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Žodis „fariziejus”, be kurio sunku įsivaizduoti Evangelijų pasakojimus, ir
šiandien neprarado savo tikrosios prasmės: juo apibūdinamas asmuo, ku-
ris yra „rašto žinovas”, kilmingas ir turtingas, turįs padėtį ir vardą vi-

suomenėje. Bet svarbiausia ne tai – juk daugeliui šiuolaikinių žmonių šie po-
žy miai tinka, bet toli gražu ne visi jie fariziejai. Fariziejiškumas – tai tiesos mo-
nopolio pasisavinimas, savosios tiesos sukūrimas ir neapykanta visiems, ku-
rie su šia tiesa nesutinka ar ją kritikuoja. Fariziejus – tai teisusis, kuris dėl savo
tiesos pamins ir meilę, ir viltį, ir tikėjimą, ir tai darydamas dengsis Dievo var -
du. 

Ir nors aklai savo tiesa įsitikinusių žmonių galėtume surasti visuose vi-
suo menės sluoksniuose – nuo pačių žemiausių iki aukščiausių – visgi farizie-
jais, matyt, verta įvardyti tuos, kurių žodis visuomenėje, padėtis ir pareigos šį
tą reiškia, o tikslai ir siekiai įpareigoja. Paradoksalu, bet kartais fariziejišku-
mui atsirasti toji svari visuomeninė padėtis arba reikšmingos pareigos ir pa-
deda – nuo garbės labai netoli iki tuštybės, nuo savo galimybių suvokimo – iki
jų pervertinimo, nuo altruizmo – iki labdaros „iš reikalo” ar dėl mados. Ir ne-
ap sigaukite dėl krikščioniškų vertybių deklaravimo ir Dievo vardo skelbimo,
reikia to ar nereikia (neretai pamirštame antrąjį Dekalogo priesaką – „Ne-
kartok Dievo vardo be reikalo”). Fariziejus veikiausiai ir pats nepajunta, kada
nebe jis ima tarnauti Dievui, o Dievas – jam, kaip Jo vardas tampa patogia ir
įprasta, galima sakyti, nuvalkiota kalbos forma, simboliu, kaip dažnai ir be rei-
kalo vartojamas, Jis tampa tik sakinio kliše. 

Daugelį rezonansinių Lietuvos įvykių galima sieti su šia situacija, kai daž-
nai kartojamas Dievo vardas ima nieko nebereikšti. Kai kur kas daugiau ima
sakyti ir byloti pačių žmonių veiksmai – jie ir paliudija, ar iš tiesų tiems žmo-
nėms brangi tiesa kaip Viešpaties esmė. Ypač veiksmai žmonių, kurie yra
„rašto žinovai” ir manosi turį teisę kalbėti miniai, manipuliuoti jos jausmais,
veikti jos nuotaiką. Nes, matote, jie turi tiesos monopolį, jie žino, kas yra tik-
rosios vertybės, o kas – ne, kas tautai tinka, o kas – netinka. Tų „rašto žinovų”
bal sas šiandien pakankamai stiprus, girdimas, viešinamas žiniasklaidos – bet
argi mes neturime Kristaus žodžių, kuris visą jų gražbylystės meną, visą jų iš-
moktą kalbėjimo mokslą paverčia į dulkes, į pelenus, į nieką?.. Ir jeigu tais lai-
kais, kai fariziejai turėjo didelę galią ir neįtikusius jų tiesos mokymui galėjo
pasmerkti mirčiai, tremčiai, persekiojimams, paniekai, atsirasdavo žmonių,
ku rie ėjo ne paskui „teisingą” fariziejų mokymą, o paskui Kristaus žodžius, tai
kodėl gi šiandieną mes turime eiti paskui fariziejus, o ne paskui Kristų?..

Galima suprasti, kodėl didelė dalis žmonių eina paskui fariziejus – jų tiesa
yra paprastesnė. Ji leidžia nekęsti savo priešo ir užmėtyti jį akmenimis, užpju -
dyti šunimis ar išvolioti degute ir paleisti visų pajuokai. Toji tiesa leidžia būti
iš didžiam ir galingam, neklystančiam ir gerbiamam, neatleidžiančiam ir ne-
mylinčiam. Ar ne apie tokius rašė C. S. Lewis savo „Kipšo laiškuose”: tai tipai,
„kurie žemėje buvo priešiškiausi vienas kitam. Kai kurie be galo mėgo taisyk -
les, relikvijas ir rožinius; kiti – pilkus drabužius, ištįsusius veidus (...) šmeiž-
tas buvo jų evangelija, o juodinimas – jų litanija” (beje, kipšas Paralius pridu-
 ria, kad iš fariziejų pragare daromas pats geriausias vynas).

Ką čia bepridursi. Tik bežiūrėdama žinias ir pamačiusi kokį susirūpinusį
vi suomenės gerove ir tautos sveikata „rašto žinovą”, pagalvosiu, ar šitas tiktų
pragariško vyno gamybai. Kokią subtilią skonio gaidą suteiktų Paraliaus tau-
rei. Juk mūsų lietuviški fariziejai – ypatinga vynuogių veislė...

Eleonora Šiaurytė
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Verčiau aš akmenis prie kelio,
Šliužams pasaulį margą rodžiau.
O jie ir vėl į žemę rausės
Nuo saulės ir nuo mano žodžių.

O jiems pasaulio nereikėjo – 
Nei meilės, nei kančios, nei vardo.
Ir mano geranorės rankos
Pačiam vidudieny pavargo.

Ir štai dabar žvaigždėtą naktį
Aš stoviu vienas, nusiminęs.
Ir taip lėtai, skausmingai sminga
Krūtinėn žvaigždės sidabrinės.

Vidurnaktį rasoja oda
Lipniu krauju, kurio negaila.
Ir myliu tą prakeiktą sodą
Paskutine – gražiausia – meile.

Jonas Strielkūnas 
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2013 m. kovo 13 d. popiežiumi buvo išrinktas
kar dinolas Jorge Mario Bergoglio, kuris pasirinko
Pranciškaus vardą, tuo nurodydamas, kad jo veikla
bus panaši į šv. Pranciškaus Asyžiečio. Tad verta tri-
mis pakopomis apsvarstyti:

1) šio šventojo asmenybę, mintijimą, veiklą ir
įta ką Kristaus bendrijai; 

2) naujojo popiežiaus idėjų, tikslų bei darbų pa -
našumą į šv. Pranciškaus tikslus; 

3) šių laikų krikščionių uždavinius, prisidedant
prie popiežiaus Pranciškaus pastangų atnaujinti
Kristaus bendriją.

Šio straipsnio tikslas – susipažinti su vienu iš di-
džiau sių krikščionybės šventųjų, su Pranciškumi
Asy žiečiu. Jis buvo ne tik didis šventasis, bet taip pat
ir vienas įtakingiausių krikščioniškųjų asmenybių
krikščionijos istorijoje.

Neatrodė, kad jaunystėje Pranciškus kuo nors
pasižymėtų, kad būtų galima numatyti, jog
jis suaugęs taps to laiko Bažnyčios reforma-

to riumi. Tačiau, žvelgiant į jo biografiją, Dievo Ap-
vaizdos planai darosi suprantami: 1) jam pačiam
buvo leista patirti tuštumą to, ko jis (ir jo laikų žmo-
nės, ir žmogiškoji Bažnyčia) turėjo atsisakyti; 2) ir
jam buvo padovanotos dvi ypatingos sėklos, kurios
turėjo augti ir nešti vaisių ne tik jo, bet ir visos Baž-
nyčios gyvenime: tai evangelinis neturtas ir rūpes-
tis jį atnaujinti. 

Pramogos, garbė ir nepasisekimai

Pranciškus gimė Asyžiuje, turtingo audinių
pirklio Pietro Bernardonės šeimoje (1181 ar 1182
m.). Tėvas buvo italas, vedęs prancūzę. Jam bepre-
kiaujant jo pamėgtoje Prancūzijoje, motina pagimdė
sūnų ir leido jį pakrikštyti Jono (Giovanni) vardu.
Tėvui tas vardas nepatiko. Grįžęs į Asyžių, jis nau-
jagimį pavadino Francesco (Prancūzu). Tas vardas
prigijo. Jam tiko būti ”prancūzu” trubadūru jau-
nys tėje: gyvu, guviu, linksmu, mėgstančiu smagius,
į gilią naktį nusitęsiančius pokylius, puošnius dra-
bužius, skambias dainas, judrius šokius. Visa tai
jam, turtingo audinių pirklio sūnui, buvo lengvai,
be pastangų pasiekiama.

Šiam jaunuoliui pramogų buvo per maža. Pa-
noro siekti garbės: tapti garsiu riteriu. Tuo metu kil-
davo karų ne tik tarp valstybių, bet ir tarp karingų,
konkuruojančių kaimyninių miestų. Proga greit pa-
sitaikė, kai jo miesto Asyžiaus interesai susikryžiavo
su kaimyninės Perudžos miesto interesais. Reikalai
buvo sprendžiami ginklais. Asyžiečiai pradėjo. Deja,
jie tragiškai pralaimėjo: vieni žuvo, kitus sužeidė, dar
kiti pateko į nelaisvę; tarp pastarųjų buvo ir ”Pran-
cūzas”, kuris nelaisvėje išbuvo daugiau nei metus,
kol jį išpirko tėvas. Nelaisvė ir įsime tusi liga davė
jam laiko pasvarstyti apie gyvenimo prasmę.

Išleistas laisvėn, vėl panoro garbės. Pasitaikė
palanki proga. 1202 m. buvo skelbiamas ketvirtasis
Kryžiaus karas prieš Šventąją žemę užkariavusius
musulmonus. Kaip riteris, jaunasis Bernardonė vėl
išsipuošė, apsiginklavo ir išjojo į kariuomenės su-
sirinkimo punktą. Pakelėje sapne išgirdo Dievo
balsą, kad toks karas ne jam skirtas. Pirmą kartą
pa kluso Dievui: apsisuko ir grįžo tėviškėn. Už tai su-
silaukė nemaža pašaipos iš kitų, kad priešų nema-
tęs, jų išsigando. Viskas jam ėmė atrodyti tuščia: ir
turtai, ir pramogos, ir žemiška garbė.

