva. Nepastebė-

dami, kad tamsi užsklanda mus kartais gailestingai atskiria nuo per-
nelyg ryškių cirko spalvų ir suteikia galimybę atsikvošėti. Suvokti,
kad be pakvaišusio, medijų manipuliuojamo „ego” egzistuoja ir tylus
„aš”, kurio buvimui paliudyti nereikia dirbtinomis priemonėmis for-
muojamos realybės.

Kai užgęsta televizoriaus ekranas, vienišam žmogui gali pasidin-
goti, kad nutilo artimas draugas, suirzusiai namų šeimininkei – papil-
domo triukšmo šaltinis ( be vaikų, šuns , katino ir kaimynų leidžiamo
rusiško popso). Laiko nuovokos netekusiam „maratonininkui” ( taip
vadinamas vienas alkoholikų tipažas – R.Š.), kuriam tyla baisiausias
priešas, televizorius – ne kas kita, kaip snaudulio stimuliatorius.

Kambary pūpso paprasčiausia dėžė juodu ekranu, ką tik skleidusi
fobijas, skatinusi nesaugumo jausmą, eskaluodama nepilnavertiš-
kumo kompleksus ir sureikšmindama susitapatinimą su laidų hero-
jais.

Masinė vartojimo erdvė kartais sukelia į haliucinacijas panašių
idėjų: pavyzdžiui, kad kultūros ir kriminalų rubrikos iš esmės iden-
tiškos, nes abi siekia atkreipti dėmesį į nestandartinį įvykį. Pavyz-
džiui, narkomanai nupjovė vienišam kaimynui galvą ir maišelyje
nešiojosi po turgų, o vienoje Londono galerijoje eksponuojama karvės
maita ir gyvos žiurkės!..Kur čia menas, o kur – kriminalas?.. Ir ar ne-
verta abiem atvejais taikyti baudžiamąją atsakomybę?..

Jei televizijos dėmesio objektu seniau būdavo dar ir teigiami
žmonės (partiniai veikėjai, pavyzdžiui), tai dabar kameros akis at-
kreipta į psichopatus, maniakus, nekrofilus ir kitas nelaimingo auk-
lėjimo bei nepavykusių genetinių eksperimentų aukas. Maniakai
egzistavo visados, kaip egzistavo blogas auklėjimas, bet niekas pabai-
sų nekvietė į studiją pasišnekučiuoti apie gyvenimą ir laisvalaikio
pomėgius. Dabar nebekviečia buvusių partinių veikėjų šnekėtis apie
partijos uždavinius. Sakytum, revanšas. Ir televizinio dėmesio trokš-
tančiam partiečiui nebelieka nieko kito, tik imti peilį ir traukti pas
kaimyną.

Šitaip televizija gimdo naujas idėjas, o kad jos panašios į klie-
desius, stebėtis nereikia, nes visi narkotikai juos sukelia, negana to,
ir priklausomybė atsiranda. Ir niekas dar nesugalvojo, ką daryti, kai
ištinka televizinės abstinencijos sindromas.

Paprasčiausia būtų išjungti šitą dėžę. Kaip papildomo triukšmo
šaltinį.

Kad neužgožtų kitų kanalų – kosminių. Jais, sakoma, atiteka Visa-
tos išmintis.

Bet ar daug atsiras tokių, kurie ryšis tokiam radikaliam žingsniui
– išjungti televizorių?..

Renata Šerelytė
Iš esė „Nacionalinio pasididžiavimo spalvos”, almanachas „Varpai”, 2006

IŠJUNGTI TELEVIZORIŲ

Algimanto Kunčiaus nuotrauka iš ciklo ,,Reminiscencijos”.



Anais laikais, kai Vasario 16-oji
dar nebuvo žymima raudonu
kalendoriaus lapeliu, kai apie

Kovo 11-ąją dar nesapnavo nė būsi-
mieji signatarai, man būdavo la-
bai smalsu įsivaizduoti, kaip skel-
biama tautos laisvė ir nepriklauso-
mybė. Ką jaučia žmonės, dėdami
parašą po tokiu aktu? Kaip žiba jų
akys, kaip dreba plunksną vedžio-
janti ranka? Ar sušukus laisvės bur-
tažodį jau tą pačią akimirką viskas
būna kitaip, laisviau ir šviesiau?

Stebėjausi paskui sklaidyda-
mas signatarų prisiminimus ir
knygas apie Vasario 16-ąją, kad Lie-
tuvos Tarybos nariai beveik neįsi-
minė tų įvykių, tarytum tai būtų
buvusi eilinė žiemos diena vokie-
čių okupuotame Vilniuje, nepali-
kusi širdy jokio aiškesnio pėdsa-
ko. Net pats tautos patriarchas Ba-
sanavičius savo kronikoje perdėm
lakoniškas: „Galop atėjo vasario
16 d., kada, visiems 20 Lietuvos Ta-
rybos nariams susitarus, nuspręs-
ta paskelbti Lietuvos nepriklauso-
mybę Vokietijai, Rusijai ir kitoms
valstybėms. Tai buvo šeštadienis,
12 val. 30 min. dieną, kada, man
Taryboje pirmininkaujant ir skaitant paskelbimo formulą, tai ir atlikta tapo,
visiems Tarybos nariams karštai delnams plojant.”

Kaip svariai dabar skamba tas ,,šeštadienis”, valandos nurodymas ar pa-
staba apie plojimus! Tos eilutės cituojamos ir cituojamos, bet tai ir visa, ką tu-
rime. Vėlesni susitikimai su vokiečių valdžia, pokalbiai, kelionės, viešbučiai,
pietūs ir vakarienės aprašyti su aibe smulkiausių detalių. O vasaris ištrintas.
Rodos, atmintis turėtų būti užfiksavusi kiekvieną tokios dienos minutę ir ju-
desį, kiekvieną smulkmenėlę, kaip ta mūsų laisvė buvo gimdoma, kaip jau-
tėsi, apie ką kalbėjo signatarai, gal būta arbatos pertraukėlės, gal reikėjo sė-
dėti su paltais nekūrentame kambaryje – juk karo metas. Arba kas buvo ma-
tyt pro Lietuvių komiteto būstinės langus, kas paskui darėsi išėjus į Pilies
gatvę, snigo ar šalo mieste, kaip atrodė praeiviai ir jau laisvas Vilniaus dan-
gus virš jų galvų? Kodėl viso to nėra, nepastebėta, neįstrigo? Kodėl man jau
per amžius niekas neištrins mokyklinių Vasario 16-osios eitynių į Rasų kapi-
nes, prie Basanavičiaus ir savanorių kapų? Kodėl viskas išliko, net eglišakių
ir sniego kvapas, takelio posūkiai, draugų veidai, trispalvių kaspinų karštis
rankose, džiaugsmas ir baimė, saugumiečių šešėliai, smilkiniuos kalantis
klausimas: suims ar nesuims?

Spėju, kad svarbiausias ir labiausiai švenčiamas anos Vasario 16-osios
dalykas turėtų būti ne ji pati, o jos aidas. Jo jau tada, 1918-ųjų žiemą, laukta
atsiritant iš Vilniaus. Papilkėjusiame Stokholme dėl jo nervingai budėjo J.
Šliūpas, V. Mykolaitis-Putinas, Vaižgantas. „Jau aš jaučiu ateinančią mano
Saulės, Tėvynės Laisvės, Šviesą. Sveika gi, Šviesybe, kuri ir vilčių srityje te-
bebūdama laimini sielą”. Tokių išpažinimų Vilniuje nepasigirdo. Aidas vi-
suomet būna daugiau ir plačiau nei tai, kas iš tikrųjų tuo metu nutinka. Apie
pirmuosius krikščionybės misionierius buvo sakoma, kad jie eina sukelti
žmonėse tikėjimo aido. Ir pati Bažnyčia, tiesą sakant, gimė iš aido, iš nuošu-
sios, nuvilnijusios žinios, kad nukryžiuotasis mokytojas yra gyvas, kad jis pa-
sirodė saviesiems. O Lietuva, o jos laisvės gimimas? Jau prieškariu atvirai
kalbėta, jog 1918-ųjų vasarį po Nepriklausomybės deklaracijos niekas nepasi-
keitė nei Vilniuje, nei Lietuvoje. Valstybės dar nebuvo beveik ištisus metus.

Dvidešimt signatarų anuomet iš
tikrųjų neturėjo ko prisiminti. Net
savo pačių drąsos. Jie tylomis iš-
siskirstė ir ėmė laukti neišvengia-
mo aido.

Kad aido būta, liudija ne vien
po metų Gedimino pilies bokšte su-
plevėsavusi trispalvė ir visa kita,
kas įvyko iki 1940-ųjų. Nenutildo-
mas ano viduržiemio aidas gaudė
ir tada, kai pačios nepriklausomy-
bės neliko nė kvapo, kai tūkstan-
čiams rytuos ar vakaruos nebuvo
net savos žemės po kojom, net laše-
lio nepameluotos vilties, jog kita-
dos paskelbta svajonių valstybė
prisikels. Buvo bergždžia mėginti
sučiupti ir nuslopinti tą aidą, nes
jis kaip evangelinė Dvasia rasda-
vosi kur nori. Toj pačioj Pilies gat-
vėj, pavadintoj Gorkio vardu, įsi-
sukdavo protu nesuvokiamas lais-
vės šuoras, užgriebiantis vis nau-
jas kartas ir naujus likimus. Tar-
puvartėse, laiptinėse, „Vaivoj” ir
„Blyninėj”, 6-o ir 10-o maršruto au-
tobusuose, Antano Šabaniausko
daržovių parduotuvėse, universi-
teto kvartalo pakraščiuose, Šv. Jo-
no bažnyčioje.

Dėl to dabar jau nesistebiu ir nesipiktinu, kodėl nerandame Vasario
16-osios akto originalo. Tai ta pati istorija kaip prieš dešimt metų, kai praar-
džius kriptą Vytauto bažnyčios sienoje nerasta Vaižganto kaulų. Išėjo kanau-
ninkas, o šiaip jau tretininkas, pasivaikščioti po Lietuvą, deimančiukų pasi-
žvalgyti. Kol kas negirdėti, kad būtų sugrįžęs. Tas mūsų laisvės lakštelis su
dvidešimčia parašų irgi panašiai kažin kur sau klaidžioja ir ieško daugiau
signatarų. Ir nepriklausomybės, ir Lietuvos netekęs Algimantas Mackus yra
kalbėjęs apie naujus parašus ant mūsų Nepriklausomybės akto. Jau nuo pat
anos 1918 metų vasario dienos jie pradėti rinkti. Nustebtume pamatę, kiek ten
jų padėta. Įvairiausiomis aplinkybėmis. Rašant knygas ir skutant bulves, mo-
kant vaikus abėcėlės ir dainuojant, poteriaujant ir hipiaujant, kalėjimuose ir
prie altoriaus, žaidžiant krepšinį ir mirštant už tėvynę. Žinau, nepamatysime
to sąrašo, net amžinybėje negalim to tikėtis, nes dangaus kanceliarijos savo
knygose turbūt kitokius dalykus registruoja. Bet ir gerai, kad laisvės ir ne-
priklausomybės byloje viskas taip sutvarkyta, kad jos signatarai – lyg anoni-
miniai alkoholikai ar Karlo Rahnerio sugalvoti „anoniminiai krikščionys”. Iš
kur Lietuva imtų tiek ordinų, žemės sklypų ir pensijų visiems atsidėkoti už
drąsą? Ir koks būtų stresas istorikams – surinkti visų biografijas, aprašyti
žygdarbius, kurie visai nepanašūs į žygdarbius.

Nepavydėsiu populiarumo Valentino dienai, nešauksiu į kovą su jos gri-
masomis. Tegul bus šalia Vasario 16-osios kaip tos pačios laisvės dovana. Ar
koketiškas šios Lietuvos bučinys, siunčiamas anai, jei norite. Ir apskritai
tokie dalykai vyksta be konkurencijos, kaip sakoma. Pripažįstu ne iš bejėgiš-
kumo ir suvokimo, kad nieko nepakeisi. Juo blankyn ir tuštyn eis paradiniai
Vasario 16-osios minėjimai, juo daugiau galimybių kada nors netyčia pagauti
šios šventės aidą, didžiausią anų dvidešimties vyrų palikimą. Ir tada jau – ga-
tava, amen, visiems amžiams esi įsimylėjęs vasarį, laisvės saldybę ir kartybę,
be kurios kaip kitaip bepasijustum Dievo vaiku. Dar tiksliau akcentus sudė-
lioja tas pats Vaižgantas: „Kam gi man reikia tos laisvės? Ar aš žinau? Ir kam
man teirautis?”

Julius Sasnauskas
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Julius Sasnauskas. Vasariui – su meile.

2-as psl. K. A. Trimakas. Ateitininkų vaidmuo viešajame gyvenime.

3-as psl. Ineza Juzefa Janonė. Trys impresijos.

4-as psl. Lėlių teatras – ne tik vaikams. Pokalbis su J. Skuratova.

6-as psl. ,,Mano tėvynė – prie jo širdies”. G. E. Basanavičienės laiškai.

7-as psl. Neringa Mikalauskienė. V. Žilinskaitės veikėjų svajonės.

8-as psl. Jolanta Budriūnienė. Keletas S. Zobarsko veiklos fragmentų.

Kitame numeryje:

• P. Dumšienė: pasakojimas apie ,,Šviestuvą”

• 12 Tarptautinė Vilniaus knygų mugė

• In memoriam: Justinas Marcinkevičius

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

VVAASSAARRIIUUII  ––  SSUU  MMEEIILLEE
Alfonsas Būdvytis. Vilnius, 1990.
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Kęstutis A. Trimakas. Tas, kuris pasišvenčia ir įkvepia kitus.

2-as psl. In memoriam Tautos Poetui.

4-as psl. Gediminas Mikelaitis. Krikščioniška kritika ir kūryba.

5-as psl. Loreta Venclauskas. ,,Dainavos” ansamblio koncertas.

6-as psl. Perpetua Dumšienė. ,,Šviesuva”: mokslas, menas, švietimas.

7-as psl. ,,Mano tėvynė – prie jo širdies”.

8-as psl. Romualdas Kriaučiūnas. ,,Kelias atgal”.

Kitame numeryje:

• 12-oji Tarptautinė Vilniaus knygų mugė

• Lietuvių opera: nuo „Rigoleto” iki „Grafo Liuksemburgo”

• Vatikano radijo 80-metis

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

Tauta vadovaujant Tam, Kuris pats
pasišvenčia ir įkvepia kitus pasišvęsti

Ateitininkai – žmonės, kurie svarsto apie dabartį, žiūrėdami į ateitį. ,,Kultūros”
puslapiuose visų akivaizdoje jie svarstė pagrindines kiekvieną žmogų lie-
čiančias tikroves: Dievo, tautos, šeimos, proto ir širdies bei visuomenės svar-

bą. Jie pasidalino savo rūpesčiu ne tik kaip tas vertybes išsaugoti, bet ir kaip tų ver-
tybių pagalba būti išsaugotiems. Juk šiais laikais tos vertybės daugelio nevertina-
mos. Tai iššaukia krizes.

Viena tokių vertybių yra tauta. Jei ji nevertinama, ji menkėja – tai pavojus jai
išnykti. Šiais laikais jai grasina globalizacija. Dar labiau – trupėjimas pačioje tau-
toje.

Jau daugiau nei prieš 20 metų mūsų tauta, siekdama laisvės, taip entuziastiškai
buvo susikabinusi rankomis Baltijos kelyje. Tačiau neužtenka susikabinti vien ran-
komis ir taip greit atšąlančiais euforijos jausmais. Dabar, po 20 metų, krašte, kuriam
buvo iškovota laisvė, nebenorima gyventi. Tiek daug jau išvyko į kitus kraštus, ieš-
kodami darbo ir geresnių gyvenimo sąlygų. O dabar – kitas smūgis: naujausioje ap-
klausoje net pusė gyventojų pasisako norį iš Lietuvos emigruoti.

Demokratinėje valstybėje visi atsakingi už krašto gerovę – žinoma, ypač tie, ku-
rie išrenkami į valdžią. Bet kaip ilgai galima išrinkti vis tokius, kuriems bendra
krašto gerovė mažai terūpi?

Kur tautiškumo stuburas?

Anksčiau brangus būdavo kraštas, kuriame gimėme, užaugome, gyvename su
artimaisiais – šiltai vadinamas Tėvyne. Dabar rodos, viskas atšalo ir nubluko. Da-
bar, rodos, gali tiek nusivilti tuo kraštu, kur gyveni, – jo sąlygomis, žmonėmis, kad
jis pasidaro nebemielas… ir nori iš jo išsikraustyti. Ypač dėl to, kad kitas kraštas vi-
lioja geresnėmis darbo galimybėmis. Ir niekas tavęs nebeišlaikys krašte… net žmo-
nės, su kuriais gali ta pačia kalba susikalbėti. Bet argi tik tiek? Kur tautiškumo stu-
buras? Ant ko galima atsistoti ir pajusti tvirtą tautos pagrindą?

Tik ta tauta atspari prieš išblėsimą, iškrypimą ir istorijoje prasmingai išlieka,
kurdama savo dvasinę kultūrą, kurios teigiamas, stiprinantis, motyvuojantis turi-
nys ją žadina bei įgalina: 1) neužsiimti vien materialiniais tikslais; 2) surasti išlie-
kančią viziją-misiją bei jos siekti, 3) darniai jungtis į didį darbą bendrai gerovei, 4)
nugalėti individuose bei visuomenėje esančias destruktyvias, ardančias ir skal-
dančias tendencijas ir 5) atsiverti iš Antgamtės kylančioms galioms. Tokią dvasinę
kultūrą tauta gali kurti bei ja persiimti, dinamiškai tikėdama bei savyje įgyvendin-
dama Jėzaus Kristaus apreikštas bei įgyvendintas tiesas.

