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Dievo žodis žmonių 
žodžiais 

SES. ONA MIKAILAITĖ 

Istorinis įvykis 

Prieš pat 1998 m. Kalė
das Lietuvoje pasirodė naujas 
šventasis Raštas. Pirmą kartą 
lietuvių kalba viena knyga iš
leistas visas Šventasis Raštas 
— Senasis ir Naujasis Testa
mentas — verstas iš originalo 
kalbų — hebrajų, aramėjų ir 
graikų. 

Šis yra Lietuvos Katalikų 
Vyskupų Konferencijos pri
pažintas Šventojo Rašto verti
mas, kuri išleido „Katalikų 
Pasaulio" leidykla Vilniuje. 

Tai didelė ir svari 2,050 pus
lapių knyga, savo išvaizda 
primenanti Jeruzalės Bibliją. 
Senąjį Testamentą vertė Ame
rikoje gyvenantis prof. prel. 
Antanas Rubšys, taip pat 
parašęs pratarmę, įvadus į 
kiekvieną Senojo Testamento 
knygą, teksto paaiškinimus 
bei biblinių sąvokų žodyną. 
Naująjį Testamentą vertė ir 
įvadus bei paaiškinimus pa
rašė Lietuvos kunigas Česlo
vas Kavaliauskas, kuris, deja, 
1997 m. iškeliavo amžinybėn, 
šio leidinio nesulaukęs. 

Knygos tekstas malonus 
akims ir itin gražiai išdėstytas 
dr. Jono Bogutos iš Cicero, IL., 
iliustruotas Edmundo Sala-
džiaus graviūromis ir Ramūno 
Blažiaus parengtais žemėla
piais. Spausdino Adomo Jakš
to spaustuvė Kaišiadoryse 
10,000 egzempliorių tiražu. 

Lietuvoje šios knygos buvo 
laukiama, ir ji sutikta su dide
liu džiaugsmu, lyg Kalėdų 
žvaigždė tamsioje padangėje 
sušvitusi. 

Gruodžio 17 d. Vilniaus Šv. 
Juozapo kunigų seminarijoje 
įvyko naujo Šventraščio pri
statymas. Dalyvavo apašta
linis nuncijus arkiv. Erwinas 
J. Enderis, Vilniaus arkiv. me
tropolitas Audrys J. Bačkis, 
Kauno arkiv. metropolitas Si
gitas Tamkevičius bei kiti Lie
tuvos vyskupai, Švietimo ir 
mokslo ministerijos vadovai, 
mokslininkai ir kultūros vei
kėjai, Šventojo Rašto redakto
riai ir leidėjai. Iš Niujorko at
vyko prel. Antanas Rubšys. 

Įžangos žodyje arkiv. Aud
rys Bačkis pareiškė, jog šis 
naujas Šventojo Rašto leidi-

Ses. Ona Mikailaitė. 

mas yra „mūsų tautai nepa
prastai reikšmingas įvykis. 

„Šventasis Raštas lietuvių kal
ba". Apžvelgta Šventraščio 
vertimo į lietuvių kalbą istori
ja, aptarti bei įvertinti žy
mesnieji vertėjai, į kurių 
darbą atsiremia ir dabartinis 
leidinys. 

Lietuvos spauda gausiai ir 
plačiai aprašė naujos Biblijos 
pasirodymą, jos sutikimą ir 
jos vertėjus. Ypač susidomėta 
prel. Antanu Rubšiu, kuris 
Lietuvoje tampa vis plačiau 
žinomas. Per paskutinius pen-
keris metus dėstė visose Lie
tuvos kunigų seminarijose bei 
Vilniaus ir Kauno universite
tuose. Visi jo parašyti „Rak
tai" į Naująjį bei Senąjį Testa
mentą ir šventraštinių kelio
nių knygos, anksčiau išleistos 

Tai didelis dvasinis ir kul- JAV, jau perspausdintos lietu-
tūrinis laimėjimas, graži dova- voje ir skaitomos 

Senuoju Testamentu. Ši galu
tinė redakcija ir pateko i da
bartinę Šventojo Rašto knygą, 
apie kurios išleidimą žinojo, 
bet nesuskubo pamatyti, 1997 
m. vasario 24 d. iškeliavęs 
amžinybėn. 

Ilgai lauktas ST vertimas 

Nuotrauka i* Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios New York 

na Lietuvos tikintiesiems, ku
rie kartu su visu krikščio
nišku pasauliu rengiasi švęsti 
Jėzaus Kristaus — Dievo 
Žodžio tapusio kūnu — 2000 
metų jubiliejų". Jis ypač pa
sidžiaugė, kad Šventraštį ren
giant ir leidžiant, glaudžiai 
bendradarbiavo Lietuva su 
išeivija. 

Prof. prel. Antanas Rubšys 
savo kalboje apibūdino Šven
tąjį Raštą taip: „Tai pokalbio 
žmogaus su Dievu kelionė. 
Būtina išgirsti, kaip Dievas 
žmogų pašaukia per džiaugs
mą, per nuosprendį — ir tas 
pašaukimas lieka amžinai". Jį 
patį Dievo žodis patraukęs ir 
užbūręs nuo pat jaunystės, ir 
jis visą gyvenimą pašventė 
Šventojo Rašto studijoms bei 
dėstymui. Pasisakė esąs dė
kingas Lietuvos hierarchijai 
už paramą šiame darbe ir taip 
pat tiesiogiams talkininkams, 
padėjusiems išlyginti kalbą 
bei suredaguoti tekstą: JAV 
padėjo rašytojas Jurgis Jan
kus ir žurnalistė Salomėja 
Narkeliūnaitė, o Lietuvoje — 
Albina Pribušauskaitė ir Sigi
ta Papečkienė. Savo klausyto
jams linkėjo šią knygą imti ir 
skaityti, kad ji „būtų ne plyta 
iš dangaus, bet Dievo laiškas 
mums". 

Po kelių dienų, gruodžio 21 
d., Vilniaus universiteto teat
ro salėje surengtas seminaras: 

Žymesni Šventojo Raito 
vertėjai 

nigų seminarijoje Kaune, su
vokė naujo Šv. Rašto vertimo 
reikalingumą. Pats sėdo versti 

Tik atsivertus Šventraščio Naująjį Testamentą iš loty-
knygą, akį pasitinka graviūra, niškos Vulgatosaai buvęs ofl-
primenanti žymius praeities cialus Katalikų Bažnyčios ver-
vertėjus: Joną Bretkūną, vysk 
Juozapą A. Giedraitį ir arkiv 

timas). Skvirecko vertimas 
išleistas Kaune 1911 m. Už-

Jo asmeninio gyvenimo odi
sėja nelengva. Buvęs Sibiro 
lageriuose ir grįžęs į Lietuvą 
po Stalino mirties, atsidėjo 
teologijos ir biblistikos studi
joms. Išmoko anglų, vokiečių 
ir kitas užsienio kalbas, kad 
galėtų skaityti mokslines kny-

Juozapą A. Giedraitį ir arkiv. u"c*>w» l w u " c * * " — ~ - » _ , . . . . 
Juozapą Svirecką. Tai dabartį- s i m o ^ s versti- visą Šventąjį gas ir straipsnius. Tokiu būdu 

U«M« forv. JaAai naSvpntp pasiruošė vertimo darbui. nio leidinio pirmtakai 
Jonas Bretkūnas, XVI a. 

Mažosios Lietuvos rašytojas ir 
evangelikų reformatų dvasi
ninkas, pirmasis užsimojo visą 
Bibliją versti į lietuvių kalbą. 
Jis buvo susipažinęs su Šv. 
Rašto graikiškais ir lotyniš-

Raštą, tam darbui pašventė 
savo gyvenimą ir jį tęsė, tapęs 
vyskupu bei arkivyskupu. Ne
priklausomoje Lietuvoje iki 
1937 m. vienas po kito Kaune 
išėjo šeši tomai. Tai buvo 
milžiniškas darbas, atliktas 
kruopščiai, gilios Dievo Žo
džio meilės skatinamas. Savo 

Šv. kais tekstais, tačiau versda
mas sekė Liuterio vokiškuoju bendrame įvade į visą 
Biblijos vertimu. Dirbo dau- Raštą arkiv. Skvireckas ragi-
giau kaip dešimtį metų ir ga- n o skaitytojus pažinti Dievo 
lop baigė 1590 m. Bretkūnas žodį, nes tai „maloningiausiojo 
ilgai kovojo su tuometine baž- Tėvo laiškas į mus, šios ašarų 

Šv. Raito Senojo Testamento vertėjas prel. Antanas Rubšys 
uždega žvakę knygos sutiktuvėse Kultūros židinyje. Stebi 
Apreiškimo parapijos klebonas emeritus V. Palubinskas. 

