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Iš tiesų tų žmonių
prie Jėzaus lopšio
mes visai neturėtu-

me tituluoti karaliais.
Evangelija aiškiai sako:
išminčiai, magai, burti-
ninkai iš Rytų šalies.
Niekas nežino jų kilmės.
Niekas nežino jų tikrų
vardų. Niekas nežino
netgi jų skaičiaus. Skai-
čius „trys” nusistovėjo
mūsų Bažnyčios tradici-
joje dėl trijų dovanų, ku-
rias jie atnešė kūdikė-
liui Jėzui – aukso, smil-
kalų ir miros. Bet kai
kuriose Rytų Bažnyčio-
se sakoma, jog būta dvie-
jų, keturių, net devynių
karalių.

Daug tiksliau, daug saugiau būtų šią šventę
vadinti graikišku vardu Epifanija – Dievo apsireiški-
mas. Pasverta, nušlifuota teologine kalba kalbėti apie
įsikūnijusio Dievo pasirodymą visoms tautoms ir
kultūroms, apie tai, kad visi, net tolimieji ir svetimie-
ji, suklumpa prie Jėzaus kojų, teikia deramą garbę ir
šlovę.

Keista, mums niekaip neišeina atsikratyti to tra-
dicinio Kalėdų paveikslo su trimis karaliais ir juos
vedančia stebuklinga žvaigžde. Mes vis tiek galvoja-
me apie karalius. Apie asmenis, o ne apie idėjas. Net
jeigu ir kyla įtarimas, jog evangelistas Matas ne isto-
rijos faktus aprašinėja, ne reportažą iš Betliejaus pa-
teikia, o kuria simbolinį ar alegorinį paveikslą. Jokie
naršymai po knygas, po Šventojo Rašto žodynus ir
enciklopedijas neišmuš man iš galvos įsitikinimo,
kad prie Jėzaus prakartėlės stovėjo būtent karaliai.
Būtent trys. Su karūnomis, šermuonėlių mantijomis
ir su visu karaliams deramu orumu.

Drįstu sakyti: Bažnyčios žmonės, prieš daug
šimtmečių dovanoję šiai šventei Trijų Karalių pava-
dinimą ir, ignoruodami Evangelijos tekstą, išminčius
ar burtininkus titulavę karaliais, pataikė į dešimtu-
ką. Jie iš tiesų buvo kupini Šventosios Dvasios įkvė-
pimo. Nežinau, galbūt jie mąstė apie geidžiamą kry-
žiaus ir karūnos sąjungą, galbūt išsigando pavojingo
žodžio „magas”, bet tai, kas iš to išėjo, yra nuostabi,
nuolat gyva ir aktuali žinia. Daug svarbesnė ir gyves-
nė už kruopščiai išlukštentas teologines įžvalgas.

„Išminčiai” ar „magai” prie Jėzaus lopšio verstų

mus galvoti, kad kelias pas
Viešpatį veda per kažkokią
ypatingą iniciaciją, specia-
lias žinias, kvapą gniau-
žiančius antgamtinius paty-
rimus, gal net burtus ir ast-
rologiją. Manytume, kad Jė-
zų gali atrasti tik tie, kurie
turi daug išminties, išskir-
tinių gebėjimų, moka prisi-
kasti prie visatos paslapčių.

O „trys karaliai”, nuo-
lankiai suklupę prie Kūdi-
kėlio, kalba ką kita. Jiems
iš tikrųjų neturėjo atrodyti
nei protinga, nei logiška,
nei naudinga ieškoti sveti-
moje šalyje svetimo kara-
liaus. Tais laikais dar nebu-
vo papročio keliauti iš rū-
mų į rūmus draugiškų vizi-

tų. Karaliai arba puldavo vienas kitą, arba sudarinė-
davo agresyvias sąjungas prieš kitus karalius. Betliejų
aplankiusiems karaliams turėjo visko pakakti Rytų ša-
lyse, į kurias jie vėliau ir sugrįžo. Juos paskui žvaigždę
vedė smalsumas. Stebuklo nuojauta, svajonė, o ne ra-
cionalūs pasiskaičiavimai. Nepaaiškinama trauka, ku-
rią vėliau matysime Evangelijose, kai užaugęs Betlie-
jaus vaikelis nusives paskui save būrius savųjų ir sveti-
mųjų.

„Karališka širdis”, – sakome apie tą, kuris yra tau-
rus ir garbingas, dosnus ir gailestingas, laisvas ir drą-
sus. Prie Jėzaus prakartėlės atkeliavę vyrai iš Rytų ša-
lies tikrai turėjo karališkas širdis. Jiems nerūpėjo kaip
nors pasipuikuoti, įamžinti savo vardus. Jie niekada ne-
prašė, kad mažasis Betliejaus karalius kaip nors atsily-
gintų už atneštas dovanas. Mes net nežinome, kas vė-
liau atsitiko jų gyvenime ir kaip juos pakeitė ar nepa-
keitė kelionė paskui žvaigždę ir susitikimas su pasau-
lio Gelbėtoju, ar jie vėliau tapo jo išpažinėjais, ar pada-
rė karjerą Bažnyčioje. Čia vėl gali matyti būsimųjų
Evangelijos įvykių pranašystę: svarbesnis pats susiti-
kimas su Jėzumi, o ne jo rezultatai. Pasitikima Epifani-
jos, Dievo apsireiškimo, galia, ne programų įgyvendini-
mu.

Karališka širdis. Ją kasmet tyliai pagarbiname
brėždami kreida ant durų tris simbolines raides:
+K+M+B. Bažnyčia graži ir galinga savo vaikų karališ-
komis širdimis. Jos mato ir atpažįsta daugiau, negu
duota pažinti iš knygų.

Julius Sasnauskas

TRYS KARALIAI. ŠIRDIES ŠVENTĖ

KKŪŪDDIIKKĖĖLLIIOO  DDVVAASSIIAA

ženk į būvį šį mažą
aklinoj šviesoje
niekad nieko neprašo
kūdikėlio dvasia

bet žvaigždė užtekėjo
per smėlynus šventus
trys karaliai atėjo
pas tvartelio vartus

kas gi čia per tvartelis
nei kapai uoloje
ar čia gimė vaikelis
ta žvaigždė danguje

ar čia šitas vaikytis
kur parodė dangus
nusibodo trankytis
kęst žmogelių vargus

jau būties netvarumas
šaukia grįžt į namus
nei liepsnojantis krūmas
vaikas šypsos ramus:

ženk į būvį šį mažą
aklinoj šviesoje
niekad nieko neprašo
kūdikėlio dvasia

Aidas Marčėnas

Trys Karaliai prie Kauno arkikatedros bazilikos (prakartėlės dalis). Autorius – Adolfas Tere sius. 
P. Dumšienės nuotr.
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MAIRONIS IR NAUJIEJI ROMANTIKAI
2012-ieji Lietuvoje oficialiai paskelbti Maironio metais. Sukanka 150 me-

tų, kai gimė didysis mūsų tautos dainius, poetas, kurio „Lietuva
brangi”, galima sakyti, išskleidžia patriotinį lietuvio dvasios žemėlapį.

Jis aprėpia tai, ką S. Daukantas, J. Basanavičius ir M. K. Čiurlionis juto
esant lietuviškosios, giliosios tapatybės šaknimis: Vilniaus mūrus, „tarp kalnų”
dunksančius plačiai, Dubysos slėnius, apjuostus upės kaip senovinio audimo
juostos, Dievo mintį atspindintį tamsų Nevėžį, pagaliau ir visa tai, kas lieka ne-
įvardyta, neapibrėžta, bet metaforų pagalba perkeliama į kitą erdvę – susiejama
su kūrybiškąja žmogaus prigimtimi, su vizija, regėjimu.

Šis romantinis požiūris, kuriam tokia svarbi jausmų poetika, šiuolaikinei
pragmatiškai visuomenei gali atrodyti svetimas, atsilikęs nuo laiko, nuo techno-
logijų. Gal net juokingas. Juk dabartės, kai visuomenės gerovė suvokiama vien
ekonomiškai (pakilus Lietuvos ekonomikai 2 procentais, žmonės taps 2 procen-
tais laimingesni – bent taip jau mano didžioji dalis politikų), ir regėjimus galima
suvokti pragmatiškai, kaip verslo dalį – astrologų paslaugas ir panašiai. Tačiau
kai ekonominis kriterijus tampa svarbiausiuoju, gerovės sąvoka virsta nebeaiš-
kia. Neadekvačia. Neretai šiuo atveju nebesusimąstoma apie paprasčiausią da-
lyką – apie laimę gyventi. Ar žmogus laimingas, kaupdamas pinigus dėl pinigų?
Arba – dėl malonumų? Galios ir valdžios įtvirtinimo, prasimušimo, manipulia-
cijos galimybių? Ar pinigai jam yra gyvenimo tikslas, ar tik priemonė tikslui
įgyvendinti? Ar emigruojama dėl ekonominio kriterijaus (daugiau pinigų), ar
dėl laimingo gyvenimo? Jeigu dėl pastarojo, tai kas gi neleido jaustis laimingam
Tėvynėje?

Gal – romantikos trūkumas? Bet kas gi šiuo atveju yra romantika? Ramybė,
kai jautiesi laimingas, nes esi savo žemėje, ir to pakanka, ar vėlgi – dėl pinigų,
dėl noro būti reikšmingesniu kitiems, nei pačiam sau?..

Todėl ir į Maironį šiuo atžvilgiu galima pažvelgti kitaip. Ne kaip į pasenusį
romantiką, o kaip į modernų, šiuolaikišką autorių. Nupūskime nuo Maironio
naftalino dulkes – jo nereikia konservuoti literatūros istorijai. Ir nors man
sunku įsivaizduoti, kaip „Lietuva brangi” skamba, tarkim, kaimo kultūrnamy
išdaužytais (ar užkaltais) langais, kuriame liūdi dar prieš dvidešimtmetį savi-
veiklininkų nudrengta scena ir šviesūs stačiakampiai ant sienų, likę nuo taryb-
mečio šūkių, tačiau jeigu „Lietuva brangi” ten nuskambėtų, tai ją išgirsti būtų
bene metafizinis patyrimas. Toks pat, jei viešojoje politinėje erdvėje pasigirstų,
pavyzdžiui, Maironio eilėraščiai „Kai kam” arba „Nuolat verkšlenantiems poli-
tikams”. Tai būtų tokia pat metafizika. Tai būtų, sakyčiau, netgi naujas roman-
tinis požiūris – ne tas, kurį tam tikra dalis lietuvių tapatina su XIX amžiumi, kai
tautos savivertei formuotis reikėjo stipraus romantinio impulso. Naujasis po-
žiūris būtų ir kritiškesnis, ir racionalesnis, bet visgi pagrįstas gerovės ne tik
kaip ekonominio kriterijaus būtinybe. Šis kriterijus svarbus, bet – ne svar-
biausias. Anot filosofo R. Ozolo, Lietuvą išlaikys ir įtvirtins toji karta, kuri atlai-
kys emigraciją, švietimo sistemos, gaminančios kosmopolitus, įtaką. Karta, ku-
ri bus motyvuota gyventi ir dirbti ne dėl ekonominio kriterijaus kaip paties
svarbiausiojo. Juk Lietuva vargiai – o veikiausiai niekada – nepasivys didžiųjų
pasaulio šalių ekonomikos ir mums visiems, norint būti laimingais, tiesiog rei-
kėtų išvažiuoti ten, kur ekonomika aukštesnė... Bet ar būsim ten laimingi, čia
viską praradę? O gal tai tik noras pabėgti nuo savęs – nemylinčio ir tik skaičiuo-
jančio, nelaimingo – nes vis mažai, neturinčio orumo – nes praradusio amžiną-
sias vertybes ?

Galbūt naujasis romantinis požiūris jau ir bunda apleistuos namuos. Įkvėp-
tas ne tik prarandamos praeities šešėlio, bet ir ryškios šiandienos šviesos. Die-
nos šviesos, saulės šviesos. Tautos himne ji tapati tiesai. Ji tiesia kelią vienybei.

Gal Maironio metai bus tinkamas postūmis šiam prikeliančiam romantinę
tautos dvasią požiūriui.

Petras Uola

NUOLAT VERKŠLENANTIEMS POLITIKAMS

Tuščių skundų, įgrisusių dejonių
Gana! per daug, nenuoramos rėksniai!
Gana verkšlent jums, milžinai svajonių,
Išlepinti ir sotūs tinginiai!

Ne jums jaunos tėvynės saulė teka:
Per akinius joj viskas jums juodai!
Ne meilė jums į rūsčią širdį šneka,
Tiktai garbės užgautos apmaudai.

Juk buvo laikas, kad prie kito vairo
Stovėjote, išminčiai! Kuo tada
Nustebinot? Ne veltui nesidairo
Į jus dabar su ilgesiu tauta.

Dabar šalis, nuo jūsų nusikreipus,
Beeina savo išminties keliu,
O jūsų priešai užkampiais bešaipos,
Kad tapote verkšlentoju gailiu.

Ne kritikų, kur šmeižia, viską peikia,
Ne pranašų bedugnės ateities, –
Mums reikia tų, kur susikaupę veikia!
Daugiau darbų! Daugiau jaunos vilties!

Maironis
,,Iliustruotoji Lietuva”, 1926 sausio 17 d.

Vitalijus Butyrinas. M. K. Čiurlionis. Iš serijos ,,Titanai”, 1983



Mūsų laikai sukūrė ir visiškai
naują pramonės ir verslo šaką –
sąvartynus, atliekų perdirbimo

technologijas, susvetimėjusių daiktų
„kapines”. Kasdien mes „gaminame” iš-
tisus konteinerius „žaliavos” įvairiems
perdirbėjams, sąvartynų tarnyboms bei
degradavusiems bomžams ar bena-
miams. Atsirado net visai nauja pragy-
venimo ar net konkurencijos sritis. Štai
ir aš beveik kasdieną išnešu po kibirą
šios „ekologinės” žaliavos, kurią tuoj pat
apstoja, kaip esu pavadinęs, šiukšlynų
angelai. Maždaug prieš dvidešimt metų
tai reikėdavo daryti gal tik vieną kartą
per savaitę, o vaikystėje – niekada. Geri
„ekologai” būdavo vištos, kiaulės, šune-
lis, žvirbliai, ugnis, žemė.

Nežinau, ar kam nors yra kilusi
mintis tyrinėti šiuolaikinius šiukšly-
nus? Pagal juos būtų galima nustatyti,
kokie staigūs posūkiai kartais įvyksta
žmonių ir tautų gyvenime, kultūroje, papročiuose, socialiniuose sluoksniuose.
Juk archeologai, tyrinėdami senųjų gyvenviečių šiukšlynus, iš ten randamų
duženų, įrankių fragmentų, gyvūnų kaulų atkuria išnykusių civilizacijų gy-
venseną, papročius, apyvokos daiktus, nustato, kokį maistą vartojo, kokios
katastrofos ištiko tų vietų senuosius gyventojus.

Šiuolaikinio šiukšlyno archeologo „atradimai” būtų išties įspūdingi. Pa-
gal radinius jis mėgintų paaiškinti, kodėl prieš dešimt dvidešimt metų čia
įvyko toks staigus lūžis gyvenime, iš esmės pakeitęs daiktus, vartojimo įpro-
čius, t. y. visą sąvartynų turinį. Kodėl tie šiukšlynai taip staiga išaugo? Kodėl
juose atsirado tiek iki tol nematytų daiktų, medžiagų, maisto atliekų? Iš kur
visa tai? Ir kodėl pastarieji to laikotarpio metai vadinami krize?

Kontrastas akivaizdus, nes senesniuose sluoksniuose būtų aptinkamos
visai kitokios atliekos: koks nors sudėvėtas guminis batas, kaliošas, neaiš-
kaus audinio skivytai, galvijų kanopų kaulai, kažkokių senų nematytų indų
duženos, pageltę laikraščių skutai, kurie skelbia, kad gyvenimas nuolat ir
nuolat gerėja ir visi viskuo labai džiaugiasi. Beje, ten beveik nerastų jokių
maisto atliekų, gal tik bulvių lupenų.

O štai viršutiniame sluoksnyje būtų aptinkamos visai kitokios atliekos:
padėvėtų madingų drabužių bei avalynės, kuri dar tiktų avėti, elektroninių
prietaisų, spalvotų pakuočių, vaikų žaislų, prabangaus maisto išėdų. Ir dar –
nemažai knygų, spaudos leidinių, kuriuose dažnai kartojamas žodis – krizė,
ištikusi žmones kaip tik dabar, kada taip „praturtėjo” šiukšlynai. Toks „ar-
cheologas” tikriausiai pagalvotų, kas tos šalies gyventojus privertė tiek gero
versti į šiukšlynus, kad patys imtų dejuoti dėl pablogėjusio gyvenimo. (...)

Štai ir aš išmetu daugybę naujo išdirbio rakandų, prietaisų, elektros lem-
pučių, rašiklių, ne vieną radijo aparatą, maigau jau ne pirmo kompiuterio
klaviatūrą. Net per kelis metus pakeičiau du kompiuterius, o jau esu gundo-
mas kažkokiais naujais japonų išradimais. Žinau, kad ir šio kompiuterio
nesaugosiu, po kiek laiko galvosiu, kaip jo atsikratyti. Mūsų naujoviški daik-
tai mums tampa našta. Štai ir aš, nepaisant prisirišimo prie senų daiktų,
nuolat gyvenu kažkur nešamas to niekaip nesustabdomo vartojimo konveje-
rio.

Tačiau tebeturiu tėvo kirvį, plaktuką, pjūklą, kurie dar ir dabar praver-
čia, ne taip kaip visokie dabartiniai prašmatnūs įnagiai. Negaliu išmesti se-
nos, jau nenaudojamos rašomosios mašinėlės, kuri, kaip man atrodo, vis dar

atsimena, ką ja esu parašęs.
Ryšys su daiktais būdavo savaip filosofinis, juk filosofuojama ir mąstoma

ne vien žodžiais, bet ir daiktais, nes jie – savotiški amžinybės ar laiko tvarumo
ženklai. Juk įnagis, pastatas, apyvokos daiktas turėdavo įveikti laiką, o tai da-
bar mums nevisai suprantama ir primityvu. (...)

Nykimo kultūra atsirado kartu su naujomis technologijomis, prestižo su-
pratimu, visose gyvenimo ir net kultūros srityse pradėjus dominuoti komer-
cijai, tapusiai savotiška šiuolaikine filosofine nebūties doktrina. Mus ištinka
toks absoliučiai virtualus gyvenimas, per kurį plaukiame tarsi už nieko neuž-
kliūdami, nešami mums nežinoma kryptimi, judame į nebūtį apsėsti laikinų
daiktų kaupimo isterijos. (...)

Dar sunkiai įsivaizduojame, kad mūsų civilizacija gali būti baigtinė ir
kad jos pabaigos ženklai yra mūsų daiktai, sėkmingai naudojamos technolo-
gijos, sugebėjimas valdyti, trumpalaikiai, greitai suyrantys meno kūriniai,
pradėti gaminti be jokių projekcijų į praeitį ar ateitį. Mūsų akyse nutrūksta
komunikacija ne vien su praeitimi, bet ir su būsimomis kartomis kaip tiktai
per tas naujoviškas daiktų kūrimo technologijas.

Ar nėra susilpnėjęs mūsų noras kažkokiai galingai jėgai ateityje perduoti
žinią apie mūsų buvimą? Ar neprarandame sugebėjimo kurti ką nors tvares-
nį, ilgaamžiškesnį už mus? Gal net nustojame kurti, o jau tik gaminame, tapę
laikinais vartojimo agregatais? Būtų galima gerai žinomą posakį taip persa-
kyti: vartoju, vadinasi, gyvenu!

Kartais jaučiu, kad priklausiau didžiulei pasaulinei žemdirbių civiliza-
cijai, kuriai buvo būdingas sėslumas. Jos baigtis Europoje prasidėjo maždaug
XIX amžiuje, o Lietuvoje – tik prieš keletą dešimtmečių.

Pasirodė naujieji nomadai, lengvai persikeliantys iš vieno būsto į kitą, iš
vieno miesto ar šalies – į kitą, kaip senieji stepių klajokliai. Štai šimtai tūks-
tančių lietuvių, kai nėra nei bado, nei karo, nei represijų, jau patraukė neži-
nia kur iš savo užgyventų vietų. Dabar jie yra vieni iš didžiausių Europos kla-
joklių – be savo daiktų, be praeities ir ateities, o gal ir be tautos. Ar ir vėl, kaip
didžiaisiais tautų kraustymosi laikais, Europą siaubia iš Rytų plūstančios no-
madų ordos? Su jais patraukė jau ir lietuvių gurguolės.

Marcelijus Martinaitis
Iš knygos „Mes gyvenome”, 2009
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Istoriškai krikščionių pastangos vienytis religiniu pa-
grindu prasidėjo, kai jie, susiskaldę, vėl ėmė jaustis tu-
rį daugiau to, kas juos jungia, negu to, kas juos skiria.

Jie ėmė suvokti priklausą vienai Šeimai, esantys vieno
Tėvo vaikai. Tam jie parinko graikišką žodį, reiškiantį na-
miškių susibūrimą – oikoumene (oikos – namas).

Krikščionių vienijimosi pastangos, kurios vis labiau
ryškėja šiuo metu, gali turėti vis didėjančią įtaką žmoni-
jai. Bet ta įtaka – svarbiausia – yra tarp jų pačių.

Pasaulyje
Šiuo metu Žemės planetoje yra 6,9 milijardo žmo-

nių. Arti trečdalio yra krikščionys (2,18 milijardai). Be-
veik pusė krikščionių yra katalikai, daugiau kaip treč-
dalis (37 proc). – protestantai, kas aštuntas (12 proc.) –
stačiatikis. Skaičius liudija, kad tai turėtų būti didelė ir
įtakinga jėga. Deja, ši statistika paremta labai paviršu-
tiniška registracija: neretai krikščioniu asmuo laiko-
mas vien dėl to, kad kūdikystėje buvo pakrikštytas. Ta-
čiau toks krikščionis – tik pavadinimas. Tikrų, sąmon-
ingų katalikų ir krikščionių yra daug mažiau.

Istorijos eigoje krikščionys susiskaldė. Susiskaldy-
dami jie pabrėždavo tai, kas juos skiria. Tik maždaug
prieš šimtą metų jie ėmė vėl žvelgti į tai, kas jiems ben-
dra.

Mažesnių skirtumų turėję protestantai greičiau
ėmė ieškoti vienybės. Taip iškilo ekumeninės vienijimo-
si pastangos: užmegzti pokalbiai, ruošiamos ekumeni-
nės pamaldos, draugiškai nusiteikę susitinka Bažnyčių
vadovai.

Ekumeninėms pastangoms reikia dvasiškai labai
gilių ir tiesiog milžiniškų pastangų. Namiškiai, broliai
ir seserys – ne biologinėje, bet dvasinėje plotmėje.

Lietuvoje
Lietuvoje gyvenantys linkę vadintis krikščionimis:

didesnė dalis – katalikai, mažesnė – protestantai (refor-
matai ir liuteronai) bei stačiatikiai.

