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„Lietuvos valstybė – pabandyk ištarti”, – daugiau nei prieš du
dešimtmečius dainavo lietuviško roko grupė „Antis”. Daina-
vo tuomet, kai žodis „valstybė” kai ką dar gąsdino ir vėrė

šiurpu – kaip galingas laisvės liudijimas, savo žmogiškosios vertės įsisą-
moninimas ir tikrosios, ne TSRS istorijos vadovėlių suniokotos istorijos
atsivėrimas. Užguitam, pažemintam žmogui „valstybė” atrodė nuosta-
bus ir tolimas žodis – kaip nepasiekiamos žvaigždės šviesa.

Dabar mes šį žodį – „valstybė” – galime tarti ramiai. Oriai, pasver-
dami. Gal – su nuostaba. Gal – su šiokiu tokiu liūdesiu ar netgi kartėliu.
Tačiau visuomet – su pagarba. Perfrazuojant Mikalojaus Daukšos „Pos-
tilės” žodžius – kokia tauta galėtų būti tokia menka ir neverta, kad ne-
gerbtų ne tik savo tėvų žemės, savo papročių ir kalbos, bet ir valstybės?
Kokia tauta galėtų būti tokia kvaila, trumparegė ir nedėkinga, kad pa-
niekintų valstybingumą kaip savo laisvės ir orumo pamatą? Kokia tauta
galėtų būti taip pavergta puikybės ir aukso veršio, kad nebematytų ir
nebegirdėtų savo Tėvynės kaip Dievo duoto turto?.. Jeigu ji kam nors
atrodo per maža ir skurdi, per menka – tai gal jis pats yra per skurdus ir
per menkas?..

Žodžio „valstybė” jėga nebūtinai siejama su tiesiogine reikšme. „Jė-
ga”, „galia”, „stiprybė” neretai išvirsta į priešingos reikšmės sąvokas,
įkūnijančias terorą, primestą valią, diktatą. Galbūt mes tik galime
džiaugtis, kad esame maži – mums nereikia diktuoti savo valios ir pri-
mesti sprendimų. Nes kitaip būtume tiesiog juokingi. Žinoma, tai ne-
reiškia, kad mumis gali žaisti ir manipuliuoti kiti – pasipriešinti tam la-
bai sunku, galbūt neįmanoma, bet mažos valstybės stiprybė turi slypėti
jos orume. Kiek to orumo mes šiandien galime išlaikyti – nežinia. Bet
jeigu jo nebeliks, neliks ir stiprybės.

Kodėl šiandieną mums tokie svarbūs atrodo besą žodžiai „ekonomi-
ka”, „pinigai”, „socialinė atskirtis”?.. Kodėl jie išstumia kitus svarbius
žodžius, kurie, manyčiau, taip pat gyvybiškai svarbūs valstybei?.. Kur
yra žodžio „vertė” centras? Banknote ar žmogaus sieloje?.. O kritinis
mąstymas? Humoras? Ramybė? Keistai skamba šie trys žodžiai vienas
šalia kito, bet, mano nuomone, pirmieji du suponuoja trečiąjį. Kita ver-
tus, mestelsiu dar vieną „keistą” sąvoką – „dvasinė atskirtis”. Argi jos
nėra?.. Kaip tada pavadinti vieną ponią (partijos kandidatę, besiruošian-
čią rinkimams), kuri, bekalbėdama apie „nemodernią” tradicinės šei-
mos koncepciją, išrėžia, kad žmogus turi teisę į „kitą moralę”, į „pasi-
rinktą moralę”. O dar keisčiau, kad joks žurnalistas mandagiai nepapra-
šė jos patikslinti, ką ponia turi omeny. Juk, sutikite, skamba iš tiesų įs-
pūdingai – „pasirinkta moralė”. Ateitų štai pas jus vagis ir sakytų – ruo-
šiuosi tamstą apiplėšti vidury dienos. Mat pasirinkta moralė (Dievo įsa-
kymą „nevok” atmetu kaip pasenusį) man tai leidžia. Tai, kad tokios są-
vokos nieko nešokiruoja, aiškiai rodo, kad nemaža visuomenės dalis
laiko tai norma. Kitaip tarus, gyvena pagal pasirinktą moralę. Kaip dau-
gelis „didelių” tautų ir valstybių.

Tačiau vargu ar tai turi kokį ryšį su orumu. Su garbe. Pagaliau – ir
su stiprybe. Pats stipriausias yra žolės stiebelis. Todėl man gražus Lie-
tuvos mažumas. Ir – jeigu taip norite, ponai kosmopolitai, jos menku-
mas, jos trapumas. Žiūrėkite, juk ji – karalių delnuose. Ir kaip karaliai
ją laiko!.. Kaip nusileidusią į delnus žvaigždę.

Barbora Pelėdaitė
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MAŽUTĖ

Tu – mažutė, tu telpi visa
Į Čiurlionio karalių delnus...
Tu – riekelė duonos kasdieninės
Ant pasaulio vaišių pilno stalo...

Tu ant gaublio – mažas lopinėlis,
Žalgirio šarvų plieninis žvynas.
Pirčiupio liepsnos ir kraujo ženklas.
Ežerų dangaus tyriausias lašas.
Žalias rytas ant pilkų arimų,
Spindulių lietus aikštės erdvėj.
Tu – ant gaublio – padūmavęs gintaras
Su pušies kvapu ir kraujo atšvaitu...

Tiktai mūsų meilėj – tu didžiulė.
Mūsų delnuose – tu nesudeginama.
Mūsų ilgesy – brangiausia pasaka.
Mūsų akyse tu – saulės kraštas.

Janina Degutytė

VALSTYBĖS DYDIS

M. K. Čiurlionis. ,,Karalių pasaka”



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 S2012 LIEPOS 14 D.

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Kęstutis A. Trimakas. Liepos ketvirtoji ir liepos šeštoji

2-as psl. V. Rutkauskienė. Kur Lietuvos karaliaus karūna? (IlI)

3-as psl. A. Vaškevičius. Artimieji saugo P. Vaičaičio atminimą

4-as psl. O. Šulaitienė. Mano nepamirštamoji draugė Laima Barisaitė

6-as psl. A. Guščius. Sugebantis vandenį paversti vynu

7-as psl. V. Paplauskienė. ,,…branginu kiekvieną lietuvį…”(II)

Kitame numeryje:
• Vytautas Matulionis. Trijų chorų koncertas
• Stasys Goštautas. Provincijos laikraščiai
• J. Nekrošius. Dubysos burtų užkerėtas

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

Liepos mėnesio pradžioje yra dvi svar-
bios datos – taip arti, kad negalima
jų nesugretinti. Tai Jungtinių Ameri-

kos Valstijų Nepriklausomybės paskelbimo
diena – liepos ketvirtoji ir Lietuvos valsty-
bės (Mindaugo karūnavimo) diena – liepos
šeštoji.

Lietuvoje

1250 (ar 1251) m. liepos 6 d. (galbūt) Naugardu-
ke (nei data, nei vieta istoriškai nepatvirtintos)
kunigaikštis Mindaugas su šeima ir grupe ben-
dražygių buvo pakrikštytas ir vainikuotas Lietu-
vos karaliumi. Taip buvo vainikuotas keliolika me-
tų užtrukęs Mindaugo siekis įsitvirtinti vieninte-
liu Lietuvos valdovu.

Nėra jokių istorinių duomenų,
kad Mindaugas nuoširdžiai atsivertė
iš senosios lietuvių religijos į Romos
katalikų tikėjimą (nežinia, kaip jis
giliai buvo įsitikinęs pačia senovės lie-
tuvių religija). Labiau įtikėtina, kad
jis priėmė krikštą kaip sąlygą, kad
gautų karūną, kuri tuo metu tebuvo
suteikiama Europos valdovams, pripa-
žįstantiems Katalikų Bažnyčios popie-
žių. Priimdamas krikštą, jis pažadėjo
rūpintis savo pavaldinių apsikrikš-
tijimu. Kaip sąlygą, dar prieš savo ka-
rūnavimą, jis pastatė katedrą ir paža-
dėjo materialinę paramą atvyksian-
čiam vyskupui. Tai jis padarė, jam pa-
skirdamas nemaža žemių, bet krikštu
pats nesirūpino, kaip tai vėliau darė
kunigaikščiai Vytautas ir Jogaila.
Mindaugo pagrindiniai priešai Tre-
niota ir Daumantas ieškojo, kaip jį pa-
šalinti. Proga pasitaikė 1263 m. Kara-
lius Mindaugas su savo dviem sūnu-
mis buvo užkluptas ir nužudytas (vieta
nežinoma).

Mindaugo karūnavimas buvo lie-
tuvių apjungtos tautos valstybingumo
pripažinimas visos Europos akivaiz-
doje. Gaila, kad dar buvo per anksti
tautai priimti didį vienijimo potencia-
lą turintį krikščionių tikėjimą. Tikroji
religija tautoje prigijo ir apsireiškė ge-
riausiais vaisiais, tik, deja, šiais lai-
kais ir vėl blėsta.

Amerikoje

1776 m. liepos 4 d. trylikos koloni-

jų atstovai Šiaurės Amerikoje, Philadelphijoje,
patvirtino Amerikos Nepriklausomybės Dekla-
raciją, kuria atsiskyrė nuo Anglijos karalystės.
Tuo metu jau daugiau kaip vienerius metus tarp
Anglijos ir tų kolonijų vyko karas, kurį netrukus,
padedant Prancūzijai, Ispanijai ir Olandų Res-
publikai, laimėjo pastarieji. Taika buvo pasirašyta
Paryžiuje 1783 m.

Į atrastą Amerikos žemyną vyko kolonistai,
ieškodami geresnio gyvenimo. Tačiau vyko ir daug
religinės laisvės ieškojusių krikščionių, kuriems
religija buvo svarbi. Tikėjimas rado aiškią išraiš-
ką tiek pačioje Jungtinių Amerikos valstijų Ne-
priklausomybės Deklaracijoje, tiek Amerikos vals-
tijas steigiančiuose Tėvų – veikėjų balsuose.

Jau antrame Nepriklausomybės Deklaracijos
(kuri buvo priimta vienbalsiai) sakinyje tvirtina-
ma: ,,Mes laikome šias tiesas kaip savaime aiškias,
kad visi žmonės yra sukurti lygūs, kad jiems Kū-

rėjas suteikė tam tikras nepakeičiamas tiesas, tarp
kurių yra Gyvybės, Laisvės ir Laimės siekimas.”

Pagrindinis teksto surašytojas Thomas Jeffer-
sonas 1781 m. teigė, kad gyvybė ir laisvė yra Dievo
dovanos; jei jos nebus tokiomis pripažintos, Ame-
riką ištiks Dievo teisingumas (prie to jau artėjama,
nes dabartinis prezidentas net įstatymais iš religi-
nių institucijų reikalauja ,,sveikatos apdraudos”,
kuri teiktų negimusių kūdikių žudymo (abortų)
preparatus, taip pamindamas gyvybės ir religijos
bei sąžinės laisves).

Panašiai 1787 m. Konstituciniame suvažiavi-
me kalbėjo George Washington (1789 m. išrinktas
pirmuoju JAV prezidentu), kad jei JAV nestatys
,,šio politinio pastato” su Dievo pagalba, jas ištiks
toks pats likimas, koks ištiko Babelio bokštą.

Du valstybingumo pavyzdžiai

Istorija yra pamokančiais pavyz-
džiais įrodžiusi, kad kraštų valsty-
bingumas yra trapus reikalas, nebent
bus pagrįstas giliu dvasingumu, atsi-
remiančiu į patį žmonijos Kūrėją.

Tikrojo Dievo apreikštas ir Kris-
taus gyvybės kaina patvirtintas krikš-
čionių tikėjimas yra neišsemiamas
visų žmonių vienybės šaltinis. Apgai-
lėtinai paviršutiniškai mūsų tautos
vienijimo pastangose ja pasinaudojo
Lietuvos pirmasis ir vienintelis kara-
lius Mindaugas. Tik vėliau į tautą tas
tikėjimas įaugo, atnešdamas vieniji-
mosi daigus. Dabar gi po daugelio per-
mainų Tauta išsivaikšto, o kas lieka
krašte, be stiprios į Kūrėją atremtos
dvasios, laukia labai neaiškus likimas.

Daug stipresnį dvasinį pamatą
dėjo Jungtinių Amerikos Valstijų stei-
gėjai. Deja, ir šiame krašte daug kas
keičiasi. Lemiamą reikšmę turės šių
metų lapkričio mėnesį būsiantys pre-
zidento rinkimai. Antros kadencijos
siekiąs prezidentas nedviprasmiškai
drebia į veidą šių Jungtinių Amerikos
Valstijų steigėjams, kad ,,mes nesa-
me… mes nelaikome savęs krikščioniš-
ka tauta” (kartojo 2006, 2007, 2009 m.).

Jis dėl to neapgailestauja. Jis to ir
toliau, kaip jo pažadėtos kaitos
(,,change”), siekia.

Ar tai šio krašto žmonėms svarbu?
Ar tai šio krašto krikščionims pakan-
kamai svarbu? Ar jie lauks JAV Tėvų
pranašauto Babelio bokšto likimo?

Kęstutis A. Trimakas
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Liepos ketvirtoji ir liepos šeštoji

JAV Nepriklausomybės Deklaracijos priėmimas. Dail. John Trumbull

„Mindaugo karūnavimas” (detalė). Dail. Adomas Varnas
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Homeras visados parankus. Prieš 2500 metų ,,Iliadoje” jis pasakė, kad
žmogui nieko nėra blogesnio, kaip būti už civilinės tvarkos ribų, at-
skirtam nuo saviškių, ir tuo pačiu nėra nieko svarbesnio, kaip priklau-

syti savai bendruomenei, pažinti vienas kitą, rūpintis, matyti, bendrauti ir
draugauti su savais, juk ir žiniomis apie vienas kitą dalijamasi bendrai. Ir nieko
nėra svarbesnio nei savosios bendruomenės įvykiai, kuriais gali dalintis šokiu,
vaizdu, poezija ir daina arba per vietinį laikraštį. Nieko nėra blogesnio, kaip
niekam nepriklausyti – tokie yra pabėgėliai, kaliniai, emigrantai, o mūsų aplin-
koje – išeiviai, apleisti ir niekam nereikalingi, jie skursta vieni, nes visa jų at-
mintis išblaškyta plačiajame pasaulyje.

Šią mintį man priminė Elona Vaišnienė, el. laiške cituodama Warren Bu-
fett: ,,Miesteliuose, kur yra stiprus bendruomeniškumo jausmas (sense of com-
munity), nėra svarbesnės institucijos už vietinį laikraštį.” Kas vyksta Bufett
apylinkėse, tegali vietinis laikraštis parašyti, baigia Elona.

Ir tai tikra teisybė, su kuria susidūriau prieš porą mėnesių Lietuvoje. Paste-
bėjau, kad jeigu nacionalinių laikraščių vertė smunka ir jie tampa kriminaline
kronika, vietiniai laikraščiai yra gyvi ir skaitomi, visi nori žinoti, kas nutinka
gimtojoje apylinkėje. Taigi vietiniai laikraščiai yra gyvi. Reikia pripažinti, kad
Vaišnienė buvo teisi – ji pirmoji pastebėjo, kad Amerikos lietuvių laikraščiai
(tiksliau – laikraščio skyriai) atspindi tą bendruomenę, kuriai rūpi jos pačios
gyvenimas. Todėl trumpos naujienos iš Clevelando, Detroito, Los Angeles ar
Orlando vietiniams yra įdomesnės nei visų kitų telkinių. Kad ir ,,Draugo”
skyrelį Čikagoje ir apylinkėse būtų geriau pradėti sakiniu ,,Filmą apie Jurgą
Ivanauskaitę…” ir baigti ,,JAV LB Lemonte”… ir t. t. Žinoma, interneto nau-
jienos skaitytoją pasiekia anksčiau negu paštu siunčiamas laikraštis.

Iš rajoninių laikraščių gausos man teko rimtai dirstelėti į Kalvarijos ,,Sa-
vaitę”, ,,Anykštą” iš Anykščių, Zarasų, Rokiškio laikraščius, ,,Suvalkietį” iš
Marijampolės ir t.t. Jie visi yra gyvi ir skaitomi su malonumu, nors kitą dieną
metami į šiukšlių dėžę. Man asmeniškai jie buvo įdomesni negu Vilniaus ar
Kauno laikraščiai, pilni naujienų, kurių daugumą galėjau perskaityti internete,
o pagaliau ir nepasigesčiau, jeigu ir neperskaityčiau.

Taigi svarbu stebėti, ką rašo ir kur leidžiama ta mažoji spauda, kuri daug
kam atrodė mirusi ir be ateities. Pažvelkime kad ir į ,,Draugą”. Tai senosios
išeivijos laikraštis, bet kas įdomiausia Čikagai, Philadephijai arba Los Angeles,
tai būtent tie smulkūs įvykiai, svarbūs šiandien, užmiršti rytoj. Bet jie palaiko
bendruomenės gyvenimą ir pateisina jos egzistenciją. New Yorkas seniai pasi-
genda ,,Darbininko”, Bostonas – ,,Keleivio”, tų laikraščių, kuriuose vietinės
bendruomenės gyvenimas būtų smulkiai aprašytas. Lietuvoje miesteliai prade-
da mirti, kai nelieka komunikacijos priemonių.

