
D R A U G O  Š E Š T A D I E N I N I S  P R I E D A S 2015 Gegužės 30 d. NR. 22 (63)

KULTŪRA
MENAS: LITERATŪRA: MOKSLAS

D R A U G O  Š E Š T A D I E N I N I S  P R I E D A S

Redaguoja Renata Šerelytė renata.serelyte@gmail.com • Maketuoja Jonas Kuprys

1-as psl. Renata  Šerelytė. Kančia  kaip džiaugsmo įkvėpėja • 2-as psl. Gediminas Mikelaitis. Švęsti gyvenimo apstumą –
ku nigo Kęstučio Trimako siekinys • 3-as psl. Vladas Braziūnas. Eilėraščiai • 4-as psl. Algis Vaškevičius. Festivalis ,,Su grį ži -
mai” vėl sukvietė išeivius ir svečius į Lietuvą • 5-as psl. Laimutė Vasiliauskaitė-Rožukienė. Kaip išgyventi amžių sandūro-
je • 6-as  psl. Gustė Bačiulytė. Kodėl žmogaus siela neranda ramybės? •  7-as psl. Romualdas Kriaučiūnas. Lietuviški takai
ir brūzgynai • 8-as psl. Kultūros  kronika

Kitame numeryje: Kunigo Vaclovo Aliulio, MIC, atminimui • Restauruoti Mykolo Oginskio rūmai Plungėje

Spaudos, radijo ir televizi-
jos rėmimo fondas 2015
m.suteikė 15 000 Eur pa-
ramą šeštadieniniam
„Draugo” priedui „Kultūra”,
projektui „Lietuvos kultū-
 ros sklaida ir kultūros pa-
veldo išsaugojimas bei lie-
tuvybės puoselėjimas pa-
saulyje”

Šio šeštadienio Kultūros turinys

Geri darbai mūsų neišgelbės, jei nebus asmeninio
šventėjimo, – kas taip pasakė, sunku dabar pri-
siminti. Gal šventasis, o gal ir pasmerktasis. Ne-

nuostabu, kad aplinkui vykstant nuolatinėms rekla-
muojamoms labdaros ir pajamos akcijoms, šie žodžiai
gali pasirodyti eretiški. Argi nereikia padėti nukentė-
jusiems nuo žemės drebėjimo Nepale?.. O badaujantiems
vaikams Sudane?.. O iš Libijos ir Sirijos plūstantiems pa-
bėgėliams?.. Tokių ,,o” yra daugybė. Kaip padėti radikalių
grupuočių žudomiems krikščionims koptams, krikš-
čionims Kenijoje ir Artimuosiuose Rytuose?.. Kokia
akcija, kokia labdara, kokie geri darbai čia gali padėti?

Kai suvoki, kad dalelės paaukotos asmeninės gero-
vės toli gražu neužtenka išgelbėti pasauliui, mintys
krypsta į dalykus, kurie neatrodo nei tokie malonūs, nei
saugūs, kaip materiali tavo geros širdies išraiška. Tai
kančia. Kentėjimas kartu su tais, kurie kenčia. Jeigu
mano brolis kenčia kitame pasaulio gale, jeigu jis per-
sekiojamas, jeigu bet kada gali būti nužudytas – aš irgi
toks pat esu. Tai, kad gyvename saugiose visuomenėse, galbūt tėra iliuzija, ir toji ben-
dražmogiška kančia niekur nedingsta, ji vienija mus visus. Ir ne tik vienus su kitais –
ji vienija mus su Kristumi. Nes Kristus kenčia su mumis visais. 

Sekuliarios visuomenės stengiasi eliminuoti tokios bendražmogiškos kančios prob-
lemą, palikdamos bendražmogišką solidarumą, kuris, neslėpkime, neretai priklau-
so nuo politinės konjunktūros ir įvairių politinių kompromisų, taigi neretai atrodo
esąs veidmainiškas. Totalitariniai režimai jį paverčia savo ideologijos dalimi, o gal
net ašimi – pavyzdžiui, tautos mesianizmui iškelti. Galima teigti, kad mes gyvena-
me tarp šių dviejų polių – sekuliaraus liberalizmo ir gana nemenkai į martirologiją
pakrypusio nacionalizmo, daugiau ar mažiau esame jų veikiami ir įtakojami, todėl
nesistengiame suvokti kančios kaip vieno iš žmogiškosios būties klodų, be kurio mūsų
egzistencija tampa iš pažiūros saugi ir rami.

Tačiau tai tik iliuzija. Netekus bendražmogiškojo kančios klodo, to siūlelio, jun-
gančio su toliausiame pasaulio kampelyje esančiu žmogumi, tuščią vietą užpildo eg-
zistencijos nuobodulys, apatija, o pagaliau – ir mirtinas liūdesys, kurį Naujasis Tes-
tamentas vadina moderniosios žmonijos liga. Tai nenuostabu, nes nebėra kančios, kuri
yra džiaugsmo įkvėpėja ir moko vertinti kiekvieną laimės minutę. Nepatikėjau žinia,
kurią kadaise išgirdau per televiziją – kad žmonės gali trokšti mirties vien iš bega-
linio nuobodulio. Koks gi yra to žmogaus gyvenimas, kokia jo aplinka, kokie tikslai,
jeigu jis būdamas sveikas, apsaugotas, pasiturįs trokšta numirti, užuot gyvenęs?.. Juk
paprastai mirti trokšta dvasinės arba fizinės kančios nebeištveriantys žmonės, o ne
nuobodulio kamuojami.

Galbūt tas nuobodulio nukankintas žmogus iš esmės buvo geras, daręs gerus dar-
bus, nieko blogo netroškęs ir panašiai. Tačiau, kaip matyti, tai jo neišgelbėjo. O kas
gi gali išgelbėti?..

Vėl grįžtu į pradžią. Geri darbai jo neišgelbės. Galbūt jį išgelbės asmeninis šven-
tėjimas. Tačiau jo be kančios pasidalijimo nebus. O dalintis kančia, kad ir kaip tai būtų
sunku, visgi reikia, nes kuo daugiau mūsų padės nešti šią naštą, tuo daugiau bus ir
kaip aušra nušvintančių laimės minučių.

Renata Šerelytė

efoto.lt nuotr.

Kančia kaip džiaugsmo įkvėpėja

VAKARO VIGILIJOS

Dabar tariu: palaimintos amžiams tebus
žibuoklės ir laukų lelijos, skaidrūs
šaltinių vandenys, ūksmėtosios giraitės,
saulėtekiai, kuriais grožėjaus andai, oras,
vidurdienių kaitra, darbai ir nuovargis,
ir vakaro malda saulėleidy vėjuotam.

Tebus palaiminti sultingi sodo vaisiai,
laukuos pribrendęs gelsvas kviečio grūdas
komunijos baltam ovalui, dangiškajai duonai,
suvienijančiai vienišas varguolių širdis
po žaižaruojančiais rugpjūčio skliautais.
O, mano geroji lemtie, paženklintoji meile
šiai vargo žemei, piliakalniams ir upėms,
jos srūva ir srūva per slėnius tolyn. – –
Taip, čia viskas teka, broli Heraklitai,

netrokštu sulaikyti nieko, tik grožėtis
asiūkliu, saulašare, levanda mėlynžiede,
skurdžia snaudale, ji taip kantriai žydi,
nors niekas nesidžiaugia jos žiedais...
Dabar dėkoti trokštu už gyvastį ir kalbą,
už tai, kad esu šitoj žemėj, kai krenta
mano dienos tartum lapai, nuo šalnų nugeltę,
sakau: tebus palaimintas kiekvienas mirksnis,
nes aš jau nebesiviliu sugrįžt čia atgalios.

Aldona Elena Puišytė



tūra yra nekaltas aukas ryjantis ir niekados nepa-
sotinamas smakas-siaubūnas” (P. Dovydaitis). 

A. Dirsytė, studijuodama vokiečių literatūrą, su-
sipažino su vokiečių katalikų rašytojos Gertrud von
Le Fort raštais. Juose ji atrado žmonijos istorijoje ir
asmens gyvenime vykstančią dvasinę kovą tarp gė-
rio ir blogio, tarp tiesos ir melo, tarp krikščionybės
ir pagonybės. Ji pastebėjo kovą, pasireiškiančią kul-
tūros priemonėmis. Numatydama komunizmo grės-
mę lietuvių tautai, Lietuvos motinoms A. Dirsytė pa-
tarė imtis šių kovos priemonių prieš komunizmą: šei-
mų židinyje „skaityba, dainos, giesmės, bendros
maldos, minėjimai, deklamacijos, pasakojimai, vai-
dinimai”. A. Dirsytės profesorius S. Šalkauskis at-
eitininkų suvažiavime Kaune paskelbė apie
gyvąją dvasią ir naują gyvosios dvasios są-
jūdį. Anksčiau dažnai ateitininkus skatinęs
kultūrinėmis priemonėmis kovoti prieš nu-
krikščionėjimą Lietuvoje, jis stengėsi jau-
nąją kartą uždegti dvasios kaitra, jungti dva-
sinį gyvastingumą ir kultūrą. 

Kas svarbu šv. Jono 
Pauliaus II mokyme?