Po sovietmečio krikščionys Lietuvoje taip pat ėmė
siekti vienybės. Ypač krikščionių vienijimosi oktavoje
(aštuondienyje) sausio 18–25 d. Šiais 2012 metais pa-
skelbta labai prasminga tema: ,,Mes visi būsime per-
keisti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus
pergalės dėka” (plg. 1 Kor 15, 51–58).
Ruošiama keliolika ekumeninių pamal-
dų. Štai jų sąrašas: Vilniaus bažnyčiose –
Vilniaus liuteronų, Tikėjimo žodžio ben-
drijos, Stačiatikių Vilniaus Dievo Moti-
nos Ėmimo į Dangų katedroje ir Šv. Jo-
nų katalikų bažnyčioje; Biržų bažnyčio-
se – Jungtinėje metodistų, Evangelikų
liuteronų, Romos katalikų, Evangelikų
reformatų ir Evangelinio krikščionių ti-
kėjimo (sekminininkų); Kėdainiuose –
Romos katalikų Šv. Juozapo bažnyčioje;

Kintuose – Evangelikų liuteronų bažnyčioje; Klaipėdo-
je – Marijos, Taikos Karalienės, katalikų bažnyčioje; Ša-
kiuose – Romos katalikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčio-
je ir Tauragėje – M. Mažvydo evangelikų liuteronų baž-
nyčioje.

Gal ir stebina bažnyčių įvairumas, o taip pat tai,
kad šiame krašte, kuriame XVII–XVIII a. laikotarpiu
kildavo dideli konfliktai tarp konfesijų, dabar kartu
meldžiama darnos ir vienybės, ir tai – dėl Kristaus per-
galės, kai patys žmonės nesugeba taikiai gyventi.

Išeivijoje
Ne vien dėl centrinės miesto vietos Jungtinėse

Amerikos Valstijose, bet dar labiau – dėl gausesnio lie-
tuvių skaičiaus Čikaga ,,duoda toną” įvairiopai, tuo pa-
čiu – ir ekumeninei veiklai. Šiame didmiestyje įvaires-
nis pasiskirstymas ir krikščionių bendruomenių atžvil-
giu. Tad nesunku suprasti, kodėl ir ekumeninėje veik-
loje Čikagos lietuviai krikščionys buvo pirmūnai. Jie
1955 m. įsteigė krikščionių ekumeninį ratelį, kuris kas-
met ruošė ekumenines krikščionių pamaldas, retkar-
čiais ir diskusijas.

Ruošiamos ekumeninės pamaldos, nors nedažnos,
dalyviams palikdavo stiprų teigiamą įspūdį. Dabar jos
rengiamos ne krikščionių vienybės oktavoje, bet vėliau,
metams bėgant, net parenkant kokią nors tautinę pro-
gą, kaip, pvz., trėmimų (2010) ar nepriklausomybės at-
gavimo temą (2011).

Ekumeninės krikščionių pamaldos
– šeimos šventė

Ekumeninėms krikščionių pamaldoms suteikiama
tiek bendro turinio, kiek krikščionių bendrumas lei-
džia. Tai daroma, kad dalyviai pajustų ir patirtų tai, kas
juos sieja ir jungia. Ir Lietuvoje, ir išeivijoje bendri kri-
kščionius siejantys elementai yra šie: 1) bendras krikš-
tas; 2) bendras tikėjimas (naudojant apaštališkąjį ar
Nikėjos išpažinimą), bendra ,,Tėve mūsų” malda. Labai
tinka čia ir vieniems kitus atsiprašyti, išvardijant nege-
roves, kurios leido suskilti (šioje dalyje reikia naudoti
jautrumą, kad kuo nors nebūtų apkaltinta viena ar kita
grupė; turi būti išvardijamos tik bendro pobūdžio, žmo-

giškumo sukeltos moralinės priežastys).
Įsidėmėtina, kad esminiai krikščio-

nis siejantys elementai, kuriais įgyvendi-
nama krikščionių vienybė, taip, kad jie
pasijunta besą vieni kitiems broliai ir se-
serys, yra specifiškai krikščioniški. Išpa-
žinti savo tikėjimą apaštališkuoju ar Ni-
kėjos ,,tikiu”, melstis į Dievą ,,Tėve mū-
sų” malda gali tik krikščionys. Todėl kri-
kščionių ekumeninėse pamaldose akty-
viai ir sąmoningai dalyvauti gali tik krikš-
čionys. Tos pamaldos yra jų šeimyninis –
tikrąja to žodžio prasme – namiškių susi-

ėjimas rasti ir išreikšti savo tapatybę. Pagaliau tokią
dvasią tikrai įgyti galima tik per patį Kristų, į kurį jie
krikštu tiki ir kuris vienintelis gali jiems suteikti savo
pergalės malonę nugalėti susiskaldymo blogį. ,,Kur du-
trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu”.

O kaip kiti išpažinėjai?
Priklauso nuo to, ką jie išpažįsta

Istoriškai religinio vienijimosi pastangos prasidėjo
tarp krikščionių. Jie pradėjo ekumenizmo judėjimą, nes
tarp jų yra didelis bendras pamatas vienytis. O kaip su
kitų nekrikščioniškų religijų išpažinėjais? Tarp krikš-
čionių ir žydų bei musulmonų yra nemažas bendras pa-
matas – tikėjimas į vieną Dievą, nors skiriasi ryšio tarp
Jo ir žmonių suvokimas. Artimesnis jis žydų atžvilgiu.

Su kitaip tikinčiais, pvz., indais (kurių daugumas
tiki daugeliu dievų), panašiai ir su senovės lietuvių reli-
gija (taip pat – daugdievyste), deja, tvirto, ryškaus ben-
dro pamato nėra: krikščionys mielai gali bendrauti su
jais, bendradarbiauti kitose srityse, ne religinėje: bergž-
džiai tenka net su žiburiu ieškoti bendro religinio pam-
ato. Dar problematiškiau su budizmo išpažinėjais, kurie
netiki jokia dievybe. Kas religiją apibūdina kaip ryšį su
Dievu, budizmą laiko filosofija, gyvenimo pasaulėžiūra,
ne religija.

Girdėjau Lietuvos televizijoje senovės lietuvių reli-
gijos išpažinėją vaidilą rimtai teigiant: ,,Mes turime pa-
našumo su krikščionimis, nes mes irgi deginame žva-
kutes”. Deja, žvakutės negali būti religinio vienijimosi
pamatu; reikia kažko kur kas prasmingesnio.

Kurti ryšį su Dievu žmonėms yra nuostabi privile-
gija. Krikščionims tai įmanoma; priimdami paties Die-
vo apreikštą faktą, kad Jis pats tapo žmogumi, tampa
įmanoma – vienijantis su Kristumi, Dievo Sūnumi, ta-
pusiu žmogum, kartu vienijamasi ir su Dievu, ir su
žmonėmis – į vieną, dieviškai jaukią namiškių šeimą
Tėvo namuose.

Kęstutis A. Trimakas

,,Mes visi būsime perkeisti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pergalės dėka.” plg. 1 Kor 15, 51–58

KRIKŠČIONIŲ EKUMENINĖ DVASIA:

NAMIŠKIŲ, BROLIŲ IR SESERŲ BENDRAVIMAS

Ankstyvas rytas. Aldonos Žemaitytės nuotr.



Nuslinko tolyn laiko upe Atgimimo
pavasaris, posovietinio romantizmo
laikai, kai Sąjūdžio dvasios pakylėti

kiekvienam dideliam mieste ar miestelyje
žmonės iš visos krūtinės traukdavo „Lietu-
va brangi” arba ašarodavo, išgirdę dr. Vinco
Kudirkos „Tautišką giesmę”. Užmiršti arba
negirdėti žodžiai ir melodijos atgimdavo lyg
feniksai iš pelenų... Mitingai, valiavimai
„Lietuva!” arba šūksniai „Gėda!” buvo tapę
kiekvieno mitingo atributu, artindami Va-
sario 16-osios minėjimą Kauno dramos teat-
re 1989 metų vasaryje ir 1990 m. Kovo 11-to-
sios Nepriklausomybės akto paskelbimą.
Kiek euforijos, rankomis susikabinimų bū-
ta tais laikais! Iš TV ekranų į žiūrėtojus
žvelgė meile, supratimu ir dėkingumu spin-
dinti Lietuva.

Šita brolybė truko gal pora metų, jos
kulminacija buvo Baltijos kelias. Atsipeikė-
jusi iš nuostabos ir sutrikimo sovietinė no-
menklatūra ėmė valdžią, padedama smul-
kių šunuodegiautojų, o iš nuostabos išsižio-
ję Sąjūdžio pradininkai kukliai traukėsi iš
kelio labiau patyrusiems, didelį žmonių
valdymo stažą turintiems sovietmečio poli-
tikams. Tas kelių metų laikotarpis, laisvės
troškimu įkaitęs žaizdras apgavo daugelį
neišmanėlių, šventai įsitikinusių, kad sulig
Nepriklausomybės Akto paskelbimu Lietu-
voje prasidės kažkoks vietinis rojus. Atgi-
mimas kai kam asocijavosi su materialinės
gerovės atsiradimu. Šis iš tikrųjų prasidėjo
ir kasmet plėtė savo teritorijas – tik ne Sąjū-
džio ir Nepriklausomybės fanatikams. Pro-
fesoriui V. Landsbergiui į Aukščiausiąją Ta-
rybą prisistatė arba buvo pristatyti patarė-
jai, kurie dirbo svetimiems arba priešiš-
kiems tai išsvajotai mūsų Nepriklausomy-
bei. Atšliaužė padlaižiai, pajutę kai kurių žmonių silpnybę pataikavimui...
Greit „apsišvietė” Sąjūdžiui remti spauda, ėmusi rengti viešas „raganų me-
džiokles”, idant paslėptų savas raganas... Lietuva tapo sukiršinta, įbauginta.
(Garsusis A. Juozaičio straipsnis „Jie ateina”. Jis pasėjo nepasitikėjimą net
ir Sąjūdžio draugų rate.)

„Nuo priešo draugą, o nuo draugo priešą man sunku atskirti”, – dejavo
mūsų didis poetas V. Mykolaitis-Putinas dar gūdžiais (madingas šio būdvar-
džio stereotipas) bolševikinės gadynės laikais. Beje, kam ta „gadynė” buvo gū-
di, o kam ir nelabai, nes vienintelė ir nepakartojama kompartija mokėjo pa-
barstyti kvapniųjų materialinės gerovės lauro lapelių. O ko daugiau skurs-
tančiam inteligentui reikia? Argi kalėjimo, kaip tiems „kvaišeliams” disiden-
tams, „Kronikos” leidėjams kunigams, pūdomiems Permės ar kituose Rusijos
konclageriuose?..

Gadynė pasikeitė, apversdama daugelio ano meto pažiūras aukštyn ko-
jomis. Iki šiol nesuprantu, kaip iš ateistų kailių staiga išniro skaistūs katali-
kai, o iš bolševikinių kolaborantų – aršūs patriotai... Ko čia nesuprasti? Val-
džios ir materialinės gerovės siekis yra masalas, kuriam neatsispiria net, ro-
dos, nepalaužiamos dvasios žmonės. Tuo labiau, kad abu šie sandai susivirino

į lydinį, kurio nei kirviu iškaposi, nei suviri-
nimo aparatu neatskirsi.

Ėjo dešimtmečiai, o Lietuvos valdžia (ne-
drįstu sakyti elitas, nes vadinamasis elitas
žmonėjasi „Žmonėse” arba „Stiliuje”), prakai-
tuodama prieš į ją nukreiptas TV kameras ir
žurnalistų diktofonus, ėjo į nešvankias dery-
bas su savo sąžine ir narsiai persijojo turėtas
(o gal tik įsivaizduotas) vertybes. Šalin idealis-
tinius Baltijos kelio svaičiojimus, romantiškų
Atgimimo mitingų žvakių apšviestus įsiparei-
gojimus iš vergovės išsilaisvinusiai tautai ir
Valstybei! Pirmyn į Vartojimo vandenyną, ku-
rio užutėkiuose taip gera pliuškentis daiktų ir
pinigėlių apsuptyje! Kartu su Valdžia bėgo
Verslas, prakutęs būdais, prieš kuriuos užsi-
merkė Temidė (be to, ji ir taip akla), iškėlęs pi-
nigų kapšą ir vilkdamas nedorų sandorių mai-
šus. Iš paskos jam tipeno smulkios žuvelės –
rėksmingos turgaus ponios ir ponai, kuriems
atsivėrė plačios veiklos erdvės – nuo akropolių
ir maksimų šventyklų iki gariūniškų palapi-
nių... Išsižiojusi prastuomenė, išradingųjų pa-
vadinta „runkeliais”, irgi nesnaudė. Bėgo į
Londono patiltes, rašėsi į Amerikos tvorų da-
žytojų gildijas, kad tik ne vargą vargti toje ži-
niasklaidos purvinamoje ir turčių niekinamo-
je Tėvynėje.

Ką gi, vieni skursta, kiti tursta... Toks gy-
venimo dėsnis, tokia kapitalistinio pasaulio
teisybė, bet ne geresnė ji buvo ir brandaus so-
cializmo amžiuje. Būtų nepakenčiama tai pri-
imti, bet žinai, kad žodžio ir žmogaus teisių
laisvė yra Vakarų pusrutulyje neliečiama ir
neribota. Šiukštu, neperženk ribos, kitaip būsi
apspjaudytas ant viso pasaulio.

O dabar štai moralas (kaipgi galima baig-
ti „išminties perlus” be moralo). Bijokime
breivikų, kurie šaudo į savus, bet ne mažiau

bijokime liguistai degančiomis akims antibreivikų, kurie įrodinėja, kad Lie-
tuvoje jai tragiškomis dienomis savi šaudė į savus. Žmogaus teises aukštinan-
tys teismai juos išteisina, kaip antai Didžiosios Britanijos teismas išteisino
teroristą, dešiniąją teroristų vado Bin Ladeno ranką.

Terorizmo šalininkai, žmogaus teisių ginami, bando įskelti kibirkštį, pa-
siruošusią naikinti Vakarų, arba krikščioniškąją, civilizaciją. Visa, kas pa-
remta humaniškumu, tokiems XXI a. veikėjams kelia pasibjaurėjimą. O ver-
tybių persijojimo era (drįsčiau ją vadinti internetine) jau keičia žmogaus hu-
manus esmę, įveisdama jo sieloje abejonių, skepsio, baimės, patyčių ir pykčio,
cinizmo, nihilizmo ir kitus parazitų būrius.

Galbūt yra tik du stulpai, galintys išlaikyti nuo sužalotos žmogaus dva-
sios virpantį pasaulį – Religija ir Kultūra, sujungtos į vieną dvipolį – Tikėjimą
gėriu. Žinoma, dieviškumo, o ne šėtoniškumo žiedais pražydusį dvipolį. Na,
dar yra kiti anuodu paremiantys stulpeliai – Pareiga ir Darbas. Gal ant šio
karkaso ir laikosi vertybės, kurių neįstengė išjudinti pergalingai per pasaulį
žygiuojanti Globalizmo drama.

Aldona Žemaitytė
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Įsavo tautos ir valsty-
bės šventę atėjome la-
biau nei bet kada susi-

telkę ir vieningi, su dar
didesniu pasiryžimu BŪTI, įkalti sa-
ve į istorijos sieną kaip vinis, ant ku-
rių pagaliau galėtumėm pakabinti du
pagrindinius, mūsų esmę ir siekius
geriausiai išreiškiančius žodžius: ne-
priklausomybė ir demokratija. Per
visą mūsų naująją istoriją tai buvo
labiausiai persekiojami ir ujami žo-
džiai, ne sykį kalinti, šaudyti, kan-
kinti, tremti, šmeižti ir niekinti žo-
džiai. Ne sykį jais mėgino dangstytis
smurtas ir prievarta, agresija ir ge-
nocidas, okupacija ir žiauriausia dik-
tatūra. Tauta, siekianti išgelbėti sa-
ve, pirmiausia ir turi prikelti šiuos
žodžius TIKRAM gyvenimui, nuvaly-
ti juos, aprišti jų žaizdas ir netarti be
reikalo, o jau sykį ištarus, grumtis už
juos iki galo. Dabar kaip tik ir yra
toks metas, nes būtent dabar vienin-
gai, garsiai, su didžiule vidine jėga ir
pasiryžimu pasakyti šie žodžiai gali
ir turi tapti naujosios mūsų valsty-
bės sparnais, po jais privalėtume tilp-
ti visi – lietuviai, lenkai, rusai – visi,
gyvenantys šiame krašte ir savo dar-
bu, kūryba bei gera valia purenantys
tą lauką, kuriame dygsta laisvės pa-
sėlis. Šiame lauke niekada nebus po-
ilsio.

Sunkiai ir iš toli ėjome į Vasario 16-ąją. Laisvo ir nepriklausomo gyveni-
mo vizija tai ryškiau, tai blausiau nušviesdavo atskirus mūsų senosios istori-
jos etapus. Kas pasakys, kada amžių glūdumoje ima rusenti ta ypatinga žmo-
nių valia, jų siekimas kurti ir visomis išgalėmis ginti savo bendro (šiandien
pasakytumėm – tautinio) gyvenimo formas, tvirtinti ir tobulinti jas. Manau,
kad nebus per daug pasakius, jog tolima Vasario 16-osios aušra brėško jau
Saulės grumtynėse ir Žalgirio mūšyje, Mažvydo „Katekizme” ir Donelaičio
„Metuose”, Maironio „Pavasario balsuose” ir Kudirkos „Tautiškoje giesmėje”
– tai vis Lietuvos gyvybės paliudijimas, kardo ir plunksnos pastangos ginti
valstybę ir ugdyti tautą joje. Vadinasi, 1918 m. vasario 16-osios aktas, skel-
biantis Lietuvos valstybingumo atkūrimą, remiasi į VISĄ mūsų istoriją, yra
lyg ir jos tęsinys, etapinė išvada, reziumuojanti vieno laikotarpio – priklauso-
mybės – pabaigą ir skelbianti kito – nepriklausomybės – pradžią. Be abejo, tai
yra revoliucinis aktas, jam atsirasti reikėjo ypatingų sąlygų, ir šlovė tiems,
kurie jas – sakykime taip – pajuto, suvokė, o svarbiausia: panaudojo tas sąly-
gas lietuvių valstybės ir tautos labui.

Sunku pervertinti Vasario 16-osios ir po to sekusių dviejų nepriklausomy-
bės dešimtmečių reikšmę tautinės sąmonės ugdymui, kultūros kūrybai. Ka-
žin ar be jų mes būtumėm išsaugoję savo tapatybę, ar kalbėtumėm šiandien
savo kalba, kuria kalbame. Buvo sukurta švietimo sistema (po Pirmojo pa-
saulinio karo 44 procentai Lietuvos gyventojų buvo analfabetai – tokį gavome
palikimą iš carinės Rusijos), buvo įsteigti teatrai, bibliotekos, plėtėsi knygų
leidyba, o žurnalų, almanachų, kitų periodinių leidinių gausa ir šiandien ste-
bina to laikotarpio tyrinėtoją. Didžiulė vertybė buvo bendrinės, literatūrinės
kalbos sukūrimas, su ja mūsų raštas gavo papildomų tautą jungiančių ir vie-
nijančių galių, o lietuvių kalba, tiek amžių nuo išnykimo saugota, pati ėmė
saugoti ir ginti lietuviškumą. Tai, galima sakyti, nauja kalbos funkcija, kurią
ji tebevykdo ligi šiolei.

Per Vasario 16-ąją
mes susiejame save su vi-
sa lietuvių tautos istori-
ja, su pagrindine jos dar-

bų ir žygių idėja, žvelgiame į savo pra-
eitį kaip sąmoningi jos paveldėtojai,
tampame atsakingi už tautos valsty-
bingumo likimą. Šiandien ypač norė-
čiau pabrėžti sąmoningumo ir vieny-
bės reikalą. Todėl sakau: kai tu pasi-
trauki nuo manęs – aš silpnesnis ir tu
negalingesnis. Ir mažiausia Lietuvos
šakelė, ir menkiausias jos lapelis, vir-
pantis istorijos saulėje, gyvas tik to-
dėl, kad yra sujungtas su visais. Mane
visuomet jaudino žmonių brolybės,
artimo meilės pasireiškimas. Argi vis
dar neužtenka žiaurumo, aklos klasi-
nės, nacionalinės, religinės neapykan-
tos? Juk yra ir bendražmogiški daly-
kai, apie kuriuos dabar vis garsiau
kalbame. Be jų žmogaus gyvenimo ne-
galime laikyti išsipildžiusiu, įvykusiu
gyvenimu. Be jų, be tų bendražmogiš-
kųjų dalykų, įmanomas tik vergo ir
pavergėjo gyvenimas. Tačiau nei ver-
go, nei pavergėjo gyvenimas nėra
ŽMOGAUS gyvenimas. Šiandien, kaip
ir visada savo istorijoje, mes tiesiame
ranką visoms Lietuvoje gyvenančioms
tautoms, sakydami: Vasario 16 – osios
šventė – tai didžiausios bendražmogiš-
kosios vertybės – LAISVĖS – dekla-
ravimas, joje nėra nė kruopelės klasi-

nio, tautinio ar kokio kitokio egoizmo.(...)
Vartydami Lietuvos istoriją, mes turbūt ne sykį esame klausę savęs: kodėl

taip sunku BŪTI lietuviais, kodėl ir už kokias kaltes mums teko tragiška lem-
tis būti puolama ir persekiojama tauta? Atrodo, jog visas istorijos blogis jau
keli šimtai metų griūva ant mūsų, ardydamas ir naikindamas pagrindines
nacionalinės raiškos formas: kalbą ir raštą, papročius ir kultūrą, tikėjimą ir
buvimo pasaulyje būdą... Aišku, kad gyvenimas tautoje, jeigu jis liks neap-
gaubtas ir neparemtas gyvenimu valstybėje, visada bus dramatiškas, ne-
sunkiai pažeidžiamas ir anksčiau ar vėliau sunaikinamas. Štai kodėl jau du
šimtai metų didžiausias lietuvių tautos rūpestis ir tikslas yra valstybės atkū-
rimas. Šitą darbą pradėjo Vasario 16-osios aktas, jį šiandien tęsia visa tauta.
Teneužgęsta vienybės ir pasiryžimo šviesa, gaubianti išvargintą ir iškankin-
tą, tačiau nenulenktą Lietuvos galvą. Tikiu, kad yra mūsų žemėj kalnelis, ant
kurio sėdi Istorija ir, ištiesusi tokią rūsčią ir skaudžią mums ranką, pagaliau
motiniškai laimina mūsų Nepriklausomybės žygį. O štai aš užsimerkiu ir re-
giu save saulėtą 1938 (o gal 1939) metų vasario 16-osios rytą bėgantį į Alksnia-
kiemio pradinę mokyklą. Lengvai pašalę, sniego plutelė traška po klumpė-
mis. Bėgu be knygų – šiandien mokytojas Antanas Garmus pasakos apie Lie-
tuvą, mes deklamuosim, dainuosim. Žodžiu, bus šventė. Virš mūsų mokyklos
gonkelių tekančios saulės ir kibirkščiuojančio sniego fone lengvai plaikstosi,
skrenda, plaukia trispalvė – visam kaime tiktai mokykla turėjo vėliavą. Ir to-
kia ji man graži atrodo, tokia švari, tokios nežemiškos jos spalvos, tokia ji gy-
va, kad sustoju ant kalnelio ir žiūriu į ją, ir žiūriu... Man regis, ir šiandien aš
ten tebestoviu.

