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Vertimai - literatūrinio 
gyvenimo būtinybė 
Kadangi ne kiekvienas gali iš

mokti svetimas kalbas, tautų gy
venime, kultūros skleidime verti
mo menas turi didelės reikšmės, 
nes jis praplečia tautų intelektu
alinį akiratį, leidžia susipažinti 
su svetimomis literatūromis, su 
jų idėjų ir vaizdų pasauliu, o 
kalbą praturtina naujomis sąvo
komis ir elementais, panaudotais 
išsakyti toms naujovėms, šis tarp
tautinis bendravimas yra vienas 
pačių veiksmingiausių stūmok
lių žmonijos pažangos srityje. 
Taip Lietuvių enciklopedijoje 
apibūdinami vertimai ir jų reikš
mė (LE. XXXIII t 959 p.). Visa 
tai liečia tiek mus pačius, kai ver-
čiamės kitų tautų grožinę litera
tūrą lietuvių kalbon, tiek ir ki
tus, kai verčiasi lietuvių literatū
ros veikalus savo kalbon. 

Vertimų problemą čia šiandien 
užsimename dar ir todėl, kad 
yra proga pasidžiaugti mūsų pa
čių, tiksliau čikagiškės leidyklos 
akivaizdžiai realizuotomis pa
stangomis. Minty čia turime Ali
nos Skrupskelienės suredaguotą 
ir Lithuanian Library Press, Inc. 
(3001 West 59th Street, Chica-
go, IL 60629) išleistą antologi
ją „Lithuanian Writers in the 
West". Imponuojanti mūsų -poe
zijos, dramos ir prozos reprezen
tacija angliškai kalbančiame pa
saulyje. Tokios apimties, taip 
reikliai paruošta ir tokiu išskir
tiniu apipavidalinimu pateikta 
knyga tampa neeiliniu įvykiu bei 
neišgriaunamu paminklu ir mū
sų išeivijos istorijoje, ir aplamai 
pasaulinėje literatūrinio gyveni
mo raidoje 

Aplamai savos literatūros ver
timų, įvairių antologijų ir šiaip 
knygų jau esame išeivijoje nema
žai paskleidę, čia ypač turi daug 
nuopelnų Stepo Zobarsko vado
vaujama leidykla. Šios krypties 
pastangas ,ir ateityje nereikėtų 
silpninti, o kaip tik stiprinti. 

Tačiau nereikėtų užmiršti ir 
vertimų iš kitų kalbų lietuvių 
kalbon. Kiekvienai tautai yra 

RELIGINĖ KALBOS KLYSTKELIAI 
Bažnyčia" ar 
„Bendrija"? 

tikras pasididžiavimas turėti sa 
vo kalbon išverstus tokius mil 
žinus kaip Homerą, Vergilijų, 
Dantę, Šekspyrą, Servantesą, 
Goethę, Adomą Mickevičių, Dos
tojevskį ir pan. Tai liudija tau
tos ir kalbos kultūrinį subrendi
mą. Lygiai reikia turėti ne tik pra
eities literatūrinių didžiūnų, bet 
ir dabarties ryškiųjų pasaulio 
vardų kūrybą savoje kalboje. Tai 
irgi būtinas patikrinimas savo 
kalbos kūrybinio ir kultūrinio 
neatsilikimo nuo verpetuojančio 
šios dienos gyvenimo srauto. Tai 
tinka ir mūsų išeiviškajai lite
ratūrai, ir literatūriniam gyveni
mui pačioje Lietuvoje. 

Tomas Venclova straipsnyje 
„Pasaulinės literatūros recepcija 
šių dienų Lietuvoje", turėdamas 
galvoje vertimo reikšmę mūsų li
teratūrai, anksčiau minėtą apta
rimą papildo šitaip: „Vertimai 
— antrinis fenomenas, bet jų ly
ginamasis svoris literatūroje daž
niausiai ne menkesnis, kai kada 
ir didesnis nei originalios kūry
bos". Ir kiek toliau patikslina, 
kad per vertimus ateinančios 
„svetimos temos, meninės struk
tūros, pagaliau mados tolydžio 
pasisavinamos ir adoptuojamos. 
Antra vertus, į jas reaguojama 
kaip į tam tikrą iššūkį — ban
doma sukurti kažką savo, kylan
čio iš savosios tradicijos, bet ne 

\ blogesnio. Sis mainų ir konkuren
cijos procesas literatūrai pravar
tus —leidžia nuolat atsinaujin
ti, šalinti sustabarėjusius mecha
nizmus; net ir literatūrinę kalbą 
vertėjai tobulina, maždaug taip, 
kaip ir rašytojai —Daukša kal
bos požiūriu toks pat svarus, 
kaip ir Donelaitis, o geras Prous-
to vertimas svertų daugiau, ne
gu dvidešimt romanų" („Drau
go" kultūr.pried., 1978.3.25). 

Nūdien vertimo mokslas ir me
nas domina daugelį įvairių moks
lo sričių todėl, kad vertimas pri
klauso dviem autoriam: rašytojui 
ir vertėjui. Jis yra dviejų litera-

(Nukelta t S paL). 

Religija, kaip ir kiekviena kita 
žmogiškojo būvio sritis, neišsiver
čia be žodžio: visa religijoje esti 
pavadinama. Religinis pasaulis 
yra taip pat jau interpretuotasis 
pasaulis, vadinasi, ištartas žodiš
kai ir tuo būdu nusakytas tuo ar 
kitu atžvilgiu. Kai romėnai die
vams skirtą vietą pavadino fa-
mun, tai visa, kas buvojo užu 
(pro) šios vietos savaime pasida
rė pro — fanum, t y. nepašvęsta, 
dievams neskirta, todėl jiems 
abejinga, net priešinga. Mūsiš
kio profano -— neišmanėlio gel
mė yra sakralinė, nors jos šiame 
svetimžodyje ir nejaučiame. An
tra vertus, kas yra šventovėje 
ypatingai uolus, tarsi būtų pa
čių dievų pašauktas, tasai vadi
nasi faną — ticus, t y. šventove 
sužavėtas, jos traukiamas, jos 
įkvėptas. Tai pagarbos žodis. To
dėl romėnai iš gilaus įkvėpimo 
kilusį eilėraštį vadino fanaticum 
carmen. Tačiau kas šitaip elgiasi 
užu šventovės (in profano), va
dinasi, kasdienoje, tas yra nesu
kalbamas, aklatikis, todėl nepa
kantus ir nepakenčiamas. Mūso
jo fanatiko gelmė irgi yra sakra
linė. Religinis pradas kalboje yra 
žymiai skvarbesnis, negu mums 
atrodo. 

Nuosekliai tad reilda būti la
bai apdairiam, religinius termi
nus keičiant ar naujų kuriant. 
Kas, sakysim, krikštą pavadin
tų vandenpyla, stipriai išnie
kintų ir net įžeistų šventenybę. 
Ar ne taip yra kartais atsitikę ir 
tai pakaitai, kurią čia norime 
nūn pasvarstyti? 

1 

Kai kuriems mūsų teologams 
nepatiko žodis bažnyčia, ir jie 
ėmėsi keisti jį žodžiu bendrija. 
Sio užmojo pradininkas, jei ne-

i klystu, yra "Tėviškės žiburių" re-
Į daktorius kun. dr. Pr. Gaida: jo 
'laikraštyje bažnyčia jau seniai 
nesirodo. Tik mano straipsniuo
se ji esti paliekama, kadangi esu 
kun. P. Gaidą įsakmiai prašęs 

\bažnyčios nekeisti bendrija. Be 
į abejo, kiekvienas turi savo pomė
gių, dėl kurių galynėtis vargu 

sūnus, ir "žmogaus sūnus**, ir 
Dievo Tėvo Sūnus); "neleisk mū
sų gundyti" nėra tas pat, kas 
"ir nevesk mūsų į pagundą": vi
sur čia slypi kitoks požiūris ir tuo 
pačiu kita teologija. 

Šios pastabos padės mums įver
tinti ir bendriją kaip bažnyčios 
pakaitalą. 

targts Kompozicija 
Dailininko Alfonso Dmrglo, gyseataeio Roenesteryje, N. Y, dallfts darbų paroda i. m. spaBo 20-21 d. rengiama Kanado
je, Toronte, lietuvių PrUkėUao parapijos parodų saUge. Ryšium su Alfonso Dargta parodos atidarymu ten pat bus ir 
kito ročesterMto rašytojo Jurgio Jankaus naujausio romano "Anapus rytojaus" sutiktuves. Sia proga Šiandien "Drau 
go" kidMulido priedo pilaplui <«—gi*—«« puošiama A.Darglo bosimos parodos darbais. Abu anuos kultūrinius 
įvyktos rengia PrtsikMmo parapijos K. M. Draugija. 

drijos Tėvų mintys (Putnam 
1979). Abu autoriai vietoje baž
nyčios visur tašo bendrija. Tik 
užsimiršęs kun. Gutauskas kar
tais pamini dar "Romos bažny
čia" (p. 39) ar "Antiochijos 
Bažnyčia" (p. 41), vienur šį žodį 

^'bebūtų" prasmės."'Tačiau "kai Į Padėdamas mažąja, kitur di-
asmeninis pomėgis pradeda virs- dž j*ia ra,de-

|ti visuomeniniu įpročiu, privalu 
•pasvarstyti, ar iš tikro anas po
mėgis yra tokio svorio, jog būtų 
siūlytinas ir priimtinas. Kol baž
nyčios vengė tik "Tėviškės žibu
riai", tol buvo galima į tai nu
moti ranka. Bet kai šio žodžio 
pradeda kratytis ir teologiniai 
veikalai, reikia jau prabilti. O 
kad bažnyčia iš teologinių vei
kalų gujama, rodo du pastarie
ji serijos "Krikščionis gyvenime" 
leidiniai, būtent: kun. dr. A. 
Rublio "Raktas į Naująjį Testa
mentą" (Putnam 1978) ir kun. 
dr. J. Gutausko "Didžiųjų Ben-

Kodėl bažnyčia nepatinkanti, 
nė vienas iš bendrijos salininkų 
nėra paaiškinęs nei pagrindęs. 
Mūsų teologai pakenčia apašta
lą, charizmą ir charizmatikus, 
ereziją ir eretikus, eucharistiją ir 
eucharistininkus, krikščionį ir 
kriklčionbę, krikštą, kryžių, 
Kūčias, popiežių, schizmą ir 
schizmatikus, sinagogą, tradiciją, 
Velykas, vyskupą ir aibę kitų ne
lietuviškų religinių terminų. 
Tačiau jie nekenčia bažnyčiosl 
Ar todėl, kad šis žodis yra sveti
mybė? Bet juk visi čia ką tik mi
nėtieji žodžiai yra svetimybės, ir 

ne vieną galima būtų lengvai 
pakeisti lietuvišku: apaštalą ga
lėtume vadinti pasiuntiniu, cha
rizmą — dovana, eucharistiją — 
padėka, kryžių — skersiniu arba 
skersikliu, popiežių — tėvūnu, 
vyskupą — užvaizdu arba prie
vaizdu. Betgi tokiu atveju viena-
prasmį terminą pakeistume dau
giaprasmiu žodžiu ir tuo būdu 
sujauktume teologines sąvokas 
bei sampratas. Nes, kaip teisin
gai pastebi K. Rahneris, "termi
nologija iš sykio atrodo esanti 
tik nereikšmingas dalykas, iš tik
ro gi ji dažnai apsprendžia dė
mesio linkmę rr praktiniame gy
venime" (Concilium 1966 m. nr. 
3, p. 225). Kitaip tariant, termi
nas kreipia mūsų dėmesį į tai, ką 
jis reiškia visų pirma kaip žodis. 
Sakysime: jei eucharistiją pava
dintume padėka, tai visas mūsų 
dėmesys būtų nukreiptas į dėko
jimą. Tuo tarpu šv. Mišios yra ne 