Nuotr. S. Narkeliūnaites 

nytine ir pasauline valdžia dėl 
to vertimo išleidimo, bet iš
leisti jam nepavyko. Jo rank
raštis išliko iki mūsų lai
kų. Vėliau būrys protestantų 
pastorių, Kvanto vadovauja
mi, parengė naują vertimą 
pagal Liuterio Bibliją, pasi
naudojant ir Bretkūno rank
raščiu. Pirmasis Šventasis 
Raštas leituvių kalba buvo 
išspausdintas Karaliaučiuje 
1735 m. Nuolat taisoma ir to
bulinama, ši Biblija susilaukė 
net devyniolikos laidų. 

Žemaičių vyskupas Juozą- "inkų būreliui 
pas Amulfas Giedraitis iš- l e i s t i Kroniką, 
vertė visą Naująjį Testa
mentą, kuris 1816 m. buvo 
išleistas Vilniuje. Katalikams 
šis tapo pagrindinis Naujojo 
Testamento tekstas, naudoja
mas iki 20-ojo amžiaus pra
džios. 1906 m., kone šimtą 
metų nuo pirmojo vysk. J.A. 
Giedraičio jietuviškon kalbon 
išguldyto" vertimo, kurio iš
spausdintų egzempliorių be
veik nebuvo likę, jo perspaus
dinimu rūpinosi Amerikoje gy
venantys lietuviai, nes tuo 
metu Lietuvą slėgė spaudos 
draudimas. Prie vysk. Gied
raičio teksto kun. Antanas 
Staniukynas pridėjo paaiš
kinimus ir ši nauja laida 
buvo išspausdinta „Žvaigždes" 
spaustuvėje Shenandoah mieste, 
Pennsylvanijoje. 

Lietuvoje 20-ojo amžiaus pra
džioje kun. Juozapas Skvi 

pakalnės keleivius 
Pasitraukęs į Vakarus, ar

kiv. Skvireckas taisė, tobulino 
savo vertimas ir paaiškini
mus. Paskiri tomai išleisti Vo
kietijoje ir JAV. Visas jo pa
rengtas Šv. Raštas išleistas 
Romoje 1955 m. 1990-91 m. 
Senąjį Testamentą su pataisy
ta lietuvių kalba trimis tomais 
išleido „Pasaulinės literatūros 
biblioteka" Vilniuje. 

Lietuvos Katalikų Bažnyčiai 
sunkiais sovietinės priespau
dos metais, mažam pogrindi-

tik pradėjus 
tais pačiais, 

1972 metais, pasirodė ir kun. 
Česlovo Kavaliausko iš seno
vinės graikų kalbos verstas 
Naujasis Testamentas. Teks
tas papildytas jo paties "pa
rašytais įvadais į kiekvieną 
knygą bei teksto aiškinimais 
išnašose pagal šiuolaikinius 
biblinius mokslus. Prie Kalbos 
lyginimo ir redagavimo pri
sidėjo kun. Vaclovas Aliulis, 
MIC. Sklandi šiuolaikine lie
tuvių kalba ypač maloniai 
pasitiko Lietuvos ir išeivijos 
lietuvių akis bei ausis. Kelioli
ka metų šis tekstas buvo nau
dojamas atnaujintoje liturgi
joje. Jo dėka naujai galėjome 
išgirsti Dievo žodį, skirtą ir 
mums, lietuviams, drąsiau pa
tys pasiimti į rankas jį skaity
ti ir mąstyti. 

Teko asmeniškai susipažinti 
su kun. Česlovu Kavaliausku 

Pats pasakojo ir rodė, kaip ir 
kur dirbęs prie Naujojo Testa
mento vertimo: gyveno Kaišia
doryse mažame mediniame 
namelyje, apsikrovęs knygo
mis. Namelis be jokių pato
gumų, pačiam teko atsinešti 
vandenį iš lauko šulinio. Pasi
sakė, jog sunkaus darbo metai 
toje trobelėje buvę patys lai
mingiausi jo gyvenime. Kuni
gišku darbu, pamokslais, vė
liau dėstymu palaikęs gyvą 
ryšį su žmonėmis. Savo gyve
nimo būdu tikrai ėjo Kristaus 
pėdomis, todėl ir jo sulietuvin
tas Dievo žodis nuo pat pra
džios kažkaip labai natūraliai 
pasiekė mūsų širdis. 1991 m. 
jis išleido antrą, pataisytą 
Naujojo Testamento lietuvišką 
laidą. Šiuo atveju pasiprašė ir 
kun. Rubšio pagalbos tiksliau 
išversti vietas, susijusias su 

Prieš 25-erius metus naujo 
Šv. Rašto vertimo reikalą pir
masis pradėjo kelti šviesios at
minties vyskupas Pranas Bra
zys. Tik pasibaigus Vatikano 
II susirinkimui, 1965 m. jis 
jau buvo suorganizavęs darbo 
grupę Vokietijoje, į kurią buvo 
įjungtas ir kun. Antanas Rub
šys, dėstantis Šv. Raštą kata
likiškoje Manhatten kolegi
joje. Tuos planus nutraukė 
staigi vysk. Brazio mirtis 1967 
m. Vėliau šią mintį vėl iškėlė 
vysk. Antanas Deksnys. Galop 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
labai ragino k'un. Rubšį imtis 
Senojo Testamento vertimo į 
lietuvių kalbą iš originalo, nes 
tam jau tikrai pribrendęs lai
kas. 

Prof. Antanas Rubšys taip 
pasakoja apie šio milžiniško 
darbo pradžią: „Jau buvau 
parašęs 'Raktus' į Naująjį ir 
Senąjį Testamentą (viso 5 to
mai išleisti „Krikščionis gyve
nime" leidyklos 1978-1984 
m.), kai iš Lietuvos gavau 
pluoštą popierių naujo Biblijos 
vertimo. Manęs prašė jį sure
daguoti. Paaiškėjo, kad tai 
vokiškos Biblijos interpretaci
jos lietuviškas vertimas. Tokį 
antrinį vertimą redaguoti bu
vo neįmanoma..." Tuomet, pa
siėmęs vieną trumpiausių Se
nojo Testamento knygų, Rūtos 
knygą, ją išvertė tiesiog iš 
originalo. Tai buvo pirmasis 
bandymas. 

Pradžioje prie vertimo darbo 
padėti pasikvietė neseniai 
mokslus baigusį, jauną kunigą 
Domininką Valenti. Jau buvo 
pasiskirstę ir knygomis, kuris 
kurią vers, kai Valenti išvyko 
į Lietuvą ir ten paskendo 
įvairiuose darbuose. 

„Teko man versti vienam, — 
pasakoja prel. Rubšys. — Tu
riu prisipažinti, jog darbo 
ėmiausi nenoromis, nes nieka
da nebuvau vertėjas. Dirbda
mas pamačiau, jog labai man 
praverčia dėstytojo patirtis. 

archeologinės ekspedicijos, se
novės ir dabartinių kalbų 
mokėjimas. Tada supratau, 
jog Apvaizda mane visą gyve
nimą ruošė savais tikslais". 

Pradėjęs vertimo darbą 1990 
m., baigė 1995 m., stebėtinai 
trumpu laiku. Šis pirmasis 
vertimas išleistas keturiais to
mais, kuriuos spausdinimui 
parengė dr. Jonas ir Teresė 
Bogutos „Kovas Desktop 
Publishing" įmonėje Cicero. 
Knygos, išspausdintos JAV 
mažu tiražu, atkreipė Lietu
vos hierarchijos dėmesį. Ši pir
moji laida buvo taisoma ir to
bulinama, į darbą įjungiant 
įvairius talkininkus Lietuvoje, 
kol dabartinė knyga parengta 
spaudai. 

Vertimas atspindi vertėją 

reckas, baigęs aukštuosius Kaišiadoryse, kur jis 1993 m 
teologijos mokslus ir pradėjęs dėstė Šv. Raštą katechetų kur-
dėstyti Šv. Raštą žemaičių ku- suose. 

Prof. Antanas Rubšys savo 
patirtimi itin gerai pasiruošęs 
Senojo Testamento vertimo 
darbui. Daugiau kaip tris
dešimt metų dėstęs Šv. Raštą [ 
aukštosiose mokyklose, jis 
taip pat apkeliavo biblinius 
kraštus — Iraną, Iraką, Egip
tą, Graikiją, Turkiją, o Izrae
lio žemę skersai ir išilgai 
išvaikščiojęs, ten nuvykdamas 
per 20 sykių. Senovės tautų is
toriją ir jų kultūras gerai 
pažindamas, jas įdomiai ap
rašęs knygose Šventojo Rašto 
kraštuose. Poetas Stasys San
tvaras, tas knygas aptarda
mas, kai jos pasirodė JAV, 
taikliai pastebėjo, kad Rubšys 
tose biblinėse šalyse „nardo 
kaip sakalas". 