Vis labiau klausant Dievo balso

Pranciškus ėmė jausti Dievo trauką: ieškojo
vie tos tyloje susikaupti, pasimelsti. Kažkaip at-
kreipė dėmesį į kitokius žmones. Kartą sutiko el-
getą. Atidavė jam savo turtingesnius drabužius, ap-
sirengė sutiktojo vargšo rūbais ir pabandė elgetauti.
Kitą kartą sutiko raupsuotąjį. Pajuto gilią užuo-
jautą: apglėbė ir pabučiavo.

Besimeldžiant apgriuvusioje Šv. Damijono baž-
nyčioje, Pranciškus išgirdo Kristaus balsą nuo kry-
žiaus: ,,Pranciškau, atstatyk mano namus, nes, kaip
matai, jie griūva!” Užėjęs pas seną kleboną, jam ati-
da vė visus turimus pinigus apgriuvusiai bažnyčiai
atstatyti. To neužteko. Iš tėvo krautuvės paėmęs au-
deklų, pardavė turguje, o gautus pinigus atidavė
klebonui; bet ir pats ėmėsi darbo: stiprino bažnyčios
sienas akmenimis ir plytomis. 

Sužinojęs, ką sūnus padarė, tėvas smarkiai už-
py ko: uždarė sūnų namuose ir pareikalavo atsily-
ginti (neaišku, kodėl Pranciškus pirma neatsiklausė
tėvo, ar galima parduoti tuos audeklus ir pinigus
atiduoti bažnyčiai atremontuoti; jis buvo vyriau-
sias sūnus, jau suaugęs ir galbūt tėvo verslo part ne-
ris). Pirkliui nesant namuose, Pranciškaus motina
sūnų išleido. Šis vėl nuėjo remontuoti bažnyčios. Tė-
vas pareikalavo, kad Pranciškus arba grįžtų namo
ir ,,būtų žmogumi, kaip visi žmonės”, arba stotų
prieš teismą Asyžiaus vyskupo akivaizdoje. Pran-
ciškus pasirinko teismą. Teisme tėvui pareikalavus
grąžinti visą jo turtą, Pranciškus nusirengęs ati-
davė visa, ką turėjo, ir išsižadėjo bet kokių teisių į
pa likimą. Tik pasakė, kad dabar turi vieną Tėvą, ku-
 ris yra danguje… 

Pranciškaus sąmonėje brendo dvi krikščioni-
jos atsinaujinimo sėklos: neturtas ir reikalas atsta-
tyti griūvančią Kristaus bažnyčią. Neturtas buvo
būtina sąlyga: vertinti ne žemės turtus ir ką jie duo -
da – patogų ir smagų žemišką gyvenimą, bet bran-
ginti ,,dangaus karalystę”, atnaujinant griūvančią
krikščioniją.

„Neįsigykite nei aukso, nei kelionmaišio…
(bet) skelbkite dangaus karalystę”

Jau anksčiau Pranciškus buvo atkreipęs dė-
me sį, kad Jėzus pats buvo neturtingas ir vertino
neturtą. Netekęs aprūpintojo tėvo, jis ir pats atsisa -
kė namų, pastogės, pastovios šalpos iš kitų. Rengė -
si elgetos drabužiais, pernakvodavo kur nors oloje,
palapinėje ar po atviru dangum.

Vienu metu Pranciškų stipriai paveikė apašta-
lams taikomi Jėzaus žodžiai Evangelijoje: ,,Skelb-
kite, jog prisiartino dangaus karalystė… Neįsigyki -
te nei aukso, nei sidabro, nei variokų… nei kelion-
maišio, nei dviejų marškinių, nei kurpių, nei lazdos,
nes darbininkas vertas savo valgio” (Mt 10, 6–10).

Sau (o paskiau – ir visiems jį sekusiems) Pran-
ciškus pritaikė šį dvigubą Jėzaus nurodymą. Šis gy-
venimo būdas, matyt, tiesiai taikė prieš tuo laiku pa-
plitusį žemiškų turtų pervertinimą dvasinių verty-
bių sąskaita, o tai labai kenkė visai krikščionijai.

„Pranciškau, atstatyk mano namus, nes
matai, kad jie griūna!..”

Visos Bažnyčios atnaujinimo mintis atėjo ne iš
Pranciškaus, bet iš Aukščiau. Į tą darbą jį kvietė
pats Kristus žmonių apleistoje, apgriuvusioje baž-
nyčioje: ,,Pranciškau, atstatyk mano namus, nes,
kaip matai, jie griūna!” Pranciškus tuos žodžius su-
prato pažodžiui, kaip taikomus jam atremontuoti
baž nyčią, kurioje jis tuomet meldėsi. O Dievo Avaiz -

da jį ruošė atnaujinti to meto – t. y. XIII šimtme čio –
krikščioniją.

Vėliau ta pati mintis iš Aukščiau buvo perduo -
ta popiežiui Inocentui III, kuris turėjo autoritetą
ap robuoti Pranciškaus ir jo sekėjų gyvenimo būdą.
Popiežius vizijoje matė Pranciškų savo pečiais re-
miantį Romos miesto pirmąją bažnyčią – Laterano
Jono katedrą. Kristaus vietininkas, matyt, tą prana -
šišką simbolį suprato ir 1210 m. patvirtino Pranciš-
kaus kuriamą vienuolyno bendruomenę.

Kristaus įrankis

Nuo Pranciškaus, kaip nuo Kristaus įrankio,
turėjo prasidėti atsinaujinimo sąjūdis. Dievo Ap-
vaizda klojo viską, kas reikalinga paruošti šį gyvą
instrumentą.

Matyt, Pranciškus gyvenimo pradžioje pakan-
ka mai paragavo pramogų bei smagumų turtingo
miestelėno tėvo namuose: be rūpesčių, nepastebė-
damas kitų, kurie viso to neturėjo. Dar daugiau: ne-
suvokdamas aukštesnių siekių, siekė tuščios gar-
bės, statydamas tiek kitų, tiek savo gyvybę į pavojų.
Vi sa tai buvo tų laikų dvasios apraiškos. Jis jose
skendo, bet su laiku pajuto jų tuštumą. Ta patirtimi
jis darėsi tinkamesnis tapti Kristaus įrankiu. Su
lai ku jis ėmė kažką vis labiau suprasti. Tas supra-
timas atsispindėjo jo žodžiuose, jo darbuose, jo prin-
cipuose ir jo maldoje: ,,Viešpatie, padaryk mane sa -
vo įrankiu…”

Pranciškui tapus sąmoningu Kristaus įrankiu,
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Kęstutis A. Trimakas

Šv. Pranciškus Asyžietis –
Kristaus įrankis atnaujinant
Jo Bendriją XIII amžiuje

Nukelta į 3 psl.

Šv. Pranciškus remia Laterano katedrą
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Tuo metu, kai šv. Pranciškus buvo ap-
sistojęs Gubijaus mieste, atsitiko
kai kas nepaprasta, verta apsakyti.

Miesto apylinkėse  pasirodė  didžiulis, nuož -
mus ir stiprus vilkas, kuris iš alkio taip pa-
šėlo, kad puldavo ne tik gyvulius, bet ir
žmones. Visi miestiečiai laikė tai didžiule
nelaime ir bausme – mat jis dažnai pris liū-
kindavo prie pat miesto, tad eidami į kai -
mą jie apsiginkluodavo, lyg eitų į mūšį. Ir
vis dėlto, net ir ginkluoti, jie negalėdavo iš-
vengti aštrių vilko dantų ir pasiutusio al-
kio, jei tekdavo nelaimė jį sutikti (...).

Tačiau Dievas panorėjo atskleisti
šiems žmonėms Pranciškaus šventumą.

Šv. Pranciškus visas viltis sudėjo į
Vieš patį Jėzų Kristų, visų kūrinių šeimi-
nin ką. Apsiginklavęs ne skydu ir šalmu,
bet kryžiaus ženklu, jis drąsiai išėjo kartu
su savo bendražygiu už miesto, pasitikė-
damas Viešpačiu, kuris Jį tikintiems ne-
lei džia patirti piktų gyvačių ir baziliskų
žalos ir padeda įveikti ne tik vilką, o net ir
liūtą ar slibiną.(...)

Keli valstiečiai galiuką kelio paėjėjo
drauge, bet netrukus pasakė: „Mes nebe-
no rime toliau eiti, nes šis vilkas yra labai
nuožmus ir gali mus sudraskyti”.

Tai išgirdęs šv. Pranciškus atsakė:
„Tad likite čia, o aš eisiu ten, kur gyvena
tas vilkas.”

Ir štai daugelio žmonių, išėjusių pasi-
žiūrėti nepaprasto įvykio ir sulipusių ant
stogų, akivaizdoje žiaurusis vilkas pra-
žio jęs nasrus atlėkė ir pasuko tiesiai prie
šventojo ir jo bendražygio.

Šventasis peržegnojo atlekiantį vilką.
Ir Dievo galia, veikianti tiek per jį, tiek per jo ben-
dra žygį, sustabdė vilką ir privertė jį nurimti bei už-
čiaupti nasrus.

Tada šv. Pranciškus jį pašaukė: ,,Eikš čionai,
broli Vilke. Kristaus vardu įsakau tau nedaryti nie -
ko blogo nei man, nei kam kitam.”

Ir nuostabu buvo matyti, kaip, vos šv. Pranciš -
kaus peržegnotas, pabaisa užčiaupė nasrus ir su-
stojo, o vos išgirdęs jo įsakymą nuleido galvą ir at-
si gulė prie šventojo kojų, lyg būtų tapęs avele.

Tada šv. Pranciškus tarė priešais gulinčiam
vilkui: „Broli Vilke, šiuose kraštuose tu esi padaręs
daug žalos, daug siaubingų nusikaltimų, be jokio
pa sigailėjimo žudydamas Dievo kūrinius. Tu gala-
bijai ir rijai ne tik neprotingus žvėris ir gyvulius,
bet išdrįsai žudyti net žmones, kurie sukurti pagal
Dievo atvaizdą ir panašumą. Todėl nusipelnei mir-
ties bausmės kaip pikčiausias plėšikas ir žmogžu-
dys. Taigi kiekvienas, kuris skundžiasi tavimi ir
mur ma prieš tave, yra teisus, ir visas miestas yra

tavo priešas. Bet, broli Vilke, aš noriu sutai-
kyti tave su jais, kad tu jų daugiau neskriaus -
tum, ir kai jie atleis tau už visas pra eities
pik tadarystes, nei žmonės, nei šunys tavęs
daugiau nebepersekios”.