Gyvybės kultūros pradininkus Lietu-
voje kun. K. Trimakas drąsiai susiejo su Jo -
no Pauliaus II skelbtu gyvybės kultūros
mo kymu. Dar jaunystėje būsimasis popie-
žius manė, kad menas, kaip kultūros dalis,
gali būti žmogaus sielos reiškėju. Pogrindžio
teatras ir kūryba jam sudarė gyvybines
kultūrines sąlygas „išlikti žmogumi”. Gy-
vybės kultūros pagrindas – Kūrėjo kūri-
niškumo pripažinimas; įsitikinimas, jog
žmogui suteikęs gyvybę jis duoda galimybę
bei uždavinį gyvybės dovaną plėtoti kultū-
ra. Tai reiškia Kūrėjo dovanos pripažinimą,
Jam dėkojimą, atsakomybę už savo gyveni-
mą; skatinimą jį tobulinti pagal Kūrėjo pla-
ną ir dalintis gyvenimo gėriu su kitais žmo-
nėmis, kurie taip pat jaučiasi gavę gyveni-
mą kaip dovaną. Gyvybės kultūra audžiama
palaikant glaudų ryšį su Dievu. 

Jono Pauliaus II mokyme apie gyvybės
kultūrą kun. K. Trimakas išskyrė kristinį
humanizmą – vieną svarbiausią savo mo-
kymo temą, kupiną žmogaus kilnumo Die-
vo akivaizdoje. Tai tarsi pastoracinė programa, pa-
teikta minėtoje enciklikoje „Redemptor Hominis”.
Kristinis humanizmas suprantamas kaip sukrikš-
čionintas žmogiškumas. Gailestingumu, atlaidumu
persunktas humanizmas ne žemina, o priešingai, iš-
aukština. Atiduodamas savo gyvybę už žmogų Kris-
tus ir asmeniui, ir istorijai parodė, kaip brangina
žmogų ir kaip jį stengiasi sugrąžinti pas Dievą Tėvą. 

Antra vertus, Jonas Paulius II buvo vienas iš
šiuolaikinių popiežių, atvirai kalbėjusių apie dviejų
kultūrų susidūrimą. Apie iš Evangelijos sklindančios

gyvybės kultūros ir smunkančios moralės bei didė-
jančio nukrikščionėjimo paveiktos mirties „kultūros”
kovą. Pastaroji pateisina abortus, eutanaziją, negi-
musios gyvybės žudymą. Dėl malonumų ir patogumų
labiau vertina kūną negu sielą. Dėl kūniško egoizmo
taip atsiranda „jautrumo Dievui ir žmogui nuo-
smukis”. Kun. K. Trimakas suranda Jono Paulius II
ir lietuvių tautos kelio panašumų: ta pati nacių ir ko-
munistų totalitarinės prievartos patirtis, dėl kurios
daug pokumunistinių šalių gyventojų jaučia asme-
ninį „sutrupėjimą”. Kaip tik asmens „sutrupėji-
mas” sugriovė kūno bei dvasios gyvybę ir ryšį su Kū-
rėju. Įveikti pražūtingą nuasmeninančią galią da-
bartiniame pasaulyje įmanoma tik ugdant Kristaus

Evangelija persunktą gyvybės kultūrą, sugrįžtant
prie Dievo suteiktos dvigubos gyvybės – prigimtinės
ir antgamtinės. „Gyvybės kultūros didžioji vertybė
yra ši dviguba gyvybė. Jos didieji motyvai: pirma –
Dievo žmogui dovanoto kilnumo pajautimas; pas kui
– iš to pajautimo išplaukiantis Jam dėkingumas. Svar-
biausias siekis – gyvybei skleidžiantis į besitęsian-
tį gyvenimą,  viską  Jam grąžinti” (kun. K. Trima-
kas).

GEDIMINAS MIKELAITIS

Dažniausiai svarstytos kun. Kęstučio Tri-
mako temos buvo gyvybės kultūra ir gyve-
nimo pilnatvės (apstumo) šventimas. Gy-

vybės kultūros idėją jis laikė konkrečiausiu šv. Jono
Pauliaus II palikimo įkūnijimu. Šį popiežių jis ne
kartą rodė kaip vieną ryškiausių šiuolaikinės
krikščionybės asmenybių. Vienas pagrindinių po-
piežiaus dvasinio paveldo dalykų yra mokymas pir-
miausia apie žmogaus meilės ir gyvybės prasmę. Ji
labiausiai išreikšta enciklikoje „Evangelium Vitae”
(1995). Jonas Paulius II čia ypač pabrėžė iš Evan-
gelijos išplaukiančią nuostatą: žmogaus gyvybė yra
Dievo dovana, todėl neliečiama ir šventa. Nelygs-
tama žmogaus asmens vertė lemia antgamtinio pa-
šaukimo didingumą ir pagarbą žmogaus gyvybei. 

Jonas Paulius II yra taip pat vienas žymiausių
krikščioniškojo mokymo apie žmogų (krikščioniš-
kosios antropologijos) plėtotojas. Jau savo pirmojoje
enciklikoje „Redemptor Hominis” („Žmogaus At-
pirkėjas”) jis atkreipė ypatingą dėmesį į atpirkimo
žmogiškąją vertę, į atpirktojo žmogaus padėtį šiuo-
laikiniame pasaulyje, į žmogaus laisvės, nerimo ir
baimės ribas. Jeigu žmogus nori iš esmės save su-
prasti, jis turi tarsi įeiti į Kristų, turi „įsisavinti”,
apimti visą Įsikūnijimo ir Atpirkimo tikrovę, idant
galėtų atrasti save, nes Kristus „tobulai apreiškia
žmogų pačiam žmogui”. Jonas Paulius II „Laiške šei-
moms” (1994) žmogų ir šeimą pavadino „Bažnyčios
keliu”; kaip tik su žmogumi bei jo kilme glaudžiai
siejo dieviškojo žodžio įsikūnijimo paslaptį. Po-
piežius ragino Bažnyčią kaskart naujai įsisąmoninti
dabartinio žmogaus situaciją ir jo krikščioniškąjį
pašaukimą. 

Minėtoje enciklikoje „Evangelium Vitae” taip
pat įspėjama apie gyvybės vertės smukimą, kurį for-
muoja gili kultūros krizė. Pažinimo ir etikos skep-
ticizmas apsunkina žmogaus būties, jo teisių bei pa-
reigų suvokimą. Nors sąžinė gyvybę laiko nepa-
žeidžiama vertybe, bet dėl egzistencinių ir sociali-
nių sunkumų susidaro vadinamoji „nuodėmės
struktūra”, „suokalbis prieš gyvybę”. Taip suvešėjo
visuomenės solidarumą neigianti kultūrinė terpė,
tam tikras galingųjų karas prieš silpnuosius, kai gy-
vybė dėl ligos, negalios ar dėl gerovės laikoma ne-
naudinga arba vadinama nepakeliama našta, ir at-
metama. O demokratija sureikšminama ir paver-
čiama moralės pakaitalu. Šiuolaikinė laisvės samp-
rata dažnai išaukština individualizmą ir nustumia
į pašalį solidarumą. 

Popiežiškoji Šeimos taryba šiais metais encik-
likos „Evangelium Vitae” 20-ųjų metinių proga
pažymėjo, kad „aktyviai ginti gyvybę – tai prisidė-
ti prie visuomenės atnaujinimo, skatinant ben-
drąjį gėrį. Neįmanoma palaikyti bendrojo gėrio, ne-
pripažįstant ir neginant teisės į gyvybę, kuria
grindžiamos ir iš kurios plaukia visos kitos neat-
imamos individų teisės”. Tik pagarba gyvybei gali
laiduoti demokratiją ir taiką.

Gyvybės kultūros pirmeiviai Lietuvoje

Į atpirktojo žmogaus gyvenimą ir gyvybės ver-
tinimo klausimus anksti atkreipė dėmesį kun. K.
Trimakas. Jam būdingu glaustu, punktyrišku sti-
liumi „dėliodamas mozaiką iš fragmentų”, krikš-
čioniškųjų gyvybės vertinimo ženklų jis ieškojo lie-
tuvių katalikų veikėjų tekstuose (Prano Dovydaičio,
Adelės Dirsytės, Stasio Šalkauskio). Gyvybės kul-
tūros užuominas siejo su ateitininkų sąjūdžio pra-
džia. Jo teigimu, P. Dovydaitis katalikiškajam jau-
nimui skirtame straipsnyje „Trys pamatiniai klau-
simai” Dievą, Kristų ir Bažnyčią aptarė gyvenimo
savybėmis: „Pirmykštis absoliutiškas, vienintelis
visos esmės pamatas yra gyvasis Dievas”. Taip pat
Dievo Žodį, Kristų, priėmusieji sudaro „gyvojo
Dievo Bažnyčią”. Kristų, gyvenimą ir kultūrą kun.
K. Trimakas vadino dinamiškuoju ateitininkijos tri-
kampiu. Jis aiškiai pastebėjo, kad būtent kultūra
yra labiausiai nuo žmogaus pasirinkimo priklau-
santi tikrovė, kurioje vyksta kova už ar prieš Die-
vą. Kultūroje, kaip žmogaus idėjų ir siekių visumoje,
įkūnijamos vertybės, kurios veikia mąstymą ir
sprendimus. Kultūra gerins žmonių gyvenimą tik
tada, jei „jos pamate bus Kristaus tiesa. Kitaip kul-

Švęsti gyvenimo apstumą – kunigo Kęstučio Trimako siekinys
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Kun. Kęstutis Trimakas ,,Draugo” archyvo nuotraukos
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palikę namus

ten toli vakare
dega mėlynos griūtys
artimiausiam kare
kris pašautas rugpjūtis

jūrių marių dugne
tyloje begalinėj
įsižiebs vakare
prarastoji tėvynė

Pagrok pasaulį tošies dūdele

Iš fleitų, dūdų, iš lumzdelių uoksų
meletos žalios ir pelėdos spokso,
visų paukštelių skrydžiai, spalvos, dainos
it grąžiagalvės iš lumzdelių dairos
ir laukia, kolei jas visas išmoksi.