Justinas Marcinkevičius
Sujungti į vieną pasisakymai minint Vasario 16-ąją Vilniaus Akademiniame dramos teatre

1989 m. ir Vilniaus Operos ir baleto teatre 1991 m. (sutrumpinta)

D R A U G O Š E Š T A D I E N I N I S P R I E D A S Nr. 6 (17)2012 VASARIO 11 d.

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Justinas Marcinkevičius. Vasario 16-oji ir mes

2-as psl. A. Žemaitaitis. Signataras Donatas Malinauskas

3-as psl. S. Abromavičius. Partizanų fotografas S. Šniutė

4-as psl. Trys eilėraščiai iš Sibiro

5-as psl. A. Vaškevičius. Lietuvoje – skulptūros iš Zimbabvės

6-as psl. J. Budriūnienė. Moteriškoji Lozoraičių kolekcijos dalis

7-as psl. A. Girdzijauskaitė. Keletas puslapių apie Tėvą (II)

Kitame numeryje:

• Stasys Goštautas. Užrašai iš Los Angeles

• Paroda, skirta J. Švabaitei-Gylienei

• Gintaras Jocius: ,,Esu svajotojas”

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

VASARIO 16-OJI IR MES

Signatarų namai Vilniuje.
Čia 1918 m. vasario 16 d. buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės aktas



Mūsų laikais ypač madingi tapo įvairūs
sociologiniai tyrimai ir gyventojų ap -
klausos. Pamėginkime įsivaizduoti,

kad, išėję iš šios salės, nedidelę apklausą su -
ren giame ir mes – pirmiems sutiktiems pra ei-
 viams užduodame klausimą: kokias Lietuvos
is torijos datas ir įvykius, paženklintus tomis
datomis, jie laikytų lemtingomis, likiminėmis,
reikšmingiausiomis? Neabejoju, kad dvi datas
pa minėtų dauguma apklaustųjų: tai 1410 m. lie-
 pos 15-ąją ir 1918 m. vasario 16-ąją. Viena bū tų
se nosios mūsų istorijos viršukalnė, antra – nau-
 josios istorijos pradžia, jos papėdė. Žal girio mū -
šis, galima sakyti, padėjo tašką du šim tus metų
trukusiai ginkluotai ekspansijai iš Va ka rų, Va -
sario 16-oji tarsi perbraukė (bent jau tarp  tau  -
tinės teisės požiūriu) irgi ne mažiau kaip du
šimt mečius tebesitęsiantį puolimą iš Ry tų. Ga -
lima būtų surasti daugybę istorinės prasmės
panašumų tarp šių datų. Tai lyg ir ko kios dvi
ko lonos, laikančios mūsų valstybingu mo idėją,
ke liančios nacionalinio buvimo stogą Lietuvai
ir žmogui joje, lig šiol ginančios mus, kurian-
 čios mumyse namų viziją ir kurstančios viltį, o
gal net įsitikinimą, kad esame reika lin gi sau ir
pasauliui, kad pagausiname jo įvai ro vę, kartu
siekdami vienovės su juo. Po tuo sto gu turėtų
bū ti nuolat auginami ir aktualinami pagrin di-
 niai mūsų buvimo motyvai ir argumentai: tai valstybinio ir tautinio gyve ni-
 mo turtingumas, demokratiškumas, tolerancija ir humanizmas. Be jų šian die-
 niniame pasaulyje mes būtumėm nereikalingi, būtent jais ir galėtume mo ty-
 vuoti, pagrįsti, įtikslinti savąjį laisvės ir nepriklausomybės siekį. Dabar jau
kiek vienam aišku, kad neužtenka šūkių „Laisvė! Nepriklausomybė!”, vie nais
šūkiais, kaip sakoma, nei laisvas, nei nepriklausomas nebūsi – keista, kad tai
reikia vis priminti ir priminti, nes vis dar atsiranda žmonių, kurių vi są poli-
ti nį kapitalą ir tesudaro šių šūkių kartojimas. Visuomenės brandą ir ver tę
nulemia realus šių sąvokų išsklaidymas tikrovėje, jų pripildymas kon kretaus
ekonominio ir politinio turinio. Laisvę ir nepriklausomybę turė tu mėm mąs-
tyti ir matyti nuolatiniame judėjime, vyksme, prieštaravimų įvei ki me,
suprasdami, kad šis vyksmas tai ir yra mūsų istorija. Dalyvauti is to rijoje – tai
reiškia dalyvauti laisvės ir nepriklausomybės kūrime, o kalbėti apie Vasario
16-ąją – tai reiškia kalbėti apie laisvės ir nepriklausomybės re ali za vimą. (...)

Vasario 16-osios Aktas, apie kurį šiandien kalbame, grindžiamas iš esmės
dviem žodžiais: nepriklausomybė ir demokratija. Šiuose žodžiuose, galima sa -
kyti, telpa visa tautos ir valstybės problematika. Tauta, siekianti išgelbėti
save, pirmiausia ir turi prikelti šiuos žodžius TIKRAM gyvenimui, nuvalyti
juos, aprišti jų žaizdas ir netarti be reikalo, o jau sykį ištarus, grumtis už juos
iki galo. Dabar kaip tik ir yra toks metas, nes būtent dabar vieningai, garsiai,
su vidine jėga ir pasiryžimu pasakyti šie žodžiai gali ir turi tapti naujosios
mūsų valstybės sparnais, po jais privalėtume tilpti visi – lietuviai, lenkai, ru -
sai ir visi, gyvenantys šiame krašte ir savo darbu, kūryba bei gera valia pure-
 nantys tą lauką, kuriame dygsta laisvės pasėlis. Šiame lauke niekada nebus
poilsio, jame užteks darbo visiems. Kiekvienam, nežiūrint jo tautybės ar poli-
 tinių įsitikinimų, nes kur kitur žmogus galėtų realizuoti save, jeigu ne tauto-
je ir ne valstybėje? Čia mūsų namai, kur nors išeiti galima tik IŠ NAMŲ. Šian -
dien daugelį apakinęs „ėjimas į Europą” ne vienu atveju yra pabėgimas nuo
Lie tuvos sunkumų ir nuo savo paties tuštumo. Ėjimą į Europą ar dar toliau
su prantame kaip dvasinio augimo kryptį, kaip laisvą keitimąsi mokslo, kul-

 tū ros, socialinės ir politinės kūrybos vertybėmis. Privalu apie tai galvoti šian-
 dien, ypač matant ištrūkusių jaunų ir senų lietuvaičių žygius artimesniuose
ir tolimesniuose užsieniuose. Lietuvio dvasia, man regis, žydi tiktai būdama
namie arba namų ilgėdamasi, gindama juos arba juos apraudodama. Tarp kit -
ko, už šią poetinę, o ne politinę mintį buvau apšauktas baltofilu. Nesigėdiju ši -
to vardo – priešingai, gal net didžiuojuosi juo, nes kas gi būtų likę iš mūsų, jei -
gu per tuos praėjusius 50 metų nebūtumėm suvokę ir gynę Lietuvos kaip sa vo
namų, jeigu nebūtumėm aktualizavę baltiškųjų savo šaknų... Vasario 16 -osios
Akte užprogramuota veikla, darbas, kūryba, judėjimo kryptis ir augi mo per-
s pektyva būtent namuose, o ne kur nors Europoje ar Amerikoje. Šian dien tą
Aktą jau reikėtų apšviesti modernios, tolerantiškos, kūrybingos Lietu vos vi -
zi ja, priartinti prie žmogaus, tuo būdu suaktualinant, išskleidžiant jį pag rin-
dinių asmenybės klausimų erdvėje: kam visa tai, kur čia esu aš, kiek tame
dokumente yra manęs, kur čia yra mano laisvė, o pagaliau – ir laimė? (...)

Vasario 16-osios Aktas deklaruoja „demokratiniais pamatais sutvarkytą
valstybę”. Tokią valstybę sukursime tik tada, kai turėsime demokratiniais
pa matais sutvarkytą žmogų, SAVE ir savo fizinę bei dvasinę veiklą valstybė-
je, jos ūkyje ir kultūroje. Išugdyti tokį žmogų turbūt ir bus pats sunkiausias
už davinys – juk matome, kiek šiandien pykčio, neapykantos kitaip mąstan-
 čiam, kiek destrukcijos kyla iš nepakantumo ir tolerancijos stokos, iš tamsos
ir dva sinio bukumo. Žmogus, tauta, valstybė – štai ta erdvė, kurioje įvyksta
mūsų gy venimas. Jeigu absoliutinsime valstybę – ims šmėkščioti totali ta riz-
 mo grės mė, jeigu pabrėžtinai akcentuosime tautą – iškils nacionalizmo pavo-
 jus. Tiktai žmogus yra istorijos tikslas, vadinas, galima tvirtinti, kad Vasario
16-osios Aktas sukurtas žmogui – čia yra jo humanistinė prasmė. Todėl jis
taip arti mūsų – rodos, parašytas vakar. Todėl jis aktualus šiandien. Tikriau -
siai toks bus ir rytoj.

Justinas Marcinkevičius
Pranešimas Lietuvos Mokslų akademijoje, minint Vasario 16-ąją 1992 m. (sutrumpinta)
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Justinas Marcinkevičius. Vasario 16-oji ir mes (II)

2-as psl. Stasys Goštautas. Užrašai iš Los Angeles

3-as psl. P. Visvydas. Įsidėmėjau jo polinkį satyrai

4-as psl. ,,Netikiu pasakomis, tačiau esu svajotojas”

6-as psl. V. Paplauskienė. ,,Poezija man – pasaulis”

7-as psl. A. Girdzijauskaitė. Keletas puslapių apie Tėvą (III)

8-as psl. S. Abromavičius. ,,Sapnavau baltai žydintį sodą…”

Kitame numeryje:

• ,,Nihil obstat. Lietuvos fotografija sovietmečiu”

• Žmogus pagal Dievo širdį: palaimintasis J. Matulaitis

• Stasys Goštautas. Užrašai iš Los Angeles II 

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

VASARIO 16-OJI IR MES (II)

Vilniaus Bernardinų ir Šv. Onos bažnyčių bokštai.                                                    Andriaus Vaitkevičiaus nuotr.
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Barbora Pelėdaitė. Aistringas knygos pasaulis

2-as psl. Žmogus pagal Dievo širdį

3-as psl. Eglė Perednytė. Šauksmas

4-as psl. S. Goštautas. Užrašai iš Los Angeles II

5-as psl. A. Vaškevičius. Gimtinei – paveikslai ir knygos

6-as psl. G. Mikelaitis. Sovietinės Lietuvos skerspjūvis

7-as psl. K. Ūsaitė. ,,…kad Tavo vaikai Tavo dainas dainuotų…”

Kitame numeryje:

• A. Katilius apie vyskupą P. Karevičių

• 2012-ųjų Vilniaus knygų mugė

• Šiuolaikinis pasaulis mokslininko akimis

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

Vasario 16-ajai praėjus, valstybės apdovanoji-
mais pagerbus Lietuvai nusipelniusius žmo-
nes, išklausius iškilmingas kalbas ir visa ki-

ta, šio mėnesio pabaigoje, vasario 23–26 d., Lietuvos
laukia dar viena šventė – tarptautinė Vilniaus kny-
gų mugė, kurios devizas šiemet – „Atversk pasaulį”.

Kad tai ne tik mugė, kurioje perkama ir parduo-
dama, bet ir šventė, liudija ne tik mugės šūkis, by-
lojantis, kad pasaulį galima atversti kaip knygos
puslapius, tačiau ir gausybė įdomių susitikimų su
Lietuvos ir užsienio rašytojais, leidėjais, knygų dai-
lininkais, įvairių leidinių pristatymai, kūrybos va-
karai, diskusijos, kino salė, Vaikų scena, skirta vai-
kų literatūros pristatymui, parodos ir Lietuvos bei
kitų užsienio šalių leidyklų stendai. Keturias dienas
truksiantis šurmulys vieniems nusibosta, kitiems
keturių dienų per maža, vieni keikia prekybinį kny-
gų mugės turinį, kitiems tai atrodo natūralu, nes
juk menas, o ir literatūra taip pat yra rinkos ir eko-
nomikos dalis.

Tačiau vargu ar visus plūstančius į mugę lan-
kytojus – o jų nemažėja netgi ekonominės krizės
metais – traukia tas prekybinis turinys. Su pasidi-
džiavimu galima teigti, kad lietuviai visgi mėgsta
skaityti. O skaityti, kaip sakė neseniai mus palikusi
šviesaus atminimo lenkų poetė, Nobelio premijos
laureatė Wislawa Szymborska, galima ir geras, ir
prastas knygas, nes ir prastose irgi yra tam tikros
informacijos. Be to, skaitytojas yra savotiškas homo
ludens – skaitydamas jis pats kuria skaitymo taisyk-
les. Todėl, prisimindama dar vieną puikų rašytoją
Zygfriedą Lenzą, jo personažo Hamilkaro Šaso lū-
pomis pasakyčiau, kad į knygų mugę skaitytojus
traukia ne kas kita, kaip „skaitymo šišas”. Tai tokia

lyg ir manija, lyg ir paranoja, kupina ne liguistumo,
o džiaugsmo. Ir tokių maniakų kaip Hamilkaras Ša-
sas – blizgančiomis iš susižavėjimo akimis – mugėje
pamatysi nemažai, zujančių aplink leidyklų sten-
dus, besirausiančių išparduodamų knygų dėžėse
(romanas ar mokslinė monografija čia tekainuoja
porą litų, o būna, kad gauni knygą ir dykai), godžiai
spoksančių į Autografų sofutę, ant kurios mūsų ša-
lies ir užsienio plunksnos meistrai pasirašinėja ant
savo šedevrų.

Gal ir nelabai gražu kalbėti apie skaitymą kaip
apie maniją, juk ketinau tęsti iškilminga gaida, tar-
kim, pasitelkdama Tomo Venclovos žodžius apie tai,
kad tik gyvendama pilnavertį dvasinį gyvenimą,
tauta iš tiesų yra nepriklausoma. Šie žodžiai rūsčiai
teisingi, ypač turint omeny tuos, kurie knygų ne-
skaito. Tačiau kodėl gi manęs nepalieka įkyrus don
Kichoto vaizdinys – ar dėl to, kad jo įvaizdį pasi-
glemžus kai kuriems politikams ir pavertus jį nuo-
bodaus ir pragmatiško teisybės ieškotojo simboliu,
imame pamiršti, kad Liūdnojo Vaizdo riteris buvo
pamišęs nuo perskaitytų knygų?.. Išprotėti nuo kny-
gų skaitymo gresia tikrai nedaugeliui politikų, to-
dėl don Kichotas tebūnie toks, koks ir turi būti – li-
guistai mėgstančio knygas (ir kiek trenkto) skaity-
tojo įvaizdis. Tokio, ant kurio virtuvės stalo ir ant
naktinio staliuko, nekalbant apie svetainės baldus,
ir netgi ant tualeto bakelio kaip viduramžių pilies
bokšteliai stūkso krūvelės knygų: S.Hawkingo „Di-
dysis projektas” ir „Visata riešuto kevale”, Cz. Mi-
loszo „Rinktiniai eilėraščiai” ir „Pavergtas protas”,
nauji G. Simenono leidimai, trijų seserų Bronte ro-
manai, M. Montaigne ir G. K. Chestertono esė,
„Narnijos kronikų” šeštoji knyga ir t. t. O po knygų

mugės šie bokšteliai dar truputį paaugs.
Betgi smagiausia knygų mugėje yra tai, kad

skaitytojo laisvė nepriklauso nuo įvairių mandagu-
mų ir įsipareigojimų. Jeigu įdomu – eini, jeigu ne –
kas gali priversti?.. Užtat gali būti beveik tikras, kad
jeigu žmogus atėjo pasiklausyti, tai ne iš nuobodu-
mo ar snobizmo (pastarojo visgi nevertėtų atmesti
kaip geroms manieroms priklausančio dalyko), jam
gali būti tiesiog įdomu. Jis galbūt norėtų ir atsiliep-
ti. Nesutikti, paprieštarauti. O tai daug geriau, nei
tiesiog spoksoti ir viską praryti ir mandagiai su-
virškinti, kaip dabartės būna. Jeigu knyga iš tiesų
yra pasaulis, o pasaulis – knyga, skaityti reikėtų su
aistra. Matyt, be savotiško apsėdimo ar manijos
šiuo atveju visgi neišsiversime.

Barbora Pelėdaitė

Aistringas knygos pasaulis

FRAGMENTAS

Poezija
kalba tiems,
kurie
supranta daugiau,
negu
gali jinai pasakyti.

Poezija
yra ir tiems,
kurie
iš jos tyčiojasi,
ir tiems,
kurie
negali kalbėti
arba
yra
užmiršti.

Poezija
lygiai taip pat yra –
ir žvėrims,
ir saulėgrąžoms,
ir peteliškėms,
ir ankstyvai,
gabiai
paukščių liaudžiai.

Marcelijus Martinaitis

Viduržiemis. Aldonos Žemaitytės nuotr.
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. H. A. Čigriejus. ,,Dievą garbinau labai paprastai…”

2-as psl. R. Šerelytė. Atversk pasaulį – atversk knygą

3-as psl. Stasys Goštautas. Užrašai iš Los Angeles III

4-as psl. A. Žemaitytė. Knyga kaip vizija ir kaip gyvenimas

6-as psl. A. Vaškevičius. Filmas apie tai, kas sugriovė imperiją

7-as psl. P. Visvydas. Maždaug prieš ketvirtį amžiaus

Kitame numeryje:

• S. Kuzma. Būsenos ir vizijos

• A. Katilius. Vysk. P. Karevičius ir lenkai

• N. Hunter. Kultūros sala New Yorke

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

* * *
Gyventi – tai ilgėtis amžinybės,
sodinti medį – kelią nutiesti
į kitą pasaulį, kuris
tūno mumyse –
išgerti meilę iki dugno,
kad sustotų akimirka –
po širdimi nešioti vaisių,
kad pratęstum ilgesį –
ant aukštos aukštos
sidabro lelijos
užkopti į žvaigždę
ir ten
begalybėje
įminti savo pėdas
kaip ženklą,
kad mes didesni už skruzdę.

Janina Degutytė

Religija kitados buvo didi ir galinga moralės reguliatorė. Šiandie-
ninėje visuomenėje tikintiesiems tokia ir tebėr. Ir visai tikin-
tiesiems nereikia, kad jos balsas būtų grėsmingas. O tiems, kurie

netiki, tas balsas – gal jau balsas tyruose. Balsą tyruose gal kas ir galėjo
išgirsti, bet kaip jį išgirsi dabar – griaudžiant šitokiai antižmoniškumo,
antimuzikos, antikultūros kakofonijai?

Jau reikia didelio pasiryžimo klausytis.
Bažnyčios šiandieną pilnos, religinės literatūros, idealistinės filosofi-

jos knygų kiek nori, eina religinė periodika, religijai palanki pagrindinė
Lietuvos televizija bei radijas, bet ar Lietuvoj dabar moralės daugiau nei
sovietmečiu? Kraupokas klausimas.

Sovietmečiu, atsidūrę moralinėje kultūrinėje rezistencijoje, turėjome
perspektyvą. Reikėjo susikaupti, apsišarvuoti kantrybe, išmokti slaptos,
Ezopo, kalbos, mokėti džiaugtis kiekvienu pragiedruliu, naudotis
,,suokalbio” išradingumu. ,,Skamba skamba kankliai”, ,,Poezijos pava-
saris”, tos mažosios didžiųjų Sąjūdžio mitingų repeticijos, pagaliau kad
ir ne visai viešai rodoma pagarba persekiojamai institucijai Bažnyčiai
užliedavo maloniu jauduliu ir teikdavo gaivaus optimizmo. Visų slaptų
džiaugsmų čia nesuminėsi.

Tad kodėl taip dabar?! Taip dažnai nejauku ir rūškana. Negi mums
nuolat reikia kokios nors geležinės rankos? Ar gal mes kaip kokie maž-
vaikiai, kurie tik tada prisimena poterius, kai iš vakaro debesio pradeda
burblenti griaustinis? (...)

Gėris, garbė, sąžinė, orumas... Elementarios kategorijos, platokai ap-
tariamos visuose etikos vadovėliuose. Tik kokio lizdo jos paukštės – ar
transcendentinio aukštybių, ar paprasčiausiai žmonių ir laiko? Dėl mo-
ralės kilmės idealizmas ir materializmas ir suko sau galvas, ir ginčijos.
Beje, iki šiol.

Taigi gėris, garbė, sąžinė. Tik Dievui ar nebus svarbiau ne jų kilmės
deklaravimas, sakysim, pirmenybę suteikiant idealistinei koncepcijai, o
laikymasis. Ir gyvenime, ir mene; ir mene, ir gyvenime.

Kiek yra autorių, kurie buvo ir yra indiferentiški Bažnyčios moky-
mams bei apeigoms, o sukūrė tokių kūrinių, kurių šviesa apšviestas žmo-
gus darosi panašus į Dievo žmogų. Kaip tik į Dievo. (...)

Dievo vardą minėti be reikalo tiesiog uždrausta. Literatūra, poezija
yra žaidimas, nors ir labai rimtas, taigi tenai su Dievo vardu reikia elgtis
ir atsargiai, ir pagarbiai.

O Dievą aš garbinau labai paprastai – apdainuodamas Jo kūrybą. Vi-
sos Jo kūrybos, žinoma, neapimsi, stabtelėjau prie žvirblių... Tų jaukių ir
subtilių Jo kūrinėlių. O kad mane traukia ne kalnai (esu įkopęs tik į Šat-
rijos kalną), ne kitos didybės, tai jau tokia mano prigimtis.

Ar laikau save religiniu rašytoju? Na, kur jau čia – juk rašau apie pa-
prastus namus ir pijokėlius. Nebent tam tikra prasme, nes: Kas ne prieš
mus, tas už mus (Mk 9, 40).

Stengiausi nebūti „prieš”...

Henrikas Algis Čigriejus,
2012 m. Nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatas

Iš knygos „Tikėti ir rašyti”, 2002

,,DIEVĄ GARBINAU LABAI PAPRASTAI…”

Stasys Kuzma. Vizija. 2011. Marmuras, h 130 cm
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. P. Mendeika. Ar tiesa – dar vis laisvės matas?

2-as psl. A. Ruseckaitė. Maironis – istorijos ir Tėvynės sargyboje

3-as psl. ,,Draugo” skaitytojų kūryba

4-as psl. Stasys Kuzma. Būsenos, nuojautos, vizijos

6-as psl. Gražina Mareckaitė. Kas tie skautai?