Vilkas, vinguriuodamas visu liemeniu,
vizgindamas uodegą, krutindamas ausis,
kin kuodamas galvą, stengėsi parodyti, kad
jis noriai sutinka su tuo, ką sako šventasis, ir
to laikysis.

Tada šv. Pranciškus vėl prabilo: „Broli
Vilke, kadangi tu nori sudaryti šią taikos su-
tartį ir jos laikytis, aš pažadu prikalbėti šio
miesto žmones tiekti tau maistą kiekvieną
dieną, kol tik tu būsi gyvas, kad tau neberei-
kėtų kentėti alkio, nes suprantu, kad visas
blogis, kurį padarei, yra padarytas iš bai-
saus alkio. Bet, mano broli Vilke, jei aš išgau -
nu tau tokią malonę, noriu, kad ir tu man pa-
žadėtum niekada nebeliesti jokio gyvulio nei
žmogaus.  Ar  pažadėsi man  tai?” Vilkas da-
vė aiškų ženklą – nuleido galvą ir tuo pa-
rodė,  kad  jis  pažada tai, ko  prašo  šventa-
sis (...)

Minia taip džiaugėsi ir taip buvo suža-
vėta šventojo atsidavimo, naujo stebuklo ir
taikos sutarties tarp vilko ir žmonių, kad
visi ėmė šaukti į dangų šlovindami ir lai-
mindami Viešpatį Jėzų Kristų, kuris atsiun -
tė jiems šv. Pranciškų ir per jo nuopelnus iš-
vadavo nuo plėšraus vilko, išgelbėjo iš to-
kios nelaimės ir grąžino jiems taiką bei ra-
mybę.

Nuo tos dienos ir vilkas, ir žmonės lai-
kėsi šv. Pranciškaus sudarytos sutarties. Vil-
kas gyveno dar dvejus metus ir eidavo maisto
nuo durų prie durų. Jis nieko neskriaudė ir

nebuvo skriaudžiamas, ir žmonės mielai jį mai-
tino. Sukrečiantis faktas: nėra nė vieno šuns, kuris
nuo tada būtų ant jo sulojęs.

Vilkas paseno ir nugaišo. Žmonės labai jo gai-
lėjo, nes matydami jį einantį per miestą – ramų, ge -
rą ir kantrų, prisimindavo šv. Pranciškaus dorybes
ir šventumą. (...)

Šventojo Pranciškaus žiedeliai. – Vilnius, Tyto alba,
2009 (pasakojimas pateiktas sutrumpintas)

Kris tus jo gyvenimu bei veikla tiek pasinaudojo,
kad susilaukė nuostabių vaisių. 

Kokia Pranciškaus pasisekimo paslaptis?

Pranciškus netapo kunigu. Buvo įšventintas
diakonu, kad galėtų sakyti pamokslus. Jis nebuvo
organizatorius, nors įsteigė trejas gausias ir sėk-
mingas religines organizacijas. Jis perleido Mažųjų
bro lių vienuolijos vadovavimą kitiems, kai tik ji ta -
po gausesnė. 

Kas buvo tikra Pranciškaus pasisekimo paslap -
tis? Atsakymas yra šis: jis iš tiesų buvo Kristaus
įrankis. Jo sėkmė glūdi pačiame Kristuje. Kaip žmo-
nės apibūdino, Pranciškus buvo alter Kristus, antra -
sis Kristus. Jis užleido save Jėzui. Pranciškaus vie-
toje veikė Jėzus – visu savo dieviškai žmogišku pa-
trauklumu.

Tą patį rodo Pranciškaus pasaulėžiūra, Kristus
buvo jo gyvenimo centras. Pranciškus buvo persi-
ėmęs Jėzaus mintimis, norais ir jausmais. 

Žmogiškumas

Pranciškaus pasisekimas tarp to laiko žmonių
glūdi tame, kad jis skelbė žmonėms Jėzaus žmogiš-
kumą. O tai traukė žmones prie Jo – prie Jėzaus
Pran ciškuje. Ir Jėzus atvėrė jiems platesnius dvasi-
nius horizontus.

Pranciškus matė ir skelbė Jėzų Jo pagrindi-
niais  žmogiško  gyvenimo  laikotarpiais – nuo kū-
dikystės iki mirties. Pirmas pavaizdavo kūdikėlį
Jė zų Kalėdų prakartėlėje, Jį kenčiantį, kryžių ne-

šantį ir prie kryžiaus prikaltą (populiarino kry-
žiaus kelio stacijas, o gyvenimo pabaigoje pats buvo
paženklintas penkiomis Kristaus žaizdomis, stig-
momis). 

Antra vertus, Pranciškus įžvelgė Kristaus pa-
veikslą kiekviename sutiktame žmoguje – sveikame
ir raupsuotame, turtingame ir elgetoje, ir dėl to
kiek vieną gerbė ir vadino broliu ar seserimi. 

Pagaliau kaip Pranciškui kiekvienas žmogus
yra Kristaus įvaizdis, taip ir kiekvienas kūrinys vi-
satoje savaip vaizduoja Dievą ir Kristų: visatos švie-
suliai – sesė saulė ir brolis mėnulis, judinanti jėga
– vėjas, kaitinanti energija – ugnis. Dėl to jis kalbėjo
paukš čiams ir tie jo klausėsi. Jis pamokė plėšrųjį
vilką nedraskyti žmonių; šis pakluso ir leidosi žmo-
nių maitinamas, tapo prijaukintas.

Įsteigiami trys 
religiniai ordinai

Pranciškaus Asyžiečio evangelinio gyvenimo
pa vyzdys, o taip pat jo pamokslai, sakomi po atviru
dangum, paveikė žmones jį sekti, o sekant jį, artėti
prie Dievo. Aplink būrėsi vyrai, kurie norėjo gy-
venti taip, kaip jis. Popiežius oficialiai patvirtino
Mažųjų brolių religinį ordiną vyrams 1210 metais, o
kiek vėliau – Klarisių moterų vienuolių ordiną. Bet
atsirado ir pasauliečių, vedusių ir nevedusių, kurie
taip pat norėjo jį sekti, nestodami į vienuolyną. Taip
buvo įsteigtas ir tretysis – tretininkų ordinas. Jie vi -
si plėtėsi – pradžioje Umbrijos provincijoje, paskui
– Italijoje, dar vėliau paplito Europoje ir net kituose
že mynuose, ypač ten, kur pranciškonai dirbo misio -
nierių darbą: Pietų ir Šiaurės Amerikoje, Azijoje,
Af rikoje.

Įtaka XII šimtmetyje ir vėliau

Kiekviena iš tų vienuolijų išplėtė jų steigėjo
įtaką ir stipriai prisidėjo prie to meto Bažnyčios
dvasinio atsinaujinimo. Kiekviena vienuolija tu-
rėjo savo veiklos ir įtakos sferą. Mažieji broliai ypač
atsiskleidė pamokslavimu ir misijomis. Klarisių
vienuolijos seserys slaugė ligonius, globojo sene-
lius, našlaičius, šelpė neturtingus, auklėjo mergai-
tes. Tretininkai ugdėsi dvasiškai ir apaštalavo pa-
vyzdžiu pagal savo pasaulietišką pašaukimą: tarp jų
buvo tokie asmenys kaip Prancūzijos karalius šv.
Liudvikas IX, rašytojas Dante Alighieri, dailininkas
Giotto, Vengrijos šventoji Elzbieta ir kiti.

* * *
Pranciškus mirė 1226 m. Vos po dvejų metų jis

buvo paskelbtas šventuoju. Jo dvasinė įtaka po jo
mirties dar padidėjo. Jo pavyzdys dar labiau pa-
veikė žmones. Turbūt nė vienas šventasis, išskyrus
Jėzaus motiną Mariją, nebuvo taip dėmesingai ap-
rašytas nei taip dažnai mene pavaizduotas, kaip jis.

Pranciškaus dvasia pasiekė tiek mokslus, tiek
me ną. Teologiją ir filosofiją paveikė Pranciškaus
dė  mesys žmogui, ne vien protu siekiant tiesos, bet
ir valia siekiant gėrio. Menas taipogi pasuko žmo-
gaus vaizdavimo kryptimi humanizmo linkme – ita -
lų renesanso, vėliau – romantizmo.

Iš pradžių stipriai paveikusi XIII šimtmetį, ka -
da gyveno Pranciškus Asyžietis, jo įtaka persikė lė į
kitus amžius ir gyva iki pat šių laikų. Jorge M. Ber-
goglio, kuris tapo naujuoju popiežiumi, yra šios įta-
 kos šviesus liudytojas XXI šimtmetyje (žr. šios
straips nių serijos likusius du straipsnius tolimesnė -
se Kultūros laidose).  �

Kaip šv. Pranciškus prijaukino nepaprastai plėšrų Gubijaus vilką

Atkelta iš 2 psl.

Šv. Pranciškus Asyžietis. XIV a. miniatiūra
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Yra Vilniuje tokia maža, jauki stiklo dirbtu-
vėlė ,,Ūta”. Ją 2007 m. įkūrusi menininkė
Dai va Jusiūtė -Tarailienė pasirinko dvi kryp-

tis – senųjų baltiškų stiklo gamybos tradicijų gaivi -
nimą ir moderniojo stiklo plastiką. Ji kuria moder-
 nius ir atkuriamus pagal senoviškų baltiškų radi-
nių pavyzdžius papuošalus. Tai įvairios segės, aus-
karai, apyrankės, pakabukai, vėriniai. Pagrindi nė
technika yra ,,lampwork” – degikliu kaitinamas
stik las ir formuojami karoliukai, pučiami stik lo
bur buliukai.