Lumzdelis pilnas zylių ir bukučių,
genių, šilovarnių, klykuolių, kielių,
kiekviename – po dešimtį šnekučių,
po šimtą kuosų sidabragalvėlių.

Paimk tą fleitą, tą birbynę, dūdą,
pridėk prie lūpų – ošia ir dainuoja
pasaulis tošies, žaižaruoja, juda
ir džiūgauja: vaikai su juo – geruoju!

Išeinančios pušys

Pro namus matyti šilas
kiek palinkusių pušų,
ir dangus, perdien pražilęs,
drykso sruogom debesų.

Svirduliuoja šilo pušys
nei senų žmonių būrys,
komanduoja jom įtūžęs
juodas varpinės čiurlys.

Nei pavargėlės jos slenka,
rangos šilas nei žaltys
mėlynom kalvom į dangų –
nieks daugiau jo nematys:

išringuos…
Nyku ir tuščia

būt miestely be pušų:
jei vidurnakty nubusčia –
nežinočia, ar esu.

Atleisk už skriaudą

Aū, aū, vaikeli paliktinis,
be motinos esi, tačiau gimtinės
tau niekas iš po kojų neišmuš:
turi namus – kad ir vaikų namus, –
pasaulis tavo – ne atsitiktinis.

Aš nežinau, kaip man tave pažinti,
kaip atpažint vienatvės tavo mintį.
Tu man skaudus – bet aš toks pat buvau
nesuprastas ir vienišas, ir keistas,
apstumdytas ir neteisiųjų teistas,
bet, kaip matai, visai nepražuvau.

Ir aš sakau: tu man atleisk už skriaudą,
tegu širdelė tavo šviesiai skauda,
tegu ne nuoskauda, tegu ne kerštas
ją stiprina, o tavo noras karštas
priglausti netekimą prie krūtinės:
pasaulis tavo – ne atsitiktinis.

V L A D A S  B R A Z I Ū N A S
2015 m. Poezijos pavasario ir Maironio premijos laureatas, įvertintas už eilėraščių knygą

,,Stalo kalnas”, kuri taip pat išrinkta į praėjusių metų kūrybiškiausių knygų dvyliktuką

Pasaitėlis

Veda veršelį už pasaitėlio.
Šuo – šeimininką veda už saito,
stovi prie kelmo koją pakėlęs…
Jie net nejaučia, kas juos susaisto.

Be pasaitėlio veda į klasę,
liepia kalbėti gražiai ir drąsiai…
Mes įsijaučiam – ir nesužinom,
kas pasaitėlį mums užkabina,

kas mus supančioja, kas mums įsako,
kas nepakenčia vingiuoto tako,
kas mūsų mintį puola raminti,
puola užginti ją prisiminti:

ne iš draudimo bendrumas imas,
gerumas, gėris, –

sieja mus laisvė – ne pasaitėlis,
ne pasaitėlis, kad ir šilkinis.

klevas

Juodasai laivelis
girioj ant kalnelio,
o kleviniai irklužėliai
tėvelio sodelyje.

Lietuvių liaudies daina

lova, stalas, laivo stiebas
į katrą tas klevas stiebias
klečia vešinčias šakas?
išvaduos tą klevą – kas?

kirvis, pjūklas, kaltas, peilis
kas iš reikalo, iš meilės
išskaptuos dukraitę – lėlę?
kas iš pykčio – karo strėlę?

kelias

tai važiuosim
ilgą liną
savo kelią
begalinį

kiek lapelių
turi linas
ak išaugęs
ligi juostos?

lino kelias
begalinis
man gyvenimą
apjuosti

Jeigu nebūtų kalbos

Jeigu nebūtų kalbos,
pasauly nebūtų knygų.
Pasauly būtų tylu –
gyventumėm kaip užmigę.

Miegame, tylim – gūdu.
Ar mes išmirę, ar prūsai?
Miegam po vieną, po du,
bet niekas jau – nebe mūsų.

Ne mūsų namai nei kapai.
Niekas neatsakingas.
Sapnuojame, bet nelabai,
net ir sapnuodami tingim

ištarti žodį, kuris,
pažadintų žodį – kitą,
galingą nei vyturys
virš sodžiaus: „Diena pragydo!”

Poetas Vladas  Braziūnas
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Festivalis „Sugrįžimai” vėl sukvietė 
išeivius ir svečius į Lietuvą
ALGIS VAŠKEVIČIUS 

Daugiau kaip du mėnesius įvairiuose Lietuvos
miestuose vyko jau XVII tarptautinio muzi-
kos festivalio „Sugrįžimai” koncertai. Į Lie-

tuvą vėl sugrįžo nemažai užsienyje studijuojančio bei
dirbančio mūsų jaunimo ir vyresnių išeivių, taip pat
svečių iš kelių šalių. Muzikos mylėtojai vėl turėjo ga-
limybę pasiklausyti klasikos kūrinių, pasidžiaugti
mūsų jaunimu, kuris sėkmingai koncertuoja viso pa-
saulio muzikinėse salėse. 

Koncertai šiemet vyko ir Vilniaus universiteto
Šv. Jonų bažnyčioje, Arkikatedroje bazilikoje, Tai-
komosios dailės muziejuje, Gerontologijos ir reabi-
litacijos centre, Rotušėje, Paveikslų galerijoje, Vy-
tauto Kasiulio dailės muziejuje, Mykolo Romerio uni-
versitete, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo aka-
demijoje, Nacionalinėje filharmonijoje, Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio bei Stasio Vainiūno na-
muose, taip pat Utenoje, Šeduvoje, Kaune, Alytuje, Va-
rėnoje. Juose kaip ir kasmet nepritrūko lankytojų,
kurie turėjo galimybę pasiklausyti atlikėjų iš Lie-
tuvos, Vokietijos, Rusijos, Šveicarijos, Estijos, Mek-
sikos, Kubos, kitų šalių, taip pat užsienyje besimo-
kančių ar gyvenančių lietuvių.

Vienas toks itin įsimintinas „Sugrįžimų” kon-
certas surengtas Alytaus Šv. Angelų sargų bažnyčioje.
Jis buvo išties ypatingas – gimtajam kraštui koncertą
dovanojo daug metų Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se gyvenęs, o dabar į Lietuvą sugrįžęs architektūros
inžinierius Bronius Markeliūnas, šiuo metu gyve-
nantis Vilniaus gerontologijos ir reabilitacijos cent-
re. Rugpjūtį 99-ąjį gimtadienį minėsiantis tautietis
jau pernai minint Motinos dieną šioje bažnyčioje
kvietė pasiklausyti maestro Virgilijaus Noreikos ir
kitų atlikėjų pasirodymo. Tada jis paaukojo nema-
žą sumą pinigų ir šiai bažnyčiai, kurioje pats prieš
daugelį metų dirbo patarnautoju ir šalia kurios esan-
čiose kapinaitėse palaidoti jo tėvai, žmona ir kiti ar-
timieji, ir Alytaus kraštotyros muziejui.

Šįkart į Alytų kartu su maestro V. Noreika at-
vyko jaunas fleitistas Paulius Gefenas, solistė Mar-
ta Lukošiūtė, taip pat pianistas Aleksandras Vizba-
ras. Koncertą vedęs muzikologas Vaclovas Juodpu-
sis papasakojo pilnutėlei bažnyčiai žmonių, kad
koncertą gimtinei dovanojantis B. Markeliūnas dar
1944 metais Kaune įgijo architektūros diplomą, pro-
jektavo daug statinių įvairiose šalyse, daug metų puo-
šė ir gražino Ameriką, o dabar džiaugiasi gyvenimu
Lietuvoje. Vilniuje, kur jis gyvena, kambario sienas
puošia du paties tapyti paveikslai – viename jų pa-
vaizduotas tiltas per Nemuną Alytuje, o kitame – lai-
velis, kuris simbolizuoja šio žmogaus gyvenimo
keliones. Toks pat laivelis yra pavaizduotas ir Mar-
keliūnų šeimos antkapyje šalia bažnyčios.

Rėmėjo pageidavimu koncertas pradėtas Jo-
hanno Sebastiano Bacho ir Charles Gounod „Ave, Ma-
rija”, kurį vargonuojant A.Vizbarui atliko V. Noreika.
Po to klausytojai išgirdo Wolfgango Amadeus Mo-
zarto „Rondo fleitai ir fortepijonui”. Fleita grojęs P.
Gefenas nuo šešerių metų mokėsi Nacionalinėje M.
K. Čiurlionio menų mokykloje, vėliau studijas tęsė
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA), o
nuo 2008 m. Studijavo Hagos (Olandija) karališkojoje
konservatorijoje. 

2012 m. jis tobulinosi Academia Chigiana Itali-
joje, kurią baigė su pagyrimu (Diploma di merito) ir
tais pačiais metais pradėjo magistro studijas Briu-
selio (Belgija) karališkojoje konservatorijoje ir Pa-
ryžiuje (Prancūzija). Jis nuolat koncertuoja Lietuvoje
ir už jos ribų, yra tarptautinių konkursų Lietuvoje,
Latvijoje, Italijoje ir Olandijoje laureatas. 27-erių
metų atlikėjui teko groti ir Belgijos Bozar didžiojo-
je salėje, kur jo klausėsi Belgijos karalienė), taip pat
Portugalijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje,
Italijoje, Vokietijoje, kitose šalyse. 