7-as psl. A. Katilius. Vysk. P. Karevičius ir lenkai

Kitame numeryje:

• Ar leisime valdžiai mus nužmoginti?

• A. Navickas. ,,Laiškai plaukiantiems prieš srovę”

• Jauniausioji Lietuvos tremtinė

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

* * *

Ligi pavasario
suguldžiau sėklas,
užmigdžiau žiedus
ir užspaudžiau
paskutinių daigų akis.

Sėdžiu dabar ir galvoju:
kad tik užtektų žmonių
valgyti duonai,
kad tik užtektų žmonių
pavasarį,
kai atsibus sėklos.

Dieve duok,
kad atsimerkę žiedai
vėl mus matytų visus,
gražiai skubančius,
kad mūsų užtektų
kiekvienam
sugrįžusiam paukščiui.

Marcelijus Martinaitis

Jau daugiau nei du dešimtmečius gyvename laisvoje šalyje.
Kovodami už laisvę buvom įsitikinę, kad laisvė – tai tiesa ir tik tie-
sa. Dabar jau klausiame: ar laisvė – tai tiesos garantija?

Kol nesi laisvas – laisvę ir tiesą tapatini. Manai, kad laisvė be
tiesos, kaip ir tiesa be laisvės, neegzistuoja. Kai tavo tiesą ir
laisvę riboja kiti, siekdamas kūrybinės laisvės privalai bet

kokiomis sąlygomis išmokti sakyti tiesą. Kitaip žūsi, mirsi kaip kū-
rėjas. Ir išmoksti, išmoksti Ezopo kalbą. Ją ištobulini iki kalbėjimo
potekste. Ir sakai tiesą, būdamas nelaisvas. Manai, kad laisvėje ga-
lėtum daugiau pasakyti. Bet ar tikrai? Tiki, kad taip, nes turėtum
daugiau raiškos galimybių, ne tik Ezopo kalbą. Bet ar turi ką laisvei
pasakyti, išskyrus norą laisvai kalbėti?

Gauni laisvę ir tas galimybes. Ir – tyli. Tyli, nes nenori tiesmu-
kai ir banaliai kalbėti. Jau nebemoki kalbėti, nesant tų, kurie tau
draudžia kalbėti ką nori. Ezopo kalba tarsi netenka prasmės, kai ga-
li tiesiai, be potekstės kalbėti. Pasijunti kaip žvėrelis, iš narvo pa-
leistas į laisvę. Džiūgauji, šėlioji. Bet kas toliau? Nemoki laisvėje
gyventi. Paaiškėja, kad meninė tiesa – netapati gyvenimo tiesai. Su-
voki, kad reikia surasti laisvės potekstę. Tarsi pažvelgti į kitą, gi-
lesnę, esmingesnę laisvės pusę.

Ir tik tada, kai tampi priklausomas nuo laisvės, vėl atgauni bal-
są. Paaiškėjus, kad laisvė turi potekstę, išmoksti ir laisvės Ezopo
kalbą. Pamatai, kad ir tuomet, ir dabar meninė kalba – tai Ezopo
kalba, nes laisvėje dar daugiau pavojų tapti vergu, nes vergija ne tik
politinė.

Žinai tiesą, kad tavo kalbą užsako tas, kas pinigus moka. Taip
yra ir laisvėje, ir nelaisvėje. Ir jeigu tas, kuris pinigus moka laisvė-
je, nori, kad tu kalbėtum kitaip, kad nesakytum visos tiesos, kad da-
lį nutylėtum, nes jo kiti interesai ir tikslai. Ar kalbėsi? Ar jausiesi
laisvas?

Laisvė. Kalbėti nori, bet negali. Sakai – tai nelaisvė. Ieškai kito,
kuris pinigus moka, bet tas – tai ne tu. Jo taip pat kiti interesai. Jis
nori, kad kalbėtum taip, kaip jam patinka. Kad kalbėtum taip, kaip
nori dauguma, minia, vartotojai. Suvoki, kad kalbėsi taip, kaip
jiems reikia – prarasi save ir savo tapatybę. Atsisakysi pinigų –iš-
saugosi tapatybę. Bet valgyti norisi. Susidvejinsi. Rašysi taip, kaip
reikia kitiems ir paslapčia, ne už pinigus – sau. Ar ilgai taip galėsi
gyventi? Manau – neilgai. Teks pasirinkti, nes jau suvokei, kad tiesa
ir laisvė – tai ne politinės sąvokos. Esi laisvas, bet ar kalbėsi tiesą,
jei ji tau nepalanki?

Ir jeigu tiki, kad tavo tiesa bus tokia galinga, kad sugebėsi įtikin-
ti didįjį vartotoją ir dar jei Dievas padės, gal tavoji tiesa ir taps vi-
siems reikalinga bei priimtina. Gal ji ir taps tiesos ir laisvės matu.
Bet tai priklauso nuo tavo talento dydžio ir jėgos. Nuo tavo drąsos
ir tikėjimo.

Tačiau jei neturi drąsos apsinuoginti, kentėti, kalbėti laisvės
kalba – niekas tavęs neverčia būti kūrėju. Gali rašyti tekstus, kurių
reikia užsakovui, sočiam gyvenimui, populiarumui. Bet gal neva-
dink savęs kūrėju, neapgaudinėk savęs. Toks laisvės matas.

Petras Mendeika

AR TIESA – DAR VIS LAISVĖS MATAS?

Aldonos Ruseckaitės nuotr.
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. K. A. Trimakas. Ar leisime nužmoginti mus

2-as psl. S. Abromavičius. Jauniausioji Lietuvos tremtinė

3-as psl. Aldona Žemaitytė. Šviesa nuo kalno

4-as psl. N. Kavaliauskaitė-Hunter. Kultūros sala New Yorke

5-as psl. Sigitas Geda. Pavasaris senovėje

6-as psl. V. Volertas. Šviesa ant Pranašo ir Žmogaus

7-as psl. A. Katilius. Vysk. P. Karevičius ir lenkai

Kitame numeryje:

• Juozo Jakavonio knyga ,,Šalia mirties”

• Šiuolaikinis pasaulis mokslininko akimis

• Henriko Algio Čigriejaus poezija

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

Ar leisime valdžioje
esantiems vis labiau
nužmoginti mus?

Jei nepradėsime nuo pradžios, kaip mūsų būties pamato, tai neat-
sistosime ant tiesaus galvojimo kelio, pasimesime ir atsirasime akli-
gatvyje arba sukinėsimės ratu, kažkur pasiklydę, kaip kažkokiame
tamsiame labirinte. Tokioje padėtyje esančiųjų laukia nepavydėtinas
likimas: savižudiškai nužmogėti.

Žmogaus būties pamatas
Dievo įkvėpto Šventojo Rašto pradžioje nurodoma, kad Dievas sukūrė žmo-

nes… ir kad visa tai buvo nuostabiai ,,gera”, bet žmonės panoro būti dievais, ne-
priklausomais nuo Jo – jųjų Autoriaus. Užsimanęs būti savo paties ir savo moralės
elgesio mastu, žmogus (Kainas) tapo kito žmogaus gyvybės likimo sprendėju – nu-
žudė brolį ir tuo pačiu pasmerkė save dvasinei savižudybei. Dievo sukurtas žmogus
buvo ir tebėra skirtas gyvenimui. Nuo Jo pasitraukęs žmogus įvedė mirtį sau ir ki-
tiems.

Atsargiai! Pavojus! Kai žmogus be Dievo užsimano būti savo ir kitų likimo
mastu, jis pats ir kiti atsiduria ant pražūties slenksčio. Ypač – jei toks yra valdžio-
je ir kiti priklauso nuo jo sprendimo.

Tautų ir idėjų katilas
Vakarų pasaulyje sklinda visokių idėjų vėjai. Tai pastebima ir JAV. XVIII am-

žiuje iš politiniais ir religiniais konfliktais suliepsnojusios Europos į naująjį Ame-
rikos žemyną plaukė kolonistai, ieškodami taikos, ramybės, religinės laisvės. Atsi-
skyrę nuo Anglijos, jie, pripažinę Dievą, savo kuriamos valstybės Konstitucijos pa-
matan įrašė religijos ir sąžinės laisvę. Visi pagrindiniai Amerikos steigėjai – Wa-
shingtonas, Lincolnas, Jeffersonas ir kiti – išpažino Dievą.

Po trijų šimtmečių Amerikoje matome kitokį vaizdą. Ji ne tik tapo tautų ka-
tilu, bet – idėjų ir vertybių atžvilgiu – tikru maišalu. Tradiciškai krašte dar tebesi-
laiko įvairios krikščioniškos konfesijos. Bet jame sklinda ir visiškai Dievo nepri-
pažįstančiųjų idėjos, kurios įtakoja ir krikščionis. Nors jie save pačius laikytų
krikščionimis, bet jų moralė gali būti gerokai aplinkos paveikta: kuo toliau nuo
Kristaus, tuo arčiau Kaino. Prezidentas teigia, kad JAV dabar ,,nėra krikščioniš-
kas kraštas”. Tad ir jo valdžia nesiskaito su krikščioniškomis vertybėmis, bet tuo
pačiu jis nebesiskaito nei su JAV Konstitucija, ant kurios pastatyta ši valstybė.

Kai valdžia nebesiskaito su Konstitucijoje
žmonėms garantuojamomis teisėmis

Dar daugiau parodo šio meto JAV prezidento valdžios siekiai: per Senatą ir
Kongresą bando prastumti ,,Sveikatos ir žmogiškųjų tarnybų” mandatą (Health
and Human Services), kuriame nurodoma, kad visi darbdaviai ir darbdavių įstai-
gos priverstinai turi mokėti savo darbuotojų draudimo išlaidas net ir už abortų
preparatus, sterilizaciją (prieš žmogaus vaisingumą) ir už priemones prieš nėštu-
mą. Taip elgtis priversti bus ir tie darbdaviai ir darbdavių institucijos, kurios abor-
tą, kontracepciją ir sterilizaciją laiko nemoraliais veiksmais. Amerikoje jos pilie-
čiai bus valdžios verčiami elgtis prieš savo sąžinę. Pats prezidentas ir jo valdžia ne-
siskaito su krašto piliečių religijos ir sąžinės laisve, kuri yra garantuojama krašto
Konstitucijoje. Nenuostabu, kad viena svarbi katalikų žiniasklaidos institucija,
būtent EWTN (Eternal World Television Network) valdžiai jau iškėlė teismo bylą.
Tą patį padarė Ave Maria universitetas, svarsto apie tai daugelis kitų religinių

UOSIO PASAKA

Pavirtau laukuose medeliu,
O kodėl – pasakyt negaliu, –
Ko taip plakas lajoj išsigandęs –
Mano brolis, baltas balandis.

Mielas broli, sakyk, kur buvai,
Kur sparnus šilkastygius gavai,
Ar galvelę nuo žemės pakėlė
Mūsų sesė, raina katpėdėlė?

Ar paglosto ją naktį mama –
Kasiopėjos žvaigždė tolima?
Ir ar tėvas kaip vėjas rudens
Tau sparnus, man šakas iškedens?

Kam šakas, ne rankas man davei,
Kam taip įkasei kojas giliai
Ir aprėdei nakties tamsuma –
O gyvybe, šviesa tolima.

Žemė sunkiai per kosmosą plauks,
Mano šaknys į žemę įaugs.
Po gyvybės ir po mirties
Šaknimis prisiliesiu žvaigždės.

Renata Šerelytė

Stasys Kuzma. Marija su mažuoju Kristumi, 2003. Polivinilas, gipsas,
h 220. Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčia

Nukelta į 8 psl.
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. S. Goštautas. Pora žodžių apie Tautos Šventes

2-as psl. A. Girdzijauskaitė. Ibsenas Lietuvos teatro scenoje

3-as psl. Henrikas Algis Čigriejus. Eilėraščiai

4-as psl. G.Gudjurgienė. Juozo Jakavonio Golgota

5-as psl. A. Kulikauskas. Pereiti upę ir atsidurti Užupyje

6-as psl. Jonas Grigas. ,,Kaboti kartu ar atskirai?”

7-as psl. Dviejų knygų apžvalgos

Kitame numeryje:

• Tarptautinė teatro diena

• Paroda ,,Kristianija mene”

• D. Januta. Prisiminimai apie motiną

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

Pora žodžių apie Tautos Šventes

Žiūrėjimas į žydinčią žibuoklę

Žibuoklės žiedas stovintis vanduo
aušra ir vėjas nendrė ir verdenė
pražydus liepom jau rusens ruduo
balti dievai nubus į šviesią menę

ir bus tvarka daiktuos ir reiškiniuos
kur viskas imsis ir į dulkes versis
kurios dulkės nueinančių keliuos
ateinančių keliuos į plaukus velsis

o menėj tyliai šypsantys dievai
žiūrės kaip žemėj gulasi kaip kelias
ten viskas bus sunku o kaip lengvai
priims atėjusį vėlių suolelis

ir angelas rugių spalvos sparnais
auksinį alų laistys iš ąsočio
kai su šernais papūgom ir tarnais
įžengs į menę vizija bepročio

Aidas Marčėnas

Aldonos Ruseckaitės nuotr.

Visose pasaulio lietuvių kolonijose, pradedant nuo Washingtono ir
Buenos Aires ir baigiant Madridu ir Tokijumi, prabėgo Vasario 16-
tosios šventė, atėjo ir praėjo Kovo 11-oji. Abi šventės greitai praūžė

ir paliko tik trumpą prisiminimą: 94-erių ir 23-jų metų sukaktis. Tiesa, ar-
tėja dar ir trečia Tautos šventė – liepos 6-oji, kai 1253 m. buvo karūnuotas
Mindaugas, mūsų vienintelio karaliaus šventė, tad galime didžiuotis, jog
esame Europoje ilgiausiai (su pertraukomis) išsilaikiusi valstybė. Gal
mums reikėjo filosofo, kuris taptų karaliumi, arba atvirkščiai, kaip sakė
Platonas, bet iš tikrųjų ne taip ir svarbu, koks buvo valdovo titulas – kara-
lius, kunigaikštis ar prezidentas. Svarbu tai, kad mūsų tauta, vos 3 milijo-
nai gyventojų, turi 760 metų valstybės istoriją. Reta Europos valstybė gali
tuo pasigirti. Aišku, nekalbėsime apie Kinijos ar Egipto, ar tūkstančius me-
tų buvusias majų imperijas.

Bet ne tai šiandien svarbiausia. Iš visų pompastiškų minėjimų noriu
išskirti vieną, kuris savo proporcinga programa, trumpumu ir geru skoniu
paliko gerą įspūdį. Turiu omeny New Yorko Vasario 16-osios šventę įspū-
dingame pastate, trumpą kalbą ir du puikius koncertus, kurie pagerbė mū-
sų šventę – viskas buvo atlikta per pusantros valandos ir liko dar tiek pat
laiko pasivaišinti ir pasidalinti su draugais įspūdžiais ir džiaugsmu.

LR nuolatinės misijos prie Jungtinių Tautų ambasadorius Dalius Če-
kuolis ir LR gen. konsulas New Yorke Valdemaras Sarapinas suorganizavo
šį puikų Vasario 16-osios minėjimą, kuris įvyko taip pat nepaprastoje aplin-
koje – Šv. Petro bažnyčioje Lexington Ave. ir 54 g. (610 Lexington Ave.), per
pora kvartalų nuo MoMA, suprojektuotoje architekto Hugh Stubbins. Baž-
nyčia įstumta į dangoraižio centrą, ir gali praeiti, jos nepastebėjęs. Vieta
labai tiko Vasario 16-osios minėjimui, nes vidinė pusė taip pastatyta, kad
gali pagerbti Dievą ir žmoniją įvairiausiais būdais – dainomis ir šokiais,
koncertais, vaidinimais ir malda. Šį kartą bažnyčia tapo koncertų sale, su-
sirinko apie 350 žmonių. Ambasadorius per penkias minutes angliškai (nes
buvo svečių iš Jungtinių Tautų) apibūdino šventės reikšmę, tikslą ir iškart
pristatė pianistę, litvakę Goldą Vainberg-Tatz, pradėjusią mokslus Vilniu-
je, o dabar profesoriaujančią The Julliard School, New Yorke.

Pianistė atgaivino minėjimą klasikinės muzikos pagalba, ir pasigedau
tik M. K. Čiurlionio, kurio mirties šimtąsias metines neseniai baigėme mi-
nėti. Bet užtat skambėjo Bachas, Šopenas, Debussy ir Cesar Franck, kurio
preliudai priminė Čiurlionį. Toks koncertas šventę pripildė, ir tikrai nieko
daugiau nereikėjo. 45 minutės susimąstymo ir gyvųjų bei mirusiųjų pager-
bimo…

Vėliau Golda Vainberg-Tatz pristatė savo protežė, kylantį talentą, vos
20 metų pianistę Agnę Radzevičiūtę, ką tik pradėjusią mokslus Manhattano
Muzikos mokykloje. Jaunoji pianistė su nepaprasta energija atliko Čiur-
lionio šopenišką preliudą ir su dar didesniu entuziazmu paskambino paties
Šopeno Fantaziją. Tai dar vienas M. Rostropovičiaus fondo rezultatas – jau-
noji muzikė yra laimėjusi pirmąsias vietas Lenkijoje ir Suomijoje ir dabar
New Yorke globojama Goldos Vainberg-Tatz.

Tautos šventės metu pasidžiaugti ir pasididžiuoti mūsų jaunaisiais ta-
lentais yra turbūt prasmingiausia, ir jeigu kiekvienais metais ir visur įsi-
galėtų tokia Vasario 16-osios šventimo forma, tada visi eitume linksmai pa-
sidžiaugti ir su pasididžiavimu galėtume pasigirti naujais talentais. Užten-
ka iš Vasario 16-osios daryti nuobodžią, tik iš pareigos kylančią istorijos pa-
moką arba rinkiminės kampanijos prakalbą.

Stasys Goštautas



Ir auginam savo valstybę. Mes –
tai tie, kurie garsėja Europoje ir
pasaulyje mokslo atradimais,

dirbdami laboratorijose ir nesi-
garsindami, ir negarsinami viso-
kiuose „stiliuose” bei „gyvenimo
būduose”. Mes – tai tie, kurie ūki-
ninkaujame savo ūkiuose, vis la-
biau ekologiškėdami, nes pasau-
liui reikia ekologiškų produktų.
Mes, kurie švenčiame – Kaziuko
Vilniuje, Klaipėdoje, Kazimiero
Kaune – šventes, plačiai išskleis-
dami aikštėse ir gatvėse savo pro-
dukciją, nuo kurios gausumo ir iš-
radingumo raibsta akys ir pa-
tiems, ir mūsų svečiams. Kurie mo-
ka linksmintis per Užgavėnes, liū-
dėti per Vėlines, kurie važiuojam
lankyti savo tėvų palikimo – so-
dybviečių, statydami jose genties
atminimo kryžius, kurie sodinam
medžius, valom upes ir upelius
nuo šiukšlių per pavasarines akci-
jas „Darom”. Kurie surengiam
knygų muges, ištįstančias į keleto
dienų renginius ir reginius, šur-
muliuojant minių minioms, nors
atrodo, kad jau sukompiuterėjom
ir retai į rankas paimam knygą. Važiuojant per Lietuvą jau džiugina akis vis
didėjantys švarių pakelių kilometrai, nykstantys apleistų sovietinių gyvuli-
ninkystės fermų griuvėsiai, lyg grybai po gero lietaus augantys gražūs
raudonstogiai namai ir tvarkingos sodybos. Per dvidešimt metų Lietuva pasi-
keitė neatpažįstamai, o jaunoji karta sako, kad vyresnieji viską išgalvojo apie
tą sovietmetį, nes nepajėgia įsivaizduoti nei buvusios dvasinės priespaudos,
nei materialiai apčiuopiamo skurdo. Ne, brangieji, neišgalvojo. Prieš pries-
paudą ir skurdą buvo pakilta dar tada, kai Minaičių kaime gimė Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracija, kai atsirado „Lietuvos Katalikų
bažnyčios kronika”, kurios redaktoriai buvo jauni kunigai, tokio amžiaus,
kaip jūs dabar, tik jie buvo tokie bebaimiai, kad ėjo į kalėjimus ir nebijojo
smurto. Jūs esat tokie jauni, bet kokie talentingi – muzikai, sportininkai,
mokslininkai. Dar studentai, o jau stebinate pa-
saulį ir skinate laurus įvairiose meno ir moks-
lo srityse.

Mes augam patys iš savęs, iš apačios, kai
mūsų „viršūnės,” sėdinčios Seime, Vyriausybė-
je, ministerijose, įvairiose priežiūros ir kontro-
lės bei viešųjų pirkimų (koks absurdiškas ir fal-
šyvas terminas) tarnybose, bandančiose sure-
guliuoti mūsų gyvenimą, atseit, auginti vals-
tybę, iš tiesų krečia „pokštus” – vieną po kito.
Šiuo metu jie kuria didesnį chaosą negu prieš
ketvertą metų, kai į Seimą atėjo pramogų pa-
saulio karalaičio Valinsko „kariauna”, o nakti-
nė valdžios „rinktinė” sujaukė mūsų mokes-
čius, užmokesčius, pensijas ir valstybę ėmė sta-
tyti ne ant kojų, o ant galvos. Valstybės vadovai
(ministrai ir jų padėjėjai, seimūnai ir jų padėjė-
jai vis labiau aklėjo, o kaip žinome, aklas aklą
netoli nuveda). Per dvidešimt metų jie neužau-
gino mūsų valstybės, bet užaugino savo pinigi-
nes, savo dvarus, savo prašmatnius automobi-
lius ir savo cinizmą vieni kitų atžvilgiu. Lyg
koks gyvačių kamuolys susipynė „valstybinin-

kai” ir „visuomenininkai” (mums,
eiliniams savo valstybės pilie-
čiams, taip ir neaišku, kuo jie ski-
riasi vieni nuo kitų), susijaukė po-
zicija ir opozicija, skilo pati Seimo
pozicija, kai jos atstovai vieni ki-
tus ėmė vadinti puspročiais, ban-
ditais ir dar bjauresniais vardais.
Gal iš tiesų ėmė veikti dar R. Pak-
so prezidentavimo laikais J. Bori-
sovo (ar kurio kito iš buvusios
anuometinio prezidento aplinkos)
kompiuteriuose aptiktas planas
„Strekoza”, taip ir užmirštas žur-
nalistų, mėgstančių skandalus...
Kaip skalikai į mišką sprunkan-
čius zuikius, taip žurnalistai vai-
kosi skandalus, nelyginant papa-
raciai, kurie vaikosi į šlovės vir-
šūnes iškilusias vienadienes pete-
liškes – pramogų pasaulio žvaigž-
des. Paparaciai vaikosi ir politi-
kus, lipdami jiems ant kulnų vy-
riausybinių pastatų koridoriuose,
tykodami prie kalėjimų įėjimų ar
išėjimų, kišdami savo diktofonus-
mikrofonus kone į burnas ir žyb-
sėdami tūkstančius kainuojančių
aparatų blykstėmis...