1997–2001 m. Daiva mokėsi Vilniaus pedagogi-
niame universitete (dabar – Lietuvos edukologijos
universitetas) Lietuvių kalbos ir literatūros fakul-
tete. Besimokydama dirbo socialinį darbą su gatvės
vaikais. Baigusi studijas, dirbo lietuvių kalbos ir li-
teratūros mokytoja. Potraukis stiklui atsirado dar
ankstyvoje vaikystėje, kai mama iš spaustuvės par-
nešdavo spalvoto stiklo rutuliukų, kuriuose Daiva ir
jos sesuo Rasa matydavo ištisus pasaulius. Kad at-
eityje šie rutuliukai turės reikšmės renkantis pro-
fe siją, nebuvo net mintyse. Sesuo Rasa Skučienė
taip pat dirba stiklo srityje. Pirmuosius  bandymus
su stiklu Daiva Jusiūtė-Tarailienė pradėjo 2007 m.
baltiškosios kultūros ir muzikos festivalyje ,,Mė-
nuo juodaragis”. 2012 m. vikinginio laikotarpio fes-
tivalyje Estijoje ,,Kiruvere muinaslaager” Daiva pa-
statė eksperimentinę stiklo krosnį. Jos vyras ar-
cheologas Juozas Tarailė, įkūręs dirbtuvę ,,Tarailos
kalvė”, kurioje užsiima senaisiais kalvystės dar-
bais nuo vinies iki kalavijo, daro lietuviškas saulu-

tes, skulptūras, tačiau
didžiąją jo darbų dalį su-
daro ginklai, pagaminti
pagal senų archeologi-
nių radinių pavyzdį. Ne-
atsitiktinai J. Tarailė
yra senovės karybos klu -
bo ,,Karionys” iniciato-
rius ir vadovas. Abu su-
tuoktiniai, atkurdami
įvairių amžių baltiškus
papuošalus, darniai dirba kartu – vyras gamina
me talo gaminius, o žmona – stiklo. Abiejų atkuria -
mi radiniai yra pripažįstami kaip Lietuvos tautinis
paveldas ir turi tai patvirtinančius  pažymėjimus.
Va saros metu jie dalyvauja įvairiuose renginiuose
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, gyvai  rody -
da mi stiklo ir kalvystės amatą. Tai Baltramiejaus
mugė (Vilnius), Senųjų amatų dienos Neringoje (Ni -
da), Senųjų amatų dienos Trakuose, Muziejų naktis
(Trakai), Baltijas saule (Ryga), Senosios karybos ir
amatų festivalis Apuolėje ir kiti.

Apsistosime prie Daivos Jusiūtės-Tarailienės
parodos ,,Baltijos inkliuzai”, surengtos Vilniuje,
Bal tijos gintaro meno centre balandžio 5 d. Parodos
atidaryme šio meno centro vadybininkė Justina Zi-
linskaitė priminė tik ką neseniai vykusią Daivos
Jusiūtės-Tarailienės ir Juozo Tarailės bendrą pa-
ro dą ,,Vetus mundi”, kurioje eksponuotos Lietuvos
Didžiosios kunigaikštystės pagal seną pavyzdį at-
kurti stiklo radiniai ir geležinių lankinių segių ko-
lekcija. Dabar vykstanti autorinė Daivos foto ir
stiklo darbų paroda kalba labai aktualia tema apie
Baltijos jūros ekologinę padėtį. Dažnai muziejuje,
priimdami svečius ir pasakodami apie gintarą, vi-
sada primena Baltijos jūrą, pasakoja legendą apie
Jū ratę ir Kastytį. Ir tose legendose, mituose jūra
yra graži, švari, metanti Jūratės ašaras – gintarė-
lius... tačiau kokia ji yra iš tikrųjų ir ką galima pa-
matyti prie jos krantų?

Menininkė D. Jusiūtė-Tarailienė padėkojo Bal-
tijos gintaro meno centrui už suteiktą erdvę, kuri
gerai pritaikyta smulkiems ir iš arti žiūrimiems
darbams. Ji papasakojo, kad šios parodos idėja at-
si rado būtent iš šiukšlių, kai atostogaujant su
šeima prie Baltijos jūros tarp Būtingės ir Klaipėdos
vaikščiojo jos pakrante. Tuo metu jūra kaip tik gan
gausiai metė gintarus. Juos renkant, buvo matyti
ne tik juodi medžio gabalėliai, ne tik smėlis, bet ir
subliuškę balionėliai, paleisti per įvairias šventes:
vestuves, gimtadienius ar kitokiomis progomis, nu-
nešti į jūrą, jie tapo tiesiog šiukšlėmis. Pirmiausia
ji norėjo visas šiukšles surinkti, bet niekur kilomet -
ro spinduliu nebuvo matyti nė vienos šiukšliadėžės.
Teko tik nufotografuoti ir su skausmu pagalvoti,
kaip galima savo darbais prisidėti prie jūros švari-
nimo. Juk tokia mylima, apipinta legendomis mūsų
Baltijos jūra, iš visų ją supančių šalių turinti pačią
gražiausią pakrantę – ir tokia užteršta. Tada pra-
dėjo tas šiukšles fotografuoti, ir dvi savaites ke-

liau jant išsirutuliojo idėja surengti parodą, paro-
dant tas nuotraukas visuomenei. Už parduotus pa-

veikslus gautus pinigus Daiva ketina skirti Pajūrio
regioniniam parkui kaip auką ar dovaną su prašy -
mu panaudoti ekologinei krypčiai. Menininkė, už-
duodama simbolinį, retorinį klausimą, ar jau pri-
klau so šiukšlintojų draugijai, beldžiasi į kiekvieno
iš mūsų sąmoningumą, nes kartais net nesusimąs-
tydami paleidžiame į dangų balionėlį gražios šven-
tės proga, o jis, deja, nusileidžia į jūrą ir tampa ilgus
metus nesuyrančia šiukšle. Parodoje ,,Baltijos ink-
liuzai”, be foto darbų, yra stiklo vėrinių. Pasak Dai-
vos, vėriniai kalba trimis aspektais. Vieni – ,,Nafta”,
kai, rankiodama gintarus, iš tikrųjų išsitepė nafta,
kita – ,,Nugludintas stiklas” ar ,,Jūros žydėjimai” –
parodo konkrečius radinius jūros pakrantėje. Dar
ki ti mitologizuoti – ,,Saulė po vandeniu”, ,,Jūratės
vė rinys” primena legendomis apipintą jūrą. Autorė,
norėdama matyti švarią jūrą, sukūrė vėrinius ,,Ik-
rai”, ,,Inkliuzai”, ,,Apsaugotas gintaras”. 

Archeologinių radinių aistra vienija abu meni-
ninkus – Daivą Jusiūtę-Tarailienę ir Juozą Tarailę.
Norint tiksliai pagaminti pagal senovinį pavyzdį,
nemažai laiko reikia praleisti muziejų fonduose, ar-
chyvuose, gilintis į senovės gamybos technologijas.
Šiuolaikinis stiklas yra per daug švarus ir ryškus,
iš jo neatkursi senovinio radinio. Reikia atrasti to
laikotarpio gamybos technologiją, kad atkartotum
stiklo spalvas ir faktūrą. Įdomiausia tai, kad meni-
ninkai kartais neapsiriboja jokiu laikotarpiu. Antro
ar trečio amžiaus stiklo vėrinys, jį atkūrus ir suvė-
rus, atrodo šiuolaikiškai ir sunku patikėti, kad tai
romėniško laikotarpio daiktas. Nemažai D. Jusiūtės-
Tarailienės darbų įsigijusioje Italijos galerijoje „Bi-
rik butik” 2012 m. Italijos menininkai atsitiktinai
aptiko pagal rasto Kernavėje XIII–XIV amžiaus ar-
cheologinio radinio pavyzdį pagamintą vėrinį ir
puikiai jį pritaikė savo šiuolaikinių drabužių ko-
lekcijai „The Way of  Bizantinum” išryškinti. �

Baltijos inkliuzai
Lidija Veličkaitė

Iš parodos „Baltijos inkliuzai”. Daivos Jusiūtės-Tarailienės nuotr.

Stiklo apdirbimo krosnis Estijoje. Daivos Jusiūtės-Tarailienės nuotr.

Daiva Jusiūtė-Tarailienė parodos atidarymo metu „Bal -
tijos gintaro meno centre” Vilniuje. 

Linos Timukaitės-Šimkaitienės nuotr.

Jūratės vėrinys. Linos Timukaitės-Šimkaitienės nuotr.



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 S2013 GEGUŽĖS 11 D. 5

PERŽENGTI SLENKSČIAI

„Slenkstis” – jau antroji pokalbių knyga su iškiliu
dvasininku Antanu Saulaičiu. Kaip kilo sumanymas
šiuos pašnekesius paversti knyga?

Sumanymas perkelti kun. A. Saulaičio po-
kal bius, įrašytus katalikų radijo ,,Mažojoje stu-
dijoje”, kilo Elvyrai Kučinskaitei ir taip gimė
pirmoji pokalbių knyga ,,Piktas Dievas yra mi-
ręs”. Žurnalas ,,Bitutė” parengė knygą, kurioje
tė vas Antanas atsako į vaikų klausimus apie gy-
venimą ir tikėjimą. Gabrielei Gailiūtei rūpėjo
pa auglių santykis su pasauliu ir religija. Pirmoji
mano parengta pokalbių knyga ,,Esame vieni dėl
kitų” buvo skirta aptarti temas, kurios yra svar-
bios kiekvienam, pasiekusiam amžiaus brandą,
ir ne tik religingam žmogui, bet ir tam, kuris nė -
ra buvęs bažnyčioje ar net priešiškas krikščio-
nybei. Klausimais ir atsakymais kvietėme būti
savimi, o ne kauke, kuria mėgstame prisidengti
prieš kitus, paslėpdame save patį net nuo Dievo,
ne tik nuo žmonių, kalbėjomės apie draugystę, at-
sakomybę ir ištikimybę, apie karjerą ir gyve-
nimo prasmę, ir apie tokį žemišką dalyką kaip
atostogos. Ir žinoma, apie meilę – rodomą  ir tik -
rą, nuoširdžią, kai mylima net ,,negaunant sal-
dai nio”. 

Antroji knyga ,,Slenkstis” gimė iš poreikio
pa teikti klausimus, kurie užslėpti giliai širdyje,
neišsakyti dėl baimės pasirodyti sau ir kitam,
net kunigui ar psichologui, netobulu, perdėm nuo  -
dėmingu ar galiausiai kvai -
lu. Tačiau tie neatsakyti klau-
simai yra savotiški slenks-
 čiai, kuriuos reikia per žengti,
kad patektum į kitą pasaulį,
kuris gali būti šviesesnis, ku-
ris gali suteikti aiškumo ir
parodyti kelią dvasios ramy-
bės, tiesos, tikėjimo ir pasiti-
kėjimo link. Tai gi ir temos-
slenksčiai yra tokios, kaip
,,nekaltas melas”, antroji, o ir
trečioji santuoka, kas yra pa-
reigos – privilegija ar našta.
Kai žmogus vidutinio am-
žiaus, kyla klausimas, kaip
peržengti šį amžių – slenkstį,
kad nesugrįžtum į paauglys -
tę; yra slenkstis tarp slaugy -
mo ir gydymo – kada jį per-
žengti, o gal likti šiapus. 