Koncerto metu klausytojai taip pat išgirdo me-
cosopraną M. Lukošiūtę – ši atlikėja baigė LMTA, nuo
2007 metų yra Lietuvos nacionalinio operos ir bale-
to teatro Operos studijos solistė, tobulinosi Accade-
mia Teatro alla Scala Italijoje, Oper Oder Spree Vo-
kietijoje, 2009 ir 2011 metais Lietuvos nacionalinės

TV operos solistų konkurse laimėjo
III vietą, yra dalyvavusi konkur-
suose ir festivaliuose Maskvoje, Is-
panijoje, Italijoje. Kai solistė daina-
vo Normos kavatiną iš Vincenzo
Bellini operos „Norma”, ne vieno
klausytojo akyse sužibo ašaros –
taip dieviškai skambėjo šis kūri-
nys po bažnyčios skliautais. Ir jau vi-
sai šie skliautai sugaudė nuo maest-
ro V. Noreikos balso – sunku net pa-
tikėti, kad mūsų garsiajam solis-
tui, pirmajam pokario Lietuvos at-
likėjui, kuris stažavosi Milano La
Scala teatre rugsėjį sukaks 80 metų
bėgantis laikas jo balso visai nepa-
keitė. Apie 50 pasaulio šalių teat-
ruose dainavusį, per 40 operos vaid-
menų sukūrusį, įvairių šalių aukš-
čiausius apdovanojimus pelniusį at-
likėją muzikologas V. Juodpusis pa-
vadino Dievo dovana Lietuvai. 

Kai po ilgų  plojimų atsistojus at-
likėjams ir koncerto rėmėjui B. Mar-
keliūnui buvo įteiktos gėlės, susijaudinęs inžinierius
tepasakė kelis žodžius, prisiminęs, kad Alytus jam la-
bai brangus, nes čia gyveno ir jo protėviai, ir seneliai,
ir tėvai. Jis dėkojo maestro V. Noreikai ir kitiems už
nepamirštamas akimirkas, o kraštiečiui padėkos žo-
džių negailėjo koncerte apsilankęs naujasis Alytaus
miesto meras Vytautas Grigaravičius.

Tokių koncertų kaip šis festivalio dienomis buvo
ne vienas. Jaudinantis buvo garsaus vargonininko,
jau nemažai metų Jungtinėse Amerikos Valstijose gy-
venančio ir koncertuojančio Virginijaus Barkausko
sugrįžimas į jo gimtąją Varėną, kur surengtas kon-
certas buvo skirtas šio miesto Jadvygos Čiurliony-
tės menų mokyklos 50-mečiui. Koncerto metu pasi-
rodė ir šios mokyklos jaunių choras „Varėnė”. Va-
rėnoje gimęs V. Barkauskas, gavęs JAV vyskupų kon-
ferencijos stipendiją, studijavo St. Joseph koledže
Rensselaer, Indianos valstijoje ir įgijo magistro
laipsnį. Nuo 1992 m. Jis gyvena JAV, New Yorke, daug
koncertuoja JAV ir Kanadoje, yra Šv. Elizabeth baž-
nyčios muzikos direktorius. Jis jau anksčiau yra da-
lyvavęs „Sugrįžimų” koncertuose Lietuvoje. 

Statistika liudija, kad per 17 festivalio metų su-
rengtas 291 koncertas, juose dalyvavo 244 užsienyje
studijuojantys ar dirbantys Lietuvos muzikai, 132 už-
sienio šalių muzikai, apsilankė per 65 tūkstančiai
klausytojų. Sulaukta svečių iš 39 valstybių: Pran-
cūzijos, Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, JAV, Pie-
tų Afrikos, Tailando, Norvegijos, Didžiosios Brita-
nijos, Kanados, Venesuelos, Čilės ir kitų šalių. Fes-
tivalio programas praturtino 766 Lietuvoje gyve-
nantys muzikai. 

Šiemet sveikindamas festivalio dalyvius Lietu-
vos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius tei-

gė: „Mes didžiuojamės Jūsų laimėjimais pasaulio sce-
nose ir džiaugiamės, kad grįžtat čia, į savo mažos ša-
lies didelę sceną. Būdami toli, Jūs esate mūsų Kul-
tūros ambasadoriai, kalbantys apie Lietuvą savo kū-
ryba. Būdami čia, Jūs atnešate mums dalelę pasau-
lio. Labai vertiname Jūsų pasirinkimą ir atsidavi-
mą. Šis pavasaris Lietuvai – išskirtinis, jau ketvir-
tį amžiaus gyvename atkūrę savo šalies Nepriklau-
somybę. Tegul Lietuvos vardas šįkart suskamba dar
garsiau, primindamas Laisvės svarbą. Tegul ryšys
tarp gyvenančių čia, Lietuvoje, ir jos kūrėjų užsie -
nyje tik stiprėja”.

Ilgametė ir nepavargstanti šio festivalio rengė-
ja, Lietuvos muzikų rėmimo fondo vadovė Liucija
Stulgienė teigia, jog labai svarbu yra tai, kad festi-
valis prisideda prie mūsų šalies kompozitorių kū-
rybos sklaidos pasaulyje. Daugiau nei 300 kartų fes-
tivalio koncertuose atlikę 80-ties mūsų šalies kom-
pozitorių kūrinius, dalyviai paprastai patys, taip pat
su savo partneriais užsienyje šiuos kūrinius atlieka
tuose kraštuose, kur šiuo metu gyvena.

„Po šiais sausais skaičiais – jau daugiau nei 20
metų Lietuvos muzikų rėmimo fondo puoselėjami ry-
šiai su užsienyje gyvenančiais Lietuvos muzikais, at-
sakingas pasirengimas kiekvienam festivaliui, kiek-
vienam jo koncertui, nesibaigiančios ir nelengvos fes-
tivalių rėmėjų paieškos ir kasmet didėjantis skaičius
norinčiųjų dalyvauti ‘Sugrįžimuose’. Kai nuskamba
paskutinė festivalio koncerto gaida ir kai mūsų kraš-
tiečiai, jų kolegos užsieniečiai išvyksta kupini gerų
įspūdžių, o koncertais džiaugiasi ne vienas tūkstan-
tis Vilniaus, Kauno bei kitų miestų ir rajonų klau-
sytojų – tai ir yra didžioji ‘Sugrįžimų’ prasmė”, – tei-
gė L. Stulgienė.

Po koncerto (iš k.): Marta Lukošiūtė, Aleksandras Vizbaras, Bronius Markeliūnas, Liucija Stulgienė, Virgilijus Noreika

Fleitistas P. Gefenas koncertavo daugelyje šalių. A. Vaškevičiaus nuotraukos



tuvoje. O Brazilija – spiritualistų,
magų ir užkalbėtojų šalis, ar-
čiau Dangaus ir Pragaro (ten
sap nai, žvaigždės ir kiti dangaus
kūnai atrodo didesni, aukštyn
kojom ir labai ryškūs). 

Meditacijos nėra nekaltas užsi-
ėmimas arba kodėl Rasa atsidūrė
džiung lėse. Jos gyvenime kole-
giališkumas labai svarbu. Drau-
ges vadina kovų bendražygėmis,
tokia yra Miranda, „be kurios ne-
būtų šios knygos”, Sigutė, „kuri
visada atsiranda tinkamu laiku

ir tinkamoj vietoj”, kiti draugai, Mokytojas, nušvi-
tęs Indijoje, kai ten pabėgo nuo tarnystės Afganis-
tane, jo patarimai internetu, nušvitę jogai („Stip-
riausias patinas”) bei bendruomenės: Jonavos „ra-
ganų” būrelis, grupinės meditacijos praktikos Lie-
tuvoje, pažintis su joga (aprašo ją su šmaikščia au-
toironija), likimo draugai emigrantai. Arba, pvz.,
skyrelis „Išėjimas yra sunkus fizinis ir protinis dar-
bas” apie jų šeimos išleistuves į Braziliją po ketve-
rių metų Airijoje su dviem mažamečiais ir sūnumi
Tadu (didžiuoju broliu), mat dukra paskutiniu mo-
mentu atsisako ir pasilieka Airijoje. 

Ne mažiau svarbi autorei yra ir gamta (skyre-
lis „Ugnies pasveikinimas”): dar Lietuvoje gyven-
dama su mylima drauge ir abiejų vaikais svajojo ap-
sigyventi šiaudų namelyje pamiškėj, vėliau Airijo-
je ji niekaip neatsižavi gamta, kurią aprašo jautriai,
įtaigiai, sužmogindama ją (ypač vandenyną). Kita
vertus, Rasos vyras brazilas Marcquesas yra tikras
gamtos vaikas (laisvalaikiu – aligatorių ir gyvačių
medžiotojas), kiek naivokas betaisant kokius nors
elektros prietaisus. Jis ir žigolo, nes „vienintelis bra-

zilo darbas gyvenime – padaryti savo moterį lai-
mingą. Ir ne tik savo”. Tačiau labai akylas ir au-

sylas džiunglėse (ten akli ir kurti neišgy-
ventų, nes reikią atskirti drugelio

plastėjimą nuo gyvatės šnarėjimo ar
pagal mėnulio fazes nuspėti saus-

rą, liūtį, vėtrą). 
Tačiau argi ne to Rasa

troško? Jei sugebi susitarti su
gamtos padarais (blusomis,
kurios pagaliau išeina, nu-

ropoja nuo kojos ir at-
sisukusios pasižiūri
į akis atsisveikinda-
mos), sutarti su vi-
sata, perprasti sti-
chijas ir ko nori iš
tavęs gyvūnijos pa-

saulio „kaimy-
nai”, gali išgy-
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LAIMUTĖ 
VASILIAUSKAITĖ-ROŽUKIENĖ

Brazilijos džiunglėse tapusi rašytoja lietuvė
Rasa de Silva savo knygą pristato Lietuvoje 