Žvelgiant į internete vykstančias diskusijas apie ,,Draugo” ateitį ir ,,Drau-
go” reikalingumą, gal verta pripažinti, kad jo išlaikymas mums yra svarbus,
nes šis laikraštis – visų mūsų draugas. Jeigu liksime be jo, liksime be ben-
druomenės naujienų ir be pačios bendruomenės. Miestelių laikraštukai užpildo
informacijos spragą tarp vietinių gyventojų, o egzilio bendruomenei išgirsti, ką
daro mūsų kaimynai, kartais nelengva dėl geografinės padėties. Tad diskusija,
kurią prieš keletą mėnesių pradėjo Romualdas Kriaučiūnas, pasirodė naudinga
ne tik ,,Draugo” išsilaikymui, bet ir Donato Janutos, Arvydo Barzduko, Jono
Kuprio, Angelės Kavakienės, Janinos Udrienės, Dalios Cidzikaitės, Algimanto
Gečio, Dalios Anysienės, Mindaugo Vyganto, Juozo Polikaičio, Giedriaus Su-
bačiaus, Henrietos Vepštienės, Antano Saulaičio, Marijos Remienės ir kitų as-
menų dėka ši diskusija praturtėjo ir pateisino mūsų laikraščių reikalingumą
bei naudingumą, nepaisant ekonominių sunkumų.

Miesto laikraštis, skirtas skirtingoms bendruomenėms, tapo reikalinga
mūsų gyvenimo dalimi. Daugiau apie provinciją, daugiau apie jaunimą, dau-
giau apie sportą ir – kodėl gi ne – daugiau apie verslą. Tokiu būdu ne tik mes at-
gysime, bet ir mūsų laikraštis bus prasmingas. Viskas sukasi apie tris gyveni-
mo įvykius – gimimą, vedybas ir mirtį. Pasinaudokime tuo!

Stasys Goštautas
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Provincijos laikraščiai –
bene geresni už sostinės dienraščius

Tykiai juodvarnis praskrido

Ten, prie kelio į Europą, noko saldžios baltos ropės,

Vabalas į skardį ropštės, spinduliavo jo sparnai.

Tykios buvo jūrės marios, tykios buvo smėlio kopos,

Tykiai juodvarnis praskrido – ar seniai, ar neseniai?

Ten vilkolakis lekiojo, gėrė vandenį iš marių,

Smėly pėdsakų neliko, jokio ženklo – vandeny.

Tik pelė akis užmerkė, tik kriauklelės užsidarė.

Tik pelėžirnis suspaudė ankštis. Vėjo sklidini

Sujudėjo meldai, viksvos, didelė aušra neryškiai

Brovėsi į tamsų dangų, į ramius žmonių sapnus.

Vyras obelį sodino, kūrė ugnį moteriškė,

Vienas kito nepaklausę – ko ir kam aš gyvenu.

Stasė Lygutaitė-Bucevičienė

Virginija Juršienė. Geltonas laikas, 1994. Dažyta akmens masė
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Bene genialiausias žmo-
nijos ir Dievo bendras
kūrinys – kalba. O jei

dar atsižvelgsim, kad prie jos
kūrimo, neatlaikęs pagun-
dos, prikišo nagus ir velnias
(kas gi kitas galėjo sukurti
kad ir keiksmažodžius?) – tai
neabejotinai visuotinis kūri-
nys. Tūkstančius metų kurta
ir tobulinta, ir kuo senesnė –
tuo teikia daugiau informa-
cijos apie kalbantį žmogų, jo
etnosą, tautą, žmogaus kul-
tūrą ir t.t. Ji tam ir sukurta,
kad žmogų kuo geriau at-
skleistų, išviešintų, padėtų
žmonėms geriau suprasti
vienas kitą. Žmogus gali, jei
nori, nuslėpti faktus, bet kal-
bėdamas jis nepajėgs nuslėp-
ti savo charakterio, išsilavi-
nimo, socialinės padėties, pa-
žiūrų ir kitų žmogiškųjų sa-
vybių. Gali apsimesti, me-
luoti, bet kalba galingesnė –
demaskuoja kalbėtoją net
prieš jo valią, tam pasitelk-
dama netinkamai pavartotus
žodžius, alogizmus, ne vie-
toje atsirandančias pauzes,
netinkamas intonacijas ir t.t.
Kalba tarnauja tiesai. Ji su-
kurta jai atskleisti, o ne pa-
slėpti. Tai kalbos prigimtinė
teisė ir pareiga, kurią ji be išlygų vykdo, norim mes to ar ne.

Todėl jeigu gerai mokame kalbą ir išmanome jos niuansus – nesunku
bus perskaityti „užslėptą” informaciją tarp eilučių, pačiam kalbančiajam
to net nežinant ir nesitikint. Čia itin svarbus humanitarinis klausančiojo
arba, kitaip tariant, iššifruotojo išsilavinimas ir ypač – kalbinis išpru-
simas bei kalbinė klausa. Kitaip sakant, tik mokėk klausyti, ir kalba tau
visas paslaptis atskleis, kalbančiajam to net nenorint. Prieš kalbos ana-
litinę galybę nepakovosi savo niekingai menkomis žmogiškomis pastan-
gomis ir nutylėjimais. Yla vis tiek anksčiau ar vėliau išlįs iš maišo. Ypač
aiškiai politikai atsiskleidžia kalbėdami apie kultūrą, nes joje reflektuoja
kalbėtojų darbų prasmė ir esmė, tuštybė ar išmanymas – lyg veidrodyje jų
žmogiškasis „aš”. Kultūrinėje kalbų ir programų dalyje geriausiai pama-
tome, ar kalbėtojas ir jo partija turi naujų konkrečių idėjų, skirtų žmogui,
ar tik žada ,,ginti žmogų bei žmogiškumą” ir „remti kultūrą”, kaip komu-
nistų valdymo laikais.

Todėl kalbos išmanymas ir tobulas jos niuansų įvaldymas – geram
politikui neišvengiama būtinybė, nes tai – pagrindinis jo darbo ir raiškos
instrumentas. Be kalbos politikas – kaip stalius be rankų.

Deja, to negalėčiau pasakyti apie daugumą dabartinių mūsų politikų
– jų kalba apgailėtina. Bene ryškiausias pavyzdys – Viktoras Uspaski-
chas. Šio politiko viešas kalbėjimas – gyvas anekdotas. Nemokėdamas lie-
tuvių kalbos, jis dažnai pasako priešingai, nei norėtų, jau nekalbant apie
jo kalbų diplomatiškumą, iki kurio jam – mylių mylios. Mat šis politikas
toks savimyla ir tinginys, jog, tiek metų gyvendamas Lietuvoje, nepasi-
stengė (ar nenorėjo) išmokti gerai kalbėti valstybine kalba. Apie minėtus

jo bruožus byloja ir faktas,
kad jis be išlygų yra įsitiki-
nęs, jog būtų geriausias mi-
nistras pirmininkas. Vik-
torui Uspaskichui kalbant
Lietuvoje, mes, būdami tole-
rantiški kitataučiams, atlei-
džiame jam kalbinius nusi-
šnekėjimus, o žurnalistai jį
nuolatos pataiso, padėdami
teisingai išreikšti jo paties
norimą pasakyti mintį. Bet
jūs tik įsivaizduokit, kas
būtų, jam prakalbus lietu-
viškai, tarptautinėje erdvėje
atstovaujant Lietuvą, ir be
taisymo išvertus jo žo-
džius!.. O gal jis mano, kad
tarptautinių susitikimų me-
tu kalbės rusiškai, mat kitas
Europos kalbas ne kažin
kaip moka? O kur dar jo iš-
silavinimas ir aukštosios
mokyklos diplomo gavimo
istorija, aprašyta mūsų spau-
doje, jau nekalbant apie jo
vadovaujamai partijai iš-
keltą mokesčių vengimo by-
lą? Kur jo bėgimas nuo Lie-
tuvos teisėsaugos į Rusiją,
ieškant prieglobsčio? O kur
dar jo gėdinga kova euro-
parlamente dėl diplomati-
nės neliečiamybės, kuri ir
ten jam panaikinta? O kur

dar... Lieka vienintelė viltis – rinkėjų išmintingumas, kad jie neleis taip
apsijuokti Lietuvai.

Daugelio mūsų politikų kalbų banalumas atmušė norą jų klausytis,
bet prieš rinkimus pabūkime kantrūs. Prisiverskime paklausyti ir paban-
dykime išanalizuoti jų politines kalbas kalbiniu, psichologiniu, morali-
niu ir ideologiniu požiūriu, ir jos mums atskleis tikrąjį veidą. Jokios kau-
kės ar kalbas jiems rašančių pastangos nepadės – nes kalba ir ypač kal-
bėjimo būdas pats juos demaskuoja. Lietuvių kalba tokia turtinga ir iš-
mintinga, kad negali pakęsti melo. Ji tokį meluojantį kalbėtoją akivaiz-
džiai atskleidžia, jam net nejaučiant. Pažadukai, melagiai ir patys nesu-
prantantys to, ką sako – kaip ant delno.

Tik ar mes mokame klausytis ir tai, ką girdime – ne tiesiogiai, o
analitiškai – suprasti? Čia tai klausimas... Ir mūsų įvertinimas, ir ana-
litiniai gebėjimai bus paviešinti rinkimuose, nes tikrai išsirinksime val-
džią, kokios esame verti. Ar kalbos analizės išmanymas apsaugos mus
nuo talentingų manipuliatorių mumis ir mūsų jausmais (manau, viena
gabiausių tokių manipuliatorių – buvusi teisėja Neringa Venckienė)?
Negi esame verti tuščius pažadus žarstančių (pvz., V. Uspaskichas anks-
tesniuose rinkimuose neįvykdytų pažadų – viską sutvarkyti per 101 ar
1001 dieną) ir nemokančių net lietuviškai kalbėti? Gal vėl balsuosim kaip
visada – protestuodami, nes dėl savo asmeninių nesėkmių lengviausia ap-
kaltinti kitus?..

O gal esam tokie kalbiniai neišmanėliai, kad tik tokių „žynoce” ir
esam verti? Netikiu. Bet rinkimai parodys ir mus mums patiems.

Petras Mendeika

PPOOLLIITTIIKKŲŲ  KKAALLBBAA

Aleksandras Macijauskas. Iš serijos Demonstracija Kaune, 1974

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Petras Mendeika. Politikų kalba
2-as psl. Kęstutis A. Trimakas. Prezidento Obamos mįslė
4-as psl. Petras Uola. Viltinga Naisių vasara
5-as psl. A. Žemaitytė. Protėvių šauksmas akvarelės mozaikoje
7-as psl. L. Veličkaitė. Jaunųjų muzikos talentų spindesys
8-as psl. Stasys Goštautas. Šokių mitologija

Kitas Kultūros numeris 
išeis rugsėjo 1 d.
Iki pasimatymo!

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



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 S2012 RUGSĖJO 1 D. Nr. 31 (103)

RUDENS SĖJA
Rugsėjis, kaip pats jo pavadinimas liudija, susijęs su rugių sėja – žiemkenčių

vardas irgi labai iškalbingas. Jis įkūnija augančią ir žiemos negandas išken-
čiančią mūsų duoną, gardesnę ir skalsesnę nei įmantriausi pyragai. Duonos

simbolis lietuvių kultūroje yra šventas – reikėtų to nepamiršti šiais sočiais laikais, ir
neturėtų būti juokingas senos kaimo močiutės įprotis gražiai sušluoti duonos trupi-
nius į saują, o ne nužerti nuo stalo ant grindų ar į šiukšliadėžę. Pasak lietuvių liau-
dies pasakos, tokie į saują sužerti trupiniai moters delne pavirto auksu...

Rugsėjo pradžioje į Lietuvos mokyklas suguža būriai moksleivių – nuo pradinu-
kų, ne ką didesnių už savo gėlių puokštes, iki ištįsėlių dvyliktokų, jau žengiančių į su-
augėlių luomą. Jie irgi, kaip tie rugių grūdai, sėjami rudenį, jie turės iškęsti žiemos
vargus ir subrandinti savo derlių. Ir kaip čia neprisiminsi Naujojo Testamento – jeigu
grūdas kris į dėkingą dirvą, tasai derlius džiugins visus. Neduokdie nukristi jam į ak-
menuotą, vėjų pustomą, dyką ir nederlingą žemę. Užtat toks svarbus ir valstybės, ir
šeimos, ir visuomenės indėlis, rengiant tinkamą dirvą svarbiausiam, vertingiausiam
mūsų šalies derliui.

Todėl grūdas ir dirva, derlius ir sėja – toli gražu ne abstraktūs simboliai, susiję
tik su agrarinės Lietuvos kultūros paveldu, su folkloru, su tradicijomis ir mentalite-
tu. Kas galėtų paneigti ir aiškią, realią, netgi, sakyčiau, pragmatinę šių įvaizdžių
reikšmę? Suaugusią ne su šaltu, racionaliu, viską apskaičiuojančiu pragmatizmu, o
su gyvybinga, džiaugsminga veikla, kuri yra tarsi įgimta, tarsi dovanota, įkvėpta?..
Žmonijos istorija, darbą traktuodama kaip vergiją, lažą, verslo objektą, ekonominę
naudą ir nenaudą, gal netgi – kaip pragaištį, siaubą ar ligą, gali juk pažvelgti į jį ir ki-
taip. Darbą įmanoma suvokti ne tik kaip būtinybę ir išgyvenimo sąlygą, tačiau ir
kaip procesą, įkvėptą džiaugsmo. Sėjos ir būsimo derliaus džiaugsmo. Tūkstantmetės
taikos karalystės nuojautą.

Vėlgi nereikia įsivaizduoti derliaus kaip priverstų aruodų, kurie užtikrins jų šei-
mininkui tam tikrą nerūpestingo gyvenimo laikotarpį. Naujasis Testamentas pilnas
paradoksalių įžvalgų apie derlių. Rasim čia ir žodžius apie paukščius, kurie nei sėja,
nei pjauna, bet Viešpats juos aprūpina, ir laukų lelijas, puikiai pasipuošusias – argi
tu, žmogau, kuom prastesnis už paukštį ir laukų leliją, kad Viešpats tave apleistų?..
Tu tik nepamiršk, kad toji laukų lelija, puikiai bežydėdama, ryt gali būti išrauta ir
įmesta į krosnį. Taigi ir pilni žmogaus aruodai neišgelbės jo nuo „išrovimo”.

Tiesą pasakius, net Rojaus sode Adomas ir Ieva nesėdėjo be darbo. Bet tas darbas
buvo toks lengvas ir džiaugsmingas – globoti, prižiūrėti gražųjį sodą. Džiaugtis pra-
žystančiu žiedu, palengvinti vaismedžio naštą, nuskinti vystantį lapelį, – augti ir žy-
dėti kartu su juo, kaip tos lauko lelijos, kaip paukščiai. Labai abejoju, ar Rojaus sodą
kamavo tokios negalios, su kuriomis kovoja šiuolaikiniai sodininkai – amarai ir žied-
graužiai, lapsukiai ir erkės, sterbliniai pjūkliukai ir kekerinis puvinys, vyšnių ko-
komikozė, rožių grybelis ir kt. Sodą pirmieji žmonės prižiūrėjo tarsi švelniu prisilie-
timu. To, manau, užteko. Sodo įrankių jiems neprireikė. Ir ko man labiausiai gaila
dabar, tai būtent to švelnaus prisilietimo. Žvilgsniu, atodūsiu, mintimi. Įkvepiančiais
gyvybę augalui. Šiuolaikinių sodininkų džiaugsmas tėra labai tolimas ir blankus šito
įkvėpimo atspindys.

Bet visgi koks šventas, koks galingas žolynų, gėlių, javų, sodų siūbavimas, ošimas
po Lietuvos dangumi!.. Mums patiems kartais neaišku, kas gi čia yra, kaip įvardinti
tą jausmą, apimantį, kai tiesiai į širdį siūbteli tirštos, sodrios, vos ne juodos žalumos
banga, kai pirštai instinktyviai atskiria notrelės lapą nuo dilgėlės, o atmintis su-
šnabžda, regis, seniai pamirštų augalų vardus. Turbūt tai ir būtų tos džiaugsmingos
Rojaus sodo globos prisiminimas, kuris glūdi mūsų atmintyje kartu su mūsų kalba,
tokia panašia į žolynų ir javų šnaresį giedrą ir tylią vasaros dieną.

Barbora Pelėdaitė

Vasara

Žaliuojančią šaką
Nusvėrė prinokusi saulė.
Ir upės nuseko,
Ir paukščiai pamiršo, kur šiaurė.

O žemė įkaitus
Kaip krosnies prieš duonkepį padas.
Trys mažos mergaitės
Žąsyčius į duburį vedas.

Tai plauksim, tai šauksim,
Kol pievoj vidudienis dindi.
Tai augsim, išaugsim
Per vasarą gražią po sprindį.

O girioje gailiai
Be garso linguoja ir dvelkia.
Ir vasaros meilė –
Praeinanti – širdį nusmelkia.

Jonas Strielkūnas

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Barbora Pelėdaitė. Rudens sėja

2-as psl. M. Gustainienė. Ar dažnai keičiame savo pavidalus?