Bažnyčia mūsų kalboje, kaip 
ir daugybėje kitų, turi dvi pras
mes: ji reišida skirtiną pastatą, 
kuriame krikščionys garbina 
Dievą, ir ji reiškia pačią garbi
nančiąja bendruomenę, turinčią 
savą sąrangą, savą kultą, savą 
mokslą, savą teisę. Nekrikščio
nių šventyklų nevadiname baž
nyčiomis: tai sinagogos, pagodos, 
mečetės. Taip pat nevadiname 
bažnyčia nė nekrikščioniškųjų 
religinių bendruomenių, pvz. is
lamo, ar budizmo, ar hinduizmo 
išpažinėjų. 2odis bažnyčia yra 
mūsų kalboje ypatingai sujung
tas su tikėjimu į Kristų kaip Die
vą: kur Jis nėra tikimas ir garbi
namas, ten nėra bažnyčios nei 
kaip pastato, nei kaip bendruo
menės. Todėl nors bažnyčia yra 
dviprasmė, tačiau šiame žodyje 
pastato ir bendruomenės prasmės 
nestovi šalia viena kitos, o yra 
suaugusios viena su kita taip ank
štai, jog vargu ar būtų galima 
jas perskirti, nesunaikinant anos 
ypatingos savybės, kuri h pasta
tą, ir bendruomenę leidžia lietu
viui vadinti bažnyčia. 

Bažnyčios prasmės dvilypumo 
kilmė yra taip pat dvilypė. Du 
graikiški žodžiai yra davę pra
džią pastatui įgyti bendruomenės 
prasmę, o bendruomenei įgyti 
pastato prasmę, būtent: kyriakon 
ir ekklesia. Kyriafcon r̂eiŠkia Vieš
paties būstą; ekklesia reiškia su
eigą. Germanų ir rytinių slavų 
kalbos tiek pastatą Dievui gar
binti, tiek pačią garbinančiąja 
bendruomenę pavadino kyria
kon vediniais: vok Kirche, angį. 
church, oland. ir dan. kerk, rus. 
ir ukr. cerkov. Romanų kalbos 
tom pačiom dviem, sąvokom pa
sirinko žodį ekklesia: lot ecclesia, 
pranc egKse, isp. iglesia, ital. 
chiesa. Mūsų bažnyčia priklauso 
pirmajai grupei, tačiau ji yra ne 
graikiškojo kyriakon vedinys, o 
jo slaviškasis vertinys: božnica 
— vieta, kur buvoja Dievas (Bog, 
božij). Sulietuvintas yra šis žo
dis pagal tarminę (ne slavišką
ją!) priesagą —nyčia pavyzdžiu 
tokių žodžių, kaip arklinyčia 
(arklidė), druskinyčia (druskinė), 
varpinyčia (varpinė), vištinyčia 

tik dėkojimas, bet ir — net visų (vištidė) (plg. Lietuvių kalbos 
pirma — auka. Gi žodyje pade- Į gramatika, Vilnius 1965, t I, p. 
ka aukos negirdėti, todėl šis žo-į403). Šios priesagos vediniai pap-
dis mūsų dėmesio į aukojimą nė rastai žymi vietą, kurioje kas nors 
nekreipia. Religinių terminų ki-, buvoja (arkliai, karveliai, vištos 
timas visados reiškia teologijos'••-), arba indą, kuriame kas nors 
kitimą: vienas teologinis pradas;laikoma (druska, sviestas...). Ir 
naujame termine persisveria kito štai, čia staiga suvokiame, kodėl 
prado naudai ar nenaudai. Kas 
popiežių vadintų tėvūnu (pa
pą), tas pabrėžtų, tiesa, jo tėviš-

žodis bažnyčia tinka tiek pasta
tui, tiek bendruomenei: abu jie 
yra Viešpaties buvojimo vieta ar-

kumą (tai šiandien visų pripa-įba būstas. Pagal krikščionių ti-
žįstamas vad. 'meilės primatas'), kėjimą Dievas gyvena ne tik šv. 
bet išleistų iš savo sąmonės po
piežiaus valdomosios ir mokomo
sios galios pilnybe, kadangi žo
dis tėimnas nei galios, nei tiesos 

Sakramente, laikomame tam 
tikrame inde bei tam tikrame pa
state, bet ir į Jį tikinčiųjų bend
ruomenėje Sv. Dvasios būdu. Kris-

atžvilgio savyje neturi. Tas pat tui įžengus dangun, tikinčiųjų 
atsitiktų, pavadinus vyskupą j bendruomenė neliko našlaitė; ji 
prievaizdu: Kunigystės pilnybė gavo "kitą Globėją", kuris pasili-
čia dingtų, o iškiltų aikštėn tik ko joje "per amžius" (Jn. 14, 16, 
prižiūrimasis vyskupo vaidmuo. 
Štai kodėl "Tavo įsčių vaisius Jė
zus" nėra tas pat, kas „Tavo Sū
nus Jėzus" (Jėzus yra ir Juozapo 

18). Tarp Kristaus buvimo šv. 
Sakramente (pastato prasme) ir 
to paties Kristaus buvojimo ti-

(NukdU i 2 p«L). 
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Religinės kalbos klystkeliai 
(Atkelta i i 1 psL). 

Jdnčiųjų bendruomenėje per Šv. 
Dvasią nėra esminio skirtumo: 
tai tik būsenos skirtumas. Sį tad 
Dievo dvejopą būstą kaip tik ir 
nusako žodis bažnyčia, būdamas 
pajėgus nešti savimi abi pras
mes — net geriau, negu roma
niškasis ecclesia — sueiga, ka
dangi sueiga pati savimi būsto 
nereiškia. Tačiau kadangi Die
vas yra ten, kur sueina du ar trys 

fonine prasme bažnvčia nevarto
jama — nei kaip pastatas, nei 
kaip bendruomenė. Kluone gali
ma laikyti šv. Mišias, bet dėl to 
kluonas nevirsta bažnyčia. Ga
lima iŠ įvairių į Dievą tikinčių
jų žmonių (budistų, mahome
tonų, krikščionių...) sudaryti 
tam tikrą draugiją, bet ji anaip
tol dėl to nevirs Bažnyčia. Baž
nyčia ir kaip pastatas, ir kaip 
bendruomenė turi išskirtinę sak-

. , . i ralinę prasmę, kuri jai vienai te-
£ • g t M 5 K . y ? d ^1***] tinka. Tuo tarpu bendrija iš viso 

nėra terminas, o tik lietuvių kal-Jo būti pritaikinta ir pastatui, į 
kurį tikintieji sueina ir kuriame 
yra laikomas Šv. Sakramentas. 

Istoriškai žiūrint, bažnyčia kaip 
slaviškasis kyriakon vertinys yra 
labai senas. Jį randame jau Nes
toro kronikoje (apie 1110 m.); jis 

bos žodis, kurio prasmė svyruoja 
nuo susivienijimo ligi gaujos ir 
todėl be papildinio nieko nesa
ko. Ištarus žodį bendrija, tuoj 
pat kyla klausimas, kieno bendri-

šventųjų? vagių? girtuok — , šventųjų/ vagių." girruoK-
yra senosios gudiškosios kilmes, | j . ? k a t a l i k ų ? fydų? ^ ^ ^ 
l gudų kalbą patekęs greičiau- N g s 

visiems šiems 
šiai per bulgarų kalbą iš make-
doniečių tarmės, kuria Šv. Kirilas 
paruošė slavams liturgines kny
gas ir Šventraštį (9 š.). "Lietu
vių kalboje, kaip rašo Liet en
ciklopedija, bažnyčia yra įsigalė
jusi nuo prieškrikŠtinių Lietuvos 
laikų" (t. IL p. 304). Istorikai 
tvirtina, kad "Mindaugas pasta
tė katedrą" (V. Gidžiūnas, Liet 
enc. XV. 131 - 32); kad Trakuo
se ir Kaune "iš anksčiau turėjo 
būti bažnyčios" (Z. limiškis, Lie-

susigrupavi-
mams žodis bendrija gali būti ir 
yra tinkamas. Nei išskirtinės, nei 
tuo labiau sakralinės prasmės jis 
neturi. Todėl ir galima šio žo
džio prasmę jaukti tokiais, saky
sime, sakiniais: "Teko dėstyti 
Bendrijos tėvų raštus" (kun. Gu
tauskas, p. 19), "Bendrijos tėvai 
ir rašytojai" (p. 21), "Bendrija 
ir jos sąmonė" (kun. Rubšys, p 
78), "žydų bendrija augo ir vys
tėsi" (p. 82). Be papildinių šie 
sakiniai yra nesuprantami, ka tuvos istorija, Roma 1978, p. 289 j d a n g i bendri]-a č i a .Ą^^ ^^^ 

uolumo. Peršame vengti bažny
čios, o į e jokios atodairos varto
jame savo raštuose tokius kalbi
nius 'perliukus', kaip atrakcija, 
dekada, demokratizacija, despera-
cija, egzilis, interakcijoj konver
gencija, objektyvizuotis, paradok-1 

Kertinė parašte 
(Atkelta ii 1 psL). 

turų nuosaybė. Tai teigia K 
Ambrasas. ?ikalo „Vertimo salus, sekvencinis ir aibę kitų ki-

tokiausių. Net ir minėtų teolo-1 ūksiąs" ai .ius. Juo domisi ei
gų raštai mirgėte mirga sveti-1 į ^ s k a i t ^ i ^ ^ filoso_ 
mybėmis. „Egzegetiniai istorinės 
ir dogmatiškai spekuliatyvinės 
pastangos užleido pirmą vietą 
kulto asketiškiems reikalavi
mams", rašo kun. Gutauskas (p. 
56). Viename sakinyje šešios sve
timybės! Kodėl tad jame nega
lėtų išsitekti ir septintoji (baž
nyčia)? Šiuo atžvilgiu žengiame 
atžagariomis: užuot viję besi
braunančias į mūsų kalbą da
bartines svetimybes, pradedame 
kėsintis į tokius žodžius, kurie 
yra tiesiog įaugę į mr~ kalbos 
kūną kaip istorijos pa! .^..~3. 

Kalbai gryninti reikia kalbinės 

f ai, matema: <ai, psichologai, so
ciologai, literatai ir kalbininkai. 