„Jaučiuosi kaip pirmykštė moteris – ištroškusi ir
alkana. Mano puoduose švilpia vėjas. Po va-
karykštės talkos čia nieko nebeliko. Paskutinis

butelis cacha�os pralaužtas, bet aš nebenoriu alko-
holio. Noriu valgyt. Mano pirmykštis vyras klausia, ar
noriu papajos. Ar tu juokauji, šitam kalne mes dar ri-
dikėlių nepasisėjom, o tu klausi apie papajas. Na, ži-
noma, šitie medžiai auga beprotiškai greitai ir jau ant-
rais metais sudygę iš sėklų veda vaisius, bet mes čia
nė savaitės nepragyvenom. Žinau, sako mano Mi-
čiurinas, kur auga papajos. Oho, noriu, sakau, vesk.
Liepia man persirengti. Apsiaunu savo sūnaus sep-
tynmylius keturiasdešimt šešto dydžio miško batus,
užmaunu vyro darbines kel-
nes, užsimaukšlinu skrybėlę
su veliumu, kad saulė neke-
pintų man sprando, bet savo
sekmadieninės suknelės ne-
išduodu – viskas čia man gra-
žu ir suderinta...”(knygos iš-
trauka iš skyrelio „Džiunglės”)

Knygos pavadinimas ir pa-
antraštė. Knygos pavadinimas
taiklus – autorė, būdama iš-
situokusi dviejų vaikų mama
ir chemijos mokytoja, išgy-
venimo meno ir jogos specia-
listė aprašo savo bandymus iš-
gyventi ir gimtojoje Jonavoje,
ir Airijoje (draugės Mirandos
pakviesta padirbėti jogos mo-
kytoja, tampa indų plovėja,
vėliau – draudimo agente),
dar vėliau – bando išgyventi
toje pačioje Airijoje jau su
mylimuoju brazilu, atvykusiu irgi uždarbiauti (tvo-
rų tverti, o ne dainuoti), judviejų bandymas išgyventi
Airijoje ketverius metus ir dviejų bendrų vaikų gi-
mimas. Įdomiausia knygos dalis – bandymas išgy-
venti vyro gimtinėje tarp giminaičių vietinėje pro-
vincijoje ir vėliau laukinėse džiunglėse buvusiame
fabrike ir namelyje po palmės lapų stogu – tarp skruz-
dėlių ir gyvačių.

Dėl paantraštės „Namų šeimininkės užrašai” ne-
sutinku: Rasa šeimininkė nebent džiunglėse (ir ne
tik: ten ji ir gyvačių naikintoja, ir medikė tarp vie-
tinių, vietinių dvasių jaukintoja). Lietuvoje ji – dip-
lomuota chemijos mokytoja (labai įtaigus jos pasa-
kojimas apie tris kolbas pagal Yamoto Massaro
„Kaip auginti vaikus”), kuriai likimas lėmė moky-
ti gatvės ragavusius paauglius,
mėgstanti alų, neturinti laiko
savo vaikams (nemažai svarsty -
mų knygoje apie vaikų ir tėvų
santykius, meditacija, pade-
danti suprasti motinystę), vė-
liau įvairių renginių inicia-
torė ir dvasios praktikė (me-
ditacijos, skirtos save pažin-
ti, apsivalyti aprašomos su
patirties ironija), įmesta į
jogos meistrų vandenyną
irgi fatališkai.

Visa tai ji aprašo trum-
pai, aiškiai, su humoru, labai
atvirai. Nebijo pasišaipyti pir-
miausia iš savęs, iš savo nai-
vumo. Taigi paantraštė galėtų
būti tokia – kaip lietuvaitė mo-
kytoja tapo brazilų amazone.
Beje, ji ten vietinių vadinama
Tia Brusha (senjora ragana), mat
iš Airijos atvažiavo tik su šešiais
dantimis, moka gydyti, yra iš
kitokio molio, išmintinga,
nepavydi, juk ne veltui mo-
kėsi meditacijos ir jogos Lie-

venti netgi būdama labai visuomeniška. Rasa rašo
naktimis, kai vaikai miega arba kai žiūri per Bra-
zilijos TV intelektualius filmukus vaikams. Aplin-
kui auga vaisiai, keičiantys vieni kitus, tik reikia
nuolat judėti, nesnausti, draugauti su gamta. Tiesa,
po palme ramiai nepagulėsi vartydamas bambą
kaip kam atrodo. Turi nesnausti. 

Praktiniai užrašai. Čia rasite detalių aprašymų,
kaip labai greitai pasistatyti namą džiunglėse, kuo
vaišinti talkininkus, kaip verdamas vietinis muilas
ir kaip skalbiami drabužiai, kaip neprisileisti vaps-
vų, musių ir skruzdžių, kas per daiktas yra brazi-
liškas karnavalas (kodėl vyro giminaičiai per daug
į jį nesiveržia) ir t. t. Taigi knyga ne tik skaitoma kaip
grožinė literatūra, ji įdomi ir kaip praktinis šmaikš-
tus vadovas sumaniusiems apsilankyti Brazilijos
džiunglėse. 

Fatališkumas. Kas ką pasirinko, arba kodėl lietuvės
tokios patrauklios užsieniečiams.

Sujungė bendri pomėgiai: pirmiausia emigra-
cija ir meilė gamtai, dar – anglų kalbos nemokėjimas
(bendros pamokos Airijoje), bendras pomėgis šok-
ti (salsos pamokos Airijoje), kelias (Airijoje Rasa į
restoraną, esantį nuo namų už 11 km, indų plauti ke-
liaudavo autostopu). Ir visgi jis ją pasirinko, nes buvo
ilgas ilgas merginimas: nuo pasimatymų Airijos miš-
kuose, automobilio raktelių įteikimo, bendros šal-
tos žiemos, bendrų draugų ir nesusikalbėjimo kal-
bomis, tačiau susikalbėjimo jausmais. 

Kaip gražiai Rasa knygoje vadina savo vyrą bra-
zilą: Jautrioji Gitara, Skanutis, Mičiurinas, indėnas,
Dailusis ir t. t. O Marcquesas Rasą vadina Querida
(braz. mylimąja), baltąja moterimi žydrom akim ir
didelėm pėdom, paulu coelhu (suprask: rašytoja).
Skyrelyje „Brazilų vyrų kerai” poetiškai aprašoma
judviejų meilė. Beje, Rasa žada kada nors (skaitytojų
pageidavimu) parašyti knygą apie meilės aistrą, nors
tai yra be galo intymu ir ne taip lengva, kaip atro-
dytų. 

,,Nebijokite būti geros savo vyrams visu kūnu
ir siela, jiems to labiausiai reikia, kad jie prisikel-
tų ir atsiskleistų”, – kalbėjo per knygos pristatymą
Rasa, glausdama prie savęs ketverių metų sūnelį My-
ryato, o tuo metu jos dukrelė Elzytė miegojo ant Onu-
tės Nosevičiemės (žurnalo „Kelionės ir pramogos”
redaktorės ir šios knygos iniciatorės bei leidėjos) ke-
lių. Rasa su Marcquesu kartu padainavo lietuviškai
dainą „Būk su manim, mano meile”, pritariant
Marcquesui gitara. Vakaro pabaigoje Rasa paprašė
vyro padainuoti brazilų liaudies dainą apie meilę,
kuri visur esanti: juk ir paukšteliai, ir žvėreliai, ir
kitokie gamtos padarėliai sutverti meilei. Ją por-
tugališkai padainavo Marquesas, brazdindamas gi-
tara ir žybčiodamas akimis. 

Nukelta į 6 psl.

Rasa de Silva Brazilijoje. Asmeninio archyvo nuotraukos

Rasa de Silva su sūnumi.  L. Vasiliauskaitės-Rožukienės nuotr.

Kaip išgyventi amžių sandūroje
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J A U N I M O  P U S L A P I S

GUSTĖ BAČIULYTĖ

Tik mes patys galime
užsklęsti savo sielą,
kuri kankinsis kaip

laukinis žvėris, uždarytas
narve. Ir tik mes patys ga-
lime išsilaisvinti, tuomet
pagaliau pasijusime laisvi
ir nusiraminsime. Kas gi
verčia sielą užsisklęsti?
Ką daryti, kad kaip laisvi,
nevaržomi paukščiai ga-
lėtume pakilti aukštyn?

Bene didžiausi vedliai
į užsisklendimą – baimė ir
nepasitikėjimas savimi.
Žmonės turi labai daug
baimių. Mes bijome su-
klysti, bijome būti nepri-
pažinti, bijome būti at-
stumti ir dar daugelio kitų
dalykų. Tačiau jei visas savo baimes įvardintume
vienu žodžiu, paaiškėtų, kad mes bijome nežinomybės.
Šiuolaikinis prancūzų rašytojas Laurent Gounelle
kny goje „Dievas visuomet keliauja incognito” rašė:
„Žmogus gali manyti, kad gyvenimas – tai daugybė
spąstų, į kuriuos reikia stengtis nepakliūti, arba kad
tai didelė žaidimų aikštelė, kur ant kiekvieno kampo
laukia praturtinanti patirtis.” 

Ar mes kažko bijome, ar ne, priklauso nuo mūsų
mąstymo, nuo to, kaip priimame gyvenimo siunčiamus
išbandymus. Tuo labiau kad dauguma mūsų baimių yra
visiškai nepagrįstos, kaip pastebėjo L. Gounelle: „Kar-
tais tikrovė atrodo kaip siaubingas drakonas, kuris iš-
nyksta, vos tik išdrįsti jam pažvelgti į akis.” Mes turi-
me atrasti savyje drąsos susidraugauti su nežinomybe
ir tuomet niekada savo gyvenime nebebijosime.