Tėvą Antaną Saulaitį myli ir gerbia daugybė ti-
kinčiųjų. O Jūs? Koks Jūsų asmeninis santykis su iš-
ki liu dvasininku, kurį galime vadinti ir savotiška
„žvaigžde” Bažnyčios padangėje?

Taigi aš viena iš tos daugybės, ir ne todėl,
kad jis – ,,žvaigždė” lietuviškosios Bažnyčios pa-
dangėje. Ačiū Dievui, šiandien galime džiaugtis
puikiais pamokslininkais, teologais, dvasios tė-
vais, ganytojais. Sakyčiau, visi dvasininkai, ku-
rie kalba žmonėms „Mažojoje studijoje”, yra
žvaigždės. O tėvas Antanas buvo vienas pirmųjų

ku nigų, kurie ėmė skelbti Dievą esantį gailestin -
gą, o ne tik teisingą, skelbti Jį kaip meilės, ne tik
įstatymo Viešpatį. Beje, pats savo kasdieniu san-
tykiu su žmonėmis parodydavo tą meilę labai
konkrečiai: paremdamas stokojantį, atsakyda-
mas į kiekvieno laišką, rūpestį arba tiesiog paty -
lėdamas, kai žmogui taip skauda, jog tereikia už
rankos palaikyti. Ir palaiko. 

Prisipažinsiu, kad esu viena iš tų, kurie
trokšta recepto, kuriame nurodyti konkretūs vais-
 tai ir dozės. Išgersi juos ir pasveiksi. Taigi labai
nusivyliau, kai po 10 valandų pokalbio recepto
vaistams taip ir nesulaukiau, tik ilgoką mais to pa-
pildų sąrašėlį: mandagumas, jautrumas, pasiti-
kėjimas, kantrybė ir solidarumas, teisingumas ir
atlaidumas, na ir, žinoma, tas populiarusis trijų
vi taminų kompleksas – tikėjimas, viltis ir meilė.
Be je, pastebėjau, kad jų poveikis kažkodėl pasi-
reiškia tik sekmadienį ir trunka apie 1 val. Tačiau
tėvas Antanas iš savo 50 metų tarnystės Dievui ir
žmonėms praktikos rekomenduoja juos vartoti –
anksčiau ar vėliau suveikia...

Tėvas Antanas Saulaitis neabejingas tam, kas vyksta
Lietuvoje. Kaip jis vertina emigraciją? Kas jį džiugina,
kas liūdina, kas teikia vilties?

Tėvą Antaną liūdina, kad kai kurie lietu-
viai yra labai nepatenkinti savimi ir savo tėvyne,
kurioje gyvena. Jis mano, kad tokie viskuo ne-

patenkinti žmonės veikiausiai
nesuras sau tinkamos vietos
nie kur pasaulyje ir siūlo pir-
miausia pradėti vertinti tai, ką
turi pašonėje. 

Viename iš knygos skyrių
jis sako, kad visa, ko ieškai, ga-
lima atrasti savo aplinkoje, ne-
nutolus nuo namų. Ir kai skun-
džiamės nepritekliumi, galime
prisiminti, jog ,,mūsų turtas –
ne tik pinigai, bet ir laikas, do-
rybės, žinios, kuriomis pasida-
liję galime patys praturtėti.” O
dėl emigracijos… Ne sykį ,,Ma-
žosios studijos” laidose yra sa-
kęs, kad mylėti savo tėvynę
įmanoma visur, tik būnant na-
muose toji meilė yra labiau ap-
čiuopiama, ne tik dvasinė. Tei-
giamus poslinkius galėtų įta-
koti valstybės požiūris į žmogų,

kad būtų užtikrinti kiekvieno piliečio poreikiai:
atlygis  tolygus darbui, žmoniškos gyvenimo są-
ly gos, užtikrinama sveikatos apsauga, švietimas.
Krikščionybė moko, kad esame lygūs Viešpaties
akivaizdoje, tas principas galėtų būti perkeltas ir
į tarpusavio santykius, kai ir darbdavys, ir dar-
buotojas suvoks save kaip lygiaverčius partne-
rius, siekiant bendro tikslo – geresnės žmonių ir
tėvynės ateities. 

Jūratę Kuodytę klausinėjo M. P.

Jūratė Kuodytė ir tėvas Antanas Saulaitis, SJ. Nuotr. iš asmeninio archyvo

Antanas Kalanavičius

LAUKTIES SLENKSTIS

Ir audžia jau vorų tamsi žinia
Tinklus akims bemiegėms,
Aštriai bitei lipnų sapną audžia,
Ir dalgiais jau langai
Apkarstyti, dalgiakočių skersiniai
Supas, vėjo plunksnai juos užkliudžius,
Ar dar ilgai, nutolusi per keletą
Giesmių, turėsiu aš rūdyti
Ant laukties atokaus slenksčio
Iš trijų kiek paplokščių,
Antai kadaise sudėliotų
Akmenų.

Ar dar ilgai ties saulės adatom,
Ties atminties durim
Žiūrėsiu laiko, jisai čia
Suakmenėjusi vilnis, ir ką
Jame pasėsi, gal raibą
Žaibą, gal apskendusius
Vandens paukščius, ir kas jame
Prigis, koks retas ilgesys,
Kad būtų nepažintas.

O vien tas galvas
Mes minty suglausim
Jau pritemus, ir žvilgsnio
Prietema nesumatys,
Kas dygsta žvyrkely,
Ar akmenys, ar debesų
Šaltiniai dygsta,
Ar sudrebėję žingsniai
Nesavi.

TOJ PAČIOJ VIETOJ

Pažagarėjusi strieguota gudobelė
Ir užkežęs beržas, tarp
Jų suvytas nedidukas lizdas,
Mane po namų apydairos
Rasi toj vietoj, pačioj
Pažemėj.

Mano turte, glėby žiemių
Vėjo, visas kumšti liepsnos
Viršūnėlės, smėlių krisle
Ir nubyrėjęs eglišaki mišku
Apsodintoj aky.

Ir klusčiojantis žvėries
Uvėrumas, baikštus godulys apeina mane
Atstu, ir sausmalkės nebraška,
Nebijok.

O tu mane rasi toj
Pačioj vietoj, kai strieguota
Gudobelė, užkežęs beržas
Ir lizdas atgis — aš viena
Ranka su paukščiais
Pačioj pažemėj.
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2014metais minėsime 300-ąsias Kris-
tijono Donelaičio gimimo meti-

nes. Ir nors iki 2014-ųjų dar yra likę nemažai
laiko, tam tikri projektai, susiję su K. Donelaičio
metais, jau yra įpusėję ar net artėja į pabaigą.
Vienas tokių projektų yra K. Donelaičio poemos
,,Metai” (1765–1775), įtrauktos į Europos litera -
tūros šedevrų sąrašą, vertimas į tas Europos
kal bas, į kurias Mažosios Lietuvos rašytojo kūri -
nys iki šiol dar nebuvo išverstas. Tarp tokių kalbų
yra ir ispanų kalba. 

Nelengvo darbo – ,,Metų” vertimo į ispanų
kal bą – prieš trejus metus ėmėsi Vilniaus uni-
versitete ispanų kalbą dėstanti vertimo teorijos
ir kalbotyros specialistė, Užsienio kalbų insti-
tuto Romanų kalbų katedros docentė dr. Car-
men Caro Dugo. ,,Nors ir buvo sunku, niekada
nesigailėjau, kad ėmiausi šio vertimo, – sako is-
pa nų kalbos dėstytoja. – Nes visą laiką jaučiau,
kad darau kažką reikšmingo. O ir pats vertimo
procesas buvo be galo įdomus.” Ispanė, pasi-
nėrusi į Donelaičio eiles, sako galvojusi, jog poe-
tas turbūt rašė, norėdamas pailsėti nuo gausy-
bės kasdienos darbų – ne tik klebonavimo, bet
ir ūkininkavimo, rūpinimosi savo parapijiečiais
bei kt. Nes būtent atsipalaidavimą ir pabėgimą
nuo rutinos versdama ,,Metus” patyrė ir pati ver-
tėja. Apie jau baigtą vertimą, prie kurio prisidėjo
ne tik keli profesionalai, bet ir docentės tėvai ir
pusbroliai, gyvenantys Ispanijoje, kalbuosi su
dr. Carmen Caro Dugo.

Kada ir kaip susidomėjote K. Donelaičiu?
Jau seniai, prieš kokius 12 metų, Vilniaus uni-

versiteto Filologijos fakultete išklausiau Albino Jo-
vaišo kursą apie senąją lietuvių literatūrą ir K. Do-
nelaičio ,,Metus”. Buvau laisva klausytoja, labai
norėjau susipažinti su to laikotarpio literatūra, bet
tuo metu man dar buvo sunku ,,Metų” tekstą skai-
tyti, todėl dėstytojo komentarai labai padėjo su-
prasti bendrą kūrinio kontekstą. Po to kurso prie
Donelaičio teksto turbūt nebegrįžau tol, kol nepra-
dėjau galvoti apie galimybę jį versti į ispanų kalbą. 

Kas paskatino imtis poemos ,,Metai” vertimo? 
Prieš trejus metus Lietuvių literatūros katedros

vedėja prof. Dainora Pociūtė užsiminė apie K. Do-
nelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo progra -
mą ir apie projektą versti ,,Metus” į tas Europos
kal bas, į kurias poema dar neišversta. Dar neapsi-
sprendusi, ar imtis darbo, grįžau prie teksto, pra-
dėjau jį nuodugniau skaityti, pasidomėjau, į kokias
kalbas jis jau išverstas. Kuo toliau gilinausi į Do-
nelaičio poemą, tuo labiau įsitikinau, kad būtų
reikšminga jį versti. Pradėjau eksperimentuoti, iš-
verčiau kelis šimtus eilučių iš „Pavasario linksmy-
bių” ir galutiniai apsisprendžiau imtis visos poe-
mos vertimo darbo. Žinojau, kad prieš akis – sunkus
uždavinys, tikras iššūkis, bet mane paguodė tai, kad
laiko dar buvo. Turiu pasakyti, kad, nors ir buvo
sunku, niekada nesigailėjau, kad ėmiausi šio ver-
timo, nes man tekstas labai patiko, visą laiką jau-
čiau, kad darau kažką reikšmingo. O ir pats vertimo
procesas buvo be galo įdomus. 