„Šventajame Rašte minimas 
vietas nelengva pasiekti, nes 
jos slypi žemėje — piliakal
niuose, — su jam charakterin
gu užsidegimu kalba prel. 
Rubšys. — Norint tas vietas 
surasti, reikia raustis ir sijoti 
dulkes... Mūsų laikais bibline 
archeologija iš esmes pakeitė 
požiūn į šventąjį Raštą. Ji at
kasė senovę: senųjų kultūrų 
bei civilizacijų likučius ir pa
rodė, kad Šventraštyje ap
rašomi asmenys, vietovės ir 
įvykiai buvę tikri, istoriški, ne 
kažkoks pramanas..." 

Jo senovinių kalbų paži
nimas yra gilus, nepaviršu
tiniškas. Dar klierikas bū
damas jas studijavo, o ke
lionėse ir dėstydamas dar la
biau įsigilino. Prel. Rubšys 
Senąjį Testamentą skaito heb
rajų kalba ir graikiškąją Sep-
tuagintą gerai žino. Keliauda
mas po Izraelį, sugebėjo skai
tyti žydiškus laikraščius bei 
knygas ir galėjo su žmonėmis 
susikalbėti nūdiene hebrajų 
kalba. „Apskritai, — sako jis, 
— hebrajų kalba labai stipri, 
aštri, tiesi, kaip dviašmenis 
kardas... Ji nėra tokia su
dėtinga kaip graikų; iš jos 
versti lengviau". Tačiau lietu
viškai išversti hebrajų kalbos 
žodžių niuansus buvo sudė
tinga ..Nė nežinau. — sako 
vertėjas, — kiek sykių versda
mas esu sugriovęs Šventovę. 
Išverti, griauni, vėl iš naujo 
verti. Dievo žodis labai taiklus 
ir dalykiškas". 

Hebrajų kalba, būdama se
mitų kalba, gerokai skiriasi 
nuo mūsų indoeuropietiškų 
kalbų ir savo alfabetu, ir gar
sais. Dar nėra nusistovėjusio 
hebrajų raidžių lietuviškai 
perrašymo būdo. Ir Šventraš
čio žodžiai bei sąvokos neleng
vai sutelpa į lietuviškus 
žodžius. 

(Nukelta į 2 psl.) 
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REIKĖJO IŠSPRĘSTI DAUG 
PROBLEMŲ 

Visi sutinkame, kad Šven-

Kun. Česlovas Kavaliauskas (kairėje) su iio straipsnio autorium 
dr. Kaziu Gurausku 199S m. Kaišiadoryse. 

mosų užplikytos stiprios ka
vos, duonos, lašinių, sūrio, 
medaus — tai ir buvo jo kas
dieninis maistas. 

Kambary baldai menki: iš 
paprastų nedažytų lentų su- tojo Rašto knyga — neseniai 
kalta lentyna knygoms, rašo- išleistas Senasis ir Naujasis 
mas stalas, ant sienų suka- Testamentas vienuose virše-
binėti kuklūs rūbai, pasie- liuose — yra nepaprastai 
niais ant grindų šūsnys moks- svarus įnašas į lietuviškos 
lo knygų, storiausių įvairių raštijos lobyną. Galima saky-
kalbų žodynų, žurnalų, poezi- ti, kad tai labai graži ir pras-
jos tomų. Dažnai miegodavo minga užsklanda, besibai-
ant grindų, pasitiesęs čiužinį, giant šiam tūkstantmečiui: 
užsiklojęs miline, šalia radijo vertingesnės knygos lietuvių 
imtuvas VEF, naktimis mėg- kalba tikrai nebus išleista. 
davo klausytis žinių įvairio- Tačiau šis Šventojo Raito 
mis kalbomis (greta mokėtų 8 leidimas pasižymi ne tik ge-
kalbų, skaitė net 15 kalbų), rais vertimais, bet ir labai pa-
muzikos. Buvo romantiškos traukliu knygos apipavidali 

Dievo žodis žmonių žodžiais 

B O G U T A 
D E S I G N 

Atkelta iš 1 psl. 
Šio didelio darbo patirtis, 

sako vertėjas, jam atnešė la
bai daug. „Anksčiau prasmę 
mačiau žodžiuose, dabar ją 
girdžiu. Atsimenu, kaip ieš
kodamas tikslesnio sąvokos 
atitikmens, ją net sapnuoda
vau. Būdavo, atsikeliu naktį, 
einu prie kompiuterio įrašyti, 
kad kitą dieną neužmirščiau. 
Daugelį Šventraščio vietų 
ėmiau suprasti kitaip. Ypač 

Raštas, kurio tekstas verstas ten> k u r kalbama apie tai, kas 
iš hebrajų, aramėjų, graikų Y™ Dievas ir kas yra žmogus 
kalbų. Ruošiant šio teksto bei koks jų santykis", 

sielos! Be galo mėgo' mišką, nin^^uli'YtiikT'įtoguta išdėstymą, nusprendžiau pa- Ypač sudėtinga versti to-

viams. Dar ir dabar, sako jis, 
nemažai krikščionių nesugeba 
suprasti Senojo Testamento ir 
jį priimti kaip tikrą Dievo 
žodį. Kai kas į jį žiūri, kaip į 
žydų tautosaką. Tačiau jame 
glūdi dideli dvasiniai turtai; 
galima atrasti daug šviesos ir 
stiprybės šiandienos gyveni
mui. Skaitydami apie senovės 
Dievo tautos kelionę per dy
kumą išsilaisvinus iš Egipto 
faraono vergijos, argi neprisi
minsime ir savosios lietuvių 
tautos? Prel. Rubšys aiškina: 
„Istorijoje nuolat pasikartoja 
Egipto vergovė. Labai įdomu, 

KUN. Č. KAVALIAUSKAS — 
NAUJOJO TESTAMENTO 

VERTĖJAS 

ežerą, kartais melsdavosi, nu- Design" įstaiga (4910 W. 24th sinnkti V1eną iš pasaulinių »us prasmes Kupinusjtoazius, k a d n e t i k ž y d u ^ į r d a u g e 
siskynęs lauko ar miško žie- Str., Cicero, IL 60804), vado- biblijos^ dizaino modelių ir jį ĮjJį ' į .Jf^U™? į ^ ^ a *£ lio kitų tautų, taip ir Lietuvos, 
dą. vaujama dr. Jono Bogutos 

išleistos Oxford University 

Gyveno be galo kukliai, ką Daugelis net nežino, kad visi 
turėdamas, išdalindavo varg- paruošiamieji darbai buvo at-
šams. Kun. Šalčiūnas prisi- likti JAV-se, o tik pats spaus-
mena: „Per Kalėdas, po šv. dinimas atliktas Lietuvoje. 
Mišių kun. Česlovas zakrasti- Nėra abejonės, kad raidyno Press leidyklos. Ji ir tapo lie-
joje nusirenginėjo liturginius parinkimas, teksto išdėstymas tuviškojo Šventojo Rašto iš-
rūbus, prasiskyrė apsiaustas ir kiti darbai pareikalavo vaizdos pagrindu. 

Tik atvykus iš Lietuvos, universitete. Su Česlovu susi- (iš amerikietiškos karinės pa- daug pastangų, sudarė daug Antras didysis sprendimas 
teko dalyvauti įsimintinose tikdavome kartą savaitėje, kai lapinės medžiagos), o po juo galvosūkių, kuriuos J. Boguta — raidynai. Naudojamuose 
„Švento Rašto" — Senojo ir seminaristus išleisdavo porai tik marškiniai. 'Matai kle- turėjo išspręsti- Tad papra- raidynuose turėjo būti ne vien 

įgyvendinti. reiškiąs visiškai nelauktą ir i s t o r i j o j e > n u o l a t s u s i p i n a ^ 
Išstudijavęs dešimt skirtin- netikėtą Dievo meilę žmogui. d v i ^ _ t r e m t i e s i r 3U_ 

gų biblijos modelių, apsistojau Šventajame Rašte galima ras-
prie Ozford Annotated Bible, ti daugiau .kaip 50 to žodžio 

reikšmių. Tad kaip tokį žodį 

KAZYS GURAUSKAS 
išsakyti vienu lietuvišku žo
džiu? Vertėjas pasirinko 
žodžius „gerumas" ir „ištikima 
meilė". Arba vėl, psalmėse 
dažnai kartojama „Dievas yra 
geras". Mums, lietuviams, lyg 

grįžimo namo..." Dievas ėjo į 
tokią žmoniją, kokia ji anuo
met buvo. Dievas ėjo gelbėti į 
bėdą patekusį žmogų, kuris 
buvo atviras jo atėjimą priimti 
ir jo žodį išgirsti. Argi taip 
nėra ir šiandien? Ir dar pride
da vertėjas: „Jei manome, kad 
anų laikų žmonės nedorėliai, o pora* *-» "«~ =~-«».. *.»„v~. ~^ lureju iB8|»pu. iou VaVia- i«iujfuuuwiu.cjuuuW IK ..Cu eeriau skamba kad Dievas — — — — 