Oįdomiausia, kad mūsų žiniasklaidos atstovai ėmė ryti vieni kitus lyg
stambios žuvys mažesnes žuveles drumstuose „politinių istorijų” sūku-
ringuose vandenyse. Jiems nė motais, kad mes, kurie auginam valstybę

iš savęs, o ne iš jų užkoduotų skandalų serialų, tik juokiamės, stebėdami to-
kias beviltiškai vienadienes jų kautynes, jų patyčias, kurias laido vieni ki-
tiems arba norėdami įgelti politikams ir politologams – vadinamiesiems mū-
sų ideologams ir vedliams, vis dar tikintiems, kad jie yra labai reikšmingi.
Deja, jie reikšmingi tik patys sau, nes jau seniai įvairios apklausos liudija,
kad mažiausią visuomenės, tai yra mūsų, piliečių, pasitikėjimą turi Seimas ir
partijos, ir supuvusi teisėsaugos sistema, ir iškreipta švietimo reforma, ir au-
gantys akcizai bei mokesčiai, bet gąsdina Eglės kurpes turintis sudėvėti vers-
las, didėjančios duonos ir kiaušinių kainos, kurios vėlgi plonina mūsų pini-

gines, bet išpučia storėjančių mūsų politvado-
vų kapšus. Tas procesas vadinamas laukinio
kapitalizmo atmaina, jis būdingas paaugliš-
kiems jaunos valstybės metams.

Bet mes viską ištversime – Seimo rinki-
mus, benzino kainas, sumušusias visos Euro-
pos šalių kainų rekordus, socialines pašalpas,
kurias kaipmat prageria mūsų kaimynai al-
koholikai, palikdami valstybei, tai yra mums,
rūpestį dėl augančių jų nevisaverčių vaikų.
Mes ištversim ir tautos genofondo prastėjimą,
tą selekciją, kurią pradėjo sovietų atpūstos
tremtys, o užbaigia jaunų savižudžių narko-
manų žudynės ar savižudybės. Todėl kad
esame vilties tauta, talentinga, atsitiesianti
po visokių sukrėtimų, pasiruošusi – nuo am-
žių – būti ginties pozicijoje. Mes esam euro-
piečiai gerąja to žodžio prasme ir mūsų neiš-
gąsdins visokios politikos šmėklos, vis dar
klaidžiojančios gerėjančiais mūsų tėvynės ke-
liais.

Benas Urbutis
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Benas Urbutis. Mes augam patys iš savęs

2-as psl. Donatas Januta. Keletas atsiminimų apie motiną

4-as psl. Petras Mendeika. ,,cezario grupė”

5-as psl. Algis Vaškevičius. Paroda apie laisvę ir toleranciją
6-as psl. Virginija Paplauskienė. ,,Visą žmoniją meile apglėbsiu..”

7-as psl. Alfredas Guščius. Knyga su lieptais

Kitame numeryje:
• Pavasarinis ,,Lituanus” numeris
• Pokalbis su Mariumi Ivaškevičiumi
• Eugenijus Ignatavičius. Juozapėlis

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

Reikia išlaukti: juos perskirs
jų pačių tiesos kalavijas. Jie tiesą
stengsis atskirt nuo tiesos.
Jie pergalėj ieško klastos ir kaltųjų,
o didvyrių – pralaimėjimuos.

Netrukus kiekvienas ims dirbdintis savąjį dievą.
Laisvus juos vėl pasiimsit – nereikia
jų užkariaut. –

Jie patys skubės įsivesti nelaisvę...

Marcelijus Martinaitis
Iš ciklo „Sausio vidurnaktis”

Mes augam patys iš savęs
Juozas Adomonis. Gobšuolio apetitas, 2009. Baltas emalis, sidabro redukcija, monetos
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Stasys Yla. Žmogaus prisikėlimas
2-as psl. Eugenijus Ignatavičius. Juozapėlis
3-as psl. Pavasarinis ,,Lituanus” numeris

4-as psl. Marius Ivaškevičius apie kiną ir teatrą

5-as psl. Nijolė Miliauskaitė. Po pavasario dangum

6-as psl. Pranas Visvydas. Pasukome buvimo linkme

7-as psl. V. Paplauskienė. ,,Visą žmoniją meile apglėbsiu” (II)

Kitame numeryje:
• Anelė Butkuvienė. Prof. Liudas Vailionis
• Silva Pocytė. Almanachas ,,Kovos keliais”
• Violeta Rutkauskienė. Kur Lietuvos karaliaus karūna?

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

Prisipažinkim, kad Velykų rytas mums visuomet buvo be galo mielas.
Net tuomet, kai mus kas asmeniškai slegia. Šventiška nuotaika, kuria
gyvena visi, visa aplinka užkrečia ir mus. Taip prisikėlimo ryto saulė

nužeria mus – ne tik mūsų veidus, bet ir visą mūsų dvasią. Bet šiandien Vely-
kų rytas mums ne toks. Lyg kas būtų kietą luitą užritęs ant mūsų krūtinių.
Mus slegia sielvartas dėl tėvynės, rūpestis dėl artimųjų. Bet gal dar sunkiau
už viską slegia moralinis piktas, užlūžęs mūsų sieloje. Ir tada mes kartojame
žodžius, kuriuos moterys, eidamos prie Kristaus karsto, ištarė: „Kas mums
atris akmenį?” Taip, kas mums atims slogutį, varžtus, kurie užgulę mums
krūtinę?

Bet kai mes klausiam, „kas atris mums akmenį”, mes jau nesame žuvę.
Mes nebesam apatiški dėl savo prislėgtos buities. Mes jau ieškome išgelbėji-
mo. Mes norime nusimesti savo naštą, nublokšti ją nuo savo pečių. Mes norim
išsilaisvinti. Taip, kai mus užslegia didi našta, kai mus ištinka didis skaus-
mas, mes instinktyviai puolame purtytis ir įtempiame visas savo jėgas.

Blogiau būna, kai mūsų sielą apiberia smulkūs grumstai, apnyksta maži
nusikaltimai, užberia mažos piktos skeveldros. Galbūt, kad jau ir tada mes
jaučiamės nejaukiai. Bet gyventi, rodos, dar galima. Geriau, žinoma, kad to
nebūtų, bet šauktis dėl to pagalbos, ieškoti, kas palengvintų padėtį, atrodo,
lyg būtų kiek nerimta. Taip ir gyvenama metai iš metų. Truputį pasikankina-
ma, lyg būtų įsimetusi kokia ne per daug sunki chroniška liga. Bet kartu ir
pasiguodžiama – galgi praeis, galgi apsiprasiu.

Šitos padėties žmonėms blogiau ir blogiau dėl to, kad jie neieško radika-
lių priemonių savo padėčiai pataisyti. Priešingai, jie vengia net eilinių prie-
monių, vengia net žmonių, kurie šitai jiems primintų, net vietų ir knygų, ku-
rios apie tai kalbėtų. Vengia, nes tada būtų sunkiau. Geriau juk nejudinti
žaizdos – mažiau ji skauda.

Štai kodėl vieniems sunkiau prisikelti, nei kitiems. Slegiamiems sunkes-
nių smūgių, užtenka tik dar vieno gero, ir nuo jųjų krūtinės akmuo nusirita.
Jis turi nusiristi, nes jie juo purtosi. Tuo tarpu antriesiems reikia nežinia ko,
kad juos išjudintų ir iš jų nerangumo. Kaip pirmieji dėl savo didžio sopulio
pasidaro be galo jautrūs ir patys ieško išsigelbėjimo, tai antrieji – it jungo jau-
čiai, eina sau sava vaga ir sunku juos iš jos išvesti. Jų nejudina jokie gyveni-
mo perversmai, jokie ypatingi visuomeniniai ar asmeniniai sukrėtimai. Joks
Dievo balsas neprasimuša pro rambią jų sąžinę.

Galbūt, kad mes, lietuviai, – lygumų žmonės, kaip tiktai ir priklausom
prie šitų antros kategorijos žmonių. Mes linkę su viskuo apsiprasti, mūsų ly-
gūs keliai, lygios dirvos, neverčia mūsų griebtis stiprių ir staigių priemonių.
Mes ilgai kankinamės, daug sielvartaujame dėl kokio mažmožio ir vis dėlto
nesiimame jį radikaliai pataisyti, pakeisti. Tik paskutiniosios priversti, mes
susipurtome ir nuverčiame net didžiausius kliūčių kalnus. Taip kartais ima
ir pribręsta mumyse perversmo dvasia, panašiai kaip pribręsta ir gamtos at-
budimas.

Taigi kartais labai netikėta žmonių sieloje, net pačių lėčiausiųjų, įvyksta
kažkoks pasikeitimas. Galbūt, kad besisukdamas apie savo dvasios žaizdas,
žmogus nejučiomis prisiartina prie gydomosios galios, it žemė arčiau saulės.
O gal pati geroji žmogaus saulė, žmogaus Dievas, ima ir paberia savo kūrinio
sieloje naujų spindulių. Ir nebeatsispiria žmogus šiai nežinomajai galiai. Jis
darosi bejėgis prieš kažkokį dievišką akstiną. Taip žmogus, ilgai blaškęsis ir
svyravęs, daug prisikankinęs ir išvargęs, galų gale ima ir pasuka vienu, aiš-
kiu keliu. Pasuka it Čiurlionio pasakų būtybės, į aukštą pilį, pasuka kopti laip-
tais į kalnų viršūnes, kur viešpatauja rimtis, kur viskas spindi saulės spindu-
liuose.

PAVASARIO PUMPURUI

Iš amžių rūko atėjai tu šiton žemėn,
Iš amžių sosto ją ir vardą sau gavai, –
Ir kiekviena naktis tau naują rytą lemia,
Ir rudenio šalnoj ne visas tu žuvai.

Iš pilko peleno, iš skausmo, iš griuvėsių
Tu su pavasario žalia šaka kelies
Į Dievo saulę, didelę iš šviesią,
Likimui ąžuolo, ne daigo pakelės!

Žvarbių žiemos speigų ir vėtrų nepabūgęs,
O, žemės pumpure, mūs džiaugsmui prasiskleisk,
Po debesim ir po mirties juodžiausiais smūgiais
Būk gyvas prošvaisčių auksiniais spinduliais.

Bernardas Brazdžionis

STASYS YLA
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VELYKOS

Nukelta į 8 psl.

Maldininkai eina Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus keliu į aštuntąją stotį Pas Aną. Apie 1896 m. S. F. Fleury nuotr.
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Jonas Benamis. Vyrų pasaulis – moterų pasaulis

2-as psl. Dalia Tarandaitė. Marijos Remienės dovana Anykščiams

3-as psl. Eugenijus Ignatavičius. Juozapėlis (II)

4-as psl. Violeta Rutkauskienė. Kur Lietuvos karaliaus karūna?
5-as psl. Vida Mažrimienė. Mūsų meno bendrakeleivis
6-as psl. Antanas A. Jonynas. Kambarys

7-as psl. Silva Pocytė. Sugrįžimas po 74 metų

Kitame numeryje:
• Barbora, negalinti sugrįžti: vienos pabėgėlės istorija

• Albertas Talačka – Dievo kunigas ir kultūros žmogus

• Anelė Butkuvienė. Prof. Liudas Vailionis

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

Sprendžiant iš žiniasklaidos, šiuolaikinės, modernios moterys yra drą-
sios ir veržlios. Aktyviai veikia verslo ir politikos pasaulyje, dalyvau-
ja visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Narsiai išreiškia savo

pažiūras ir išdėsto argumentus. Nusimano daugelyje sričių. Netgi krimina-
linės policijos suvestinės byloja apie moterų iniciatyvas: fizinio smurto, ne-
retai žiauraus, griebiasi ir moterys. Įdomu paskaityti ir psichiatrų užrašus
(prieš porą metų skaityta psichiatrės Palmiros Rudalevičienės knyga
„Sužeistieji” daug ką pasakė ir apie dailiąją, ir apie stipriąją lytį...).

Bet ar iš tiesų moteris yra tokia moderni? Tokia veržli – kaip ledlaužis,
kaip pionierius tyruose?.. Ar tai nebus savotiškas ,,prekės ženklas”? Spren-
džiu iš moterų žurnalų ir neblėstančio jų populiarumo. Temos žurnaluose
juk visą laiką tos pačios – astrologinės prognozės, receptai, namų interje-
ras, įkvepianti sėkmės (ar graudinanti nesėkmės) istorija, geri patarimai
visais gyvenimo atvejais, prekių reklama ir t. t. Visa tai pateikiama ne-
sudėtingu stiliumi – betgi pretenduojant į rimto kalbėjimo statusą. Apsi-
mestinai rimtai, su pragmatiška patetika. „Grožis išgelbės pasaulį” – tai
puikus vartotojiškumo skatinimo šūkis. Ir gražus melas – šito pasaulio ne-
išgelbės niekas, jis turės būti perkeistas, tik nei nuo moteriškų žurnalų, nei
nuo grožio industrijos tai nepriklausys. Šią teisę turi tik pasaulio Kūrėjas,
o ne kūrinys.

Bet kuo gi čia dėtos moterys?
Galbūt tuo, kad dar prieš porą trejetą dešimtmečių moteris, suvokta

kaip intuityvioji pasaulio dalis, nuo kurios pragmatiškasis pasaulis bėga
(apie tai rašė ir C. S. Lewisas), dabar perima pragmatiškumo kartelę iš vy-
rų, ir labai sėkmingai. Intuityviąja pasaulio dalimi – ta dalimi, kuri prisi-
mena tokį egzistencijos lygmenį, kaip transcendencija – vėl tampa vyrai, ži-
noma, jeigu nesumoteriškėja (pernelyg įninka į apkalbas, perdėtą globą,
perdėtą rūpinimąsi, tuščiakalbystę, intrigas, sąmokslo teorijas ir pan.).
Baugoka pokalbio metu paklausti kad ir nekvailos moters, ką jai reikštų
akcidencija, na, gal ir ką paprasčiau – kas yra prasmė, kodėl esu Aš, kas yra
Kitas – būčiau palaikytas jei ne puspročiu, tai juokdariu. Ir išsigelbėčiau,
tik nuleisdamas tai juokais, nes juk visi filosofiniai klausimai empirikui
yra juokingi. Na, o apie empirinius dalykus šnekėtis, aišku, galima – čia
vienoje plokštumoje išsitenka ir politinės aktualijos, ir nauji mezgimo raš-
tų pavyzdžiai, ir šildymo kainos, ir televizijos laida su priekvailiais pašne-
kovais, kurių atžvilgiu visada jautiesi pranašesnis.

Bet ką gi moterys reikštų pačios sau ir viena kitai? Vartotojas? Mezgė-
jas? Varžoves? Smarkiai pavėlavusio feminizmo (seksualinės revoliucijos)
idėjų nešėjas? Agresyviojo pasaulietiškumo propaguotojas?

Viena moteris, dabar – Seimo narė, o kadaise – Metų moteris (išrinkta,
turiu pridurti, vieno moterų žurnalo), rėžė nesismulkindama, kad moteris
yra savo kūno šeimininkė ir visus reprodukcinius klausimus sprendžia
vienašališkai, pati, neatsižvelgdama į pašalinių (pavyzdžiui, vyro) norus ir
pageidavimus. Žodžiu, moteris – tokia atskira sistema, nesisiejanti su kito-
mis bendru gyvenimo apytakos ratu. Gyvenanti dirbtinėje plokštumoje. Be
transcendencijos lygmens. Nes agresyvusis pasaulietiškumas atmeta jį
kaip religinę, taigi pažangai trukdančią dogmą, o pažanga – tai ne kas kita,
kaip vartotojiškumas. Jis šiandien suvokiamas ir netgi pateisinamas ne tik
kaip prekių pirkimas, vartotojiškomis tampa ir sąvokos („grožis išgelbės
pasaulį”), ir vertybės, ir žmonės.

Kai žmonės tampa atskiromis sistemomis ir neturi bendrų sąlyčio taš-
kų arba jie labai paviršutiniški (be kvailojo transcendentinio lygmens),
juos labai lengva izoliuoti. Atitolinti vienas nuo kito kaip žvaigždes – kad
jas skirtų kuo didesnis vakuumas. Tegu sau spindi, tegu sau dega – toji
šviesa nieko nešildo. O kai užgęsta – tiesiog baigiasi jos vartojimo laikas.

Jonas Benamis

...Mes buvom godūs, o mūsų meilė – besaikė.
Vienas kito kūne aptikę sielą, vijokliškai apie ją
apsiraizgėm ir įčiulpėm savin:
„O siela, nutvertoji siela, būk mano grobis!
Mes mylėsimės, svetimoji siela,
kol tu tapsi mano siela.”
Užtat turim prisiimti ir vienas kito kaltes.
Kaip skiepus į pumpuruojančią žievę.
Kaip stigmas...

* * *

…Mes taipgi: tarpusavy surišti neatskiriamai.
Esam kaip vynuogių kekė.
Laikyk mus delne, Avinėli. Neišbarstyk po vieną uogą.
Neperskirk savo avidės geležine lazda.
Mes vienas kitą gimdėm, laidojom, slaugėm, keikėm,
guodėm, bučiavom, smaugėm, kaltinom, teisinom.
(Tu pats mus surišai prieštaringumais.)…

Birutė Pūkelevičiūtė

VYRŲ PASAULIS –
MOTERŲ PASAULIS

E. Einikytė. Tyla, 2006. Baltas molis, glazūra, medis
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Petras Mendeika. Kad nusivylimas nevirstų neviltim

2-as psl. Anelė Butkuvienė. Profesorius Liudas Vailionis

3-as psl. Knygų apžvalga

4-as psl. A. Nistelienė. Barbora, negalinti sugrįžti

5-as psl. Marcelijus Martinaitis. Tai šitiek gyvybės…
6-as psl. G. Mikelaitis. Dievo kunigas ir kultūros žmogus

7-as psl. Eugenijus Ignatavičius. Juozapėlis (III)

Kitame numeryje:
• Paroda, skirta Sapiegų giminei

• Alvydas Šlepikas. Mano vardas – Marytė

• Amerikos lietuvių moterų dailininkių draugijai – 40

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

Labai daug žmonių Lietuvoje nusivylę esama tvarka – val-
džia, teismais, teisėtvarka, korupcija, didele emigracija.
Ilgai tylėjusi, artėjant rinkimams visuomenė bando ieš-

koti išeities ir lyderių, kurie tas problemas padėtų išspręsti.
Karštligiškai ieškodama, į ką atsiremti, nes jau daug kartų nu-
sivilta visokio plauko tautos gelbėtojais, ji atsigręžia į Sąjūdžio
laikų lyderius, nesančius valdžioje. Tuos, kurie anais laikais
telkė laisvės kovai ir dabartyje dar išliko nesusitepę.

Ir jie atsiliepė, iškeldami šūkį – „Už Lietuvą be melo ir
smurto”. Nuvilnijo mitingai sostinėje, bet...blėstančia linkme.
Ir kaip anuomet, lyderiai paragino organizuoti visuomenės mi-
tingus visoje Lietuvoje, kad žmonės nebijotų, išeitų į aikštes ir
išreikštų savo nepasitenkinimą esama tvarka, protestuotų,
reikšdami visuomenės valią, kad ieškotų kaltų dėl tokios padė-
ties. Ar ne puiku?..

Bet kodėl, to nedemonstruodama, valdžia paslapčia džiaugs-
mingai trina rankas? Kodėl šis naujas visuomeninis judėjimas
kaip medus bites traukia visokio plauko marginalus, kurie su
savo partine simbolika ir atributika zuja tarp protestuotojų,
save reklamuodami? Kodėl tarp protestuotojų vis seklesnės tau-
tos šviesuolių gretos, juk Sąjūdžio laikais jie šaukė ir vedė
tautą?

Ir nors buvę Sąjūdžio lyderiai kol kas stabdo politikos mar-
ginalus, stengiasi nuo jų atsiriboti, neleidžia jų į tribūną, bet jie
į tribūną ropščiasi ir primeta savo lozungus. Negatyvas ima
dominuoti prieš pozityvą. Šių mitingų UŽ virsta PRIEŠ. Gal tai
lemia pačiame šūkyje užkoduotas negatyvas – reikia kovoti
prieš melą, smurtą, korupciją. Bet negatyvas sutelkia tik trum-
pam ir tik griovimui. Jis neatskleidžia, kas toliau, nesuteikia
vilties, kad bus kitaip.

Sąjūdžio lyderiai tuose mitinguose atrodo pasimetę ir tarsi
plaukiantys pasroviui – mato, kad tėkmė juos neša ne ten, kur
jie norėtų. Laisvės kovų laikais negatyvas buvo išorinis, o da-
bar – vidinis, todėl jaučiama, kad šis šūkis dabar netinka. Bet
nežinoma, ką daryti. Nerandama pozityvo, visus sutelkiančio
ir neatstumiančio geranoriškai mąstančių žmonių. Kad visuo-
menė ir vėl nenusiviltų, kad neviltis nevirstų pykčiu ir des-
trukcija.

Pabaigai pateiksiu iškalbingą pavyzdį. Kai Vietnamo karo
metu Amerikoje buvo organizuojamas didelis mitingas „Prieš
karą Vietname”, kuriame sutiko dalyvauti daugelis žymiausių
to meto visuomenės atstovų iš viso pasaulio, Motina Teresė at-
sisakė, motyvuodama tuo, kad ji būtinai dalyvautų, jei tai būtų
mitingas UŽ taiką.

Viliuosi, kad sujudusi visuomenė atgims, iš naujo atras am-
žinąsias vertybes, kurios yra vienintelis išbandytas pozityvas.
Kad nereikėtų, kaip Biblijoje rašoma, klaidžioti po dykumą,
kad išmirtų aukso veršį pradėjusiųjų garbinti karta.

Petras Mendeika

PAUKŠTIS NARVELYJE

Aš uždarytas
tarp virbų sienų keturių
ką mato mano sienos
jos – mano sienos – mato viena kitą
ir aš kitų erdvių nebeturiu

joks laikrodis nerodo mano laiko
joks veidrodis nerodo mano veido
tačiau kodėl užuominas man laido
visai nekaltas niekuo dėtas žvilgsnis vaiko

aš uždarytas uždarytas mano rytas
ir mano vakaras užvertas groja
ir lašas kur per mano veidą ritas
tą paprastą melodiją kartoja

kad aš žinojau
jog netrokštu nieko kito
kad aš žinojau
jog netrokšti nieko kito
yra graži svajonė
uždaryto

Antanas A. Jonynas

Kad nusivylimas
nevirstų neviltim

A. Korsakaitė-Sutkus (JAV). Tebūna šviesa, 1991. Dirbtinis pluoštas
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Kęstutis A. Trimakas. Krikščionių sąžinės balsas
2-as psl. Algis Vaškevičius. Sapiegų giminės istorija
3-as psl. Alvydas Šlepikas. Mano vardas – Marytė
4-as psl. Teodora Laima Zubovienė. LAWAA – 40
5-as psl. Bronius Nainys. Stasio Džiugo kūrybinis palikimas

6-as psl. Anelė Butkuvienė. Profesorius Liudas Vailionis (II)

7-as psl. Eugenijus Ignatavičius. Juozapėlis (IV)

Kitame numeryje:
• Profesorių Česlovą Masaitį prisimenant

• Lietuvos dvarai – istorijos liudytojai

• Laura Sintija Černiauskaitė. Medaus mėnuo

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

Kultūrai, kaip ir kultūringam žmogui,
reikia jautrios budinančios sąžinės,

kuri pastebėtų ir atsilieptų į visuomenės
negeroves. Šiuo metu net pačiame jos
himne ,,laisvųjų kraštu” vadintoje Ameri-
koje – net jos pačioje valdžioje ėmė reikš-
tis prievartos pastangos. Kad suvokę atsi-
lieptume į jos negeroves, spausdinsime
seriją straipsnių.