3-as psl. Aušra Mickevičienė. Dosnioji širdis / Krašto žinios

4-as psl. ,,O rytais vis daugiau rugsėjo”…
5-as psl. Perpetua Dumšienė. Žvaigždėta gyvenimo juosta
6-as psl. R. Stankevičius. Ką aš galėčiau padaryti dėl Lietuvos?
7-as psl. Algis Vaškevičius. Jubiliejinė Gintaro Žilio paroda
8-as psl. Kultūros kronika

Kitame numeryje:

• Jolita Kavaliūnaitė. Žvaigždžių našlaitis

• G. Mikelaitis. Kunigiška Kardinolo tarnystė

• Lietuvos muziejų kelio renginiai

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

Žolinė Šimonyse. Petro Mendeikos nuotr.
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Freskos restauravimas
Garbaus amžiaus Borchos miestelio (Ispanija) gyventoja, turėdama, kaip pati teigia,

,,gerų ketinimų”, nusprendė savavališkai restauruoti XIX amžiaus ispanų freską –
Elios Garcia Martinezo kūrinį ,,Ecce homo”. Rezultatas toks, kad dabar į miestelį,

kurio seniau niekas nežinojo, traukia būriai turistų – pasižiūrėti į baisiausią restauraciją
pasaulyje. O internete pasipylė internautų parodijos – Mona Liza, E. Muncho ,,Šauksmas”,
netgi J. Camerono ,,Titaniko” scena, kurioje Di Caprio tapo Kate Winslet – visose šmėkšo
tas siaubingas (juokingas?) bičių sugelta apatine veido dalimi veidas.

Kaip čia neprisiminsi posakio, kad gerais norais pragaras grįstas. Kad pasaulis pilnas
žmonių, kurie, gerų norų vedami, nesusimąstydami atrestauruotų ir Semiramidės sodus, ir
Rodo kolosą, ir Artemidės šventyklą.

Man atrodo, kad šitas ,,restauracijos” jausmas nesvetimas ir lietuviams. Kai važiuoji
per Lietuvą ir matai gražiai sutvarkytas sodybas, džiaugiasi širdis. Dailūs gėlių darželiai,
apkirptos gyvatvorės, nudažytos tvorelės ir t. t. Bet kai išvysti dirbtiniam tvenkiny neskęs-
tančią cementinę gulbę ar natūralistinį gandrą nenatūraliai raudonom kojom, stypsantį
prie gražios tvorelės, nejučia nukrato šiurpas. Ką bekalbėti apie medines elnių, stirnų, brie-
džių skulptūras (briedžių – rečiau, jie visgi ne tokie grakštūs). Neteko pamatyti kūrinio, ku-
ris ne imituotų paukštį ar žvėrį, o perteiktų jo idėją. Taip yra gal dėl to, kad abstraktus mąs-
tymas lietuvams, kaip tautai, pakankamai svetimas.

Nejučia susimąstai, kai užeini į užeigą, pavadintą, tarkim, ,,Kunigaikščių mene” ir tau
pasiūlo meniu, kuriame pūpso cepelinai, kugelis, koldūnai – patiekalai, atėję iš žydų, vo-
kiečių ir Azijos virtuvės maždaug XX a. pradžioje, taigi tokie, kokių kunigaikščių laikais nė
nebuvo ( kovojantiems už lietuvių kalbos tyrumą vertėtų suklusti – kalbininkai kugelį iš ofi-
cialiosios vartosenos beveik išgujo, įgrūdę bulvių plokštainį). Įsivaizduoju kunigaikštį Rad-
vilą, sėdintį prieš cepeliną. Turbūt įsakytų išplakti virėją. Vien dėl neestetiškos cepelino iš-
vaizdos. Mat kunigaikščiai buvo pratę prie gero maisto ir išradingo jo pateikimo – rinktinių
žvėrienos, laukinių paukščių ir žuvies patiekalų, o Radvilų zrazai, pagaminti iš migdolų
pienu girdytų veršiukų, buvo žinomi visoje Europoje. Kas gi čia blogo, jei lietuviškos ,,Grafų
svetainės” ir ,,Kunigaikščių menės” pasivadintų taip, ką iš tiesų ir reprezentuoja – ,,Valstie-
čių namais” ar ,,Kaimo karčiama”. Juk ir aplinka tose užeigose dažniausiai valstietiška –
masyvūs mediniai suolai, stalai, sienos ratais apkabinėtos. Kur jau čia secesijos ar rokoko
stiliaus baldų rasi… neretam gal ir nejauku tarp jų būtų. Bet kadangi mes labai trokštame
pasirodyti kitokie, tai mums reikia tos ,,restauracijos” – subjauroti natūralų pavidalą taip,
kad jis taptų jei ne siaubingas, tai juokingas. Suplakti valstietį su didiku. Cepeliną su įdary-
ta jerube. Mėgėjiškumą su profesionalumu. Užtat kyla klausimas, ar toji moteriškė iš Bor-
chos miestelio kartais neturi lietuviškų šaknų? Juk mes taip mėgstame jų ieškoti…

Juokai juokais, bet ir valstybinės – politinės, švietimo, kultūros, visuomeninės, galbūt
iš dalies ir išeivijos – problemos susijusios su šita ,,restauracija”: noru atrodyti kitokiais.
Nežinau, ar geresniais, ar protingesniais, ar labiau vertinamais. Ir, be abejo, visada turin-
čiais gerų ketinimų. Ak, kad mes ne tų ketinimų, o paprasčiausiai sveikos nuovokos ir gero
humoro jausmo daugiau turėtume!.. Ir bent kiek daugiau pamąstytume abstrakčiai. Lietu-
viams seniai reikia suvokti, kad filosofija – ne tuščių postringavimų menas, o rimta akade-
minė disciplina, kad poezijai kaip disciplinai kur kas būdingesni ne palaidi sentimentai, o
griežta matematinė logika, kur formulė užrašoma ne skaičiais, o žodžiais, kad istorija skir-
ta ne tam, kad ja didžiuotumeisi, o pirmiausia – kad mąstytum, kad analizuotum. Kitaip
ateis diena, kai mokyklų literatūros programose vietoj F. Dostojevskio ir W. Goethes bus
įtrauktas P. Coelho ir Haris Poteris, o garsią Radvilų giminę prisiminsime tik dėl tragiškos
Barboros Radvilaitės meilės istorijos, nors ta istorija tokia galbūt nė nebuvo. Betgi lietu-
viai žavisi pseudodisciplinomis – ne veltui Šiaulių universitete atsirado chiromantijos kur-
sas. Ką čia bepridursi – reikia laukti ir akademinių būrimo iš kavos tirščių studijų. Betgi
nepamirškime, kad visos tos pseudodisciplinos – ne kas kita, kaip tokia štai nemokšiška se-
nos freskos restauracija, kai autentika aukojama iškreipto grožio vardan. Toks grožis pa-
saulio neišgelbės. O mūsų – tuo labiau.

Jonas Benamis

RUDENS DIENA

Kas dieną vis blyškesnės dienos,
Ir saulė merkiasi kasdien,
Kaip miego norinčios blakstienos,
Bet neužmiegančios vis vien.

Ir aš plaukiu per pliką lauką
Kaip dūmas lengvas ir lakus,
O tvenkiny, kur gulbės plauko,
Išlenkę dieviškus kaklus,

Sidabro saulė baigia tirpti
Blyškioj vidudienio migloj,
Ir vėjai gieda apie mirtį
Ir meilę žemėj negeroj.

Henrikas Radauskas

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Jonas Benamis. Freskos restauravimas

2-as psl. L. Peleckis-Kaktavičius. Kaltas, nes tapo menininku

3-as psl. Kultūros kronika

4-as psl. Algis Vaškevičius. Malonios Muziejų metų akimirkos
5-as psl. Jolita Kavaliūnaitė. Žvaigždžių našlaitis
6-as psl. G. Mikelaitis. Kunigiška Kardinolo tarnystė
7-as psl. Jūratė Vyliūtė. Izabelė
8-as psl. Krašto žinios

Kitame numeryje:

• T. Manno festivalio akimirkos

• Kristos Svalbonas vaško tapyba

• Lietuviški Krokuvos universiteto antspaudai

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

J. Šarapova-Stulgienė. Gulbė karaliaus pati, 2003. Medvilnė, šilkas,
metalas, audimas, siuvimas
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Pragmatiška
pasaulio pabaiga
Sunku suprasti, kodėl, bet pasaulio pabaigas nūdieniai pranašai linkę skelbti

periodiškai, kaip reklamą – paskutinioji, kiek pamenu, buvo 2000-aisiais.
Matyt, iš tiesų reikia ieškoti ne mistinių, o labai pragmatiškų šio reiškinio

priežasčių. Juk visada atsiras žmonių, kuriems susisuks galvos. Apimti panikos,
ištuštins banko sąskaitas, parduos namą. Visa tai kažkam atiteks. Ar tik ne prana-
šams.

Aistras pakaitina ir menininkai. Anava Larso von Triero „Melancholija”; pa-
žiūrėjus ją, dekadentiško grožio vaizdai jau net neleidžia abejoti, kad Žemę pražu-
dys priartėjusi paslaptinga planeta. Kad melancholija pražudė patį režisierių, ne-
labai kam ir rūpi. Nors tai ir akivaizdu.

Kitiems vaidenasi karai – vienokie ar kitokie, būtent jie pražudys pasaulį. Sa-
kytum, logiška, nes mokslinė pažanga ir techninis visuomenės tobulėjimas visuo-
met turi dvi puses: kuriančią ir griaunančią. Ir niekada nežinai, kuri paims viršų.
Antra vertus, progresas nepakeičia žmonių moralės: Dekalogas visada išlieka
kaip veikiantis įstatymas.

Betgi, kaip sako mūsų politikai, jau pradėję savo priešrinkiminį sezoną, žiūrė-
kime į viską realiai. Į dujų kainas, į nesibaigiančias Valdovų rūmų statybas, į ser-
gančius (ką ten sergančius – matyt, visiškai paliegusius) teisininkus, niekaip ne-
sugebančius ateiti į teismo posėdį, ir netgi – į pasaulio pabaigą. Būtų visai smagu
išgirsti, ką apie pasaulio pabaigą galvoja mūsų „tautos žiedas”. Žinoma, galima
nuspėti, kad daugeliui jų pasaulis baigiasi tada, kai baigiasi jų kadencija, tačiau
gal atsirastų ir originalesnių nuomonių?..

Pavyzdžiui, kad pasaulio pabaiga bus ne karinė, o ekonominė. Kai vartotojiš-
ka visuomenė neskatina kūrybiškumo, o tik vartotojiškumą, ji ugdo nemąstantį
žmogų – vartotoją. Nes toks daugiau perka, pasikliaudamas reklama ir jos skatina-
mais žemais instinktais. Tačiau pačios ekonomikos plėtrai ir augimui būtina kū-
rybinė mintis. Be jos ekonomika sustos, nes visuomenė, atbukinta plėšrios ir agre-
syvios reklamos, nebeužaugins kūrėjų, kurie yra ekonomikos variklis.

Taip galėtų samprotauti, pavyzdžiui, ekonominį išsilavinimą turįs politikas,
paneigdamas nuomonę, kad ekonomika yra specifinė sritis, neturinti nieko bend-
ra su kūrybiškumu. Arba ir filologas, netyčia užsimanęs pakliūti tarp „išrinktų-
jų” (vargšelis! Kabutės turėtų jam signalizuoti, kad kažkas su šia sąvoka negerai).

Galėtų samprotauti, bet nesamprotauja, tik garsiais riksmais politinių debatų
televizijoje metu atskleidžia savo aistringą politinę kultūrą – bežiūrint toptelėjo,
kad ponas tuoj paims bajaną ir išrėks pasaulio pabaigą, jeigu mes nebalsuosime už
jį ir jo partiją.

Bet kam gi tos aistros, kai reikia tokio paprasto dalyko – adekvataus realybės
suvokimo?

Ogi tam, kad adekvačiai realybės nesuvoktum. Nuovokūs žmonės – neparan-
kūs ir netgi pavojingi. Jie net į pasaulio pabaigą žiūri adekvačiai, o juk turėtų jiems,
kaip ir kitiems padoriems mokesčių mokėtojams, susimaišyti galvos ir atsirasti
priklausomybė nuo aistringų politinių sezonų naujienų: kas su kuo šoka, kas iš-
krito, ko žiūrovai pasigailėjo, o kas neįtiko komisijai.

Ir nepamirškime, kad viena iš tokių aistrų yra baimė. Kol ko nors bijosime, tol
ir būsime priklausomi nuo netikrų pranašų. O pasaulio pabaigos bijoti nereikia.
Juk ji nereiškia, kad pasaulio nebebus. Veikiausiai jis bus kitoks. Ir to kitonišku-
mo, ko gero, labiausiai ir bijoma.

Marija Pempytė

jonos atgailos eilėraštis VI
(arba monologas dekartui)

Ištrauka iš eilėraščio
buvimas remias ne protu
visa kyla iš už
šito pasaulio už proto ribos
ir pasikliauti mąstymu

reikštų apsiriboti
tapti visišku gyvuliu
visiška medžiaga nes

manau kad kai mąsto
žmogus yra pats galingiausias
iš visų gyvulių

bet ne daugiau
mąstymas nieko nereiškia
susitikus su angelu

tada viskas būna kaip tik
atvirkščiai nei gali pagalvot ir
net pačiam didžiausiam

bepročiui net pačioj giliausioj
jūroj tamsiausiam
žuvies pilve yra

suskaičiuotas kiekvienas
plaukas ant galvos (...)

Gintaras Bleizgys

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Marija Pempytė. Pragmatiška pasaulio pabaiga

2-as psl. Renata Šerelytė. Apdovanotas įstabia būtimi

3-as psl. Stasys Goštautas. Kristos Svalbonas enkaustika

4-as psl. A. Petraitytė. Baltoms varnoms tinka dargana
5-as psl. Lidija Šimkutė. Anapus mūsų vardų
6-as psl. Pokalbis su ses. Margarita Bareikaite
7-as psl. Jūratė Vyliūtė. Izabelė (II)
8-as psl. Kultūros kronika

Kitame numeryje:

• Lietuviški Krokuvos universiteto antspaudai

• Tarptautinis Druskininkų menų festivalis

• P. Visvydas. Kalbos pojūtį ugdanti lyrika

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

Jona išmetamas už borto. Šv. Petro ir Šv. Marcelino katakombos, Roma (IV a.?)
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KNYGOS MAGIJA
Kaži ar ko nors verti yra šūkavimai apie knygos mirtį. Ypač kai pa-

sižiūri, kas gi taip šūkauja – ogi visokie aktualijų nešiotojai, kurie
nieko neskaito ir, kaip pasakė vieno filmo herojus, neskiria Picasso

nuo automobilio avarijos. Kita tendencija – madinga neigti popierinę kny-
gą ir žavėtis elektronine. Pamirštant, jog akių gydytojai perspėja, kad nuo
besaikio sėdėjimo prie kompiuterio vaikai išdžiūsta kaip grybai ir dėl
akispūdžio problemų jau užtvindė okulistų kabinetus. O jeigu jie, be kom-
piuterinių žaidimų ir bendravimo socialiniuose tinkluose, dar ir knygas
kompiuteryje skaitys?.. Į ką tas vaikas taps panašus, juolab kad su per-
sisėdėjimu prie kompiuterių siejamos ir laikysenos (stuburo iškrypimo),
ir raumenų atrofijos, ir psichologinės problemos? Į kosmoso ateivį su di-
dele, nuo informacijos išpampusia galva ir į pieštukus panašiomis galū-
nėmis?..

Senovės graikai teigė, kad sveikame kūne – sveika siela. Filosofui ne-
svetima buvo kūno kultūra ir sportas, pakalbėjęs apie žemės ir visatos
sandaros elementus, jis galėjo ir kokį pusmaratonį nubėgti. Šiuolaikiniai
žmonės, kaip mėgstama sakyti, dabar pasiskirstė pagal specializacijas –
jeigu jau kokia knygų žiurkė, tai jau įknibusi į popierius nuo ryto iki va-
karo, o jeigu koks raumenų kalnas – tai tik kalnas, intelekto gyslą rastumei tik paviršiuje ir bene
per didinamąjį stiklą. Ar nevertėtų atsigręžti į praeitį? Žodis „atsigręžti” šiuo atveju gal ir nėra
tiksliausias – sakyčiau, nevertėtų pamiršti praeities, nes, kad ir paradoksaliai skamba, kuo gi-
liau į praeitį – tuo arčiau ateities.

Tai tinka, ir kalbant apie knygą. Knygos skaitymas – tylus buvimas su pačiu savimi, medi-
tacija, pagaliau – tikra sielos ramybė, klausantis sklaidomų knygos puslapių, kurių šlamėjimas
primena medžių ošimą, vėją, bangų ritmiką, dangaus kūnų sukimąsi. Elektroninė knyga šiuo at-
veju, jei prisiminsime Platoną, tik idėjos atspindys – taigi, tik knygos atspindys. Kol kas sunku
ką nors pasakyti apie meditatyvinę jos reikšmę – tai priklauso nuo skaitančiojo, ar jam reikia
informacijos, ar meditacijos. Apie estetinį poveikį, kai knygos sielą sukuria ne tik teksto, bet ir
iliustracijų autoriai, kai knygos magiją atskleidžia šriftas, popierius, dizainas, šiuo atžvilgiu kol
kas irgi nėra ką pasakyti, nes vargu ar elektroninę knygą galima vadinti meno kūriniu. Tačiau
estetinės funkcijos praradimas – didelis praradimas. Vargu ar informacijos gausa gali ją pakeis-
ti, nes subtili, kartais ir minimalistinė knygos estetika pati savaime yra svarbiausioji žinia,
svarbiausioji informacija, grynoji idėja, kurią mes esame linkę pakeisti iškreiptais atspindžiais.