Pastara šiais laikais vertimo 
problemas nagrinėja daugelis au
torių įvairiose šalyse. Kai kurie 
universitetai įsteigė vertimų 
mokslo katedras, kur nagrinėja
mos su vertimu susijusios prob
lemos. Vertimai iš kitų kalbų yra 
paplitę visame pasaulyje. Dar IV 
šmt šv. Jeronimas iš hebrajų ir 
graikų kalbų į lotynų kalbą išver
tė Šv. Raštą, kuris iki šiol laiko
mas oficialiu Bažnyčios tekstu, 
kaip vienas pirmųjų vertėjų, šv. 
Jeronimas buvo paskelbtas ver-

— 290). Trumpai tariant, baž
nyčių Lietuvoje jau būta prieš 

^Vytauto — Jogailos krikštą. O 
esant pastatams, būta, be abejo, 

• ir jų pavadinimo, atėjusio tik-
riausiai iš Didžiosios Kunigaikš
tijos raštinės, vartojusios anuo 

bažnyčią, o kitur tik paprastą 
bendruomenę. 

Šitoje vietoje pravartu būtų 
prisiminti vieną St Šalkauskio 
pateiktą terminų darybos prin
cipą: "Joks įsigyvenęs kalboje žo-

miojautos arba vad. kalbos jaus- tejų globėju. 
nux Vienos gramatikos ar vieno J e i g u į ^ . teutų ^ 
žodyno cia nepakanka. Nėra jo- ft• i.,rin—i beveik visi svarbesni 
kios abejones, kad bendrija yra g r o ž i n ė s l i t e r a t ū r o s 1 ^ ^ , o 

Kompozicija (1979) 
B <hfltirfnSo darbą parodo* «pal»o 20-21 d. Toronte, Kanadoje 

metu kaip tik senąją slavų kai- <*is n*gali būti šalinamas iš mok 
I bą, bet gerokai sugudintą ir net slinės apyvartos be aiškiai patei 

sulietuvintą (plg. Liet enc. XV, 
597). Tad žodis bažnyčia yra mū
sų kalboje įsipilietinęs mažų ma

sinamų priežasčių" (cit. Stasys 
Yla, Liturginės terminijos klau
simu, Putnam 1953, p. 90). Gi 

žiausiai jau prieš 700 metų. Ar j priežasčių, kodėl reiktų šalinti 
tad galėtume tokį seną žodį, vir- | įožn.yČUL paliekant krikštą, kry-
tusį aiškiu terminu ir turintį aiš
kią prasmę, pakeisti retai varto
jama daugiaprasme bendrija? 

žių, Kūčias, popiežių, Velykas, 
niekas nėra nurodęs ir vargu ar 
galėtų nurodyti. Gi savavališ
kas keitimas, šiuo atveju lydimas 
aiškaus nusakralinimo, nieko ne
padeda, o greičiau tik kenkia. 

t. Tačiau niekas šio būdvardžio 
prasmės nesuvoktų, nepakeitęs 
jo — bent savo sąmonėje — įp
rastu būdvardžiu bažnytinis. Gi 
būdvardžio galūnės —iškas žodis 
bendrija iš viso turėti negali. 
Daugelis gieda bažnytiškai, bet
gi niekas negieda bendriškai ar 
bendrijiskai. Daiktavardiniai 
bendrijos vediniai, atitinką baž
nytininką ar bažnytiškumą, taip 
pat yra neįmanomi: lietuvių kal
boje negali būti bendrijininko ar 
bendrij&kurno, o tik bendrinin
kas ir bendriškumas, kurie tačiau 
reiškia visai ką kita, kadangi yra 
ne bendrijos, o bendro (dktv.) 

5 

Vargšė ta mūsų bažnyčia! Jos 

mūsų kalbos lobio dalis. Tačiau 
šia žodis savo prasme yra tiek 
suaugęs su žmogiškuoju būviu 
užu šventyklos (pro — fanum), 
jog šventyklai kaip Viešpaties 
būstui reikšti jis iš tikro netinką. 
Sakralinis skolinys gali būti pa
keistas tik sakralinį pobūdį turin
čiu dariniu, vediniu ar jau esamu 
žodžiu. Kitaip darkytume religinę 
kalbą. Savo ginče su Msgr. Kl. 
Razminu liturginės terminologi
jos klausimu kun. St. Yla teisin
gai yra pastebėjęs: "Didesnis žo-

o taip pat ir daug mokslo veika
lų, tai mažom tautom, norint 
praplėsti savo akiratį, dar labiau 
reikalingi vertimai, nes jų jėgos 
ir galimybės daug siauresnės. Da
bartiniu metu Lietuvoje kasmet iš
leidžiama apie 100 iš sveti
mų kalbų išverstų knygų. Daugu
ma jų versta iš rusų ar vadinamų 
broliškų tautų kalbu. Gera dalis 
jų persunktos komunistiniu rau
gu ir todėl mažai vertingos. Bet 
išleidžiama ir tikrai vertingų Va
karų Europos klasikų ir šiaip žy
mių rašytojų kūrinių. 

Tik mūsų išeivijoje vertimai 

Bažnyčios naudai kalba ir ki-

Kas yra bendrija? "Dabarti
nės lietuvių kalbos žodynas" 

' (Vilnius 1972) teikia šį žodį 
dviem prasmėm: 1. "kokio nors 

• bendro tikslo siekiantis susivieni-
; jimas" ir 2. "draugija, draugystė" Į tas St. Šalkauskio principas, bū-
j (p. 77). Tačiau nė katra prasme į ten t,: "Iš dviejų naujadarų ar 
; šis žodis šiandien nėra vartoja- j skolinių tas yra priimtinesnis, 
• mas nei šnekamoje, nei rašamo- j kuris leidžia padaryti daugiau iš-

je kalboje: bendro tikslo siekian- l vestinių lyčių, visoms kitoms są-
tį susivienijimą dabar vadiname į lygoms esant lygioms" (cit St 
bendrove, o kurią nors draugiją j Yla, p. 91). Ir štai, šiuo atžvilgiu 
(pvz. moterų, blaivininkų, pa- j bendrija yra žymiai nelankstes-
vasarininkų...) — draugija; gi į nė, negu bažnyčia. Lietuviškoji 
susidraugavimą kaip vidinį ryšį j bažnyčios žodžio lytis mums yra 
— draugyste. Tad bendrija yra j tokia sava, jog net nejučiomis 
jau atlaikinis žodis. Man atrodo, 
kad tai yra įvykę dėl dviejų prie
žasčių. Visų pirma bendrija nė
ra pirminis, o išvestinis žodis, t 
y. kito žodžio vedinys, būtent žo
džio bendras (dktv.), kuris, pa 

džio prasmės pakitimas keistų 
nemėgo ir arkiv. J. Skvireckas, j religinį turinį ir klaidintų tikin-
pastarajame savo "Naujojo Tes- čiuosius" (op. cit p. 6). Bendri- . ;.** . . , , 
tamento" (Stuttgart 1947 leidi- \i<* atveju tikrai taip ir yra. Bend- į g / į -Aplamai imant kas 
me mėgindamas pakeisti ją ekle- i rija neturi savyje Dievo, kurį turi Į į j £ . " * * * £ "e™ h * 
zija, o jos kankinius - martirais.]'« graikiškasis kyriakon tyr ios | v«*me grožines literatūros kny-
Tačiau arkivyskupas nenujautė,'- Viešpats), ir slaviškasis bož-^ Atsižvelgdamos i mažą ska,-
kad lietuvių kaltoje neįsipilieti- ntca (Bog _ Dievas). Užtat J Į * į * J į ™ * * ^ y k l o s *-
nusios svetimybės esti vartoja-' bažnyčia yra net labiau sakrali- \ * ? * « beveikImtinai tik lietu-
mos, norint ką nors pažeminti j nė, negu eklezija, kurią mums bu-1 ™1 rašytojų kurinius. Tai savai-
bei paniekinti:- Dr. JonaTšliūpas, vo siūlęs arkiv. J. Skvireckas. Ne-Į** ™^TŽZT^-'Sft 

'priėmė eklezijos. d&ir esame *»** " « P neturėtų buri suab-
gundomi priimti bendriją, nesu- i kut inta . ** & »etų čia buvi-
augusią su Viešpaties būstu n e i ! m o u k *** **** P l a č i a i žmo" 
prasmiškai, nei istoriškai. Bet at
sispyrę eklezijai, manau atsispir-
sime ir bendrijai. Tik nuostabu, 

puldamas sava kalbose, bažny 
čią bei jos atstovus, visados saky
davo "mūsų monachai", "paro-
chai ir jų šeimininkės", "Lietu-

kildiname apsčiai visiškai supran
tamų, mūsų kalbos dvasią ati
tinkančių vedinių: bažnytinin
kas, bažnytinis, bažnytiškas, baž
nytiškumas, bažnytkaimis. Baž
nytininkas yra tasai, kuris eina 

sak žodyno, reiškia bičiulį arba ; bažnyčion, rūpinasi bažnytiniais 
draugą (t. p.). Tuo tarpu savo dalykais, stoja.už bažnyčios tei-
draugo niekas šiandien nevadi
na bendru, o draugės — bendre. 
Tai irgi yra jau pasenę ir gal tik 
kai kuriose tarmėse tebevartoja 

ses; esama bažnytinių švenčių, 
brolijų, vėliavų; turime bažny
tinę ivadovybę ir saugojame 

į bažnytinį autoritetą; gyvename 
mi žodžiai. Antra, bendrija turi i bažnytiškai, uadinasi, pagal baž-
kompanijos f plg. Lietuvių kalbos; nyčios dvasią (sentire cum eccle-
vadovas, Bielefeld 1950, p. 201) sia); sprendžiame bažnytiškumo 
ir net gaujos prasmės, ypač mano santykį su valstybiškumu; laiko-
tarmėje, labai artimoje literatu- me bažnytkaimį svarbesniu už 
rinei mūsų kalbai, pvz. vagių 
bendrija, plėšikų bendrija, gir
tuoklių bendrija arba kompani-

paprastą kaimą. Tokie sakiniai 
mums yra tiek įprasti, jog jų pa
keisti iš viso neįmanoma arba, 

ja. Tos pačios žeminančios ir net, jUos pakeitus, dingsta jų prasmė 
niekšiškos prasmės turi ir žodis! Mes bendrija, turėdama retoką ir 
bendras (dktv.), pvz. mušeikos keblią galūnę —ija, priklauso to-
eina į atlaidus su savo bendrais, kiai daiktavardžių grupei, kuri 
Tad labai stebėjausi, pirmą kar- j beveik neleidžia darytis būdvar 
tą užtikęs bendriją vietoje baž- dinių vedinių, išskyrus vieną ki 
nyčios, ir maniau, kad tai yra tik 
kalbinis nesupratimas ar nesusi 
pratimas. 