Naujojo Testamento sutiktu- valandų į miestą. Su užsi- bone, kai vakar grįžau iš ta- šėme patį „Boguta Design" sa- lietuviškos raidės, bet taip pat 8 ' mes geri ir padorūs, tada, 
vėse. degimu jis pasakodavo apie ves P© Kūčių vakarienes, pas vininką trumpai pasisakyti, išsamiai paruošta tipografija, „gailestingas", tačiau, pagal žinoma, Šv. Raštas nieko 

Ta proga norisi prisiminti naujai įgytas žinias, jo ypač mane atėjp du suvargę senu- kaip šis darbas jam sekėsi, ko- t.y. gražus ir darnus ryšys hebrajų kalbos „nesėd", tai mums nepadeda. Bet jeigu ga-
Naujojo Testamento vertėją, gerbiamus dėstytojus: prof. kai, jam atidaviau švarką, o kios buvo pagrindinės proble- tarp raidžių. Lietuvių kalbai nebūtų tikslu, nes jis nurodo lime prisipažinti esą silpni ir 
gal čia mažiau žinomą, kun. Gruodį, Jakubauską, Kraitį ir senutei sutaną, tegul pasisiūs mos, ruošiant tokią milžinišką tas ypač svarbu, nes dažnai žmogų apstulbinantį Dievo pagalbos reikalingi, tada Se-
Česlovą Kavaliauską. Su juo kitus įspūdžius iš seminarijos ką nors. Tai buvo gražiausios knygą. susidaro nepatraukli ir net gerumą, kuris jį ištikimai pa- nąjame Testamente atrasime 
mane siejo nuoširdi, gili drau- gyvenimo. Kūčios mano gyvenime. Aš Jonas Boguta pasakoja: kebli raidžių kombinacija, sitinka visokiose gyvenimo ap- ne senienas, o nuostabias vil-

—Prieš praėjusias Kalėdas pvz.: jeigu raidė j yra po linkybėse. 
buvo išspausdintas Šventasis raidės ą arba ų, tuomet nosinė Prisimindamas įvairius kal-

susilieja su raide j ir sunku bininkus ir lietuviško žodžio 
pasakyti, ar a yra su nosine, žinovus, su kuriais teko arti

mai dirbti, lyginant vertimo 

gystė nuo .Aušros" gimnazi- 1946 m. įšventintas kunigu, pasijutau panašus į vargin-
jos suolo iki jo mirties. pradėjo pastoracinį darbą SW Beatliejaus šeimą'". 

Gimnazijoje Česlovas sky- Pašvitiny, vėliau dar keliose Labai mylėjo savo motiną ir 
rėsi iš kitų ypatingu naujų parapijose, visur su užsidegi

mu skleisdamas tikėjimo tie
sas, įtaigiais pamokslais guos
damas žmones. 

ties knygas" 

Vienas iš mūsų 

žinių troškimu, domėjimusi 
dėstomais dalykais. Vyresnė
se klasėse jau gilinosi į filoso
fijos, fizikos, astronomijos ir 

Mums, gyvenantiems išei-
seserį (tėvas seniai buvo mi- i^,^c;_ »._,„ _f;iJ.m„, «,—* 

*„• • i - ^ - i A losonjos tema, gvildeno spe-
ręs). Kai, syką atsikraustęs \ ^ S t i o s ir bendrosios relia- a r ne-
Vievį, atsivežė tik kelis port- • y v u m o ^^ kvantinės me- Darnus ryšys buvo sudary- kalbą, prel. Rubšys šypso- vijoje, didelis džiaugsmas ir 
felius knygų, 2 pagalves ir f ^ T Į * ir informatikos hy- t a s 2 ^ ° ° raidžių poroms, damasis sako: „Esu žemaitis, pasididžiavimas, kad prel. An-

1950 m. suimtas ir be jokio antklodes, paklaustas klebo- pe^avių į^o^ ^ pasaulio Išsprendus raidžių santykį, todėl daug kas pastebi, kad tanas Rubšys yra vienas iš 
kitus mokslus, stebindamas teismo nuteistas 10 m., perėjo no> k u r J° turtas, parodęs į ^ 1 ^ , 5 0 bei evoliucijos reikėi0 pasirūpinti žodžių ry- vertime jaučiama labai sodri mūsų. Jo gyvenimas atspindi 
mokytojus savo žiniomis ir daugybę kalėjimų, pagaliau šalia stovėjusią senutę atsakė: klausima Tuo jis gyveno, šiu. Biblijos tekstas turi atro- žemaičių kalba. Pasiūlo tai- ir mūsų išeivišką patirtį, 
smalsumu. Gražiai piešė, tu- atsidūrė Sibiro šiaurėje apie "S tai didžiausias turtas — 3 3 ^ ^ egzistencijos proble^ d v t i Patraukliai, būti lengvai symų..." Ir tada kartais būna Jaunas Telšių j seminarijos 
rėjo gerą klausą, gerą balsą, 9,000 mylių nuo Lietuvos, — Mama". apmastymuose diskusi- skaitomas, nes knyga taikoma aštresnių nuomonės skirtumų, klierikas Antanas 1944 m. dainuodavo solo gimnazijos Norilsko, Kolymos, Magadano 1 9 6 7 m- P° Vatikano II su 
renginiuose. Skambino piani- lageriuose. jose pra! 
nu, grojo skudučiais, lumzde- „Norilske buvo siaubingų tas, ėmėsi milžiniško darbo 
liu. Labai mėgo poeziją, pats įtampų. Lietuviai buvo labai šv. Rašto Naujojo Testamento 

važiavimo, vyskupų paragin- Q a k t y s m o a i j medicinos m m 0 ^onėms 

kūrė eilėraščius, spausdino 
juos Mokslo dienose, Skautų 
aide ir kitoje periodikoje. Gim
naziją baigė 1941 m., karo iš
vakarėse, tragiškomis Lietu
vai dienomis, prasidėjus ma
siniams trėmimams, kai nete
kome brangių mokytojų ar 
draugų. 

draugiški, vieningi, čia supra
tau, kas tai tėvynės meilė. 
Man teko labai sunki dalia: 
juodas darbas žiauriausiomis 
klimatinėmis sąlygomis — 60' 
F šalčio, badas, absoliučiai 
buvau išsekęs. Dievo malonė 
išgelbėjo mane. Lageriuose 

vertimo iš senosios graikų 
kalbos. Reikėjo išstudijuoti 
daugybę pirminių šaltinių, gi-

ivo jo'dienos ir įvairaus amžiaus ir išsilavi- Pavyzdžiui, toliau pasakoja pasitraukė į Vakarus. At-
• ..-.__._._.. vertėjas, Jkalbminkams nepa- sidūręs Vokietijoje, Eikštate 

tęsė teologijos, Šv. Rašto ir 
senovinių biblinių kalbų studi-

mokslo paslaptis, ypač sme
genų veiklą. 

Per Lietuvos radijo progra
mas „Dievo žodis — kasdieni
niai skaitymai'*, „Kultūra ir lintis į užsienio autorių šalti- ,. .. . iL^_J «. v»„ Ai*~<, 

» *.xi &_ *» XA religna , kunose jis kas dieną 
mus autentiškus Šv. Rašto J J J į į t i n a i , su vidi-
tekstus. Aplankius JI, rasda- ^ | i l u i n a ^ ^ g v . R ^ 
vai apsivertusi žodynais, že- a t s a k i n ė j 0 į gūsius skaityto-
melapiais, galybe rvainų au- • laiškus,kun. Česlovą paži-
tonų knygų. Iš tolo girdėjai n o a ^ š i m t a i ^tan-

sutikau daug mokytų, kultu- ^ ^ 
Tais metais Česlovas ypač ringų mokslo vyrų, esu studi- stuksenant rašomąja masinė- '£ Lietuvos fcmonių. Visus 

susidomėjo religine literatu- javęs biochemiją, matematiką, le, žinojai — Česlovas dirba, j ^ ; , , drągįos išvados, mok-
ra. Prisimenu, skaitė Kristaus fiziką, žydų kalbą. Teko būti Versdamas gludino lietuvišką 8 i u pagrįsti apibendrinimai. 
sekimą, Teresėlės Neuman 
gyvenimą apie Kristaus pri
sikėlimą, Turino drobulę ir 
kitus religinius raštus. Matyt, 
visa tai tėvynės tragedijos 
akivaizdoje paskatino jo ap
sisprendimą tą patį rudenį 
l.stoti į Kauno kunigų semina
riją. 