Kaip ryškus elektroninių knygų privalumas pabrėžiamas jų kompaktiškumas – jos, sakoma,
užima daug mažiau vietos, negu griozdiškos knygų lentynos. Tačiau šis argumentas vėlgi kelia
šypseną – ar taip sakantysis yra žmogus, kurio namuose lentynos lūžta nuo knygų? Ar daug ras-
tume žmonių ir šiapus, ir anapus Atlanto, kurių namuose būtų toks kambarys, kaip biblioteka?
Bent jau turtingų Lietuvos žmonių namuose nieko netrikdo trys miegamieji, du valgomieji, ke-
lios svetainės, kambariai, išimtinai skirti batams, drabužiams, bet – knygoms?.. Neteko matyti.
O tie, kurie savo dviejų ar trijų kambarių butuką, netgi virtuvę, paverčia biblioteka, matyt, yra
kažkokios keistos išimtys šiandienės Lietuvos gyvenime. Juolab kad jie ir skaito tas knygas.
Turintys batų ir drabužių kambarius knygų neskaito, jie jas rašo.

Knyga yra nemirtinga ir kaip meno, ir kaip tikslingos informacijos kūrinys. Tai liudijo ir
rugsėjo 10–16 d. Vilniuje surengtas pirmasis Vilniaus knygų festivalis. Simptomiška, kad Vilnius
tapo knygų sostine – tai kur kas prasmingiau ir racionaliau, nei kurti dirbtinius „drąsios” šalies
įvaizdžius. Juolab kad niekas nepaaiškina, kas yra toji drąsa. Viena iš LNK sezono aistrų?.. O
štai festivalis sako – nebijokime skaityti, diskutuoti, ginčytis, priimti ir išklausyti net tai, kas
nepatinka, kas žeidžia. Knygos – ne tik informacijos teikėjos, tai draugai, kuriuos mylime, nes
jie jungia mus su didingiausiais dalykais, ir jeigu mes esame tokie akli, kad atsisakome to, tai
taip mums ir reikia. Būkime „drąsi šalis”, kurioje tamsu.

Laurynas Raudonėlis

LAPAS
Pažiūrėk,

tas žalias klevo lapas –
Kaip delnas –

lūžtančiom linijom išrašytas.
Toks pat vienintelis,

toks pat nepakartojamas.
Gyvas ir šiltas.
Paliesk,

taip pat pajusi pulsą... Ir šešėlių
žymę...

Ir nudundėjusių perkūnijų duslioką aidą...
Ir saulės pažadą... Ir vėtrų įdrėskimą...
Ir linksmo strazdo švilpiantį motyvą...

Lapas kaip delnas –
paženklintas likimo.

Kas čia? – Pražūtis?
Kas čia? – Nemirtingumas?

Pulsas virpa delne...
Aš kraujo gaidą imu.

Lūpose – mėlynų pelenų aitrumas.

Janina Degutytė

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Laurynas Raudonėlis. Knygos magija

2-as psl. A. V. Škiudaitė. Rainių žudynės ir 1941 m. sukilimas

3-as psl. Pranas Visvydas. Kalbos pojūtį ugdanti lyrika

4-as psl. A. Vaškevičius. Tarptautinis M. K. Čiurlionio menų festivalis
5-as psl. A. Žemaitytė. Savas dūmas/ L. Vasiliauskaitė. Kino šortai
6-as psl. V. Rutkauskienė. Lietuviški ženklai/ L. Almantaitė. Tiškevičiai
7-as psl. Jūratė Vyliūtė. Izabelė (III)
8-as psl. Kultūros kronika

Kitame numeryje:

• A. Vaškevičius apie Rumšiškių liaudies muziejų

• Naujų knygų apžvalga

• Benas Urbutis. Tipo ta prasme...

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

Gintaro Žilio nuotr.
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Tipo ta prasme...
„Draugo” vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė „įžemino” perdėtą lietu-

vaičių – šiapus ir anapus Atlanto – susižavėjimą „The New York
Times” dienraštyje paskelbtu Th.S. Turston straipsniu apie lietuvių
kalbą (straipsnio vertimas internetu turbūt apskriejo visą Žemės rutu-
lį ir nudžiugino kai kuriose jo vietose gyvenančią lietuviją), įrodyda-
ma, kad tai tik plepalai, nerimtas ir nevalyvas argumentų sudursty-
mas iš įvairių šaltinių. Vis dėlto greta skeptiškų vertinimų tekstas su-
kėlė ir džiaugsmo (gal ne visai pamatuoto) bangą – štai kokia ta mūsų
gimtoji kalba, ta žalioji bruknelė ant sniego, anot Mikalojaus Daukšos,
kurią turim sergėti lyg savo akį. Sergėti nuo visokių virusų-užkratų,
per šimtmečius ją aplipusių slavizmais, germanizmais ir kitais-iz-
mais...

Gimtoji mūsų kalba šiandien yra prikimšta visų aukščiau minėtų-
izmų ir dar anglosaksiškai vietinio dialekto, kuriuo patys anglai tik-
riausiai pasibaisėtų. O greta to viešpatauja žodžiai ir žodelyčiai, savo-
tiški niekiniai parazitai, kaip tipo, ta prasme, nepagavau kampo, ap-
šalau, vau (tikriausiai išreiškiant džiugią nuostabą) ir t. t. Kalbantieji
tų parazitėlių net nejaučia ir nesupranta, kai paklausi, – o ką tai reiš-
kia žodis tipo.

Bet jau visai šlykštu klausytis troleibusinės kalbos, ypač keliau-
jant, tarkim, Vilniaus Antakalnio žiedo link. Tarpusavy ja šnekučiuo-
jasi jauni, gražūs, augaloti mėlynakiai, šviesiaplaukiai – kaip iš pieno
plaukę vaikinai (rečiau merginos), kalbėdamiesi apie sportą, apie pa-
skaitas, pasimatymus ar pasilinksminimą kuriame nors naktiniame
klube. Tai trumpi žodelyčiai ar „smagūs” pasakymai, prasidedantys
raide „b” ir pasibaigiantys priesaga „matj”. Beveik kiekvieno sakinio
pabaigą palydi šitos „b” ir „matj”. Jaunuoliai nejaučia, kad jų liežuvis
savaime įpina į vingrų kalbos raštą tuos žodelius. Nutildyti, t. y. sugė-
dinti šitaip kalbančią „chebrą” baisu – dar apstumdys, aprėks „kelia-
aukščiais” arba, neduokdie, išlakdins per troleibuso langą...

Neseniai teko girdėti, kaip iš televizijos ekrano kalba broliai žur-
nalistai. Iš jų lūpų biro tokie „perlai”, kaip: ta prasme turi praeiti laiko,
kad tu susidėliotum pats save; gavo didelį piniginį įnašą į savo gyveni-
mą; jei būtų užsakymų stalas, turėtų jame dirbti labai daug žmonių ir t.
t. Šitaip ir panašiai kalba valdininkai, televizijos laidų vedėjai, teisi-
ninkai, buhalteriai... Bet jau visai katastrofiška tapo mūsų didžiųjų
miestų pastatų iškabų kalbos kultūra. Pavyzdžiui, eidamas Vilniaus
senamiesčiu, kur bepažvelgtum, pamatytum gražų, ant vienos rankos
pirštų suskaičiuojamą kavinės, parduotuvės ar kokios nors „mandros”
įstaigos pavadinimą. Visur tik angliški, prancūziški, rusiški (bet loty-
niškomis raidėmis) pavadinimai, nors tu verk. Tokios arkliakalbės jau
seniai neregėjo mūsų akys ir nesuvokė mūsų mąstymo padargai. Šita
užsieninė marmalynė jau braunasi ir į mažesnius miestus, nes kurgi
atsiliksi nuo mados.

Kalbininkai tik skėsčioja rankomis: jie bejėgiai prieš svetimžodžių
tvaną, ypač dabar, kai globalusis pasaulis tapo toks modernus ir taip
priartėjo prie mūsų. Galima guostis nebent mintimi: praeis, kaip ir vi-
sos mados praeina. Bet koks „kietas”, jokių pro šalį ūžiančių vėjų neiš-
verčiamas tas tipo ta prasme...

Benas Urbutis

* * *
Ir aš žinau, ką pasakyt norėjau:
šviesiųjų upių platumos, išnoks
ir tavo sodų vaisiai, pavadinęs
šeivamedį, alyvą, nendrę žodis
kaip baltas dievas tolyje plastėjo,
Jis buvo sidabrinis uogienojas,
šešėlis žemę gaubiančios dienos;
į tavo auksą, tavo mėnesieną,
į tavo lūpų prieblandą bevėję
Jis lenkė žalią ajerą, parodė
kriauklėtą dugną, šešėliuotą nieką,
žieduoto veido, balto marių sniego,
šarmotų lūpų pusračiai gilėjo,
užtvindyti bekraštės tolumos.

Sigitas Geda
Bilhana. Penkios mėlynos pynės (ištrauka)

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Benas Urbutis. Tipo ta prasme…

2-as psl. A. V. Škiudaitė. Rainių žudynės ir 1941 m. sukilimas (II)

3-as psl. L. Sendrauskienė. ,,Mamos skara muziejuj”/ Krašto žinios

4-as psl. A. Vaškevičius. Viename muziejuje – visa Lietuva
5-as psl. Judita Vaičiūnaitė. Eilėraščiai
6-as psl. Knygų apžvalga
7-as psl. R. Dragenytė. Tapatybės atspindžiai L. Šimkutės poezijoje
8-as psl. Kultūros kronika

Kitame numeryje:

• A. Žemaitytė. Kūrėjas mieste

• Kybartų istorija – knygoje

• Antano Kalanavičiaus poezija

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

Gintaro Žilio nuotr.
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Asmeninis politikų žavesys ir skurdas

Rinkimai jau visai ant nosies, o dalis Lietuvos piliečių, kaip teigia apklausas organizuo-
jančios agentūros, vis dar neapsisprendžia, už ką balsuoti. Tos pačios agentūros teigia,
kad dėl to kaltas žmonių nusivylimas politikais ir netesėtais jų pažadais, o ir politika

apskritai. Tiesą pasakius, toks teiginys kelia šypseną – kada gi pažadai pagerino konkre-
taus žmogaus gyvenimą, o politika buvo altruizmo buveinė. Todėl neapsisprendusiųjų bal-
suoti dalį būtų galima pavadinti inertiška mase, kurią išjudinti gali tik mokslui nežinomos
jėgos.

O juk pasitelkus sveiką nuovoką ir nors nedidelį analizės talentą, jau seniai buvo gali-
ma nuspręsti, už ką nebalsuoti. Tam pasitarnavo politinių debatų laidos per televiziją. Ir
keista, kai žmonės, ypač kultūrininkai, sako, kad tos laidos tik skatina mizantropiją. Juk
nebūtina, jas stebint, vadovautis emocijomis – o jeigu jau neapsieinate be emocijų, tai bent
humoro jausmą pasitelkite.

Argi ne paradoksalu ir savaip nejuokinga, kad kaip pagrindinis veiksnys visur iš-
keliama ekonomika? Juk ne ekonomika mus vienija – lietuviai dirba įvairioms ekonomi-
koms, ir Amerikos, ir Anglijos, ir Vokietijos. Vienija kultūrinė ir tautinė tapatybė. Tačiau
kultūra kaip viso pasaulio lietuvius vienijantis veiksnys partijų programose neminima.
Pavyzdžiui, Tvarkos ir teisingumo partijos programoje kultūrai apskritai neskirta nė žo-
džio. (Gal tai ir nenuostabu? Gal šiai partijai artimas buvusios „tvarkos ir teisingumo” im-
perijos šūkis: „Kai išgirstu žodį „kultūra”, išsitraukiu brauningą”?). Kitos partijos arba
maloningai remia kultūrą kaip našlaitę ir išlaikytinę, o ne tokią pat orią ir svarbią valsty-
bės veiklos sritį, kaip kitos, arba suvokia ją kaip švietimo tarnaitę. O tai jau loginė klaida,
nes kultūra yra objektas, o švietimas – tik funkcija, kuri turi išskleisti, išplėtoti objektą ir
jo reikšmes. Tai labai svarbi funkcija – didžiausios pagarbos vertas ir mokytojų darbas, ir,
pavyzdžiui, lituanistinės mokyklėlės JAV, ir švietėjiška „Draugo” veikla, tačiau visgi esmė
yra kultūra, kultūrinis identitetas, kuris mus visus, visame pasaulyje telkia.

Ir labai reikėtų pasvarstyti, ar verta balsuoti už politikus, kuriems šis veiksnys nesvar-
bus, kurie nori skaldyti tautą, o ne ją vienyti. Kurie eina į politiką, kad savo asmeninę prob-
lemą paverstų valstybine ir, nieko nenuvokdami apie valstybės valdymą, sako – et, ateisiu
ir išmoksiu. Betgi gal mokytis reikėjo anksčiau, nes dabar tokios pamokos valstybei ir jos
piliečiams gali nelinksmai baigtis. Antra vertus, politiniai debatai yra neišsemiama me-
džiaga ne tik patikrinti, kaip kandidatai pasiruošę politiniam darbui, tačiau ir jų vidinės
kultūros analizei, kuri, deja, nedžiugina. (Vienų debatų metu labai įsiminė ponas iš Kauno
savivaldybės, reikalavęs laikytis etiketo ir visiškai diskreditavęs jį savo elgesiu – panašu,
kad čia galioja dėsnis Quod licet Iovi, non licet bovi, arba, išvertus į lietuvių kalbą – ką taikai
kitiems, tau pačiam netinka). Dar – ar tikrai asmeniniu žavesiu spindi ponas, kuris teisia-
mas už mokesčių nemokėjimą ir apgaulingą buhalteriją? Ar tą asmeninį žavesį sudaro ne-
tašytas humoro jausmas ir akivaizdus cinizmas, siaubinga kalba, mimikos ir gestų neval-
dymas pokalbio metu ir kažkokia mistinė lovelaso aureolė? Pastarąją, panašu, sukūrė tele-
vizija, nes nelabai tikiu, kad oriai, save gerbiančiai moteriai toks tipažas galėtų padaryti įs-
pūdį. O jeigu reitingai tikrai nemeluoja ir šitas ponas tikrai veržiasi į aukštą vietą, tai man
labai gaila ir Lietuvos moterų, ir Lietuvos kultūros.

Jeigu dar apie kultūrą, tai ją labai gerai atskleidžia ir reklaminiai klipai. Partija, kuri
kultūrą nuo gilių sovietmečio laikų pateikia kaip valstybės išlaikytinę ir amžinai priklau-
sančią nuo valdžios malonės, savo klipe teigia – kas moka šokti ir dainuoti, tegu dainuoja,
o mes – dirbsime. Taigi, pone Virgilijau Noreika, ponai baleto artistai ir orkestro muzikan-
tai, tamstų veikla – ne darbas, tik juokas, žaidimėlis toks, būta čia darbo nuo pat vaikystės
po pusę dienos groti ir prakaituoti baleto salėje.

Tai dar vienas ryškus akstinas ne tik nebalsuoti už šią partiją, bet ir ja nepasitikėti.
Žinoma, piliečiai turi savo valią, teisę rinktis. Ir jie pasirinks. Tik kiekvienas turėtų su-

prasti – išrenki tą, kuriuo pasitiki. O pasitikima dėl konkrečių nuveiktų darbų, dar – dėl pa-
čios asmenybės, kurios žavesį sudaro ne kriminalizuotas lovelaso ar iš sraigtasparnio iš-
kritusio gelbėtojo įvaizdis, o asmeninės charakterio ir vidinės kultūros savybės, kurios ne-
fetišizuojamos.

Jonas Benamis

FESTIVALIS

Purpuriniai išsiskleidė metai –
Sidabrinių erdvių augalai.
Advokatai ir akrobatai
Skraidė ore kaip angelai.

Dingo kūno svoris ir tūris,
Gelmėje prabilo prasmė.
Daktarai utriusque juris
Deklamavo Saint Mallarmé.

Velnio galiai pavedę sielą
(Ji liepsnoj kaip gėlė išsiskleis),
Akrobatai skrido per vielą,
Žongliruodami rutuliais.

Purpuriniai baigiasi metai,
Akmenėja diena švelni.
Advokatai ir akrobatai
Per pasaulį eina liūdni.