ši apnykusi ir žeminančio po
būdžio turinti bendrijos prasmė 
kaip tik ir neleidžia jai buri tin
kamu bažnyčios pakaitalu. Baž
nyčia yra giliai sakralinis termi

tą išimtį, kaip galvijinis pašaras, 
serijinis leidinys, linijinis brūkš
nys, premijinis žymuo (plg.Lie-
tuvių kalbos gramatika, t I, p. 
573). Jei šias išimtis taikytume 
bendrijai, tai būdvardinis jos ve
dinys skambėtų: bendrijinė šven
tė, bendrijinė ferolija (tautologi-
ja!), bendrijiniai įsakymai, ben-

r.as. vis tiek ar jis reikštų pasta- j drijinė vėliava, bendrijinis auto-
tą ar bendruomenę. Jokia pro—' ritėtas, bendrijinė uadovybė ir t 

vediniai. Nejaugi uolų bažny- v°s kleras" ir t. t. (tai yra tekę 
nyčios narį vadinsime bendri-1 m a n pačiam girdėti). Į šią paty-
ninku tarsi kokios akcinės bend- \ Č1U e i I e Įsirikiuoja ir "eklezijos 
rovės dalyvį? * martirai" 

Šis morfologinis bendrijos skur
dumas ir padaro, kad, vartojant 
bendriją vietoje bažnyčios, daž
nas minėtų teologinių veikalų 
sakinys virsta tautologija: idem 
per idem. Pavyzdžiui: "Dievo 
Tautos Bendrija" (kun. Rubšys, 
p. 32) — tarsi tauta nebūtų ben
drija; "pereidama iš sąjūdžio į or
ganizaciją, Bendrija pasikeitė iš 
pagrindų" (p. 24) — juk tiek są
jūdis, tiek organizacija yra taip 
pat bendrijos; "Bendrija, aiškin
dama žydijos raštus, turėjo tie-
siogią (pastaba: žodžio 'tiesiogus, 
—f nėra; yra tik 'tiesioginis, —ė*, 
Mc.) įtaką savo savimonei kaip 
Tikėjimo Bendrija" (p. 26) — 
gryna tamsios prasmės tautologi
ja. Šj sakinį lietuviškai be jokių 
įmantrybių nusakytume: "Baž
nyčia, aiškindama žydijos raštus, 
turėjo tiesioginės įtakos savo sa
vimonei kaip tikėjimo bendruo
menė" — ir būtų viskas aišku. 
Kun. Gutausko knygos skyrelis 
"Kristus Bendrijoje ir Bendrija 
Kristuje (p. 173 —74) yra tik
ras tautologinis cirkas, kurio šuo
lius galima suvokti, tik bendriją 
atvertus į bažnyčią: pakaitalą 
(bendrija) čia galima suprasti 
tik pakeistojo (bažnyčia) pagal
ba. Tai blogas ženklas! Sakysi
me: galima'būtų automobilį pa
keisti žodžiu savijudis. Tačiau 
sakinį "mačiau šiandien gražų 
savijudį" būtų galima suprasti, 
tik paaiškinus, jog savijudis čia 
reiškia automobilį, o ne karvę, 
ar arklį, ar avį, ar galop žmogų, 
kuriems savijudis irgi visiškai 
tinka — net geriau, nei automo
biliui. Bendrija priklauso šios rū
šies pavadinimams ir todėl pri
valo būti laikoma terminu nevy
kėliu. 

mas mecenatas prelatas J.~Kara-
lius Povilui Gaučiui užsakė iš
versti Kraševskio epinę posmą 
„Vitolio rauda", sumokėja 
rara ir puošniai ją išld*l 
toks atvejis bene bus 
Savo iniciatyva imtis 
veikalo vertimo yra rizikingas 
dalykas, reikalaująs daug darbo 
ir pasišventimo ir beveik»rfjfcu-
rįs perspektyvų būti atspaustu. 
Apie bet kokį honorarą negali
ma nė galvoti. Tuo būdu,, anot 
prancūzų rašytojo Valery "^Hr-
baud, „vertėjas yra nesuprastas, 
neįvertintas, jis sėdi paskutinėje 
vietoje, jis gyvena iš išmaldos, 
jis pasišvenčia atlikti labiausiai 
neryškų uždavinį — patarniujti 
kitiems; jis nieko nereilttlaųįa, 
laikydamas sau garbe kaip gali
ma labiau būti ištikimu savo 
pasirinktam rašytojui, prieida
mas net iki sunaikinimo savo pa
ties intelektualinės asmenybes" 
("Sous l'Invocation de Saint įp-
rome",9 p.). Šitie Valery Larbaud 
žodžiai gan tiksliai apibūdina 
vertėjų padėtį mūsų dabartine 
visuomenėje. -

Bet ir Šitokioje situacijoje rin
kos nenuleidžiamos. Štai „Drau
go" spaustuvėje jau surinkta pa
starojo šimtmečio pasaulinės-po
ezijos antologija. Ją leidžia jau
natviška „Ateities" leidykla. -*5-
si anglų, amerikiečių, ispanu, 
graikų, vokiečių, prancūzų,r:ta
šų ir lenkų poezijos vertimai -an
tologijoje yra Tomo Venclav&s. 
Taipgi žada pasirodyti Pietų Ame
rikos poezijos antologija, pa
rengta Povilo Gaučio. Tik tegu 
būna čia nesustota. Tegu ir to
liau net padidintomis pastango
mis būna puoselėjama vertimų i 
kitas kalbas ir vertimų iš kitų 
kalbų užmojau Ir kultūringoji 
visuomenė, mecenatai bei fondai 
turėtų taipgi sustiprinti dėmesį 
šios rūšies pastangoms ir„išifii-
džiamoms vertimų knygoms. 

pv. fc. 
, -• " . - . r n - > -

kad ši pagunda mums yra kai
šiojama teologų, kurių pašauki-

Dabar krypstame į kitą b r i k l f į j * * ' . ^ J * * ***** tei 

tutinybę. Tiek arkiv. J. Skvirec
kas, tiek dabartiniai bendrijos ša-

Del raštų apie V. Mykolaitį-Putiną 

kas jiems patikėta 
Priedas — mįslė: Bendrijos tė-

lininkai vengia bažnyčios, M ^ t a n paskyrė prievaizdą, o šis, 
d a r ^ j i e s a n t i s l a v y b ė B e t a r s l a - j ^ ^ ^ ^ ^ d v i e j ų ^ ^ p i r . uteratūrinėa medžiagos bei ge- poetas" ("Mūsų Pastogė")'; H . 

Jau dvylika metų praslinko Mykolaitį - Putiną Amžinybėn 
nuo V. Vykolaičio - Putino mir- palydėjus" ("Nepriklaasoiiia 
ties. Per sį laikotarpį lietuvis- Lietuva"); Vincas Kazokas — 
koje spaudoje buvo gausiai pa- "Tauta gedi poeto" ir "V. M̂ r-
skelbta apie velionį įdomios kolaitis - Putinas — žmogus" i r 

vybė yra blogesnė už graikybę,, . , , 
anglybę, ispanybę ar vokietybę? j m I n m k a v o P a d e k o s P " 0 ^ 
Pats gyvenimas gražiai pasijuo-i — K*s isPės> koks įvykis čia 
kia iš tokio kai kurių teologų i aprašomas? 

rų straipsnių. Visa tai dabar Krupavičius — "Vincui Myko-
yra renkama ir komplektuoja- į laičiui - Putinui mirus" ( " D m -
ma į vieną knygą. Cia pateikia-1 gas"); Juozas Almis Jūragis 
mas turimų straipsnių ir jų au
torių sąrašas. Jeigu autoriai ar 
autorių artimieji (tuo atveju, jei — "Gelmių ir viršūnių poetas*', 

"Mažiau žinomos Putino kny
gos" ("Mūsų Pastogė"); J . * . 

pats autorius jau būtų miręs) 
manytų, kad reikalinga ką nors 
straipsniuose pakeisti, pataisyti 
ar papildyti, yra prašomi iki Hų 
metų pabaigos atsiliepti kny
gos parengėjams žemiau nuro
dytu adresu. Straipsniai apie 
Putiną, tilpę atskiruose dides
niuose leidiniuose, pvz., dr. J. 
Griniaus "Veidai ir problemos 
lietuvių literatūroje", M Vait
kaus atsiminimuose. P. Orintai-
tėa "Liepalotų medynuose", St. 
Santvaro "Ketvirtoji Pradalgė", 
į numatytos išleisti knygos 
apimtį neįeina. (Leidiniai, tal
pinantys medžiagą apie Puti
ną, bus suminėti rengiamoj kny-

, goj). Taip pat maloniai prašo
mi tie straipsnių autoriai, ku
rie savo straipsnius yra pasira-

("Uetuvių Dienos"); S t Permi
nąs — "Bolševikai ir V. Myko
laičio - Putino kūryba" ( " O r 
va"); Pr. Pusdesris ~ "Viasis 
Mykolaitis - Putinas 1806 >~-
1967" ('Tėviškės Aidai"); Bw-
nys Rai la— 1. Didelis — pėr 
didelis, 2. Kol skriaudėjai ne
žuvo, 3. Prie sukulto puodo 
('•Dirva"); Alė Rūta — Ik 
minimų (•'Draugas"); 
Slavėnas— "Išsiskiriantis tai
sąs" <"Mūsų Pastogė); A. >9f-
ruolis — "Putino atnunttairf' 
("Laiškai Lietuviams") W " * 
atsiminimų apie Putiną" ("DYan 
gas"); A. V. — "V. Mykolait*-
Putinas" ("Aidai"); Irena Ttm-
kelytė — "Langas į Poeto sie
lą" (•'Metmenys"); Pranas W -
vydas — "Svarus įnašas į mS-

šę sutrumpintomis pavardėmis sų literatūros kritiką" ("Dreu-
ar kriptotumais, pakeisti, jei tai gas"); S t Vykintas — "Putino 
yra galima, į pOną paraią. žvilgsnis pro kalėjimo lanįįH 

("Mūsų Pastogė"); Taura g į -(Hoo laiku turimieji straips
niai i i užsieninės Bet spaudos: 
Vysk. Vincentas Brisgys — 
Laiškas lietuvių spaudai laisva
me pasaulyje ("Draugas"); J. 
Aistis — "Langas" ("Drau
gas") ; Bern. Brazdžionis — "V. 
Mykolaitis - Putinas Raudona-
spalvėj aušroj" ("Lietuvių Die
nos") ; K. Bradunas — "Ar Pu-

rankaitė — "Laisvė Putino lyri
koj" ("Ateitis"). 

Neturint galimybės visą 
dą patikrinti ir visus sUaipSuiue 
išrinkti, prašomi atsiliepti ir tie 
autoriai, kurie, jei tokių butų. 
čia neįtraukti. 

Rašyti: M. Slavėnienė, 26 
Koflvoriciia {iwm : t ina® b u v o "S****^" f "Brau* j ranoa Street Auburn. N. S. Hfc 
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Galynėjuosi bent su dvylika 
įnoringų charakteriu oi 

omti 

Mokalbis su aktorium Jonu Kelečium, 
:jp literatūriniam, rečitaliui artėjant 
^£lCada jau aktorius yra apdova
notai Išs'drMr.e premija ir ka a 

"̂ Jf§ vėl ruošiasi naujam savo spek-
'M&kliniam rečitaliui, visuomenė-
' jąjcaupiasi smalsumas, noras už-
'kfrtbmfi premijuotąjį, bet ant 
laurų nemiegantį aktorių. O toks 
Idcforfus mūsuose yra Jonas Ke-
.lė&ųš. Gražus plakatai po visą 
Oucagą skelbia, ka Jono Kele-

j^oaųš' rečitalis spalio 21 d. Jauni-
centre, kad programoje: K. 

įdūnas, M. Katiliškis, O.V. 
niasius ir V. Žilinskaitė. Ką vi

sa, tai reiškia? Koh :• ektaklio 
Jtiįrįnys už tų pavar&iin slepiasi? 