Kodėl Jėzus Kristus? Todėl, kad Jis pats, kaip žmogus, pasišvenčia didžiausiam
Idealui – Dievui Tėvui, o taip pat sugeba įkvėpti kitus tam pačiam idealui pasišvęsti.
Tas idealas kaip tik savyje kaupia tikslą siekti bendros gerovės visiems.

Kristumi pagrįstas tautiškumas

Įsigilinti reikia į tai, apie ką rašė mąstantis Vincas Kuprys ir apie ką kalbėjo dr.
Petras V. Kisielius; būtent apie tautiškumą, kuris grindžiamas Kristumi (žr. dr. Ki-
sieliaus straipsnį ,,Kultūroje” 2011 01 01). Jis perduoda Vacio Kuprio motyvacijos
aiškinimą. Būtent: Kristus gyveno ir aukojosi, vadovaujamas dviejų motyvų: meilės
Tėvui ir meilės žmonėms, kurie Jam buvo broliai ir seserys. Mūsų tautą išgelbėti ga-
li tik tai: jei pakankamai daug kas joje leisis vadovaujami Kristaus taip, kad kartu
su Juo laikydami vieni kitus broliais ir seserimis, sieks bendros gerovės.

Ar tai utopija? Mums savo ribotomis žmogiškomis galiomis – tai utopija. Mūsų
Kūrėjo ir Kristaus pagalba tai įmanoma. Jei ryžtingai norime. Jei subręstų pakan-
kamai tam pasiryžusių tautiečių. Kol dar nevėlu. Net jei ir mažiau mūsų liktų – šie
norai mus neperskiriamai jungtų… Būti viena tauta jos Autoriaus galia.

Kęstutis A. Trimakas

**   **   **   

Štai medis vėjo aistrai atsiliepia

šakom ir lapais, liemeniu visu.

Ak, ir mane tu glamonėji, liepa,

ir man, tavy paskendusiam, baisu,

kad neištrūksiu jau iš tavo galių,

iš tavo pražydėjimo skambaus,

kad liks tik žalia, begaliniai žalia,

ir kad jau mūsų nieks tamsa nebaus.

Justinas Marcinkevičius

Medžiai, laukiantys liepos. Povilo Mendeikos nuotr.
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Kęstutis A. Trimakas. Ateitininkai Lietuvos likimo akivaizdoje.

2-as psl. Alfonsas Motuzas. Šv. Kazimieras ir Lietuva.

3-as psl. Rimvydas Stankevičius. Patys paprasčiausi burtažodžiai.

4-as psl. Renata Šerelytė. Žvaigždės žiūri žemyn.

6-as psl. ,,Rigoletto” iki ,,Grafo Liuksemburgo”.

7-as psl. Perpetua Dumšienė. ,,Šviesuva”: menas, verslas, kultūra.

Kitame numeryje:

• S. Goštautas: Menachemo Begino beieškant

• V. Aleknienė. Iškilus kraštietis – Kleopas Jurgelionis

• Vatikano radijui – 80

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

XXšimtmečio pradžioje Pranas Dovydai-
tis ,,Ateitininkų” (į ateitį žvelgiančių-
jų) vardu ideologinėje manifestacijo-

je kvietė lietuvių tautos mokslo siekiančią jaunąją
kartą iškilusio konflikto akivaizdoje pripažinti tre-
jopą Tikrovę – ,,gyvąjį Dievą”, ,,gyvąjį Kristų” ir ,,gy-
vojo Kristaus Bažnyčią”. Jaunoji karta gausiai at-
siliepė ir būrėsi. Tas pritarimas sukėlė ateitininki-
jos sąjūdį, kuris turėjo didelę teigiamą, tautą krikš-
čioninančią įtaką Lietuvai.

Po šimto metų, XIX šimtmečio pradžioje, prita-
rimas tebesitęsia (pritariančių tebėra ir Lietuvoje,
ir kitame Atlanto krante). Tai rodo Ateitininkų Fe-
deracijos šešioliktasis kongresas, suruoštas 2010
rugpjūčio 5–8 dienomis Vilniuje ir Ateitininkijos
šimtmečio šventė 2010 lapkričio 25–28 d. Čikagoje.

Čikagos šventėje Pr. Dovydaičio anuometinei
ideologinei manifestacijai panašiausias iššūkis
ateitininkams apsispręsti suskambo Kęstučio A.
Trimako simpoziumo pranešime ,,Iššūkiai ir užda-
viniai, pripažįstant Dievą, Kristų ir Jo Bendriją
ateitininkijos antrojo šimtmečio angoje”: pripažin-
ti 1) Dievą, kuris apsireiškė žmonijai kaip ,,Esan-
tysis” (,,Aš Esu, Kuris Esu”), 2) Kristų, Jį priiman-
čius atnaujinantį Vienytoją (Ef 1,10), ir 3) Jo Bend-
riją, Jo pakviestųjų susibūrimą ant Uolos-Petro (žr.
,,Draugo” ,,Kultūrą” 2010 12 25).

Ryšys su Kristumi;
o per Jį – su Tėvu ir Bendrija

Kaip Pr. Dovydaitis savo ideologinėje manifes-
tacijoje kalbėjo apie vien kitoje pusėje Dievą, Kris-
tų ir Bažnyčią neigiančius, taip man teko nurodyti
1) ne tik kitoje pusėje esančiųjų apsiėjimą be Dievo
(su akivaizdžiai tragiškomis pasekmėmis pasauly-
je), bet ir mumyse pačiuose esamą tendenciją nu-
tolti nuo Dievo: mes patys esame ,,suskilusio pa-
saulio žmonės”, tad ,,pirmoji kova yra ne su kitais,
bet su savimi”; būtina cementuoti save, stiprinti
ypatingu ryšiu su Dievo Sūnumi, tapusiu Žmogu-
mi ir Broliu, mus atnaujinančiu Vienytoju, o per Jį
– su Esančiuoju Tėvu ir su Kristaus Bendrija, į ku-
rią Jis mus kviečia. Šis kelias – visiems žmonėms
būtinas kelias, bet ypač – apsisprendusiems veikti
už Dievą.

Kristus jungia mūsų veiklą
O veikiame įvairiose srityse, kurios irgi galėtų

mus blaškyti, nebent mes jungiame jas ryšiu su
Kristumi. Jame jos randa savo prasmę; per Jį – sa-
vo veiksmingumą.

Tauta. Tautos vertė randama Dieve Tėve ir
Kristuje, kuriuose yra tautą jungiantis pamatas:
Dievo tėvystė ir Kristaus brolystė. Taip aiškino P.
V. Kisielius, pasinaudodamas V. Kuprio idėjomis
(,,Draugo” ,,Kultūra” 2011 01 01). Tai nurodžiau
kaip atsparumo ryšį mūsų vis labiau ,,išsivaikš-

čiojančiai tautai” (žr. ,,Draugo” ,,Kultūra” 2011 02
26). Nors R. Satkauskas kalbėjo apie tautiškumą,
tačiau jo išvada buvo tokia: ,,dabar visuomenės
dvasia tiek Lietuvoje, tiek Vakaruose yra labiau
pasaulietiška, todėl tiek čia išeivijoje, tiek Lietu-
voje pagrindinis uždavinys yra darbas liaudyje –
patraukti kuo daugiau žmonių į ateitininkų gretas
su tikslu pakelti jų dvasinę kultūrą, visa atnaujin-
ti Kristuje” (,,Draugo” ,,Kultūra” 2011 01 08).

Inteligentiškumas. A. Kazlauskas ir R. Kriau-
čiūnas pabrėžė proto, moralės ir jausmų inteligen-
cijos reikalą. I. Čuplinskaitė (katalikiškumo sim-
poziume) siūlė diskusijomis puoselėti ,,inteligen-
tišką katalikiškumą”, siekiant rasti tinkamą san-
tykį tarp tikėjimo ir proto. M. Mikulionytė ir P.
Kuprys kėlė studentų savarankiškumo reikalą uni-
versiteto aplinkoje. Giedro ir šviesaus proto stu-
dentas A. Giedraitis parodė, kiek daug ryžto reikia
šių laikų jaunos kartos asmeniui, naudojančiam
modernias komunikacijos priemones, išlikti pa-
saulėžiūriškai turiningam. Po įdomiai pavaizduo-
to Bažnyčios ir humanizmo pokalbio V. Aleksa da-
rė išvadą, kad iš Dievo (ir Jėzaus) kylanti ,,meilė ir
inteligentiškumas (yra) supinti kartu” (žr. ,,Drau-
go” ,,Kultūrą” 2011 01 22 ir 29).

Šeima. Šeima yra susituokusiųjų kruopščiai
susuktas lizdas ir pirmoji mokykla, kurioje ugdo-
mos krikščioniškos asmenybės. V. Aukštuolienė
pateikė psichologų tyrimų rezultatus apie optima-
liai tarpusavyje funkcionuojančias šeimas, nuro-

dydama ir teigiamą religinio tikėjimo įtaką. Pr.
Domanskienė dėmesį atkreipė į problemas, išky-
lančias mišrioms šeimoms su kitataučiais ir kita-
tikiais, o taip pat į reikalą ištiesti pagalbos ranką
nelaimėn patekusioms šeimoms (žr. ,,Draugą” 2011
01 15). Stipriai už šeimą pasisakė du dar nevedę
studentai – T. Quinn ir Š. Daugirdas.

Visuomenė. Visuomenė nėra toks intymus
laukas, kaip šeima, tačiau svarbi plačiau paveikti
kitus. Vyt. Maciūnas aiškino, kad Š. Amerikos atei-
tininkų veiklos laukas yra gyvenamasis kraštas
(tačiau K. Girnius siūlė išeivijos ateitininkams
bendradarbiauti su Lietuvos idėjos draugais joje
padaryti viešąją erdvę palankesnę krikščioniškai
minčiai). S. Kuprys nurodė taikdarystės ir sugyve-
nimo svarbą visuomeninėje veikloje. Ateitininkų
veiklai dėmesį skyrė D. Siliūnienė ir J. Udrienė (žr.
,,Draugą” 2011 02 05).

Ar ateitininkai bus reikšmingi?
Remdamasis popiežiaus Benedikto XVI encik-

lika apie viltį, neseniai Ateitininkų Federacijos
pirmininko pareigas užbaigęs V. Malinauskas pa-
skaitoje teigė, kad 1) mūsų tautai, kaip ir visai
žmonijai šiais laikais reikia kultūros, kuri žmo-
nėms pateiktų įtikinančią viltį, ir 2) kad ateiti-
ninkai tik tada taps mūsų tautai reikšmingi, kai
įtikinančiai pateiks tokią kultūrą (,,Draugo” ,,Kul-
tūroje” 2011 02 12). Bet nei jis, nei Benediktas XVI
nepateikė tos kultūros vidinės esmės. Vidinė esmė
atrandama paties Dievo apreiškime: Jis dovanojo
žmonėms gyvybę, o taip pat galią tą gyvybę sudie-
vinti. Jo pagalba ta gyvybė išsiskleidžia į sudiev-
intą, meile pražystantį, žmonių gyvenimą. Tame
yra didžiausia, paties Dievo užtikrinta viltis. Bet
patys geriausi dalykai nenunoksta savaime, ypač
kai žmonės patys sudaro eibes kliūčių. Žmonės
dažnai ją atmeta. Dėl to pats Dievas apreiškime
kalba apie didį konfliktą tarp Jo teikiamos žmo-
nėms gyvybės ir grėsmingos, pačių žmonių ieško-
mos dvasinės mirties (žmonės patys pasirenka
arba gyvenimą, arba mirtį). Tą konfliktą šiais lai-
kais nuostabiai aiškiai įžvelgė popiežius Jonas
Paulius II. (žr. jo encikliką Evangelium vitae, 1995).
Šių laikų žmonių, net katalikų nerangumas tą kon-
fliktą (net savyje) pripažinti ir kurti gyvybės kul-
tūrą rodo, kaip tikrai yra nelengva iš to (ne tik iš-
orinio, bet ir vidinio) konflikto išsinarplioti. Ta-
čiau tai yra vienintelis kelias. Tiek, kiek ateiti-
ninkai tą kelią renkasi (ir tam yra viltį teikiančių
ženklų), tiek jie taps reikšmingi šiems laikams –
tikri ateities žmonės, tautoje kuriantys gyvybės
kultūrą, teikiančią Kūrėjo garantuotą viltį.

Evangelija, Geroji žinia, visiems: ,,Kas nori gy-
venti, tegyvena Kristumi!”

Kęstutis A. Trimakas

ATEITININKAI LIETUVOS IR IŠEIVIJOS LIKIMO AKIVAIZDOJE

Šv. Kazimiero bažnyčia, po 1863 m. sukilimo rekonstruota į
Šv. Nikolajaus soborą. Apie 1896 m. S. F. Fleury nuotr.
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Renata Šerelytė. Laisvė – sapnas ir sąžinė.
2-as psl. Stasys Goštautas. Iš Lukiškių – į ,,Baltas naktis”.
3-as psl. Leonardas Gutauskas. Vakarinė.
4-as psl. Audronė Girdzijauskaitė. Universalaus teatro link.
5-as psl. Algis Vaškevičius. Knyga apie monsinjorą V. Kazlauską.
6-as psl. Violeta Aleknienė. ,,Stebinančiai naujas ir originalus…”
7-as psl. Šarūnas Šimkevičius. Dingusio laiko atspindžiai.

8-as psl. Romualdas Kriaučiūnas. ,,Buvom, esam, būsim”.

Kitame numeryje:

• A. Motuzas. Gavėnia ir katalikiška Lietuva

• O. Šulaitienė. Sūduvos šviesuolis – Antanas Tatarė

• Danutės Kalinauskaitės proza

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

LAISVĖ – sapnas ir sąžinė

Kovo 11-oji – vedlys į pavasarį, kai žemė dar pilkuoja sniegu, kai dar neišėjęs
pašalas. Kai dar persmelkia gūdžios viduržiemio tamsos ir šalto stingulio pri-
siminimas. Vaikystės rytai mokykloje, sausio mėnesį – raudonis danguje, iš ra-

šalo juodumo tamsos, banaliai panašus į kraują, – į vaikišką pasąmonę nusėdo kaip
„Maskvos laikas”, kartu su metalinio atspalvio „govorilkos” balsu. Tokiu šaltu, jog
atrodė – pavasaris neateis.

Tautos istorija – kaip veržimasis iš raudonai juodos, pasąmoninės viduržiemio
tamsos į pavasarį, saulę, sąmonės šviesą, būties skaidrumą. Kaip mitinės karalystės
troškimas išlikti tokia – legendų šalimi – racionaliame ir savo mitus jau surijusiame
pasaulyje.

Tokiame kontekste jau ir laisvė nebeturi savo mitinės paskirties – išlaisvinti
tam, kad būtų sukurtas naujas pasaulis. Pasaulis jau sukurtas ir buvimo jame tai-
syklės nustatytos: daugelis jų susijusios su ekonominiais prioritetais bei politiniu
korektiškumu, ir tai galima taikyti ne tik valstybių politikai, bet ir siauriems prag-
matiniams interesams tenkinti. Ar globalaus pasaulio pilietis dažnai susimąsto, kas
yra laisvė?.. Priimdamas ją kaip natūralią duotybę, jis priima ją kaip realią, apčiuo-
piamą, suformuotą iš anksto ir atitinkančią visuomenės stereotipus.

Bet juk visados egzistuoja laisvė nesutikti su viešąja opinija, laisvė mąstyti ki-
taip, kitokio gyvenimo supratimo ir raiškos būdai, kitokių vertybių kvintescencija,
ir tai neturi nieko bendro su marginalijomis bei iškrypimais, nes empirinis požiūris
kitokį dažniausiai įsivaizduoja kaip nenormalų.

Apmąstydama savo ilgaamžės istorijos laisvės reiškinius – istoriniu požiūriu
galbūt atrodančius kaip vietinius, lokalius, „uždarytus” – Lietuva atsiveria globalaus
pasaulio laisvei. Tai – našta, po kuria įmanoma ir sugniužti. Naivu tikėtis, kad ją pa-
dės išlaikyti laisvės kaip politiškai korektiškos duotybės priėmimas, pridedant dar ir
savo valstybinį patriotizmą, suformuotą pseudoistorinių romanų sukurtos didybės.
Paradoksalu, bet galbūt laisvės naštą mums padėtų išlaikyti tai, kas maža – gal
mums reikėtų ne gėdytis, o didžiuotis tuo, kad esame maži, „uždari”, chtoniški ir ar-
chajiški, ne tokie įspėjami ir numatomi, ištyrinėti ir nuobodūs, kaip didžiosios tau-
tos, savo nuobodžią didybę būtinai pagrindžiančios politinio ir kultūrinio mesianiz-
mo idėjomis.

Laisvė yra vidinė būsena, metafizinė būsena, pagrįsta ne duotybės įsisavinimu,
o nuolatiniu laisvės troškimu. Trokšti laisvės net tada, kai esi laisvas. Galbūt ir dalį
emigrantų iš mažos Tėvynės į didelį pasaulį išvijo ne tik ekonominė būtinybė ar so-
cialinė atskirtis, tačiau ir laisvės kaip vidinės būsenos neįsisąmoninimas?.. Į klau-
simus „kam man ta laisvė, jei neuždirbu pinigų” ar „nerealizuoju savo galimybių
(talentų, potencialo etc.)”, galima atsakyti ir taip: „O jeigu yra pinigų, atsiranda lais-
vė? O realizuotos galimybės – ar jų išraiška visada tokia, apie kokią svajojote?..” Sva-
jonė – dar vienas žodis, susijęs su laisve ir liudijantis jos kaip nematerialaus dalyko
prigimtį.