I. MANHATTANO DEKLARACIJA
Naujausios bendro krikščionių fron-

to pastangos JAV sutelktos visiškai nese-
niai. Jungtinė evangelikų, katalikų ir or-
todoksų koalicija 2009 m. lapkričio 20 d.
paskelbė vieningą dokumentą, pavadin-
tą Manhattano Deklaracija. JAV valdžią
perėmus Barackui Obamai, gausėjant
konkrečių išpuolių prieš bendražmogiš-
kas vertybes – prieš gyvybę, prieš tradi-
cinę santuoką, prieš sąžinės ir religinio išpažinimo laisvę – ši krikščionių koa-
licija jungtiniu balsu viešai jas užstoja ir atskleidžia žmonėms daromą žalą
(pvz., kai uždaromos ligoninės, kurios atsisako atlikti abortus, ir socialinės rū-
pybos institucijos, atsisakančios perduoti vaikus adaptuoti dviejų vyrų ar dvie-
jų moterų poroms).

Pažymėtina, kad ši deklaracija nėra paskelbta kokių nors krikščionių Baž-
nyčių oficialių vadovybių (pvz., kaip JAV katalikų vyskupų konferencijos), bet
išsivystė buriantis krikščionims dvasiškiams, mokslininkams, profesoriams,
įvairių organizacijų vadovams, aktyviai veikiantiems ir susirūpinusiems dėl
naujų įstatymų, kurie pažeidžia ligšiol pačių JAV saugotas sąžinės laisvės ir
žmonių gyvybės teises.

Daugiau kaip pusė milijono asmenų pasirašė po šia Manhattano Deklara-
cija. Po ja pasirašė įvairių krikščionių Bendrijų vadovai – Ortodoksų Bažnyčios
Amerikoje metropolitas primas Jonah Paffhausen, Philadelphijos kardinolas
Justinas Rigali, Washingtono, DC, arkivyskupas Donald Wuerl, New Yorko ar-
kivyskupas kardinolas Timothy M. Dolan, Išpažįstančiųjų Evangelikų Asocia-
cijų prezidentas Leith Anderson, Anglikonų Bažnyčios Š. Amerikoje primas
Robert W. Duncan ir kt. (Tekstas ir pasirašymo galimybė yra internete www.
manhattandeclaration.org .)

Kristaus Evangelijos iššaukti darbai žmonijos labui
Deklaracijos pradžioje, pripažinus krikščioniškųjų institucijų ribotumus

ir trūkumus, suminima visa aibė darbų, kuriuos Kristaus Evangelijos paska-
tinti krikščionys atliko žmonijos labui.

„Mes skelbiame palikimą tų krikščionių, kurie gynė nekaltas gyvybes, iš-
gelbėdami kūdikius iš romėnų miestų šiukšlynų, taip viešai pasipriešindami
imperijos pritarimui tokiam kūdikių žudymui. Su pagarba prisimename tuos
tikinčiuosius, kurie aukojo savo gyvybę pasilikdami romėnų miestuose, slau-
gydami sergančiuosius ir mirštančius maro metu ir kurie verčiau drąsiai mirė
koliziejuose, negu išdavė savo Viešpatį.

„Barbarų tautoms siautėjant Europoje, krikščionių vienuolynai išsaugojo
ne tik Šventąjį Raštą, bet ir Vakarų kultūros literatūrą ir meną. Tai buvo krikš-
čionys, kurie kovojo prieš vergijos blogį. 16 ir 17 amžiaus popiežių ediktai pa-
smerkė vergijos praktiką, jie ekskomunikavo kiekvieną, užsiimantį vergų pre-
kyba. Evangelikai krikščionys Anglijoje, vadovaujami John Wesley ir William
Wilberforco, užbaigė vergų prekybą tame krašte, pastarajam vadovaujant, jie
sukūrė šimtus draugijų pagelbėti vargšams, kalinamiems ir vaikams, pri-

verstinai dirbantiems prirakintiems prie
mašinų.

„Europoje krikščionys pasisakė prieš
karalių „dieviškas” galias ir tai paruošė
kelią moderniajai demokratijai. O Ameri-
koje krikščionės moterys buvo priekyje tų
moterų, kurios moterims reikalavo balsa-
vimo teisių. 1950–1960 m. kryžiaus karams
civilinėms teisėms iškovoti vadovavo
krikščionys, kurie rėmėsi Šventuoju Raš-
tu, kad Dievo paveikslo pagarba sušvistų
kiekviename žmoguje, nepaisant rasės,
religijos, amžiaus ar klasės.

„Pasišventimas žmonių kilnumui ve-
dė krikščionis veikti visai neseniai prabė-
gusiais dešimtmečiais, kad pasibaigtų nu-
žmoginanti rykštė žmonių prekyba ir lyti-
ne vergove, jautriai pasirūpinti sergan-
čiaisiais AIDS Afrikoje, dirbti kitus dar-
bus, ginant žmonių teises, pavyzdžiui, pa-
rūpinant geriamo vandens ar pastogę tūk-
stančiams vaikų, tapusių našlaičiais dėl

karo, ligų ar lyčių diskriminacijos.
„Krikščionys šiandien yra pašaukti skelbti brangios malonės Evangeliją,

ginti vidinę žmogaus asmens laisvę ir užstoti bendrą gėrį. Būdama ištikima
šiam pašaukimui, Bažnyčia, patarnaudama kitiems, gali padaryti didelį įnašą
viešajam gėriui.”

* * *

„Mes esame ypatingai susijaudinę, kad mūsų tautoje tebėra kėsinamasi į
negimusiųjų, neįgaliųjų, senųjų gyvybę; kad mėginama pakeisti esminę san-
tuokos institucijos sampratą, kad ji būtų pritaikyta madingoms šių laikų ideo-
logijoms; kad religijos laisvė ir sąžinės teisės yra rimtai pažeidžiamos, naudo-
jant prievartos instrumentus, mėginant tikinčius asmenis priversti kompromi-
tuoti savo giliausius įsitikinimus.”

,,Kadangi žmogaus gyvybės šventumas, santuokos kilnumas kaip sandora
tarp vyro (husband) ir žmonos, sąžinės ir religijos laisvė yra pamatiniai teisin-
gumo ir bendro gėrio principai, mes esame krikščioniško tikėjimo įpareigoti
juos ginti žodžiu ir veiksmu. Tai pažadame vieni kitiems.”

,,Šioje deklaracijoje mes tvirtiname: 1) gilų, įgimtą ir lygų kiekvieno žmogaus kilnu-
mą kaip kūrinio, sutverto pagal paties Dievo paveikslą, turinčio lygaus kilnumo ir gyvybės
įgimtas teises; 2) santuoką kaip vedybinę sandorą tarp vyro ir moters, sudarytą Dievo nuo
pat sutvėrimo ir istoriškai tiek tikinčiųjų, tiek netikinčiųjų suvokiamą kaip pamatinę visuo-
menės instituciją; 3) religijos laisvę, kuri yra grindžiama Dievo charakteriu, Kristaus pa-
veikslu ir pagal Dievo įvaizdį sukurtų žmonių įgimta laisve bei kilnumu.”

Galutinai šios deklaracijos skelbėjai taip apibūdina save ir savo teisę bei
pareigą: ,,Mes esame krikščionys, kurie, peržengdami istorijoje susidariusius
bažnytinius skirtumus, susibūrėme, kad patvirtintume savo teisę ir dar svar-
biau – apglėbti savo pareigą kalbėti ir veikti ginant šias tiesas. Mes pasižadame
vieni kitiems ir mūsų bendrininkams tikintiesiems, kad jokia žemiška galia,
nei kultūrinė, nei politinė, neprivers mūsų nutilti ar nuolaidžiauti. Mūsų parei-
ga yra skelbti mūsų Viešpaties ir Išganytojo Jėzaus Kristaus Evangeliją, visoje
jos pilnumoje, ir laiku, ir nelaiku. Tepadeda mums Dievas nesuklupti šioje mū-
sų pareigoje.

Kęstutis A. Trimakas

Krikščionių sąžinės balsas
Nr. 17 (47)

Carlo Maratti (1625–1713). ,,Marijos įvesdinimas į šventyklą”
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Renata Šerelytė. Motinos vardo melodija

2-as psl. Kęstutis A. Trimakas. Krikščionių sąžinės balsas (II)

3-as psl. Laura Sintija Černiauskaitė. Medaus mėnuo

4-as psl. D. Apalianskienė. Mano gimtasis miestas

5-as psl. Algis Vaškevičius. Dvarai – istorijos liudytojai
6-as psl. Lena Ancevičienė. Šimtmečio dulkes nubraukus
7-as psl. Eugenijus Ignatavičius. Juozapėlis (V)

Kitame numeryje:
• Gražina Mareckaitė. Gyvo žalio

• Naujoji Kęstučio Keblio kritikos straipsnių knyga

• Rašytojui Jonui Mikelinskui – 90

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

Būna akimirkų, kai iš pačios gilumos – ne širdies, ne proto, daugiau
gal to, kas vadinama siela, atmintimi, gal net sapnu – išsiveržia pa-
naši į raudą melodija, kurią greičiau užrašytum garsais, virpesiais

skaidriame vakaro ore, nei raidėmis ant popieriaus.
Toji melodija – tai žodžio ,,mama” skambesys, visi tonai tarp ašaros ir

juoko, tarp aukščiausių, skaidriausių ir tarp žemiausių, tamsiausių regist-
rų. Ši melodija neturi amžiaus ribos. Anava dzūkė bobulė, tyliose Mardasavo
kapinaitėse rypuodama raudą, giedodama skundą, skirtą motinai, – na,
kaipgi ji begali skųstis mamai, jau anūkus užauginusi, jau proanūkių susi-
laukusi, juk ir keista, o gal ir nepadoru… Bet argi ne nuostabu, kad moti-
nos vardas lyg koks stebuklas, lyg vakaro šviesa tebeplevena virš sierosios,
tyliosios žemės, motiniškai priglobusios motinų kaulus?.. Mes visi, kokie
dideli ir svarbūs, seni ir jauni bebūtume, esame savo motinų vaikai ir amži-
nai jais būsime.

Ir kaip nuostabu, o neretai ir graudu yra tai, kad savo motinų, kaip ir
tėvų, mes negalime pasirinkti – turime juos tokius, kokius gauname. Matyt,
todėl, kad galėtumėm juos mylėti dėl pačios meilės, iš pačios meilės, o ne
todėl, kad jie, pavyzdžiui, turi daug pinigų, yra labai protingi, gražūs ar
stiprūs. Silpniems tėvams – ir mamoms – irgi reikia meilės. Tuo pačiu – ir
atleidimo. Lankiausi vaikų namuose. Mačiau, kaip auklėtojai pasakius,
kad atėjo mama, vaikutis, viską metęs, paknopstomis lekia į prieškambarį.
Mačiau ir to vaikučio mamą, sėdinčią kampe, atėjusią savo vaiko aplan-
kyti. Su basutėmis vėlaus, šalto rudenio metu, išlindusiais pajuodusiais ko-
jų pirštų nagais, nešviesaus ir negiedro veido. Netgi, sakyčiau, niūroko ir
apsiblaususio. Visai nemotiniško… Betgi kažkur, gal raukšlelėj prie lūpų,
švietė ilgesio, o gal skausmo krislas. Beveik nepastebimas. Gali būti, kad
man tik pasirodė.

Bet ar galima sakyti, kad ji negraži, kad neverta savo vaiko, kad never-
ta atleidimo?.. Gal ji pati tebėra vaikas, sielos gelmėj, pačioj jos juodumoj,
kartais nevalingai išraudanti skausmingą, ilgesingą motinos vardą?.. Juk
motinystė nėra dogmų rinkinys, taisyklės, skiriančios vieną motiną nuo ki-
tos, apibrėžiančios, kokios motinos yra geros, o kokios – blogos. Motinos
meilei artima tai, kas pasakyta Naujajame Testamente – ji kantri, ji malo-
ninga, ji viską ištveria, ji nemini pikto, ji atleidžia.

Skaudi šių laikų problema, liudijanti, kokia krizė ištiko žmonių verty-
bių sistemą, yra galbūt ne vaiko palikimas, pametimas (tai neretai byloja
pačių tėvų nebrandumą, nemokėjimą suaugti, būti atsakingais), o veikiau
tai, kad vaiko nepasidalijama kaip daikto, kaip nuosavybės. Kuriai geriau
būti ten, kur geresnės materialinės sąlygos. Galbūt tuomet net Motinos
dienos švęsti nereikėtų? Pakeiskime ją Pinigų diena. Šią dieną galėtume
švęsti ir vietoj Karaliaus Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos, nesgi
daugeliui piliečių Lietuvos valstybingumas nereikalingas ir nereikšmin-
gas, nes dėmesio verti yra tik pinigai. O kai žmogaus gyvenimo pagrindu
tampa tik pinigai, iškreipiami ir visuomenės santykiai, ir esminės sąvokos,
kuriančios žmogaus būtį kaip egzistencinės prasmės lauką.

Iškreipiama ir teisumo sąvoka, ir teisė kaip vertybes ginanti sistema.
Negi pamirštame, ką reiškia užimti teisiančiojo vietą? Tai ne visada susiję
su vertybių gynimu, tai neretai gali būti ir manipuliacijų objektas. Todėl
taip svarbu jautriai klausytis. Ir prisiminti, kad tik tas, kas be nuodėmės,
gali mesti akmenį. Tik taip galime turėti Motinos, o ne Akmenų dieną.

Renata Šerelytė

MOTINOS VARDO
MELODIJA
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MOTINA

Stovi rytas, švytintis, pamėlęs…
O šarma sidabro ant plaukų,
O raukšlėtoj rankoj ryšulėlis, –
Tu eini ražienomis, taku…

Ir atrodot judvi man kaip sesės –
Žemė ta alsuojanti ir tu…
Abiejų veidais raukšlelės tęsias…
Noksta žiemkentėliai po ledu…

Aš vis tiek esu dukra tavoji,
Nors tu man ir nepažįstama.
Jeigu motinos širdim liepsnoji –
Niekam negali būt svetima.

Visą žemę – žaliąją, auksinę –
Noris tau po kojomis sudėt.
Tegul džiaugsmas tau spurdės krūtinėj
Tarsi saulėje žvitri kregždė.

Janina Degutytė

Zervynos. Arūno Baltėno nuotr.
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Nors atrodo, kad žmogus XXI amžiuje sukultūrėjo, deja, taip nėra. Faktai
rodo ką kita. Ypač pažeidžiami, beginkliai žmonės yra gyvybės apsaugos sri-
tyje. Gražios frazės slepia vykdomas skerdynes. Amerikos valdžia tam dar la-
biau atveria vartus.

III. IŠPUOLIAI PRIEŠ BEGINKLIŲ GYVYBĘ

Gyvybė yra didžiausia žmogaus vertybė. Be jos žmogaus nėra. Su ja – žmogus
gyvas. Žmogui gyvybė yra duota – tai duotybė. Už šio žodžio – gili paslaptis. Iš kur
aš? Iš kur mes? Bet kuria gilia prasme – gyvybė mums yra duota, o su pačia gyvybe
mums dovanojami mes patys.

Galutinį atsakymą teikia paties Dievo apreikšta religija.

Atsakymas Šventajame Rašte
Manhattano Deklaracijoje pateikiamos dvi citatos iš Šventojo Rašto. Pirmoji –

Pradžios knygoje: ,,Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą
sukūrė jį; vyrą ir moterį; sukūrė juos” (Pr 1, 27).

Antroji – Evangelijoje, tai Jėzaus Kristaus žodžiai: ,,Atėjau, kad jie (žmonės –
K. T.) turėtų gyvenimo, kad apsčiai jo turėtų” (Jn 10, 10). Manhattano Deklaracijoje
naudotas vertimas anglų kalba – tikslesnis: ne ,,apsčiai”, bet ,,iki pilnumo”; Kris-
tus atnešė žmonėms ,,galią tapti Dievo vaikais” (Jn 1, 12).

Tuo Dievas apreiškia žmonėms suteiktą gyvybę esant ypatingu bendravimu
su Juo pačiu.

Valdžios išpuoliai prieš gyvybę
Manhattano Deklaracijos skyriuje apie gyvybę teigiama: ,,Su liūdesiu pastebi-

me, kad mūsų valdžioje yra įsivyravusi abortų ideologija. Prezidentas pažadėjo,
kad abortai bus lengviau ir plačiau prieinami”, t. y. apmokami iš valdžios surenka-
mų mokesčių iš piliečių, taip pat nėščioms nepilnametėms nebereikės atsiklausti
tėvų, jei norės aborto, ir kt.

Deklaracija daro išvadą: ,,Visa tai reikšmingai didins abortų skaičių ir tuo pa-
čiu nesuskaičiuojamai daug vaikų gyvybių bus užgesinta dar prieš jų gimimą.”

Ne tik žmogaus gyvenimo pradžioje, bet ir jo pabaigoje, žmonėms senstant, jie
tampa našta, nereikalingi, o jų aprūpinimas ir išlaikymas brangsta. Numatoma
vieta ,,savanoriškai” eutanazijai (silnesniųjų likvidavimas sveikesniųjų ir stipres-
niųjų naudai), ,,padedant savižudybei” (assisted suicide) ir kt.

Kas rašant Manhattano Deklaraciją (2009 m.) dar tebuvo idėjų ir planų stadijo-
je, dabar, po 2–3 metų, jau yra Obamos ir demokratų propaguojamo ,,sveikatos ap-
rūpinimo” (Healthcare) įstatyme.

Deklaracija pastebi: ,,Mirties kultūra pigina gyvybę visose jos stadijose ir ap-
linkybėse, platindama įsitikinimą, kad netobula, nesubrandinta ir kitiems ,,nepa-
togia” gyvybe galima atsikratyti”. Ši pastaba patvirtina popiežiaus Jono Pauliaus
II įžvalgą, kad šių laikų žmonių sąžinė gyvybės atžvilgiu atbuko.

Pasirašiusiųjų ryžtas
Manhattano Deklaraciją pasirašiusieji pasiryžta: ,,Mes būsime vieningi ir ne-

pavargstantys mūsų pastangose priešintis ,,laisvei” žudyti – palaidumui, kuris pra-
sidėjo negimusiųjų skandinimu abortuose. Mes dirbsime, kaip mes visada dir-
bome, padėti nėščioms moterims, o taip pat pakilti toms, kurios, abortą įvykdžiu-
sios, pačios tampa jo aukomis, bet mes absoliučiai pasisakome prieš tą nuomonę,
kad abortai gali būti ,,geriausiems” moterų interesams, žudant savo negimusius
kūdikius. Mūsų užlaikomas, teisingas, žmogiškas ir krikščioniškas atsakymas –
kaip buvo, taip ir visais laikais bus – nenumatytai nėštumo problemai iškilus,
mums visiems reikia mylėti ir pasirūpinti motina ir vaiku.”

,,O tiems, kuriems yra pavedama valdžia, krikščioniškoji žinia yra ši: pirmo-
ji valdžios atsakomybė yra apginti nuo smurto silpnus bei pažeidžiamus, ir tai da-
ryti be favoritizmo, šališkumo ar diskriminacijos.”

Krikščioniškos sąžinės balsas (III)

Nr. 19 (56)

Plokščias mėnulis aukštai virš skardinių stogų,
ir medžiai seni tarsi užtvankos ūžia.
Čia knygos, plaštakių aprašymai, stalas ir tu –
buities plačiapadė boružė.

Išmokau sėdėt ir tylėt, tarsi būčiau išnykęs,
kaip medžio šešėlis, sparnuotas ir didelis Niekas.
Jau išverstos senos ir storos viduržiemio knygos,
ir išvežtas vasaros sniegas.

Ir užmiršto žodžio vis ieškau aš medžių žodynuos –
netikras tas žodžių dangus ir jo aukštis.
Žiūriu prieš save, lyg būčiau aš sau – paskutinis,
pačiam sau išnykstantis paukštis.

Marcelijus MartinaitisNukelta į 8 psl.

Vidas Biveinis. Iš serijos Septintoji diena, 2006
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UŽSTOJANT SANTUOKOS KILNUMĄ

Tretysis Manhattano Deklaracijos rūpestis yra santuoka. Savo žvilgsnį į ją pagrindžia Kūrėjo
žvilgsniu, randamu šiose Šventojo Rašto ištraukose.

,,Žmogus tarė: ,,Ši pagaliau yra kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ši bus vadinama Mote-
rimi, nes iš jos Vyro ji buvo paimta.” Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo
žmonos, ir jie tampa vienu kūnu” (Pr 2, 23–24).

Šią citatą taip aiškina apaštalas Paulius: ,,Šita paslaptis yra didelė, – aš tai sakau, žvelgdamas į
Kristų ir Bažnyčią. Taigi kiekvienas jūsų temyli savo žmoną kaip save patį, o žmona tegerbia vyrą”
(Ef 5, 32–33).

Savo apreikštu žodžiu Dievas liudija, kad Jis sukūrė žmogų – vyrą ir moterį; jie yra lygūs, savo
esme atsikreipę vienas į kitą, vienas kitą papildantys su specialiu tikslu perduoti gyvybę. Tarp jųjų
– biologinė, psichologinė ir dvasinė vienybė.

Santuokos kilnumas ir jos vertė žmonėms
Manhattano Deklaracija aiškina toliau: ,,Šv. Rašte vyro ir moters sutvėrimas ir jų, kaip vyro ir

žmonos jungtis viename kūne yra Dievo kūrybą vainikuojantis įvykis. Vyrams ir moterims besi-
vienijant santuokon, perduodant gyvybę ir auginant vaikus, suteikiama didelė garbė būti bendri-
ninkais su pačiu Dievu. Dėl to santuoka yra žmonių visuomenės pirmoji institucija – iš tikro, pirmoji
institucija, kurioje visos kitos institucijos turi savo pamatą. Santuoką krikščioniškoje tradicijoje mes
vadiname šventa moteryste todėl, kad parodytume faktą, jog ji yra paties Dievo įsteigta institucija,
palaiminta Kristaus Jam būnant Galilėjos Kanos vestuvėse. Šv. Rašte pats Dievas laimina santuoką
ir laiko ją aukščiausioje pagarboje”.

Santuoka yra ne tik kilni savyje, bet ir nešanti gerus vaisius žmonėms, jei jie ją įgyvendina.
,,Didžiulė žmonių patirtis patvirtina, kad santuoka yra originali ir svarbiausia institucija išlai-

kyti visų žmonių sveikatai, auklėjimui ir gerovei visuomenėje. Ten, kur santuoka yra gerbiama ir
kur jos kultūra klesti, iš jos plaukia visokeriopa gerovė patiems vedusiems, jų vaikams, bendruome-
nei ir visuomenei, kurioje jie gyvena. Tačiau jei tik santuokos kultūra ima menkėti, visokio pobūdžio
socialinės patologijos tuoj atsiskleidžia.”