-sq-*. Kai susidariusio komiteto 
!»irmininkė p. Irena Pemkienė 
kvietė paruošti žodžio rečitali, 

-iffgai galvojau. Ar leistis į tokį at
sakingą ir gan sunkų darbą? Ko-
»itetą sudaro labai garbingi 
taionės. Jų veiklą jau pažįstų 
-itvanksčiau. Ir jeigu jie nebijo rizi
kuoti... Sutarėme rečitalį suruoš
t i 

'^Plakatai tikrai gražus — pa
tinka ir man. Juos suprojektavo 
*brtl. Vincas Lukas. Jis meistriš-

: kat'tuos dalykus atlieka, ir jam 
esu labai dėkingas. 

^Plakatai skelbia mano rečitalį, 
tai* reiškia, kad taip ir bus. Sun
kaus ir kieto darbo vaisius. Pasi
rinkau tuos keturis autorius dėl 
jų įvairumo. Jie vis? bos labai 
skirtingi. Kai kurie bus atliekami 
koncertinėj formoj, gi kiti — 
dramatinėj, įvairiai interpretuo-
jant 

—• Kodėl Ui* s aute* .; pasi 
^rįtikpte? Ar lėmė paties doriaus 
gnynai Individualus •upektas, a 

Mirėta minty ir msaShės vuh" 
linkimas bei poreadai. Ir k -

Įjižkliuvote už tu, o ne kitų 
•apsirinktųjų rašytojų veikalų? 

-oiiu-' Praeitą sezoną vaidinau 
-•CTstirrį veikalą. SamuePio Bee-

' Aktorini Jonas KcteOai 

•*v: kodėl aš niekad neturė- tada r°bus įdomu. Trumpai su- į 
jau t IU^'O |f»Jė$? | glaudus, gali J pasakyti, kad nau-į 

* kel ius ,-cus New Yor-:dojuosi visomis priemonėmis, ku-
ke. Sroadurav, 'ači~ vaidini
mą Liuterį . ••; ten yra vien.* 
graži ena. Fina apie 30 virtuo
lių ir unisonu gitda. Kažką ne
paprasto! Verkiau žiūrėdamas. 

Gal dėl to man labai ir patin
ka Oskaro V. Milašiaus veikalas 
"Manara'. Todėl ir pasiėmiau 

-ketfo "Paskutinį Krapo įrašą", visą jo šeštą paveikslą. Bent vie-
-^t.šį kartą nenorėjau svetimųjų I ną kartą išsipildys mano svajo-
«iaišyti, todėl ir paėmiau vien ! "ė. Jei ne gyvenime, tai nors sce 

noje pabūti vienuoliu. 
Žilinskaitę pasiėmiau perlauž

ti nuotaikai — jinai gera humo-

ir paėmiau 
t& lietuvių autorius. 
^£jau seniai svajojau padaryti ką 
a»rs istorinio, surišto su mūsų 
-§•£& praeitimi ir dabartimi. Ir kai j riste. Tik — nežinau, ar man 
tfiėjo'-Bradūno knyga "Pokalbiai | pavyks, nes jinai daug minties 
-su ikaralium", buvau labai suža
istais ir daviau sau žodį, kad ka-
-4ą nors visa tai įkūnysiu scenoj. 
Qab*r taip ir bus 

obrMarių Katiliškį nepaprastai 
mėgstu. Jis labai spalvingai ir 
janstžiai piešia mūsų kaimą, 
fatonesv charakterius. Jau pas jį 
ųjšnios kad žydi, tai žydi...." it 
fclįvas mariose sniego vėpūtiniais 
it pusnimis užneša kaimą ir pas-
kum tamsiu raudonumu pasrūva 
vjgąrvidyje jog šakų nebe-

a^ęruošdamas jo gabalą, baigiu 
įsimylėti į visas varles, vabzdžius 
- '-"•'11? — O ką iau bekalbėti 

palieka tarp eilučių, ir nežinau, 
ar publika tas visas plonybes pa
gaus. Jei ne, nebus juokinga. Ką-
gi padarysit 

- — Publikai ir aplamai net ir 
iš toliau Chkagos kultūrinį gy
venimą sekantiems būtų įdomu 
jau iš anksto bent kiek žinoti, 
kokio apipavidalinimo, kokios 
formos bus šisai keturių autorių 
Jūsų rečitalis? Ar tai bus tik į-
prastas rašytojo paskaitymas, ar 
galima tikėtis išgirsti ir išvysti 
visą dramatini spektakli? 

— Ne, tai nebus tik paprastas 
autorių paskaitymas scenoje, 

autoriaus kūrinys ir svirplius. U ką jau oekaioeu , auronų 
ttHeValę, kuri sėdi ant slenksčio Kiekvienas 
ir dainuoja, o jos juoda ir tiršta I bus savotiškai išgyventas ir iš-
plaukų srauja dengia įrudusias 
ffSuzdas... Be to, labai mėgstu 
Mimą ir džiaugiuosi, kad esu 
aukštaitis. 

Vaikystėje mane labai žavėjo 
tr-ij«bar tebežavi vienuolio rūbai 
m* balta virve perjuosti. Ir kar
iais aš gailėdavausi: kodėl aš ne 
vienuolis? Kai nueidavau į kiną 
ir jei tenai vaidindavo vienuolis, 
tai man nieko gražesnio nebū-
*QV ir aš tik į jį ir spoksodavau. 
GĮ*1 tas vaikystės stiprus jausmas 
ir pasiliko pasąmonėj. Vėliau Vo
kietijoj ir išeivijoj vis svajoda-

vaidintas. Tik lieka klaustukas: 
kaip man tai pavyks atlikti ir 
kiek aš galėsiu pasiekti žmones? 
Pavyzdžiui "Pokalbius su kara
lium" aš interpretuoju kaip dra
mos veikalą. Žinoma, nenukryp
stant nuo poetiško ritmo ir tai
syklių. Darau modernioj formoj, 
užtai autentiškumo nevisai lai
kausi. Aš vis galvoju, kodėl Bra-
dūnas iš to dalyko nepadarė dra
mos veikalo? O gal dar padarys? 
Galėtų būti labai stiprus veika
las ir įdomus dirbti aktoriams. 

Nesinorėtų viską atskleisti, nes 

rios yra galimos ir prieinamos 
scenoje: šviesa, garsas, muzika, 
dalinai kostiumai ir dekoracija. 

Galynėjuosi bent su dvylika 
įnoringų charakterių. Kai kurie 
mano personažai yra įkalbėti. Ir 
kaip dabar realiai matau, rečitalį 
parengti nėra taip jau lengva. 
Mano partneriai negyvi, o įsivaiz
duojami. Jų lūpos nejuda, jie ne
turi akių ir neplaka jų širdis. Gi 
aš su jais kalbuosi kaip su gyvais 
žmonėmis. Bendrauju, ginčijuosi, 
verkiu, džiaugiuosi kartu su jais. 
Užtat mano širdis plaka dvigu
bai — ir už juos ir už save. 

— Jeigu net šitaip yra užpla
nuota, tai vienam viską įvykdyti 
tikrai jau neįmanoma. Kas ir 
kaip tada viso šio literatūrinio 
jau ne vien tik rečitalio, bet, sa
kytume, viso spektaklio sceni
niam apipavidalinimui talkina? 

— Rečitalio dailininkas Adol
fas Valeška. 

Muzikos parinkimas, pritaiky
mas ir apšvietimas — Vandos 
Aleknienės. ' 

Rečitalio plakatas — Vinco 
Luko. 

Technikinė talka Pauliaus ir 
Audros Aleknų. 

Rečitalio suruošimu rūpinasi 
komitetas, kurio pirmininkė yra 
p. Irena Pemkienė. 

— šitokio pobūdžio vieno ak
toriaus rečitaliai — spektakliai 
mūsuose yra dar kaip ir naujie
na. Tačiau dabarties kultūros 
pasaulyje jie yra gana mėgiami 
ir pasiekę aktoriaus solo reiški
mosi viriūnes. Štai neseniai Chi-
cagos teatruose matėme puikius 
spektaklius, kur vienas aktorius 
išvaidino visą rašytojo Oscar'o 
IVilde'o gyvenimą, o žymi aktorė 
vėl entuziastingai publikai vienų 
viena pateikė amerikiečių poezi-

IKobert Zrrobt 
BĖRIAI 

Kada eilė sulinkusių beria 
Salia tiesaus pušyno išryškėja, 
Man rodosi — juos palenkė berniukas. 
Bet ne berniukas kūprina kamienus, 
O šlapdriba. Tu juos dainai regi 
Giedrais Siemos rytai* po ledo sluoksniu. 
Papurus vėjui, šakos darniai žvanga 
Ir kaitosi vaivorykštės dažais. 
Kiekvienas gūsis aižo jų glazūrą. 
Netrukus įdienojo. Skaidrios kriauklė* 
Byrėdamos pralaužia sniego plutą, 
Ir po beržais paunksnėj susikaupia 
Tokie sudužusių stiklų kalnai. 
Lyg būtų griuvęs pats padangių skliautas. 
Beveik lytėdami pernykštę žole, 
Nelūžta liemens; bet, sulinkę Hemą, 
Beržai net vasarą neatsitiesia. 
Po daugel mėnesių, po daugel metų 
Mes juos. užklumpam girių gelmėje. 
Kreivi kamienai šluoja žemę lapais: 
Atrodo tarsi klūpančios mergaitės, 
Kurios atokaitoj džiovina plaukus. 
Bet aš ne tai norėjau pasakyti, 
Kada šnekon įsiterpė Tiesa 
Su šlapdriba. Man rodos, bus geriau, 
Jei beržus lenks ne ledas, bet piemuo — 
Berniokas, niekad neturėjęs progos 
Pramokti beisbolo iš miestelėnų. 
Jis prasimano savo žaidimu* 
Ir linksminasi vienas, be draugų. 
Jisai pasižabojo tėvo beržust 
Ilgai ant jų sūpavos, kol išvarė 
Iš medžią nelankstumą ir puikybę, 
Ir medžiai nusižemino prieš jį. 
Juk tai gana nesudėtingas mokslas: 
Tik nepaleisk viršūnės per anksti 
Ir nebandyk prilenkti jos visai 
Prie žemės. Jis gebėdavo įsliuogti 
Viršun, išsaugodamas nepatvarią 
Pusiausvyrą; aš pasakyčiau, šitaip 
Mes rūpestingai pripilam stiklinę 
Ligi kraštų ir netgi su kaupu. 
Paskui jis atsispirdavo, ir beria* 
Net švilpdamas nulinkdavo žemyn.. 
Aš pats kadaise sūpavaus, kaip jie, 
Ir dar labai norėčiau pasisupti. 
Kai svarstymai nuvargina mane, 
Kada gyvenimas klaidus lyg miškas, 
Kur aš klampoju dusdamas, iškaitęs, 
VoratmJdiais apdraikaliotu veidu, 
Ir nieko nematau, nes ašaroja 
Aštrios šakelės užgauta akis, — 
Man norisi palikti šitą žemę, 
Sugrįžti ir pradėti nuo pradžių. 
Tegu lemtis mane gerai supras: 
Nenoriu, kad įvykdytų tik pusę 
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Troškimo. Ne, man reikia grįžti žemėn. 
Manau, kad ji geriausiai tinka meilei. 
Kas žino* ar kitur aš taip mylėčiau. 
Aš noriu lipti tom juodom šakom 
Ir sliuogti baltu blizgančiu kamienu 
Į patį dangų, kol pavargęs medis 
Nulinks ir sugrąžins mane atgal. 
Taip nuostabu išeiti ir pareiti. 
Juk būna žymiai blogesnių dalykų, 
Nei šitos vaikiškos beržų sūpuoklės 

Vertė Toma* Venclova 
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R o b e r t F r o i t (1875.1*3) — vienas ryškiųjų XX amžiaus 
amerikiečių poetų. Savo gyvenimą, temomis ir net poetiniais įvaiz
džiais labiausiai yra sutapęs su Naujosios Anglijos gamta ir žmonė
mis. Frostas yra ne didmiestinės ir pramoninės, o labiau ramios 
provincinės, dar kone žemdirbiškos Amerikos reprezentantas mo
dernioje poezijoje. Išleidęs nemažai poezijos rinkinių, keturis kartus 
apdovanotas Amerikos ankščiausia PuMtzerio literatūros premija. Cia 
spausdinamo eilėraščio "Beržai" vertimas yra paimtas iš "Ateities" 
leidyklos leidžiamos pasaulinės poezijos antologijos, kurioje visų 
autorių eilėraščiai lietuvių albon išversti T o m o V e n c l o 
v o s . Antologija jau surinkta "Draugo" spaustuvėje. 