Vargu ar laisvės esmę gali įprasminti šventinės politikų kalbos, visa tai, kas su-
siję su dūdų orkestrais, iškilmingais patrankų šūviais etc. Laisvė neištveriamai gi-
liai pažvelgia į akis tuomet, kai esi vienas, kai reikia nuspręsti, kas nusvers, sąžinė
ar politkorektiškumas, – štai tuomet, pasirinkimo metu, ir įprasminama tai, kas va-
dinama laisve, o taip pat – ir sąžine, ir garbingumu.

Pastarasis žodis – labai nepopuliarus šiuolaikinėje politikoje, nes asocijuojasi
vos ne su viduramžiais ir, be abejo, su nykia lokalizacija, uždarumu, chtoniškumu,
„laukiniškumu” ir panašiai. Bet štai ką šiuolaikiniai (bet vis „laukiniais” tebelai-
komi) Amerikos indėnai sako apie baltuosius, atsikrausčiusius į jų šalį – kai šitie
žmonės išskris į Mėnulį ir Marsą (regis, tai po truputį jau vyksta), mūsų žemė vėl pri-
klausys mums.

Tai reikėtų prisiminti ir mums, lietuviams, nes irgi esame savotiški pasaulio
„laukiniai” – ir prisiminti tuomet, jeigu neišlaikysime laisvės naštos.

Renata Šerelytė

VILTIS

Sunku mums būtų be vilties!
Be jos skausme kas suramintų!
Kas duotų širdžiai tiek ugnies?
Kas ištvermę varge gamintų?

Ji mums brangiausia dovana!
Visur kaip angelas ji lydi!
Ji mūs stiprybė, mūs drąsa!
Pats pragaras mums jos pavydi!

Be spindulio vilties šviesos
Pavergtų sielos galią žemė;
Mes nepažintumėm giedros,
Ir būtų mūs darbai aptemę.

Maironis

Arūno Baltėno nuotr. iš kn. ,,Šilų dzūkai”, R. Paknio leidykla, 2009.
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Giedrė Kazlauskaitė. Dangiška žinutė.
2-as psl. Alfonsas Motuzas. Gavėnia ir katalikiška Lietuva.
3-as psl. Danutė Kalinauskaitė. Daiktai.
4-as psl. Gražina Mareckaitė. Nelabųjų raisto linksmybės.
5-as psl. Nijolė Kavaliauskaitė-Hunter. Hudson River mokykla.
6-as psl. Ona Šulaitienė. Sūduvos šviesuolis Antanas Tatarė.
7-as psl. Violeta Aleknienė. ,,Stebinančiai naujas ir originalus…”

8-as psl. R. Kriaučiūnas. ,,Protų nutekėjimas” – lašišos stiliumi.

Kitame numeryje:

• Tarptautinei teatro dienai: dingusio artisto pėdsakais

• Albino Bernoto poezija

• Toliau apie Hudson River mokyklą

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

I gavėnios sekmadienis ( Mk I, 12–15)

Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų
šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.
Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną,
kad atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!”

DANGIŠKA ŽINUTĖ
Labai trumpas sekmadienio žodelis. Tilptų į porą SMS. Net keista, kad toks glaustas

pranešimas bus perskaitytas bažnyčioje sekmadienį. Tarsi kokiam Hemingway’aus
tekste – nėra net būdvardžių, vien oficiali informacija. Maždaug – ELTA, BNS ir „Reu-

ters” praneša, kad prisiartino Dievo karalystė... Nenustebčiau išvydusi laikraščio kamputyje.
Trys sakiniai, lakoniškai perteikiantys esminę naujieną, vis dėlto nėra sausi ir neemo-

cingi. Taip, po santūriu nuosaikumu jie slepia jaudinančius faktus, kibirkščiuoja aistrų flui-
dais, vibruoja ar dreba iš įtampos ir nesaugumo. Jie sklando neapsisprendimų laike, žymi
mums nežinomas Dievo jausenas, plotmes, kuriose niekad nesame buvę. Nukeliauti į dykumą,
išbūti joje kurį laiką, sugrįžti su ryžtingu įsitikinimu. Trys ryškiausi įvykiai, atitinkantys ki-
tus šios Evangelijos ištraukos tercetus. (Praleisti, būti, tarnauti. Šėtonas, žvėrys, angelai. Su-
ėmimas, sugrįžimas, skelbimas. Tiesiog trioletus galima rašyt). Dykuma, nieko naujo ir origi-
nalaus nežadanti vieta, jau iškart nuteikia „nieko neveikimo”, miražų nuovargio įsivaizdavi-
mams. (Ir Abraomas, ir Mozė ten išėjo – ir ką? Keitimosi, slinkties, apsivalymo, „apsimąsty-
mo”, paklusimo Dvasiai, pirmo žingsnio savom kojom (t. y., aktyvaus veiksmo, atsakomybės
prisiėmimo) ženklas.) Keturiasdešimt dienų nėra labai ilgas laiko tarpas. Komos ištikti žmo-
nės kartais išguli ilgiau. Arba ligos patale – metų metus, esu mačiusi. Keturiasdešimt tėra sim-
bolinis laikas, tikslus ir tobulas it snaigės struktūra. Biblijoje šis skaičius atsikartoja lyg re-
frenas, paversdamas matematiką žaidimu, o simbolius – rimu. Tikriausiai būtų kažkaip bana-
lu manyti, kad būdamas dykumoje Jėzus susikaupė, pameditavo ir įsikvėpė dideliems dar-
bams. Morkaus evangelijoje nutylima, ką konkretaus jis veikė. Tik paminėta keistoka Jėzaus
vienatvę gaubianti draugija: šėtonas, žvėrys ir angelai. (Žmogiškieji atitikmenys gal būtų fari-
ziejai, ligoniai ir mažutėliai. Bet čia šiaip – subjektyvi asociacija). Ištverti ne itin malonią aki-
statą su šėtonu, prigimtimi solidarizuotis su laukiniais žvėrimis, priimti nelabai reikalingų
norinčiųjų tarnystę – pirmykščio rojaus, tik iškreipto ir sugadinto, situacija. Rojuje veši ir
klesti gerovė, dykumoje – niekis ir tuštuma, mirtis. Galbūt todėl tai tarsi grūdo apmirimas –
pasiruošimo ir dvasios brandinimo laikas.

Dievas sugrįžta į viešumą, kai Jonas ne savo noru baigia krikštytojo veiklą ir pasitraukia
iš pranašo arenos. Takas nutiestas. Valanda išmušė. Dievo karalystė arti. Dvi patekimo į ją są-
lygos: 1) atsiversti; 2) tikėti. Kas yra atsivertimas, man lyg ir suprantama. Antroj klasėj mums
visiems iškilmingai įsegė spaliukų žvaigždutes ir prigrasino, jei padarysim kokį blogą darbą
– veidukas žvaigždutėje pamatys iš spintos (kabodamas įsegtas į uniformą) ir nustos šypsotis.
Ar neišnyko šypsena, paranojiškai tikrinau ne aš viena. Kai atėjom į trečią klasę, žvaigždučių
liepė nebenešioti ir apskritai pamiršti žaidimą, žodžiu, atsiversti. Taip maždaug tą radikalų at-
sivertimą ir įsivaizduoju. Po to nepatikėsi jau turbūt niekuo. Tai sukrečia ir atveria akis. Ga-
li ištikti afektas, atsirasti momentinė kalbų dovana arba jauno vyno efektas. Bet kas gi yra toji
Evangelija? Kuo man tikėti šiandien, jeigu Dievas nėra doktrina ir taisyklių rinkinys? Jeigu
jis netvarko skyrelio „Specialistas atsako” svetainėje ,,Kaip patekti į dangų” ar postevangeli-
nėje periodikoje?

Geroji Naujiena man tebėra slėpinys, stebinantis labiau už žvaigždėtą dangų ir moralės
tvermės dėsnius. Net jei klaidingai ją suprantu (o suprantu, be abejo, klaidingai), jaučiu, kad
tai yra kažkas teisaus, tikro ir svarbesnio už viską. Neapčiuopiama ir į jokias sąvokas netel-
panti žinia, gaivi kaip pavasaris, netikėta kaip įsimylėjimas, svaigi kaip poezija. Nežinau, kas
ji. Mane pačią apibrėžiantis neapibrėžtumas. Euforija, begalinis džiaugsmas, norėjimas gy-
venti. Jėgų antplūdis bejėgystėje. Šiaudas neviltyje. Stebuklingasis raktelis. Pasakos lygmens
tiesa ir galėjimas ja patikėti.

Giedrė Kazlauskaitė
Iš kn. Julius Sasnauskas, Giedrė Kazlauskaitė. Postilės, 2009.

Laiškas mėnesienos fleitai

po išilginę girią mėnesienoj
po girią klaidžią baikščiai žynio sielai
vis braidžiojant, visi žyniai išmirę
ir amžinai apsigyvenę girioj

plevena... vėjas?.. niekas neplevena
toj girioj gyvo nebėra nė vieno
tik mėnesiena – aiški ir graži
kaip baltas vaikas vaikšto pamaži

Vladas Braziūnas

Algimanto Kunčiaus nuotr. iš ciklo ,,Reminiscencijos”.
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Šio šeštadienio Kultūros turinys

1-as psl. Jūratė Laučiūtė. Kad neišnyktų gerumas.
2-as psl. Aldona Žemaitytė. Idealizmas prieš nihilizmą.
3-as psl. Albinas Bernotas. Į šulinį užgriūvantį.
4-as psl. Laurynas Baltušnikas. Dingusio artisto pėdsakais.
5-as psl. Nijolė Kavaliauskaitė-Hunter. Hudson River muziejus.
6-as psl. Violeta Aleknienė. ,,Stebinančiai naujas ir originalus…”
7-as psl. Ona Šulaitienė. Sūduvos šviesuolis Antanas Tatarė.

8-as psl. Premija neįvertintiems talentams.

Kitame numeryje:

• Nutylėta V. A. Jonyno veiklos sritis

• S. Abromavičius. Mano tėviškės dainius

• Juokas – dalykas rimtas

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

Pasibaigė valstybinių švenčių, tautai
svarbių džiugių ir skausmingų atminti-
nų dienų maratonas, prasidėjęs Sausio

13-osios minėjimu. Šiemet šių minėtinų datų
eilę papildė skaudi netektis, lemtingai persi-
pynusi su didžia Valstybės atkūrimo data...
Nuo šiol gedulo kaspinais papuoštas vainikas
Vasario 16-ąją keliaus nebe vien ant tautos
patriarcho Jono Basanavičiaus, bet ir ant poe-
to Justino Marcinkevičiaus kapo.

Tokia jau, matyt, mūsų, lietuvių lemtis:
kad džiaugsmas ir skausmas mūsų gyvenime
eitų petys į petį... Ir todėl, matyt, mums natū-
ralu, minint kokią nors sukaktį, prisiminti ir
tuos, kurie tos sukakties nebesulaukė.

Štai ir šiemet Kovo 11-osios minėjimas
prasidėjo tylos minute, kuria buvo pagerbti
šios dienos nebesulaukę Kovo 11-osios signa-
tarai.

Vieną jų, geografą, profesorių Česlovą Ku-
dabą, aš prisimenu kur kas dažniau, nei per
valstybines šventes, ir kaskart galvoju: kiek
gražesnis, šiltesnis būtų mūsų gyvenimas, jei
jį tebematuotų šio nepaprastai Lietuvą mylė-
jusio Pėsčiojo Riterio kojos!

O juk jis savo kilme net nebuvo „grynas”
lietuvis: lietuvis buvo tik Kudabos tėvas, o
mama buvo baltarusė, iš „tuteišių”, ir gimė bū-
simasis profesorius etninės Lietu-
vos žemėje, šiandien priklausan-
čioje Baltarusijai, nepaprastai
gražiame krašte tarp Didžiojo
Švokšto ir Naručio ežerų. Augo
Lietuvoje, Švenčionių krašte, au-
go, plačiai atvėręs širdį ir protą Lietuvai, jos žemei, žmonėms ir... mokslams.
Studijavo tame pačiame Vilniaus universitete, kur, jam jau bebaigiant, įstojau
mokytis ir aš. Bet susibičiuliavom ne studentaudami, o kur kas vėliau, kai įsi-
smarkavo Perestrojkos ir Sąjūdžio vėjai, kai 1988 m. atsikūrusi Sankt Peter-
burgo (anuomet – Leningradu vadinto) Lietuvių kultūros draugija ieškojo
kokio nors juridinio „stogo”, kuris ją pridengtų nuo KGB persekiojimo. Ir tokį
„stogą” suteikė Lietuvos kultūros fondas, kurio pirmininku tuomet (be kitų
daugybės savo visuomeninių pareigų) buvo profesorius Kudaba. Tai jis, o ne
Lietuvoje likę draugai ir giminaičiai, reguliariai, iki pat savo mirties, aprū-
pindavo mane, o per mane ir kitus Peterburgo lietuvius, naujausia lietuviška
Sąjūdžio, o vėliau – atkurtos valstybės nepriklausoma spauda!

Mums, žemaičiams, profesorius Kudaba ypač brangus savo meile ir nuo-
širdžiu susižavėjimu trykštančiomis knygomis apie kalvotąją Žemaitiją, apie
septynis kelius iš senosios Žemaitijos kultūros sostinės Varnių... Bet juk mei-
lė Lietuvai, mūsų tėvų protėvių žemei, trykšta iš kiekvienos profesoriaus pa-
rašytos knygos eilutės!..

Štai profesorius rašo apie savo vaikystės kaimelį Vaicekavą Tverečiaus
valsčiuje, kuris šiandien jau išnykęs, „numelioruotas”, kaip ir dar daug kitų
kaimų, todėl ir aukštaičiui, ir žemaičiui skaudžiai suprantamos šios Č. Kuda-
bos mintys-atsidūsėjimai: ,,Keliai ir toliau bus išminami iš sodžiaus sodybų,
ne į jas. Juk svarbiau, ką mes pasiimame išeidami iš tėviškės į mūsų amžiaus
vieškelius... Ar pasiimame su savimi bent kiek ilgesio jai? Mums jo kartais
tiesiog nereikia... O juk nugyventa vaikystė – ne sausa žolė, ne pernykščiai la-
pai. Tai medis, jo šaknys. O mūsų dienos – jo ošianti žalia viršūnė. Ar gali ji
žaliuoti ir derėti be šaknų?..”

Dar žiupsnelis Č. Kudabos minčių, kurios atrodo lyg šįryt parašytos, žvel-

giant į būrius iš tėviškės išskrendančių lietu-
vaičių: ,,Praeis metai, kiti, naujais dirvų kontū-
rais, kitu akiračio siluetu pasipuoš tėviškė.
Niekas Užubaly nenakvos, niekas nematys mū-
sų pagirio rasotų mėnesienų, nesigėrės aukštu
dangum virš lygumų, negirdės paukščių...
Daug kam atrodys, kad čia nuo nežinios auga
tik žolė ir nieko kito nėra buvę... Išnyks net mū-
sų žemių ir laukų vardai – numirs praeitis...
Net mes, vaikai, užmiršim daug ką. Nesakykit,
čia kažkas ne taip yra. Štai ir aš kaltintojo bal-
su kalbu. O ar ne skolininkas esu? Ar ne tokie
ir visi kiti išeiviai – aimanuoja nieko nedaryda-
mi, kad neišnyktų geri žmogaus darbų ženklai,
vietų vardai, tradicijos?”

Humanitarai – kalbininkai, istorikai, etno-
grafai-etnologai – kiekvieną rytą ir vakarą lyg
maldą turėtų kartoti šiuos profesoriaus žo-
džius, skirtus Varniuose palaidotam kunigui ir
rašytojui Mikalojui Daukšai, pirmos Didžiojoje
Lietuvoje 1595 m. išleistos lietuviškos knygos
autoriui: „Tauta, pasak M. Daukšos, tai ne dva-
rai, ne turtai, ne kas dar, o žmonės, jų būvio
dvasia. Rodos, galima spręsti, jog čia, Varniuo-
se, pirmą kartą suformuluota kalbos valstybin-
gumo mintis. Per gimtąją kalbą žmogus savo
gentyje jaučia amžinybę”.

Taip pat neprošal būtų ir paties M. Dauk-
šos žodžius pakartojus: „Kalba yra
bendras meilės ryšys, vienybės mo-
tina, pilietiškumo tėvas, valstybės
sargas. Sunaikink ją – užtemdysi
saulę danguje, sumaišysi pasaulio
tvarką, atimsi gyvybę ir garbę”...

Po Č. Kudabos mirties, apmąstydamas jo knygą „Septyni keliai iš Var-
nių”, šiaulietis inžinierius ir kraštotyrininkas Danielius Balčiūnas su apgai-
lestavimu vietos spaudoje rašė: ,,Be abejonės, šiandien šio žmogaus labai pasi-
gendame ir mes – aistringi kelionių rengėjai ir mėgėjai. Ir kas jį mums pakeis,
kas taip paprastai prašnekins gimtinės gamtą, jos požeminius šaltinius, senus
stogastulpius, krašto keistuolius, muziejininkus, tautodailininkus, eilinius
kraštotyrininkus? Tai Žmogus legenda! Darbštumo pavyzdys! Aukštaitis, ne-
spėjęs išsiaiškinti visų Žemaitijos paslapčių”!

Negaliu neprisiminti ir monsinjoro K.Vasiliausko žodžių, kuriais jis pa-
lydėjo į amžinybę šį Žmogų-legendą, iškilų Lietuvos riterį: ,,Duok, Dieve, kad
Lietuvoje būtų daugiau tokių krikščionių, koks buvo profesorius Česlovas
Kudaba [...]. Kad nors šimtą tokių kaip Kudaba turėtume, Lietuva visai
kitokia – vieninga, šviesi ir laiminga būtų” .