Mes dažnai nerandame ramybės, nes išsikeliame
per daug tikslų, stačia galva puolame į darbų sūkurį,
susikuriame galybes problemų ir dėl to neretai pati-
riame įtampą. Turime išmokti atsipalaiduoti, kryp-
tingai siekti vieno tikslo, išsivaduoti nuo pečius sle-
giančių rūpesčių. Dalai Lama buvo pasakęs: „Jei
problemą galima išspręsti, neverta dėl jos jaudintis. Jei
problema neišsprendžiama, rūpintis ja nėra tikslo.” Jei
dažniau pasikliautume šia citata, o ne pultume jau-
dintis ir panikuoti, gyvenimas taptų kur kas ramesnis,
o mes būtume laimingesni.

Kitas dalykas, neduodantis sielai ramybės, yra tas,
kad mes darome tai, ką manome, jog norime daryti, o
ne tai, kas iš tiesų yra mūsų širdyse. Įsivaizduokite, mil-
žiniškoje advokatų kompanijoje jūs dirbate viršva-
landžius, kad tik gautumėte daugiau pinigų, ir galvo-
jate, jog tai ir yra jūsų pašaukimas, gyvenimo laimė.
Tačiau, nepaisant to, jūs suvokiate, kad iš tiesų viskas,

ko jūs norite, yra pardavinėti gėles nedidelėje floris-
tikos krautuvėlėje... 

Panašią situaciją galima įžvelgti ir viename iš Vy-
tauto Mačernio sonetų: „Savo sielą, alkaną kaip žvė-
rį, maitinu geriausiais žemės vaisiais: mokslu ir
menu.” O iš tiesų soneto veikėjo siela tetrokšta būti lais-
va ir nevaržoma suktis meilės šokyje. Mes turime iš-
mokti įsiklausyti į savo širdį, leisti jai išsilaisvinti iš
mūsų susikurtos baimės pančių.

Ir jeigu pagaliau klausytume savo širdies ir nebi-
jotume, kokias paskalas žmonės pradėtų apie mus
skleisti, mūsų siela atrastų laimę ir ramybę. Ir nebi-
jokime, kad mums nepavyks, nes didžioji paslaptis yra
tokia – mes galime daugiau, nei mums atrodo.

Drąsai
Sėdėjau ir mąsčiau, ko šiame pasaulyje bijau.

Visos baimės man atrodė kaip drakonai,

Kurie lyg medinius namus alsavimu išpleškino drąsą.

Po to pagalvojau – o kodėl aš bijau?

Kiekvienam drakonui uždaviau vienintelį klausimą:

– Kodėl tavęs aš bijau?

Nė vienas iš jų neturėjo atsakymo.

Kiekvienas mesdavo paskutinį agonijos kupiną žvilgsnį

Ir daugiau man netrukdydavo.

Kaip medinius namus ilgainiui atstačiau savo drąsą.

Išsiėmiau grotas iš langų,

Kurios saugojo nuo drakonų

Ir kupina laimės pasitikau naują gyvenimą,

Kupiną laisvės, svajonių pasaulį...

Kodėl žmogaus siela neranda ramybės?
Mažos knygelės didumas ir aktualu-

mas. Autorė pasakoja pirmuoju asme-
niu, tai laiškai iš džiunglių, slaptas-vie-
šas dienoraštis su tikrais vardais ir pa-
vardėm (jos herojams sutinkant ir net
pageidaujant). Knygelė perskaitoma
vienu ypu, ji negali nežavėti, ypač ži-
nant, kad ją parašė ne profesionali ra-
šytoja. Tačiau koks įtaigus, nuoširdus
ir kartu paprastas stilius ir kokie ne-
girdėti, jai vienai nuo vaikystės žino-
mi jonavietiški posakiai, pvz., „einu
nusunkti bulvių” (išsiverkti). Ir emig-
racijos bumo laikmetis, kai net pu-
samžės vienišos moterys su vaikais su-
rizikuoja išvykti dėl išgyvenimo, nėra
taip labai plačiai ir šmaikščiai apra-
šytas. 

,,Viskas su Lietuva yra gerai, –kalbėjo
Rasa per knygos pristatymą A. Mic-
kevičiaus bibliotekoje – Žmonės la-
bai kūrybingi, gatvės gražėja, dau-
giau šypsenų.” Jos knygelė buvo su-
tikta pirmiausia Marijos ir Jurgio
Šlapelių name – muziejuje, po kelių
dienų – A. Mickevičiaus bibliotekos
konferencijų salėje (žada pristatyti ir
Kaune). Kelionę į gimtinę Rasai de Sil-
vai su vyru Marcquesu ir vaikais pa-
dovanojo žurnalas „Kelionės ir pra-
mogos”, kur buvo spausdinamos jos
dienoraščio ištraukos. Žurnalo skai-
tytojai ir pasiūlė išleisti knygą: juk tai
gana išskirtinis atvejis, kažin ar pa-
saulyje yra tokių mokytojų, kurios
surizikuotų ne tik persikelti į Braziliją
su mažamečiais vaikais, bet į patį jos
„gyvatyną”, kur prireikia gyvačių už-
kalbėtojo, kad jos nežiūrėtų tau į akis
prie durų slenksčio ar kad neįsliuog-
tų patalan... 

Išvada po renginio. Knygelę reikėtų
išversti į portugalų kalbą, kad brazilai
pasiskaitytų apie save, ir į anglų kalbą
(būtų tarsi naujosios tarzanės lietuvės
pasaulinis variantas ir iš esmės mate-
rialiai pastiprintų džiunglių gyventojų
šeimos verslą: naminių rankų darbo
riestainių ir saldainių gamybą). Šiais
laikais brazilai džiunglėse nelinkę gy-
venti, nedaug jų ten belikę, visi kelia-
si į miestelius. Grįžimo į gamtą tema
domino žmoniją visais laikais. Įdo-
miausia, kad šios egzotiškos poros ma-
žieji (Myryato ir Elzytė) savo namais va-
dina džiungles (miestelyje pas gimines
pavargsta nuo žmonių), o džiunglėse
yra ta erdvė, kuri pati artimiausia,
Myryatas moka auginti moliūgus, o El-
zytė – perspėti, kada pasirodo gyvatė.
Mažieji kalba trimis kalbomis: lietu-
viškai, portugališkai, angliškai.

Šeimos verslas. Tai namie kepti
riestainiai iš manijokų (braziliškų
bulvių) krakmolo pagal senovinį in-
dėnų receptą, bananų saldainiai su šo-
koladu, džiovinti vaisiai ir daržovės,
kuriuos šeima superka iš aplinkinių
kaimynų ir patys džiovina. Rasa daž-
nausiai iki vakaro su vaikais trobelė-
je po palmių lapų stogu būna viena, kol
vyras pardavinėja produkciją. O vi-
siškai sutemsta Brazilijoje 18 val. Iki
to laiko jai kyla įvairiausių minčių,
abejonių ir kartais iš nevilties (jei
dingsta elektra) tenka garsiai giedoti
mantras, tačiau kai tik pargrįžęs vyras
praneša apie save pamėgdžiodamas
vietinį paukštį, jai širdis iš karto at-
sileidžia (kaip tas paukštis klykia,
Marcquesas pademonstravo ir vakaro
klausytojams). efoto.lt nuotraukos

Kaip išgyventi 
amžių sandūroje
Atkelta iš 5 psl.
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Donatas Januta. Lietuviški takai. 
Vilnius, 2015, 300 psl.

Tikrai būtų retenybė, jeigu leidinio kaina būtų
nurodyta pačioje knygoje. Taip pat retenybė,
kad nenurodyta knygos leidykla. Pačioje kny-

gos pradžioje anglų kalba rašoma, kad visos teisės
yra autoriaus. Kas tas autorius? Ant galinio knygos
viršelio jis pristatomas kaip San Francisco advo-
katas, istorijos tyrinėtojas. Interneto svetainėje
,,Sava Lietuva” rašoma, kad jo autorius – teisinin-
kas, elektros inžinierius, dabar verslininkas. Lais-
valaikiu – lietuvių tautinio atgimimo ir nepriklau-
somybės kovų istorijos tyrinėtojas. O tinklalapyje
www.lzinios.lt Vida Girininkienė jį aptaria kaip ,,is-
toriką pagal pomėgius”. Pasikuklinimas ar pasi-
branginimas, bet pasigedau autoriaus portreto. Ge-
rai, kad jis daug kam pažįstamas iš išeivijos spau-
doje pasirodančių nuotraukų, kuriose matomas su
balta skrybėle.

O kaip dėl knygos kainos? ,,Draugas” skelbia,
kad knyga parduodama už 25 dol. neįskaičiuojant
siuntimo išlaidų ir galimų Illinojaus valstijos mo-
kesčių. www.knygos.lt skelbia, kad knygos kaina –
9.75 euro. www.manoknyga.lt skelbia, kad šiuo metu
šios prekės neturi. 

Dar knygos neatvertus, galiniame viršelyje
skaitytojui pažadama, kad knygoje bus žvelgiama į
Lietuvos lietuvių ir į emigravusiųjų gyvenimą. Pri-
statomi Lietuvos karžygiai – nuo Didžiojo Lietuvos
etmono Karolio Chodkevičiaus, generolų Povilo
Plechavičiaus ir Vinco Vitkausko ligi šių laikų Af-
ganistane kovojančiųjų. Lietuvos karžygis gen. Vin-
cas Vitkauskas? Knygoje autorius pastarojo karžy-
giškumo Lietuvai tikrai neišryškina, nors sušvelnina
šio generolo pasitarnavimą sovietų okupantams. 