Henrikas Radauskas

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Jonas Benamis. Asmeninis politikų žavesys ir skurdas

2-as psl. Algis Mickūnas. Kryžkelėje

4-as psl. Aldona Žemaitytė. Kūrėjas mieste

5-as psl. A. Vaškevičius. Kybartų miestelio istorija – knygoje

6-as psl. Gintaras Bleizgys. Eilėraščiai

7-as psl. A. V. Škiudaitė. Rainių žudynės ir 1941 m. sukilimas (III)

8-as psl. Kultūros kronika

Kitame numeryje:

•T. Kantoras: didžiojo meistro palikimas

• S. Goštautas. Užrašai iš Harvardo

• Pranui Visvydui – 90

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

Alfonsas Būdvytis. Vyras, 2. 1983
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Praėjusiame „Kultūros” numeryje buvo minėta partija, kuri savo
reklaminiame klipe teigia: kas moka šokti ir dainuoti, tegu šoka ir
dainuoja, o mes – dirbsime. Žinoma, galima tik nusijuokti iš tokio

politikų susireikšminimo, bet kad juokas nebeima. Kodėl? Todėl, kad ši-
tas iš pažiūros nekaltas sakinys labai aiškiai išreiškia partijos vertybių
sistemą, kurioje kultūrai ir kultūrininkams skirtas tam tikrų paslaugų
teikėjo vaidmuo. Na, juk dar prieš kelis dešimtmečius buvo gyva sampra-
ta, kad kultūra – laisvalaikio praleidimo forma, kuri darbininkui ir kolū-
kiečiui reikalinga tam, kad jis našiau dirbtų. Ir, žinoma, kad teisingai
galvotų, taigi kultūra dar turėjo atitikti ir oficialią ideologinę kryptį.

Kadangi minėtoji partija yra šio praeities paveldo perėmėja ir, kaip
matyti iš pateikto pavyzdžio, tradicijos tęsėja, stebėtis nėra ko. Bet gal
reiktų?.. Gal reiktų pasakyti taip, kaip pasakė Marijonas Mikutavičius,
sužinojęs, kad socdemai savo rinkiminei kampanijai be autoriaus leidi-
mo panaudojo populiarią jo dainą „Aš myliu Lietuvą” ?.. Tai liudija ne
tik absoliučią nepagarbą autoriui, bet ir autorinių teisių nepaisymą – už-
tat ar verta pasitikėti šia partija, kuri, aišku, žada ir teisines reformas, ir apskritai daugiau teisybės Lietu-
voje. O kurgi čia teisybė ir teisė autoriaus atžvilgiu?.. Ak, tiesa, tie, kurie šoka ir dainuoja, jie gi – nedirba,
dirba taigi tik jie, politikai. Taip ir norisi pasiūlyti draugams politikams patiems susikurti sau dainą – ir me-
lodiją, ir žodžius, juk tai lengviau nei nusišvilpt, tai ne darbas.

Juokas neima, ir kai beklausydamas politinių debatų, staiga supranti, kad kultūra politikams yra tokia
marginalinė, paraštinė sritis, kad jos net paminėti neverta. Jeigu kas ir pamini, tai toks įspūdis, lyg būtų pa-
daręs netaktą. Niekas neatsiliepia ir tuo labiau – nepratęsia kalbos šia keista tema. Tarsi kultūra būtų vir-
tusi kažkokiu gražaus elgesio prie stalo taisyklių rinkiniu, kurį visi yra išmokę, ir diskusijos šia tema yra
baigtos visiems laikams. Kol kas – o rinkiminės kampanijos eina į pabaigą – nė vienoje televizijos laidoje ne-
girdėjau platesnės diskusijos šia tema. Pavyzdžiui, spalio 7 d. Lietuvos ryto televizijos debatų tema – Sveika-
tos apsauga ir švietimas. Glumina tai, kad šias sritis sunku susieti bendru ryšiu, ir tai liudija, kad ryšys tu-
rėjo būti kitas. Gal ne sveikatos apsauga, o kultūra?

Bet, kita vertus, ar nesuglums, ar neliks ant ledo mūsų brangieji politikai, jeigu pastatysi juos akis į akį
su tokia tema – kultūra? Kas beliks iš jų populizmo, kuris toks parankus, kalbant apie ekonomiką, socialinę
apsaugą, švietimą? Juk kalbant apie kultūrą, neišvengiamai atsiskleidžia ir pačių politikų kultūrinis vidus.
O jis, jeigu ne apgailėtinas, tai pakankamai skurdus. Matyt, todėl tokia politinių debatų tema kaip kultūra ir
nėra reikalinga. Antra vertus, viešojoje erdvėje jau senokai sklando ekonominės kultūros vertės, kultūros
sukuriamo bendrojo vidaus produkto paskaičiavimo idėja, kultūros kaip ekonomikos subjekto, kultūros fi-
nansavimo klausimai, – deja, šioje srityje mūsų politikai nieko nenutuokia arba nenori nutuokti. Pastarasis
variantas, ko gero, jiems priimtinesnis. Juk kultūra – visai nepopulistiška sritis, jeigu yra kandidatų, rė-
kiančių, kad jiems atėjus į valdžią, nė viena mokykla nebebus uždaryta (nors joje tebus keli mokiniai ir vals-
tybei tokia mokykla atsieis daug bereikalingų lėšų), ką sužavės pasiūlymas aprūpinti bibliotekų, ypač mažų,
lentynas, tarkim, gera vaikiška literatūra?.. Juk ir mūsų politikams, ir žiniasklaidai, ir neretam verslo ats-
tovui, ko gero, labiausiai rūpi užauginti ne mąstančius, analizuojančius žmones, o vartotojus, kuriais būtų
galima manipuliuoti, kurie, užuot perskaitę knygą ar pamatę spektaklį, eitų jo boikotuoti, nes jis neatitinka
kažkieno pažiūrų.

Ne, kultūra kaip mąstymo ir tolerancijos erdvė, kaip intelektualinės įtampos laukas nei mūsų politi-
kams, nei vartotojams nėra reikalinga. Užtenka, kad kažkas šoka ir dainuoja, kad tai atitinka oficialią ideo-
loginę kryptį. Ir, žinoma, neužgauna vartotojo jausmų. Tik ar nerėžia ausies šių dviejų žodžių sandūra –
vartotojas ir jausmai?.. Ar nebus čia kažkas panašaus, kaip bandant sujungti sąvokas sveikatos apsauga ir
švietimas?...

Renata Šerelytė

* * *
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

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Renata Šerelytė. Kultūra eina į paraštes

2-as psl. V. Paplauskienė. „...tebetausoju meilę...literatūrai”

4-as psl. S.Goštautas. Užrašai iš Harvardo / Krašto žinios

5-as psl. G. Morkūnas. Puodukas kefyro ant palangės

6-as psl. A. Girdzijauskaitė. Dar kartą apie T. Kantorą

7-as psl. A. V. Škiudaitė. Rainių žudynės ir 1941 m. sukilimas (IV)

8-as psl. Kultūros kronika

Kitame numeryje:

• V. Volertas apie S. Peleckienės noveletes

• Pal. J. Matulaičio ir P. Būčio draugystė

• Pažintis su „Iliustruotuoju mokslu”

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

Aldonos Ruseckaitės nuotrauka

KULTŪRA EINA
Į PARAŠTES
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Beveik visi kandidatai į Seimą debatuose ir programose kalbėjo ne
apie tai, kas mus sutelkia ir vienija, bet apie tai, kas skiria. Kalbėjo
apie materialius dalykus, ekonomiką, kuriai pakilus iš duobės lemta

padaryti tautą laiminga. Tačiau mes juk žinome, kad ne ekonomika padaro
mus laimingais ir suvienija tautą – mes dirbame įvairių šalių ekonomi-
koms. Ir net ne religija – nes daug yra krikščioniškų tautų, o ir Lietuvoje
gyvena skirtingų religijų ir net netikinčių žmonių, jau nekalbant apie ki-
tas šalis, kuriose gyvena mūsų tautiečiai. Jie kalbėjo, tikėdami, kad turtin-
gas žmogus – laimingas. Žadėjo, kad daugiau uždirbsim ir mes čia, Lietu-
voje, kad daugiau uždirbdami būsim laimingesni, o tai sužinoję mūsų tau-
tiečiai iš svečių šalių puls atgal.

Tačiau mes žinome, kad visada buvo ir bus šalių (šiuo metu Europoje
tokių – dauguma), kurių gyventojai daugiau uždirba, turtingesni, tai, anot
jų, ir laimingesni. Kitaip tariant, prikišamai mums siūlė emigruoti. Nes
nežinia kada ir tik tuomet, kai jie ir jei jie bus valdžioje, mes čia, Lietuvoje,
galime tikėtis nors dalinės laimės. Matyt, ne veltui baigiamojoje LTV deba-
tų laidoje visų jų buvo paklausta – kada jie žada sukurti komunizmą, mat
komunizmas – išskirtinė materijos laimė ir triumfas. Jie nusijuokė, o mes
– susimąstėme. Kokias vertybes jie propaguoja?

Tačiau bene labiausiai nustebino TV žurnalistai ir vertintojai visuose
televizijos kanaluose, laikantys save mūsų nuomonės reiškėjais. Daugy-
bėje laidų kalbėdami beveik vien apie ekonomiką, net nepaklausė apie kul-
tūrą, jos ekonomiką ir plėtrą, tarsi ji būtų visai nereikšminga ir mums ne-
rūpinti visuomenės gyvenimo dalis, nieko nelemianti nei ekonomikai, nei
žmonių gyvenimui, nekurianti jokių darbo vietų gamintojams, jau nekal-
bant apie vieną esminių jos paskirčių – telkti ir ugdyti tautinę tapatybę,
bendrumo jausmą, ugdyti kūrybiškumą ir neleisti prarasti nei vieno tau-
tiečio, kur jis begyventų.

Tai liudija, kad žurnalistai ir komentatoriai reiškia ne mūsų, o politi-
kų mintis ir yra jų pasaulėjautos ir pasaulėžiūros įkaitai. Politikų kalbose aiškiai matyti, kad jie kultūrą
suvokia tik kaip pramogą, žmonių laisvalaikio praleidimui skirtą dalyką, o geriausiu atveju tik kaip švie-
timo tarnaitę. Ir visai nesupranta jos ekonominės ir vienijančios prasmės bei reikšmės. Net kalbėdami
apie emigraciją, visiškai ignoravo kultūrinius saitus, mus telkiančius ir neleidžiančius prarasti tapatybės
ir bendrumo su gimtąja žeme ir savo tauta.

Kad dažnas politikas yra praradęs tapatybės su tauta ir kultūros jausmą, liudija ne tik nekultūringas
jų elgesys rinkiminių debatų laidų metu, populistinis šnekėjimas, bet ir jų partijų programos, kuriose daž-
niausiai nėra nė žodžio apie kultūros plėtrą, jos įtaką išlaikant ir puoselėjant mūsų tapatybę. Tai liudija ir
faktas, kad jie net nemato reikalo kalbėti apie gyvybinę kultūros svarbą emigracijoje, jos įtaką išsaugant
lietuvybę ir būtinybę šį procesą visokeriopai – taigi ir finansiškai – remti. Jie tik kalba, jog norėtų, kad
emigravę žmonės sugrįžtų, tačiau iš esmės jie to visai nenori, gal bijodami konkurencijos, nes nieko neda-
ro, kad tie žmonės neprarastų ryšio su gimtąja žeme. Ar jie susimąsto, kad kada nors sukūrus gerovę Lie-
tuvoje bus kam į ją sugrįžti? Nemanau, nes nei jų kalbose, nei programose to nėra. Jie tik nuoširdžiai bijo,
kad jaunimas nepabėgtų iš Lietuvos, ir tai nesigėdindami sako, nes nebus kam mokėti jiems didelių pen-
sijų.

Nė vienas iš jų net neprabilo, kaip svarbu yra remti lietuvišką spaudą, mokyklas ir bendrus kultūri-
nius procesus svetur, stiprinančius šį ryšį. Neprabilo, nes, manau, patys yra praradę tapatybės su tauta ir
su savo žeme ryšį, nors ir gyvena Lietuvoje.

Nesakau, kad visi jie tokie. Taip ir negali būti. Todėl ir tikiu, kad tik mes, tie, kurie tikime vienijan-
čiomis kultūrinėmis tautos galiomis ir etnine gyvastimi, galime priversti juos susimąstyti, suvokti ir ginti
ne savo ar savo partijos, o tautos valią atspindinčius gyvybinius tautos kultūrinius – etninius interesus,
nesvarbu, kas bebūtų išrinkti. Nors tai pasiekti bus labai nelengva. Ir išsirinkome – kitatautį, kad patik-
rintume savo tapatybę ne tik svetur, bet ir čia, Lietuvoje. Ir sužinotume, ar ji vis dar mus telkia ir vienija.

Petras Mendeika

* * *

O kas gi tu esi, Tėvyne,
jei ne mes,

jei ne mūs rankos, jei ne mūsų širdys?
Visas viliojančiai

nežinomas žemes
mums reiks atrast,

apšviesti
ir sušildyt.

O kas gi esam mes, Tėvyne,
jei ne tu, –

ar mes ne tavo amžių
sekundės ir minutės,

ar mes ne upė,
glamonėjama krantų,

kurios kiekvienas lašas –
tavo mintys?

Justinas Marcinkevičius
Ištrauka iš „Būti ugnimi”

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Petras Mendeika. Jie ir mes

2-as psl. O. Mikailaitė. Pal. J. Matulaičio ir Pr. Būčio draugystė

3-as psl. Aidas Marčėnas. Ištrupėjusios r dvės

4-as psl. V. Volertas. S. Peleckienės ,,Liūdesio krikštas”
5-as psl. A. Žemaitytė. Kūrėjas mieste (II)
6-as psl. K. A. Trimakas. Išgananti Dievo sūnaus veido įtaka
7-as psl. A. V. Škiudaitė. Rainių žudynės ir 1941 m. sukilimas (V)
8-as psl. Kultūros kronika

Kitame numeryje:

• Tytuvėnų ansamblio žaizdos

• Antanas A. Jonynas. ,,Kambarys”

• LDK didikų giminės

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

Vytautas V. Stanionis. Po atlaidų. Pivašiūnai, 1999

Jie ir mes
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Neseniai „Kultūroje” buvo
spausdintas straipsnis
apie garbingą kardinolo

J. A. Bačkio tarnystės sukaktį ir
šia proga išleistą knygą, kurioje
gvildenamos įvairios teologinės
problemos. Būtent iš jos man
įsiminė sąvoka „prietariniai
katalikai” – taip apibūdinama
nemaža dalis Lietuvos gyventojų.
Kai imi galvoti, ką gi tai reiškia,
pasidaro iš tiesų įdomu. Kad to-
kio žmogaus apibūdinimas susi-
jęs su prietarais, turbūt ir taip
aišku. Bet kas gi šiuo atveju yra
prietarai?

Daugelis tebebijo juodos ka-
tės, perbėgančios kelią. Arba sap-
no, kuriame iškrenta dantis (sa-
koma, kad tai lemia pažįstamo
žmogaus mirtį, nors greičiausiai
pats dantis primena, kad sapnuo-
tojui laikas pas dantistą). Jeigu
ką nors pamiršti ir tenka grįžti
atgal, vos išėjus pro duris – irgi
blogas ženklas. Bet gal ne jūsų
likimui, o atminčiai: jeigu nusil-
po, reikia stiprinti.

Bet tai vieni juokai, palyginus, tarkim, su
rinkimų rezultatais ir jų eiga – nori nenori,
imi ir patiki, kad čia įsivėlę kažkokie
prietarai. Susiję, beje, su tikėjimu. Kad kažkas
padidins algą, sumažins kainas, staiga įves
teisingumą visiems. Nesistebėčiau, jeigu tokie
balsuotojai tiki užkalbėtu vandeniu, lai-
mingais amuletais ir vietinės raganos atlie-
kamais ritualais. Nemaža dalis tokių vei-
kiausiai stropiai lanko bažnyčią – irgi kaip
rituališkumo buveinę. Ir nors žmonių apdarai,
gyvenimo lygis, papročiai gerokai pasikeitę,
daugelis jau ir skaityti moka, bet nuo kokio
XVI amžiaus prastuomenės savo dvasine
struktūra mes mažai kuo skiriamės. Eusta-
chijus Valavičius, vienas iš LDK didikų, savo
potvarkyje liepia iš savo žemių vyti visus bur-
tininkaujančius ir žyniaujančius, nelankan-
čius bažnyčios ir neklausančius Dievo žodžio.
O Dievo žodis, beje, skelbia, kad visi raganiai
ir burtininkai degs ugnies ežere.

Žinoma, tatai irgi yra vieni juokai, pal-
yginus su televizijų reitingais, kur laidos su

būrėjomis, tarologėmis ir pa-
rapsichologais beigi ekstrasen-
sais sutraukia būrius žiūrovų.
(Kitaip tų laidų komercinės tele-
vizijos nekurtų – neapsimokė-
tų). Ir jeigu koks stalius Darius,
normalus, dar jaunas vyras su
odiniu švarku ekrane prisipažįs-
ta, kad tik po vietinės būrėjos se-
anso, jos padovanoto amuleto
beigi patarimo ryžosi nutraukti
slegiančius santykius su drauge,
darosi visai neaišku, kas gi su-
kliudė tą padaryti jam pačiam.

Kiek tokių prietarinių kata-
likų mes turime? Ką jie jaučia,
ką jie mąsto, gyvendami šalyje,
kurioje mėgstama bauginti viso-
kiais lemtingais ženklais? Ar
jiems brangi jų dvasios laisvė, jų
minties savarankiškumas? Ar
jie moka mąstyti savarankiškai,
neįtakojami ko nors?..

Vienas protingas žmogus
atsidusęs pasakė – kritinis mąs-
tymas yra žmogaus bėda. Nes
panašu, kad mūsų šalyje jis
nelabai reikalingas. Nes yra ne-

patogus ir nepriklauso jokiai ideologijai.
Kritinis mąstymas yra bene geriausias
įrankis laisvei stiprinti, nes kol nesuvoki lais-
vės kaip ribos, kaip tūrio, jei manai, kad ji –
tik galimybė daryti ką nori, tikrai nesi
laisvas. Tai sunki našta. Kur kas lengviau
žingsniuoti lengvomis prietaro kojomis.