Kodėl aš dabar prisiminiau būtent Č. Kudabą? Todėl, kad jo žodžių aidas
atsiliepia ir ne vieno šiandienos patrioto kalbose... Visų jų čia necituosiu,
pakaks ir visų mylimos dainininkės Veronikos Povilionienės: „Aš tik labai
bijau ir Dievulio prašau, kad iš mūsų neišnyktų gerumas. Mane ramina tai,
kad mūsų kaimuose dar yra nemažai gerų ir padorių žmonių. [...] Ten yra ir
purvo, ir ašarų, bet ten yra ir gražiai pavasarį žydinčių sodų, ir savo žemę my-
linčių žmonių [...] Man neramu, kai jauni žmonės, ieškantys užsienyje
gerovės, internete prirašo visokių keiksmažodžių Lietuvai, o paskui prašo
dvigubos pilietybės. Viena aišku – Tėvynės mylėti neišmokysi, bet priminti
savo pareigas jai būtina”.

Jūratė Laučiūtė

Kad neišnyktų gerumas...
Arūno Baltėno nuotr.
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Julius Sasnauskas. Matyti ir nematyti
2-as psl. Augustinas Idzelis. Mintys, perskaičius ,,Ateities draugus”
4-as psl. Petras Mendeika. Auksiniai Scenos Kryžiai
5-as psl. Stanislovas Abromavičius. Skiautiniai Lietuvoje
6-as psl. Silvija Vėlavičienė. Nutylėta V. A. Jonyno veiklos sritis
7-as psl. Laimutė Adomavičienė. Kvietimas polemizuoti

8-as psl. Š. Šimkevičius. V. Staniulio dovana Lietuvos mokykloms

Kitame numeryje:

• A. Motuzas. Gavėnios Graudūs verksmai

• Pokalbis su kunigu Vaclovu Aliuliu

• S. Goštautas. Susivienijimas Manhattane

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

Skaitau Evangelijoje apie Jėzaus atsimainymą ant kalno, apie nežemiškai baltus
ir spindinčius jo drabužius, apie nustėrusius apaštalus ir tradiciškai svarstau,
ką galėčiau turėti bendra su ta istorija arba ji su manimi. Už lango, tiesa, boluo-

ja miesto stogai. Tačiau aliuzijų nėra. Dėl to baltumo štai jau kelinta diena ryju aspi-
riną ir visokias proškas, kaip sakytų mama.

Šiaip jau panašūs šventraščių pasakojimai jokia staigmena ar naujiena. Biblijoje
apstu kalnų, kur išrinktieji vyrai gauna susitikti Viešpatį. Didingi regėjimai ir ap-
reiškimai, lydimi balsų iš dangaus. Viešpats, apsisiautęs debesimi. Tokių vaizdų ne-
pakeliančios žmogaus akys. Dėl to turbūt dvasinis gyvenimas imtas lyginti su kopi-
mu į viršukalnes. Man kai kada truputį juokinga. Sykį buvau kviečiamas į vieną ren-
ginį su garsiuoju mūsų alpinistu, kad būtų atspindėta ta paralelė. Tačiau viršukalnių
nugalėtojo prisiminimai buvo šykštūs ir be jokios romantikos. Gal jo užkopta perne-
lyg aukštai, kur ir Viešpačiui sunku suspindėti visoje savo didybėje?

Pats Jėzus, nors dar sykį kils į kalną, aną lemtingąjį, kažin ar savo uždaviniu bu-
vo pasirinkęs viršukalnių erelio polėkį. Jo trajektorija kita. Krytis. Kalėdų naktį į
mūsų juodas gelmes. Ant Golgotos – į Tėvo valios bedugnę. Iš ten, iš ėjimo žemyn ri-
tasi mums jo Geroji Žinia.

Guodžia mane ir atsimainymo istorijos aplinkybės. Trys apaštalai, pasirinkti,
rodos, tam, kad taptų šiurpulingo įvykio liudininkais, taip ir nesuvoks, kas dėjosi ant
kalno. Petras prašys palapinių, nesižinodamas, ką sakąs. Visi trys sukaustyti išgąs-
čio. Kiti evangelijų autoriai užrašys, kad jie buvo sumigę. Pagaliau Jėzus nė to neleis
jiems pasakoti, kol jo kelias dar nenueitas. Bus likusi pakalnė. Ir pats Jėzus, senais
drabužiais, visai nešvytintis. Kaip pažymi evangelistas, tik vienas jis.

Ne, tikrai nenoriu paniekinti šios ir kitų biblinių ir nebiblinių teofanijų vien dėl
to, kad šiandien alpinistai nepraneša apie savo susitikimus su Viešpačiu kalnų vir-
šūnėse ar kad man balti stogai nedvelkia dieviškumu. Uždanga, skirianti šį ir aną pa-
saulį, tikrai praskleidžiama. Bent jau tiek, kad kažkam užtektų visą likusį gyvenimą
jaustis Dievo ištiktam. Bažnyčioje matau vaikiną, kuris ne ant Taboro kalno, o Justi-
niškių daugiabutyje kitados regėjo sau gyvą Jėzaus veidą, pilną švelnumo ir meilės.
Ir tai tikra. Vaikinukas tyli, tačiau akys tebespindi tuo. Kitiems tą Veidą teks mylėti
pro debesis, bet tai juk irgi priklauso teofanijoms. Dar kiti, gavę jį išvysti, manys, kad
tai buvęs tik sapnas. O kai kas gal kartos Jėzaus krytį, taip pat atsitrenkdamas į ne-
žemišką baltumą. Bet kokiu atveju po visų tikrų dangaus proveržių, po visų užuomi-
nų apie dieviškąją tikrovę mūsų kalba trūkinės, nesižinosime, ką saką, atrodysime
sau ar kitiems susipainioję, netekę proto.

Visa laimė, kad teofanijų vietose neleidžiama statyti palapinių nei tų vietų pri-
vatizuoti. Čia absoliutus draustinis. Kad nekiltų pagunda manyti, jog į Viešpaties
veidą gali vėpsoti kaip į saulėlydį Baltijoje ar snieguotas kalnų viršūnes. Kad tokie
paveikslai kaip Jėzaus atsimainymas neatsirastų šeimos nuotraukų albumėliuose.
Teofanijas patyrus ar klausantis apie jas tinka viskas nuo šiurpulio iki graužiančių
abejonių. Tačiau niekada nebus leista jų garbei šaukti kongresų ir festivalių.

Atsimainymo istorijos priklausymą kitam pasauliui kasmet saugo ir gavėnia.
Priminimas, kad anų spindinčių drabužių buvo atsisakyta. Viešpaties planas išgelbė-
ti nupuolusią žmoniją amžiams susisiejo su kitu vaizdu. Sumuštas ir apnuogintas
Žmogaus Sūnus. Balti drabužiai jam vėl atsiras tik Apokalipsėje. Be kalno. Išmar-
ginti visų nekaltųjų krauju. Dar labiau spindintys. Turbūt dar labiau neįtikėtini.

Tai gal ir nieko dabar aspirinas ir proškos. Negraužia apmaudas, kad šią baltą
kovo dieną savyje ar aplinkui nesiseka įžiebti Evangelijos patvirtinimo. Nesileisiu
ieškoti pavyzdžių. Jei kada šiame slėnyje buvo švystelėję tai, ką baugiai mėgintum
vadinti sau teofanija, tegul viskas pasilieka laukti Viešpaties pavasario. Nes, tiesą sa-
kant, be klaidos ir neatskirčiau, kol esame čia, kur yra tik balti stogai, o kur dar ir
jis kartu.

Julius Sasnauskas
Iš kn. Julius Sasnauskas, Giedrė Kazlauskaitė. Postilės, Vilnius, 2009

Matyti ir nematyti

* * *
Apšerkšnijant aukštybėse kryžiams,
apsnigta Aušros Vartų gatve
tu pareisi šviesos sūkury
ir sustosi ties arka erdvia,

kur koplyčioj Marijos paveikslas
tau pro ūkaną auksu spindės,
kur žvakes, liepsnojančias, vaiskias,
ant altoriaus vaikas padės –

jos neges, kad širdis tau nežvarbtų,
spinduliuotų amžiuos dulsvuos,
kol po žemėm už miesto vartų
neužšalęs šaltinis pulsuos.

Judita Vaičiūnaitė

Viktoras Adamas, Alfonsas Bišbua pagal M. Zaleskio paveikslo K. Ripinskio
piešinį „Aušros Vartų gatvė”. 1846
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Aldona Žemaitytė. Mūsų oligarchai ir jaunimas

2-as psl. Stasys Goštautas. Susivienijimas Manhattane

3-as psl. Vytautas Skripka. Skambi skiemens heleniško eilutė…

4-as psl. Alfonsas Motuzas. Gavėnios Graudūs verksmai

5-as psl. Petras Mendeika. Gyvenimas po pasaulio medžiu

6-as psl. Atgal pasižvalgius. Pokalbis su kun. V. Aliuliu

7-as psl. Silvija Vėlavičienė. Nutylėta V. A. Jonyno veiklos sritis

Kitame numeryje:

• Alfonsas Motuzas: Gavėnios rožinis

• Paskutinioji aušrininkė Stanislava Paškevičienė

• Valdas Papievis: ,,Kai nerašau, atrodo, negyvenu”

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

Man rodos, kad sėdu ne į sa-
vo roges. Knygos, spek-
takliai, dailės parodos ir

jų autoriai – tai mano teritorija.
Per visą kūrybinį gyvenimą pro
mano akis jų praėjo tiek daug, kad
neišvengiamai širdyje paliko savo
pėdsakus – vieni ryškius, kiti blyš-
kesnius. Ir staiga panorau rašyti
apie politiką ir valstybę, tarsi pa-
sukdama ta kryptimi, kur politi-
nio spektro bangose maudosi ma-
no kolegė Jūratė Laučiūtė. O šitam
žingsniui mane paskatino psicho-
logas Zenonas Streikus žurnale
„Psichologija tau” pasvarstęs psi-
chologiniu požiūriu naują temą.
Apie ūpą ir nuovoką. Štai ką jis sa-
ko apie šiuodu lyg ir neapčiuopia-
mus dalykus. „Gyvenimas visose
srityse – ekonominėje, profesinėje
ir asmeninėje – visuomet nusišyp-
so tiems, kurie stengiasi daugiau
šypsotis jam. /.../ Ypač daug gerų
jausmų, geros nuotaikos, juoko ir
šypsenos reikia sunkmečiu./.../
Netekęs vilties, praradęs gyveni-
mo tikslą ar prasmę, apimtas bejė-
giškumo žmogus – tai sustojusi upė, virtusi bala, liūnu.”

Pozityviąją psichologiją autorius priešpriešina negatyviajai, matydamas,
kad pastaroji ima viršų mūsų viešajame ir privačiame gyvenime. Todėl jis tei-
gia: „Pasigendu pilietinės drąsos, atviro dalyvavimo užkertant kelią nevilties
ir bejėgiškumo skleidėjams”. Taigi čia ir yra esmė. Kas turi užkirsti kelią ne-
vilties ir bejėgiškumo skleidėjams? Visų pirma, tie, kurie yra viešieji asme-
nys, šmėsčiojantys populiarių televizijų ir laikraščių puslapiuose. Sutikime,
kad tai yra politikai iš Seimo ir Vyriausybės, žurnalistai iš informacinių, kri-
minalinių, viešąjį interesą ginančių puslapių. Pramogų pasaulio atstovai, ku-
riuos visuomenė taip pamėgo, kad net išrinko į Seimą, ir jie ten prikrėtė viso-
kių juokų. Deja, visi jie stengėsi ir stengiasi Lietuvą rodyti iš negatyviosios
pusės, – vieni kitus kritikuodami, aimanuodami, koks baisus tas nedarbas,
koks didelis smurtas siaučia mūsų žmonėse. O kur dar vagystės, paleistuvys-
tės, didelės ir smulkios niekšybės...O emigracija tokia, kad greit pusės Lie-
tuvos neliks. O pensininkai ir asocialių šeimų vaikai tiesiog badu išmirs...

Bet kuo čia dėti oligarchai, kur slypi jų esmė? Ogi ten, iš kur kyšo jų biz-
nio ausys: iš tų pačių laikraščių ir televizijų, kurias jie valdo, lyg marionetes
tampydami už siūlų, pritvirtintų prie storų piniginių. Mūsų lietuviški oligar-
chai – senoji sovietinė karta, įvairiais keliais ir būdais susikrovusi kapitalą
dar pirmaisiais nepriklausomybės metais ir iš valdžios pamažu išstūmusi be-
jėgius Sąjūdžio idealistus, taip ir neišmokusius materialinių vertybių grobi-
mo meno. Verta prisiminti, kaip bolševikų vadas Leninas tyčiojosi iš inteli-
gentų, o jo įpėdinis Stalinas naikino juos be pasigailėjimo kalėjimuose arba
tiesiai pasiųsdamas myriop.

Per dvidešimt nepriklausomybės metų oligarchai tapo tvirtai susicemen-
tavusi valdžios struktūra, apimanti visas valstybės gyvenimo sritis, ypač eko-
nomines. Įdomi simbiozė: sovietinis mąstymas ir įpročiai plius laukinio kapi-
talizmo apetitai. Ar ne sovietinio palikimo sergėtojų planas buvo įpūsti žur-
nalistams mintį, kad nepriklausomoje Lietuvoje viską reikia rodyti tik iš blo-
gosios pusės. Priešingai elgiasi Rusijos žurnalistai, visą savo valstybės gyveni-
mą nušviesdami gražiomis spalvomis ir taip palaikydami žmonių viltį sulaukti
geresnio gyvenimo.

Taip ir prasidėjo žiniasklaidos priemonėse nevilties ir bejėgiškumo, vi-

suomenės nepilnavertiškumo sėja,
kad žmonės įtikėtų, kokia netikusi
yra ta mūsų iš okupacijos išvaduo-
toji Lietuva. Kiek joje vagysčių,
žmogžudysčių ir savižudybių, kiek
korupcijos, machinacijų ir skurdo,
varančio žmones iš Tėvynės. Ir ko-
kie bejėgiai tie mažutėliai, kurie
maitinasi iš darbo biržos saujos ar-
ba iš socialinių pašalpų, reikalau-
dami jų vis daugiau, vis garsiau ir
vis didesniu būriu belsdami į savi-
valdybių paramos langelius. O gar-
siausi šiuo metu turgaus prekei-
viai, pajutę, kad teks lįsti iš ekono-
minio šešėlio. Pagaliau priėjom
prie to, kad net jauniems žmonėms
dirbti nesinori, nes jiems užtenka
pašalpos, nelegaliai prisiduriant
prie jos nemenką pinigėlį... Tokia-
me drumstame vandenyje kai kam
patogu gaudyti savo milijonus ir
milijardus, tapusius gyvenimo tik-
slu. Nes kilnesnių tikslų mūsų oli-
garchai nebuvo išmokyti.

Bet atsitiko oligarchams ne-
numatytas dalykas. Per dvidešimt
metų išaugo nauja – netarybinė –

karta. Jauni, vakarietiškuose universitetuose, o ne sovietinės nomenklatūros
rengimo mokyklose, žinių įgiję politikai, ekonomistai, mokslininkai, lais-
vuose savo ūkiuose susiformavę ūkininkai. Jie irgi panoro valdyti valstybę,
tik kitais metodais – gal sąžiningesniais, padoresniais, tobulesniais. Deja, iki
pastarosios konservatorių ir liberalų suformuotos vyriausybės tie jauni žmo-
nės nebuvo įsileidžiami į jokias valdžios struktūras. (Nebent per savo gru-
puotės ryšius sovietų nomenklatūros vaikai, kartojantys tėvų įdiegtas gyve-
nimo pamokas.) Jauno politiko Artūro Zuoko, savo energija ir veržlumu sukū-
rusio gerovę ne tik sau, bet ir miestui, karjera ir jos žlugimas yra tipiškas
pavyzdys, kas atsitinka su žmogumi, atėjusiu į valdžią ne iš oligarchų pader-
mės. Oligarchų grupuočių skatinami žurnalistai jam pripaišė tiek nuodėmių,
apdrabstė tokiais purvais, kad karjera veržliam, apsiskaičiusiam, vizionie-
riaus ir menininko talentą turinčiam Vilniaus merui buvo sužlugdyta, be-
rods, galutinai. Šiais metais savivaldybių rinkimuose jis be partijų pagalbos,
palaikomas Vilniaus jaunimo ir paprastų vilniečių, laimėjo daugiausia balsų.
Tačiau žiniasklaida (o kieno rankose ji yra?) vis nenurimsta, mūsų mielieji
konservatoriai blokuojasi net su lenkais, ką tik parodžiusiais aršią neapykan-
tą valstybinei kalbai ir lietuviškai švietimo sistemai. Jie padarys viską, kad
tik A. Zuokas vėl netaptų Vilniaus meru... Panašia oligarchų ir žiniasklaidos
auka tapo ir buvęs ūkio ministras, jaunas idealistas, visad besišypsantis Dai-
nius Kreivys.

Oligarchija yra nevienalytė ideologiniu pagrindu (jeigu ji apskritai tokį
turi), bet ją vienija tiesiog nesveikas pinigo ir turto troškimas. Godumo demo-
nas reikalauja valdžios, kuri turi jį nuolat maitinti. Nemanau, kad šio demo-
no vergai būtų laimingi, nors patys to ir nesuvokia. Kažin ar juos privers at-
sipeikėti Japonijos ir Afrikos tragedijos, liudijančios, kad žmonija yra tik tra-
pus vabalėlis ant Dievo delno. Jie neišmano to gyvenimo meno, kurį siūlo ma-
no aukščiau minėtas Zenonas Streikus. „Nevalia pamiršti, kad, norint mylėti
ir gerbti žmones, visų pirma reikia taikiai sugyventi su pačiu savimi, išlaikyti
pagarbą sau, remti save, mylėti save ir savo gyvenimą”. Ak, kaip jiems neleng-
va įsisąmoninti šitą paprastą krikščionišką principą.