Seminarijoje su jam būdin
gu uolumu pasinėrė į mok
slus. Jo žodžiais: „Seminari
joje buvo geros ir mokslo gy
venimo sąlygos (tai stebėtina, 
vykstančio karo metu), nepa
prastai geri profesoriai. Nie
kada nebūčiau išdrįsęs mė
ginti versti Šv. Rašto Naująjį 
Testamentą, jei kunigų semi
narijoje nebūtų nuostabaus 

Deja, šio dvasios milžino 
darbus ir planus pamažėle 
stelbė sunki liga. Paskuti
niuosius kelis metus, vysk. J. 
Matulaičio pakviestas ir glo-

apsupty, dalyvauti lietuvių tekstą, ieškojo tinkamiausio 
kalinių sukilime Norilske". išsireiškimo, tiksliausio 

Parašė Norilsko sukilėlių skambesio ar sakinio, 
himną: Tas darbas, derinimas su 

„Šiaurės vėtroje vyrai redaktoriais tęsėsi 5 metus. 
pakirdo, 

Bunda Vytis galingas, 
rūstus. 

Mūsų kruviną priesaiką 
girdi 

Šiaurės uolos ir šiaurės pakartotiniai leidimai Lietu- sietuose ir kituose miestuose, 
dangus voje, taip pat JAV ir Austri- v e d f e „ . y ^ ^ . j.997 m . va_ 

(I-mas posmas) joje — kun. Česlovo Kavaliaus- s a r i o 20 d. nustojo plakusi šio 
Žiauriai numalšinus sukili- ko talento ir darbo dėka. 

mą, buvo atrinktas į mirti- Kun. Česlovas labai džiau-
ninkų tūkstantinę sušaudyti, gėsi savo atliktu darbu, susi-
tačiau Dievo malonė išgelbėjo, laukė gerų įvertinimų, padė-

Iš tremties į Lietuvą grįžo kų iš popiežiaus Jono Pau-
1956 m. be teisės gyventi di- liaus II ir Vatikano... v i 0 

pats prisipažįsta: „Pykau ant 
Dievo, kam mane išvijo iš Lie
tuvos..." Bet štai, po 50-ties 
metų kūrybiško darbo svetur, 
1998 m. Lietuvoje šventė auk
sinę kunigystės sukaktį ir 

Šv. Raštas — tai ne kasdie- tiko išsireiškimas, kad Mozė 
ninė knyga. Jos ruošai naudo- mato Dievą veidas į veidą.. 
jau ypatingai greitus kompiu- Reikia keisti, — lietuviškai jas. Baigęs Romoje, 1948 m, 
terius, kurių pagalba buvo būtų akis į akį... Tada jau gy- buvo įšvęstas kunigu. Tuomet 
galima išsamiai analizuoti niau savo vertimą kaip meška oar nežinojo, kad jam atsivers 
tekstą, rasti rašybos ar iš- gina savo meškiukus... Sakau: plataus pasaulio takai. Jis 
dėstymo klaidas. Pavyzdžiui, juk veidas čia labai svarbus, mėgsta sakyti, jog „žmogus 
citatų kabutės turi poruotis, Norime išvysti ne Dievo akį, yra judanti kryžkelė". Atvykęs 
taškai ir kableliai negali „pa- bet Dievo veidą... Dievo veido į Ameriką, pradėjo dėstyti, 
klysti" ir tt. ieškojimu persmelktas visas paskui keliauti ir rašyti. 

Lietuviškas Šv. Raštas iš Šventasis Raštas". Ir taip pa- Kaip ir mums visiems, ne
tikrųjų yra abstraktus objek- vyko šiuo atveju kalbininkus lengva buvo palikti tėvynę. Jis 
tas informacijos erdvėje. Jo įtikinti, kad vertėjas čia nusi-
viena forma yra Lietuvoje jau leisti negali, 
išspausdinta knyga, kita — Kitu atveju, kai kun. Čes-
bus CD-Rom, o trečia — lovas Kavaliauskas prašė prel. 
„internete", randama šiuo ad- Rubšį patikslinti kai kurias 
resu: www.boguta.com Naujojo Testamento vietas, ^ 

a~».«Wo .. ««- Stengiausi kuo tobuliau dar- susijusias su Senuoju Testą- amžiaus 75-metį. Sulaukė ir 
1972 m. Lietuvoje laukiamas, {^^ V ' U J£ i^e°no Kaišia^ b* atlikti. Paskutinė knygos mentu, taip pat iškilo įdomus didžiojo savo darbo — Senojo 
dvasinės priespaudos metais ^į—g 'fa turėjo geresnes korektūra buvo daroma de- pokalbis. Luko Evangelijoje Testamento išleidimo bei pri-
taip reikalingas Naujojo Tes- gyvenimo sąlygas. Vedė kate- š i m t k a r t u- Salomėja Narke- išverstas reikšmingas sakinys pažinimo Lietuvoje. Visa len-
tamento vertimas išvydo die- ^ e t u j^ug akaitė paskai- būnaitė, prel. Antanas Rub- štai kaip: „Jėzus ryžtingai tyna jo parašytų knygų apie 
nos šviesą. Vėliau pasirodė 4 tBS yUniaus ir Kauno univer- šys ir aš pats tikrai akis nukreipė žingsnius į Jeruza- § v Raštą žinoma nj vien 

pražiūrėjome, kelis kartus ko- lę"- Prel- Rubšys sako: čia išeivijoje, bet ir Lietuvoje, 
rektūras skaitydami. Bet, kai „svarbiau ne žingsniai, o vei- 1995 m . buvo apdovanotas 
pavarčiau jau Lietuvoje iš- das. Jėzus visu veidu pasisuko Lietuvos valstybine premija 
spausdintą knygą, pamačiau, eiti į Jeruzalę. Tai labai įdomu u ž §v. Rašto vertimą. Turėjo 
kad 1,785 puslapyje įdėtas ne ir ta prasme, kad pagal Šv. progos dėstyti visose Lietuvos 

nea.šinlis.ojoneVamrąsrėli tas titulinis lapas. Tas buvo Raštą miestas yra bloga vieta, seminarijose, taip pat Vil-
priglaudė Dangus. padaryta jau Lietuvoje, tad ? u k nuėstą pastatė Kaino pa- n i a u s ir Vytauto Didžiojo uni-

Iškilminrai palaidotas Vie- mes negalėjome patikrinti ar bkuonys... O štai Jėzus Eyan- versitete. Išrinktas Lietuvos 
vio batnyčios šventoriuje, pataisyti. gelijoje visu veidu atsisuka 1 Biblijos draugijos pirmininku, 

džiuosiuose miestuose. „Grį- Labai laukė prel. A. Rubšio p ^ kapo Į^ibeję vysk. J. Ma- Buvo ir skaudu, ir pikta: Jeruzalę ir ema 1 mirti... Jstorija mus labai laužė, — 
jėzuito"prof." K.̂ Fulsto^"kuris žęs po lagerio, pradėjau studi- Senojo Testamento vertimo, tuiajtis, kun. Šalčiūnas. sū- nesvarbu, kiek stengiesi, to- Taip kuopščiai ir jautriai sako prel. Rubšys, apžvelg-
buvo įsimylėjęs graikų kalbą, juoti Šv. Raštą, ypač Naująjį susirašinėjo su juo, konsulta- nįnas akad. A. Buračas, la- bulybė vis tiek neįmanoma, versdamas Senąjį Testamen- damas savo ir savo kartos gy-
kultūrą ir Gerojo Ganytojo Jė- Testamentą. Analizavau mo- vosi, dalijosi rūpesčiais. Deja, g e r i o įraugai prisiminė nu- Tačiau, nepaisant šios ir dar tą. prel. Rubšys stengėsi pri- venimo kelionę. — Buvome 

dėmiausius įvadus, sužino- nebesulaukė Senojo ir Naujo- veiktus darbus, didžius nuo ' ' ' ->•»•• <"• - - - - - *- - ™--~- > „*„LI„„ U .„ „,,̂ *;„ n;„ 
jau, kokiu būdu buvo parašy- jo Testamento leidinio vienoje pį\nua Bažnyčiai, tikintie 

didžio humanisto, be galo my
lėjusio Dievą, tėvynę ir žmo-

zaus įvaizdį. Iš jo gavau neap 
sakomą meilę Naujajam Tes 
tamentui, ir čia tarytum prat
rūko mano sugebėjimai. Vasa
ros atostogų metu mokiausi 
graikų kalbos, gramatikos, 
pradėjau be galo gilintis į fi
losofiją. Jėzuitai padarė man 
ypatingą įtaigą, sudomino, 
paskatino išmokti užsienio 
kalbų. Pirmaisiais seminari
joje metais jau galėjau skaity
ti vokiškai, prancūziškai, lo 

tas, įkvėptas Šv. Raštas. Tai knygoje, 
man gyvenime padarė labai Išvertė II Vatikano susirin-
didelę įtaką. Dievas stebuk- kimo dokumentą apie Baž-
lingai mane vedė". nyčią šių dienų pasaulyje, Eu-

Kunigavo penkiolikoje ar sebijaus Bažnyčios istoriją, 
daugiau parapijų. Visur gyve- mišiolus, Saliamono Giesmių 
no varganuose namuose, kai giesmę iš lotynų kalbos, 
kur tiesiog lūšnose, be jokių Parašė Trumpą Teologijos 
patogumų, kai kur net iš kai- todyną (382 p.-1992); Teologi-
mynų vandenį nešdamas. 7° šiandien 1996; Tarp fizikos 
Pats ruošdavo malkas žiemai, ir bloguos (1998-310p) Šiais 

tyniškai". Gana greitai ir kūrendavosi krosnį, gaminda- m e t a w į u r ė t u Parodyti JO 
Naująjį Testamentą skaitė vosi valgį — šeimininkių ne ' P°e«jos knyga. 
originalo — graikų kalba. pripažino. Kada pas jį beat- Jvairiuose leidiniuose išs-

Tuo metu aš studijavau važiuodavau, ant stalo pausdino daugybę straipsnių gos teologas Č. Kavaliauskas 
mediciną Vytauto Didžiojo rasdavau porą didžiulių ter- teologijos, moralės, mokslo, fi- 1923.07.20 - 1997.02.20. 