Šių laikų negerovės
Deklaracijoje įvardijamos šių laikų negerovės: gimsta vaikai ne santuokoje (prieš pusšimtį metų

– tik 5 proc. visų gimimų JAV, o šiuo metu – daugiau nei 40 proc). Plinta paprotys gyventi be vedybų,
gausėja skyrybų.

Šios negerovės nėra įrodymas, kad santuoka nebetinka žmonėms, veikiau, kad žmonės nebeside-
rina santuokai, t. y., atsakingai nebesiekia jos tikslų, ypač tarpusavio sugyvenimo ir motinystės bei
tėvystės (tai ryškiai rodo šios serijos tretysis straipsnis, aprašantis seksualinės revoliucijos žalą
Amerikoje; žr. ,,Draugo” Kultūroje, 2012 05 11).

Pastangos pakeisti santuokos sampratą
Deklaracija teigia, kad blogybė yra ir ta, kad šiais laikais bandoma pakeisti santuokos sampratą,

įtraukiant į ją dviejų vyrų ar dviejų moterų lytinę partnerystę ir net lytiškai santykiaujančiųjų gru-
pes.

Manhattano Deklaracijos autoriai ilgu paragrafu išreiškia atjautą ir pagarbą tiems, kurie turi to-
kius polinkius: ,,Mes atjaučiame tuos, kurie turi tokius polinkius, mes gerbiame juos kaip žmones ir
jaučiame pasigėrėjimą tais, kurie priešinasi šiam gundymui.” Tačiau jų elgesiui jie nepritaria ir nu-
rodo, kuo santuoka savo esme skiriasi.

Santuokos esminis skirtumas
Deklaracija išryškina tikros santuokos esmę: ,,Santuoka yra įgalinama vyro ir moters tarpusa-

viu lytiniu papildymu… Šis daugiasluoksnis gyvenimo dalinimasis apima ir kūno vienybę, kuri vie-
nija vyrą ir žmoną biologiškai, kaip vienuma. Taip yra, kadangi kūnas nėra vien tik žmogaus asmens
išorinis instrumentas, bet yra žmogaus asmeninės tikrovės dalis. Santuoka yra tai, ką vienas vyras
ir viena moteris sudaro, atsisakydami visų kitų; jie pasižada ir įsipareigoja vienas kitam visam gy-
venimui – juo dalytis visuose savo būtybės lygmenyse – t. y. biologiniame, emociniame, dispozicinia-
me, protiniame ir dvasiniame. Tas įsipareigojimas yra užantspauduotas, užbaigtas ir aktualizuotas
mylinčiu lytiniu aktu, kuriuo abu sutuoktiniai tampa vienu kūnu, t. y. savo elgesiu kartu įvykdyda-

Krikščioniškos sąžinės balsas (IV)

Nukelta į 8 psl.

Nr. 20 (59)

KRYŽKELĖ

Žvakidę septyniašakę
jau žiebia slenksčio Sargas
ir telkias debesys audroti
virš puotaujančių miestų.
Bet Sergintysis budi
su tais, kurie nemiega.

Nebijok. Dar ne paskutinė
ši valanda, mums skirtoji,
dar laikas laisvai pasirinkti.
Kryžkelė – dar tiktai ženklas:
jis perspėja, guosdamas veda
per abejojančių alsią dykrą.
Klausk. Bet atsakymo nesulauksi,
nes kviečia ieškojimui tik nežinia.

Aldona Elena Puišytė

Vladas Braziūnas. Curriculum vitae
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Lietuva turi visko – intelektualų, mokslininkų, muzikų, nepaprastą knygų
leidybą, meno galerijų ir muziejų, gabių prekybininkų, daug darbščių
žemdirbių. Bet ji neturi vadų, kurie duotų kraštui ritmą ir priverstų valdi-

ninkus dirbti, Seimo narius – būti Seime, teisėjus – būti teisėjais ir t. t.
Kadaise rašiau apie Valdovų rūmus kaip apie Algirdo Brazausko mauzoliejų.

Niekada nemaniau, kad toks palyginimas gali turėti gilesnių pasekmių. Gerai yra
atstatyti senus, orius rūmus, kurie primintų mūsų praeitį. Gerai yra pasididžiuo-
ti stipriais mūsų valdovais, kurie mokėjo valdyti ne tik savo žemes, bet ir milži-
niškas teritorijas, išlaisvintas nuo mongolų jungo. Deja, šiandien tokie valdovai –
tik mūsų prisiminimuose, nes nė su žiburiu niekur tokių nerastume.

Per 42 metus Lietuva turėjo 6 prezidentus, bet iki šiol tik vienas mokėjo elgtis
su Seimu ir teismais – tai Antanas Smetona. Iš dalies, jau visai kitoje dimensijo-
je, prie jo galima prišlieti Algirdą Brazauską – puikiai disciplinuotą partietį, ku-
ris mokėjo taip elgtis, kad jo norams paklusdavo ir Vilnius, ir Maskva. Kada nors
galėsime perskaityti jo memuarus ir galėsime tai patikrinti. Tačiau nė vienas ne-
gali prilygti A. Smetonai, galime jį kritikuoti kaip norime, bet jis vienintelis išdi-
džiai stovi prieš savo tautą. Taip jis mokėjo atsistoti ir prieš Seimą, ir prieš teis-
mus, pasakyti jiems svarią savo nuomonę ir padiktuoti savo norus. Smetona buvo
protingas ir disciplinuotas valdovas, antro tokio nėra. Tai nereiškia, kad valdovai
nedaro klaidų, visi daro, bet ir valdovų klaidos būna didelės, ir tauta tik labai są-
lygiškai jas dovanoja. Smetona turėjo svarbų būrį padėjėjų ir patarėjų, kurių dėka
jis galėjo atsiskleisti kaip valdovas ir net sakyti – kam reikia prezidento, jeigu jis
nieko negali padaryti? Šie žodžiai man primena neseniai parašytą Lyndonno
Johnsono biografiją – žmogaus, kuris mokėjo tvarkyti parlamentą ir teismus pa-
gal savo valią.

Smetona mokėjo pajudinti Seimą ir tuos, kurie ruošė įstatymus – tai vargiai
sugebėjo kuris kitas Lietuvos prezidentas. (Gal ne veltui buvo versti ir skaityti
graikų klasikai). Savo tikslui pasiekti jis naudojo ir draugus, ir priešus. Galbūt
kas nors pasakys, kad jis buvo sumanus manipuliuotojas. Gali būti ir taip.

Pirmasis prezidentas buvo žemaitis Aleksandras Stulginskis, ateitininkas,
krikščionių demokratų vadas, tylus, darbštus, nuosaikus valdovas. Mažai ką gali-
ma pridurti apie kairiųjų pažiūrų prezidentą Kazį Grinių, po pusės metų nuvers-
tą, nespėjusį rimtai pradėti valdyti. Dar reikėtų paminėti Valdą Adamkų – mielas
prezidentas, bet jo rankos buvo surištos, jis nepajėgė stumtelėti Seimo aktyviai
veiklai. Dabartinė prezidentė tai bando daryti, bet Seimas nieko negirdi ir toliau
tęsia ,,bedarbių” šventes, projektus, kurių niekas nenori vykdyti, visai nesirūpin-
damas ką nors atlikti, pateisinti savo kasdien kylančias algas ir nors dėl orumo
žengti žingsnį, kuris galėtų pateisinti, ko jie pagaliau atėjo į Seimą. Visą mėnesį,
būdamas Lietuvoje, nesiteikiau nueiti į Seimą, nes nenorėjau nervintis, pagaliau
ką galima rašyti apie instituciją, ir dar su 141 nariu, kurie užsispyrę nedirba. Su-
tinku su Č. Juršėnu, kad Seimo narių skaičius būtų sumažintas trečdaliu, aš net
siūlyčiau sumažinti iki pusės. Apie teismus jau esu rašęs ne vieną kartą ir žinau,
kad dabartiniai prezidentai bandė kažką daryti, bet nepajėgė.

Lietuviai svariai atsiskleidė kaip kareiviai, administratoriai, mokslininkai,
vėliau – kaip humanistai, intelektualai, profesoriai, bet visur beveik nuo XVII a.
trūksta tautos vado. Kaip kitaip suprasi Liublino uniją, nesibaigiančius karus dėl
Livonijos su Švedais ir Maskva ir galutinį krašto padalijimą 1795 m. Jokia tauta
negali išlikti gyva be valdovų, kaip juos bepavadinsi – vadais, karvedžiais, kuni-
gaikščiais ar prezidentais.

Stasys Goštautas

Rūmai be valdovų
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Čia protėviai klajojo, jie briedžiais žemę arė,
Jų moterys žiūrėjo akim dangaus spalvos,
O saulė tyliai grimzdo į prieblandą vakarę,
Tenai esu aš buvęs žmogum iš Lietuvos.

Iš ąžuolo kariūnai pilis ant kalno rentė,
Torunėje ir Kulme, čia pat prie Vėluvos,
Augino Krišnai arklius, išjodavo į šventę,
O jeigu mirs, žinojo – esą iš L ietuvos.

Bandykime čia ramūs gyventi ir numirti,
Ir prisikelt bandykim po vasaros žalsvos,
Nujausdami, kad niekad nereiks mums išsiskirti,
Vieni kitiems dėkokim, nes esam – Lietuvos.

Sigitas Geda
Ištrauka iš „Septynių vasaros giesmių”

Juozas Valiušaitis. Vilnius. Adomas Mickevičius išėjo pasivaikščioti
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Barbora Pelėdaitė. Poezijos pavasario atodangos

2-as psl. S. Abromavičius. Pavojų okupantams kėlė mergaitė

3-as psl. Audronė Girdzijauskaitė. Primadonų Noros

4-as psl. Pranas Visvydas. Malonumo instinkto vingrumas

5-as psl. Rožė Šomkaitė. Vietoj testamento
6-as psl. Eugenijus Ignatavičius. Juozapėlis (IX)
7-as psl. R. Kriaučiūnas. Enciklopedija Lietuvai ir Pasauliui

Kitame numeryje:
• A. E. Sennas: gyvenimas po Lietuvos ženklu

• S. Vėlavičienės knyga ,,Draustosios spaudos pėdsakais”

• J. Ivanauskienė. B. Brazdžionis ir jo darbai Maironiui

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

„Pasaulis baigias, todėl reikia rašyti eilėraščius”, – tokia buvo šių
metų Poezijos pavasario tema. Ar motyvas. O gal – potekstė. Ku-
rios šiandieną jau daug kas skaityti nebemoka, nes nebelaiko

reikšminga. Šiaip ar taip, šios poeto Aido Marčėno eilutės, susipindamos su
nūdienos realijomis, savaip liudija žodžio tvermę ir gyvybę. Liudija ir tai,
kad, kažkam pasibaigus, kažkas prasideda.

Taigi jeigu žodžiai miršta – žodžiai gali ir atgimti.
Šiemetiniame „Poezijos pavasario” almanache įsidėmėtinos ir poeto Do-

naldo Kajoko eilutės apie apokaliptinius metus: juos suprasti gali kaip nori,
bet viena iš graikiško žodžio apocalypsis reikšmių yra atidengimas. Man as-
meniškai šie metai tikrai yra atidengimo metai. Tokių lyg ir pobaisių, lyg ir
netikėtų – ir žmonių, ir įvykių atžvilgiu. Bet turbūt taip ir turi būti – atiden-
gimai nėra atsargiai pateikiami „švelniųjų psichoanalitikų” būrelio, kad,
gink Dieve, ko nors „netraumuotų”. Jie ištinka netikėtai. Ir negailestingai.

O apie „traumas” – Belzebubai, koks nuostabus žodis, sakė C. S. Lewiso
„Kipšo laiškų” personažas Paralius. Nuostabus galbūt dėl to, kad juo remda-
masis, gali nieko nepasakyti. Pavyzdžiui, jau ne kartą girdėjau frazę: „Trau-
muotas sovietmečio patirties”. Bandžiau įsivaizduoti tokį žmogų, tai nebuvo
sunku, nes vaikystėje (sovietmečiu) nukritau nuo dviračio ir taip siaubingai
pasitempiau kojos raiščius, kad žodžiai „sovietmečio traumos” manęs nie-
kada nepalieka abejingos. Bet prelegentai paprastai omeny turi ką kita – ką,
nesuprantu. Nes žmogus yra dvasinė būtybė ir dvasiniai įvykiai, neretai
skausmingi, jį ištinka ir kapitalizmo, ir demokratijos, ir totalitarizmo, ir net-
gi, nors tai ir sunku įsivaizduoti, viduramžiais ir Apšvietos amžiuje, šiuolai-
kinėje kultūroje paverstais kostiuminėmis melodramomis. Bet kodėl dvasi-
niai įvykiai taip fiziologizuoti – iki medicininio termino trauma – aš nesuvo-
kiu. Gal tai reikštų kažkokio naujo žmogaus, apsivaliusio nuo poreikio būti
ištinkamu tokių įvykių, gimimą?.. Ar tuo reiktų džiaugtis?..

Gal geriau suvokti, kad sovietmetis nėra trauma, o tiesiog toks laikmetis.
Jo metu būta ir daug laisvų žmonių. Ir netgi laimingų. Mano vaikystė buvo
tiesiog persmelkta kvapą užimančių laimės akimirkų. Nesakau, kad nebuvo
ir siaubo. Užtat šiandien kur kas daugiau pavergtųjų. Reiškiančių neapykan-
tą laisvei, nes laisvė visados įpareigoja ne tik būti atsakingu, mąstančiu, ne-
manipuliuojamu, bet ir nekaltinti kitų dėl savo nesėkmių. Laisvo žmogaus jo
gyvenimo patirtis netraumuoja – patirtimi jis išbandomas.

Daugelis įvykių šiandien – atodangos, išbandymai. Anot klasiko Juozo Er-
licko, patikrinimas, koks tu esi, ar verta su tavimi eiti į žvalgybą ar koopera-
tyvą steigti. Ar iš tiesų mokomės iš savo klaidų – juk dabar madinga tai teigti.
Madinga rasti, anot vienos eseistės, savo santykį su tiesa.

Tai juk ir yra dvasinis įvykis – toji, anot Filologinio pragaro padalinio iš
C. S. Lewiso „Kipšo laiškų”, trauma. Bet kaipgi su tiesa, kai ji tampa nuožmi,
negailestinga, kai nebelieka meilės, tikėjimo ir vilties?.. Gal ji jau nebe išban-
do žmogų, o jį žaloja?..

Koks puikus ir koks siaubingas pasaulis, kokia stipri žodžio galia, kokia
ji išmintinga – net tada, kai prakeikiama iš neapykantos, nekaltasis lieka ty-
ras, nes prakeikimo žodžiai lyg žarijos grįžta ant prakeikėjo galvos.

Tai irgi viena iš Poezijos pavasario atodangų.

Barbora Pelėdaitė

POEZIJOS PAVASARIO
ATODANGOS

Nr. 22 (65)

JIE NESIGINČIJA

jie nesiginčija, nesibara, tiesiog
atvirsta žmonėmis skirtingų rasių,
susikalba ženklais, kurie myriop
pasiunčia tylą ir išgano dvasią

išsklaido mitą, kad nėra taikos,
ir laukiančius prie tunelio angos
po vieną švelniai pastumia į priekį

išnyksta greitai, nepastebimai,
tarytum sugalvojai visa tai,
kol trim kalbom bandei susikalbėti.

Paulius Norvila

R. Jakimavičius. Skaičiuotė (fragmentas). 1998, molis
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. L. Raudonėlis. Ašaros, skirtos televizijai

2-as psl. K. A. Trimakas. Žiauriai kankinta Sibire

3-as psl. J. Ivanauskienė. B.Brazdžionis ir jo darbai Maironiui

4-as psl. A. Balašaitis. Šių laikų knygnešės kelionių knyga
6-as psl. R. Lapas. A. E. Sennas: gyvenimas po Lietuvos ženklu
7-as psl. E. Ignatavičius. Post scriptum ,,Juozapėliui”

Kitame numeryje:
• Nauji kultūrinio turizmo maršrutai
• Aleksandrą Kazickienę prisimenant
• Eugenijaus Ališankos poezija

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

Pasižiūrėti kokią pokalbių laidą, dažniausiai rodomą per komercines Lie-
tuvos TV, verta dėl kelių dalykų. Visų pirma, įdomu, kokios gi temos ko-
mercinei televizijai atrodo svarbios, o antra, kaip jos pateikiamos – kaip

diskusija, kai išklausomos abi pusės, ar kai jau viena pusė nuteista iš anksto ir
mušama į vienus vartus. Trečias dalykas – kokie žmonės kviečiami į tas laidas.

Tačiau bene svarbiausias dalykas – susivokti, kokiame laike gyveni. Ar vi-
sa tai, ką girdi ir matai žiniasklaidoje, tebėra adekvatu tikrovei ir paprastam,
žmogiškam gyvenimui? Ar tai jau kažkokio iškreipto egzistavimo forma? Štai
vienoje laidoje diskutuota apie tėvų daromą psichologinę skriaudą (skambėjo
oficialus psichologinis terminas ,,trauma”, apvilkęs diskusiją neva mokslingu-
mo luobele). Kalbėjo moteris, vaikystėje nepatyrusi (taip ji teigė) motinos mei-
lės. Motina ją, vos gimusią, atidavė auginti seneliams į kitą miestą, o ir vėliau
buvo jai abejinga ir nemeili. Pašnekovė graudinosi, graudinosi ir laidos žiū-
rovai, ir pokalbio dalyviai. Būčiau susigraudinęs ir aš, jei tos istorijos jau ne-
būčiau girdėjęs ir nebūčiau atpažinęs rankas laužančios pasakotojos, nors ji
buvo įvardyta kaip anonimė. Perdėm jau girdėtos pasirodė intonacijos ir pažįs-
tamas profilis. Tos pačios moters, kuri ne per seniausiai apkaltino švietimo mi-
nistrą, kad šis siūlęs jai permiegoti, kaip įrodymą pateikusi kelias abejotinas te-
lefono žinutes, parašytas jai prieš gerą pusmetį (!) ir pateikusi tai kaip ,,bombą”
žiniasklaidai, keršydama už tai, kad ministro partija išbraukė ją iš narių są-
rašų.

Tos politinės peripetijos – bala jų nematė, ne jos svarbiausios. Gyvename
visuomenėje, kur užtenka gando, kad apkaltintum žmogų raganavimu ir pas-
merktum sudeginti ant laužo. Betgi ši moteris – ji visada sakydavo (pasakė ir
šioje laidoje), kad yra laimingai ištekėjusi, kad turi sūnų, kurį labai myli, gerą
vyrą. Užtat man galvoje netelpa, kaip ji dėl tokio nieko – kažkokių politinių
insinuacijų, kvailos garbėtroškos – į skandalą įvėlė ir savo šeimą. Ar ji nepa-
galvojo, kaip tai pakenks jos šeimos prestižui, jos vaiko ateičiai?.. Užtat ir kyla
rimtų abejonių, kad ji nenuoširdi. Kad liūdnos vaikystės istorija – tik dar vie-
nas triukas. Siekiant išgarsėti, pakliūti į kokią teisybę ginančią partiją ir pana-
šiai. Juk netgi jos anonimiškumas buvo taip pateiktas, kad bene kiekvienas
galėjo ją atpažinti.

Užtat aš nežinau, ar verta tikėti ašaromis, kurios skirtos televizijai. Ypač jei
verkia kokia kiemo ,,žvaigždė”, išgarsėjusi plastinės chirurgijos ir odontologijos
įmones reklamavusiame realybės šou. Ar žurnalistė, raginanti aukoti Kambo-
džos vaikams. Džiunglių fone, skurdžioje egzotiškos šalies ligoninėje, ji gerai at-
rodė, ir ašaros atrodė efektingai. Tikrai taip neatrodytų, tarkim, tarp R. Vikšrai-
čio fotografuotų murzinų kaimo vaikų, keli gal būtų kiek įmetę – puotaudami
kartu su tėvais... Dėl įdomumo – Lietuvoje yra oficialiai registruotų 12 tūks-
tančių nepilnamečių alkoholikų (neoficiali statistika paprastai kur kas dides-
nė). Nekalbu apie kitus – globos namams atiduotus vaikus, dingusius, nelankan-
čius mokyklos ir pan. Užtektų ir vaikų alkoholikų, kad būtų pretekstas veikti,
taisyti šią padėtį. Bet... „žvaigždės” apie tai nekalba. O politikai neverkia dėl to-
kių dalykų. Jie geriau kovos už teisybę tiesos ekvivalentą praradusiais žodžiais
(kitaip tariant, užsiims demagogija), nei priims nepalankų alkoholio gaminto-
jams įstatymą. Arba bent privers alkoholio gamintojus išlaikyti, pavyzdžiui,
blaivyklas, kad policijai ir ligoninėms nebereikėtų kariauti su agresyviais ne-
blaiviais asmenimis.

Ar verkti, juolab prieš televizijos kameras, yra kilnu? Tai reikštų jautrią sie-
lą?.. Kažin. Verkti yra tikslinga (tai apgalvota žiūrovų poveikio priemonė). Tai ir
ideologinis triukas, ir propagandos įrankis. O kodėl gi ne? Juk viskas – dėl švie-
sios ateities ir žmonių gerovės. Lietuvių liaudies išmintis sako – gerais norais
pragaras grįstas. N. Machiavellis – kad tikslui pasiekti geros visos priemonės.
Na, o man labiausiai patinka vieno J. W. Goethes „Fausto” veikėjo žodžiai: jis
įvardija save kaip dalelę tos „jėgos, kuri tik blogio siekia, tačiau jos darbai geri”.
Tikiuosi, malonieji skaitytojai dar nepamiršo, kas taip sakė.

Laurynas Raudonėlis

AŠAROS, SKIRTOS TELEVIZIJAI
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Vandenyno būklė

kai manęs paklausia

kokius jausmus man sukelia

šis nuostabus paveikslas

atsakau

kad labiausiai norėčiau

palaikyti rankose

iš paveikslo ištrauktą

vandenį
Donatas Paulauskas

Česlovas Janušas. Švyturys. XX a. 6–7 dešimtmetis, drobė, aliejus
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Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Marija Pempytė. Esame laisvi ar okupuoti

2-as psl. S. Abromavičius. Juzė Mačiokienė

3-as psl. E. Ališanka. ,,Todėl reikia skaityti eilėraščius…”

4-as psl. K. Vaitkutė. Pokalbis su dailės istorike S. Urboniene

5-as psl. Gerda Gudjurgienė. Atostogos Lietuvoje

6-as psl. J. Ivanauskienė. B. Brazdžionio darbai Maironiui (II)

7-as psl. Aleksandrą Kazickienę prisimenant

Kitame numeryje:
• Stasys Goštautas. Naujieji bajorai

• Stasiui Santvarui – 110

• Romualdo Granausko proza

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

Birželio 14-oji oficialiajame kalendoriuje įvardyta kaip Gedulo ir
Vilties, birželio 15-oji – kaip okupacijos ir genocido diena. To-
kias didžiąsias ir mažąsias sąvokų raides rašau gal ne visai pa-

gal taisykles – tiesiog taip diktuoja skaudžioji tautos atmintis, kuriai
visai ne tas pat, ką reiškia ,,okupacija” ir ,,genocidas” žinančiam apie
tai tik iš vadovėlių ar visai nežinančiam, nei visa tai patyrusiam, išgy-
venusiam. Šie du daugmaž visiems žinomi tarptautiniai žodžiai yra
universalūs, bendražmogiški, siejantys mus su panašia visos žmonijos
patirtimi. O Gedulas ir Viltis – tokie lietuviški – yra skirti būtent mums.
Jų skambesys, sodri spalva, jų darnus prieštaringumas ir išsiskirianti
metafizinė potekstė.