Aldona Žemaitytė

Mūsų oligarchai ir jaunimas

Aleksandras Macijauskas. Demonstracija Kaune. 1968



Būčiau neteisi, jei sakyčiau, kad kiekvienąsyk prieš Verbų sekmadie-
nį ir Didžiąją Savaitę apima ypatinga nuotaika, jaudulys, senti-
mentai, kurie netoli egzaltacijos, vadinasi, jau kiek ir liguisti. Juk

apie kančią ir prisikėlimą mąstome ne tik šventinėmis progomis, bet ir
tuomet, kai į jokią šventę nepanašu, kai ypatingai skvarbiai dvasią per-
smelkia suspaudimo valandomis. Taikliai pavadinta būsena, kuri aprėpia
ne tik erdvę, laiką, bet ir žmogaus sielos tūrį.

Tos tamsiosios suspaudimo valandos liudija, kad nei kančia, nei pri-
sikėlimas nėra knyginės sąvokos, juolab žodžiai, kuriais galima švaisty-
tis, nukainoti ar perkainoti – madingas posakis ,,perkainoti vertybes”
yra niekų vertas, nes vertybių kaina visuomet pastovi, matuojama ne va-
liuta ir ne tauriaisiais metalais. Kančia ir prisikėlimas, turintys konk-
rečią išraišką žmonių ir tautų gyvenime ir metafiziniame jų likime, iš es-
mės yra kosminės sąvokos, gniaužiančios kvapą, – jų, kaip ir tolimų, Hub-
ble kosminio zondo nufotografuotų galaktikų ir kosminių ūkų akivaizdo-
je mes pasijustume menki ir niekingi, jei tai nebūtų suteikta ir žmogiška-
jai sąmonei, kančios ir prisikėlimo galaktikas apgaubiant švytinčiu mei-
lės ūku.

Tikėjimui gyva ir nuoširdi abejonė kur kas reikalingesnė, nei aklas,
neperkalbamas fanatizmas, nes, ieškodamas tikslingų, logiškų, faktais
paremtų atsakymų į klausimus ir jų nerasdamas, žmogus nori nenori tu-
ri žvelgti į pasaulį kitaip – juk tie atsakymai, šiaip ar taip, egzistuoja, tik
jų forma galbūt kitokia, nei formulė, tezė ar teorema. Jomis labai mėgo
remtis karingasis sovietmečio laikų ateizmas, kai teiginiais a priori rei-
kėdavo ,,sušaudyti” priešingos nuomonės turėtoją (tokios retorikos liku-
čiai ir šiandien juntami šiuolaikiniame gyvenime, pavyzdžiui, tai būdin-
ga kai kurių politikų diskusijų kultūrai). Požiūris a priori tik pabrėžia
siaurą žvilgsnio kryptį ir ribotą akiratį, ir netgi kosmosas čia įgyja vieti-
nį, ideologinį lygmenį. (Sovietmečio fantastinėje literatūroje, pvz., K. Bu-
lyčiovo romane ,,Paskutinis karas”, kelionės į kitas planetas apsiribojo
literatūriniu ,,teisingo karo” ir ,,teisingos ideologijos” prasmių įtvirtini-
mu).

Bet kaipgi tai susiję su Verbų sekmadieniu, su kadagių šakelėmis, su
džiaugsmingais rytmečio varpais, skelbiančiais ne tik Kristaus Prisikė-
limą, bet ir prekybviečių šurmulį, gausų Velykų stalą, išeigines, savotiš-
ką šventinį tingulį, galingą pavasario dvelksmą, chtoniškųjų dievybių
prabudimą?.. Šitas šventinis šurmulys – toks paprastas, netgi primity-
vus. Toks chtoniškas, ,,vietinis” dalykas. Perdėm paprastas, kad išdidus
žmogaus protas pripažintų tai kaip metafizinę duotybę. Tiesą pasakius,
tuo jis panašus ir į empirinį mąstymą, kuriuo šiandieną paremta dauge-
lio žmonių pasaulėvoka. Todėl prisikėlimas ir kančia, būdamos metafizi-
nės kosminės duotybės, mūsų gyvenime skleidžiasi prieštaringomis for-
momis. Slepiasi ,,žvangančių cimbolų” ir ”skambančio vario” triukšmo
gelmėje. Būna atrandamos tyloje, tamsoje, skausme ir nežinioje – maldos,
skundo, gal net prakeiksmo akimirką. Plūsteli atgyjančios žolės, brinks-
tančių pumpurų, stipraus žemės kvapo bangomis, pavasarinio lietaus ši-
luma, sapnuose išvystu mirusio artimojo veidu – lyg žiedu, išsiskleidusiu
po žiemos. Visu tuo, kas nereikalauja žodžių.

Kančios ir prisikėlimo duotybės riša mūsų mintis ir žodžius, sieja
mūsų sapnus ir racionalųjį gyvenimą kur kas stipriau ir gyvybingiau,
nei galime nujausti ar suprasti.

Tai justi ir lapkričio gūdumoje, vėlių valandos belaukiant, ir žiemai
užšaldžius šiltas gyvybės arterijas, ir pavasarį – kai balandis atneša susi-
taikymo ženklą, verbos šakelę.

Marija Pempytė
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Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
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KKrriikkššččiioonnyybbėėss  kkoossmmoossaass

* * *
Šluoja angelai
nuo Katedros laiptų sniegą, –
mes renkame sniegules,
ir geriam geriam
iš dangaus šaltinio,
iš nukryžiuotų
rankų – – –

Perrišam žaizdas kankiniams,
poetams,
atsiklaupiam prieš eilėraštį,
įšalusį Sibiro kapinyne,
sumindžiotą,
suplėšytą,
šiukšlių dėžėje,
pelių apgraužtą rūsio kamputyje,
paslėptą po grindų lenta,
trokštantį
tarp įkaitusių krosnies plytų – – – 

Atleiskite mums,
išmokykit meilės,
kad pradėtume viską iš naujo – – – 
Meilėje gardi trupinėlių duona,
ir vargas,
ir džiaugsmas,
lygiai pasidalintas – – – 

Julija Švabaitė

Antanas Kmieliauskas. Skulptūra „Jėzus, nešantis kryžių” Vilniuje, skvere Kalvarijų – Verkių – Žalgirio
gat vių kampe. Skveras pavadintas kun. Broniaus Laurinavičiaus vardu. Apie garsųjį sovietmečio disidentą
B. Laurinavičių – kituose „Kultūros” numeriuose.                               Nuotraukos autorė – Aldona Žemaitytė
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Šv. Velykos… kalendoriaus lapelis, šventiniai atvirukai, būtini ir ne-
būtini sveikinimai, šventinė gastronomija ir visa kita, kas šiugžda ir
čeža sauso popieriaus garsu, medžio, kadaise buvusio gyvu ir šla-

mėjusio savo šneką. Dvelkteli Didžiojo penktadienio laužo dūmu, vingu-
riuojančiu iš ugnies, ryjančios pernykščius lapus ir sausšakes, sugrėbtus
kiemo šapus ir pilką nebegyvą žolę, tai, kas apmirė, nutilo ir, kad vėl praš-
nektų gyvybinga, sodria kalba, turi gimti iš naujo.

Todėl jokie reklaminiai lankstinukai ir puošnūs atvirukai, tegu ir
skelbiantys Šv. Velykas, negali atstoti mažyčio žolės stiebelio ar pirmosios
aitrios dilgėlės, iškėlusios savo karpytus lapelius, gaivalingo kalbėjimo,
tūkstantmečio gyvybės apreiškimo. Ką gi gali pasakyti sausi lapai, tegu ir
nuspalvinti ryškaus netikro rudens spalvomis – tik tiek, kad jų laukia ug-
nis, pelenai ir tyla, netgi vėjas, sėjantis tuos pelenus, galbūt spalvotus, nes
popierius buvo puikus, poligrafija irgi, bus tylus, kaip atodūsis, nes nieko
nesveria tie spalvingi žodžių pelenai…

Tokią pelenų sėją lydėtų liūdesys, o nesustabdomą pavasario potvynį –
ir baimė, nes bundančios stichijos neretai slypi už žmogiškosios sąmonės
ribų. Netgi stichijų Valdovas ir pasaulių Viešpats regėtųsi baugus ir nepa-
žįstamas, ir toks tolimas, kad ieškotume jo savo proto pakraščiuose, o ne
pirmajame žolės stiebelyje.

Tačiau liūdesį išsklaido viltis, o baimę – meilė, nes galingas gamtos
prabudimas liudija ne tik chtoniškųjų dievybių šėlsmą, bet ir tai, kas
įprasmina mūsų būtį ir pagrindžia mūsų sąmonę: švyti prieky visų žmoni-
jos sukurtų stebuklų, per žingsnelį nuo jų, bet – visados prieky, ir ta pačia
auksine šviesos kibirkštim praskaidrina tamsius ir inertiškus mūsų pasą-
monės vandenis – molio, žolės, medžio šaknų, kaulų ir akmenų sapnus.

Šv. Velykos… gamtos ir žmogaus suvienijimas, nugalint mirtį ir nuo-
dėmę, prisikėlus Tam, kurio Vardą galbūt per dažnai kartojame ir švaisto-
me jo auksinę gilią šviesą, pamiršdami, kokios ypatingos galios tas Vardas
– Juo gydomos beviltiškos ligos, Jo šaukiamasi gūdžiausią valandą, Jo va-
lioje tautos ir likimai.

Ir, nepaisant visų šitų didingų dimensijų, Jis toks pat stebuklingai pa-
prastas kaip žolės stiebelis, kaip mirusio artimojo akys, žvelgiančios mėly-
nais ir pilkais vilkdalgių žiedais, toks pat stulbinantis, kaip tikėjimas, kad
vilkdalgių žiedai kada nors – valandą žino Jisai – iš tiesų pažvelgs į mus
šiltomis žmogaus akimis.

Todėl kiekvieną sykį, kai Šv. Velykų varpai paskelbia Prisikėlimą,
man kvapą užgniaužia šio pažado ,,stichiškumas” – kaip vėjo, perbrau-
kiančio medžių lają lyg arfos stygas, pirštai, kaip ramus ir didingas okea-
no spindesys ir debesų begalybė, kaip išradingos žvaigždžių elipsės ir dar-
nios planetų orbitos.

Aš bijau šito pažado, nes jis juk neištveriamas paprasto žmogaus
akims ir nesuvokiamas jo protui. Gūžiuosi prieš jį kaip skuzdėlė. Betgi
baimė ir sumišimas, ir drovumas, ir kaltė, ir visa, kas verčia gūžtis ste-
buklo akivaizdoje, kelia mus kaip žolę kiekvieną pavasarį ir gyvybės galia
stiprina tikėjimą.

Dūmai, žolė, lapai, pirmosios dilgėlės, šviesūs kaip vaiko akys karklų
pumpurai, mėlynai rudas kėkštas ant brinkstančios alyvos šakos ir viltis,
kad prisikeldamas gyveni, kad prisikėlęs gyvensi.

Renata Šerelytė

Auksinė Šv. Velykų šviesa

* * *

Ir siela išliks,
Nors iš kūno išlėks,
Ir bus mirtis nugalėta.

Ją Golgotos kalne
Dieviškasis Sūnus
Nugalėjo, mums viltį atvėrė.

Aš tikiu ir sakau:
Žemėj ko netekau,
Susitikti Anapus viliuosi,

Kur kitokia šviesa
Ir kitokie sapnai,
Kur mirtis jau yra nugalėta.

Aldona Elena Puišytė

Liškiava. Švč. Trejybės bažnyčia. Aldonos Žemaitytės nuotr.

˜



Istorijos stebėtojai yra skirtin-
gos nuomonės, kas istorijoje
labiausiai lemia; t. y. kas krei-

pia tautas gyvėti ir kilti ar mer-
dėti ir kristi. Vieni teigia, kad tai –
karinė jėga. Kiti galvoja, kad tai apsukri politi-
ka. Treti tvirtina, kad tai ekonomika: kuo dau-
giau turto, tuo esi galingesnis ir įtakingesnis.
Paskutiniaisiais laikais imta galvoti, kad tai –
kultūra, nes joje įkūnijamos vertybės, kurios
žmones motyvuoja. Tad kultūroje glūdi istori-
jos eigą lemiančios jėgos.

Gali būti, kad tas elementas priklauso nuo
beįsigalinčių įtakingiausių asmenų, kurie pa-
lankiose salygose įkūnija ir panaudoja tą ar
kitą elementą: politikas – politiką, karvedys –
jėgą, verslininkai – turtą, kultūrininkas – kul-
tūrą. Tad gal nėra tokio visuotinio eliksyro – vi-
siems laikams ir visose vietose vienodo, kuris
lemiamai užkerėtų istoriją. Gal atskiri laikai
atskirose vietose sudaro tam tikras sąlygas
taip, kad vienu metu lemia politika, kitu laiku –
karinė jėga ar ekonomika, o dar kitu metu –
kultūra.

* * *
Karolis Vojtyla nuo pat jaunystės buvo įsiti-

kinęs kultūros galia. Todėl, 1939 m. naciams
okupavus Lenkiją, jis nečiupo ginklo ir neprisi-
dėjo prie slaptos partizaninės veiklos, kaip kai
kurie jo draugai, bet su kitais įsteigė pogrin-
džio teatrą. Stebėtina: jam pačiam tai buvo ke-
lias ,,išlikti žmogum” – būti laisvu, nepriklau-
somu širdyje. Pritrūkus veikalų, jis pats ėmė ra-
šyti. Svarbu buvo turinys. Jis rinkosi krikščio-
niškas temas. Pajuto Kristaus trauką ir įstojo į
slaptą seminariją būsimiems kunigams. Dvasi-
nė kultūra jam visą gyvenimą išliko ne tik jį
patį, bet ir kitus pilnutiniais asmenimis ku-
rianti galia.

Tapęs kunigu, vėliau vyskupu, kardinolu,
net popiežiumi, jis rado kelius, kaip dalintis su
kitais dvasine kultūra. Net atostogų metu kaip
kunigas jis su jaunimu išvykdavo į gamtą baidarėmis, kur gamtoje upės
pakrantė tapdavo prasmingų pokalbių vieta, o apversta baidarė su dvejais
sukryžiuotais irklais – Mišių aukos altoriumi.

Tapus profesoriumi, vyskupu, kardinolu, pagaliau – popiežiumi, galimy-
bių laukas plėtėsi. Universiteto aula, parapijų bendruomenės, katedros, su-
važiavimai, krašto, o vėliau ir tarptautiniai Bažnyčios suvažiavimai, kelio-
nės po visą pasaulį. Viena pirmųjų buvo į jo paties Tėvynę, kur komunistinė
valdžia varžė tikėjimo laisvę. Savo viešomis kalbomis tautiečiams linkėjo ne-
atsisakyti krikščionybės ir vidinės laisvės. Tuo jis daug padėjo besiburian-
čiam Solidarumo sąjūdžiui pasiekti nepriklausomybės visai tautai, o per tai
– ir kitoms Rytų Europos tautoms išsivaduoti iš Sovietų imperijos.

,,Kiek popiežius turi tankų?” – paniekinančiai šaipėsi diktatorius Stali-
nas. Nei vieno? O vis dėlto ir be jokio tanko, vien dvasios (iš Dievo) jėga, su-
braškėjo visa ant prievartos pamatų pastatyta Sovietų imperija.

* * *
Plėtėsi Vojtylos akiratis. Gilėjo įžvalga – Vakarų pasaulio ir net viso pa-

saulio mastu. Ne vien naciai ir ne
vien komunistai prievartavo. Pla-
čiai vyko kitokio pobūdžio varžan-
ti ir prievartaujanti ,,okupacija” –
varžanti net tariamai demokratiš-

kus kraštus. Tačiau, nepaisant, kad ji varžo
žmones, ji juose vis labiau įsigali. Tai reliaty-
vizmo, materializmo ir ateizmo plitimas. Užme-
tamas tinklas idėjomis, viliojančiomis materia-
linėmis pseudovertybėmis – nuo gomurio lepi-
nimo iki sekso. Panaudojamos reklamos žinia-
sklaidoje. Išnaudojami plačių masių geismai.
Masių kultūra. Materialistinė vartotojiškumo
civilizacija. Įsibraunant reliatyvizmui, šau-
kiančiam: nėra pastovios tiesos nei prigimtinės
moralės. Tik nuomonės. Tik mados. Šiandien ta,
rytoj kita. Išstumiamos krikščioniškos verty-
bės iš viešumos… ir net iš paviršutiniškų krikš-
čionių protų ir širdžių – nepastebimai, bet, ge-
rai įsižiūrėjus, akis veriančiai… Kulturkampf…

Kova kultūros plotmėje. Kultūrų kova… Nie-
kas taip aiškiai to nepastebėjo, taip ryškiai ne-
išaiškino, kaip Jonas Paulius II. Ir niekas taip ne-
stojo į kovą, kaip jis. Visu tuo, ką jis galėjo pats
padaryti, kad priešingos jėgos būtų atremtos.
Žmogui reikia aiškaus proto. Kultūrai reikia aiš-
kios krypties. Ne vien moralės nirvanoje skęsti.

Kristaus vietininkas aiškiai pasakė: ,,Dėl
nieko kito gėris su blogiu taip nesusikerta kovo-
je, kaip dėl pačios žmogaus gyvybės”. Taip – dėl
Dievo dovanojamos gyvybės būti žmogum, bet
taip pat, ir dar labiau, tapus žmogumi, dėl Dievo
dovanojamos ,,galios tapti Jo vaiku” – kas žmo-
nėms, nenorintiems nuo žemės pakelti nei akių,
nei širdžių, darosi vis sunkiau suvokti ir dar
sunkiau to trokšti.

* * *
Dvasinės kultūros riteris įrodė, kad dvasi-

nė kultūra laimi istorijoje pergalę kitaip negu
ginklai, turtai ar politinis gudrumas. Laimi
pergalę dvasios jėga. Amžinai išliekančiu gėriu
tos kultūros apimtuose žmonėse (kaip ir jame

pačiame), ne išoriniu, bet vidiniu kilnumu. Kovojantis ne tik už žmoniškumo
išlaikymą, bet ir už jo suklestėjimą žmonijoje. Tokiom pačiom priemonėm,
kurias naudojo anuomet savo Tėvynėje. Parodymu, kokia vertinga yra Dievo
dovanota gyvybė ir laisvė ją puoselėti.