Artėja Vėlinės, senoji baltų diena, kai
ypatingai įsiklausome į lapkričio vėjo gūsius,
kažką mums sakančius apie anapusinio pa-
saulio tvarką. Bus ne tik truputį liūdna, bet ir
baisoka, nes mes jos nežinome, neišmanome.
Ir nereikia dėtis, kad išmanome. Mūsų neži-
nojimas gali būti protingesnis už žinojimą.
Mes nieko neturime šioje žemėje, net mūsų
kūnai mums nepriklauso – esame elgetos
prieš Viešpatį. Todėl ar verta kažko bijoti?
Juodos katės nužiūrėjimo?.. Mums reikia
tikėjimo, grįsto ne prietaru, o drąsa. Drąsa
būti laisvu.

Laurynas Raudonėlis

RŪKO RAGANA
Pelkių raganos plaukai
žalsvai pilkšvi nugara
pilkšvai dėmėta tarytum
akmuo gyslos baltos ir
balsas pilkšvas ir balsvas
balų raganos ganos gyvena blyškioj
neryškioj prieblandoj pamiškėj
rankos kerpėtos karpom
nusėtos: balų raganos

veidas bespalvis bet drumstas
balų raganos kojos plaušėtos
plaukai švelnūs delnai
šiurkštūs šiugždantys oda
žalsva ir pilkšva net
mėlyna balsvas balsas
kimus bet viliojantis
viskas yra iš balų raganos
prisilietimo ir aš ir tu (...)

Antanas A. Jonynas

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Laurynas Raudonėlis. Prietaringas tikėjimas

2-as psl. O. Mikailaitė. J. Matulaičio ir P. Būčio draugystė (II)

3-as psl. Antanas A. Jonynas. Kambarys

4-as psl. A. Vaškevičius. Tytuvėnų ansamblis po gaisro

5-as psl Knygų apžvalga / A. Ruseckaitė. Poetas

6-as psl. R. Šerelytė. Garsiosios LDK giminės

7-as psl. A. V. Škiudaitė. Rainių žudynės ir 1941 m. sukilimas (VI)

8-as psl. Kultūros kronika

Kitame numeryje:

• Ar prasmė yra menininko priešas?

•Maironio eilės didžiajame ,,Lietuvių kalbos žodyne”

• Naujas ,,Lituanus” numeris

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys
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Vėlinių dieną svarbiausia ne prisipirkti tin-
kamos spalvos chrizantemų ir žvakių, o dar ir
palankia kaina – „Maximoje” anava taikoma

net 35 procentų nuolaida, tik palaistyti reikia, namo
parnešus, nes dar diena, ir už 75 procentų nuolaidą
jų niekas nebepirks. Ir galbūt netgi ne Mišias užsa-
kyti, kad vėlėms ant suolelio būtų lengviau sėdėti
šaltuose debesynuose. Visa tai tėra indulgencijos,
mūsų duoklė tam pasauliui, kurio tvarkos nežinome
ir neišmanome, užtat galvojame, kad gal mūsiškiai
papročiai jam tiks. Tai veikiausiai pritaikoma ir spa-
lio pabaigos šventei – Halloweenui, kai mirtį bando-
ma prisijaukinti ar gal net iš jos pasijuokti. Bet, tie-
są pasakius, kaip gali prisijaukinti tai, kas atima iš
tavęs pasaulį ir kaip pirštinę į kitą pusę išverčia tavo
būtį.

Užtat man atrodo, kad šiomis dienomis, kai taip
šniokščia vėjas ir medžiai skamba kaip Eolo arfos, ir
šoka nukritę lapai kaip Vėlinių šokėjai, ir mums rei-
kia būti tais vėjo nešamais lapais. Kad nesusireikš-
mintume, neįsivaizduotume besą pasaulio ir savo gy-
venimo viešpačiai, nepajudinami kaip stulpai. Elge-
tos mes esame, elgetos, neišskiriant nė turtingiausių Žemės milijonierių – ku-
riam gi iš jų duotas amžinas gyvenimas? Gyvenimas be mirties? Toli gražu ne
kiekvienas gali pavadinti mirtį seserimi – šv. Pranciškus Asyžietis, taip pa-
sakęs, žinojo, kad jam nepriklauso nei turtas, nei sveikata, nei jo gyvenimas.

Galbūt tai ir nori pasakyti mums Vėlinių vėjas, plaikstydamas žvakių
liepsneles – daug kam gražu, kai jos lyginamos su sielomis, su mirusiųjų dva-
siomis, bet iš tiesų tai tėra paprastos liepsnelės, įžiebtos degtuko, ir tiek, bet
juk ne mažiau gražus ir šitas paprastumas. Liepsnelės plevena ne tam, kad
mes žavėtumėmės metaforomis ar patikėtume ezoterika, o veikiau kad pama-
tytume šalia esantį savo artimąjį – tai meilė yra toji trapi liepsnelė, tai ji, vir-
pėdama, gesdama ir vėl įsiplieksdama, liudija tą paprastą prasmę, dėl kurios
visi esame šioje žemėje – mylėti savo artimą.

Dabar neretai šaukiama apie vienintelę tiesą ir teisingumą, cituojamas
Dekalogas ir užimama teisuolio padėtis. Betgi pažiūrėkime, kokie yra tos tie-
sos palydovai. Argi tai tiesa, jeigu ją lydi neapykanta savo artimui, panieka ir
pyktis? Argi artimiausia tiesos palydovė nėra meilė?.. Argi meilės tikslas nėra
taika ir pagarba?..

Ir jeigu kam pasirodys, kad šaltas ir baugus tas Vėlinių vėjas, kad kiaurai
košia per kaulus, nuo jo šerpetoja oda ir grumba rankos, o kojos pavirsta ledu,
tegu neapsirinka – išmintingas jisai, nes leidžia pajusti, kokia maloni ugnies
šiluma, kokia kvapni karšta žolelių arbata, kaip rūpestingai apgaubia jums
pečius šiltu pledu mylimas jūsų žmogus.

Ir neapsirikite, žiūrėdami į mirgančius kapinių žiburėlius vėlyvą vakarą
– ne mirusiųjų dvasios ten blaškosi, liūdnos, o gal piktos, prietaringiems žmo-
nėms keliančios daug šiurpo, tai ugnelėmis mirga mūsų atmintis – taip mes
prisimename savo mylimus žmones, kuriuos mylėsime visada, net jiems iš-
ėjus. Juk meilė ne tik kad netrokšta atpildo, nekerštauja, neprisimena pikto,
bet ir niekada nesibaigia...

Eleonora Šiaurytė

RIMTIS

Ir vėjas už lapo kritimą lengvesnis,
ir slėniai pilni rudens peleninės šviesos.
Ir nematydamas nieko, tarsi ant dvasios,
suloja šuva kažin kur debesuos.

Tokia nebūtis – žolė nesupūva pernykštė,
nutilusios mintys – padegėlių baimė giliai.
O Dieve, neleisk be žinios čia išnykti,
kaip vis tie patys išnyksta kuokeliai gėlėj.

Štai gena senutė romius galvijus – kaip iš
psalmės, –

nejaus, kad numirs – toliau po mirties sau ganys.
Ir gerinas žmogui, laižydama delnus, –
į giminę vieną išnykusius renka ugnis?

O ten jau numiręs, bet dar tebestovi
įpratęs būt gyvu žmogus prie namų.
– Ten medžiuose degdamos protėvių dvasios

vaitoja,
ten lengva liūdėti nežinomų ir tolimų.

Marcelijus Martinaitis

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Eleonora Šiaurytė. Liepsnelė Vėlinių vėjyje

2-as psl. O. Mikailaitė. Pal. J. Matulaičio ir P. Būčio draugystė

3-as psl. K. A. Trimakas. Ar prasmė yra menininko priešas?

4-as psl. D. Kajokas. Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys
5-as psl A. Vaškevičius. Džiazas iš New Yorko/ V. Baltrušaičiui – 100
6-as psl. G. Jankus. Lietuviškas Faustas

7-as psl. A. V. Škiudaitė. Rainių žudynės ir 1941 m. sukilimas (VlI)
8-as psl. Kultūros kronika/ 2012 m. rudens „Lituanus”
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Spalio 21 paminėtos 150–osios Maironio gimimo metinės, minėtos jos
ir lapkričio 2–ąją, nes pagal naująjį kalendorių būtent tada švenčia-
mas tikrasis Maironio gimtadienis (nors, kaip žinoma, šios naujos

datos Maironis nepripažino – kaip gali būti gimęs lapkričio 2– ąją, jei esi
gimęs spalio 21 – ąją). Iškilmingas minėjimas Kaune, skirtas Maironiui,
numatomas ir lapkričio 16 d. O kiek dar būta visokių renginių, Maironio
poezijos skaitymų, pranešimų ir konferencijų – ir šiapus, ir anapus At-
lanto. Regis, Maironio visur pilna. Netgi ankšta nuo Maironio.

Ir vis dėlto man aktualiai skamba Vilniaus dailės akademijos studentų
ir Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos mokinių klausimas „O kur
Maironis?” Jie bando į tai atsakyti savo piešiniais, fotografijomis, pasitelk-
dami meninės raiškos galimybes. Kur gi tas Maironis šiandien?... Ant dvi-
dešimties litų banknoto, vadovėlio puslapyje, eilėraščio posme, o gal – vir-
tualioj realybėj?.. Į šį klausimą savaip atsako LRT televizijos užsklandėlės,
kuriose Maironį (nedaug, po stulpelį) deklamuoja įvairiausių profesijų ir
socialinių sluoksnių žmonės: troleibuso vairuotojai, virėjos, gydytojai,
moksleiviai, ugniagesiai ir pan. Galbūt pražiūrėjau, bet nemačiau nė vieno
valdininko ar politiko. Būtų buvę tiesiog nerealu, jeigu kuris iš jų būtų pa-
deklamavęs, tarkim, „Skausmo skundą”. Arba eilėraštį ,,Kai kam”. „O
siurbėlės, niekšai, bastūnų gauja! Diplomuotų valizų vežikai!” – yra ir toks
Maironis, sakyčiau, nelabai malonus tiems, kas Tėvynę myli daugiau
žodžiais, o ne darbais. Ir šitas Maironis šiandien yra skaudžiai gyvas, nes
paralelės tarp tarpukario ir šiandieninės Lietuvos valdininkijos, žiūrėk,
ima ir susikerta, ir vis toje pačioje plotmėje – bejėgiškas idėjų stygius,
paviršutiniškas galios ir įtakos suvokimas ir tas pats buržuazinis materializmas, kurį
demaskuodamas, kaip sakė mano laikų literatūros mokytoja, Maironis bent jau šiek tiek
nuveikė darbo liaudies labui ir tarybinei lietuvių literatūros istorijai.

Nei tarybiniais laikais, nei dabar ideologinės ramybės nedrumstė tokie eilėraščiai,
kaip „Lietuva brangi” ar „Kur teka Šešupė”. Tarybinė valdžia, palaikydama romantinį
istorijos supratimą, tokį požiūrį į Lietuvą kaip į suvenyrinę šalį („lašelį gintaro” su rūtų
darželiais) netgi skatino. Sakyčiau, toks požiūris ir dabar gajus. O kaipgi tie skaudieji,
rūstieji Maironio eilėraščiai, kur jis skundžiasi likęs „parblokštas ir vienas?” Kur Tėvynė
palikta ir pamiršta? Kur tik „partijų partijoms dirva plati”?.. Netinka šitie eilėraščiai nei
iškilmingiems minėjimams, nei Lietuvos įvaizdžio kūrimui – o galbūt kaip tik jų konteksto
suvokimas ir liudytų tikrąją Lietuvos (šiuo atveju – valdžios, valdininkijos) drąsą. Deja...
Anava Valentinas Sventickas „Literatūroje ir mene” ( 2012 m. lapkričio 2 d. nr.) rašo apie
reklaminį stendą netoli Centrinio pašto, kuriame buvo atsiradęs Maironio eilėraštis
„Senelio skundas”. Ilgas eilėraštis, kuriame klasikas „pavaro apie turtuolius, emigrantus,
ištvirkimą, bedievių dūkimą, iškirstas girias ir kitas, kaip tektų dabar sakyti, aktualijas.
Tiek ten tos poezijos, tiesiog eiliuota kalba išsakyta pozicija, Pagrįstai manoma, kad ir pats
autorius tą eilėraštį tevertino visų pirma šiuo požiūriu”. Ir ką gi? Praėjus savaitei kitai,
„Senelio skundo” stende nebeliko. Pasirodo, kad eilėraštis tikrai „aktualus. Neteiktinas.
Vilniuje, Gedimino prospekte. Kuriuo vaikšto minėtieji ir šiaip daugybė žmonių, „jaunosios
Lietuvos” ir senelių” (V. Sventickas, „Guriniai, IX”). Ir kad pilietinės Maironio pozicijos
mums nereikia, nes ji nepatogi.

Taigi kažkas žino, kur yra Maironis ir kur jis turėtų būti. Koks Maironis mums tinka
ir koks netinka. Ir tik tiek – pačios poezijos ir istorijos tragiškumo ir gylio čia nė nereik. Gal
nė pačių didžiųjų nereik – plokščiam žmogui, vidutinybei juos sunku, o praktiškai ir
neįmanoma suprasti. Abejingumą vaizdžiai paliudija realybė – anava britas, sumanęs
sukurti meninį filmą apie M.K. Čiurlionį („Laiškai Sofijai” su R. Zubovu ir M.Korenkaite),
vaikščiojo po Lietuvos institucijas ir mecenatus, bet negavo nė lito. Filmą parėmė
mecenatai iš Vengrijos ir Didžiosios Britanijos. Neužsiminčiau apie tai, jei Lietuva būtų
davusi nors litą. Tačiau dabar šį faktą norisi pateikti. Tiesiog pateikti. Be komentarų, nes
komentarų čia, kaip sakoma, ir nėra.

Renata Šerelytė

SKAUSMO SKUNDAS

Už tai, kad tave, tave vieną tiktai
Nuo jaunųjų dienų aš mylėjau karštai,
Kad tau įkvėptas, amžinas giesmes po kojų
Iki šiol nenuilsdamas klojau ir kloju,
Kad kai pranašas tau atgimimą skelbiau
Jį už savo gyvybę pamilęs labiau!..
O, už tai tavo priešai manęs nepamėgo
Ir į aukštas angas, dantis grieždami, bėgo!
Deja, ten, už aukštų, už galingų angų
Nuo Jugurtos laikų nesunku pirkt draugų:
Neburnok, kad lig šiolei ten viskas venale,
Betgi duota pakampių šmeižtams visa galia!
Ir šitai kaip kareivis nelygioj kovoj
Be garbės ir be vardo tėvynėj laisvoj
Aš parblokštas ir vienas!.. O mano tėvynė?..
Gint ji savo sūnų kitados garbę gynė!
Bet dabar be garbės, be sostinės pati
Vien tik partijų partijoms dirva plati.

Maironis
1927. VII. 22

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1–as psl.

2–as psl.

3–as psl.

4–as psl.
5–as psl
6–as psl.

7–as psl. A. V. Škiudaitė. Rainių žudynės ir 1941 m. sukilimas (VI)
8–as psl. Kultūros kronika

Kitame numeryje:

•

•

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

KOKS MAIRONIS MUMS TINKA

Šviestuvas Maironio literatūros muziejaus kieme. A. Ruseckaitės nuotr.
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Po nevienareikšmiškai sutikto italų režisieriaus R. Castelucci spektaklio (žinoma, ir
prieš jį) pasipylė ne tik vertinimai ir nuomonės, bet ir pasiūlymai, kaip reikėtų ap-
saugoti žiūrovų moralę (lyg žiūrovas būtų mažas vaikas, kuriam reikalinga globėjiš-

ka suaugusio dėdės priežiūra). Tiesą pasakius, gal kai kurie žmonės taip ir mano. Nes pa-
siūlymas buvo toks – apsaugoti moralę įstatymais. Nenoriu apkaltinti tai pasiūliusio žmo-
gaus naivumu – kalbantis apie cenzūros įvedimą žmogus turėtų susivokti, ką jis siūlo. Ta-
rybinė cenzūra irgi norėjo tik gero – apsaugoti tarybinį žmogų nuo supuvusios buržuazi-
nės Vakarų kultūros įtakos. Ir man netgi peršasi išvada, kad saugoti moralę įstatymais no-
ri žmonės, kurie, įsitvirtinę laisvoje visuomenėje, savo mąstymu ir suvokimu tebelieka ta-
rybiniai – išsiilgę cenzūros laikų.

O juokingiausia juk tai, kad šitiek nepelnyto dėmesio susilaukęs spektaklis buvo tie-
siog vidutiniškas. Teatro kritikai ir spaudoje, ir internetinėje erdvėje puikiai išanalizavo
visas silpnąsias jo puses. Ne tik spektaklio, bet ir viešųjų ryšių ir kitų su rinka bei rekla-
ma susijusių dalykų. Bet, kaip žinoma, besipiktinantieji ir siūlantieji cenzūruoti meną kri-
tikų recenzijų neskaito. O kam, jie juk patys viską geriau išmano. Jiems netinka Sokrato
posakis – ,,aš žinau, kad nieko nežinau”. Kvailam visada viskas aišku.