Šios dvi dienos skirtos istorijai prisiminti ir suvokti. Jos turėtų vi-
siems mums tapti istoriosofijos – istorijos apmąstymo – objektu. Ypač
šiandien, kai vėl imamasi istorijos perrašymo, istorijos ”glazūravimo”
(kai po spindinčiu viršutiniu sluoksniu paslepiamas grubusis, tikra-
sis), netgi kai su vidinėmis valstybės problemomis susiję įvykiai imami
lyginti su okupacija, tremtimi ir kitais grubios, svetimos išorinės jėgos
išprovokuotais veiksmais. Istorija šiandien neturėtų tapti emocijų įkai-
te. O jeigu koks pilietis imasi lyginti pakaunės miestelio įvykius su tre-
miamų žmonių tragedija, tai bent jau turėtų pagalvoti, ką kalba, nes
toks palyginimas rodo, kad žmonėms blogai ne tik su istorine atminti-
mi, bet ir su adekvačiu realybės suvokimu.

Julius Sasnauskas, kalbėdamas apie okupaciją, atvėrė vieną įdo-
mią šio lotyniško žodžio reikšmę – ,,apsėdimas”. Nori nenori, taip ir
topteli Naujojo Testamento apsėstieji, iš kurių Kristus išvarė demonus.
O kas šiandien tuos demonus išvarys? Juolab kai dažnai jie apsimeta
besą ,,tiesos dvasia”?.. Ar žodis ,,okupacija” tinka apibūdinti tik šaliai
agresorei? O kaipgi mes patys? Laisvi esame ar okupuoti? Kokios mes
esame šalys – valdomos diktatorių ar protingų valdovų, sveiko proto ar
neapykantos? Ar mes trokštame draugauti su kitomis šalimis, gerbti jų
savitumą, ar esame linkę kitas okupuoti – apsėsti, nudergti, sutrypti?..
O jeigu jau esame linkę okupuoti – tai kodėl? Kad ,,jų tiesa” neatitinka
,,mūsų teisybės”? Kad jie nelinkę su mumis sutikti ir duoti to, ko pra-
šome? Kad jų skonis kitoks, o ir mąsto kitaip, ir nuopelnus Tėvynei jie
kitaip suvokia?..

Tai kas gi mums yra laisvė? Ar lietuvis šiandien laisvas, ar oku-
puotas?

Man atrodo, kad laisvas žmogus yra mąstantis žmogus. Nes laisvei
reikia proto – gyventi baudžiavoje smegenų nereikia, jos, sakyčiau, net-
gi kenkia. Baudžiauninkas visados liks baudžiauninkas, kad ir XXI am-
žiuje: valdomas savo nuotaikų ir nepilnavertiškumo komplekso, plūs-
damas ir dergdamas savo Tėvynę kaip pačią kalčiausią dėl jo nesėkmių
ir neįvertinimo. Būtų nuostabu, jeigu jis bent šiomis atmintinomis die-
nomis pagalvotų apie tai, kas yra laisvė – jam, o ne kam kitam. Bet gal-
būt reikalauti to iš okupuoto žmogaus būtų per sudėtinga. Bet užjausti
irgi neskubėčiau. Negi okupuotam žmogui reikia užuojautos? Ne, jam
reikia tik pinigų. Ir šiokios tokios tuštybės.

Laisvę neretas protingas žmogus lygina su našta. Tačiau jei toji naš-
ta tinkamai paskirstyta, jeigu ją neši ne vienas, toji našta nėra tokia
sunki.

Kur kas sunkesnę naštą neša okupuotas žmogus. Bet, kaip paradok-
salu bebūtų, jis nenori dalytis savo našta, jis nori nešti ją dar sunkesnę.
Pagalvok, žmogau, ar nesusmuksi, ar toji našta neprislėgs tavęs.

Marija Pempytė

ESAME LAISVI AR OKUPUOTI
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SOKRATAS KALBASI SU VĖJU

Pasveikintas būk, vėjau, už mano žeminės lango!
Sokratas sveikina tave!
Nebuvo dienos, kad nejausčiau tavo šaltos rankos
Ant kaktos man!
Dėkoju, kad nuolat paremi manąjį protą,
Nuolat puti, kol aš sudarinėju
Konjunkcijas, disjunkcijas,
Sujungiu, atskiriu, sujungiu,
Nepiktnaudžiaudamas kuo Dievas davė!
O visad stengiaus
Per aibes definicijų ir aibes silogizmų
Užmesti tinklą vėjams ant galvos,
Ne taip, kaip žvėriui, o kaip mylimiausiam draugui,
Korektiškai vis trokšdamas ir trokšdamas
Nurodyt metafizikos perspektyvas...
Būk sveikas, vėjau, tu viską moki, viską
Peržengti gali,
O aš vis geisdavau neperžengti moralės,
Idant nenusidėčiau laisvei,
Aš niekad nenutoldavau per daug
Į laisvės pusę... Man rodos, vėjau,
Mes abu žinojom,
Kas leista vėjui ir kas leista žmogui.
Na ką gi, vėjau.
Pūsk dabar smarkiau,
Nes tu tai moki,
Daug geriau, nei aš!

Sigitas Geda

Kęstutis Musteikis. Laisvė, 2006. Baltas šamotas, oksidai
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Kiekvienas amžius turi savo bajorus,
mecenatus, globėjus, kurie iš dos-
numo ar norėdami nusipirkti amži-

nybę dalijasi savo turtais. Aišku, amžiny-
bė – labai trumpa, bet jiems užtenka.

Ypač stebėjau naujuosius Lietuvos me-
cenatus knygų leidybos ir meno kolekcijų
srityse. O gražių knygų Lietuvoje išleista
tiek daug, kad reikia tiktai džiaugtis, jog
atsirado tie naujieji bajorai, padedantys
klestėti knygų menui ir tuo pačiu užtikri-
nantys gerą savo vardą pažįstamų ir drau-
gų aplinkoje. Pažvelkime, kas finansavo V.
Petravičiaus,V. Kašubos, A. Stasiulevi-
čiaus, S. Eidrigevičiaus monografijas arba
visą R. Paknio biblioteką. Vienas po kito
atsirado nauji turtuoliai, norintys įamžin-
ti savo vardą taip, kaip Florencijoje tai da-
rė Mediciai ar Milane – Sforzos. Šiandien
turime tokias knygas, kaip Vilniaus dailės
akademijos išleista Lietuva 1009–2009,
Lietuvos nacionalinio ,,muziejaus išleisti”
Lietuvos žemėlapiai,” Sapiegų parodos ka-
talogas. Tiesa, ir sovietmečiu bei jam besi-
baigiant išleista gerų knygų, tokių, kaip
keturi ,,Pirmojo Lietuvos statuto” tomai
(Vilnius, 1983–1991), galima paminėti ir
Vilniaus universiteto bibliotekos leidi-
nius, taigi Lietuvoje įsigalėjo meilė kny-
gai, ir graži knyga yra kaip graži meilė.
Anava Tomo Venclovos knyga apie Vilnių,
tiesiog miela ją paimti į rankas, ne prastes-
nė ir A. Bumblausko ,,Senosios Lietuvos is-
torija”.

Naujieji bajorai ne mažiau dosnūs, nei
XVI amžiuje gyvenę kilmingi ir turtingi
bažnyčių ir humanistų globėjai, išdidžiai
varžęsi vienas su kitu, kas labiau sušelps
vienuolyną ar biblioteką. Žygimanto Au-
gusto biblioteka Vilniuje veikiausiai buvo viena garsiausių to meto Europoje.
Bajorų ir kunigaikščių dėka buvo išsaugoti senovės meno turtai, kurie šian-
dien užpildo muziejus.

Šiandien turime ne tik turtingų naujųjų bajorų, kurie remia knygų leidy-
bą, meną ir kultūrą (nesigilinsiu į tai, kaip jų turtai buvo sukrauti), bet ir lei-
dėjų, turinčių išskirtinį skonį ir talentą – R. Paknio, S. Žuko (4 tomai ,,Lietu-
vos istorijos”), Kultūros barų leidyklos (Petro Repšio monografija), Viktoro
Liutkaus parašytos ir išleistos monografijos apie V. Vizgirdą, A. Mončį, A. Sa-
muolį. Iš kur atsirado tiek talentų? Tiesiog nuostabu tai, kas vyksta Lietuvos
kultūriniame gyvenime – teatro originalumas, koncertų prabanga, operos ir
baleto klestėjimas, meno muziejų turtingumas, galerijų įvairumas, knygų
gražumas, tiesiog negali atsistebėti, kad kraštas, prieš šimtą metų dar netu-
rėjęs ,,anei rašto, anei druko”, atgavęs lotyniškus rašmenis ir atsiskyręs nuo
lenkų kalbos, sukūrė savą kultūrą, pagal seną tradiciją išlaikytą dvaruose ir
bažnytkaimuose. Atrodo, tartum rusai, lenkai ir vokiečiai, keliavę per šalį ir
niokoję ją, kad ir paliko pėdsaką, bet nepakeitė lietuviškos kultūros, neišstū-
mė jos. Gal tai paaiškintų visų menų klestėjimą šiandieninėje Lietuvoje.

Meno knygų leidybą remia Saulius Karosas, Vaidas Skričkas, Giedrius
Andziukevičius (rėmė ir šviesaus atminimo Bronislovas Lubys). Nemažai
prie leidybos yra prisidėjusi ir Magdalena Stankūnienė iš Čikagos, Danguolė
Jurgutis iš Detroito ir dar geras tuzinas kitų naujųjų Lietuvos meno rėmėjų,
tokių kaip Romualdas Valiūnas (advokatų firma LAWIN), kuris renka XX a.
meną, finansuoja savo kolekcijos tyrimus ir jau spėjo pagarsėti kaip knygų
leidėjas. Tiesiog nuodėmė būtų nepaminėti Česlovo ir Ramūno Karbauskių,

kurie mecenuoja Lietuvos rašytojų sąjun-
gos leidžiamą knygų seriją ,,Lietuvių liter-
atūros lobynas. XX amžius”, leidžiamą nuo
2005 m. Solidžiai, gražiai apipavidalintos,
su rimtais įvadiniais straipsniais, kruopš-
čiai suredaguotos, jau išleistos Jono Avy-
žiaus, Juozo Baltušio, Jono Biliūno, Kazio
Binkio, Bernardo Brazdžionio, Janinos De-
gutytės, Dalios Grinkevičiūtės, Henriko
Radausko, Broniaus Radzevičiaus, Šatrijos
Raganos, Juditos Vaičiūnaitės ir kitų au-
torių knygos. Ir dar didesnė nuodėmė būtų
nors trumpai neužsiminti apie gražią Ra-
mūno Karbauskio iniciatyvą – jo suburtą
jauną Šiaulių aktorių trupę, kurie, va-
dovaujami profesionalios režisierės Regi-
nos Steponavičiūtės, stato spektaklius pa-
gal lietuvių autorius ir vaidina juos kaimo
žmonėms (2012 m. birželio 18 d. – premjera:
R. Šerelytės „Mėlynbarzdžio vaikai”). Įėji-
mas į spektaklius nemokamas, aktoriams
ir režisierei algas moka mecenatas, jis ir
spektaklių pastatymus finansuoja. Man at-
rodo, kad tai neeilinis mecenatystės pa-
vyzdys, skirtas tiems, kam šiandien labai
reikia profesionalios kultūros – kaimo
žmonėms.

Kaip tikrus mecenatus verta paminėti
verslininkus Viktorą ir Danguolę Butkus,
kurie ne tik rengiasi statyti Modernaus
meno centrą (MMC), bet ir perka jaunų
dailininkų darbus, taip padėdami meni-
ninkams pragyventi. 2000 meno objektų,
sukurtų laikotarpiu nuo 1960 m. iki šian-
dienos – tai pusė amžiaus, jis prasideda
ten, kur baigiasi Nacionalinės dailės gale-
rijos kolekcija. Įdomus sutapimas, ir var-
gu ar reikia stebėtis, kad Vilniaus meras
A. Zuokas, kuris taip karštai rėmė Gug-

genheimo muziejaus statybą Lietuvoje, nesidomi šalia galerijos planuojamu
statyti MMC – iš privačių lėšų ne ką pasipelnysi. Todėl ir MMC projektas
stringa.

Vargu ar reikia ištęsti šį vedamąjį, diskutuojant apie šiuos unikalius me-
cenatus, bet jie gerokai skiriasi nuo visų kitų projektų savo milžiniškomis
ambicijomis. Jau minėtas Andziukevičius perka brangius paveikslus, bet dar
neaiškus to pirkimo tikslas. Garsi yra Kazio Varnelio knygų, žemėlapių, bal-
dų ir meno kolekcija. O kadangi paminėjome kolekcijas (nors pirmoji mano
mintis buvo aptarti tik meno knygas), reikia dar paminėti kaunietį architektą
ir miestų biografą Algimantą Miškinį. Jo eklektinė Rytų ir Vakarų meno bei
objektų kolekcija verta atskiro muziejaus.

Minėtinas ir unikalus Edmundo Armoškos lietuvių tapybos rinkinys:
nuo XVI a. nežinomų dailininkų iki XXI a. gerai parinktų lietuvių tapybos pa-
vyzdžių. Tai vienintelė tokio pobūdžio kolekcija, kurios kokybė geresnė negu
kai kurių muziejų kolekcijų, kuriose dažnai atsiduria nevertingi darbai.

Baigdamas norėčiau pridurti, kad mane nustebino asmeninė Viliaus Ka-
valiausko iniciatyva – kadaise išgarsėjęs kaip geras sovietų agentas, dabar,
turbūt neturėdamas ką veikti, rašo ir leidžia istorines knygas ir padeda Lie-
tuvai gauti ar atgauti senas ir naujas meno vertybes. Regis, prieš trejus metus
Valdovų rūmams padėjo įsigyti Žygimanto Augusto gobeleną, o praėjusiais
metais tarpininkavo, kad Lietuva gautų didelį Arbit Blato kūrinių rinkinį.
Džiugina tokia veržli naujųjų bajorų iniciatyva išgelbėti Lietuvos kultūrinį
paveldą ir praturtinti jį naujais kūriniais.

Stasys Goštautas

Nauji bajorai
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Kazimieras Jonas Sapiega (apie 1642–1720 m.). Tarptautinė paroda LDM
Vilniaus paveikslų galerijoje „Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – per-
galės. Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai”



Lietuvos Tauta – visai neseniai perskaičiau ir išgirdau naujadarą, šmės-
telėjusį Lietuvos spaudos puslapiuose. Praėjo daugiau kaip 20 metų po
Lietuvos valstybės atkūrimo. Ilgai klampojome po neišplėštus valstybin-

gumo dirvonus, kad pamažu Lietuvos žmonių sąmonėje imtų kaltis valstybin-
gumo daigai. Nieko nestebina žodžių darinys „prancūzų tauta”, kurią visi su-
pranta kaip nedalomą Prancūzijos
valstybės ir visuomenės teritoriją
ir visumą. Prancūzijoje gyvena de-
šimtys įvairių tautybių žmonių –
įvairių rasių ir tikėjimų, tautybių
ir pažiūrų, bet niekam į galvą ne-
ateina nacionalinių švenčių, at-
mintinų datų ar prezidentinių,
parlamentinių rinkimų metu skirs-
tytis į atskirus vienetus pagal...
tautybę. Švenčia, balsuoja, pasau-
liui rodo savo laimėjimus visa
Prancūzijos tauta.

O mes, Lietuvos valstybė, ku-
rios šaknys įaugusios į mindaugi-
nius laikus, o žiedai išsiskleidę XX
amžiaus pirmoje pusėje, atgimę ir
pražydę XXI amžiaus pirmame de-
šimtmetyje, vis dar nesusivokiame
savyje – kas esame: Lietuvos Statu-
to kūrėjų palikuonys ar XXI am-
žiaus skystablauzdžiai (anot Sigito
Gedos), sukinėjantys Konstituciją
kaip vėtrungę – iš kur vėjas mums
palankesnis... Esame Lietuvos pi-
liečiai, šimtmečiais (o gal tūkstant-
mečiais) čia gyvenantys kartų kar-
tomis. Esam Lietuvos tauta, jun-
gianti lietuvius ir latvius (kuršius, žiemga-
lius), gudus ir lenkus, žydus, totorius, karai-
mus... Jei ką nors ir pamiršau paminėti,
tikiu, kad neįsižeis, o geranoriškai primins
– ir mes priklausome Lietuvai, taigi jos Tau-
tai. Argi Amerikos (JAV ir Kanados) pilie-
čiai nelaiko savęs šimtaprocentiniais ame-
rikiečiais, kuriuos vienija ir jungia ta pati
visiems viena Konstitucija?

Tai, kas JAV visuomenę, taigi ir Tautą,
puošia kaip kultūrinės įvairovės gėlynas,
turi specialų terminą „etnikai”. Lietuvių
„etnikų” Amerikoje yra mažiau, lenkų dau-
giau, kinų dar daugiau – ištisi milijonai...
Bet tai juk nėra valstybė valstybėje (tik Va-
tikanas, lyg Dievo duota puošni gėlė, sklei-
džiasi Italijos padangėje). Amerikos „etni-
kai” didžiuojasi ir demonstruoja savo tradi-
cijas, šventes, papročius, savo kulinarinį pa-
veldą. Ir niekam į galvą neateina laikyti sa-
ve viršesniais, gudresniais, mokytesniais ar
intelektualesniais – visi priklauso amerikie-
čių tautai, aistringai renka valstybės prezi-
dentus ir senatorius.

Kodėl tad Lietuvos visuomenės atsto-

vai, praėjus 22 metams po Lietuvos atgimimo, nenori vienytis po karaliaus
Mindaugo ar legendinio Lietuvos karvedžio Vytauto vėliava, švęsdami Kara-
liaus Mindaugo paminėjimo šventę? Kodėl partijos, kurių priviso lyg gyvačių
trąšiame gyvatyne, pasirengusios viena kitai gerklę perkąsti? Partijos, kai
kurios tautybės atstovai ar pavieniai išsišokėliai nacionalistiniai vadai,

nenori darniai gyventi po vienu ir
tuo pačiu Lietuvos stogu, virš ku-
rio šviečia vienodai visiems gra-
žus, čiurlioniškais debesimis išsi-
puošęs Lietuvos dangus?

Deja, kai kurie laiko save pra-
našesniais už kitus ir kaišo kojas
vieni kitiems, kišdamiesi į valsty-
bės įstatymų leidybą arba įsivaiz-
duodami nebūtas nuodėmes –
skriaudą ir (o siaube!) beveik asi-
miliaciją, matyt, nelabai suprasda-
mi (o gal tyčia klaidindami eilinius
žmones), kas yra ištirpimas lietu-
vių jūroje (kažkodėl Punsko lietu-
viai niekaip neištirpsta, nors ir ga-
nėtinai ilgai tirpinami). Matyt, to-
dėl taip atsitinka, kad tokius pa-
vienius kai kuriuos žmonių vadus
veikia stiprūs, neteisingai supras-
ti istoriniai stereotipai. Juk į tą pa-
čią upę, kaip sakoma, antrąkart
neįbrisi. Laikas, kaip ir vanduo,
teka nesustabdomai. Jis apteka ap-
samanojusius akmenis, plukdyda-
mas į ateitį savo gaivalingus van-
denis.

Artėja dar vienas, Lietuvos
valstybei, taigi ir Tautai, svarbus etapas –
šių metų rudens rinkimai į Seimą. Kiek
aistrų kunkuliuoja per laikraščius ir
televizijas, per portalus, kur reiškiasi be-
veik laukiniais tapę komentatoriai – „in-
ternautai”... Kiek čia nepasitenkinimo,
kalbų, apkalbų, pykčių ir net kerštu de-
gančių aktų... Gal tai liudija visuomenės
nesubrendimą. Bet aplinkinis pasaulis,
kuris XXI a. neišvengiamai priartėjo prie
mūsų, parodo, kad nesubrendėlių laukia
tik pralaimėjimas. Italai, graikai, suo-
miai, švedai, britai ir galantiški revoliu-
cingieji prancūzai pripažįsta šalia gy-
venantį kitą – kitos tautybės ir kultūros
atstovą. Laiko jį visaverčiu, sau lygiu. Ir
tada taip lengva ištarti: natione lituanes,
gente multiculture... Linkiu, kad taip pat
lengva būtų ištarti šalia lietuvių gyve-
nantiems Lietuvos tautos piliečiams – ru-
sams, lenkams, žydams, vokiečiams, ka-
raimams, totoriams ir visiems, kurių kil-
mė, tradicijų įvairovė ir grožis praturti-
na mūsų Tautą.

Benas Urbutis
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Natione lituanes, gente multiculture
Nr. 26 (77)

Ginklais galinga yra ir šlove išgarsėjusi žemė
čia, plačiuose laukuose, per kuriuos Lietuva nusidriekus –
motina derlių skalsių ir gentis, įgudus kariauti. (…)
Šitos štai žemės vaikai – lietuviai, ryžtingi sūduviai,
jotvingiai – žmonės, mirties nebiją, poloviečiai klajokliai,
prūsų sena giminė, narsiaširdžių krūtinių alanai,
vieno kilimo su jais gepidai ir kitos dar tautos.
Čia Erdivilo lopšys ir gimtinė narsuolio Traidenio,
Skirmanto, ginklais stipraus, ir narsaus kunigaikščio Mingailos,
Romanto, Mindaugo, kurs ant galvos užsidėjo vainiką
Romos, Vytenio kilnaus ir atšventusio pergalių daugel
tėvo visos Lietuvos Gedimino, kuriam vadovaujant
mūrai iškilo aukšti tirštai apgyvendinto Vilniaus.
Čia pamatysi abu Gedimino vaikus narsiaširdžius –
Algirdą su Kęstučiu; ši Jogailą pagimdžiusi žemė
davė sarmatų kraštams karalius, valdovus dovanojo
hunui galingam, taip pat ir bohemams iš Čeko šeimynos.
Šitiek šlovingų vadų čia gimė! (…)

Ištrauka iš Jono Radvano ,,Radviliados” (1592 m.)
(Iš lotynų kalbos vertė Sigitas Narbutas)

Nesvyžiaus pilis (dab. Baltarusija). 1513–1939 m. priklausė Radvilų giminei