šiems. Kun. V. Aliulis, MIC, 
atsisveikinimo kalboje sakė: 
„Tokie kunigai gimsta sykį 
per 100 metų". Kun. Česlovas 
buvo nepaprastai plačios eru
dicijos, kuriai jam neprilygs-
tame nė vienas ii jo pašauki
mo brolių. J is buvo nestan
dartinio mąstymo žmogus, tu
rėjęs savo nuomonę ir mokė
jęs ją pagrįsti". 

Jo bičiulio kun. Dobrovolsko 
išskaptuotame ąžuoliniame 
koplytstulpyje išrėžta: Kuni-

keletos klaidelių, Šventasis artinti šias Dievo knygas 
Raštas vis tik yra didžiausias šiuolaikiniam žmogui, jas pa-
ir svarbiausias darbas, kurį daryti patrauklesnes ir su-
„Boguta Design" atliko. prantamesnes, ypač lietu-

Gieamlų fieamė* knyga IMjlno knyga 

staklės, kuriomis audžia Die
vas, ir tai mus praturtino". 
Tos Dievo staklės ir mums 
išaudė dieviško žodžio drobę, 
išmargintą raštais, kurie štai 
tampa suprantami ir mieli lie
tuviškai širdžiai, šią Šventojo 
Rašto knygą Dievas mums 
dovanoja, savo žodį, išreikštą 
gyvu, šiltu, gilaus tikėjimo 
pašvęsto žmogaus žodžiu, kad 
mus maitintų ir sustiprintų 
keliauti gyvenimo keliu iki pa
baigos, ne vien per žydinčias 
pievas, bet ypač per smėlėtas 
dykumas. Dažnai tik dykumo
je praregim ir pamatom tikrąjį 
Dievo veidą. 

http://www.boguta.com
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Kovo 27-osios vakare į 
Lietuvių dailės muziejų Le-
monte gausiai susirinko tau
tiečiai susitikti su seniai lau
kiamu svečiu. Ne, tai nebuvo 
Lietuvos vyriausybės narys ar 
žymus menininkas, kurie pa
prastai pritraukia žmones į 
susitikimo vakarones. Šis su
sitikimas buvo su knyga, ir ne 
bet kokia, o galbūt nemažiau 
svarbia, kaip Martyno Maž
vydo Katekizmas, kurio 450-
ąjį gimtadienį ne taip seniai 
šventėme. 

Susirinkome artimiau susi
pažinti ir pagerbti naująjį 
Šventojo Rašto leidimą — šį 
kartą vienuose viršeliuose 
išleistą — kartu Senąjį ir 
Naująjį Testamentą. 

Šventojo Rašto sutiktuves 
ruošė Draugas, o jas organiza
vo nuolatinė tokių renginių 
ruošėja, Lietuvių katalikų 
spaudos draugijos (oficialiųjų 
Dfdilgti leidejų> vykdomosios 
valdybos pirmininkė Marija 
Remienė. Buvo malonu šioje 
jaukioje salėje matyti ne tik 
vyresnio amžiaus publiką, bet 
ir jaunimą, ir šeimas su vai
kais. Tai geriausias įrodymas, 
kad mūsų tautiečiai tebesido
mi lietuviška knyga, tebesi
džiaugia neeiliniu įvykiu, kai 
sulaukiame tikrai vertingo 
leidinio. 

Apie šio Šventojo Rašto 
kelią pas skaitytoją; apie jo 
tekstus vertusius, ruošusius 
prel. Antaną Rubšį, kun. Čes
lovą Kavaliauską su kitais 
svarbiaisiais talkininkais; 
apie įvairių techninių spau
dos sunkumų nugalėjimą bei 
problemų išsprendimą, kurį 
atliko dr. Jonas Boguta, iš
samiai kalbėjo ses. Ona Mi-
kailaitė, atvykusi iš Putnam, 
CT. (Jos paskaita spausdina
ma šiame numeryje, o taip pat 
J. Bogutos pasisakymai apie 
Šventojo Rašto techninio pa
ruošimo darbus). 

Paskaitos, nors buvo ilgoka, 
net patys jaunieji publikos 
dalyviai klausėsi su dėmesiu 
bei susikaupimu. Ne mažiau 
visus sužavėjo meninė progra
mos dalis, kurią atliko jauno
sios mūsų meninės pajėgos: 

skaitovė Audrė Kižytė, muzi
kas Darius Polikaitis, Marius 
Polikaitis ir akompaniatorius 
Vidas Neverauskas. 

Teskelbia mano burna 
Viešpaties šlovę, 

ir visa, kas gyva, tešlovina 
jo vardą 

dabar ir per amžius! 
Audrės Kižytės skaitytos 

trys psalmės dviem išėjimais. 
Jos balsas skambėjo subtiliai, 
įtikinančiai, aiškiai. Sunkus 
tekstas buvo gerai apvaldytas 
— tik viena kita kirčio klaida 
pasitaikė. Buvo aiškiai jau
čiamas skaitovės aktoriškas 
pasiruošimas ir mokėjimas 
perduodi psalmių nuotaiką. 

Kai pasižiūriu į tavo dangų, 
tavo pirštų darbą, — 
į mėnulį ir žvaigždes, 
kuriuos tu pritvirtinai, — 
kas yra žmogus, kad jį 

atsimeni, 
kas yra mirtingasis, kad juo 

rūpiniesi? 
Pirmuoju išėjimu Darius ir 

Marius Polikaičiai pradžiu
gino susirinkusius skardžiais 
ir senoviškais Martyno Maž
vydo giesmės garsais „Jėzus 
Kristus, Sūnus Dievo". Vėliau 
jie pagiedojo gregoriškąją 
„Kyrie", o pabaigai — Camille 
Saint-Saens ,Ave Maria". 
Pastarajai giesmei akompana
vo Vidas Neverauskas. 

Nors programos vadovė Ma
rija Remienė prašė po kiekvie
no pasirodymo neploti, kad 
nebūtų išblaškyta vakaro rim
tis, bet buvo galima jausti 
publikos didelį norą apdova-

MOKSLAS: KLIŪTIS TIKĖJIMUI 
KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC 

„Šventojo Rašto" sutiktuvėse Kultūros židinyje, Brooklyn, NY. Iš kaires: žurn. Kęstutis K. Miklas, 
prel. Antanas Rubšys ir žurn. Salomėja Narkeliūnaitė. 

noti atlikėjus nuoširdžiu pri
tarimu, išreikšti pasitenki
nimą jų atlikimu. Tad ir nu
aidėjo garsūs plojimai, meni
nei programos daliai 
pasibaigus! 

Šventojo Rašto sutiktuvėse 
turėjome netikėtą svečią iš 
Lietuvos, atvykusį aplankyti 
čia jau anksčiau įsikūrusio 
sūnaus su šeima. Tai dr. Ka
zys Gurauskas, kuris papasa
kojo pluoštą prisiminimų apie 
Naujojo Testamento vertėją 
kun. Česlovą Kavaliauską, pa
pildydamas paskaitininkės 
mintis apie šį pasišventusį, 
tikrai krikščioniškos dvasios, 
daug gyvenime kentėjusį (net 
Sibiro tremtį) ir vargusį ku
nigą. Deja, jam neteko sulauk
ti knyj, s pasirodymo — mirė 
1997 metais. 

Pabaigai šiltą ir perpintą 
jam įprastu humoru žodį tarė 
Draugo moderatorius kun. 
Viktoras Rimšehs, o progra
mos dalyviams ir visiems su
sirinkusiems nuoširdžiai pa

dėkojo M. Remienė. 
Verta pažymėti, kad susi

domėjimas Šventuoju Raštu 
buvo tikrai stebinantis: išpla
tinta 50 knygų, ir jų daug 
daugiau publika būtų iš-
graibsčiusi, bet tik tiek į salę 
atvežta. (Kas galėjo tikėtis, 
žmonės taip varžysis dėl lietu
viškos knygos...) Iš tikrųjų ir 
kasdien Draugo knygyno ve
dėja Violeta Karalienė vos 
spėja aptarnauti į administra
ciją užsukančius Šventojo 
Rašto pirkėjus, vos spėja kny
gas siųsti toliau gyvenantiems 
(ji ir knygos sutiktuvėse pa
tarnavo, norintiems Šventąjį 
Raštą įsigyti, o prie bilietų 
nuoširdžiai darbavosi dien
raščio redakcijos tarnautoja 
Ona Gintautienė). 