Ar vertėte viena, ar kas nors padėjo?
Tai – komandinis darbas, todėl ir įdomiau. Ga-

lutinis ispanų vertimo tekstas yra net keturių žmo-
nių darbo rezultatas. Galima sakyti, kad visą tekstą
išverčiau aš, bet su ispaniška medžiaga jau dirbome
kartu su poete ir literatūros mokslų daktare Rocio
Arana, kuri sutvarkė teksto eilėdarą. Paskui aš dar
kartą suredagavau viską, ieškodama prasmės iš-
krei pimų arba reikšmingų praradimų. Savo nuo-
monę apie eiliavimą pasakė du metrikos specialis-
tai. Reikia pasakyti, kad mane labai maloniai nuste -

bino Ispanijos universitetų vertimo specialistų su-
sidomėjimas šiuo vertimo darbu, jų noras bendra-
darbiauti, patarti. Jų palankūs atsiliepimai mane
labai skatino dirbti toliau, ypač tada, kai versti pa-
sidarė sunkiau.

Ar neišsigandote K. Donelaičio senovinės kal-
bos, eiliavimo, pagaliau – pa�ios poemos temati-
kos?

Iš pradžių bijojau, kad darbas gal ir viršys ma -
no jėgas. Pradėjusi versti, supratau, kad labai didelė
pagalba yra Didysis lietuvių kalbos žodynas, taip
pat 1977 m. išleistų Donelaičio ,,Raštų” paaiškini-
mai, žodynėlis, įvairūs leidiniai apie Donelaičio lai-
kus, lietuvninkų gyvenimą... Svarbiausia, dirbau
ne viena. Aptikus sunkias vietas, visada buvo ko pa-
klausti nuomonės. O dėl ispaniško žodyno pagalbą
man suteikė net mano tėvai, pusbroliai, kurie daug
išmano apie ūkininkavimą. Galutinį tekstą siun-
čiau kitiems ispanakalbiams, tarp jų – ir savo sesei,
susilaukiau ir jų nuomonės apie stilių ir kita. 

Kuo K. Donelaitis, jo poema gali būti įdomūs ispa-
nakalbiui skaitytojui? 

Mano pažįstami, skaitę vertimą, sako, kad tai
la bai įdomus tekstas, atveriantis kitokį, nežinomą,
naują pasaulį ispanų skaitytojams. Jis įdomus kaip
tik todėl, kad rodo kitą gyvenimo būdą, kitokią kul-
tūrą ir pasaulio supratimą. Panašių į K. Donelaitį
rašytojų ispaniška literatūra neturi. Tačiau aki-
vaizdu, kad tekstas sudomins ne bendrą skaitytoją,
bet gal siauresnę akademinę bendruomenę. 

Su kokiais iššūkiais susidūrėte versdama K. Donelaitį?
Galiu sakyti, kad žodžių paieška buvo labai

įtempta. Su malonumu prisimenu grybų pavadini -

mų paiešką. Ispanijoje, ypač mano krašte (esu kilusi
iš Pietų Ispanijos), neturime grybavimo tradicijos.
Man niekada neteko grybauti Ispanijoje, todėl ir
grybų pavadinimai man nežinomi. Verčiant ,,Vasa-
ros darbus”, reikėjo surasti grybų liaudiškus pava-
dinimus. Buvau nustebinta tų ispaniškų žodžių gro-
žio ir skambesio. Ir man atsivėrė naujas, labai gra-
žus kalbinis pasaulis. Taip būna su vertimu. 

Kas Jus žavi K. Donelaičio kalboje, stiliuje? 
Tas skambesys, muzikalumas, alite-

racijų vartojimas, valstiečių kalbos pa-
pras tumas, bet kartu ir didelis vaizdin-
gu  mas, frazeologizmų gyvumas, sinoni -
mų gausa... Autorius grožisi lietuvių kal -
ba, taip pat rašo su didele humoro doze,
dažnai vartodamas hiperbolizaciją. 

Kaip elgiatės su K. Donelaičio poemoje
vartojama tarme: pasirinkote kurią nors is-
panų kalbos tarmę ar bendrinę ispanų kalbą? 

Pasirinkti vieną tarmę būtų sunku
ir gal neprasminga. Vartojau bendrinę
kal bą, stengdamasi nevengti liaudiškų
vaizdingų posakių. 

Kuris K. Donelaičio sakinys ar žodis Jums
gra žiausias; kurį buvo sunkiausia išversti?

Labai sunku išskirti gražiausią
arba sunkiausią sakinį ar žodį. Sudėtin-
giausia turbūt perteikti teksto muzika-
lumą ir išversti kultūrines realijas, ku-
rioms ispanų kalboje nėra atitikmenų,
tuo labiau kad eiliuotame tekste yra ri-
botas skiemenų skaičius, tam tikri rė-
mai, todėl negalima naudotis aiškina-
muoju vertimu. Iš pradžių ilgai spren-
džiau, kaip išversti tokius žodžius kaip
,,kisielius”, ,,gira” ir pan., nes mes jų ne-
tu rime. Paskui man nebebuvo taip svar -
bu perteikti tikslią tų žodžių reikšmę,
stengiausi pateikti bendrą teksto povei -
kį. 

Ar ispanai domisi lietuvių literatūra? 
Gal ir susidomėtų, bet apskritai jie

nelabai turi ką skaityti. 2008 metais, kai
pristatėme mano prozos rinkinėlį Sevi-
lijos universitete, dauguma klausytojų
klausimų buvo ne apie literatūrą, o apie
pačią Lietuvą ir jos istoriją, nes žmonės
labai mažai apie tai žino. Prisimenu, kad,
pasiūliusi leidinį vieno Ispanijos uni-
versiteto leidyklai, sulaukiau gana tei-
giamos recenzijos, kurioje taip pat užsi-
menama apie lietuviškos literatūros trū-
kumą Ispanijoje ir apie tai, kad lietuvių

Ir man atsivėrė naujas, labai gražus kalbinis pasaulis
Pokalbis su K. Donelaičio poemos ,,Metai” vertėja į ispanų kalbą dr. Carmen Caro Dugo

Dalia Cidzikaitė

LOS GOZOS DE LA PRIMAVERA

El dulce sol asciende, despierta al universo
y ríe al destruir el trabajo invernal.
Se esfuman las industrias de la gélida
estación y la nieve, evaporada, en nada se convierte.
Los aires acarician y dan vida a los campos, 
reclaman las hierbitas del mundo de los muertos.
Arbustos y pinares a despertar se aprestan, 
y colinas y valles se despojan de blancas vestiduras. 
Unos, en el horror del cruel otoño, hallaron entre lágrimas la muerte;
otros sobrevivieron en el lago, pasando el largo invierno, 
o durmieron felices bajo un tronco: 
ahora todos salen en tropel recibiendo el verano.
Emergen de sus fríos escondrijos las ratas, los hurones. 
Los cuervos, las cornejas, las urracas,
los búhos, los ratones y los topos aclaman el calor junto a sus crías. 
Una nube de moscas y un rebaño de pulgas se reúnen 
en bandadas con chinches y mosquitos para acosar a todos:
disponen su aguijón para nobles y siervos.
Libre la abeja reina del letargo invernal, despierta a su familia, 
enviando a sus súbditos a ganarse el sustento.
Y brotan, al momento, por rendijas saliendo los enjambres:
Ya zumban con sus pífanos sonoros.
Las arañas fabrican su hilo en los rincones,
subiendo silenciosas, bajando laboriosas, tejen redes de caza. 
Hasta osos y lobos dan saltos de alegría,
y en silencio se acercan a la linde del bosque a por la suculenta presa.
Qué prodigio: ni uno de esa gran multitud 
regresa a visitarnos con suspiros o llantos; 
no han venido a llorar, sino a regocijarse, pues no queda
huella de los trabajos del invierno.
A los campos llegó la primavera
y rezuma la vida por doquier.
Con el grito feliz de las bandadas se levanta un rumor.
Hay pájaros que cantan con voz tenue, y otros cantan más alto,
con alegre jolgorio a las nubes ascienden;
y alguno alaba a Dios brincando por las ramas:
no se queja ninguno de la exigua comida,
de la raída ropa del invierno.
Más de uno traía la cresta remendada 
y alimento en los campos apenas encontró,
y sin embargo nadie se lamenta:
todos a una saltan con júbilo sonoro.

Nukelta į 8 psl.

Carmen Caro Dugo. 
Ritos Stankevičiūtės, „Lietuvos žinios” nuotr.
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Įspūdingai savo biografiją ir socialinį bei istorinį
laiką (1934–2012) aprašė poetas, eseistas Albi-
nas Bernotas trijose knygose: „Pigmalijono

sindromas” (Tekstai proza ir eilėmis, 1989), „Pro
dūmus: deimantais nusėtas” (Devyni pasakojimai ir
knygos aurecenzija,1998), „Kaustytos žąsys” (Auto-
biografinė beletristika ir eilėraščiai, 2012). Pirmąją
knygą recenzavo Judita Vaičiūnaitė, pastebėjusi:
„Tai reto apsinuoginimo knyga, tai brandos ir są-
žinės triumfas, kur apysaka, eilėraščiai ir apybrai-
žos susilydo į vieną pulsuojantį lydinį, kuriame yra
visa, kas svarbiausia žmogui – gimtosios žemės
kva pas, motinos pieno skonis, protėvių kalbos šven-
tumas, kūrybos paslaptis...” („Pergalė”, 1989, Nr.
11, p. 168). Apie antrąją knygą rašiusi literatūro-
logė Brigita Speičytė ir taip pat palankiai įverti-
nusi knygą, labiau gilinosi į
jos žanrą, pasakojimo pobūdį,
kalbos autentiškumo proble -
mą. Analizuodama pasakoji -
mų literatūriškumo prob lemą,
B. Speičytė daro išvadą, kad
„bet kuriuo atveju tai nėra do-
kumentika. Autorius pasiren -
ka kalbėjimo būdą, teikiantį
ma žiau galimy bių ‘viską ap-
velti poezija’.” (Metai, 1998, Nr.
10, p. 138).