;os klasikės Emily Dickinson iš-Į 
gyvenimus. Kas jus pastūmėjo ei* j 
ti panašiu vieno aktoriaus spek
taklio keliu? Ar dėl to, kad šian-
dieninėje Chicagoje vis nesusifor- Į 
muoja pajėgus teatro kolektyvas, 
ar aplamai vieno aktoriaus ribo
tumas ir kartu nevaržoma lais
vė, ar paprastai nenugalima as
meninė sceninė pHgimitis? 

— Rečitaliai mūsuose nėra 
naujiena. Juos ir daugiau akto
rių yra darę ir važinėje. Ilk jie 
dažniausiai būdavo skaitytiniai 
ar išdėklamuoti. Kartais, pagal 
reikalą, ir aš pats tai darau. Bet 
aš visada turiu silpnybę iš lite
ratūrinio gabaliuko padaryti 
mažą vaidinimą (jei tai įmano
ma). Todėl mano rečitalis gal ir 
bus truputi skirtingas. Žinoma, 
taip dirbant, susiriši su dideliais 
techniškais sunkumais. Jūsų mi
nimus amerikiečių vieno akto
riaus spektaklius ir aš mačiau ir 
labai Žavėjausi. Tik jie truputį 
laimingesni už mane. Jau nežiū
rint to, kad jie gali repetuoti visą 
laiką, dar turi po kelis savo ra
šytojus, kurie jiems paruošia 
skriptus, taipgi režisierius, ap
švietėjus ir apie 20 ar 30 žmonių 
techniško personalo. Gi man rei
kia pačiam susirasti medžiagą, 
pasidaryti skriptus, juos išstudi
juoti, pasidaryti mizanscenas, iš-
dūsauti — išsvajoti visus charak
terius, pačiam susirežisuoti ir dar 
sugebėti repetuojant vaikščio
jant po sceną, mintyse persikelti 

į publiką, į salę, kad galėtum pa
tikrinti ar taip, ar kitaip. Gerai, 
kad turiu gerą talkininkę Vandą 
Aleknienę, kuri kantriai važinėja 
į repeticijas ir visais atvejais nuo
širdžiai talkininkauja. Dažnai 
su savimi susipykstu, bet tuoj 
ir vėl susitaikau ir dirbu toliau. 
Čia nesiskundžiu, bet nėra leng
va! Šiuo atveju, kaip jau pradžio
je minėjau, buvo pasiūlymas da
ryti mano vieno rečitalį — taigi 
jį ir darau. Vienam dirbti labai 
ir labai sunku. Nors, jeigu taip 
išeitų, kad nebesusirasčiau vien
minčių — dirbsiu vienas. Kol kas 
dar negalvoju skirtis su scena ir 
lietuvišku žodžiu. 

— Iš tikrųjų, kyla smalsumas: 
kas labiausiai lėmė, kad taip pri-
sirišote prie teatro, kai išeivijoje 
iš to duoną valgyti nebuvo gali
ma nė svajoti? 

— Teisingai yra sakoma "ne 
vien duona žmogus sotus". Taip 
ir aš jaučiuosi. Jei dirbčiau tik 
pilkos kasdienybės darbą, tai jau 
seniai būčiau miręs. Bet norisi ir 
sielai maisto. Man patinka teat
ro menas. Myliu savus žmones 
— lietuvius. Ir man malonu ką 
nors šviesesnio paruošti ir su jais 
tuo trupiniu pasidalinti, širdis 
sako, kad ir jie mane myli ir 
nuoširdžiai priima. O, be to, jau
čiu ir tam tikrą atsakingumą 
prieš tuos žmones, kurie pasiliko 
Lietuvoje. Nes jeigu mes nieko 
nebedirbsime, tai ir jiems bus 
sunkiau. Gi, jeigu jie jaus mūsų 

gyvastingumą, galvoju, kad ir 
jiems, ir mums bus lengviau. 

Turiu savo studiją ir žinau, 
jei būčiau atsidavęs tik darbui,1 

tikriausiai šiandien turėčiau gal 
gražią rezidenciją ir daugiau 
duonos. Dabar dar vis gyvenu 
mažoj lūšnelėj prie graboriaus. 
Esu laimingas, turiu gražią šei
mą, du sūnūs lanko universitetą, 
o tėvas suspėja ir duonos truputį 
uždirbti ir sielai maisto rasti. 

— Kurie Jūsų teatrinės veiklos 
momentai pasiliko labiausiai 
jums atmintyje nepamirštami? 
Ir kas šiandien Jus džiugina, o 
gal ir skaudina., kai mastote apie 
išeivijos teatro dabar tį? 

— Teatrinė veikla ir darbas 
Jurgio Blekaičio vadovaujamoje 
atžalyno studijoje, Vokietijoje, 
paliko man šviesiausią atmini
mą. Ten aš išmokau ir tikrojo, 
nemeluoto teatro meno. Tai bu
vo mano didžiausias turtas, kurį 
įsigijau tada, kai trūko duonos ir 
buvau alkanas. Už tą mokyklą 
aš Jurgiui Blekaičiui liksiu am
žinai dėkingas. Jis išmokė teat
rinės teisybės, disciplinos ir kieto 
darbo. Šiandieną mane džiugina 
kiekviena teatrinė prošvaistė, jei
gu jinai yra sąžiningai išmąstyta 
ir patenkinamai atlikta. Tik gai
la, kad tokių prošvaisčių mažai 
besimato. 

Kadaise, kai Chicagon suplau
kė teatralai ir formavosi teatrai, 
kai dar čia buvo šviesi asmenybė 
Jurgis Blokaitis, svajojau apie te

atrą. Deja. Buvo per daug artistų 
ir per daug teatrų. Tik nežinau, 
ar buvo daug meilės pačiam te
atrui. Gal dėl to ir pasiliko klaiki 
tuštuma. Nes, jeigu būtų buvusi 
ta tikroji meilė, tai gal šiandien 
dar bent pavieniai aktoriai dau
giau reikštųsi. Gi dabar taip ir 
norisi paklausti — kurgi jie 
yra? Žinau, kad sunku. Žinau, 
kad pavargę esam. Bet argi ge
riau sėdėti ant sofos ir nieko ne
dirbti? 

Dar turėjau mažą viltį ir sva
jonę, kai šitame kontinente atsi
rado Jurašas, nes jo vardas būtų 
sutraukęs keletą rimtai studijuo
jančių jaunuolių ir vyresniųjų 
aktorių, ir gal galėjo įvykti kokia 
tetarinė prošvaistė. 

Ta pačia proga noriu paaiškin
ti tiems, kurie galvoja, kad mes 
Jurašą norėjom, Chicagoje, lyg 
ir pasisavinti. Kad jis visą laiką 
tik su mumis ir tedirbtų. Ne! To 
mūsų plane nebuvo. Bet kad jis 
atiduotų mažą duoklę ir lietu-

! viams — tikrai norėjome. Mes bu-
l vome pasišovę jieškoti Chicago-
!je jam teatro darbo universitete 
ar kur kitur ir kiek jo laikas leis
tų bent vieną kitą dramos veika-

|lą ar šiaip spektaklį paruošti ir 
į mums — lietuviams Nes, kiek 
I supratome, kai jis dar buvo Vo
kietijoje, berods ir pats panašiai 
galvojo. Žinoma, dabar, kai pa
mąstau, Jurašui Lietuvoje dirbus 

; profesiniame teatre, gal ir sunku 
i suprasti mūsų išeivijos tragediją. 

(Nukelta į 4 ptnl.) 
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Ginos Čapkauskienes 
rečitalis Chicagoje 
DARIUS LAPINSKAS 

Music for a whiie; 11 procentu ir įvykdo, atima tiek 
attempt from love's sickness to fly 
m vain; Hark! tiie echoing air — H. 
PurceH. Oh sleep, "wtiy dost thou leave 
me?; Oh! bad I JUbaTs lyre; Let me 
brigbt Serapim — G. F. Kaendei. Ruhe 
sacft, mein holdes Leben — W. A. 
liozarc Rūta; Amžinas keleivi; Die
medžiu žydėsiu; Vėjavaikis — J. 
Gruodis. Nebaigta daina; Laimės ry
tu, Liepsnelė, Serenada — J. Gove-
das. Caecilie; Breit' ueber mein 
Haupc Amor — R. Strauss. 

Spalio septintos popietis, pir
mas naujo sezono koncertas nau
jai išdažytoje Jaunimo centro sa
lėje Jonas Govedas, kaip pianis
tas ir kompozitorius^ pirmą kartą 
Chicagoje. Gina Capkauskienė, 
koloratūrinis sopranas, jau nebe 
pirmą kartą, bet užtat su nau
ja, čia jos dar niekada nedainuo
ta programa. Šiandieną, kai jau 
neviena mūsų solisčių yra išvys
čiusios savo dainavime balso dre
bulį, malonu buvo išgirsti svei
ką, gerai projektuojamą Ginos 
Čapkauskienes balsą. Tai rezul
tatas geros dainavimo mokyklos. 
Žavinga buvo klausytis jos piani-
sfano, gerai apvaldytu aukšty 
gaidų, švarių koloratūrų. 

Jonas Govedas labai jautrus 
pianistas, gražiai frazuoja, gerai 
valdo rubato (kai kur tempo pa
greitinimas, kai kur sulėtinimas), 
moka sukurti kontrastuojančias 
nuotaikas. Jo skambinimas, sa
kytum, banguoja kaip gero akto
riaus deklamavimas. 

Tad kogi daugiau reikia — 
gražus solistės balsas, muzikalus 
akomponiatorius, fantastiškas 
oncertasl Tačiau, nežiūrint, 

kaip paradoksiškai tai skambėtu, 
šie du labai pozityvūs koncerto 
aspektai buvo ir patys didžiau
si koncerto priešai. 

Pirmiausia solistės tiesiog fa
natiškas noras visą laiką išlaiky
ti tą patį balso pastatymą (voice 
placement), ką ji beveik šimtu 

daug nuo dikcijos, jog, neturint 
programoje išspausdinto dainų 
teksto, sunku orientuotis,apie ką 
solistė dainuoja, nebent esi susi
pažinęs su kūriniu iš anksto. Ki
ta problema, išplaukianti iš to 
per didelio susirūpinimo savo bal
so pastatymu, yra solistės abso
liutus dėmesio nekreipimas į mu
zikinę frazuotę: vietoj banguo
jančios muzikinės linijos duoda
ma tik daili tiesi linija. Tai ypa
čiai išryškėja, kai dainuojama su 
pianistu, kuriam muzikinė frazė 
daug ką reiškia. Tada solistė ir 
pianistas, užuot kad papildytų 
vienas kitą, išryškina vienas kito 
stiprybes ar silpnybes. 

Žinoma, šalia sity trūkumų 
ir pats programos pasirinkimas 
nepadėjo solistei. Ginos Čapkaus
kienes gražios koloratūros, gerai 
projektuojamas pianisimo, tvir
tos aukštos gaidos buvo pade
monstruoti paskutinėje koncerto 

Nauji leidiniai 
• AIDAI, 1979 m. rugsėjo juo Tūlio paliktoji novelė "Inte-

mėn., Nr. 7. Mėnesinis kultūros ligentų stalą'-", 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas Apžvalginėje žurnalo dalyje 
Girnius, 27 JuJette St, Etotcn, mirimas kompozitoriaus Juliaus 

V£us itkrJHka) 

Mass. 02122. Literatūros apžval 
gų ir technmis redaktorius — - dr. 
Leonardas Andriekvs O. F. M., 
Kertnebun'kport, Maine, O4046. 
Leidžia lietuviai pranciškonai. 
Administruoja Benevenutas Ra
manauskas, O. F. M., 361 High-

j land Blvd., Broaklyn, N. Y. 11207. 
j Metinė prenumerata — 15 dol. 
i 

Numeris pradedamas dviem 
karčią situaciją liudijančiais kun. 
K. Garucko laiškais vysk. J. La
bukui. Antanas Gailiušis meta 
žvilgsnį į JAV Lietuvių Bend
ruomenę ir jos ateitį. Džiugu, 
kad po ilgo tylėjimo poezijon vėl Vanda AiefcnieaB 

U dailininke parodo*, thas metu vyksUutloa M. K. durBoolo galerijoje, I i ž , a Anonsas Gricius — spaus-
Jannbno centre, Chicagoje. Paroda būro vakar atidaryta ir g» -rijoje vykt ' 
0d q>alio mėn. 21 d. Atdara savaites dienomis ano 7 vaL Ud 9 vaL vak.. Šeš
tadieniais ir sekmadieniais — nuo 10 vaL ryto Ud 9 vaL vak. Parodą surengė 
LJS. Seserijos vadrja. 

Gaidelio 70 mėty jubiliejus ('Izi
dorius Yasyliūnas), žvelgiama į; 
nepaprastą eilinį Liti^Lnistik* j 
instituto suvažiavimą (Jurgis 
Gimbutas), mirus dail. Adomui! 
Varnui, apie jį rašo dail. Mikas j 
Šileikis, pabrėžiamas amerikiečių 
dėmesys prof. V. Vardžio knygai 
'The Catholk Church, Dissant 
and Nationality in Scviet Lithu-
ama". 

Naujų knygų puslapiuose re
cenzuojama: Antano Rubšio 
"Raktas į Naująjį Testamentą", 
pirmoji dalis (Jonas Duoba) ir 
Albino Baranausko "Rudenys ir 
pavasariai", trečioji dalis (V, Kul
bokas). Recenzija baigiama to-

dainoje ir trijuose padainuotuose 
bisuose. Solistė, būdama tikras 
koloratūrinis sopranas, neturėtų 
publikai leisti laukti iki koncerto 
pabaigos, kad pademonstruotų 
savo forte — koloratūras. Tai 
lyg ėjimas į "Miss Universe" rin
kimus, prisidengus savo veidą. Ji 
turėtu, vengti tų dainų, kuriose 
naudojamas žemasis vidurinysis 
registras, kur jos gaidos, kaip tik
ro koloratūrinio soprano, neturi 
per didelio rezonanso- O dabar 
programoje buvo tokių dainų 
nesm£sjL 

Na, bet žvilgterėkime dabar į 
progrt^ną atidžiau. Besiklausant 
pirmuju dviejų barokinių dai
nų grupių, prisiminė man pasa
kojimas apie vieną seną, garsų 
vokiečių dirigentą, kuris, besi
lankydamas Salzburgo festivaly
je, buvo užklaustas, ką jis galvo
jąs apie Čia susirinkusius jaunus 
dirigentus, "Ueberall wo man 
Tuere aufmacht, falsche Tempi". 

(Visur kur tik duris atveri, netei
singi tempai.) — atsakė jisai. 

Dainuojant barokines dainas, 
reikia prisiminti, kad tais laikais 
greiti tempai nebuvo tokie greiti 
ir lėti tempai nebuvo tokie lėti, 
kaip mes juos žinome iš šių 
dienų populiariausio romanti
nio muzikos periodo. Yra daug 
istorinių muzikos raidos priežas
čių, apie kurias čia per ilgai truk
tų kalbėti, tačiau galėčiau pami
nėti tik vieną faktą, jog tų laikų 
instrumentai nebuvo tokie tobuli, 
kad galėtų per daug ekstremiš-
kus tempus išgroti. Kitas, fakto
rius tai tais laikais labai moder
nus trilypis tempo pulsas, kaip 
12/8, 9/8. ar 6/8, kuris kilo iš 
italų šokio tarantella, ir nie
kad barokinėje muzikoje negali
ma jo nulėtinti iki tol, kol aš
tuntinė tampa muzikos pulsu, ir 
taip tas muzikinis pulsas praran
da savo trilypumą. Kiti kūriniai, 
kaip sakykime, koncerto atidaro
masis "Music for a while" visai 
neturi tempo pažymėjimo (jeigu 
turi, tai tik leidėjo pridėtą) ir tuo 
atveju vienas iš paprasčiausių 
būdų yra žvilgterėti į tekstą. Sa
kykime, ar pagalvojo solistė, pa
sirinkdama tokį lėtą tempą apie 

tą iliustratyviai įdomią vietą dai
noje, kur dainuojamas žodis 
drop, drop, drop"... ("krenta, 

krenta, krenta"...) Jos pasirink
tame lėtame tempe tas kritimas 
vyko kaip sulėtintam filme 
(slow motion). Na ir pirmos da
lies pabaigai Mozartas. Ach, Mo-
zartas, žavingasis Mozartas, ku
rio rankose net mirtis, kaip "Don 
Giovanni" operos pabaigoje, įgy
ja žaismingumo, argi galima jį 
taip šaltai, įsimylėjus į savo bal
so skambesį, dainuoti 

Antroji dalis prasidėjo keturio
mis J- Gruodžio dainomis. Cia ir 
solistė, ir publika atgijo, vis dau
giau ir daugiau suprasdami, ką 

dinami du nauji jo eilėraščiai. Į k j u sakiniu: "Mielas pašnekovas 
Įdomi tema užgriebta dr. JonoJ£ja mums pasakoja gal paskuti-
Griniaus: "Liaudies filosofai l i e - j n e laisvosios pietryčių Lietuvos 
tuvių rašytojų žvilgsniu". Apie kaimo pasaką...". Pasiklysta geo-
dail. Telesforą Valių ir jo kury-1 grafijoje. Romane vaizduojamieji 
bą rašo Romas Viesulas. Bele- įvykiai vykrta ne kokiose nors 
tristikai atstovauja jau mirusio 
čionykščio mūsų rašytojo Anfa-

jomh. Žinoma, jeigu užmiršti, sti
liaus neoriginalurną, tai jos pa
rašytos labai efektingai fortepi
jonui ir neblogai balsui, išskyrus 
kai kurias smulkmenas, kurių 
ryškiausia yra pačioje ciklo pa
baigoje. Tekstas baigiasi "...duok 
man slaptą sapną savo", o solis
tės užbaigai duotos labai aukštos, 
bravūrinės gaidos, kurias solistei 
truputį nepatogiai užkabinus, bu
vo įspūdis, kad tas sapnas turėjo 
būti labai skausmingas. 

solistė dainuoja, ir šis abipusis 
susipratimas, įsijautimas įsisiūba-1 Pabaigai solistė padainavo tris 

Dievieruškio apylinkėse, bet pie-

Galynėjuosi su dvylika charakterių 
(Atkelta i i 3 psl.) 

Ir jo gal tiek nejaudina tas mirš
tantis lietuviškas žodis. Dieve, 
padėk jam įsikurti pas svetimuo
sius. 

Tai va, iš visko, ką Čia atsa
kiau, atrodo, daugiau skausmo, 
negu džiaugsmo. 

— Esate ne tik aktorius, bet ir 
dailininkas. Kaip šios abi sritys 
Jumyse susiderina ir kaip uiten-

dą ir atšaukti. Žinoma, tai nėra 
labai sveika. 

Kiek laiko reikėjo pasiruošti 
rečitaliui, bijau ir atsakyti. Nes, 
jeigu pasakysiu, kad dirbau apie 
metus laiko, tai arba niekas ne
tikės, arba sakys —labai nega
bus. Deja, pradėjau dirbti dar va
sario mėnesį. Bet, kaip jau anks
čiau išsikalbėjom, žmogus ne 
vien tam gyveni. Reikia padaryti 
ir visus kitus kasdieninius dar
bus. O jų daug! žiūrėk, tai na 

atlyginamas, kad po kiekvieno 
užmojo nenuleidžiate rankų, o 
ilgai nelaukus, vėl ką nors naujo 
planuojate? 

ka laiko salia kasdieninio darbo imas griūva, tai mašina nebeva-
dar ir tapybai, ir teatrui? Kiek, 
sakysimr trunka ligi pasiruošia
te tokiam rečitaliui — spektak
liui, kaip va lis laukiamasis? 

— Arba vienas, arba kitas turi 
nukentėti, nes abiejose srityse 
dirbti beveik neįmanoma, turint 
galvoje, kad dargi yra ir tas tre
čias, kurį aš baigiu prakeikti ir 
kuris mano galva visiškai nerei
kalingas, velnio išmislas. Tačiau 
pasirodo labai naudingas — tai 
tas kasdieninis darbas duonai. 
Bet vis dėlto, matyt, reikalingas, 
kad net ir poteriuose minimas... 
"kasdienės mūsų duonos duok 
mums Šiandien..." 

Teatras mano pirmoji meilė, 
tapyba — antroji. Taigi va taip 
ir šokinėju nuo vienos mylimo
sios prie kitos. Dabar labai sva
joju 1981 metais surengti paro
dą. Jau ir galerija užsakyta, tik
riausiai taip ir bus, betgi yra ga
limybė (kaip dabar madoj) paro-

žiuoja, tai Žolę pjauti reikia, o 
kai su žmona susi pyksti, tai visą 
savaitę nedirbį. O dar koks ba
liukas pasimaišo, kad net "šešio
liktais metais" uždainuoji Po to 
kokias tris dienas vėl vaikštai 
kaip numirėlis su rankšluosčiu 
ant galvos ir galvoji apie savo 
kaimyną graborių. 

Tai va, tie metai taip greit 
prabėga, kad, viską sudėjus, tik 
valandom tebūtų galima apskai
čiuoti. Daug laiko praeina, kol 
susirandi ir susitvarkai medžiagą, 
ir gerokai, kol išmoksti tekstus. 
Vėliau repetavimas scenoje ir t t 
ir t t 

— Kai visi pokario dešimtme
čiai, taigi kone visi brandžiausi 
gyvenimo metai, buvo paaukoti 
teatrui ir to paties tkivūko liki
mo žiūrovui, tai ir Jums paskirta 
šiemet Kultūros tarybos premija 
— ta lietuvių fondo tūkstantinė 
yra daugiau tik simbolinis uždar
bis. Kuo tada vis dėlto jaučiatės 

— Kutena širdį, šilta ir malo
nu gauti premiją. Kartu apima ir 
graudulys. Kadaise mūsų buvo 
daug, ir tą sykį būtų buvęs daug 
didesnis džiaugsmas tokią premi
ją laimėti. Visa laimė, kad dir
bu ne dėl premijų, o dirbu, kad 
būčiau gyvas, kad lietuviškas 
žodis dar ilgai, ilgai skambė
tų. Dirbsiu tol, kol mano krūti
nėje plaks širdis. 

Didžiausias atlyginimas yra 
tada, kai pasieki žiūrovą, kada 
jauti, kad jam patiko. Tuomet 
žinai, kad tavo darbas ir pastan
gos nėra veltui. O tai suteikia 
jėgų dirbti toliau. Ir, žinoma, bū
na labai liūdna, kai vaidini tuš
čioje salėje. Salė didelė, o žiūrėk 
— sėdi kokia šimtinė, o kartais 
net mažiau. 

Savo pokalbį labai norėčiau 
užbaigti mano rečitalio vienu 
posmeliu': 

Pasaulis didelis, — 
O tėviškė kaip grūdas 
Po vyturio numintu 

grumsteliu — 
Tada užpuola toks nelauktas 

gudas, 
Kad jau ilgiau pakelti negaliu-
— dėl to ir dirbu, kad ištverti 

negaliu ir nereikia jokio, atlygi
nimo ir negalima nuleisti rankų! 
O verta dirbti vien dėl to tėviš
kės grumstelio. Jeigu visi, kad ir 
po trupinėlį, ką nors prasmingo 
padarysime — bus lengviau ir 
mums ir ten pasilikusiems. 

vo į didžiules ovacijas gale se
kančių keturių J. Govedo dai
nų, kurias solistė nuotaikingai 
padainavo. Besiklausant šių dai
nų, prisiminė man vieno gar
saus vokiečių rašytojo aprašy
mas, kur jis, nuėjęs į skaistyklą, 
susitinka įvairius, jau mirusius, 
kompozitorius ir, besikalbėda
mas su Mozartu, pamato bebė
gantį Brahmsą, kurį iš paskos ve
jasi didžiulis būrys jo muzikos 
perkrautų gaidų (ueberfluessi-
ge Noten). Dabar, atrodo, 
Brahmsas galės galų gale pailsė
ti, nes J. Govedas susirinko visas 
tas gaidas ir sudėjo jas į savo dai
nas, kai kur pagražindamas Ger-
shwino ar Ravelio reminiscenci-

R. Strausso dainas, kurių pasku
tinė "Amor,, su savo koloratūro
mis solistei geriausiai pasisekė. 
Publika šiltai plojo ir norėjo dar 
daugiau koloratūrų, kurių ir te
ko išgirsti paskutiniuose dviejuo
se bisuose. Ir aš plojau, tikėda
masis, kad solistė išgirs mano plo
jimą ir sekančiame koncerte pa
dainuos daugiau koloratūrinių 
kūrinių, kad nereikėtų man to
kios ilgos kritikos Tašyti. Užbai-

taigi pietvakarių Lietuvoje. 
Numeris iliustruotas dail. Te

lesforo Valiaus darbais. 

• KARTS, 1979 m>, Nr. 6. 
Pasaulio lietuvių karių — vete
ranų mėnesinis žurnalas. Re
daguoja Zigmas Raulinaitis. Re
dakcijos ir administracijos ad
resas: Karys, 341 Higland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207. 
Metinė prenumerata — 11 doL 
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MDda Kvietytė, PETELIŠKIŲ 
SALA. Pasakos ir vaizdeliai vai
kams. Iliustravo dail. Ada Korsakai
tė . Sutkuvienė. Išleido Pasakų fon
das 1979 m. Chicagoje. Knygelė 64 
psL, kaina — 4 dol., gaunama ir 
"I>raagy. 

m 
Milda Kvietytė duoda čia 8 

pasakojimus vaikams. Tai ap
galvoti pasakojimai, kurie vai
kam teiks tikro džiaugsmo, nes 
autorė vaiko sielą tikrai turinti. 
Autorė pateikia tai, kas vaiką 

(is*»4»n>;i 
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Touiouse - Laittrec * 
sutelktini paroda Šiuo metu Chicagos Meno ins-

tinėje Vilkaviškio apskr. dalyje, t i t u t e . ^ ^ j§skirtinio dėmešKT 
verta paroda. Vienoje vietoje su-* 
kaupta H. Touiouse - LautrecV: 
109 tapybos darbai! DaiiirtfnkjaT 
yra jaunesniosios impresionfstjjT 
kartos bendražygis. Tai generar" 
cijai priklauso dar šie didieji vač-į" 
dai: Gauguin, Van Gogh, Selir 
rat, Signac Pats Tou-louserLiU-'. 
trec gimė 1864 m., kaip garsioj 
prancūzų grafų giminės paliktfo^ 
nis. Mirė jaunas 1901 m. SaVtf* 
trumpo gyvenimo pradžioje. # £ a 

laimingo kritimo metu susižeidęs, 
liko deformuoto ūgio, trumpų kb^' 
jų neūžuaga. Gyveno ir dirrjO7 

daugiausia Paryžiuje. 

Šiaip impresionistus įprasta.lai
kyti gamtos, saulėtų peizažų ir 
juose pasklidusių žmonių daili
ninkais. Toulouse-Latttree;^'rrjv 
čia išsiskyrė, tapydamas daugiau
sia uždarų erdvių scenas, kaba
retų, cirkų ir įvairių aktorių Pa
ryžiaus naktinio gyvenimo švie
sa nušviestą pasaulį. Sia j>rasrne 
jis bent kiek yra panašus į kttą„ 
žymųjį impresionistą Degąs"1 

(1834-1917), mėgusį taipgi tapy-. 
ti šokėjas ir kambarinę erdvę. 

giant reikia pasveikint Lietuvių *"*• £ " ? * " * • * S * * £ * 
tyn. Tai įgimto gėrio siekimas, 
nes žmogus vis yra linkęs tobu-

moterų federacijos Chicagos klu
bą su savo energinga ir simpatin
ga pirmininke ponia Marcinkie
ne, kad surengė šį koncertą. Kuo 
daugiau koncertų, tuo mažiau 
balių naujai išdažytoje Jaunimo 
centro salėje. 

lėti, kilnesniu tapti. Sitai au
torės jaučiama ir norima tai 
perduoti kitiems — būsimai 
kartai 

itmč 
boiš 

Chicagos Meno instituto TOSK-
louse-Lautreab parodoje sutetipė-
ti darbai iŠ viso pasaulio. Dmx-^< 
giausia atvežta iš dailininko tž-
viŠkės Albi muziejaus, aštuoafo! 
darbai yra paties Instituto nuo* 

Visi pasakojimai dvelkia švel-j savybė, kiti pasiskolinti parodsi^ 
numu, į kurį vaikai turėtų kryp- j iš įvairių privačių ir viešų ko*M 
a "Peteliškių salą" galėtų tė- į^ci ju . . šu 
vai rekomenduoti saviem vai-j chicagos Meno institutas Č " 
kamoeigu jie patys knygų dar I Toulouse-Lautrec'o parodą ju~~ 
neperka. O jeigu perka, tai j rengė, švęsdamas šiemet savo^ 
duoti 4 dolerius, kad knygelę \ gyvavimo šimto metų sukakį fi" 
įsigytų, nes ją skaitys su ma-lparoda yra tikrai neįkainojaų^ 
lonumu. j jubiliejinė puokštė. Ji C l ų c a g ^ 

Dail. A* Korsakaitės - Sutkų-J meno institute tęsis iki gruodžio-' 
vienės iliustracijos girtinos. Ji mėn. 2 d. -
nejieiko prašmatnumo, bet vai
ko sielą palįsta. Vi jeikio spau
stuvė atlikus darbą Svarini. Pa
sakų fondas gali džiaugtis geru 
laidiniu. Ignas Malenas 

Chicagos teatrų 
rudens festivalis ir 

Jonas Keletius 
Ir šiai? gana gyvas Chicagos 

teatrinis gyvenimas šį rudenį dar 
labiau suintensyvėjo, paskelbus 
Chicagos teatrų festivali. Jis liuo 
metu plačiai įsisiūbavęs tiek vi
soje Chicagoje, tiek jos priemies
čiuose. Visi profesionalų teatrai, 
visų mokyklų bei universitetų te
atrai, amerikiečių bendruomeni
niai apylinkių teatrai vaidina vei
kalą po veikalo, sukeldami gana 
spalvingą teatrinį judėjimą. Pa
lankiam orui esant, vaidinama 
net gatvėse, pvr. miesto centro 
labiausiai judrioje State gatvėje. > teatrinėms pastangoms. 

Spektaklių programos, vieta *!?* 
laikas randami Chicagos period5-^ 
nėję spaudoje. .r.q 

O, kad kas nors taip mūstfdsl^ 
šukei tų entuziazmą šios ri&JiSf" 
veikloje! Ir iš tikrųjų, mūsų pu$Č_. 
likai pozityviai atsiliepti yra 
ra proga: spalio mėn. 2 ! d. 
madienį) 3 vai. popiet Jono Kê  
kčiaus dramatinis —'iterattr 
nis rečitalis \yyVs Jaunimo cėnt^' 
ro didžiojoje salėje, kur žodmį^ 
L' vaidybine forma bus pateikia*' 
K. Bradūno, M. Katiliškio, o T ^ 
Milašiaus ir V. Žilinskaitės kūV*" 
ryba. O kadangi visas Chicagos'' 
teatrinis festivalis vyksta iki spa
lio 22 d , tai ir mūsa sis Jono Ke-
lečiaus rečitalinis ir vaidybfcBs 
spektaklis graliai įsiterpia beartu 
į lietuviškuosius festivalio *; rs*•* 
mus. Amerikiečiai i savo teatralų*1 

pastangas atsiliepia labai pority* 
viai, spektaklius gausiai lankyda* 
mi. Jono Kelečiaus rečitalis-
gera proga ir mūsų publikai' 
rodyti nuoširdų dėmėsi ssvųtff" 

H , • J -
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