Kita vertus, kyla abejonės dėl žmonių, kurie bando savo neišmanymą ir kategorišku-
mą dangstyti katalikiškumu ir krikščionybės tiesomis, pamiršdami, kad Šventajame Raš-
te yra pasakyta: ,,Neteisk ir nebūsi teisiamas”. Ar tamsta esate tas teisėjas, kuris galėtų nu-
teisti Caravaggio, nes jo tapytas Šv. Mergelės paveikslas neatitiko kanono ir net sukėlė
skandalą?.. Kiek daug tokių atvejų meno istorijoje, kai menininko vizija kažkam nepatik-
davo, maža to, sukeldavo įniršį, reikalavimą nubausti ir pan.

Na, bala nematė tos meno istorijos, bet juk ir šiandienos šiuolaikinio meno procese
esama tokių dalykų, prieš kuriuos meno cenzūruotojas, trokštantis apsaugoti žiūrovo mo-
ralę, turėtų protestuoti kaip pasiutęs. Pavyzdžiui, prieš Damieno Hirsto darbus (garsusis
britas eksponavo tokius meno kūrinius, kaip nukryžiuotos avys, griežiniais supjaustyta
karvė ir veršiukas formaldehido talpose ir kt.) ar prieš plastinacijos meno genijų Guntherį
von Hagensą, kai ne tik pateikiamas perpjautas pusiau plastinuotas žmogaus kūnas, bet ir
iš žmogaus raumens audinio daromi padėkliukai alui ir panašiai. Kai jau tikrai kyla klau-
simas, menas tai ar Štuthofo koncentracijos stovyklos pragmatizmas (pirštinės iš žmogaus
odos ir šviestuvas iš kaukolės). Bet kažkaip negirdėt garsių protesto balsų. Matyt, cenzūros
išsiilgusieji gal tiesiog nelabai domisi ne tik šiuolaikiniu, bet ir apskritai menu. Jeigu ati-
džiau domėtųsi, tai suvoktų, kad tai yra ir žaidimas, ir tuštybė, ir garbėtroška, ir savęs rea-
lizacijos noras, toks pat, koks dar perversiškesniais būdais nei mene atsiskleidžia politinė-
je ar visuomeninėje veikloje. O gal ir tai, kad jų balsas – balsas tyruose, nes minėtieji me-
nininkai beprotiškai turtingi, įtakingi ir jiems į protestus nusišvilpt.

Beje, dar yra ir amžinybės troškimas. Pavyzdžiui, plastinacijos išradėjas man atrodo
trokštąs amžinybės. Aišku, savotiškos (liepė žmonai ir jį užplastinuoti, kai numirs). Bet
kuo gi tai skiriasi nuo Egipto balzamuotojų laikų? Ar siaubą kelia žmonių mumifikavimas?
O kas gi tada kelia siaubą? Pati mirtis? Mirties įkūnijimas, įvaizdinimas per žmogaus kū-
ną?.. Netgi ne tai, o, sakyčiau, pats pateikimo būdas. Nes menas visų pirma byloja apie este-
tiką. O ten, kur su ja ryškiai prasilenkiama, meno nebelieka. Nieko nesakyčiau, jei švies-
tuvas, pagamintas, tarkim, iš porceliano, primintų žmogaus galvą. Tačiau kai žmogaus gal-
va virsta šviestuvu – tai jau neadekvatu. Tai jau liudija kūrybos kaip sąvokos perversiją.

Žmogaus siela taip gaivališkai veržiasi į grožį, kad vargu ar įmanoma tą veržimąsi pri-
stabdyti. Cenzūra šiuo atveju, nors ir paradoksaliai skamba, netgi pasitarnauja – iškilda-
ma kaip barjeras, ji tik skatina tą barjerą nugriauti. O barjerų įveikimui reikia jėgos. Ir
tikras menininkas tos jėgos turi. Bet nesmerkime ir ,,netikrų” – jiems irgi reikia gyventi.
Prasimušti, išgarsėti, praturtėti. Juk ne mes juos teisime, atėjus lemiamai dienai. Tegu šo-
kinėja per barjerus, jei tik išgali.

Jonas Benamis

PO RUDENS MEDŽIU

Dvi medžio šakos atsargiai, kaip rankos,
Prie šono miegančiam pastatė lyrą.
Ties juo bedugnėm lėkė Paukščių Takas,
Dundėjo didelis varinis skliautas,
O jis miegojo po rudens medžiu.

Jis ėjo plyštančiais sapnų kanalais,
Sapnavo tylą, virstančią į liepsną,
Sapnavo liepsną, šliaužiančią per lauką,
Geltoną, žiaurią, bailią, kaip kareivis.
Liepsna, pasiekus vandenį, pavirto
Žuvim ir žaisdama ištirpo jūroj.

Naktis prabilo debesio balsu,
Ir lyra kaip sirena uždainavo:
Ruduo ateina oru ir žeme,
Rubinų ir topazų sūkuriai
Užkloja tyliai miegantį, kuris
Laimingas guli, nugalėjęs Laiką.

Henrikas Radauskas

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Jonas Benamis. Meno cenzūra ir moralė

2-as psl. A. Balašaitis. Maironis didžiajame ,,Lietuvių kalbos žodyne”

3-as psl. Ramunė Kubiliūtė. Ieškant prasmės per užtvarą

4-as psl. L. Rožukienė. Paroda ,,Vartuose” / Krašto žinios
5-as psl Vaiva Grainytė. Pekino dienoraščiai
6-as psl. A. Žemaitytė. Maža knyga kaip didelis pilkapis

7-as psl. A. Žilinskas. Lietuvos dainą skelbiąs pasauliui
8-as psl. Kultūros kronika

Kitame numeryje:

• A. Guščius apie A. Ruseckaitės ,,Šešėlį JMM”

• Epochų sąskambiai Židikuose

• Knygų apžvalga

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

Caravaggio. Švč. Mergelės Marijos mirtis, 1606.
Luvro muziejus, Paryžius

MENO CENZŪRA
IR MORALĖ
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Prasideda adventas

Ir niekur čia nepabėgsi nuo senosios lotynų kalbos, kuri šį žodį
aiškina kaip laiką prieš atėjimą. Kieno, kada – šiuolaikinis žmo-
gus nežino. Galbūt ir negalvoja apie tai. Juk dabartės galvoti ne-

populiaru. Užtenka jausti. Būti jausmingam. Nors tai anaiptol nereiš-
kia, kad esi jautrus kito nelaimei ar gali išgyventi kito žmogaus siau-
bą. Jausmingumas, sentimentalumas tampa netgi savotiška pabaisa.
Chimera. Uždanga, už kurios gali sėkmingai slėptis niekšybė. Anava
koks neseniai kilo pasipiktinimas, kai išaiškėjo, kad tūla garsenybė,
už labdaringą veiklą apdovanota popiežiaus Riterio ordinu, tebuvo
niekingas apsimetėlis, tvirkinęs vaikus. Garsenybė, tiesa, jau kuris
laikas mirusi, taigi jos dabar laukia kitoks teisminis procesas, nei bū-
tų šiame pasaulyje. Duok Dieve, kad tai nors kiek palengvintų garse-
nybės išnaudotų vaikų kančias. O jeigu nepalengvins?..

Kodėl niekas, garsenybei gyvai esant, neišdrįso pasiskųsti? Pasa-
kyti tiesos?.. Bijojo, kad niekas nepatikės?.. Kad niekas neišklausys?..
Nes, kaip ir prieš amžius, karaliams ir galingiesiems priklauso galutinis tiesos
žodis?.. Kiek ir Lietuvoje yra žmonių, kurie, vaizduodami labdarius, manosi su-
teikią visuomenei malonę, o sau – indulgenciją už visus padarytus nusikaltimus,
už viską, ką jie iš visuomenės atėmė ir ko jokia jų labdara nesugrąžins ir neatgai-
vins.

Adventas duotas kaip susimąstymo laikas. Nes galbūt ateis Tas, kuris išgirs
pažemintųjų balsą. Ne tų, kurie įsivaizduoja esą pažeminti ir kurie rėkia nesavais
balsais, skųsdamiesi, kokie jie nelaimingi, kokia netikusi jų Tėvynė ir valdžia bei
panašiai. Jis išgirs tų balsus, kurie skundžiasi dvasioje, kurie verkia vieniši. Per
laukimo amžius ši skundo rauda tapo gili kaip praraja. Į ją pažvelgus, turėtų suk-
tis galva.

Todėl adventas, bent jau man, niekada nėra ramybės laikas. Nes vargu ar de-
rėtų pamiršti, kad Kristus nebėra Kūdikėlis, atėjęs atpirkti pasaulio nuodėmių.
Jis yra Prisikėlęs Kristus, kurio atėjimo laukiame. Laukiame jo kaip kario ir kaip
teisėjo – nepamirškime to, Kalėdų blizgučiams mirgant prieš akis. Todėl adven-
tas, sakyčiau, yra savotiškas pasiruošimo metas. Pagalvoti, kas iš tiesų yra svar-
bu. Ką reikėtų padaryti. Ko – nebūtina. O ko – ir visai nereikia.

Galbūt geriausia šiuo atveju pasitraukti nuo didelių, reikšmingų ir galingų,
tapti mažu ir nereikšmingu. Pasižiūrėti į didžiuosius iš toli ir pagalvoti, ar iš tie-
sų jie tokie jau dideli. Gal tai tėra miražas. Gal žmonės, kuriuos laikome žvaigž-
dėmis, iš tiesų tėra žmonės. Ir tiek.

Ar ne geriau nusisukti nuo žadamos ateities – o ji visada žadama šviesi, ne-
svarbu, kokioje visuomenėje gyventume, totalitarinėje ar demokratinėje, užtat at-
rodo plokščia, vienatūrė, ir pažvelgti į praeitį, kurioje skleidžiasi visos žmonijos
istorijos paralelės, kurioje veriasi ir šviesios, ir tamsios gelmės. Juk per didelė
prabanga manyti, kad ateitis priklauso nuo mūsų. Ne, ji priklauso nuo kovos. O
šiai kovai mes tyliai ruošiamės kiekvieno advento metu.

Eleonora Šiaurytė

išskleisk sparnus

ženk žingsnį ir žemė išslys iš po kojų

kritimas, neteksi

sąmonės ir tada

išskleisk sparnus sakau

kai nieko nebebus į nieką

nebeatsiremsi

giliau negu yra tavo protas

giliau už save kuriuo manaisi esąs

kai jokių atrodys nėra galimybių

išskleisk rūko sparnus geltonsnapi

Gintaras Bleizgys

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. E. Šiaurytė. Adventas – ir laukimas, ir pasiruošimas

2-as psl. G. Indreika. J. Būtėnas – operos ir radijo solistas

3-as psl. Dominykas Narkūnas. Eilėraščiai

4-as psl. P. Dumšienė. Epochų sąskambis Židikuose
5-as psl. A. Vaškevičius. Turistai atranda Latvijos grožį
6-as psl. Bernardinai.lt knygų apžvalga

7-as psl. Alfredas Guščius. ,,Ko siekiu ir alkstu?”
8-as psl. Kultūros kronika

Kitame numeryje:

• Lukiškių Dievo Motinos ikona

• Pokalbis su YIVO Instituto direktoriumi

• Metų knygų penketukas: G. Norvilo ,,Išlydžių zonos”

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

ADVENTAS –
IR LAUKIMAS, IR PASIRUOŠIMAS

Bernardinai.lt nuotr.
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Jau bus pusė metų, kai iš trijų – keturių uolių su-
sirašinėjimo internete pradininkų atsirado net 70
„Draugo” draugų, kurie kartais atsiųsdavo net po

20 elektroninių laiškų per parą. Atrodė įdomu ir verta
pastangų. Žinoma, iš tų keturių reikėtų paminėti Ro-
mualdą ir Aidą Kriaučiūnus, viso šio internetinio ma-
lūno pradininką Donatą Janutą ir Algimantą Gečį. Bet
kaip ir viskas pasaulyje, diskusijos pradėjo nusibosti,
vieni pradėjo užgaulioti, treti – rašyti nesąmones, igno-
ruodami faktą, kad požiūris į spaudos ateitį pasikeitė
viame pasaulyje, ir norime to ar nenorime, tačiau iš
dalies turėsime pasiekti skaitytoją ne tik su laikraščiu, bet ir internete, kaip jau pa-
darė ,,The New York Times” ir ,,Lietuvos rytas”.

,,Draugo” ateitis susieta ne tik su išeivijos pasitraukimu iš šio pasaulio, bet ir su
globaliu pasikeitimu, ir jeigu mes šį faktą ignoruosime, tai anksčiau ar vėliau ,,Drau-
gas” baigs savo šimtmetį taip, kaip baigiasi viskas pasaulyje. Kaip išlaikyti popieri-
nį laikraštį ir pritraukti jaunimą prie lietuviško rašto, nesvarbu kokiu būdu – tai tik
laiko reikalas. Senesni skaitytojai numirs su popieriniu laikraščiu rankose. Kiek
jaunimo skaitys vieną ar kitą laikraštį (popierinį ar internetinį) – priklausys nuo to,
kaip mes išspręsime problemas, susijusias su laikraščio turiniu.

Visą laiką pulti Leidėjų tarybą, neva ji nedaro to, ko mes norime, yra nesąmonė.
Mes turime teisę pareikšti savo nuomonę, galime atsisakyti prenumeratos, bet nega-
lime reikalauti ir pykti ant žmonių, kurie dirba iš geros valios, na, gal ir dėl garbės,
bet be jokio užmokesčio už savo vargą. Tai asmeniškas pasirinkimas. Kiekvienas
savaip ieško amžinybės.

Prieš porą mėnesių maniau, kad „Draugo” odisėja pasibaigė ir niekas per aud-
rą nežuvo. Bet faktas tas, kad prenumeratorių nepagausėjo, neatsirado daugiau nei
žurnalistų, nei bendradarbių, nei rašančių vedamuosius. Internetinis iššūkis gal pa-
įvairino mūsų kasdienybę ir savaip pralinksmino, bet apčiuopiamų rezultatų neda-
vė. Gal ir negalėjo duoti. Gal dar duos.

Laukti, kad Lietuvos vyriausybė viską remtų, kai dar ne taip seniai visa išeivija
rėmė ir dar teberemia Lietuvos žmones, būtų pernelyg optimistiška ir artimiausiu
metu to tikėtis neverta. Tačiau nėra protinga puldinėti Leidėjų tarybą, nes jeigu jai
nusibos dirbti be atlygio ir ji atsistatydins, tuomet tikrai išvysime mūsų ,,Draugo”
pabaigą. O to niekas nenori, nes jau galime rimtai tvirtinti, kad kito tokio „Draugo”
tikrai nebus.

Tas pats tinka ir „Draugo” fondui, jis irgi – savanorių rankose, ir kol tų savano-
rių bus, leiskime jiems dirbti savo darbą, tik nepamirškime kartais padėkoti.

Gal vertėtų pacituoti neseniai internetu gautą Algimanto Gečio pareiškimą:
,,Šimtamečio ‘Draugo’ problemos yra rimtos. Jas būtina spręsti ilgalaikiais

sprendimais, ne vien tik išlaidų mažinimu, kaip pastebėjo vadybos prof. Aldas
Kriaučiūnas. Reikia bendradarbių ir korespondentų, ‘Draugo’ atstovų gausesniuose
lietuvių telkiniuose, naujų prenumeratorių, gyvus asmenis aprašančių straipsnių,
skelbimų ir t. t. Ko nereikia – tai visuomenės supriešinimo, tarpusavio kaprizų, san-
tykių suvedinėjimo, savosios jėgos bei įtakos visuomenėje ar ‘Draugo’ leidėjų tary-
boje demonstravimo. …Siūlau ‘Draugo’ leidėjams atverti laikraščio skiltis problemų
sprendimui, o Romualdo Kriaučiūno sukviestiems ‘Draugo draugams’ ieškoti dau-
giau ‘Draugo draugų’.”

Pridurčiau – ieškokime jų visam pasauly, kuris padarytų mūsų ,,Draugą” pasau-
liniu lietuvišku laikraščiu.

Stasys Goštautas

JUSTINIŠKĖSE

J.L.B.

Kai sunkią galvą pakeliu nuo knygos,

įrėmintą balkono kvadrate,

regiu – žolė, ją ėda žemės ligos,

daiktai ir žmonės, bėgantys bėgte.

Tai viskas. Kartais netgi banalu,

kaip šios eilutės, dailiai inkrustuotos,

tarsi kvadratas, tarsi žalias plotas

pas Dievą sau prašytųsi namų.

Žinau, jog viskas telpa kvadrate,

kaip veidrody – įžiūrima ir gyva,

kaip atspindys šio vakaro vėlyvas;

esu muselė, knygoj užversta.

Didingi, išmintingi tie kvadratai

ir elipsės, kurių beveik nematom.