Tačiau trečiojoje auto-
biog rafinės beletristikos ir ei-
lėraščių knygoje (eilėraščių
tik 15) A. Bernotas „pamiršta”
tą pažadą, neleidžiantį „viską
apvelti poezija”, ir duoda lais -
vą valią lakiai poetinei vaiz-
duotei ir metaforiškai („Po eto
jėgą pažinsi iš jo metaforų”, �
„Dienoraštyje be da tų” rašė
Justinas Marcinkevičius). Po e-
 tiškai laisvame pasakojime vi -
sa tai, kas liejasi iš autoriaus
prisiminimų, iš vaiz duotės, iš
pasąmonės gelmenų, norima aprėpti tarsi vienu
mos tu. Daug poetų rašo dienoraščius, prisimini-
mus, esė, t. y. naudojasi prozos žanro paslaugomis,
tačiau tik retas užsimoja tam, ko panoro A. Berno-
tas: „Gyventi dukart – grįžti ir iš visų paskutinių se-
natvėje dar likusių galių bent trumpam atjaunėti,
kad nors ir klupdamas pajėgtum mintimis ir jaus-
mais antrąkart praeiti tom pačiom vietom – jau se-
niai nesančiom, bet ir tamsiausią naktį įžiūrimom
ir randamom, žinoma, jeigu žiūrėsi ir ieškosi ne
įprastine, o atbuline kryptimi” (p. 29). Sakytum, tai
egocentriškas tikslas. Tačiau A. Bernotas kartu ir
socialus, apmąstantis buvimo su kitu ir šalia kito
galimybę: „Su kuo sutapsi, toks pats patapsi – šven -
ta teisybė, bet nevalia užmiršti, kad ne kasdien būni
su tuo, su kuo norėtum: su kuo labiau reikėtų būti,
pačiam rinktis ne visada sekasi, dažniau pats esi pa-
sirenkamas” (p. 25). 

Tikrai, būtino autobiografinei prozai doku-
mentiškumo A. Bernotas nesilaiko, bet intensyviai
įterpia į pasakojimą subjektyvųjį pradą (lyrinį aš),
norėdamas viską pats pamatyti, paliudyti, paliesti,
o ko negali empiriškai aprėpti, to siekiama gaiva-
linga fantazija, mitiniais įvaizdžiais. Ir paralelės
su Meksikos, Peru mitologija, kultūra, tenykščių
žmonių buitim, papročiais, esančios pirmojoje kny-
goje, atsirado jam kartu su rašytojais Anzelmu Ma-
tučiu, Pranu Treiniu, Sauliumi Šalteniu pabuvo-
jus turistinėse-pažintinėse kelionėse. „Atsivežti”
mo tyvai ataidi visoje trilogijoje, liudydami A. Ber-
noto erudiciją. 

Paskutiniojoje knygoje labiausiai susitelkiama
į jos genezę. Autorius meninėmis–estetinėmis prie-
monėmis, pasitelkdamas regą, klausą, lytėjimą ir
jungdamas tai su mąstymu bei intuicija, kuria prie-
škario, karo bei sovietmečio Lietuvos paveikslą.
Temų, motyvų, faktų, detalių, asociacijų gausa per-
krauna net ir „išplėtotą sakinį”, ir jis kartais prade -
da traškėti per... sąnarius: įvairūs tropai, palygini-
mai, alegorijos, įdėmios detalės, protagonisto-na-
ratoriaus staigūs šuoliai į praeitį-ateitį, dokumen-

Alfredas Guščius

Veidrodis, metantis auksinį atspindį

tiškos remarkos ima brink -
ti, pūstis, lipti kaip duon-
kubilyje tešla per kraštus;
sakiniai virsta ilgais per-
iodais, kaskadomis. Ir tai
ne tie tradiciniai V. Krėvės
ar kito kurio mūsų klasiko
dainingai išplėtoti pada-
vimų sudėtiniai sakiniai,
o giluminės psichologijos
sraute išnyrančių skirtin -
gų temų, leitmotyvų, sim-
bolių, asociacijų, digresi -
jų, detalių, žodžių, besimai -
nančių intonacijų vaiz sdų-
epizodų šakoti telkiniai.

Tai iš tiesų polifoninė, kontrapunkto principu
kuriama moderni eseistika. 

Poezijos ir prozos žanrų sukryžminimas davė
savotišką hibridinę atmainą. Maža pasakyti, kad
A. Bernoto trilogijos proza poetinė ar metaforiška,
bū tina pridėti dar ir trečiąjį matmenį – tai asocia-
ty vinės modernios prozos bernotiška atmaina. Pats
autorius jautė paskutinės knygos savotiškumą,
įžangoje pavadinęs ją tam tikra prasme „begėdiška
knyga”, dėl atvirumo, intymumo, dvasinio apsinuo -
 gi nimo. Pirmą kartą visoje trilogijoje atvirai ra-
šoma apie vitalinį-eksualinį pradą gyvojoje gam-
toje, gyvulių pasaulyje (įsimintinos scenos apie ku-
melaites, ieškančias kavalierių) ir erotiką kaimo
gy venime (tam skirtas beveik visas 9-asis skyrius �
regima ant stalo šokanti pusnuogė paauglė Liucija,
girdimi tos srities „teoretikų” Lionginio ir Pijaus
samprotavimai apie „armonų audras”; tame kon-
tekste pasirodo ir K. Binkio personažas Palubys).
Visoje knygoje vyrauja lyrinis-romantinis stilius,
tačiau čia suskamba ironiškos ir satyriškos gaidos,
su gebančios net iš į tolumas nuplaukusio istorinio
laiko ištraukti „didįjį” proletariato vadą Leniną,
šeš tadieninėje talkoje keliantį rąstą, panašų į veis-
linio žirgo... hm. 

O įdomiausi (bent recenzentui) knygoje tie leit-
motyvai, kuriuose pasitelkiant poetinius trioletus
„Apauk ir aprenk savo mirusį tėvą”, „Žodis pats
tik prisišaukia žodį” liečiami kūrybinės psichologi -
jos bei fenomenologijos dalykai �kūrinio pradėjimo,
pir mojo sakinio ieškojimo kančios, pasąmonės aso-
ciatyvinio darbo (svarstoma, ar buvo teisus A. Ca-
mus, romane „Pirmasis žmogus” teigęs, kad „knyga
turi būti nebaigta”, spėliojamos giminystės su kitų
autorių kūriniais mįslės � autoriaus trioleto „Ap-
auk ir aprenk savo mirusį tėvą” prasminės sąšau-
kos su G. Kazimierėno paveikslu „Kęstučio mirtis”,
su Ramūno Klimo romanu „Maskvos laikas”), kūrė -
jų asmenybių (Antano Venclovos, Antano Jonyno
vy resniojo) ir jų kūrinių keliamų įspūdžių dvilypu -
mas, laiko reliatyvumas prisiminimuose ir kt. Leit-

motyvai „apauk ir aprenk savo mirusį tėvą”, „kaip
čia gražu!”, „variniai beržynai”, „žodis pats tik pri-
si šaukia žodį” pinami visame margame pasakoji -
me, atsiranda, atrodo, pačiose netikėčiausiose vie-
to se. Tikrai – A. Bernoto stilistikoje „žodis prisišau -
kia žodį”, o motyvas visai kitos temos bei siužetinės
pakraipos motyvą. Taip pat netikėtai atsiranda ir
knygai pavadinimą davusios „kaustytos žąsys”, iš
ke  lionių su Antanu Jonynu vyresniuoju po litera-
tūrinių susitikimų grįžtant iš Kauno...

Tačiau dažni nukrypimai tik iš pirmo žvilgs-
nio atrodo eklektiški (autoriaus vadinami „alkū-
nė mis”): digresijoms ruošiama motyvacija visu
tekstu. Ir žąsų įvaizdis neatsitiktinis, pradedamas
formuoti nuo teksto vidurio, nuo vaikystės, kai la-
biau nei šuns Albinėlio bijota žąsino, kai jo senelė
šaltakraujiškai ir profesionaliai pjaudavo tuos spar-
nuočius, kurių klykavimas panašus į arklių, ku-
riuos suvalkiečiai ir kaustydavo kaip arklius, tiktai
medžiaginiais batukais–vyžomis. Bemaž apokalip-
tinį stebuklą, � tobulu trikampiu skrendančias lau-
kines žąsis, klykaujančias, žirgų žvengimą prime-
nančias ir net dar senąjį TV bokštą įsiūbuojančias,
autorius išvysta 1965 metų rudenį, gyvendamas Vil-
niuje, Žvėryne, savo buto balkone, ir vaizdingai jį
aprašo... Žąsys jam analogiškai primena gulbes;
samprotaujant apie jas, įvedamas poetinis kon-
tekstas � 1971 metais Jono Juškaičio parašytas ei-
lėraštis „Virš vandenyno gulbės kyla...”, kurio
įvaizdžių narstymas atvedė autorių prie origina-
laus knygos pavadinimo varianto. 

A. Bernotas ne tik kūrė, leido poezijos, prozos
knygas, bet ir talentingai apmąstė kūrybinį pro-
cesą. Mąstydamas apie savo rašomų prisiminimų
žanrą, jis metaforiškai apibendrina ir savo, ir kitų
šiame literatūros bare triūsiančių rašytojų darbą. 

„Bet gyvenant antrusyk, antrusyk grįžtant at-
gal, nuo grįžtančio žingsnių kyla per dešimtmečius
susikaupusios dulkės, kvėpuojant ne tik veidro-
džiai išrasoja – nuo drėgmės prisiminimų gyvybė
ap sitraukia įvairiaspalviais oksidais, praradusi
ryškumą šmėžuoja pro dulkių šydą, lyg slėptųsi,
lyg gėdytųsi savo pavidalų gryno nuogumo, nors ir
iš laiko dulkių nuausto šydo pridengti jie, prisimi-
nimai, dar labiau vilioja, atrodo patrauklesni ir
gražesni nei iš tikrųjų, taigi įsigeidus, vos pradėjus
gyventi antrąkart, tuoj pat įsivagia ir gražus, pa-
trauklus melas” (p. 29). 

Albinui Bernotui pavyko savo prisiminimams
įkvėpti gyvybę, pamatyti save ir savo gyvenimą iš
laiko dulkių nuaustame šyde bei oksiduojančiame
me niniame veidrodyje, metančiame auksinį atspin -
dį...  �

Albinas Bernotas. Kaustytos žąsys. Autobiografinė
beletristika ir eilėraščiai. Lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dykla, 2012.