Dvasinės kultūros riteris rodė į Kristų, pavadintą Prieštaravimo ženklu,
kuris prieštarauja šių ir visų laikų žmonėms, bandantiems apsieiti be Dievo.
Jonas Paulius II ir pats tapo prieštaravimo ženklu, siekęs žmones pabudinti,
išjudinti, pakelti, kad atsilieptų į Kūrėjo ir Išganytojo kvietimą bendrauti su
Dievu dvasia ir širdimi.

Dabar, kai jis skelbiamas Dievo palaimintu, pripažintu po mirties, jis
gali tapti dar įtakingesniu. Žinoma – tik tokiems, kurie patys pripažįsta gy-
venimą po mirties; gyvenimą, kuris kitoje mirties pusėje yra reikšminges-
nis, negu šioje.

Dėl viso to tebeverda kova šiame žemiškame gyvenime. Dvasinės kultū-
ros riteris, laimėjęs kovą, kviečia mus iš Anapus.

Kęstutis A. Trimakas
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4-as psl. Kiekvienas augalas tik iš gelmės…

5-as psl. Audronė Girdzijauskaitė. Juta

6-as psl. Iš kunigo S. Ylos dvasinio palikimo

7-as psl. Stanislovas Abromavičius. Mano tėviškės dainius

Kitame numeryje:

• Antanas Dambrauskas apie Maironį

• Vytas Gedutis: vienos šeimos istorija

• Motinos dieną pasitinkant

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

DVASINĖS KULTŪROS RITERIS

Dvasinis riteris. Zita Sodeikienė (ikona)

Dėl nieko kito gėris su blogiu
taip nesusikerta kovoje,

kaip dėl žmogaus gyvybės.
Jonas Paulius II
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Renata Šerelytė. ,,Dėk mamą prie žvaigždės”…
2-as psl. Rapolas Svirbelis. Klajūniškos vaikystės prisiminimai
3-as psl. Vytas Gedutis. Džordžo garažas
4-as psl. Eglė Juodvalkė. Rašytojo viltis – grūdelis gėrio…
5-as psl. Dovana Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui
6-as psl. Antanas Dambrauskas. Apie Maironį
7-as psl. Profesorius, kurio knygos parašytos ranka

Kitame numeryje:

• A. Dambrauskas apie J. Tumą-Vaižgantą

• A. Motuzas. Gegužinės pamaldos Lietuvoje

• Kotrynos Grigaitytės poezija

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

Nenorėčiau, kad šios Justino Marcinkevičiaus eilėraščio eilutės virstų
proginėmis, būtų nuolat cituojamos, iškilmingai, su egzaltacija, pri-
menančia Naujojo Testamento varį ir cimbolus. Motina poetui neat-

siejama nuo gimtosios žemės ir Tėvynės, ir dėti ją prie žvaigždės – ne dirbti-
nai jungti dvi skirtingas sferas, veikiau – išplėsti žmogaus būtį, suteikiant
kosmosui žmogiškos šilumos, o žmogui – žvaigždžių didybės.

Mama ir žvaigždė – ar gali būti kas nors paprastesnio ir didingesnio, su-
sieto trapiu ir stebuklingu gyvybės siūlu?.. Prisiminus Just. Marcinkevi-
čiaus eilutes, kuriose žemė ir motina išauga iki rupaus ir tikro Tėvynės
įvaizdžio („ Kaip žemė grubiai mylėtos,/ Pavirsdavo jos žeme./ Visa Lietuva
išpenėta/ Išdžiūvusia jų krūtine”), užgniaužia gerklę ne nuo „gražumo” –
nuo giliai paslėpto tragizmo, glaudžiai persipynusio su veriančia gyvenimo
paslaptimi.

Paslaptis, grožis, pagaliau net tragizmas – kas begali būti banalesnio,
apie tai ne rašyti reikia, tai reikia jausti, užuosti, išgirsti. Visa tai, kas pri-
verčia suklusti, nustėrti, kas nukrečia lyg elektra, kas yra nepaaiškinama,
kas jungia žvaigždę ir žmogų ir kas juos skiria.

Viena iš paslapčių – meilė, kuri pamiršta, kas buvo bloga, neatmena pik-
to, nekerštauja, atleidžia ir pasiaukoja, ji nesavanaudiška ir visagalinti, ji
suteikia būčiai prasmę ir žmogaus gyvenimui – tikslą. Ji gimsta motinos
rankose, jos palaikoma, auga ir bręsta. Motinos rankos neįsivaizduojamos
be palaikančios meilės.

Vaikų globos namuose augančių vaikų našlaitystė ypač skaudi, nes jie
dažniausiai turi abu tėvus, kurie – kitaip negaliu paaiškinti – turbūt patys
dar yra nesuaugę, nesubrendę, reikalingi paramos ir nuolatinės priežiūros.
Kodėl taip atsitiko, sunku pasakyti. Paprasčiausia, žinoma, būtų viską su-
versti sistemai – sovietmečiui, išauginusiam žmogų, įpratusį, kad juo rūpin-
tųsi valdžia, suformavusį vienišų motinų privilegijas, mišrių šeimų modelį,
vaiko kaip „gamybinio vieneto” sąvoką. Bet tai būtų perdėm paprasta, nes
yra dalykų, kuriuos tam tikros santvarkos ir ideologijos tik išryškina, iške-
lia į paviršių – priežastys neretai glūdi tautos mentalitete, kurį formuoja ne
tik politinė ir visuomeninė, bet ir kultūros istorija, o kas galėtų paneigti, kad
tautos turi ir savo metafizinius likimus?..

Ir kas gi yra Lietuva, žemė, išpenėta motinų krūtine – motina ji mums ar
pamotė, vaikai jai mes ar įvaikiai?.. Kodėl gi mes šiandien žiūrime į ją iš
aukšto, neretai gėdijamės, mat ji mums per prasta triukšmingo pasaulio aki-
vaizdoje, kodėl mes ją skaudiname, tokią nuolankią ir romią, gražią ir tylią,
gailestingą ir švelnią, nejaugi trokštame, kad ji taptų pikta, kerštinga ir,
užuot priartinusi mūsų būtį prie žvaigždės, suspaustų ir uždusintų kokio
naujaturčio apsitvertame nacionalinio parko kamputyje?.. Gal mes neverti
romios ir gailestingos Lietuvos?.. Gal mums reikia pamotės su akmeniu ran-
koj?..

„Dėk mamą prie žvaigždės,/ Dėk paukštį prie dangaus./ O gal kas nors
pridės/ Teisybę prie žmogaus”... Taip baigiasi šis Just. Marcinkevičiaus eilė-
raščio stulpelis.

Jis liudija, kad dvasinei gyvenimo erdvei būtina ir meilė, ir teisybė – ku-
ri iš jų priklausytų dangui, kuri – žemei, nežinau, bet, degant žvaigždėms
virš galvos, regiu mamą prie žvaigždės, ir tolimos aukštybės prie manęs
švelniai pasilenkia.

Renata Šerelytė

„Dėk mamą prie žvaigždės”...

MOTINŲ PASAULIS

Didysis Motinų pasauli,
iš kurio palaimingų įsčių
ateina žolė ir vaikas,
žaltys, versmė ir medis.
Didysis Motinų pasauli,
pilnas gimstančių vėjų,
lietaus ir ugnies artumo,
auksinių šešėlių muzikos
sušvitusiam baltam vasario debesy.
Didysis Motinų pasauli,
su saule vienam delne,
su mėnuliu kitam, –
toks nesuprantamas ir teisus,
toks chaotiškas, vienišas ir amžinas, –
saugai savo gyvybės paslaptį,
atsiskleisdamas – lyg netyčia –
vienai akimirkai
artėjančio pavasario kvapu,
mirštančio žvėries ašara,
širdies tvinksniu,
kuris duoda pradžią choralo skambėjimui.
Kurio vandenyno kriauklėj
šią naktį gimė perlas?
Kokiam kryžiui atiduotas
suriko pirmą kartą kūdikis –
taip skaudžiai ir laimingai?

Janina Degutytė

Arūno Baltėno nuotrauka iš knygos „Šilų dzūkai”
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Jonas Griežtis. Knygnešystė šiandien

2-as psl. Alfonsas Motuzas. Gegužinės pamaldos Lietuvoje
4-as psl. Kotryna Grigaitytė. Liepsnojo kartą aguona…
5-as psl. T. Baltušnikienė. Lietuvių aktoriai ir rusų klasika
6-as psl. A. Dambrauskas. Išpažinties pas J. Tumą-Vaižgantą
7-as psl. Romualdas Kriaučiūnas. Dar kartą – ,,Veidu į Lietuvą”

8-as psl. Šarūnas Šimkevičius. Bibliofilas G. Šapoka

Kitame numeryje:

• J. Švabaitei-Gylienei – 90

• Nauja Eglės Juodvalkės knyga

• Garsioji Babickų šeima

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

Gegužės 7-ąją minėjome Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Praėjo jau
visas šimtmetis, kaip panaikintas beveik pusę amžiaus trukęs lietuviškos
spaudos draudimas. Laiko ženklai iškalbingi – jie liudija ne tik tai, koks

sunkus ir sudėtingas buvo lietuvių raštijos kelias ir kiek pastangų reikėjo, kad
lietuviškas raštas išliktų, tačiau kelia klausimą: ar lietuvių raštijai veik pusė
amžiaus tylos iš tiesų buvo pusė amžiaus nuopuolio ir sąstingio, o gal tai buvo
jaunos kultūros grūdinimasis, priešinimasis nacionalistinei niveliacijai?..

Pagaliau ar knygnešystė XIX a. pabaigoje neturėjo lygiagrečių su knygnešys-
te sovietmečiu, kai jau nebe Rytprūsiuose, o Lietuvoje pogrindinėse spaustuvėse
buvo renkama „Katalikų Bažnyčios Kronika” ir kiti spaudiniai, pasiekdavę skai-
tytojus, trokštančius ne tik lietuviško, bet ir režimo ideologiją demaskuojančio
tiesos žodžio?..

Ar žodis „knygnešystė” netapo lietuvių kultūrai šiuo tuo daugiau, nei isto-
riniu faktu?.. Man regis, jam nelemta virsti archyviniu, laiko dulkių pamažėle
dengiamu žodžiu, pagaliau netgi simboliniu nedrįsčiau jo vadinti. Galbūt dėl to,
kad jis tiesiog gyvas. Ir visuomet aktualus. Ir juolab dėl to, kad knygnešystės mi-
sija ir šiandien gyvastinga, nes visiems svetur gyvenantiems lietuviams, ku-
riems brangi lietuviška kalba ir knyga, knygos ir kiti spaudiniai šiandien neša-
mi iš Lietuvos. Pasiekia lietuvių bendruomenes įvairiais būdais – atneštos, at-
vežtos, pirktos, dovanotos, atkeliaujančios elektronine erdve, kompaktinių
plokštelių pavidalu ir pan.

Jos – gyvas ryšys, jungiantis su Lietuva, jos kultūra, kultūrine žmogaus
tapatybe. O kultūrinė tapatybė visgi glaudžiai siejama ir su kalba, ir su raštijos
istorija, ir su nedidelės tautos identitetu. Pereiti į kitos tautos kultūrinį identite-
tą nėra taip paprasta. Nedaug terasime lietuvių, kurie įsilieja į kitų tautų kultū-
rą (pabrėžiu – kultūrą, o ne socialinę ar ekonominę erdvę) kaip visaverčiai tos
kultūros vartotojai ir dalyviai, nes tam reikia itin didelio intelektualinio poten-
cialo, erudicijos, kruopštaus darbo, talento. Kalbos jausmo, kultūrinės nuovo-
kos, plataus akiračio, kritinio mąstymo, analitinio požiūrio. O jei prie to dar ir
humoro jausmą pridėtume ...

Jei Lietuva nuolat, nuosekliai ugdytų tam tikrą procentą tokių asmenybių,
ir ugdytų ne kitiems, o sau, ne tokia nyki būtų ir bulvarinė žiniasklaida, ir dvi-
mate plokštuma tapusi televizija, ir vidutinybių triumfas visose gyvenimo srity-
se. O kad iškilių asmenybių yra mažiau, negu norėtume – ką darysi, matyt, dar
turime intensyviai mokytis, šviestis, bręsti. Kovoti, pasitelkiant knygnešystės
patirtį. Tik šįkart kovotume ne su caro žandarais, o su neraštinga banalybe, su
abejingu valdžios požiūriu į kalbą ir knygą, su iškreipta iki koktumo „elito” są-
voka, su liguistu konformizmu ir jau bene su katastrofišku savikritikos neturė-
jimu – jau netgi literatūros kūrinio kritika priimama kaip asmeninis autoriaus
įžeidimas. Žinoma, toks požiūris tiesiog liudytų kultūrinį nebrandumą ir litera-
tūros kritikos kaip disciplinos, turinčios padėti rašytojui, o ne jį įžeidinėti, nesu-
vokimą. Betgi kartais tai itin ryšku ir kitose gyvenimo srityse. Apie politiką už-
siminti jau tiesiog banalu...

Tai ką gi primintų mums gegužės 7-oji?..
Ar vien istorinę datą, pabarstytą naftalino milteliais?.. Ar gyvą reiškinį, tu-

rintį neaprėpiamas perspektyvas?.. Galime manyti ir taip, ir anaip, tačiau man
visuomet nuostabu, kad per tokį trumpą laiką – mažiau nei du šimtus metų – jau
galime girtis ir moksline, ir populiariąja literatūra, ir vertės neturinčiu šlamš-
tu, ir knygotyros paveldu, ir bulvarine žiniasklaida, ir profesionaliais reporta-
žais, ir aukščiausio lygio poezija, ir lyg tvanas pasiliejusiais mėgėjų posmais... ir
niekas to nedraudžia! Juk tai tiesiog stebuklas. Tik jeigu nenorite tame tvane nu-
skęsti, turite atsirinkti.

Jonas Griežtis

KNYGNEŠYSTĖ ŠIANDIEN

KŪRYBA

Ir iš dainų negrįžta kaip iš karo.
Tiktai padangėj mėlyni linai
Per amžius žydi, ir jų galvos kabo
Žvaigždžių žvaigždėm virš mūsų amžinai.

O debesis, virš dobilų pasviręs,
Nuleidžia ranką augančio ieškot,
Ir dusdamos prieš vėją lekia girios,
Pasaulį nubarstydamos šakom.

Ir pamiršti, kur augta, kur stovėta
Žaliu medžiu ir kur tave nulauš...
Ir tik tada paliauna siausti vėtra,
Vis dar pilna alsavimo gilaus.

Žydra šviesa pažyra iš padangės,
Vedžioja saulė rašančio pirštus.
Ir žodis, šviesią kaktą prisidengęs,
Prastuolio rūbais eina pas kitus.

Jonas Strielkūnas

Sena maldaknygė. Nuotrauka iš interneto
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Jonas Benamis. Eilėraščiai – žemės paukščiai
2-as psl. Žydronė Kolevinskienė. ,,Išėjusiems – sugrįžti”…
3-as psl. Eglė Juodvalkė. Sakalai naktį nemiega
4-as psl. Barbora Pelėdaitė. Istorija eilėraščiais
5-as psl. Renata Šerelytė. ,,Susitikom eilėrašty…”
6-as psl. Aldona Ruseckaitė. Garsioji Babickų šeima

7-as psl. Š. Šimkevičius. Dzūkijos senovinės technikos klubas

Kitame numeryje:

• V. Bogutaitės kūrybos vakaras Vilniuje

• In memoriam. Rūta Staliliūnaitė

• Literatūrinė švietėjiška konferencija Ciuriche

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

Per Lietuvą keliauja Poezijos pavasaris. Prasidėjęs gegužės 15 d. iškilmingu ati-
darymu Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje, jis aplankys daugybę Lietuvos
miestų, miestelių ir kaimų, K. Donelaičio memorialinį muziejų Tolminkiemy-

je, Castlebarą, Corką, Mohaghaną ir Dubliną Airijoje, Svetlogorską ir Karaliaučių
Rusijoje, Punską Lenkijoje ir gegužės 28 d. Kaune, Maironio lietuvių literatūros mu-
ziejuje ąžuolo lapų vainiku pagerbęs Poezijos pavasario laureatą, gegužės 29 d. užsi-
baigs vakaru Vilniaus universiteto M. K. Sarbievijaus kieme.

Tai festivalis, kurio pristatinėti nereikia. Turintis ne tik gilias tradicijas (pra-
džia – 1965-ieji, pirmasis laureatas – Justinas Marcinkevičius), tačiau ir gyvybingą
tęstinumą, ir ypatingą aurą. Ją, ko gero, taikliausiai išreikštų vienos pagyvenusios
moters žodžiai, kuriuos nugirdau, užėjęs į festivalio rūpesčiais kunkuliuojantį Rašy-
tojų klubą: oi, mes tai visur eisim, į visus renginius!.. Paprasti žodžiai, bet daug ką
pasakantys. Tai, kad pavasarinį gamtos atbudimą galima sieti ir su poetinio žodžio
galia. Kad žmogui tikrai reikia kažko daugiau, nei vien duonos ir žaidimų, kuriuos
gali pasiekti, neišsirangęs iš krėslo ir nepadėjęs TV pultelio. Žinoma, daugelį Poezi-
jos pavasario renginių tiesiogiai transliuos Lietuvos televizija, tačiau argi to užten-
ka?.. Kur tada poezijos klausymosi stebuklas, jei tarkim, klausotės eilėraščių Vil-
niaus Botanikos sode: kas jums perteiks aksominį lapų ir žiedų atspalvį, besikeičian-
tį ne tik nuo tirštėjančios prieblandos, bet ir nuo šamaniško skaitymo ritmo, kas per-
duos žalios vakaro gelmės, molio, medžio, vandens kvapą, primenantį žmogaus sukū-
rimo pradžią, tamsius lakštingalų balsus?..