Pagaliau atverčiame pačią knygą. Žodyje skai-
tytojams autorius rašo, kad knygoje sudėti rašiniai
buvo spausdinti įvairiuose išeivijoje ir Lietuvoje lei-
džiamuose leidiniuose, daugumas jų Čikagoje lei-
džiamame ,,Drauge”. Kiekvieno rašinio pabaigoje pa-
teikiami metai ir mėnuo ar metų laikas, bet ne lei-
dinio pavadinimas, kuriame rašinys buvo spaus-
dintas. Atrodo, rašiniai buvo spausdinti 2008–2014
metais. Neaišku, ar knygoje pateikiamos nespalvo-
tos nuotraukos irgi priskiriamos prie tų anksčiau
spausdintų rašinių. Knygoje jų apstu ir jos paįvai-
rina knygą.

Knyga sudaryta iš šešių skyrių: Amerikos lie-
tuviai (88), Lietuvos Karžygiai (142), Lietuviai ir žy-
dai (32), Žvilgsniai į Lietuvą (72), Lietuva kaimynuose
(54) ir Vardynas (4). Skliausteliuose pateikiamas apy-
tikris tam skyriui skirtų puslapių skaičius. Sky-
riuose patalpintų rašinių skaičius svyruoja nuo 4 iki
13. Skyriuose ,,Amerikos lietuviai” ir ,,Žvilgsnis į Lie-
tuvą” yra po 13 rašinių. 

Kadangi knygoje sudėti įvairiuose leidiniuose
jau spausdinti rašiniai, maniau, kad daugumą jų bū-
siu skaitęs. Mano nustebimui, atrodė, lyg daugelį jų
skaityčiau pirmą kartą. Nejaugi
mano atmintis šlubuoja? Daug
tikrai įdomių rašinių radau pa-
čiame pirmajame skyriuje. Ypač
įdomus rašinys apie Amerikos
lietuvių komunistų veiklą. Au-
torius teigia, kad JAV lietuviai
komunistai galbūt šiek tiek pa-
sitarnavo lietuvių ir lietuvybės
išlaikymui Tarybų Lietuvoje.
Anot autoriaus, JAV lietuviai
komunistai buvo nemaža atrama
prieš Maskvą. Vėliau ,,JAV lie-
tuviai komunistai dingo beveik
be pėdsakų. Jų organizacijos iš-
nyko, jie išmirė, jų vaikai nu-
tautėjo. Bet jie pasitraukė iš šio
pasaulio lydimi lietuviškos dai-
nos” (psl. 51).

Įdomus rašinys apie auto-
riaus pastangas padėti trečio-
sios bangos imigrantams. Jo ben-
 drovėje (turbūt Januta Proper-
ties, nors pavadinimas knygoje

neminimas), yra dirbę apie 40 lietuvių iš Lietuvos.
,,Priėmiau lietuvius beveik visus ir gavau viso-
kių” (psl. 74). 

Man ypač įdomu buvo skaityti ir praplėsti savo
žinias apie gen. Povilą Plechavičių. Tai mano vai-
kystės herojus, tikras Lietuvos karžygys. Kitame ra-
šinyje aptartas generolas Vincas Vitkauskas. Jie tar-
si sugretinami ir, kaip jau minėta, pristatyti kaip Lie-
tuvos karžygiai. Tačiau tuo pačiu autorius apgai-
lestauja, kad išsamaus generolo V. Vitkausko pa-
veikslo dar neturime.

Vienas skyrius skirtas lietuviams ir žydams. Vi-
sus ten sutalpintus rašinius teko anksčiau skaityti.
Tai įdomiai paruošta medžiaga. Kažkodėl pirmasis
skyriaus rašinys pavadintas taip – ,,Ir Jie kūrė Lie-
tuvą”. ,,Jie” rašoma su didžiąja ,,J” raide. Įdomus ra-
šinys apie karaimus ir žydus. Iki šiol maniau, kad
jie buvo skirtingų tautų žmonės. Dabar matau, kad
jie yra tarsi etniniai pusbroliai. Kitas labai vertin-
gas rašinys šiame skyriuje yra apie dzūkus sava-
norius ir Pirčiupių Motiną. 

Ketvirtas skyrius pavadintas ,,Žvilgsniai į lie-
tuvą”. Čia ,,Lietuva” rašoma su mažąja ,,l” raide. Be
abejo, tai korektūros klaida. Ta pati klaida pakar-
tojama penktoje rašinio eilutėje, kur rašoma, kad
Bob Dylan yra ,,lietuvos žydų kilmės” (psl. 173). Pa-
miniu man ypač užkliuvusius rašinius, teigiama ar
neigiama prasme. Prie teigiamų būtinai reikia pri-
skirti rašinį apie dvi Lietuvos bajoraites Amerikos
ir Rusijos caro pirtyje. Apie tai būtų galima ir filmą
sukurti arba dramą parašyti.

Autorius išryškina teigiamą lietuvių protestantų
įtaką Lietuvos tautinio atgimimo ir krikščionybės
istorijoje. Ta tema retai kur nagrinėjama. Įdomiai
pristatomi du lietuviai iš Amerikos – Adolfas Ra-
manauskas ir Juozas Markulis. Pirmojo garbingas
kelias, o antrojo – išdavystės šunkelis. Ir vėl mintis
istoriniam romanui.

Kaip nesusipratimas prasikiša vieno rašinio vie-
ta, pavadinta ,,Rankovės vietoje paragrafų”. Ten kri-
tiškai atsiliepiama apie  ,,Draugo” priedą ,,Kultūra”,
kuriame ,,kurį laiką siaučia paragrafų vagys” (psl.
215). Toliau rašoma: ,,Jeigu redaktorė nesuras būdo
sustabdyti paragrafų vagysčių ir nepasieks, kad kiek-
vienas autorius pateiktų tinkamą jų kiekį, tai pra-
ras ne tik paragrafus, bet ir skaitytojus (aš jau vie-
na koja žengiu per slenkstį)” (psl. 216). 

Korektiškai įžvalgus rašinys apie Algirdo Bra-
zausko palikimą. Rašinys išbalansuotas, įtikinantis
ir patraukliai parašytas. Bene įspūdingiausia ir ori-
ginaliausia knygos dalis yra apie Lietuvą kaimy-
nuose. Tai keliaujančio istorijos tyrinėtojo užrašai:
dar rusenančios istorijos atkūrimas ir gyvas pri-
statymas. Skaitytojas tiesiog įtraukiamas kaip ben-
drakeleivis, kuriam aiškinama, kas buvo ir kas iš-
liko. Aprodomi istoriniai keliai, takai ir užmarštin
nugrimzdę brūzgynai. Šiame skyriuje autorius ap-
lanko lietuviškąją Gudiją, lietuviškus Lenkijos,
Prūsijos ir Latvijos takus. Gaila, kad autoriaus
pernai planuota kelionė į Ukrainą turėjo būti atidėta
dėl ten vykstančių neramumų.
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Lietuviški takai ir brūzgynai

Vardynas ribojasi asmenų pavardėmis. Dau-
giausiai minima rašytoja Petronėlė Orintaitė-Ja-
nutienė, autoriaus motina. Ten radau ir savo pa-
vardę, kur nurodoma, kad esu minimas 22 puslapyje,
bet ten yra paminėta kun. Mateuczo Krauczuno pa-
vardė. Tai, kas apie jį parašyta knygoje, Kriaučiū-
nų pavardę turintiems tikrai jokios garbės nedaro,
nes buvo aptartas kaip vagis ir girtuoklis.

Pora pastabų pabaigai. Penkiuose knygos sky-
riuose sutelkti 47 rašiniai. Dauguma jų tikrai įdo-
mūs, nors pačių rašinių kokybė įvairi. Tai supran-

tama, nes knyga nebuvo rašyta
kaip vientisas kūrinys, ji sudary-
ta iš rašinių, pasirodžiusių spau-
doje per šešerius metus. Knygos
autorius pristatytas kaip istorijos
tyrinėtojas. Tad tiesiog sunku įsi-
vaizduoti, kad istorijos tyrinėtojas
sudarė visą knygą beveik nenuro-
dydamas naudotų šaltinių. Kny-
goje sutelkta šimtai datų, šimtai
pavardžių, aprašyti šimtai įvykių.
Kai kur net pateikiamos aprašomų
asmenų citatos, bet be jokių nuo-
rodų. Tai tikrai sumažina knygos
kaip istorinių šaltinių santrau-
kos vertę. Belieka pasitikėti auto-
riumi. Tai nesunku, bet nėra gera
atestacija pačiam istorijos tyrinė-
tojui. Todėl įtikinamiausia knygos
dalis yra paskutinioji – ,,Lietuva
kaimy nuose”. Jis ten pats buvo, do-
mėjosi, tyrinėjo, užsirašinėjo ir
paskelbė, ką patyrė, girdėjo ir
matė.

Knygos autorius Donatas Januta
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Gegužės 19 dieną Pizos universitete vyko tarptautinė konferencija
,,Inconro di Baltistica” (liet. Baltistikos susitikimas), kurioje buvo aktuali-
zuotos lietuvių kalbos ir kultūros studijos. Konferencijoje susitikę lietuvių
kalbos specialistai bei mūsų kalbą studijuojantys Italijos akademikai diskuta-
vo įvairiomis temomis – pradedant lietuvių kalbos žodžių darybos bei kalbos
politikos klausimais, baigiant lietuviškų knygų vertimais ir leidyba Italijoje.
Tai jau trečioji profesoriaus Pietro Umberto Dini organizuota baltistikos kon-
ferencija Pizos universitete. Jos metu Pizos universiteto Filologijos, lingvisti-
kos ir literatūros fakulteto dekanas Mauro Tulli bei Vilniaus universiteto
Filologijos fakulteto dekanas Antanas Smetona pasirašė bendradarbiavimo
sutartį tarp Vilniaus ir Pizos universitetų.