Poetas Albinas Bernotas



2013 05 04 – 2013 05 12 Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir
Telšiuose vyksta „Dizaino savaitė”. Tai jau tradiciniu
tapęs renginys, kurio metu visuomenė susipažįsta su
įvairių sričių dizainerių darbais. Vyks parodos, paskai -
tos, pristatymai, mokslinė konferencija. Renginiai  yra
skirti atkreipti dėmesį į dizaino, kuris mus supa kiek-
vie  name žingsnyje, svarbą ir vertę. Šiemet prie projek -
to prisijungė ir mados dizaineriai.
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Kultūros kronika

2013 05 03 – 2013 05 05 Vilniuje vyko jaunimo festiva-
lis ,,Išeik į aikštę 2013”. Pagrindinis festivalio tikslas –
šven tinis, pramoginis, prasmingas ir turiningas rengi-
nys jaunimui. Katedros aikštė tapo jaunimui erdve su-
si tikti, bendrauti, prasmingai leisti laisvalaikį. Rengi-
nio metu jauniems žmonėms buvo suteikta galimybė
prabilti viešai apie gyvenimo prasmės paieškas. Prog-
ra moje buvo numatyti ir pokalbiai bei diskusijos apie
gyvenimo prasmę, gyvos muzikos koncertai, susitiki-
mai su įdomiais žmonėmis, tarptautinės pamaldos,
nuo tykių parkas, protų mūšis, Katedros aikštės kavos
klubas ir kt.

2013 05 02 – 2013 06 15 Pylimo galerijoje Vilniuje su-
rengta ketvirtoji, tradicinė lietuvių dailės paroda ,,Ta-
pybos pavasaris 2012”. Šį kartą paroda išskirtinė ne tik
dalyvaujančių tapytojų skaičiumi, bet ir jų skirtingu-
mais – amžiaus, kūrybinės patirties, stiliaus, mokyklos.
Parodoje dalyvauja 23 dailininkai: Aloyzas Stasiulevi-
čius, Leonardas Tuleikis, Vida Krištolaitytė-Gendvil, Al-
 girdas Taurinskas, Gražina Vitartaitė, Antanas Beinara -
vičius, Algimantas S. Kliauga, Rimas Z. Bičiūnas, Pranas
Gudaitis, Galius Kličius, Jonas Daniliauskas, Bronius
Gra žys, Arvydas Baltrūnas, Silvija Drebickaitė, Alek-
sandras Vozbinas, Gintaras P. Janonis, Darius Rakaus -
kas, Linas Gelumbauskas, Jovita Aukštikalnytė-Varku-
levičienė, Grytė Pintukaitė-Valečkienė, Daumantas T.
Pilipavičius, Simas Žaltauskas, Indrė Ercmonaitė-Ja-
ku cevičienė.

2013 05 02 – 2013 05 08 Vilniuje, kino teatre „Pasaka”
vyko Azijos kino filmų retrospektyva. Vilniečiams
bei sostinės svečiams buvo pristatyta dešimt unikalių
filmų iš tolimiausių Azijos kampelių, kurie žavėjo
kvapą gniaužiančiais vaizdais, subtilia Rytų estetika
bei filosofinėmis įžvalgomis. Tai japonų filmas „Gele-
žinkelis (Rail Track)”, pasakojantis apie kelionę į pra -
eitį ir kelionę į save, indų filmas „B.L.A.C.K”, išsklei-
džiantis pagrindinių personažų – nuo gimimo aklos ir
kurčios Mišelės ir jos mokytojo Debradžo – ryšius, ki -
nų „Dviračiu į kalno viršūnę (One Mile Above)”, pasa -
kojantis apie jaunuolio ryžtą dviračiu pasiekti aukš-
čiau sią Himalajų viršukalnę, kinų filmas „Paprastas
gyvenimas ( A Simple Life)” apie subtilią draugys tės
ir rūpinimosi artimaisiais temą, japonų filmas „Po lie-
 taus (After the Rain)” apie samurajų dalią ir kiti įdo-
 mūs Azijos filmai.

2013 05 07 – 2013 05 12 Vilniuje vyksta tarptautinis
šiuolaikinio šokio festivalis „Naujasis Baltijos šokis”.
Tai didžiausias tokio pobūdžio renginys Baltijos šaly -
se. Jau daugiau nei dešimtmetį rengiamas festivalis
tapo neatsiejama Vilniaus kultūrinio gyvenimo dali mi.
Jis supažindina žiūrovus su šiuolaikinio šokio proce -
su, parodomos jo raidos kryptys, Lietuvos choreog-
rafai skatinami ieškoti naujų idėjų ir raiškos priemo-
nių. „Naujajame Baltijos šokyje” šalia jau pripažintų
ir visame pasaulyje garsių šokio menininkų darbų ga-
li ma išvysti pradedančiųjų šokio kūrėjų spektaklius ir
eksperimentus. Festivalis kasmet šalies  žiūrovams ir
svečiams pristato ir naujausią lietuvių choreografų
dar bų programą.

2013 05 05 – 2013 05 11 Vilniuje vyko  XIV tarptau tinis
universitetų teatrų forumas. Šio jau keturioliktą kartą
vykusio festivalio metu pristatyti naujausi Lietu vos
uni versitetų teatrų, kolegų iš Šveicarijos, JAV, Ru sijos,
Rumunijos, Ispanijos, Ukrainos spektakliai, taip pat –
ir teatralizuotos akcijos. Šių metų tema – „Su stabdytos
akimirkos”. Forumo metu buvo atvertos muziejų du-
rys – muziejų tyloje ir rimtyje sustingę eksponatai, įvai-
rio se epochose gyvenusių žmonių palikti daiktai, jų
veiklos sustabdytos akimirkos ragino ne tik suklusti, su-
prasti, susimąstyti, bet ir dalytis išgyvenimais bei kurti.

„Metai”
ispaniškai

Atkelta iš 6 psl.

autorių vertimai labai sveikintini. Many-
čiau, kad K. Donelaičio „Metų” vertimo at-
siradimas kaip tik Lietuvos pirmininka-
vimo Europos Sąjungos Tarybai metais
bus dar viena proga Ispanijoje kalbėti apie
Lietuvą, jos kultūrą, istoriją ir, žinoma,
jos literatūrą. Bet tam, kad būtų galima
su  dominti platesnį ratą skaitytojų lietu-
vių literatūra, reikia daug daugiau ver-
timų. 

– Su kuriais lietuviais rašytojais, kuriais kū-
riniais ispanai jau yra susipažinę?

– Lietuvių grožinės literatūros ver-
timų į ispanų kalbą sąrašas kol kas yra
gana trumpas. Balio Sruogos ,,Dievų miš-
kas” išverstas du kartus, išleistas Lietu-
voje ir Argentinoje. Ispaniškai taip pat tu-
rime Sauliaus T. Kondroto ,,Žalčio žvilgs -
nį” ir Icchoko Mero ,,Lygiosios trun ka aki-
mirką”. Ypač reikšmingas indėlis – lite-
ratūrologės ir vertėjos prof. Birutės Cipli-
jauskaitės, kuri į ispanų kalbą išvertė Vid-
mantės Jasukaitytės ,,Stebuklingą patvo-
rių žolę”, Janinos Degutytės ir Birutės Pū-
kelevičiūtės poezijos rinkinius, Nijolės
Mi liauskaitės ,,Uždraustą įeiti kambarį”,
taip pat šiuolaikinės lietuvių poezijos rin-
kinį ,,Voces en el silencio: Poesía lituana
contemporánea”. Aš pati prieš ketverius
me tus išverčiau ir išleidau Vandos Juk-
naitės, Bitės Vilimaitės, Birutės Jonuškai -
tės, Emos Mikulėnaitės ir Renatos Šerely-
tės novelių rinkinį ,,El país de cristal”
(,,ArCiBel Editores”, Sevilla, 2008). O šiais
metais Argentinoje pasirodė Romualdo
Granausko ,,Gyvenimas po kle vu”. 

– Kokių vertimų iš lietuvių kalbos į ispanų,
Jūsų nuomone, trūksta?

– Daug trūksta, bet manyčiau, kad
svarbus ne kiekis, o vertimo kokybė. No-
rėtųsi, kad būtų ne vien šiuolaikinių au-
torių vertimų, nors suprantama, kad to-
kiems daug sunkiau būtų rasti leidėjus,
bet tai jau kito pokalbio tema. 

* * *

Carmen Caro Dugo – dėstytoja, vertimo
teorijos ir kalbotyros specialistė, vertėja. Gimė
Palma del Río (Córdoba, Ispanija). 1986 m.
Sevilijos universitete baigė anglų-ispanų filo-
logiją, 1987 m. Dublino universitete (Univer -
sity College, Dublin) – humanitarinių mokslų
magistrantūrą (M.A., Airijos anglų kalba ir
angliškai parašyta literatūra). 1992 m. Dub-
lino Trejybės kolegijoje (Trinity College) apsi-
gy nė humanitarinių mokslų laipsnį su diser-
tacija ,,Antonio Buero Vallejo and the Don
Quixote Myth” (,,Edwin Mellen Press”, New
York, 1995). 1998–1999 m. studijavo lietu-
vių kalbą Vilniaus universiteto Lituanistinių
stu  dijų katedroje. 1999–2001 m. gavusi
Švie timo ir mokslo ministerijos stipendiją ir Li-
tuanistinę VU Filologijos fakulteto stipendiją,
tęsė lituanistikos studijas. Nuo 2000 m. dėsto
ispanų kalbą Vilniaus universitete, šiuo metu
yra Užsienio kalbų instituto Romanų kalbų ka-
tedros docentė, atsakinga už vertimo kursus
Užsienio kalbų instituto anglų-ispanų kalbo-
tyros programoje.  

Su lietuvių filologijos su užsienio (ispanų)
kalba studentais 2008 m. iš ispanų kalbos iš-
ver tė pasakų knygą 365 istorijos kiekvienai
dienai. Sudarė ir vertė El pais de cristal (Lie-
tuvių prozos antologija. Autoriai: Vanda Juk-
nai tė, Renata Šerelytė, Birutė Jonuškaitė,
Ema Mikulėnaitė, Bitė Vilimaitė. Sevilla: Ar-
ci bel, 2008. �


