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Tarp “Aušros” ir 
nepriklausomybės — 
Tumas - Vaižgantas

Religinė ir filosofinė tematika Antano Jasmanto poezijoje

Laikotarpis tarp “Aušros” ir 
nepriklausomybės yra būdin
gas labai gyvastingu lietuvių 
tautos augimu. Tačiau mūsų 
pačių šis laikotarpis yra ma
žiau studijuotas ir dėl to ma
žiau pažįstamas. Išimtį suda
ro tik Vincas Kudirka, kuris 
tiek asmeniškai, tiek literatū
riškai tebėra gyvas mūsų vi
suomenėje. Jo įamžinimui 
svarbų vaidmenį suvaidino se
nieji Amerikos lietuviai, pasi
rūpindami liuksusiniu jo raš
tų išleidimu.

Kitoks likimas yra ištikęs ki
tą to laikotarpio žmogų, kuris 
yra ne mažiau vertingas mū
sų tautos brendimui, tai bū
tent Tumą Vaižgantą. Jis yra 
pilnesnis to laikotarpio atsto
vas daugeliu atžvilgių. Jis ne 
tik Lietuvos nepriklausomybės 
sulaukė, bet ir uoliai prie jos 
įvykdymo prisidėjo. Jis yra ne 
tik Didžiojo Vilniaus seimo ir 
Petrapilio seimo dalyvis ir 
Stockholmo konferencijos da
lyvis.

Jis yra “Tėvynės Sargo” 
redaktorius tarp 1896-1902 me
tų. Kartu su Smetona jis reda
gavo “Viltį”. Jis buvo Tauti
nės pažangos partijos kūrėjas 
Petrapilio seimo laikais. Keis
ta, kad Tumas — Vaižgantas, 
toks spinduliuojantis savo bū
du ir toks aktyvus visuomeni
niu, politiniu, literatūriniu ir 
istorijos studijų atžvilgiu, ligi 
šiol yra pasilikęs vienišas.

Jo penkiasdešimties metų 
mirties sukaktis yra gera pro
ga prie jo grįžti ir iš naujo jį 
atrasti. (Jis mirė 1933 metais 
balandžio 29 dieną Kaune), 
įvairios lietuviškos visuome
nės kryptys jame ras kažką 
savo. Krikščionys demokratai 
jį pripažįsta, kaip savo pra
dininką. Tautininkas jis buvo 
toks, kuriam paminklus stato 
kaimyninės tautos (pgl. Va- 
duvų kraštas, p. 42). Jo per
sonažuose socialistinės kryp
ties atstovai atpažins neiš
kreiptą savo veidą. Socialistai, 
jo manymu, yra toki, kuriems 
plačiau rūpi negu savoji tėvy
nė (Vaduvų kraštas, p. 151). 

Tačiau “svietas lyginti, tai ne 
kurmarausiai pievoje išspar
dyti” (p. 256). Jis pats yra 
rezistentas ir kovotojas ne tik 
už spaudos laisvę, bet ir prieš 
visus jo tėviškės pažeidimus.

Tėviškė, kurią jis gina, jam 
yra vertybė iš esmės. Rytų 
aukštaičio ūkininko kiemas 
jam yra toks harmoningas, 
kaip Sv. Petro aikštė Romoje 
(p. 51). Šis ūkininkas ir mėšlą 
ir skiedryną taip tvarko, kad 
jis nekristų į akis (p. 52). Tai 
nereiškia, kad Vaižganto vaiz
duojamas Vaduvų kraštas bū
tų be vargo. Jo karta ten yra 
pavaizduota taip skaudžiai, 
kad, atrodo, pats autorius to 
išsigąsta. Tačiau būdingiau
sias jo vaizdavimo bruožas 
yra peisažo mistika ir šeimi
nio gyvenimo šiluma.

Nepriklausomybės laikais 
Tumas buvo literatūros istori
jos profesorius Vytauto Di
džiojo universitete. Jis yra rū
pestingai surankiojęs ir 
aptaręs berods visus ligi jo lai
kų besireiškusius rašytojus. 
Jis buvo nuoširdus kiekvieno 
pradedančio rašytojo drau
gus. Dėl to jis Susilaukė „dei
mančiukų ieškotojo” titulo ki
tų kritikų tarpe. Jo paties 
raštų palikimas, pasak Bra
zaičio, yra pats gausiausias iš 
to laiko rašytojų.

Jo “Vaduvų kraštas” yra ša
kotas, tačiau užbaigtas, roma
nas. Jame Vaižgantas moka 
papasakoti ne tik giedrių ir 
baisių, bet ir nuotykingų ir 
mistika persunktų istorijų. 
Šiandien, turint įvairių fil
mavimo ir rekordavimo prie
monių, kūrybingo režisieriaus 
rankose Vaduvų kraštas galė
tų atgyti.
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Juozo Tumo-Vaižganto testamento fragmentas

Netenka abejoti, kad visi lietu
vių kultūriniu gyvenimu besi
domintieji žino, kad Antanas 
Maceina yra ne vien filosofas ir 
teologas, bet ir poetas. Tenka betgi 
abejoti, kad visi mūsų kultū
rininkai būtų įsitikinę, jog būti 
kartu filosofu ir literatu, ypač 
poetu, yra įmanoma. Atrodo, net 
numojam ranka į kitų tautų pana
šius atvejus: juk prancūzų žymie
ji egzistencinės filosofijos atsto
vai J. P. Sartre, A. Camus ir G. 
Marcei yra buvę nemažesni lite
ratai (dramaturgai ir romanistai) 
kaip filosofai. Įvyko pas mus netgi 
atviros kautynės tarp filosofiją 
vertinančiųjų ir jos nemėgstan- 
čiųjų, kai su žemininkais (ypač V. 
Mačerniu ir A. Nyka-Niliūnu) nau
jai į mūsų poeziją atėjo filosofuoją 
poetai. Tada J. Aistis tiesiai 
pasakė (1952 m. Aiduose), kad 
jungti filosofiją su poezija reiškią 
žibalą maišyti su pienu..., o šio 
mišinio nei gersi, nei deginsi... Ais
tis apsiriko. Filosofinė poezija ga
li būti literatūriškai labai ver
tinga: tai įrodė ką tik minėti 
poetai, tai jau seniai buvo įrodę 
Putinas, F. Kirša, o ypač J. Balt
rušaitis. Tai vėlgi naujai įrodė ir 
Antanas Jasmantas. Vis dėlto dar 
ir šiais metais lietuviškoj spaudoj 
atgalia ranka, prabėgomis, nu
mestas tvirtinimas, jog A. Jas- 
mantas tik nevykusiai poetinąs 
teologiją ir filosofiją. Tuo, nežinia 
kodėl, bandomas sudaryti įspū
dis, lyg Jasmantas mėgintų eiliuo
ti sausas filosofines abstraktybes 
ar teologines subtilybes, tepri- 
einamas ir tesuprantamas ke
liems filosofijos ar teologijos 
specialistams. Manau, kad užteks 
šitam įspūdžiui išsklaidyti vien 
laikraštinio recenzinio žvilgio į 
poeto abiejų rinkinių (Gruodo 1965 
m. ir Ir niekad ne namolei 1980 m.) 
religines ir filosofines idėjas. Ar iš 
tikrųjų jos tokios sausos ir neįkan
damos eiliniam skaitytojui? Ar iš 
tikrųjų jos nevykusiai sueiliuotos?

A. Jasmanto lyrika nėra per
dėm moderni ta prasme, kad ji tik 
sugestijonuotų, norėtų nutylėji
mais pasakyti daugiau nei iš
taromis; ji nėra uždara (her
metinė), tesuprantama vien 
autoriui. Anaiptol, ji prabyla ir į 
skaitytoją naujais savitais sim
boliais, kurie gali būti intuicija

Nei pats Vaižgantas, nei jo 
suvokiama Lietuva netilpo 
siauruose apribojimuose. Lietu
va, pasak jo, yra atvira ketu
riems vėjams (Vaduvų kraš
tas, p. 76). Netilpo niekur ir 
Vaižgantas. Jis šoko sveikinti 
lenkų, jiems įkūrus universite
tą. Jis siūlėsi bendradarbiauti 
Kapsukui, komunistams užė
mus Vilnių. Dėl to teisingas 
yra jo aptarimas, padarytas 
Brazaičio, kad jis yra “riteris 
be baimės”.

Nėra ko sakyti, kad Vaiž
gantas yra gilus krikščionis, 
net mistikas pačia gerąja to 
žodžio prasme. Jo vizija Lietu
vos, kaip valstybės, gali būti 
įkvėpianti ateičiai. Pasinaudo
jant jo paties žodžiu, apie 
Vaižganto vaizdus galima 
pasakyti, kad jie yra pragied
ruliai lietuvių tautai.

V. Bgd.

Viršelis Pauliaus Jurkaus

įspėjami; ji aidi tradicine eilėraš
čio muzika, sklindančia iš subtilių 
rimų bei asonansų ir skambaus 
ritmo. Šia tradicine lyrinio pergy
venimo forma poetas perduoda 
savitą žvilgį į save ir pasaulį bei 
gyvenimą. Ta prasme jis turi ryš
kų pasaulėvaizdį, kuris betgi nėra 
siaurai religinis ar filosofinis: 
jame iškyla kone kiekvienam 
gyvenamojo laiko inteligentui 
būdinga kritiška pažiūra į reli
gijos, filosofijos ir apskritai kultū
ros klausimus. Atskirų eilėraščių, 
jų religinių bei filosofinių motyvų 
sklaida šitai turėtų parodyti gana 
aiškiai. Šituo požiūriu netgi trupu
tį bijau, kad skaitytojas man galės 
prikišti, jog aš, interpretuodamas 
poeto eilėraščius, juos iš savęs filo- 
sofinu ar teologinu, kad tik iš eilė
raščiuose randamų simbolinių 
vaizdų būtų aiškiau paregima jų 
religinė bei filosofinė potekstė.
Gruodas: gyvenimo ir idėjų 

dualistinis konfliktas supla- 
tonintoj krikščionybėj

Pradėkim su Gruodo rinkinio 
pirmaisiais eilėraščiais. „Ru
dens“ ir „Vėlumos soneto“ eilė
raščiuose iš karto atsiskleidžia 
poeto abejonė, ar individo būtis 
yra prasminga. Ji sunkiai 
įmenama, ji mus vargina ir verčia 
klaidžioti,, kaip elgetas. Ji teteikia 
mažą džiaugsmą ir mažą meilę, ji 
daugiau liūdna nei džiaugsminga 
(„Mano kambarys“). Į šitokią būtį 
kiekvieną pavasarį iš naujo poetas 
kabinasi „kaip voras į stiklinį 
indą“ („Voro sonetas“). Į ją mes 
visi kaip žuvys kartais pašokė
tam, nes mus vilioja dangus di
džia šviesa pasruvęs ir meile atda
ras kaip vakaro namai („Žuvų 
sonetas“). Tik dangaus vilionės 
ilgai netrunka, ir mes į šviesą atsi
trenkę krintam atgalios į purviną, 
į tą mūs vandenį nešvarų (t.p.). 
Taigi du pradai kaip priešingybės 
— šviesusis dangus ir žemės 
purvinas, tamsus vanduo — pasi
rodo Jasmanto pasaulėvaizdy. 
Juo poetas daros panašus į 
Putiną: Dangus mano tėvas, bet 
Žemė motina manoji. Tik labiau 
nei Putinas Jasmantas parodo 
noro šį suskilimą į du pradus nu
galėti. Filosofas Maceina šitai per
gyvena kaip klaidingą platoniz
mą ar manicheizmą. Norą pakilti 
virš šio dualizmo regime „Girios

Juozas Tumas-Vaižgantas
(1899.IX.20 - 1933.IV.29)

sonete“, kuriame išskaitome visai 
„nekrikščionišką tradicinei 
katalikybei priešiškiausią mintį:
O kūne mano, mano broli!
Iš žemės dykumų, išdegusių, 

plačių

Visi pavargę grįžtame namolei. 
Bet tu, nors tu nepasilik tame

mįslingam toly, Į
Nors tu nebūki greit 
pradingstančiu svečiu!

Norisi pridurti nuokrypą nuo 
temos ir pridėti, kad Maceina savo 
teologiniuose ir filosofiniuose raš
tuose veste veda kovą su platoni- 
niu dualizmu, kuris nepaprastai 
išsikerojęs ne tik kai kurių oficia-

liosios krikščionybės atstovų 
pažiūrose, bet ir eiliniuose tikin
čiuosiuose, net apskritai gyve
namojo laiko žmonėse. Supla- 
tonintos krikščionybės atstovai, 
pavadinkim juos asketais, į nepa
prastas aukštybes iškėlė idealą, 
kuriam verta paaukoti visa, taigi 

’ ir patį žemės gyvenimą. Netenka 
daug abejoti, kad šis „idealizmas“ 
bus kilęs iš Platono sukurtos meta
fizikos, kurios centre yra teorija 
apie idėjas. Pagal šią tikrasis 
pasaulis yra antgamtė. Joje yra 
įsikūrusi idėjų karalystė, kurioj 
idėjos švyti pilnu savo skaistumu. 
Žemiškajame pasauly jos realizuo
jasi tik netobulu pavidalu žmonių 
kūnuose ir daiktuose. Čia mes 
regime tik menką jų tobulybės at
švaitą, tik šešėlį jų žėrinčios 
šviesos. Suplatoninta krikščiony
bė perėmė Platono mokslą apie 
idėjas ir, jį kiek pakeitusi, 
paskelbė „idealizmą“, kad kūnas, 
dėlei savo menkos buveinės idėjai, 
vertas paniekos, kaip jos vertas ir 
visas žemiškasis gyvenimas, te
teikiąs idėjai vien šešėlio buitį. 
Platonizmo paveiktas, net toks 
žemės malonumų vaikas, kaip 
Goethe, galėjo pasakyti, jog „visa, 
kas praeina, yra tik amžinybės 
atšvaita“ (Alles Vergaengliche ist 
nur ein Gleichnis). Dualistinės 
Platono įtakos yra prisiėmę visi 
didieji Vakarų filosofai, neišski
riant nei Kanto, nei Hėgelio. Jos 
yra prisiėmusi ir mūsų tradicinė 
estetika, skelbianti neišvengiamą 
kiekvieno meno veikalo dualistinį 
suskilimą į idėjinį ir forminį pra
dą. Tik mūsų laikais M. Heidegge
ris paveikiai išėjo kovon prieš šią 
estetiką ir išvis filosofinį 
dualizmą. Kaip ir visą savo filo
sofiją, taip ir estetiką Heideggeris 
sieja ne su idėjų, o su būties klau
simu. Dėl to jis estetikoj kelia ne 
idėjų — turinio ir formos proble
mą, o kalba apie vieningą meno 
veikalo tiesą, kuri su kiekvienu 
dideliu meno veikalu sušvinta bū
tyje. (Savo pažiūras apie meną 
Heideggeris yra paskelbęs trak
tate Der Ursprung dės 
Kunstiuerkes, išleistam atskirai, 
bet randamam ir jo veikale 
Holziuege — Šuntakiai. Gaila, kad 
šios filosofo mintys lietuviams dar 
neperduotos.) Be abejo, moder

nusis žmogus, kuriam žemės gy
venimas tapo pradžia ir pabaiga 
viso tikrojo džiaugsmo ir malo
numų, negalėjo ir negali nenie
kinti platoninės metafizikos; per 
ją savaime niekinama ir bet kokia 
filosofija. Galimas dalykas, kad 
bent iš dalies mūsų literatus ir kul
tūrininkus, kaip ir kone visus gy
venamojo laiko žmones, nuo filo
sofijos yra atgrasiusi ši platoninė 
metafizika. Štai kodėl būtų verta 
mums pažinti Heideggerio 
pažiūrą, priešingą šiai me
tafizikai.

Jei Jasmanto pasaulėvaizdy 
individas sunkiai įmena būties 
prasmę, tai ją lengvai yra su
radusi gyvenamojo laiko žmonių 
dauguma, tapusi minia ir per gy
venimą keliaujanti su grojančių 
čigonų būdomis, su šokančiom 
beždžionėmis, su juokdariais 
(„Vėlumos sonetas“). Tai aidaB 
pažiūros, kurią Maceina savo jau
nystėje prisiėmė iš Gustavo Le 
Bon, Dostojevskio, Ortegos y 
Gasset, Jasperso, Heideggerio įsi
tikinimų: minia, masė duoda toną 
mūsajam gyvenimui savo skoniu 
ir reikalavimais; ji užgožia in
dividą, asmenį, jį persekioja ir net 
sunaikina. Todėl savo socio
loginėse studijose Maceina reika
laus asmens pirmenybės prieš 
masę, daugumą, bendruomenę, 
tuo grįsdamas pilnutinę (tikrąją) 
demokratiją. Šių dienų demokra
tams tai gali atrodyti net anti
demokratiniu, diktatūriniu įsi
tikinimu. Iš tikrųjų Maceina šia 
pažiūra siekia idealios demokra
tijos, kurioje ir mažumos atstovas 
negali būti skriaudžiamas (kultū
rinės demokratijos idėja).

Įminti būties prasmę poetui 
sunku, betgi gyventi yra gera, 
gražu, taigi galų gale ir prasmin
ga. Tuo nuveikta platoninė pa
nieka gyvenimui. Šitai poetaB 
išsako senatvę simbolizuojančia
me „Gruodo“ eilėrašty, davusiam 
ir pirmajam rinkiniui vardą. Tai 
bene gražiausias viso rinkinio 
eilėraštis, nes jame žmogiškasis 
nerimas, nesibaigiantis ilgesys ir 
neišvengiama kančia susibėga į 
peleninį gruodą — mūsų dienų pa
baigą; nuo jos mes visi ginamės, 
nors ir pavargę, dulkėmis pa
juodę, nes
Juk gražu —
Ar ne? — dar kiek pabūti.
Mirties akivaizdoj pas Jasmantą 
nėra anos įtampos, kurią, kaip ri
binę situaciją, tiesiog tragiškai 
pergyvena Heideggeris ir Jasper
sas: jų nuomone, mirtis mums 
grasina ir mus įspėja, jog mums 
leista gyventi ir kurti, t.y. kovoti 
dėl savo tikrosios egzistencijos, 
tik iki mirties ribos. Jasmanto 
pasaulėvaizdis priartėja prie to
mistinės filosofijos teiginių, jog 
visa, kas būna, yra gera, gražu, 
nors kartu šį labai pozityvų nusi
statymą kiek sukrečia egzisten
cinės filosofijos psichologinės 
kategorijos, sukeliančios 
netikrumą: nerimas, „sesuva
kančia“, rūpestį keliąs ilgesys. 
Negalima nutylėti, kad, ieško
damas būties prasmės, poetas 
parašo ir tokių eilėraščių, iš kurių 
padvelkia panteizmo beprasmy
bė. Štai eilėrašty „Žiemos keliu“ 
žmogus parodomas, lyg sniego 
gniužulėlis, dingstąs sniegulių 
šoky, nors šiaip jau grakštūs 
žiemos vaizdai, kerinti muzikinė 
eilėraščio struktūra verčia prieš 
šią beprasmybę užmerkti akis.

Sunkiai laimėjęs, būties opti
mizmas vis dėlto praskamba net 
patriotiniu eilėraščiu (vienin
teliu!), pranašaujančiu mūsų 
gimtajai žemei pavasarį:
Bus, bus mūsų žemėj vėliai 
Bus pavasaris, ir vyturėliai 
Nuo grumstelių suskardens. 
Vėjo verpstės saulės gijom 
Vėl priverps žiedų lelijom 
Ant nudžiugusio vandens.

(Nukelta į 2 psl.)
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Antano Jasmanto poezija Lietuvos pogrindy sukurta knyga
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Bus, bus mūsų žemėj vėliai — 
Mūsų kryžkelių rūpintojėliai 
Vėliai bus pas mus svečiuos.

„Pranašystė“
Toliau kiek sustokim prie eilė

raščio „Aš paliečiau Tave“, nes jis 
' įdomus filosofiškai ir teologiškai. 
Į Jo pirmasis posmas skamba: 
j Aš paliečiau Tave, tylus Kūrėjau,
Lyg vaikas žvakės liepsną 

piršteliu —
Tiktai mintim. Užpūsti nenorėjau. 

į Bet užgesai, ir aš įžiebti negaliu.
I Eilėraščio intepretacijai reikia 
i šauktis filosofo M. Schelerio, 
i kurio įtaka Maceinos mąstymui 
j yra neabejotina. Autorius, atrodo, 
’ nori kartu su šiuo filosofu 
i pasakyti, kad Dievo negalima 
■ mintim įrodyti: jį galima tik paro
dyti, t.y. egzistencialiai pergy
venti: „matyti“, „jausti“, „justi“, 

•nes Jis, pasak Schelerio, yra pir- 
gminė būtis, kuri duota „savaime“ 
> taip, kaip yra duotas išorinis 
; pasaulis, mes patys ir kitas 
’ žmogus. Visa tai bandyti įrodyti 
yra juk nesąmonė. Šitas Dievo 
,,matymas", , .jautimas", 
„jutimas“ yra visos žmogaus 
asmenybės aktas (jame daly
vauja, savaime suprantama, ir 
protas). Tai yra religinė patirtis, 
kurios akivaizdoj grynoji mintis, ■ 
kaip rodo eilėraščio vaizdai, net 
pavojinga, nes ši gali Dievo 
šviesą užpūsti. Kai poetas Dievą 
pergyvena ne abstrakčiai, ne 
mintim, o visa savo asmenybe, tai 
nenuostabu, jei jis sakosi šiąnakt 
girdėjęs, kaip rūpestingas žiburio 
Nešėjas jį, esantį kažkur tamsoj ir 
kaip voverė kraĮijantį lizdą būčiai 
atskalūnei, pašaukęs tyliu balsu 
(„Voverės sonetas“).

Pirma nei Scheleris įžvelgė reli
ginius aktus, bylojančius iš visos 
žmogiškosios asmenybės ir api
mančius tiek jąUsmą, tiek protą, 
Blaise Pascal (1623—1662) yra 
kalbėjęs apie logiąue du coeur — 
„širdies logiką“: kaip priešpriešą 
grynajai proto logikai. Nors pran
cūzų mąstytojas šia įžvalga dar 
išreiškė prancūziškosios dvasios 
racionalizmą (tobuliausiai beveik 
tuo pačiu metu';iškilusį Descarto 
mąstyme): net širdies jausmai esą 
logiški, vis dėlto tai buvo pradžia 
filosofinio perversmo, įgalinusio 
Schelerio ir egzistencinę filo
sofiją. Betgi ir Šiandien mes vis 
dar nenorim savo visos asmeny
bės, jos gelmės, širdies balso klau
syti. Šimtmečiais skelbta tiesa, 
kad grynu protu, kažkaip atsietu 
nuo viso žmogaus ir jo konkre
taus gyvenimo, esą galima prieiti 
Dievą ir kad šitas būdas „Dievui 
rasti“ yra pats geriausias ir tik
riausias, yra mums įsiėdusi iki 
kaulo smegenų, ir mes turim per
gyventi konfliktą: Jį giliai pergy
vena ir Jasmantas, minėtam 
„Voverės sonete“ rašydamas:
Bet Tu dar sykį 
Pašauk! O gal ateik ir pamatyki, 
Kaip nevilties maldoj rankas 

grąžau,

Kaip nerimu palinkę pušys svirdi, 
Kaip savo širdį
Aš lyg konkorėžį mintim aižau.
Taigi poetas, ieškodamas Dievo, 
nevilties maldoj grąžo rankas, 
kad širdies nuojautą, Dievą jau 
radusią, nesiseka patikrinti min
tim, protu. Nesiseka, nes širdis, 
kaip giliausias asmenybės cen
tras, nėra kankorėžis: šiuo įvaiz
džiu, jaučiam, poetas pašiepia 
tariamai visagalintį, o iš tikrųjų 
bejėgį protą, asmens centrą — 
širdį paverčiantį kankorėžiu... Ir 
„Elgetos sonetas“ gvildena mintį, 
kad racionalizmas trukdo rasti 
Dievą. Būtį, gyvenimo prasmę 
Dievas duoda, eilėraščio vaizdu, 
žvaigždėm, mėnesiui ir žiogui; tik 
elgeta žmogus panarina galvą Jo 
namų pavartėj ir stovi jau ilgus 
amžius, paglamžęs Jo namų 
varpelio virvelę ir nepajėgęs jos 
patraukti — jis mąsto, kad turbūt 
Jo nerastų namie... Vadinas, 
mintis, protas sutrukdo nueiti pas 
Tą, kuris būtį dalina. Akys mato 
Jo namus, bet protas netiki, abejo
ja, kad juose gyventų jų šei
mininkas, ir dar toks dosnus...

Temos rėmai verčia praleisti 
nepalietus Gruodo rinkinio „Gies
mių giesmės“ ciklą, kurio eroti
nius eilėraščius reikia laikyti itin 
vykusiais. Jie nedaug atsilieka 
nuo geriausių Jono Aisčio, ar net 
Salomėjos Neries, erotinių eilė
raščių. Temai tinka rinkinio cik
las, pavadintas „Kristaus istori
ja", kur autorius apmąsto

Profesorius Antanas Maceina su Vincu Natkevičium prieš 20 metų
Vakarų Vokietijoje. Šių metų sausio mėn. 27 d. prof. Maceina šventė 75 
metų amžiaus sukaktį.

svarbesnius Viešpaties gyvenimo 
tarpsnius. Štai ,,Verbų 
sekmadienio“ eilėrašty lauktas 
ilgam kely dulkėtas ir sukaitęs 
Viešpats, kuriam poetas ruošėsi 
išnešti dubenį šalto vandens Jo 
kojoms nuplauti, nepasirpdo... 
Eilėraštis keri konkrečiais vaiz
dais, kuriais išsakytas liūdesys, 
simbolizuojąs Dievo neapčiuopia- 
mybę konkrečioj tikrovėj. Pana
šios nuotaikos yra ir „Veronikos“ 
eilėraštis, perduodąs skaudų pasi
metimą, klausiant: Kur šiandien 
gyveni Tu, mano Dieve, po 
daugel, daugel metų? Ir atsaky
mas: lengvučiuos krikšto marški
nėliuos. Panašiai dar 
Nepriklausomos Lietuvos laikais, 
bene J. Keliuočio redaguotoj Nau
jojoj Romuvoj, filosofas ir 
teologas Maceina atsakė, 
teigdamas, jog tikrasis Dievas yra 
vaikų, liaudies ir šventųjų Dievas. 
Intelektualas jį sunkiai surandąs.

Eilėrašty „Kalvarijos kalne“ 
Kristaus mirties tragedija supran
tama, kaip juokdario, atėjusio be 
kaukės į mūsų pasaulį, kuriame 
visi dėvi kaukes nykštukų, 
milžinų ir idiotų. Ir Viešpats, 
reikalauja žmonės, turįs užsidėti 

i

Marytė Gaižutienė Vaza
(Degintas molis, 24” aukščio) 

Nuotrauka H. Meyer

kaukę ir parodyt pokštą... Tai gal 
atšvaita pažiūros, kad minia 
(visuomenė) negali apsieiti be 
rolių: jas būtinai mūsų visuo
menėj turi prisiimti kiekvienas, 
skelbia šių dienų Bociologai. 
Egzistencijos filosofų, ypač K. 
Jasperso, ieškotasis „sau žmo
gus“ (Selbstsein; eigentliche Exis- 
tenz) per kaukėtuosius miniažmo- 
gius sunkiai paregimas, ar ir 
visiškai nesutinkamas.

Peržvelgus būdinguosius Gruo
do religinės ir filosofinės 
tematikos eilėraščius, būtų galima 
teigti, kad poetui būtis yra didelė 
mįslė, kurią jis sunkiai įmena. 
Būties mįslę yra užminęs Dievas, 
pasiekiamas J sos žmogaus 
asmenybės aktu ne grynuoju 
protu. Jis apsireišiua ir kiekvieno 
smėlio kibirkšty, bitelės dūzgime 
(„Apreiškimas“), sniegulėj ir 
žvaigždėj („Gimimo naktį“), 
šarmo laše, lengvučiuos krikšto 
marškinėliuos, auksiniame kvie
ty, ten, kur nėra kaukių. Šitoks 
Dievo pergyvenimas yra artimas 
vadinamai krikščioniškojo 
egzistencializmo filosofijai.
(Pabaiga ateinantį šeštadienį)

Gintaras Tautvytis. GYVENIMAS 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE. Ko
munistų propaganda ir tikrovė. Chi- 
caga: Pasaulio lietuvių archyvas,
1982. 230 psl. Spaudė V. Vijeikio 
spaustuvė, 4346 So. Westem Avė., 
Chicago, IL 60609. Kaina — 10 dol. 
Gaunama “Drauge”.

*
Tai ypatingai gausus duo

menų, faktų rinkinys, labai 
ryškiai parodus okupacinę 
priespaudą Lietuvoje, komu
nistinės diktatūros žiaurumą, 
žmonių išnaudojimą, dar
bininkijos pavergimą, ūkinę 
komunistinės sistemos krizę.

Visas veikalas tai iškalbin
gas liudijimas Lietuvos žmo
gaus, gerai išsilaisvinusio, 
baigusio aukštąjį mokslą, pui
kiai pažįstančio sovietinę tik
rovę, perėjusio okupantų kalė
jimus ir Sibiro tremtį. Kaip 
įžangoje pažymima: “Auto
rius knygą rašė slaptai, rizi
kuodamas vėl patekti į kalėji
mą, Sibirą ar net netekti 
gyvybės”. Rusų autorių, ra
šiusių už geležinės uždangos, 
knygų jau yra daugiau pasiro
dę laisvajame pasaulyje, ta
čiau iš lietuvių autorių dar tik 
suskaitomos ant vienos ran
kos pirštų, taigi veikalas 
mums visiems tuo labiau įdo
mus ir brangus. Knyga para
šyta ankstėliau, bet ji jau už
griebia įvykius ir iš 1978 metų. 
Knygos rašymas pradėtas 
1976 m. ir baigtas 1978.

Reikia stebėtis, kad auto
riui, rašančiam taip atskir
tam nuo laisvojo pasaulio, vis- ’ 
gi yra pavykę susipažinti net 
ir su kai kuriais Vakarų perio
diniais ir kitokiais leidiniais ir 
išvesti reikiamas paraleles.

Autorius kalba labai drą
siai ir atvirai. Pvz., primena: 
“paskaityk 1942 m. išleistą 
knygą “Žemaičių kankiniai”, 
kaip dabartinis Liet. TSR kul
to reikalų referentas Raslanas
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TODAY, Votume 57, Number 
1, Winter 1983. A Literary Quar- 
terly of The Ūniversity of Oklaho- 
ma. Editor: Ivar Ivask.

Didelio, liuksusinio formato li
teratūros žurnalas anglų kalba, 
apimantis tačiau visą šių dienų 
pasaulinę literatūrą, jos proble
mas ir visų kalbų literatūrines 
naujienas. Per metus išleidžia
ma keturi tomai — keturios netoli 
200 psl. knygos, kurių puslapiai 
papuošti iliustracijomis, o tekstas 
spausdinamas plačiuose pusla
piuose dviem kolumnom. Redak
toriaus adresas: Ivar Ivask, 630 
Parrington Ovai, Room 110, Nor- 
man, Okla. 73019. Bendrajai re
dakcijos kolegijai priklauso ir mū
siškis prof. Rimvydas Šilbajoris. 
Žurnalo asmeniškoji prenumera
ta yra 24 dol., atskiro numerio kai
na 7 dol. Prenumerata įstaigoms ir 
bibliotekoms — 35 dol. Adminis
tracijos adresas: World Literature 
Today, 1005 Asp Avė., Norman, 
Okla. 73019.

Šio numerio pirmosios pusės 
korpusiniai puslapiai atskirais sa
vo straipsniais liečia šiandienines 
prancūzų, katalonų, norvegų, da
nų, kroatų, azerbaidžanų, čekų, af- 
rikiečių-ganų, suomių, anglų ir Ar
timųjų Rytų literatūras. Malonu, 
kad tarpe jų vienas straipsnis skir
tas ir dabarties lietuvių literatū
rai: tai Rimvydo Šilbajorio straips
nis “Translucent Reality in Recent 
Lithuanian Prose”. Šilbajoris čia 
labai įdomiu kampu žvelgia į Juo
zo Apučio, Romualdo Granausko 
ir Icchoko Mero prozą, užčiuopda
mas joje krikščioniškuosius, pago
niškuosius ir hebrajiškuosius klo
dus. Antroje žurnalo dalyje — 
naujų leidinių recenzijose, lietu
vių skyriuje, aptariamos šios kny
gos: Jurgio Jankaus pasakojimai 
Paparčio žiedas (Rimvydas Šilba
joris), Jono Juškaičio poezijos kny
ga Tolimos dainos (Rimvydas Šil
bajoris), Alberto Zalatoriaus 
Žalias laiko vingis: Lietuvių tary
binė novelė (Violeta Kelertas) ir 
Alfonso Tyruolio redaguota čiur
lioniškos poezijos antologija 
Žvaigždynų sonatos: Lietuvių poe
tų išeivijoje eilėraščiai apie M. 
K.Ciurlionį. Taipgi ispaniškųjų 
knygų skyriuje Birutė Ciplijaus
kai tė recenzuoja Gabriel Celaya 
poezijos knygą Poesia, hoy.

(k. brd.j. 

žiauriau, negu žvėris, nužudė 
73 lietuvių kalinius Rainių 
miškely”. Žinoma, knygos au
toriaus, dabar tebepasiliekan- 
čio už geležinės uždangos, pa
vardė neskelbiama. Tautvytis 
yra slapyvardis.

Pavaizduodamas bolševikų 
diktatūros tironiją, autorius iš
kelia mums mažiau žinomus 
faktus. Pvz., kaip 1944 me
tais, vėl įsibraudami į Lietu
vą, komunistai prikimšo kalė
jimus suimtaisiais. Pritrūkus 
patalpų, juos laikydavo aps
krities miestų duobėse... Duo
bės buvo neapkūrenamos, šal
tos ir drėgnos, tai kaliniai pa
kaitomis guldavo vieni ant ki
tų. Vakarais ir naktimis juos 
šaukdavo tardyti, kur tero
rizuodavo, mušdavo, dažnai ir 
gyvybę atimdavo... Kamerose, 
kur būdavo skirta 17-18 kali

Marytė Gaižutienė Kompozicija
(Degintas molis, 19” aukščio)

Nuotrauka H. Meyer

Marytės Gaižutienės keramikos darbų paroda, suruošta „Giedros“ 
korporacijos, šiuo metu vyksta Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 
Chicagoje, ir tęsis iki š.m. gegužės mėn. 1 d.

Du atsitikimai
Ištrauka iš naujo romano rankraščio
Albinas Baranauskas

Čia kalbamu laiku įvyko dar du atsitiki
mai, surišti ne tiek su šio pasakojimo 
veiksmu, kiek su anų metų nuotaika mūsų 
apylinkėje. Būtų gaila praleisti juos 
nepaminėtus.

Pirmasis atsitiko trumpai prieš Žolinę. 
Buvo apsiniaukusi, tvanki diena, 
primenanti ne tiek vasaros pabaigą, kiek 
jos pradžią. Nuo pat ankstyvo ryto pietų 
padangėje ėmė tvenktis debesis. Lankose 
nesijautė nė mažiausio padvelkimo, paupio 
alksniuose nekrustelėjo nė lapelis — debe
sis taip ir nepajudėjo iš vietos visą dieną. 
Žiūrint nuo mūsų namų, atrodė dunksąs 
ties Daukšiais, bet iš tikrųjų stovėjo Pele
niuose, ties pačiu piliakalniu. Grasė 
beregint prapliupti, tačiau neprapliupo, tik 
ant vieškelio pas dvarą, sako, pietumis 
nukritę trys ar keturi lašai. Maždaug tuo 
pačiu metu, tarp dvyliktos ir pirmos (kaime 
laikrodžių niekas su savimi nesinešioja), 
staiga plyksterėjo žaibas, privertęs 
krūptelėti aplinkinius gyventojus, ir čia pat 
smarkiai padrioskėjo griaustinis — vienų 
vienas, trumpas, labai garsus pykšterėji- 
mas, išgirstas net Dotamuose, ar ir dar 
toliau. Išsigandę šokome dairytis gaisro, 
bet dūmai niekur taip ir neprasimušė. Tik 
po kurio laiko, dar tą pačią dieną, apsižiū
rėta, kad piliakalnyje įvykusi griūtis — 
stačiausioje jo vietoje nuo pylimo atitrūkę 
ir krantu beveik iki upės nuslydę keliolika 
tonų palaido smėlio, užpylusio žolę visame

•Albino Baranausko naujausias romanas, kuris 
vadinsis „Piliakalnio pagonėje", dar šiais metais bus 
išleistas Lietuviškos knygos klubo Chicagoje.

nių (tiek buvo pakeliamų lo
vų), bolševikai sugrūsdavo 95- 
100...”

Autorius išryškina balsavi
mų suktybes ir prievartą, pro
fesinių sąjungų pavergimą, 
žmonių išnaudojimą. Duoda
mas statistines lyginamąsias 
lenteles, vaizdžiai parodo, 
kaip darbo žmogaus padėtis 
nepriklausomoje Lietuvoje net 
ir ekonomiškai buvo geresnė, 
negu po trijų su viršum de
šimtmečių bolševikinio valdy
mo Lietuvoje.

Knygoje pateikiama daugy
bė duomenų, kaip defektyvios 
statybos komunistinėje sant
varkoje, kokie sunkūs trūku
mai parduotuvėse, kiek daug 
apgaulės ir sukčiavimų, kiek 
daug ūkio gaminių rusai bol
ševikai išgrobia iš Lietuvos 
(“skerdžiama galvijai, tik jų 

mėsa ne lietuviams”). Lygin
damas privačių sklypelių na
šumą, autorius klausia: “ar ne 
keista, kad 30% valstybės su
perkamo pieno pristato priva
tus sektorius, 60% gyventojus 
aprūpina bulvėmis, daržovė
mis, vaisiais”. Sovietų Sąjun
goje, skelbia leidinys, žemės 
ūkyje dirba ketvirtadalis visų 
gyventojų, o JAV — dvide- 
šimtadalis, ir vistiek Maskva 
turi pirktis didelius kiekius 
grūdų iš Amerikos. Už geleži
nės uždangos kursuoja humo
ras: “soclenktynes ir vėl lai
mėjome: amerikiečiai dar ir 
dabar tebevalgo rūkytas deš
ras ir kumpius, o mes, kom
partijos programos ir XXV 
suvažiavimo ‘įkvėpti’, jau 
prieš porą metų suvalgėme”.

Knygoje smulkiai išryš
kinami sovietinės pramonės, 
butų, visuomenės aptarnavi
mo sunkūs trūkumai, gydymo 
blogas organizavimas, drau
dimas įsivežti būtinus vais
tus. Autorius iškelia sovietų 
valstybinio ateizmo siauru
mą; įstengęs susipažinti su 
laisvojo pasaulio leidiniais, ci
tuodamas Vakarų autoritetų 
religinius pasisakymus, įrodi
nėja bolševikų ateistinės pro
pagandos nemoksliškumą ir 
klaidingumą. Veikale išryš
kinama sovietinė hipokrizija, 
moralinė menkystė, kyšių 
viešpatavimas, teisingumo sis
temos piktnaudojimas, nekal
tus žmones kalinant ir žlug
dant psichiatrinėse ligoninėse. 
Keliamas balsas prieš spau
dos pajungimą kompartijos 
piktnaudojimams. Net ir da
barties pasaulio ūkinių sunku
mų akivaizdoje, autorius pa
brėžia: "Kapitalistinėse 
valstybėse bedarbio pašalpos 
yra kelis kartus didesnės ne
gu socialistinėse valstybėse 
darbo užmokestis ir vddirih’- 
mos ‘pensijos’ ”,

Knygoje visur kalbama, 
remiantis ne žodžiais, o fak
tais, duomenimis, statistika, 
realiais palyginimais. Jeigu ir 
sutiktume, kad autorius vie
nur kitur per daug pesimistiš
kai prabyla, tai vis dėlto ten
ka sutikti, kad tai pirmas iš už 
geležinės uždangos atėjęs litP 
dijimas, duodąs tiek daug ryš- 
kios medžiagos apie okupanto 
tironiją, skriaudas ir suktybes 
jo užgrobtoje Lietuvoje.

Juozas Prunskiš

šiauriniame pakraštyje. Tai šonas, kuris 
atkreiptas tiesiai į Staupeckus. Jie pirmieji , 
ir pastebėjo, tik pradžioje nesuvokė, kodėl 
piliakalnis iš žalio staiga tapo geltonu. » 
Kadangi buvo apypietė, Bronius nubėgo ir > 
greitai parnešė naujieną. Bet tuo metu prie ; 
piliakalnio pradėjo rinktis ir kiti aplin
kiniai gyventojai. Debesis tebedunksojo, 
tačiau ėmė greitai mažėti. Vakare po vaka
rienės jau temačiau toje vietoje tamsesnį 
lopinėlį su žvaigžde viename pakraštyje. » 
Tvirtinta, kad perkūnas pataikęs į pat pyli
mo viršūnę, bet manau, kad tai nebūtina. 
Krantui, seniai liūčių ir tirpstančio sniego 
paplautam, su giliomis vagomis, tetrūko 
gero stukterėjimo, ir stukterėjo, greičiau
siai, ne žaibas, o tik griaustinis, sudrebinęs 
žemę net mūsų kieme.

Viename pakraštyje su smėliu pabiro ir T 
suanglėjusių nuodėgulių — matyt, likučiai- , 
sudegusios rąstų tvoros. Bronius jų parnešė , 
geras riešnučias. Nors šimtmečių senumo, 
buvo taip gerai žemėje išsilaikę, kad blizgė- ,n 
jo, lyg tik ką iššluoti iš duonkepio pečiaus. ,, 
Gal kaip tik ryšium su šiais nuodėguliais ,T< 
ėmė sklisti įvairiausios paskalos. Su 
smėliu esą pabirę žmonių kaulai — dvi, „ 
trys kaukolės nusiritusios ir įkritusios į 
upę. Kiti sakė, jog pabirę ir pinigai. Tik .v 
kažkodėl jų niekas neprisirinko. Taip pat, ,n 
girdi, griūtis pravėrusi spragą į kažkokį 
požemį ar požemius; arba — įvykusi kaip ., 
tik dėl požemių skliauto įdubimo. Ir t.t., ir (. 
t.t. Mes su Broniumi po to kitomis dieno
mis viską smulkmeniškai ištyrinėjome — „r 
galiu užtikrinti, kad šiose kalbose nebuvo

<
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Operinė naujiena Chicagoje Česlovas Masaitis maža Širdis

Mozartas ir Orffas Dariaus Lapinsko rankose

Artėjant New Opera Compa- 
ny of Chicago spektakliams 
Chicagos miesto centre, 
linksniuojama ir mūsų 
kompozitoriaus Dariaus 
Lapinsko pavardė. Ryšium su 
tuo į jį čia kreipėmės keliais 
klausimais.

— Sakykit, kaip gimė nauja 
operos kompanija New Opera 
Company of Chicago? Ar pats 
esate jos steigėjas, ar čia buvo 
koks nors didesnis susibaudė- 
lių būrys?

—- New Opera Company of 
Chicago yra pelno nesiekianti 
korporacija, įsteigta, norint 
statyti naujas, negirdėtas ope
ras arba pastatyti senas ope
ras naujame rūbe. Operos 
kompanijos įsteigimo idėja 
gimė, bekalbant apie reikalą 
pastatyti operas, kurios yra 

, vertingos, bet dėl vienos ar 
kitos priežasties yna publikai 
nežinomos ar mažiau žino
mos. Sakysime, mūsų stato- 

,ma Carl Orffo opera „Antigo
nae“ bus matoma Amerikoje 
pirmą kartą, nors jo populia

rioji „Carmina Burana“ yra 
gana dažnas svečias operos 
scenoje. Mes esame, žinoma, 

,labai laimingi turėdami 
,,Antigonae“ amerikinės 
premjeros privilegiją, bet aš 
manau, ta galimybė būtų 
neegzistavusi, jei ši opera būtų 
įųvųsi išversta į anglų kalbą 
anksčiau. Mozarto komiškos 
operos „La Fintą Giardinie
ra“ bus čikaginė premjera. Tai 
labai juokinga opera, Mozarto 
originaliai parašyta Muen- 
cheno garsiajam karnavalui, 
pilną melodingos, nuotaikin
gos muzikos ir įvairių nelauk
ei ^gpiiškų situacijų. ' '

— Kurios operos buvo 
parinktos kompanijos ar 
kolektyvo debiutui ir kodėl?

— Tai nulėmė keletas 
priežasčių, bet pačios 
svarbiausios buvo turimų 
solistų sąstatas — jų didelis 
muzikalumas, plati balso 
apimtis (savybės, kurios ypač 
reikalingos „Antigonae“ ope
ros atlikimui), orkestro 
neįprastas sąstatas — tarp 
kitko, bus naudojamas naujas 
instrumentas „lithophone“, 
kuris buvo specialiai pagamin
tas „Antigonae“ operos prem
jerai Salzburgo festivalyje ir

Darius Lapinskas

kuris bus Amerikoje girdimas 
pirmą kartą, na, ir žinoma, 
abiejų operų, tiek tragiškosios 
„Antigonae“, tiek komiš
kosios „La Fintą Giardiniera“ 
(Daržininkė iš meilės) labai 
stiprūs, intriguojantys libre
tai. Devyniolikmečio Mozarto 
parašyta opera buffa „La 
Fintą Giardiniera“ yra pilna 
melodingos muzikos, savo ver
te ir kūrybingumu pralen
kiančios net vėlyvesnes jo ope
ras. Melancholiškai 
skambančios Sandrinos ari
jos, tragiškos Ramiro melo
dijos, ir Contino partijos 
aukščiausias lyriškumas yra 
atsveriami ir gražiai derinasi 
su Nardo žavingu išdykavi
mu, Podestos pagyrūnišku 
dainavimu ir nuolat besikei
čiančiais jų ansamblių tem
pais ir nuotaikomis. Fabulon 
taip pat įvestas ir naujas, 
šiuolaikinis posūkis. Gi Carl 
Orffo opera tragica „Anti
gonae“ yra pats brandžiau
sias kompozitoriaus kūrinys, 
labai nuosaikiai naudojantis 
modernios muzikos priemo
nes, bet tuo pačiu metu 
persunktas romantiškos muzi

kos dvasios. Sofoklio didžio
sios dramos stipri intriga ir 
Orffo muzikos nuosaikus 
modernizmas susijungia į ypa
tingą teatrinį kūrinį. Likimo 
paliestos Antigonės melodijos 
ir giedojimas, kaip per sapną, 
Kreono greitai besiliejantys 
demoniški rečitatyvai ir arijos, 
bei Tirezijo ekstatiški 
protrūkiai pinasi su melo
dingais kaimiečių chorais ir 
įdomiais labiausiai neįprastų 
instrumentų kombinacijų gar
sais. „Antigonae“ klausytojai 
turės progą susipažinti su 
vyresniu ir labiau novato
rišku Orffu, negu „Carmina 
Buranoje“.

— Kaip ir kokie buvo sutelk
ti operos solistai, kaip 
sukomplektuotas choras, 
orkestras, sceninė butaforija ir 
visa kita, kas spektakliui 
reikalinga?

— Savo solistų tarpe turime 
Metropolitan ir American ope
rų finalistų, įvairių daina
vimo konkursų laimėtojų, 
solistų, dainavusių Europoje 
bei Pietų Amerikoje, bei 
pasirodžiusių su įvairiomis 

(Nukelta į 4 psl.)

Maža širdis, pasaulio trupinėlis ir laiko tik akimirka — 
tatai visa mana būtis, tik tiek žinojimo ir logikos, 
o ilgesio, ieškojimo, minties paklydusių miražų 
tu nesusemsi vandenynais, nei amžių begalybe.
Tokia maža, tokia maža mana svajonė,
ir meilės trupinius — visus — lengvai sudėtum į 

penkias molekules, 
tik jai žvaigždžių, tik jai Širdžių, nei Žemės, nei dangaus 

nebus gana!

Maža maža būtis, sudužusi viltis.
Tik tuštuma — tokia didžiulė, 
tartum galaktikų naktis.
Kuo man užpildyt ją?
Kur rasti jos ribas,
kad atsimušęs grįžtų aidas 
manų penkių molekulių, 
pusiau tuščių penkių molekulių tuščioj širdy...

MALDA

Kada visur tik tuštuma,
Kai nei erdvės, nei laiko, nei Žvaigždžių nėra,
Nei džiaugsmo, nei nakties —
Tiktai nykumas ir beprasmė nebūtis,
Tu ateini staiga iš niekur
Skaisti, kaip degančios minties ugnis,
Gyva, kaip žydinčio pavasario čiurlenimas
Liepupės vandeny, kaip vieversio giesmė,
Ir nudažai man tuštumą vėl amžinybės paradoksu. 
Salia manęs sustoji —
Ir aš matau tavų akių skaisčiam žėrėjime 
Suspindi praeitis, gyva džiaugsmais ir meile, 
Matau — vėl tuštumoj pražysta laikas,
Sujungęs praeitį ir ateitį į pirmąją gyvenimo dimensiją.
Aš paliečiau tąve delnu ir lūpom, ir savo mirusia 

širdim —
Ir laikas vėl susikryžiuoja
Su meile — su antra gyvenimo dimensija;
Tave kartoju aš uždūstančia širdim,
O, mylima Malda, o, mylimoji!
Tave jaučiu aš plakančią sustingusioj krūtinėj,
Matau, kaip tavo vardas
Išauga man gyvenimo dviejų dimensijų plokštumoj 
l trečią matmenį: ieškojimą ir nerimą;
Matau, kaip nyksta tuštuma,
Ir ją pakeičia keturių dimensijų gyvenimo erdvė: 
Sekundžių srūvantis upelis,
Ieškojimas tarp jų paklydusios minties
Ir aidas — i .
Širdies plakimo ar negimusios dainos tylus aidėjimas,
Ir Amžino Sėjėjo kančios ir džiaugsmo paradoksais 

sėjama viltis.

Toksai žmogus — tik penkios jo būties sekundės: 
viltis, svajonė, paklydimas, ašara, mirti*...
O mes vis ieškom realybės ir tiesos 
anapus šių mažų molekulių...

Žiūrėdamas tap į akis
Pro keturias gyvenimo dimensijas,
Matau, kad atėjai tu ne iš niekur —
Iš amžinybėj — gyvenimo penktos dimensijos;
Ir aš kartoju ir kartoju vis tave,
Ir atrandu stąiga tarp tavo žodžių
Kūrėjo vardo neaprėpiamą didybę,
Apgaubiančią visas penkias gyvenimo dimensijas,
Ir mano nykią sielos tuštumą, ir begalybę.
Rąndu jo vardą,
Didesnį už galaktikas, už erdvę, praeitį ir amžinybę...
Kartoju vis tave, Malda, aš lūpom ir mintim,
Ir vėl su nuostaba matau,
Kad jo didžiulis vardas
Sutilpo mikroskopiškam manos širdies plakime, 
Manosios sielos tuštumoj, be laiko, be erdvės ir

be dimensijų...

Ir taip šviesu...
Vis tavo aky s dega
Žvaigždėm ir spindinčiom galaktikom manos

nakties danguj.
Ir tavo žodžių aidas skamba man 
Erdvės ir laiko begalybėj
Iš mažos, iš mikroskopiškos širdies... Nuotrauka Romo Baltuškos

nė krislelio teisybės. Jos tik rodo, kokį 
didelį įspūdį įvykis padarė mūsų apylinkė
je. Tarytum šiuo tamsiu, tragišku laiko
tarpiu būtų į mus tiesiogiai prabilusi žila 
Lietuvos senovė, mėgindama mums kažką 
pasakyti, nors niekas nesupratome ką.

Griūties vieta taip ir neužžėlė iki pat 
pabaigos. Kai po ketverių metų Staupeckų 
Marytė, jau visam atsisveikindama bu savo 
tėviške, stabtelėjo ant prieangio pakopos 
dar vieną, paskutinį kartą žvilgterėti į 
piliakalnį, šio žaizda tebebuvo atvira, be 
gijimo ženklų.

♦ * ♦

Antrasis įvykis, sekmadienį po Žolinės, 
buvo Mažuknos pasirodymas miestelyje.

Tie iš skaitytojų, kurie gimė ir užaugo 
mūsų apylinkėje, bus apie Mažukną, grei
čiausiai, ką nors girdėję. Gal net matę jo 
lūšnelę pelkynuose, toli nuo kaimo ir 
kaimynų, vienišą krūmokšniais apžėlu- 
siame retyje, nepasiekiamą jokiu keliu nė 
keleliu (kai paskui per karą numirė, karstą 
reikėjo nešte nešti ant pečių, per balas ir 
krūmus, ar ne pusantro kilometro). Kitiems 
gi pravartu keletas žodžių paaiškinimo.

Mažuknai buvo, galima sakyti, miestelė
nai. Turėjo šiek tiek dirbamos žemės bei 
ganyklos, laikė karvę ir arklį, bet gyveno 
miestelyje ir užsiimdavo įvairiais patarna
vimais už save turtingesniems. Ūkininkais 
jų jokiu būdu negalėjai pavadinti. Senis 
Mažukna, jei neklystu, net ilgokai tarnavo 
varpininku. Bet visa tai, žinoma, vyko 
praeitame šimtmetyje. Mūsų laikais 
Mažuknų neliko nė garso. Teišskiriant, 
žinoma, atsiskyrėlį negyvenamuose 
raistuose.

Apie tai, kada ir kokiu būdu buvo įgytas 
jų nekilnojamas turtas, Mažuknai negalė
davo ar nenorėdavo pasakyti nieko tikres
nio. Kalbėta, jog prosenelis buvęs žinomas 

arkliavagis, miręs nuo to, ką jam darė 
Triduonių ūkininkai, sučiuptam kažkurio 
arklidėje, ir palaidotas nešventintoje vieto
je, už tvoros. Tačiau ainija pasižymėjo dide
liu tiesumu ir Dievo baime. Pikti liežuviai 
sakydavo — atgailoja už vogtą turtą. Bet 
prie doro gyvenimo žmonių ilgainiui nusto
jama kibti. Visuomenė yra daug atlai
desnė, negu, sakysim, pavienis asmuo. Jei 
senį Mažukną, kaip sakiau, net pasamdė 
bažnyčios tarnu, tai rodo, kad praėjusių 
kartų nuodėmės jau buvo užmirštos.

Antanas, mūsų atsiskyrėlis, buvo 
jauniausias Mažuknų vaikas; turėjo dar 
brolį ir ar ne dvi seseris. Buvęs gražus, 
neišdykęs berniukas, šnekus ir paslaugus. 
Tarnaudavęs prie mišių, lankęs mokyklą, 
pasižymėjęs, kaip ir visi pagyvenusių tėvų 
vaikai, gabumais bei netvirta sveikata. 
Dėl to, kai atėjo laikas tarnauti kareiviu 
rusų carui, Mažuknų susirūpinta. Nebuvo 
kaip išlaisvinti nė įstatymų keliu, nė juos 
apeinant. Teliko Eitkūnai, Amerika. Tėvai 
sudarė ar suskolino šimtą rublių laivakar- 
tei ir atsisveikino, netikėdami kada nors 
vėl pamatyti. Ir nepamatė. Kai, griuvus 
carui, Antanas Mažukna grįžo iš Ameri
kos, tėviškę rado svetimų rankose. Tėvai ir 
seserys buvo išmirę per epidemiją, brolis 
pardavęs nuosavybę Obelevičienei ir išvy
kęs nežinoma kryptimi. Amerikietis 
paprašė nuvesti pas saviškių kapus, prie 
kurių paskui praleido visą dieną, pakai
tomis sėdėdamas ir gulėdamas žolėje. 
Vakarop pranyko. Po dviejų savaičių 
miestelyje sužinota, jog įsigijo apleistą 
eigulio namelį raistuose prie seniai iškirs
to miško ir jame apsigyveno. Tai buvo 
paskutinė tikresnė apie jį žinia.

Jauno, gražiai atrodančio ir gerai apsi
taisiusio, nevedusio ir, be abejonės, pini- 
guoto amerikiečio pasirodymas anais 

laikais mūsų užkampyje negalėjo neiš
šaukti tam tikro moteriškos giminės 
susijaudinimo. Būtų galėjęs gauti kokią tik 
panorėjęs, iš gerų namų. Net imta daryti 
žygių, tačiau viskas veltui — Mažukna iš 
karto atsiribojo nuo visuomenės. Miestely
je daugiau nebepasirodė, net nė į bažny
čią. Pas nieką nesilankydavo, į klausimus 
neatsakinėdavo — iš viso atrodė nepasi- 
tikįs žmonėmis, iš baimės ar neapykantos 
jų vengiąs. Niekam taip ir nepavyko suži
noti, ką, būtent, jam darė Amerikoje, jeigu 
draugišką jaunuolį galėjo šitaip paversti 
laukiniu. Tai, žinoma, pradžioje taip pat 
iššaukė nemaža kalbų ir spėliojimų, bet 
ilgainiui, nesirandant daugiau kuro, dėme
sys turėjo užgesti. Priaugančiai kartai, 
tokiems, kaip aš, Mažukna jau tapo mitu, 
legendine asmenybe, pusiau šventuoju, 
pusiau Simu Raudonkrūtiniu. Senesnieji gi 
jį kone ir pamiršo.

Kaip šis atsiskyrėlis gyveno, kuo dengė
si, kuo mito? Apsipirkdavo, kiek teko 
girdėti, pas keliaujančius žydus prekijus. 
Prie lūšnos buvo tvartelis ir pašiūrė; laikė 
karvę — matydavome besiganančią 
paraistėse — ir galbūt vieną, kitą paršiu
ką. Šieno, durpių ir miltų įsigydavo pas 
Stalakojį, kitą tokį panašų į save, tiktai su 
barzda ir ūkiu priešingoje ežero pusėje, 
kurio žmona bei vaikai vienas po kito 
išmirė džiova. Dabartinis Mažuknos 
apsilankymas miestelyje buvo pirmasis po 
dvidešimties metų, antrasis nuo sugrįžimo 
iš Laimės šalies. Buvo, greičiausiai, atves
tas smalsumo. Net ir jį pelkėse turėjo 
pasiekti žinia apie tai, kad mūsų krašto 
gyvenimas apvirto aukštyn kojomis. Norė
jo įsitikinti pats savo akimis.

Atėjo sekmadienį per pačią sumą, 
visiems esant bažnyčioje, tikėdamasis, 
matyti, likti nepastebėtas, apžiūrėti 
miestelį niekieno netrukdomas (šitaip 

darydavo ir čigonai). Tiktai arba truputį 
neapskaičiavo valandos (laikrodžio gal 
visai nė neturėjo), arba kaip nors ilgėliau 
sugaišo iš vaikystės atmintinose vietose — 
kai išėjome po pamokslo, dar tebuvo apžiū
rėjimą įpusėjęs. Stovėjo prie valsčiaus 
savivaldybės, žiūrėdamas į lange išstaty
tą raudoną plakatą, vaizduojantį tris 
barzdočius ir vieną ūsorių — Marksą, 
Engelsą, Leniną ir Staliną. Buvo iš karto 
pastebėtas, pažintas ir apsuptas, tačiau 
užkalbinamas nesidavė, niekam neatsaki
nėjo ir iš viso apsimetė mūsų nematąs. Aš, 
jo dar niekad neregėjęs, patyriau tik iŠ 
aplinkinių, kad tai garsusis atsiskyrėlis. 
Dėvėjo ne mūsiškai — mėlynus šiurkščios 
medžiagos marškinius ir tos pačios spal
vos kelnes su plačiomis petnešomis — 
amerikiečių „overauzus“. Avėjo sunkiais 
nedažytos odos batais su guminiu puspa
džiu. Buvo visai vienplaukis — šitaip, 
matyt, įpratęs apie namus, o dabar nesi
tikėjęs ko nors sutikti. Tiek apranga, tiek 
ir avalynė buvo švari, nuvalyta ar šviežiai 
išskalbta; man, tokių drabužių dar niekad 
nemačiusiam, atrodė net beveik elegantiš
kai. Darė įspūdžio ir savo išvaizda bei 
laikysena: aukšto ūgio, žilas, bet dar tiesus 
ir neraukšlėtas, rūpestingai nusiskutęs, 
ilgokais, bet tvarkingai pakirptais ir sušu
kuotais plaukais, ramių, bet greitų, dar 
jauno žmogaus judesių. Kai kryptelėjo 
mano pusėn, turėjau pasigėrėti jo burna, 
platoka, bet visai tiesia, labai taisyklin
gomis lūpomis ir simpatiškais šešėliais 
kampučiuose. Šitokia burna, primenanti 
pamokslininką, atrodė, jei būtų prašneku
si, būtų ištarusi gilios išminties žodžius.

Vienam iš piemenų šovė į galvą Mažuk
nai kažką iš užpakalio prikabinti prie 
drabužių. Turėjau nustebti, kaip greitai ir 
su kokiu griežtumu išdykėlis buvo aplin

kinių sudraustas: iš karto ant ju niūkte
rėjo net šeši ar septyni. Vaikiščias susi
gėdęs įsimaišė minion, bet Mažukna į 
incidentą neatkreipė nė mažiausio dėme
sio. Kai apsisuko eiti toliau, judėjo taip 
laisvai, lyg nebūtų apsuptas tankaus žiū
rovų rato, ir tas ratas beregint prasiskyrė, 
duodamas jam kelią. Pradėjome jaustis 
tarytum šio žmogaus užburti. Tada pirmą 
kartą gyvenime pamačiau, kaip elgiasi 
vieno asmens hipnotizuojama minia. 
Mažuknai būtų užtekę pirštu parodyti į 
savivaldybę, ir langas būtų išlėkęs su 
rėmais, o plakatas pavirtęs į skutelius. Jei 
gatvėje tuo metu būtų pasipainiojęs 
„liaudies“ milicininkas, tuzinas rankų 
būtų griebę jį partrenkti ir valkioti po 
dulkes. Visos vasaros įtampa jau vien 
teieškojo plyšiuko. Mažukna žengė skersai 
gatvėB pašto agentūros linkme — mes visi 
neatsilikdami paskui jį. Tik tada vienam, 
galiausiai, pavyko atsipeikėti: kažkoks 
pagyvenęs žmogus pačiame priekyje ūmai 
apsisuko vietoje, visiems pastodamas 
kelią.

— Vyrai, negražu šitaip sekiot, — 
garsiai ištarė tuo tonu, kuriuo per šokį 
arba pabaigtuves namų šeimininkas ban
do sustabdyti beužsimezgančias mušty
nes. — Tegu jis eina savo keliais, o mes 
eikim savo.

Laimei, tai paveikė: minia ėmė skirsty
tis. Mažuknai žingsniuojant pro paštą ir 
monopolį, jo jau niekas nelydėjo, tiktai 
pulkelis smalsuolių viduryje gatvės dar 
sekė iš tolo akimis. Kai paskui atsigręžiau 
pas šventoriaus vartus, gatvė buvo tuščia, 
o Mažuknos marškiniai mėlynavo aliejaus 
spaudyklos patvoriais, prieš išnykdami už 
kampo. Man Bykiu ir palengvėjo, ir kažko 
suspaudė širdį. Vos nepravirkau. Tiktai 
mitas didelės priespaudos metu gali žmogų 
šitaip paveikti.



Nr. 80(16) - psl. 4 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1983 m. balandžio mėn. 23 d.

Operinė 
naujiena 
Chicagoje
(Atkelta iš 3 psl.)
operų kompanijomis Ameri
koje.

— Be dirigento pareigų ant 
Jūsų pečių gula turbūt ir 
daugiau Šio užmanymo rūpes
čių? Kokie jie ir kaip juos 
sprendžiate? Kaip ir iš kur 
ateina talka? Kaip viskas galų 
gale susiderina?

— Aš pats diriguoju ir reži
suoju, Ada Sutkuvienė sukūrė 
labai įspūdingas dekoracijas 
— bus malonumas ir akiai, ir 
ausiai.

— Taigi, kada ir kur vyksta 
operiniai spektakliai, ir kur 
įsigyjami bilietai?

— Spektakliai vyks Jonės 
Auditorium, 606 S. Statė 
Street. „Antigonae“ — 8 v.v. 
penktadienį, balandžio 29 d., 3 
vai. p.p. sekmadienį, gegužės 8 
d. ir 8 v.v. šeštadienį, gegužės 
14 d. „La Fintą Giardiniera“ 
(Daržininkė iš meilės) — 3 vai. 
p.p. sekmadienį, gegužės 1 d., 
8 v.v. šeštadienį, gegužės 7 d. 
ir 3 vai. p.p. sekmadienį, gegu
žės 15 d. Tai yra labai graži 
auditorija — su gera akustika 
ir matomumu iš visų vietį ir 
labai patogia automobilių 
pastatymo vieta kitoje gatvės 
pusėje. Bilietai gaunami prie 
įėjimo, arba paskambinant 
786-0157.

— O kokie New Opera 
Company of Chicago arti
mesni ir tolimesni planai po 
šių pirmųjų spektaklių?

— Rudenį važiuojame į Pie
tų Ameriką su „Antigonae“ ir 
„La Fintą Giardiniera“. Esa
me pakviesti į tris kraštus: 
Kolumbiją, Venezuelą ir Peru. 
Gal kartu nuvešime ir dar 
vieną standartinę operą, 
tikriausiai „Carmen“. O iš 
tolimesnių planų yra mano 
operos „Amadar“ pastaty
mas, kuriai libretą yra sukū
ręs Kazys Bradūnas pagal 
Oskaro Milašiaus dramos 
„Miguel Manara“ temą.

— Esate angažuotas 1984- 
tiems metams sukurti šv. 
Kazimiero tema operą-misteri- 
ją šventojo 500 metų mirties 
sukakčiai. Įdomu, kiek pasi
stūmėta, šį projektą realizuo
jant?

— Šv. Kazimiero garbei skir
tos operos-misterijos kūryba 
jau labai pasistūmėjusi į 
priekį. Nesunku komponuoti, 
kai yra geras libretas (parašy

Mozarto operos „La Fintą Giardiniera“ chicaginėje premjeroje Gail 
Beckman dainuos Sandrina, Thomas Heizman — Contino.

Nuotrauka Kristinos Bulotaitės

Carl Orffo operos „Antigonae“ Amerikos premjeroje Laima Rastenytė 
atliks Antigonae vaidmenį.

tas poeto Kazio Bradūno) ir 
prasminga proga. Be to, 
įkvėpimo ir energijos suteikia 
ir pats faktas, kad tam projek
tui vadovauja toks plačiai 
reikalą suprantantis žmogus, 
kaip dr. J. Sungaila, kurio 
stipraus žemaitiško nugarkau
lio nepalenks vėjai nei iš rytų, 
nei iš kitų krypčių.

Guggenheim stipendija 
dr. Birutei Galdikaitei
Dr. Birutei M. F. Galdikaitei, 

vadovaujančiai orangutangų ty
rinėjimo ir apsaugos projektui 
Tanjung Puting draustinyje, Bor
neo saloje, Indonezijoje, paskirta 
Guggenheim stipendija ateinan
tiems metams. Dr. Galdikaitė yra 
“adjunct associąte” profesorė ant
ropologijos fakultete, University 
of New Mexico. Projektas, kurio 
vykdymui paskirta stipendija — 
pirmuonių tyrimo Tanjung Pu
ting draustinyje istorija. Apie dr. 
Galdikaitės ir jos šeimos gyveni
mą su Indonezijos orangutangais 
ir jos vykdomas šios pirmuonių 
rūšies studijas buvo plačiai ir 
įdomiai rašyta National Geogra- 
phic 1980 metų birželio mėnesio 
numeryje.

Nuotrauka Kristinos Bulotaitės.

NAUJI LEIDINIAI
• Eglutė (1983 kovas). Lietuviš
kas laikraštėlis vaikams išeivijo
je, leidžiamas kartą į mėnesį Ne
kaltai Pradėtosios Marijos seserų. 
Vyriausia redaktorė — sesuo Ona 
Mikailaitė, 57 Sylvan Avė., To
ronto, Ont., M6H 1G4, Canada. 
Administratorė — Danguolė Sa- 
dūnaitė, Immaculate Conception 
Convent, Putnam, CT 06260. Me
tinė prenumerata — 7 dol., vieno 
numerio kaina — 75 centai.

Velykinį Eglutės numerį puošia 
dail. V. Stančikaitės viršelis. O jį 
atvertęs, mažasis skaitytojas ras 
nuotaikingą Pušelės apsakymėlį 
„Visi giedojo“, subtiliai išryški
nantį Prisikėlimo šventės reikš
mę, eiliuotus kiškučių nuotykius, 
pasaką apie Baltijos jūrą, sužinos, 
kaip Pingvinas Cepelinas ge
nialiai išsprendė savo problemą 
— kokį vardą savo šuneliui 
išrinkti iš visų jo skaitytojų jam 
siūlytųjų, sužinos viską apie 
varlių gyvenimą, spręs nemenkus 
galvosūkius ir gale girdės „Dar 
vieną pasaką“ — Sauliaus Juškai- 

įčio iš Kristijono Donelaičio 
mokyklos Chicagoje — apie kiškį 
taip gudrų, kad jis įstengė apgau
ti ir lapę, ir vilką. Labai pravar- 
tūs ir žodynėliai, kurie pagal 
reikalą paaiškina retesnius lietu
viškus žodžius lietuviškai, o 
gamtamokslio terminus angliš
kai.

• Lietuvių dienos nr. 2 (1983 va
saris). Mėnesinis iliustruotas lie
tuvių ir anglų kalba žurnalas, lei
džiamas Antano F. Skiriaus. 
Redaguoja Rūta Skiriūtė, Margis 
Matulionis, Arūnas Barkus. Re
dakcijos ir administracijos adre
sas: Lithuanian Days, 4364 Sun- 
sėt Blvd., Los Angeles, CA 90029. 
Prenumerata metams — JAV 20 
dol., Kanadoje 25 dol.

Turinyje: Jono Daugėlos min
tys Vasario 16 šventės proga, pa
sikalbėjimas su Anglijoje gyve
nančiu rašytoju Kazimieru 
Barėnu ir ištrauka iš Ateities lei
dyklos neseniai išleisto jo naujo 
romano Beragio ožio metai, Vin
co Mykolaičio — Putino sukakčių 
prisiminimas, Lietuvos sutarties 
su Rusija 1920 metais tekstas. Po 
turiningos lietuviškos dalies ang
liškos dalies medžiaga atrodo per
nelyg atsitiktinė ir nevienoda. 
Vertai įdėta Europos parlamento 
rezoliucijos dėl Pabaltijo kraštų 
padėties tekstas, Jurgio Gliaudos 
apsakymo “Becaria” sklandus 
vertimas. Bet kodėl vienai už
kamšai prisireikė negudraus, mo
teris pašiepiančio juokelio, nevi
sai aišku — ar tas reiškia, kad ši 
dalis taikoma atitinkamo menta
liteto nelietuviams skaitytojams 
ar mūsų pačių jaunajai kartai? O 
jeigu ne, tai kokį jiems įspūdį apie 
patį žurnalą, o gal ir apie lietu
vius aplamai, tai padės susidary
ti?

Chicagos teatruose
Ingrida Blakytė 
vėl švyti scenoj

Gabi lietuvaitė aktorė Ingrida 
Blekytė sėkmingai vaidina dabar 
Chicagos univeroiteto Court teat
re, 5535 So. Ellis Avė., statomoje 
satyrinėje Joe Oriono dramoje 
“Loot”, kurioje pasityčiojama iš 
kai kurių britų iškrypusio elgesio. 
Kūrinio autorius, J. Orton, deja, 
buvo skurdžios moralės hedonis- 
tas, palinkęs į narkotikus, susi
metęs į per daug intymią drau
gystę su Kenneth Halivvell, kuris 
pavyduliavimo paveiktas dar dau
giau ėmė svaigintis narkotikais ir 
1967 m. Joe Orioną, teturintį 34 
m. Londone nužudė.

Nors Oriono gyvenimas buvo 
klaikus (pvz. jis vogė bibliotekų 
knygas ir išplėštais paveikslais 
puošė kambarį), ir tragiškas, bet 
jis turėjo talentą ir įnešė naujo gy
vumo į britų dramą, kad ir įves
damas į savo kūrinius anarchisti
nių bruožų, sukeldamas 
kontroversijų, bet ir stipria saty
ra mėsinėdamas britų iškrypi
mus. Šioje dramoje scenoje visą 
laiką atvirame karste guli miru
sios motinos kūnas. Tėvas jau 
kalba apie naujas vedybas, sūnus 
su draugu taikstosi pagrobti mo
tinos pinigus, susilaukdamas tal
kos iš gailestingos sesers (Bleky- 
tės), besidangstančios nuo 
policijos hipokritiška malda prie 
karsto. ... Nors dramos turinys 

j sprogdina hipokriziją, bet turi ir 
dekadentiškų elementų. Vis dėlto 
pastatymas intriguojantis ir ak
toriai, drauge su mūsų lietuvaite, 
stiprūs savo vaidmenyse.

Tai paskutinis Court teatro šio 
sezono pastatymas, tęsis iki ge
gužės 1 d.

J. Pr.

Broadway šypsena 
Chicagai

Ne be reikalo Chicagoje buvome 
nustebinti David Merrick muziki- 

i niu spektakliu ,',42nd Street“; 
mūsų miesto teatro mėgėjai buvo 
pralinksminti „ad delirium“ šokių, 
dainų bei humoro sūkuriu. Nors 
spektaklio premjera Operos 
rūmuose (dar prieš Naujus metus) 
prasidėjo kiek silpnai techniniu 
atžvilgiu, greit reikalai savaime 
išsisprendė ir netrukus jis pelny
tai tapo pagrindiniu spektakliu 
Chicagos teatriniame sezone. Net 
ir mūsų Operos rūmai įgijo naują 
veidą, palikdami Mozartą ir Pucci- 
ni rūbinėje... Theoni Aldredge 
rūbai bei Robin Wagner scenogra
fija „art deco“ dvasioje praturtino 
spektaklio išorę. Scenografisto 
Robin Wagner pavardė nesvetima 
nei JAV, nei Europoje, ar tai būtų 
Vienos, ar Hamburgo operos rū
muose, Amerikiečių baleto teatre, 
Washingtone Arena Stage, ar 
American Shakespeare Festival 
spektakliuose Connecticut, o T. 
Aldredge projektuoti rūbai mato
mi daugiau kaip 120 skirtingų 
Broadway spektaklių bei filme 
„The Great Gatsby“. Papapras- 
tos, tačiau melodingos yra Waren 
ir Dubin dainuškos, „padailintos“ 
P. Lang orkestracijomis. Velionio 
Gover Champion vaizdingi šokiai, 
jungiantys senųjų prieškarinių 
Busby Berkeley kinofilmų nostal
ginį žavumą su šiuolaikiniu

Dr. Kostas Ostrauskas, NEH jaunimo projekto* 
pakviestas i Chicagą, šiandien, balandžio 23 d. 2 
vai. p.p. Jaunimo centro kavinėje dalyvaus 
programoje, kurios metu bus skaitoma jo vaidini
mas „Lozorius“ ir vyks pokalbis su autoriumi.

Skaitymą atliks Daiva Markelytė ir Marija 
Smilgaitė, o diskusijoms vadovaus Vainis Aleksa. I 
šią popietę su dramaturgu dr. Kostu Ostrausku 
kviečiama visuomenė, o ji ypač taikoma lituanis
tinių mokyklų mokiniams ir studentams.

Court teatre.
Joe Van Slyke, Ingrida Blekytė ir William Brown scenoje iš Joe

Momentas iš „42nd Street“: Randy Phillipa, Nancy Sinclair, Ron
Holgate ir Elizabeth Allen. , .Nuotrauka Jennifer Girard.

Nuotrauka Jennifer Girard.
Orton vaidinimo „Loot“ Chicagos

Nancy Sullivan (Peggy) ir Jim 
Walton (Billy) scenoje iš „42nd 
Street“.

Nuotrauka Jennifer Girard
Broadway novatoriškumu, išliko 
sąžiningai nepakeisti. Ir vis dėlto 
nuostabu, kad 48 personažų sąsta
tas, nuo choristų iki pagrindinių 
aktorių, suvaidina taip, lyg šis 
muzikinis veikalas būtų buvęs ką 
tik parašytas.

Ši 50 metų senumo istorija apie 
nekaltą jauną choristę, netikėtai 
gavusią vaidmenį Broadway 
pastatyme todėl, kad labai tempe
ramentinga pagrindinė aktorė per 
repeticiją išsisuka koją, buvo libre- 
tistų Stewart ir Bramble perdirb
ta, įvedant madingesnį, greitesnį 
tempą pagal šių dienų skonį. Aiš
ku, visi klasiniai išsireiškimai 
palikti, kaip, pvz., režisieriaus 
„klasinis“ sakinys choristei: 
„You’re going there a youngster, 
būt you’ve got to come out a star“. 
Tuo pačiu metu viskas perreda
guota, atnaujinta, kad spektaklis 
būtų gyvas, judrus, kad visad 
skambėtų daina, būtų matomas 
šokis.

G. Champion choreografija žiū
rovui užima kvapą. Ar tai choris
tų žygiavimas per repeticiją, ar, 
naudojant paprastą foną ir švie
sos efektus, „Shadow Waltz“ 
numeris, publikai suteikia kažką 
sencacingo, verdančio. Visi šokiai 
savotiškai įdomiai supinti — štai, 

elegantiškos modeliuotojos atlie
ka „Dames“, keliaujantieji solis
tai geležinkelio stotyje gundan
čiai sudainuoja „Lullaby of 
Broadway", o simpatingos mergi
nos, apsirengusios kaip monetos 
— „dešimtukai“ — su savo 
blizgančiais „tap“ batukais 
triukšmingai sušoka „We’re in the 
Money“. Užtat ir lengva suprasti, 
kodėl Gover Champion yra tarsi 
sinonimas gerinusiems Broadway 
istorijoje spektakliams, kaip „Bye- 
bye, Birdie“, „Heilo, Dolly“, 
„Sugar“, „Mack and Mabel“ ir 
„Irene“. Champion padėjėjas Ran
dy Skinner nemažiau gabus. 
Baigęs Ohio Valstybinį universi
tetą, Skinner yra šokęs su tokio
mis įžymybėmis, kaip Ann Miller, 
Juliet Prowse, Ann Reinking ir 
Cyd Charisse.

Merrick sudarytame sąstate 
dalyvauja ir keli „seni vilkai“ — 
veteranai iš pirmykščio šio 
muzikinio veikalo pastatymo 
Broadway: atlikęs chormeisterio 
rolę Danny Carrol ir Karen Prun- 
czik. Elizabeth Allen, vaidinanti 
pasenusią aktorę, moka įdomiai, 
įžūliai vaidinti. Ron Holgate, vai
dinąs režisierių Julian Marsh, 
liepsningai visus komanduoja, 
tarsi koks nors šarvuotas herojus 

iš vagnerinio spektaklio. Šviežu
mo įneša Nancy Sinclair savo 
paprastumu bei nuoširdumu, ypač 
veiksmo viršūnėje, sudainuo
dama dainą apie 42-ąją gatvę.

Kai televizijos ekrane ir kino 
teatruose rodoma daug šlykščių, 
piktybinių, demoralizuojančių 
filmų, vertėtų pasinaudoti šia 
proga, kol dar spektaklis vyksta, ir 
nueiti pasigrožėti neeiliniu muziki
niu veikalu.

I. chudožnikas

NAUJI LEIDINIAI
• Technikos žodis nr. 1 (1983 sau
sis — kovas). Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų sąjungos 
Chicagos skyriaus Technikinės 
spaudos sekcijos kas trys mėne
siai leidžiamas žurnalas. Vyriau
sias redaktorius — V. Jautokas, 
5859 S. Whipple St., Chicago, IL 
60629, Administratorius — Anta
nas Brazdžiūnas, 7980 W. 127th 
St., Palos Park, IL 60464. Prenu
merata metams — 8 dol., studen
tams — 2 dol.

Numerio pagrindiniai straips
niai: V. Petraitis, “Naujas šilumi
nis variklis” ir “Skalūno panau
dojimas potencialiai energijai”; K. 
Eringis, “Branduolinio laikotar
pio okupuotos Lietuvos ekologi
nės problemos”; L. Rimavičiūtė, 
“Miestų centrų atnaujinimas: 
priežastys ir procedūra”; V. Vili
mas, “F. B. (suspenduoto kuro 
krosnys) — vienas iš atsakymų 
energijos trūkumo pašalinimui”;
E. Vilkas, “Metalų suvirinimo bū
dai ir robotai”. “Technikinės ap
žvalgos” skyriuje surinkta daug 
įvairios ir įdomios medžiagos. Ap
rašoma praėjusiais metais įvykę 
Australijos lietuvių inžinierių ir 
architektų suvažiavimas ir Lietu
vių Katalikų mokslo akademijos 
suvažiavimas bei 1981 metų 
Mokslo ir Kūrybos IV simpoziu
mo griežtųjų mokslų programa. 
“Iš mūsų veiklos” skyriuje gausu 
informacijų apie įvairių vietovių 
ALIAS skyrių veiklą bei supažin
dinama su trim naujais nariais, 
baigusiais studijas: elektros inži
nierium Vidu Neverausku iš Detroi
to, chemijos inžinierium Linu 
Staškevičium iš Montrealioir Vida 
Kristina Paukštelyte iš Wisconsi- 
no, įsigijusią laipsnį iš ant
ropologijos ir archeologijos.
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