Kadangi knygos sutiktuvės 
ruoštos Verbų sekmadienio 
išvakarėse, tai buvo gražus, 
susikaupimą žadinantis, įva
das į Kristaus Kančios savaitę 
ir Prisikėlimo džiaugsmą. 

D. Bindokienė 

Religinės šalpos reikalų vedėja 
Vida Jankauskienė „Šventojo 
Rašto" sutiktuvėse Kultūros 
židinyje, Brooklyn, NY. 

Prof. Dalia Katiliūtė-Boyds-
tun yra paskelbusi duomenis, 
surinktus iš JAV-se atlikto ty
rinėjimo, kaip mokslai kliudo 
katalikiškam tikėjimui. Ji 
rėmėsi Thalheimerio statisti
ka, gauta apklausinėjant įvai
rių mokslo sričių profesorius, 
atsakiusių į klausimą: koks 
yra jų santykis su religija ir 
apskritai tikėjimu į Dievą. 
Thalheimeris surinko ir anali
zavo daugiau kaip 700 profe
sorių pasisakymus. 

Prof. Katiliūtės-Boydstun 
straipsnis, pavadintas „Kur 
moksluose grėsmė tikėjimui", 
buvo paskelbtas Lietuvoje lei
džiamame Kultūros barų žur
nale (1998 m., nr. 6, 46-54 
psl.). 

Talheimeris savo apklau
sinėjamuosius suskirstė į ke
turias grupes: pritaikomuo
sius, griežtuosius, humanita
rinius ir socialinius mokslus. 
Iš paskelbtosios statistikos 
aiškėja, kad tik 31 procentas 
humanitarinių mokslų profe
sorių yra tikintys, o socialinių 
mokslų — 25 proc. nepraradę 
tikėjimo. Katiliūtė-Boydstun 
iš šių duomenų daro išvadą, 
kad „humanitariniuose ir so
cialiniuose moksluose ne tik 
mažiausia tikinčiųjų, bet neti
kintieji, kurie sudaro dau
gumą, dažniau yra katego
riški ateistai". Šie duomenys 
mus nustebina. 

Sustokime prie socialinių 
mokslų dėl to, kad norėtume 
šiuose moksluose rasti net ar
timą santykį su krikščionybe, 
nes Kristaus dėsnis — mylėk 
savo artimą, kaip pats save — 

Kun. Viktoras Rimšelis, MIC 

„Skaitau ir beveik verkiu iš 
džiaugsmo, taip gražiai liejasi 
Dievo žodis, puošnia, meilia 
lietuvių kalba.... lenkiuosi ligi 
žemės ir sakau: ačiū Jums, 
gerbiamas Prelate!" (Draugas, 
šeštadieninis, kovo 6 d.). 

„Kaip nuostabu, kad nuo 
šiol galėsime Senąjį Testa
mentą skaityti gražia, sklan
džia, turtinga ir spalvinga lie
tuvių kalba, kuri palies mūsų 
protą, mūsų širdims atvers 
gyvojo Dievo paslaptį"... (Kau-

99 UŽDEK, PRELATE, ŽVAKĘ"... 

Dr. Kazys Gurauskas. Audrė Kižytė. 

no diena, 1998 m. gruodžio 18 
d.). Tais ir panašiais žodžiais 
Lietuvoje ir čia pas mus 
spauda sutiko iš originalo kal
bų (hebrajų, aramėjų, graikų), 
į lietuvių kalbą prelato Anta
no Rubšio išverstą Šv. Raštą. 

Susitikti su ta didžiai bran
gia knyga ir jos vertėju prela
tu, profesorium Antanu Rub-
šiu New Yorko lietuvišką vi
suomenę Verbų sekmadienį, 
kovo 28 d., pakvietė Katalikų 
religinė šalpa. 

Minėtą sekmadienį, tuojau 
po 11 vai. r. Mišių, į žemutinę 
Apreiškimo parapijos salę su
sirinko graži šimtinė žmonių. 

Salė šventiškai išpuošta. 
Sienose kabėjo lietuviškais 
raštais staltiesės, rankšluos
čiai, juostos, paveikslai. Ant 
garbės stalo išdėstytos visos 
prelato A. Rubšio parašytos 
knygos ir, savaime aišku, pa
grindinis jo darbas, didžiulė, 
per 2,000 puslapių knyga — 
Šv. Raštas. Visų tų knygų vi
duryje — didelė balta žvakė. 
Stalo gale — Rūpintojėlis. 

ŠALPOS reikalų vedėja Vita 
Jankauskienė sveikina svečią 
prel. A. Rubšį ir kviečia prie 

garbės stalo, o rašytoją Paulių 
Jurkų prie Vilniaus verbomis 
papuošto kalbėtojo stalelio. P. 
Jurkus pažvelgia į Prelato 
kalbų studijas ir atliktas ke
liones į kraštus, susijusius su 
Šv. Raštu. Kreipia dėmesį į jo 
parašytas knygas, kurios bu
vusios įvadu, pasiruošiant Šv. 
Rašto vertimui. Džiaugiasi 
Prelato atliktu milžinišku dar
bu, pareikalavusiu didelės jo 
gyvenimo metų dalies, kuris: 
„...ėjo per tremtį, ieškodamas 
Dievo žodžio, ieškodamas są
lygų, kad tą Dievo Žodį galėtų 
atnešti lietuvių tautai!... — 
Šv. Raštas tai šviesa! — kalba 
Jurkus. — Uždek, gerbiamas 
Prelate, šitą žvakę, kad per ją 
Šv. Rašto šviesa apgaubtų ir 
mus čia susirinkusius". 
•Žvakei skaisčiai sužibus, 

meiles, dėkingumo ir pagarbos 
vardan V. Jankauskienė Pre
latui, palydint plojimų gausa, 
užjuosia tautišką juostą. 

Dabar prie pulto atsistoja 
prel. A. Rubšys. Kalba apie 
Dievo Žodį, išsakytą Šventa
jame Rašte. Galiausiai dėkoja, 
knygą beruošiant jam talkinu
siems: Lietuvoje — Sigutei 

Papečkienei ir Albinai Pri-
bušauskaitei. Šiame krašte: 
prel. dr. Vyt. Balčiūnui, rašy
tojui Jurgiui Jankui ir žurna
listei Salomėjai Narkeliūnai-
tei. Dėkoja Šv. Rašto sutiktu
ves surengusiems ir į jas atsi
lankiusiems. 

Prelatui nuo pulto pasitrau
kus, visiems sustojus, skamba 
ilgiausių, sveikiausių ir dar
bingų metų linkėjimai, paly
dėti garsiai aidint „valio"! 

ŠALPA pasirūpino išleisti ir 
nedidelį leidinuką. Jame yra 
vysk. Pauliaus Baltakio, 
OFM, sveikinimas, trumpa 
Prelatui talkinusių biografija 
su jų nuotraukomis ir, pa
sitinkant naujai verstą Šv. 
Raštą, straipsniai, parinkti iš 
Lietuvos ryto, Draugo, Kauno 
dienos ir Tėviškės žiburių. Lei
dinėlį sudarė Salomėja Nar
keliūnaitė, o spaudai paruošė 
Kęstutis K. Miklas. 

Apie 60 asmenų įsigijo Šv. 
Raštą. Jiems prel. A. Rubšys 
įrašė linkėjimus ir pasirašė. 

Visą šio visapusiškai gra
žaus renginio suorganizavi
mą, vaišių paruošimą ir visa 
kita, atliko ŠALPOS vedėja 
Vida Jankauskienė, o jai tal
kino Josephine Senken, Vita 
Matusaitienė, Patricija Sidie-
nė, Angelą ir Petras Petrai
čiai, Vladas Sidas ir Juozas 
Rudis. 

P. Palys 

„Šventojo Raito" sutiktuvių programoje Lietuviu dailės muziejuje Lemonte dalyvavę (i i kairės): muz. 
Darius Polikaitis, Vidas Neverauskas ir Marius Polikaitis. 

Ona Gintautienė (kairėje) ir Violeta Karalienė, talkinusios Šv. 
Raito sutiktuvėse Lietuviu dailės muziejuje. I.etnonte. 