Sigitas Geda

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Stasys Goštautas. Apie ,,Draugą” ir draugus

2-as psl. L. Vasiliauskaitė-Rožukienė. Adventas

3-as psl. Irena Skomskienė. Dviejų muzikos kūrėjų diena

4-as psl. T. Račiūnaitė. Lukiškių Dievo Motinos ikona
5-as psl. A. E. Puišytė. Sopulingosios paveikslas
6-as psl. A. Girdzijauskaitė. Knyga apie Rimą Tuminą

7-as psl. D. Cidzikaitė. YIVO institutas
8-as psl. Kultūros kronika

Kitame numeryje:

• Birutės Mar ,,Jis ir ji” Čikagoje

• Išeivijos archyvai – Lietuvos mokslininkams

• Dar viena ,,Metų knygos” nominantė

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

Apie „Draugą“
ir draugus

Miestai.lt nuotrauka
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Tai, kad lietuviai moka juoktis ir jų humoro jausmas, o
ne taurus liūdesys yra nacionalinė vertybė, neretai pa-
liudija ir politinės peripetijos. Štai gražiai ir gausiai iš-

kritus pirmajam sniegui, „Facebooke” „Dviračio žinios” pa-
šmaikštavo: bus iš ko nulipdyti kultūros ministrą.

Žinoma, nežinantis konteksto žmogus ne kažin ką su-
pras. Bet žinantysis gardžiai nusijuoks. Ir galbūt būtent šitas
juokas, o ne graudūs verksmai ir rypavimai turėtų aidėti į
valdžią atėjusių politikų ausyse. Prie verksmų jie įprato – vi-
sada kuriai nors liaudies daliai gyvenimas buvo negeras, ir
jie su ta liaudies dalimi, ypač prieš rinkimus, linkę pavir-
kauti – bet kaip jie priprastų prie juoko? O dabartinė politinė
padėtis yra tokia, kad juoko reikia imtis kaip ginklo. Jeigu
pusmokslis verslininkas, politikas ir įtariamasis teismo by-
loje atvirai tyčiojasi iš valstybės ir jos žmonių, tai mes turė-
tume sėdėti rankas sudėję ir ašaras braukti? Ar tai neišse-
mia mūsų kantrybės? O juk teko matyti, kaip tam ponui ne-
patinka, kai kas nors iš jo pasišaipo, oi kaip nepatinka. Tai gal suteikime jam dau-
giau tokių progų?

Vienas protingas žurnalistas (tokių dabar mažuma) parašė, kad tik labai neken-
čiantys savo Tėvynės ir joje laimingai gyvenančių darbščių ir gabių žmonių galėjo
balsuoti už tas partijas, kurios dabar atėjo į valdžią. Atėjusios partijos tryško
džiaugsmu ir triumfu. Gyrėsi ir džiaugėsi rinkėjų – liaudies – palaikymu, pamiršda-
mos kitus, balsavusius priešingai, o jų dalis ne ką mažesnė, gal netgi didesnė. Šypse-
nos sklido į visas puses, bet jos buvo tokios panašios į grimasas, kai skauda dantis,
kad niekaip neatsikračiau jausmo, jog tų partijų atstovai patys netiki tuo, ką sako.
Betgi nuolatinė demagogija tapo tokia norma, ir ji tokia ryški, kad Lietuva vis turi
progą nusikvatoti: tai paskirtasis premjeras kokią nesąmonę lepteli (kad ir apie ma-
žąjį atominį reaktorių Elektrėnuose), tai Uspaskichas, kalbėdamas apie dešimtis di-
džios kompetencijos Darbo partijos kandidatų į ministrus, kokį bulvarinio renginio
dalyvį į kultūros ministrus pasiūlo...

Kas čia dabar vyksta? – turėtų paklausti mąstantis žmogus. Gal paskutinis seno-
sios nomenklatūros pasispardymas? Gal ji norėtų išeit su trenksmu, įsimindama
visai tautai?.. Kas gi berinks tuos vargšus po gerų dešimties metų, o gal ir tiek nepri-
reiks – juk senieji rinkėjai pamažu miršta, ypač tie, kurie savo balsą už butelį par-
duoda. Tie, kurie, pasak protingojo žurnalisto, nekenčia miesto ir miestiečių, o po
eilinio „bambalio” pradeda isteriškai šaukt – tai kaip dabar mums gyvent!.. Aha, sa-
ko žurnalistas, taigi, kaip gyvent, kai nebėra nei kolūkio pirmininko, nei brigadinin-
ko, kuris įsakydavo, kur eit ir ką padaryt. Žodžiu, nebėra baudžiavos, bet baudžiau-
ninkas tuo nepatenkintas ir verkia, jos ilgėdamasis.

Gal ir ne veltui Šventajame Rašte parašyta, kad kol neišmirs vergų karta, tol pa-
žadėtoji žemė ir liks pažadėtąja. Bet jeigu toji karta yra nemirtinga? Jeigu ji keliauja
su laisvaisiais iš vieno amžiaus į kitą?..

Galima būtų nusijuokti. Bet nekyla noras. Nebent – nusišypsoti pro ašarą. Šiaip
ar taip, skausmas ir džiaugsmas yra neišskiriami ir vienas kitą papildantys.

Barbora Pelėdaitė

PAUKŠČIAI VIRŠ JŪROS

Juodu trikampiu,
juodu trikampiu

Raudonam vakaro danguje.

O mes pasiliekam.
Laukti.

Mūsų sparnai šimtąkart
budelių ir pranašų nukirsti.

Mes jau seniai įpratom
patys sau susikurti ugnį.

Mes jau seniai įpratom
žiūrėti pro apledėjusį stiklą

Ir naktį per pūgą supti
žiemkenčių sužaliavusį lauką...

Kažkas juk turi likti.
Prie smilgų ir eglių

Ir sausių speige –
kad židinys neužgestų...

Kad būtų kas pasitinka paukščius...

Juodu trikampiu,
juodu trikampiu

Raudonam vakaro danguje.

Janina Degutytė

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Barbora Pelėdaitė. Juokas pro ašaras

2-as psl. S. Abromavičius. Gydytoja rašo knygą

3-as psl. ,,Draugo” skaitytojų kūryba

4-as psl. L. Vasiliauskaitė-Rožukienė. Menų sintezės atstovė
5-as psl. Pokalbis su dailininke Virginija Kirveliene
6-as psl. ,,Kokia laimė, kad galiu išeiti į sceną”

7-as psl. D. Petrauskaitė. Išeivijos archyvai – Lietuvos mokslininkams
8-as psl. Kultūros kronika

Kitame numeryje:

• Stasys Goštautas. Užrašai iš Bostono

• Pokalbis su Mokslo premijos laureatu R. Kriaučiūnu

• Aldona Žemaitytė. Apie daiktų esmę

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

JUOKAS PRO
AŠARAS
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Švilpauja sniego fleita, ir takelio penklinę miške, prira-
šytą šunų ir žmonių pėdsakų, smulkučiais aštriais gar-
sais užpusto žiemos melodija. Tas sniego baltumas, tas

sniego gausumas – ar ne iš jo, į kristalus sušalusio vandens,
ir sklinda toji gyvybės šviesa? Neaštri, neagresyvi, nežilpi-
nanti akių. Lyg banga, lyg užuolaida. 

Sniego užuolaida man nuo vaikystės – pati gražiausia.
Kai tik minkštos snaigės imdavo suktis tamsiame pavakario
ore, nedegdavau kambary šviesos – toks paslaptingas atrody-
davo snaigių sukimasis, tarsi dvasios šoktų. Žinau, kad geo-
metrinė vandens forma yra kaip kristalo, nepaprastai tai-
syklinga ir harmoninga, užtat dabar, žiūrint pro langą, švel-
nios didelės snaigės atrodo kaip kosmoso drugiai, besilei-
džiantys iš juodo dangaus. Nepanašūs į mūsiškius, že miš-
kuosius. Kitokie, ypatingi. Šis suvokimas – vienas iš šv. Ka -
lėdų pilnatvės.

Kosminė man atrodo ir lietuvių kalba. Išnirusi iš gel-
mių, kur gimė ir mirė žvaigždės, kur skleidėsi ir skliaudėsi
laikas. Ji atkeliavo iš niekur kaip geometrinis vandens kris-
talas, dabar ji virsta sniegu, lietumi, garais, mirusiu vande-
niu, gaivališka srove. Sniegas siaudžia virš Vilniaus, savo ar -
chajiška melodija užkalbėdamas senųjų bažnyčių ir pilių ak -
menis.

Šv. Kalėdų pilnatvei priklausytų ir žodis „dovanoti”. Ne
veltui sniego kalba tokia ypatinga – juk šis žodis turi dvi
reikšmes, ir tas dvireikšmiškumas ne dalija, skiria, o sulieja.
Juk „dovanoti” – tai ne tik įteikti kokį daiktą, bet ir atleisti.
Atleidimas yra suprantamas kaip didelė, jei ne pati didžiau-
sia dovana. Ir tuo nuostabiau, kad ji suartina abu – ir dova-
nojantįjį, ir apdovanojamąjį. Nuostabioji kalba – filigraniš-
kai iškarpytoms snaigėms besisukant tamsoje, ji kaip žemę
apsiaučiančio vandens simfonija skelbia gyvybę ir viltį.

Nesvarbu, kad šių žodžių reikšmės dabar iškreiptos, ir
viešojoje erdvėje griežtai pasiskirsto jų funkcijos, ir „dova-
noti” dažniausiai suprantama kaip „duoti”. Visos kalėdinės
labdaros mugės, televizinės gerumo akcijos, raginančios
auko ti, visi kiti renginiai, raginantys duoti – visa tai jau tapo
įprasta, nesunku paaukoti kelis ar keliasdešimt litų vargin-
gai gyvenantiems, sergantiems, nelaimingiems žmonėms.
Bet ar kada įvyktų tokia akcija, kurios metu mes „dovanotu-
me” ar mums „dovanotų”?.. Už tai, ką esame negero padarę,
pa sakę, kas akmeniu guli ant širdies. Ir galbūt net neįvardy-
tume tų, kuriems dovanojame. Tie, kurie prašosi būti dova-
nojami, irgi tegu lieka paslaptingi. Negi už dovanojimą
mums irgi reikia kažkokio pažymėjimo, kuris visuomenės
akyse leistų jaustis teisiam?.. Juk Viešpats mato žmogaus
širdį. Manifestacijomis jo neapgausi. 

Ir einant nuo apšviestų aikščių, nuo blizgučių ir fejerver -
kų, nuo šurmulio ir juoko gilyn į sniegą, į kiek aštroką, bet
jau truputį priblėstančią ir minkštėjančią fleitos melodiją,
stengiantis įsiklausyti, ką sako sniegas, širdį netikėtai ap i -
ma didelės, pačios didžiausios dovanos laukimas. Ir džiaugs-
mas – toks gilus ir tylus, lyg ir aš būčiau kosminis sniegas,
amžinas kaip fleitos melodija.

Renata Šerelytė

Artėja kūčios.
Staltiesė balta.
Ir baltas sniegas
minkštas kaip vata.
Nublogus eglė
po pigiais blizgučiais.

Artėja kūčios. 

Aš kūkčioju,
nes kaukia kometa,
linai užaugo,
drobė paruošta,
dar kiek – 
ir jau manęs nebus čia...

Artėja kūčios.

O kūdikėli,
gležnas kaip veja,
atnešk man kriaušių

skonį burnoje,
rūgščių laukinių kriaušių
iš kibuco.

Artėja kūčios.

Vaikeli, tu kvepi
balzaminu.
Mane palesink
iš mažų delnų
grūdais auksiniais
geliančio slogučio.

Artėja kūčios.

Švari erdvė
ir nyrančios į ją
avelės su dėmėm
pakaklėje
naktų švelniausių,
gaudžiančių žvangučiais.

Atėjo kūčios. 
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Senieji metai baigiasi, paneigdami pasaulio pabaigos pranašystes – ne
majų, o apsukrių verteivų sugalvotas. Juk jeigu panika gali būti nau-
dinga, kodėl nepasipelnius iš jos? Tik savaip gaila žmonių, kurie

šitaip visą laiką gąsdinosi – lėkė į Prancūziją, korėsi į Bugaracho kalną,
šiurpindami vietinius gyventojus, kiti važiavo į Serbiją, ten irgi stūkso kaž-
koks lemtingas kalnas, galįs išgelbėti nuo pasaulio pabaigos, treti sulindo į
vyno rūsius ir bunkerius… Ir ką sakyti paskui, išlindus ir pamačius, kad
skaisti žiemos saulė, pakilusi virš baltų laukų, toliau ramiai šviečia? 

Ką tie žmonės darė? Ką mąstė? Kaip nusiteikę važiavo atgal? Gal ner-
vinosi, kad neįvyko lauktas atrakcionas?.. O gal jau ėmė laukti naujos
pasaulio pabaigos?.. Sunku pasakyti. Visos žinutės apie pasaulio pabaigai
besiruošiančius paremtos TV reportažais. O kiek juose tiesos, o ne manipu-
liacijų jausmais – nežinia. Bet man labiausiai patiko ,,Google” užsklanda
kitą rytą – majų kalendoriaus dievybė, rodanti liežuvį ir į viršų iškėlusi
abiejų rankų rodomuosius pirštus. Suprask – išdūrėm. Mes, pagoniški lau-
kiniai dievukai – tamstas, civilizuotus šiuolaikinius žmones.

Kyla klausimas – ar iš tiesų mes tokie jau civilizuoti, kad mus gali
išdurti prietarai? Gal tik mokame susirišti batų raištelius ir spaudyti myg-
tukus. Bet daugelis šiandien, nors ir paradoksalu, jau nebemoka skaityti.
Na, raides pažįsta, bet skaitymas kaip kūrybinis ir intelektualinis procesas
ima eiti spiralės vija atgal. 

Kaip rašė puikus rusų rašytojas M. Bulgakovas, – ne tu pakabinai tą
gyvybės siūlelį, ne tu ir nutrauksi. Gyvybės siūlelis, nors iš pažiūros ir
labai trapus, yra kur kas tvirtesnis, nei kartais atrodo. Tik štai ar gyvybė
išliks protinga?.. Kartais imu tuo abejoti.

Bet kai pažvelgi į spindinčius sniego laukus, įsiklausai į tylą – taip, kad
imi girdėti po medžių žieve miegančių drugių lėliukių alsavimą, panašų
nebe į garsą, o į vaizdinį – mažučius spalvotus molekulių sūkurius, – kai iš
tolimo užsnigtos trobos kamino lyg milžiniškas islandiškų sagų žaltys į
dangų ima sliuogti pilkas dūmų vyturas ir pakvimpa karštais kadagių bei
pušų spygliais, – nusmelkia nuojauta, kad visa tai yra toks kūrybos stebuk-
las, kuris tik duotas mums, bet mums nepriklauso. Ir tuo labiau niekas iš
mūsų negali nei nuspręsti, nei išpranašauti, kada jis baigsis, nes mes
paprasčiausiai negalime atsakyti į paprastą klausimą – o kodėl jis turėtų
baigtis? Racionalūs argumentai čia vargu ar padės, nes ne dėl racionalumo
šis pasaulis buvo sukurtas. Todėl ir mūsų protas negali į tai atsakyti, nes ir
žmogaus protas yra nuostabus kūrinys, tačiau ne Kūrėjas.

Todėl džiaukimės tuo, kas supasi ant trapaus gyvybės siūlelio; tokiam
džiaugsmui niekada nepritrūks priežasčių. Štai takelis veda mane per
mišką – medžiai tiesia į mane apsnigtas šakas, jie miega ir sapnuodami nori
mane paglostyti, nes prisimena, kad esame susieti tos pačios kūrybinės
medžiagos. Štai šlaitu nučiuožiu ne ant kojų, o ant sėdynės – apsnigta žemė
minkštai mane pagauna ir priglaudžia, o ne atstumia nuo savęs kaip sveti-
mą molekulę. Šuo pribėga ir palaižo karštu liežuviu veidą – nuostabus
Dievo kūrinys, mano mažasis brolis, tvoskiantis šlapia vilna ir prisiuosty-
tais kvapais.

Man irgi kvapą užima – iš džiaugsmo, iš meilės, iš suvokimo, kad esu
mažutė nuostabaus kūrinio molekulė, nešanti energinį Kūrėjo krūvį. Ir
vakarėjantis dangus, kuriame ima žiebtis pirmosios žvaigždės ir sidabrinė-
je mėnulio valtelėje, barstydamos kosmoso sniegą, plaukia mirusiųjų dva-
sios, tai patvirtina, – ant blakstienų nusileidžia dvi purios, geometriškai
tobulos snaigės, virsta šiltu vandens lašu ir įsigeria į odą.

Renata Šerelytė

* * * 

kiek bus dar žiemų, o tavęs tiek pat kartų nebus,
tavo – mano kieme sūkuriuodama baigsis era –
pasislėpus pusny, garsiai pustant, sau žaisiu namus
ir bus nebaisu, kad namų jau seniai nebėra,

kad nėra šito kiemo, tik snaigės man kambarius piešia –
arbatinį, stalus ir sekundę, kuria tu ateisi –
serviruoju mums laiką – daugiau niekam laiko nelieka – 
net laukti, net žaisti. Galiausiai – net grįžti į sausį,

kuris ima ir baigias – tavęs nei manęs nesulaukęs,
ir snaigės išnyksta, nespėdamos virsti į sniegą –
gęsta pusnys, lediniai daiktai išplaukia,
pavėjui atsimerkiu ir žiūriu, kaip nieko nelieka,

bet galiu dar tikėt, gal ateisi, kai baigsis žiema – 
kartais būna namai ir po laiko – skaisti žydruma,
o jei ne, tai ateisi, kai baigsis metų laikai,
kai snaigės jau net atmintim negalėtų sužeisti.

Ieva Gudmonaitė
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