Tuo ji ir nukrečia, toji poezija, kaip elektros iškrova – jausmu, kad esi tveriamas
iš naujo. Kad į tavo nejudrų kūną įpučiama dvasia, ir jis tuoj sušils, atgis, taps jautrus
šalčiui, šviesai ir skausmui.

Poezijos pavasario metu visi, net buhalteriai ir mokesčių inspekcijos specialis-
tai, tampa šiek tiek poetais. Ką jau bekalbėt apie kitų literatūros rūšių atstovus – pro-
zininkus, kritikus, literatūros tyrinėtojus, teoretikus... Apie dailininkus, kurių ne
vienas – puikus rašytojas: spalva ir žodis, tapymas ir rašymas turi labai daug bendro.
Rašančius aktorius ir režisierius – eilėraštį reikia mokėti ir pateikti, prašnekinti,
„surežisuoti”, kad balso ir kūno plastikos pagalba jis atsiskleistų kaip gyvas reiški-
nys. Filosofus, kurie rašydami veikiausiai kaip niekas kitas jaučia žodžio, kurį ne-
sunku devalvuoti ir iškreipti, reikšmę... Gydytojus ir dvasiškius – jų poezijoje nema-
ža skausmingo žmogaus kūniškumo su perkeitimo viltimi. Mokytojus – kurie ne mo-
ko, o patys nuolat mokosi ir nepamiršta stebėtis. Paminėčiau netgi žurnalistus, kurie
rašo gerą poeziją, bet būtinai pridurčiau, kad jie visų pirma – poetai, o tik paskui –
žurnalistai...

Tokių profesijų poetų sulaukė ir šis Poezijos pavasaris. Sulaukė svečių iš užsie-
nio. Įdomūs ir saviti visi, tačiau patys artimiausi – tie, kurie prabyla nepamirštais
svetur lietuviškais žodžiais. Tai bene kiekvieno Poezijos pavasario svečiai – Eglė
Juodvalkė, Vitalija Bogutaitė, kiti iš Australijos, JAV ir dar tolesnių pasaulio kampe-
lių atvykę poetai ir poetės. Klausantis jų, gyvybingai skleidžiasi ne tik poezijos da-
bartis, bet ir tradicija. Skamba K. Bradūno, B. Brazdžionio, H. Radausko, J. Aisčio, A.
Mackaus, B. Pūkelevičiūtės ir kitų, aukso, sidabro ir paprastesnio metalo raidėmis į
lietuvių literatūros paveldą ir atmintį įrašytųjų balsai. Kartu su mumis – ir Justinas
Marcinkevičius, ir Jonas Strielkūnas, ir Sigitas Geda, ir kiti, kurių net išėjusiaisiais
negaliu pavadinti, nes jie visuomet – čia, mūsų atmintyje, kartu su pavasariu ir po-
ezija, su pirmapradžiu kūrimo jausmu.

Ir nors Lietuva dar vadinama ir poetų kraštu, – daug tiesos, nes lyriška lietuvio
prigimtis nusikratė racionalaus epo kaip svetimkūnio, – vertėtų nepamiršti, kad kū-
ryba neapsieina ir be nuovargio, ir be abejonės, ir be nusivylimo. Jie reikalingi, kad
suteiktų poezijai tikrumo ir kartumo. Kad paukštis, kaip jis gražiai beatrodytų
skrendąs, nepamirštų nusileisti ant šakelės, nes jis – ne tik įkvėptoji dvasia, bet ir že-
mės dalis.

Jonas Benamis

... Tu vėl atgimsi:

vėl žiedeliais sužydėsi ir vėl lapeliais sulaposi.

Gyvybės ratas niekad nenutrūksta, apskriedamas

vienu lanku – ir mirtį, ir gimimą.

Tai, kas po žeme trūnija, pratrykš žaliuojančiais pavasariais

ir suliepsnos ateinančių kartų troškimuose.

Be pabaigos pradžios nėra, o žemėj viskas

atsinaujina...

Birutė Pūkelevičiūtė

EILĖRAŠČIAI – ŽEMĖS PAUKŠČIAI

Vlado Braziūno nuotr.
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Petras Mendeika. Cenzūra ir potekstė
2-as psl. Aldona Žemaitytė. Po to, kai viskas praėjo
3-as psl. Vitalija  Bogutaitė. Eilėraščiai
4-as psl. Renata Šerelytė. Kristaliniai laiko žingsniai
5-as psl. Perpetua Dumšienė. Visa atnaujinti kalnuose
6-as psl. Rūta Staliliūnaitė: liūdesio karalienė

7-as psl. Lidija Veličkaitė. Paveldo žinių šaltinis

Kitame numeryje:

• Įteikta L. Dovydėno premija

• Poezijos pavasario posmai

• A. Motuzas. Birželinės pamaldos

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

Neseniai, atsivertęs Ričardo Pakalniškio dialogus su Lietuvos ir iš ei vijos
poetais („Poezijos kryžkelės”, 1994, Vilnius, Lietuvos Rašytojų sąjungos
leidykla), jo pokalbyje su J. Švabaite-Gyliene aptikau poe tės nusiste bė-

 jimą, kad sovietmečiu, cenzūros metais, mes sugebėjome išsiug dyti tiek šviesių
poetų – M. Martinaitį, S. Gedą, J. Juškaitį, Just. Mar cinkevičių, J. Degutytę, J.
Vai  čiūnaitę... prozininkus J. Aputį, R. Granauską, B. Vilimaitę... paminėti ga li-
 ma būtų kur kas daugiau, pavyzdžiui, kad ir Bro nių Radzevičių, vieną iš tų, ku -
rie savo kūrinius pasirašė savo gyve ni mu.

Bet ar galėjo būti kitaip?
Ne tik dėl to, kad bet kokia priespauda – ideologinė, ekonominė, so cia linė

– tu ri atoveiksmį, skatina jai priešintis kūrybingo žmogaus prigimtį. Ne tik dėl
to, kad ir tauta jau buvo išmokusi rūsčias knygnešystės, darakto rys tės, pogrin -
di nės knygų leidybos ir platinimo pamokas, siekdama iš sau goti savo kultūrinį
ir nacionalinį tapatumą.

Galbūt talentingam žmogui niekur neskirta prisitaikyti – jo kūryba lem-
 tin  ga tuo, kad visada turi abejoti, klausti, provokuoti. 

Manyčiau, kad toks kūrybos statusas turi išlikti ir demokratijos bei ge ro-
 vės sąlygomis, kur kūryba neretai, pačių kūrėjų valia, virsta masinės var to ji-
mo produkcijos dalimi ir sukasi tokiame pat rinkodaros rate, kaip ir kitos pre-
 kės. Paradoksalu, bet nepamiršti, kad kūrinys yra ne tik prekė, iš moko anaip-
 tol ne gerovės ir pertekliaus laikas, o cenzūros metai, kuomet tas kūrinys tu rė-
jo būti balsu, kalbančiu apie vidinę žmogaus laisvę, balsu, kurio niuansus ir
potekstę nuovokus skaitytojas turėjo iššifruoti pats.

Griežtai smerkiant cenzūrą kaip laisvo žodžio varžymą, negalima pamirš-
ti kitos jos pusės, išmokiusios tautą Ezopo kalbos ir skatinusią domėtis poezi-
jos, teatro ir kitų menų potekste. Skaityti ne tai, kas parašyta pirmame plane,
bet tai, kas parašyta tarp eilučių. Pavyzdžiui, kryžminis dialogas, gimęs dai li-
 nin ko, poeto ir dramaturgo Arvydo Ambraso, labai anksti išėjusio anapus, bei
jo ko  legos R. Midvikio pjesėse, kai dviejose scenos aikštelėse kalbama vienu
metu, ir du tarpusavyje tarsi nesusiję dialogai sueina į vieną ir suformuoja tik
gir dimą (o ne užrašytą) rišlų sakinį cenzūros draudžiama tema. Sakinį, kurį
cen zūra būtų iškupiūravusi ir kuris savo tikrąją prasmę atskleidžia tik spek-
 tak  lyje, tik vaidinant, darant reikiamose vietose pauzę, tapdamas labai aštriu
skam bėjimu ir visiškai nematomas užrašytame tekste. Ir, aišku, įvaro cen zo-
 riui paniką: kaip jis, pjesę skaitydamas, galėjo to nepastebėti!.. Šis neeilinis
reiš  kinys liko nepastebėtas ir neįvertintas, nesulaukęs nei aptarimo, nei stu di-
 jos, nors yra unikalus pasaulinei dramaturgijai ir labai aktualus šiandien dar
pavergtoms tautoms. Šis dramaturginis atradimas gimė ir buvo realizuotas gū -
džiais cenzūros siautėjimo laikais. Kiek dar tokių neatskleistų reiškinių mums
paliko cenzūros – pasiprie ši nimo ideologinei linijai – metai?.. Reiškinių, kurie
ne tik kad koreguoja tei ginius apie uždarą ir oficiozinę sovietmečio lietuvių li -
te ratūrą, bet ir at skleidžia, kad be valdžios proteguotų rašytojų ir jų ideo lo giš-
 kai teisingų kū ri nių būta ir nemaža „nukrypimų nuo normos”?.. O kiek dar
tuo se pa čiuose „ideologiškai teisinguose” kūriniuose esama savotiškos, galbūt
pa ties autoriaus nesuvoktos potekstės – į šį klausimą veikiausiai atsakytų jau-
 nieji literatūros tyrinėtojai, pasiryžę pažvelgti į sovietmečio literatūrą nauju
žvilgsniu... Bet ir čia slypi klaustukas – ar toks jaunas literatūros tyri nėtojas
su gebės įsisavinti, suvokti, sujungti kelių kartų patirtį, ne me cha niškai, ne pa -
si telkdamas metodologinius instrumentus, o vedamas, sa ky čiau, poetinės nuo-
 jautos, kuri veikiausiai vienintelė padeda įžvelgti tai, kas giliausia, svar biau-
 sia... kodėl ji?.. Galbūt todėl, kad jai svarbiau – mįslė, o ne jos at sa kymas.

Eilėraštis gerovės visuomenėje nebėra suvokiamas kaip šifruotos kalbos
kū rinys, kaip kūrinys, turintis potekstę. Galbūt taip nebežiūrima ir į lite ra tū-
rą, ir į kultūrą apskritai. Tai savotiškas pavojaus ženklas. Ne beturėdami mįs-
 lės, tik daug aiškių atsakymų, mes rizikuojame tapti to kiais, kokiais mus ir
troš ko padaryti cenzūra. Netrokštančiais klausti ir viską žinančiais iš anksto.

Petras Mendeika

KUKUČIO ŽODŽIAI

Kodėl tenai niekas nevaikšto,
nelaksto netgi joks vaikas?

– Kukuti, ten dirba žodžius
ir juos ten apmoko suprast,
ką jie reiškia.

Kodėl ten negirgžda net durys,
pro langus niekas nežiūri?

– Kukuti, tau ten dirba žodžius,
juos apmoko,
kad turėtum ir tu ką kalbėt.

Sakai, jie labai užsiėmę
ir nieko nepriima?

– Kukuti, ten saugoja tavo žodžius
nuo tavo palaido liežuvio.

Marcelijus Martinaitis, 1981

CENZŪRA IR POTEKSTĖ 

Merkinės pavasaris. Aldonos Žemaitytės nuotr.
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Antanas Bežemis. Mieganti sodietė
2-as psl. Aldona Žemaitytė. Po to, kai viskas praėjo (II)
3-as psl. Jonas Kalinauskas. Eilėraščiai
4-as psl. Algis Vaškevičius. Kraštiečių darbai Sūduvos krašte
5-as psl. Stasys Goštautas. Užrašai iš Kauno ir Paryžiaus
6-as psl. Barbora Pelėda. Penkiolika arklių už romaną

7-as psl. Perpetua Dumšienė. Visa atnaujinti kalnuose

Kitame numeryje:

• A. Motuzas. Katalikiška vasara

• 1941 m. birželio 14 d. tremčiai atminti

• A. Dambrauskas. Viskas praeina

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

Skaitydamas vieno tautos šviesuolio raštus, prisimenu, kaip jisai su šird-
gėla rašė: paėmė vienas apsišvietęs XIX a. pabaigos žmogus sodietę mer-
gaitę į žmonas, manė ir tąją apšviesiąs, praprusinsiąs, iki mokslingo

„stono” pakelsiąs...ir kas gi išėjo? Ogi vos tik jis imdavo jai išguldinėti meno is-
toriją ir pasakoti apie kultūros stebuklus, toji ima ir užmiega.

Tatai nereikštų, kad sodiečiai apskritai yra tamsus ir netrokštantis ap-
švietos sluoksnis: juk iš lietuviško kaimo (lietuviško miesto taigi ilgai ne-
turėjome) išėjo daug inteligentų, ne veltui ten triūsė daraktoriai, knygnešiai ir
caro valdžios draudžiamų knygų perrašinėtojai. Prisiminkime dargi įvairius
keistuolius ir originalus, kurių pilna kaimiškoji lietuvių literatūra – nuo V.
Krėvės raganiaus beigi bedievio iki A. Vienuolio astronomo Šmukštaro. Paga-
liau ir žodis „sodietis” jau senokai transformavosi į „valstietį”, jungiantį ke-
letą visiškai priešingų reikšmių – valsčiaus gyventoją (stambesnį ir smulkes-
nį ūkininką) ir bežemį, išnaudojamą nuskriaustąjį. Šios dvi reikšmių samplai-
kos gyvybingos iki šiol (visai neseniai dar egzistavo politinė partija „valstie-
čiai liaudininkai”, kurios pavadinimą šiuolaikiniame kontekste šviesaus at-
minimo profesorė Vanda Zaborskaitė laikė grynu anachronizmu). Ir jos kuria
ne tik politinę ir socialinę, bet ir savotišką kultūrinę potekstę.

O kaipgi tai susiję su miegančia sodiete?.. Ogi taip, kad socializmas, kurio
viena iš kilniųjų užduočių buvo išprusinti visą liaudį (na, bent kad šioji išmok-
tų skaityti, nes spauda socialistinėje santvarkoje buvo viena galingiausių ideo-
loginių masinės manipuliacijos priemonių), šiuo atžvilgiu patyrė fiasko. Nes
visgi egzistuoja paprasta taisyklė: galima dirbtinai lyginti luomus ir sluoks-
nius, bet jie vis tiek niekada nebus lygūs. To nepadarė nei socializmas, nei ka-
pitalizmas, nei demokratija, nei totalitarizmas, pasitelkdami ir skirtingas, ir
panašias priemones.

Niekur nedingo ir „miegantys sodiečiai”. Galima netgi išskirti šį sluoksnį
kaip vieną iš dominuojančių (gana ryškiai jo nuotaikas apibūdina rinkimų re-
zultatai, ypač kai Seime ar vyriausybėje matai politiką, kurį ir tegalėjo išrink-
ti „miegantys sodiečiai”, nes žmogus, kuris moka ne tik skaityti, bet ir suvo-
kia, ką skaito, tam nebūtų ryžęsis).

Kultūros atžvilgiu tai irgi simptomiška. Socializmo metu sodiečius mokė
skaityti ir rašyti, kitaip tariant, prusino, o kapitalizmo sąlygomis, pasirodo, to
ir nereikia. Šiam sluoksniui šiuo metu užtenka viso to, kas vadinama turgaus
ir prekybos centrų etika ir estetika: televizijos, bulvarinės spaudos ir masinių
renginių, vienas iš kurių, be abejo, yra kultūringas „apsišopinimas”. Jeigu to-
kiam žmogui netyčia į rankas patektų knyga, jam, ko gero, neliktų nieko kito,
kaip užmigti. (Nors būna ir išimčių – anava viena sodietė, nepavykus tapti
Olialia pupyte, po to – dainininke, netyčia, beveik kad atsitiktinai perskaitė
vieną knygą, tada nusprendė rašyti romanus ir jau vieną išleido.)

Kažin, ką darė šviesuolis, sodžiaus mergaitei saldžiai užknarkus?.. Rovėsi
plaukus nuo galvos?.. O gal – baisu net pagalvoti – ją prikėlė?.. Man atrodo, ne.
Veikiausiai atsiduso, pasiėmė knygą ir, švelnaus knarkimo liūliuojamas, įniko
skaityti apie dorėnines graikų kolonas.

Taigi ir šiandien, kai demokratinė santvarka itin ryškiai vėl išskyrė luo-
mus, niekais paversdama socializmo pastangas juos sulyginti, kaip kritinė ma-
sė, regis, pamažu vėl formuojasi „sodiečiai”. Gyvybingi, veržlūs, įgyvendi-
nantys savo materialines svajones be didelių skrupulų – tikra priešingybė nu-
skurdusiems, „bežemiams” „valstiečiams”, kurie, jei tik pasitaiko proga (rin-
kimai ar mitingai), pasistengia išreikšti savo klasinę neapykantą.

Ir šviesuolio nereiktų labai idealizuoti. Jis irgi ne iš kaži kur atsirado, o iš
vieno šių sluoksnių. (Aristokratijos, kaip luomo, lietuviai neturi). Tik kodėl
tas šviesuolis nenori miegoti, aš nežinau. Tai klausimas, vertas Hamleto mo-
nologo.

Antanas Bežemis

MIEGANTI SODIETĖ

Tikra istorija

praėjusią savaitę
iš namų pabėgo
kaimynų mergaitė
be batų
tik vilnonėmis kojinėmis
šilko šaliu
ir margu austiniu sijonu

jos ieškojo visą naktį
prie Nemuno
senamiesčio lūšnynuose
turčių kvartaluose
už aukštų tvorų
pro kurias nieko nesimato
surado
prie Žilinsko paveikslų galerijos skulptūros
kur stovi nuogas žmogus

ji buvo nusimetusi šalį
nusitraukusi kojines
tarsi norėdama pasidalinti šiluma
šaltą rudenį su skulptūra

tik paskui
į jos ligos istoriją
raudonu rašalu
įrašė dvasios ligą

bet aš tuo netikiu

Stanislovas Abromavičius

Mergaitė ir žuvis, 1969 Leonardas Gutauskas
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Petras Uola. Vakaro saulė tuščiuose namuose

2-as psl. Stanislovas Abromavičius. 1941 m. tremčiai atminti

3-as psl. ,,Ūmai prasiskleidė karališkos lelijos…”

4-as psl. Renata Šerelytė. Poezijos pavasaris Tolminkiemyje

5-as psl. Stasys Goštautas. Užrašai iš Kauno ir Paryžiaus (II)

6-as psl. Aldona Žemaitytė. Po to, kai viskas praėjo

7-as psl. Alfonsas Motuzas. Katalikiška vasara Lietuvoje

Kitame numeryje:

• Antanui Vaičiulaičiui – 105

• Austras byloja Europai apie Vilnių

• Lietuviški giedojimai bažnyčiose XIX a. pab. – XX a. pr.

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

VAKARO SAULĖ TUŠČIUOSE NAMUOSE

1940 m.birželio 14 d. apie 23 val. 50 min. tuometinis užsienio
reikalų ministras J. Urbšys iš Maskvos telefonu prane-

šė apie Sovietų Sąjungos ultimatumą. Kitą dieną Raudonoji armija oku-
pavo Lietuvą.

1940 m. okupavę Lietuvą, bolševikai per metus sugriovė gerai su-
tvarkytą žemės ūkį ir ekonomiką. Tačiau milijardinių nuostolių negalima
lyginti su okupantų vykdytu genocidu. Iš Lietuvos 1941 m. birželio 15–18
dienomis išvežta daugiau nei 18 tūkstančių žmonių. Žmonės buvo išveža-
mi netikėtai, sugrūsti į gyvulinius vagonus, į atokiausius, atšiauriausius
Sovietų Sąjungos kampelius. Dauguma mirė nuo bado ir šalčio.

Istorikų vertinimu, sovietai Lietuvos gyventojų trėmimais siekė paša-
linti iš Lietuvos gyventojų sluoksnį, turintį aktyvią tautinę savimonę, da-
lyvavusį nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo bei įtvirtinimo dar-
buose. Kitas trėmimo tikslas – aprūpinti Sovietų Sąjungos sritis pigia dar-
bo jėga. Pasak šaltinių, Maskva reikalavo ištremti iš Lietuvos 700 tūkstan-
čių žmonių, ir tik prasidėjęs karas su Vokietija išgelbėjo trečdalį lietuvių
nuo tremties.

Tokie yra istoriniai faktai. Jų kalba – neįspūdinga, sausa, tačiau
šiurpi. Kai jų klausaisi, stengdamasis suvokti ir įsivaizduoti, pa-
tiri ne ką mažesnį emocinį susijaudinimą, nei žiūrėdamas filmą

šia skaudžia tema ar skaitydamas knygą apie tai. Knygos ir filmai – neiš-
vengiamai subjektyvūs, kreipiantys mūsų žvilgsnį plokštesniu kampu.
Tai galbūt ir gerai, nes objektyvumo šiuo atveju galbūt ir neįmanoma
pasiekti. Viso to tragedijos siaubo ir šiurpo, juodos lemties, pakibusios
ne virš vieno antikos herojaus ar jo giminės galvos, o virš visos tautos.
Visos, nes ne tik išvežtieji, ištremtieji buvo aukos, bet ir juos išvežusieji,
jų turtą ir namus pasiglemžusieji. Tik jie galbūt to nesuvokė – ar neno-
rėjo suvokti. Niekas nežino, ką jie jautė, ką galvojo savo mirties valan-
dą, kuri juk buvo ne tik jų fizinės egzistencijos baigmė, tačiau ir atpildo
artėjimas. Ar nusikaltimai buvo tokie baisūs, kad jų lūpos ir mirties va-
landą buvo surakintos atgailos žodžiui?..

Sunku pasakyti. Tai gali nuspėti nebent tie, kurie visa tai išgyveno.
Vyras, kurio tėvas tremtinys. Jau laisvos Lietuvos metais tėvas bėgo

pas mirštantį kaimyną stribą ir prašė – susimildamas, tik tu nenumirk,
o tam paklausus, kodėl, atsakė – noriu sūnui parodyti, kaip gyvas stri-
bas atrodo.

Senutė dzūkė gėlėta skarute senelių globos namuose, pasakojanti,
kaip pabėgo iš Sibiro į Lietuvą. Važiavo traukiniu, slapstėsi... Parėjusi
namo, o ten – namai tušti, išgrobstyti, tik raudona vakaro saulė švie-
čia... Atsisėdusi ant slenksčio ir apsiverkusi.

Kažkodėl man ta vakaro saulė užspaudžia gerklę. Ne verkimas ant
slenksčio, o būtent – saulė, šviečianti į tuščias namų sienas. Galbūt to-
dėl, kad tai tikra. Ir geliančiai skaudu. Pakylėja net iki metafizikos.

Todėl visi paprasti žodžiai, be literatūrinių gražmenų liudijantys
patirtą skriaudą ir neteisybę, yra tokie įtaigūs. Jų pateikiame ir šiame
numeryje, Stanislovo Abromavičiaus straipsnyje, skirtame 1941 m. bir-
želio 14 d. trėmimams, kuriems sueina jau 70 metų, atminti.

Petras Uola

BĖGIMAS IŠ TĖVYNĖS
Iš tėvynės skrenda gervių pulkas,
Pakelyje baltą plunksną meta, –
Likit, upės, likit, kloniai puikūs,
Likit vargo ir vergijos metams.

Niekur neisiu iš tavęs, tėvyne,
Niekur neisiu, motin, iš tavęs,
Tavo skausmas, tavo veidas nusiminęs
Iš visur mane sugrįžt teves.

Iš visur mane jaunystė ūkaus
Ir sugrįžt, sugrįžt tešauks tenai,
Kur –
Koplytėlių šventi Jonai Nepomukai,
Devyngalviai šventų Jurgių slibinai,

Kur gojelių toks žalių žalumas,
Kur arimuose tokia dienų daina,
O gimtų senų namelių dūmuos
Kur motulės pasaka sena...

Bernardas Brazdžionis

Arūno Baltėno nuotr.
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Marija Pempytė. Brangakmenių karūna ant tėvo galvos

2-as psl. Alfonsas Motuzas. Katalikiška vasara Lietuvoje (II)

3-as psl. Irena Tumavičiūtė. Austras byloja Europai apie Vilnių

4-as psl. Nijolė Hunter. Orfėjas ir Euridikė

5-as psl. Bronius Radzevičius. Dvi novelės

6-as psl. Algimantas Katilius. Apie lietuviškus giedojimus

7-as psl. J. Ivanauskienė. B. Brazdžionio gyvenimo ir veiklos fragmentai

Kitame numeryje:

• G. Gudjurgienė. Gyvo archyvo diena

• Antanui Vaičiulaičiui – 105

• Stanislovo Abromavičiaus eilėraščiai

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

BRANGAKMENIŲ KARŪNA
ANT TĖVO GALVOS

Galima būtų sakyti, jog tai, kad birželio mėnesį minima Tėvo diena –
simboliška. Tokiu metu pats šienapjūtės įkarštis – o kaipgi šienapjūtė
be tėvo, be plačios jo pradalgės, lininių marškinių ir kitokios etnog-

rafijos. O dar – rugių ir kitų javų apžiūrėjimas, vadinamas lankymu, kuris jau
virto agrarinės lietuvių kultūros ritualu. Taigi atrodo, kad sunkių birželio
darbų, reikalaujančių ir jėgos, ir ištvermės, ir drąsos vainikas savotiškai įp-
rasmino tėvo įvaizdį, ir ne simboliškai, o gamtiškai, natūraliai susiedamas,
surišdamas jį su žeme, su chtoninėmis dievybėmis, kurios vis dar gyvos, ko-
kie civilizuoti bebūtume, su giliąja autochtonine, o ne klajokliška gyvensena.
Abi jos būdingos mūsų tautai kaip dvi vieno obuolio pusės ir kartais galbūt
apibrėžia ir tokius visuomeninius ir politinius procesus, kaip adaptacija sve-
čioje šalyje ar visiškas neprisitaikymas – nebūtinai dėl socialinių ar kultūri-
nių priežasčių, veikiau dėl skirtingos jausenos ir skirtingo gyvenimo ritmo,
o pagaliau – ir tikslo suvokimo.

Tėvas agrarinei lietuvių kultūrai reiškė pamatą – šeimos, visuomenės,
valstybės. Įkūnijo neginčijamą (kartais gal kiek autoritarinį) autoritetą ir
amato bei gyvensenos mokytoją, papročių ir tradicijų, visuomeninio paveldo
saugotoją, šeimos gynėją. Betėviais likę ar tapę vaikai buvo patys nelaimin-
giausi, kaip ir nepažinę jo – mergvaikiai, pamestinukai. Ar turintys silpną,
neryžtingą, bailų tėvą. Iš senosios matriarchatinės lietuvių kultūros atėjęs tė-
vo vaizdinys perėmė senojo matriarchato deivių motinų chtoninę, žemės stip-
rybę, o krikščionybė papildė jį naujomis prasmėmis: mokytojo, švietėjo, auk-
lėtojo, išminties perdavėjo.

Galbūt todėl ir skaudžiosios tremtys atsiveria truputį kitaip, jei žvilgtel-
tume į jas šiuo atžvilgiu. Šeimos kaip institucijos, o ypač tėvo kaip šeimos
centro sunaikinimas buvo viena iš baisiausių okupantų užmačių. Juk ne vel-
tui išvežant žmones vyrai buvo atskiriami nuo moterų ir vaikų: ne tik dėl to,
kad jie buvo fiziškai stipresni ir galbūt numatyti sunkesniems darbams. Var-
gu. Palikti šeimą be tėvo reiškė palikti ją be užnugario, be gynėjo, be dvasinės
saugos centro. Ir juolab tada, kai jo labiausiai reikia – šiurpiomis paniekinto
žmogiškumo sąlygomis, siekiant ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai palaužti tau-
tą, kuriai Tėvo vardas įkūnijo ramybę, orumą, saugumą, Dievo ir žmogaus
santarvę.

Galima sakyti, kad tos užmačios iš dalies pavyko. Pakirsta tėvo institu-
cija šiandien yra skaudi socialinė ir visuomeninė problema – globos namuo-
se augantys vaikai, tėvai kaip išlaikytiniai, o ne išlaikantieji, ne kaip ener-
gijos ir vilties, o kaip apatijos ir regreso perdavėjai. Antra vertus, nereikėtų
to sieti tik su sovietmečiu ir posovietinio bloko šalimis. Krikščioniškųjų ver-
tybių atsisakanti Europa irgi savaip transformavo tėvo įvaizdį, ne išimtis ir
kitas modernusis pasaulis, kuriam dažnai užtenka tėvo kaip formalaus vie-
neto, kaip tam tikros socialinės kategorijos, bet neretai nebelieka jo kaip mo-
nolitinio šeimos ir visuomenės centro. Jis skyla į skirtingus socialinius pavi-
dalus, kuriuos dar labiau iškreipia perdėm sureikšmintas ir išbalansuotas
žmogaus teisių ir laisvių deklaravimas.

Tėvą aš matau ne tik birželio laukuose, apžiūrinėjantį rugius. Ne tik šie-
naujantį subrendusias vidurvasario smilgas. Tėvystė reikalinga net kosmose,
sapne, juodoje naktyje, suspaudime ir nevilty, kai pats esi senas, bejėgis ir vie-
nišas. Ji kaip Žemės karūna, ir jos metafizinis brangakmenių spindesys neiš-
blės, kol bent vienas vaikas galės ištarti – Tėve.

Marija Pempytė

...Buvo rankos – sotinusios duona,
Širdimi sušildyta, skalsia, –
Nešančios užuovėją ir giedrą
Mano vieškelių rudenyse...
Buvo rankos... Gal be jų kaip skiedrą
Nusineštų ošianti tėkmė mane?..
Gal be jų – priglaustų tarsi lašą
Nebyliam, atvėsusiam dugne...
Ir jei aš pati ką nors parnešiu,
Tai todėl, kad vis pakelėse
Buvo rankos – sotinusios duona,
Širdimi sušildyta, skalsia.
Nešančios užuovėją ir giedrą
Mano vieškelių rudenyse...

Janina Degutytė

Arūno Baltėno nuotr.
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GAIVALIŠKI ŽIEDAI

Smagios vasaros šventės. Joninės, Petrinės, Antaninės… Rasos, Ku-
polės, paparčio žiedo ieškojimas, būrimas ir spėjimas iš augalų…
Kiek čia įvardytos, racionalios krikščionybės ir kiek archajiško,

chtoniško, bevardžio pagoniškumo?.. To, kas sąmoninga, apčiuopiama,
skaidru, to, ko neįvardysi, neapčiuopsi, nesuprasi, tik liksi nukrėstas,
nudilgintas gamtos paslapties, atsiskleidžiančios per vidurvasario žie-
dus.

Aštriai dvelkiančios dilgėlės, didžiosios ir mažosios – daržinės, no-
trelės, panašios į jas, tik lapų kirpimas švelnesnis, o žiedai neaitrūs, tik-
rosios ramunės ir šunramunės, geltonieji ir baltieji barkūnai, išaugę iki
juosmens, keliantys ir lepius baltažiedžius dirvinius vijoklius, smulkia-
žiedės kraujažolės ir į bangą sugulusios ilgastiebės, išsišakojusios taka-
žolės, didingos šventagaršvės, savo baltais žiedynais lyg popieriniais skė-
čiais šviečiančios tamsioje dauboje, plačialapiai ir siauralapiai gyslo-
čiai, jų žiedai ant laibų ilgų kotelių primena virpančius violetinius ta-
bernakulius, smulkutės mėlynos gėlytės, kurių neprisiskinsi puokštei,
nes jos kaipmat nubyra – jų gyvastis kaip elektros išlydis pasilieka žemė-
je, jonažolės ir bitkrėslės, panašaus sodraus geltonio, sustingusio
vasaros vidurdienio ir beprotybės spalvos – latvių folklore radau vietą,
kur žmonėms lygiai vidurdienį rodosi šmėklos… o dar kiek vardų žolių
ir žiedų, kurių nežinau ir niekados nesužinosiu, ir negaila to nė kiek, nes
žolėms užtenka ir tų sąskambių, kuriais jas šaukia stichijų ir sapnų
būtybės.

Argi mano balsas čia nėra savaip nedarnus?.. Ar žolė kada nors ma-
ne išgirdo?..

Ar žolės pasaulis kada nors mane įsileis, kaip įsileidžia ir priima
sapnų ir stichijų būtybes, ar galėsiu kada prisilietus pajusti pirmapra-
dės būtybės esimą – juk žolė buvo pirmoji, pasaulis ilgą laiką buvo žolė.

Augalai skirstomi ir klasifikuojami į šeimas, rūšis ir porūšius, gru-
pes ir pogrupius, dėl aiškumo, dėl tvarkos, dėl pažangos, dėl visų kitų ci-
vilizacijos gudrybių, kartais netgi tam, kad koks rašytojas sukurptų
bestselerį apie meilės ir mirties eliksyrą, nesuvokdamas, kad jo kūrinys
yra negyva šaka, tuščias pumpuras, nes ne įvardyti ir preparuoti auga-
lus reikia, ne išskirstyti ir atitolinti vieną nuo kito, o suvokti juos kaip
stichiją, kurios dalimi būdamas, tai jau pamiršai.

Menkiausia žolelė yra Gyvybės medis, įaugantis į tris būties sferas –
dangų, žemę ir požemį, kiekvienas lapas – žemėlapis su mįslingos šalies
kelių išsidėstymu, o kiekvienas žiedlapis – valtelė ilgai kelionei. Kas dar
daugiau gali jungti metafiziką ir fiziką, kas gali prijaukinti kosmosą
kaip sapno ir pasąmonės erdvę, jei ne Gyvybės medis, kurio šaknys gali
virsti šakomis, o šakos – šaknimis, paukščio plunksnos – žuvies pelekais,
o žuvies pelekai – paukščio plunksnomis, jis kaip matematinės tiesės
spindulys, besiveržiantis tolyn, ir jo pabaiga negrįžta į pradžią.

Kartūs žaliapilkiai kiečiai ir dar kartesni pilkieji pelynai, daržinės
usnys ir karališkieji dagiai purpuro spalvos žiedais, laukiniai krienai ir
sulaukėjusios rūgštynės, bado metų balandos ir tuščiavarpės subrendu-
sios smilgos – stichija, kurios nepažįstu, kurią klaidingai įvardiju ir be-
jėgiškai klasifikuoju, o tai, ką sapne man sako paslaptingos žolių būty-
bės, lieka neišgirsta, nes jų žodžiai neprasimuša pro sąmonės filtrą, ir aš
galiu tik spėlioti, kokie jų vardai sapne.

Bus tau, broleli, lemtis maloninga:
Vainiką tu gausi –
Prasto žolyno žemėj nestinga –
Daikto brangiausio.

Šlama žolelės, pilnos jų pievos,
Vasarų gelmės prižėlę,
Bet kaip iškilmingai mūs protėvių Dievas
Jom karūnuoja vėlę.

Kas tau nežino, kas tau nežino,
Žemėj nebūna
Tokio prakeikto prasto žolyno,
Kurs nepakeistų karūnų.

Broli drauguži, sakau: nenorėki
Tik laimės ir juoko,
Matai ant stalo didelę riekę?
Nemačiom pabučiuoki.

Henrikas Algis Čigriejus

Joninės. V. Daraškevičiaus nuotr.