Gegužės 21–23 d. Olimpijos eks-
pozicijų centre Londone (Olym-
pia Way, Ham mersmith Road)
vykusioje šiuolaikinio meno
mugėje „ART15 London” daly-
vavo ir Kauno galerija „Meno
parkas”. Galerija „Meno par-
kas”, siekdama nuoseklumo,
mu gėje pristatė sėkmingai rep-
rezentuotų menininkų – Patri-
cijos Gilytės ir Jono Gasiūno –
kūrinius. Taip pat šiemet „Meno
parko” stende eksponuojamos
solidžios kolekcijos autoriai –
Laisvydė Šalčiūtė, Laima Orže-
kaus kienė bei Arvydas Žalpys.
Galerijos stendo ekspozicijoje
lankytojai galėjo susipažinti ne
vien su menininkų kūriniais ir lei-
diniais apie menininkus – eks-
pozicijoje buvo pateikta video-
medžiaga apie pristatomus me-
nininkus, jų kūrinius, kūrybos
procesą.

Kultūros kronika

Gegužės 20 d. Kanuose kino industrijos atstovams iš viso pasaulio buvo pri-
statytas Šarūno Barto filmas „Ramybė mūsų sapnuose” („Peace to Us in
Our Dreams”). Jis drauge su dar 17 juostų rodomas nepriklausomoje para-
lelinėje Kanų festivalio programoje „Dvi režisierių savaitės”. Įtakingas, kas-
dien festivalio metu platinamas kino žurnalas „Screendaily” jau spėjo įver-
tinti naujausią Š. Barto dramą: „Skausmingos personažų atsakymų į juos
kankinančius klausimus paieškos, įamžintos nuostabios gamtos fone,
patenkins net patį išrankiausią žiūrovą.” Kitas garsus žinomas kino leidinys
„The Hollywood Reporter” pasaulinės premjeros dieną rašė, kad „Ramybė
mūsų sapnuose” – asmeniškiausias režisieriaus filmas – ir šį kartą leidžia
mėgautis ilgais kadrais, nufilmuotais patyrusia akimi fiksuojant aplinką.

Gairės gyvybės kultūrai puoselėti

Kun. K. Trimakas pakartoja Anta-
no Maceinos mintį, kad žmogus ne tik
kuria kultūrą, bet ir jis pats yra kultū-
ros formuojamas. Religija, kaip žmogaus
pokalbis su Dievu, atbaigia ir ištobuli-
na kultūrą. Ta prasme žmogui pirmiau
reikia kultūros, bet, kad būtų atbaigtas,
jam, kaip ir kultūrai, reikia religijos.

Stengdamasis pagrįsti gyvybės kul-
tūrą kun. K. Trimakas pasiremia žy-
maus XX a. amerikiečių teologo Ri-
chardo Niebuhro nubrėžtais penkiais
Kristaus ir kultūros (1951 m. buvo iš-
leista jo svarbiausia knyga „Kristus ir
kultūra”) ryšio modeliais. Lietuvių au-
torius dėmesį sutelkė į tris tarpinius mo-
delius: dualistinį modelį, kai krikščio-
nybė ir pasaulis yra nesuderinami, bet
ne priešiški dalykai; sintezės modelį,
kai pateisinama krikščionybės ir kul-
tūros jungtis; perkeitimo (transformaci-
jos) modelis ne tik pripažįsta krikščio-
nybės bei kultūros ryšį, tačiau ir pa-
aiškina, kad to ryšio siekiama sudvasi-
nant, sukilninant asmenis ir tautas.
Keičiama ne krikščionybė, bet pati kul-
tūra perkeičiama Kristaus dvasia.
Transformacija pasiekiama per mora-
linę ir dvasinę asmenų permainą. Ir P.
Dovydaitis, ir Jonas Paulius II sutiko,
kad vidinis asmens keitimasis lemia taip
pat kultūros perkaitą. 

P. Dovydaičio ir Jono Pauliaus II sie-
kiai iš esmės sutapo: pirmasis vardijo
grandinę – Kristų-gyvenimą-kultūrą,
daugiau kreipė dėmesį į Kristų kaip gy-
venimą; antrasis beveik taip pat vadino
tikroves – Kristų-gyvybę-kultūrą, tik
la biau vertino Kristaus atneštą žmo-
nėms gyvybę. Gyvenimas yra besitęsian -
tis gyvybės skleidimasis, o gyvybė – ga-
lia būti gyviems. 

Apskritai kun. K. Trimakas gyvybės
kultūrą suvokė ne tik kaip kovą prieš
prigimtinės gyvybės pažeidimus ir mir-
ties kultūros apraiškas (abortus, euta-
naziją ir pan.), negimusių kūdikių ir ap-
leistų senelių gynimą, bet plačiau –
kaip pasaulėžiūros nuostatas. Kaip sie-
kį kurti kultūrą visose gyvenimo srity-
se: visuomenėje, moksle, mene, šeimoje,
politikoje, žiniasklaidoje. Pagrindinis
tikslas, kuris aiškiai buvo nusakytas
Jono Pauliaus II, yra „nauja žmogaus gy-
vybės kultūra, skirta kurti autentiškos
tiesos ir meilės civilizaciją”, ir kartu pa-
sauliui pasiūlyti naują viltį. 

Ir ateitininkams kun. K. Trimakas
siūlė perimti P. Dovydaičio bei Jono
Pauliaus II asmenybių blaivumą bei
ryžtingas pastangas išmintingai „eiti
prieš srovę”, remiantis Kristumi. Jis
stengėsi nubrėžti pasaulė-
žiūrines gaires (pavyzdžiui,
šūkis „Kristuje gyvenkime
ir kurkime”) ateitininkams
puoselėjant gyvybės kultū-
rą. Ateitininkų šūkį „visa at-
naujinti” kreipė į visą gyve-
nimą; ypač katalikiškumą,
tautiškumą, inteligentišku-
mą laikė teigiamais kristi-
niais gyvenimo veiksniais;
inteligentai dėl savo išsila-
vinimo ir proto gebėjimų
lengviau suvokia bei brangi-
na žmogaus gyvybę kaip es-
minę kristinės kultūros ver-
tybę.

Kun. K. Trimakas atkrei -
pė dėmesį į Joną Paulių II
kaip pilnutinį žmogų – žmo-
nijos visuotintoją (panašiai S.
Šalkauskis gvildeno pilnuti-
nio ugdymo sampratą). Jis

gyveno ir veikė visuotinančiu tikėji-
mu: kad visi sektų Kristų ir taptų į jį pa-
našūs. Be abejo, čia remiamasi Išgany-
tojo žodžiais, „aš atėjau, kad žmonės tu-
rėtų gyvenimą – kad apsčiai jo turėtų”
(Jn 10, 10), iš kurių išplaukia popie-
žiaus mintis: „žmogus yra pašauktas gy-
venimo pilnatvei, kuri toli prašoka jo že-
miškojo gyvenimo ribas, nes susideda iš
dalyvavimo pačiame Dievo gyvenime”.
Kun. K. Trimakas aiškiai nubrėžė kryp-
tį, kaip puoselėjama gyvybės kultūra
įgauna gyvenimo apstumo. Visų pirma
derėtų kurti vadinamąjį mažąjį gyvybės
kultūros variantą – asmeninėmis pa-
stan gomis ugdytis krikščioniškąją ta-
patybę.

Žmogus tampa pilnutine asmenybe,
kai jo pasaulėvaizdį persmelkia Dievo
artumas; kai aiški savimonė atsigręžia
į Dievą; kai pasirenkama tiksli gyveni-
mo kryptis – Dievop. Gyvybe Dievo ap-
dovanotas žmogus, svarstydamas, mąs-
tydamas, išgyvendamas Kristaus artu-
mą, tampa „Kristus manyje” žmogumi
– jis perima Jo jausmus, mintis, sieki-
mus. Jis virsta pilnutinės kristinės ta-
patybės asmeniu, sugebančiu keistis,
prisitaikyti prie tikrovės, gyventi pagal
gyvojo Kristaus meilės mastą. Pajutus iš-
laisvinančią ir atkuriančią Kristaus
galią prasideda gyvybės kultūros vir-
šūnė – švęsti gyvenimą: branginti gy-
venimą, dėkoti už jį Dievui, reikšti
džiaugsmą Jo akivaizdoje, garbinti Die-
vą kaip gyvybės versmę. 

Kun. K. Trimakas neparašė išsamių
studijų apie krikščioniškojo gyvenimo
kelrodžius, bet gyvybės kultūros už-
duotos gairės veda į pilnutinio apstaus
kristinio gyvenimo šventimą:

Kristuje gyvensime,
Kristuje ir kursime.
Tėvo karalystę
Lietuvoj sukursime.
Švęskime gyvenimą.
Aukso tai gija.
Švęskime gyvenimą
Dievo šeimoje. 

Paskaitą ateitininkams apie J. Dovydaičio
ir Jono Pauliaus II idėjų bei siekių palyginimą
kun. K. Trimakas buvo paskelbęs „Ateityje”
(2007, nr. 2). Vida Kuprytė taikliai įvardija kun.
K. Trimako palikimą ateitininkams – keturias už-
duotis tęsti jo pradėtus darbus (žr. Vida Kup-
rytė, „Neužbaigti darbai”, Kun. K. Trimakas,
Mano pasaulėjautos kelionė, sudarė Marija Re-
mienė, Vilnius, 2014, p. 328–331). Kun. K. Tri-
mako indėlis į ateitininkų veiklą būtų atskira
tema. 

Kęstutis Trimakas
Atkelta iš 2 psl.