LIETUVOS MENAS — 
PASAULIUI 

Lietuvoje ir užsienio šaly
se pagarsėjusi pianistė Mūza 
Rubackytė kartu su Kultū
ros ministerija jsteigė viešąją 
įstaigą Lietuvos artistinis veiks
mas. Šios įstaigos ilgametis 
planas — per koncertinę, ar
tistinę veiklą pristatyti Lie
tuvą užsienio šalyse. Šį pro
jektą padeda įgyvendinti Lie
tuvos ambasada Vokietijoje. 

sudaro labai tvirtą pagrindą 
sociologijai. Tačiau, deja, daž
nai taip nėra. 

Neturime pagrindo netikėti 
šių studijų duomenų tikslu
mu. Kalbant apie socialinius 
mokslus, nereikia paleisti iš 
akių fakto, kad mūsų šimt
mečio kultūros istorija liudija 
tą patį. Juk ne tik komunis
tinė sociologija yra stipriai 
persiėmusį priešingybe tikė
jimui, bet taip pat Vakarų Eu
ropos socialinė demokratija 
šio šimtmečio pradžioje save 
suprato, kaip sistemą be jokio 
sąryšio su Dievu ar tikėjimu. 

Tai faktai, kurie veikia kaip 
perspėjimas visiems tikintie
siems: kovoje už Dievą, už ti
kėjimą ir šiais laikais žmo
nijoje turi pakankamai opo
nentų. 

Kontrasto dėlei galime su
stoti prie pal. Jurgio Matu
laičio, kuriam religija ir socio
logija tarp savęs neturėjo kon
flikto. Jis, būdamas giliai ti
kintis, organizavo darbinin
kų sąjungą Varšuvoje. Būda
mas Petrapilio Dvasinės aka
demijos profesoriumi, buvo iš
rinktas lenkų darbininkų są
jungos Rusijoje pirmininku, o 
Lietuvoje suorganizavo socia
linę savaitę Kaune ir buvo pa
grindinis jos kalbėtojas. Jur
gio Matulaičio propaguojamo 
socialinio mokslo dėsniai buvo 
paskelBti žurnale Draugija, 
1909 m. liepos-rugpjūčio nu
meryje. 

ŠV. KRISTOFORO 
ORKESTRO 
PENKMETIS 

Suėjo 5 metai, kai veikia Vil
niaus savivaldybės Šv. Kristo
foro orkestras, vadovaujamas 
dirigento, muzikologo Donato 
Katkaus. Per veiklos penk
metį orkestras tapo labai ak
tyvus Vilniaus muzikinio gy
venimo dalyvis. 

Orkestro repertuaras gana 
įvairus ir didelis — nuo baro
ko muzikos iki naujausių da
bartinių opusų. Vyrauja lietu
viška muzika. Repertuare — 
B. Kutavičiaus, O. Balakaus
ko, V. Bartulio, O. Narbu
taitės, kitų pripažintų Lietu
vos kompozitorių kūriniai. 

Šv. Kristoforo orkestro kon
certams būdinga ir žanrų 
įvairovė — rengia tango, džia
zo, net pop muzikos koncer
tus. Koncertuoja užsienio ša
lyse. 

Sukaktuviniame vakare 
skambėjo Šv. Kristoforo orkes
tro atlikta W.F. Bacho Simfo
nija F-dur, O. Balakausko 
Meridionale, P. Čaikovskio 
Florencijos prisiminimas, o 
taip pat barokiniai kūriniai. 

VILNIAUS 
KLASICIZMAS 

Kultūros ministerijoje ap
tartas pasiruošimas pavasarį 
numatomai atidaryti didelei 
Lietuvos ir Lenkijos Naciona
linių muziejų dailės parodai 
„Vilniaus klasicizmas". Ši pa
roda skiriama meno istorikų 
Stanislovo Lorentzo ir Vlado 
Drėmos atminimui. Parodoje 
numatoma visuomenei paro
dyti Varšuvos Nacionaliniame 
muziejuje saugomą garsųjį J. 

Matiekos 1887 m. nutapytą is
torinį paveikslą Žalgirio mū
šis (aliejus, drobe, 420 x 986 
cm.). 

Kultūros ministerijoje taip 
pat aptarta idėja Vilniuje su
rengti dailės parodą JCrikš-
čionybė Lietuvos mene". Ji 
skiriama Kristaus gimimo 
2000 metų jubiliejui. 
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JOS KOMPOZICIJOSE NĖRA 
PADRIKUMO 

Dailininkes Irenos Rauli-
naitienės iš Los Angeles, CA., 
grafikos paroda ruošiama ba
landžio 17 iki gegužės 5 d. Lie
tuvių dailės muziejuje, Pasau
lio lietuvių centre. Lemonte. 
Parodos atidarymas bus šeš
tadieni, balandžio 17 d., 7:00 
vai. vak. 

Menas, vienokia ar kitokia 
forma, Irenai Raulinaitienei 
buvo jos gyvenimo dalis jau 
nuo vaikystės. Lankant gim
naziją Čikagoje, jai buvo suda
ryta proga mokytis Čikagos 
Meno institute. 1953 m. viena 
jos akvarelių pateko į Smith-
sonian institute ruošiamą pa
rodą, YVashington. DC. Po uni
versiteto studijų — šeima ir 
darbas chemijos srityje. 1980 
m. Irena pradėjo meno studi
jas Glendale kolegijoje, CA, 
kur pamėgo grafikos meną. 
Nuo 1990 m. dalyvauja įvai
riose meno parodose Los An
geles ir apylinkėse, Arizonoje 
ir „Galerijoje" Čikagoje. 

Pranas Visvydas (Draugas, 
vasario 3, 1996) rašo: „...Ati
džiai kruopšti, racionali, lako
niška, įvairi — tai, mano su
pratimu, gal svarbiausi Irenos 
Raulinaitienės grafikos bruo
žai. Jos kompozicijose nerasi 
padrikos dermės galų ar kokio 
nors chaotiško eksperimenta
vimo..." 

Parodos Lemonte atidarymo 
proga Danguolė Kuolienė pa
klausė dail. Raulinaitienę ke
letą klausimų. 

Dail. Irena Raulinaitienė. 

— K a s pas tūmėjo k ū r y 
bai? 

— Man atrodo, kad niekas ir 
viskas. Leisk paaiškint. Iš Lie
tuvos atbėgom į Vokietiją, į 
Freiburgą, netoli Prancūzijos 
sienos. Ten mano tetėnas, V. 

K. Jonynas įkūrė meno mo
kyklą. Su tėveliais lankyda
vom parodas meno mokykloje 
ir galerijose. Didelį įspūdį pa
liko esto E. VViiralt realistinės 
ir surrealistinės graviūros. 
Namie ir pas Jonynus buvo 
dažnai kalbama apie tetėno 
medžio raižinius, bet jo studi
ja buvo intriguojanti vieta, į 
kurią mums, vaikams, nebuvo 
leidžiama įeiti. Amerikoje, kai 
gyvenome Čikagoj, buvau gim
nazijos pasiųsta meno pamo
koms į Chicago Art Institute, 
o persikėlus į VVashington, 
vieną akvareliukę buvau iš
stačius Smithsonian Institu-
tion grupinėj parodoj. Po to 
beveik 30 metų su menu kon
taktas nutrūko, nors galerijas 
dažnai lankiau. Gyvenant Ka
lifornijoj, vaikams, berods, jau 
gimnazijas baigus, nutariau 
mokytis piešimo Glendale mies
to kolegijoj. Kursas po kurso, 
atsidūriau grafikos klasėj ir 
pajutau, kad man ta sritis 
sava. Pradėjau dalyvauti stu
dentų parodose, patekau į 
meno draugijas ir dabar 
dažnai dalyvauju įvairiose pa
rodose. 

— Ar m i n t y s k ū r i n i u i 
kyla iš k o n k r e č i ų nu t i 
kimų, a r b ū n a k o k s n o r s 
va izdin is į k v ė p i m a s ? 

— Mintys kūriniams kyla iš 
įvairių šaltinių: realistinėms 
graviūroms, dažniausiai iš ku-
rio vaizdo, kolagrafijoms — iš 
abstrakčių idėjų. Štai ofortui 
„Vizija" įkvėpimas buvo Ma
černio trečioji Vizija, didžiulei 
serijai kolagrafijų „Trock'ne 
Blumen" — Schuberto daina 
bei instrumentines variacijos 
tuo pačiu pavadinimu. „Mu
zikos" keturių plokščių darbui 
šaltinis buvo Dorothy Sayers 
romanas. Toje knygoje Bacho 
muzikos koncerto klausosi 
Harriet ir jos sužieduotinis 
Peter VVhimsey. Iš maždaug 
vieno sakinio, o gal iš paragra
fo kilo „Muzikos" kūrinys. 

Mano motina, tautosaki
ninke Gražina Krivickienė, 
mokėjo daugybę liaudies dai
nų, pasakų, patarlių, kurios 
įaugo į mano pasąmonę, ir 
protarpiais įvairūs tautosa
kos ir liaudies meno elementai 
išnyra mano kūriniuose. 

— Ar k u r i i n t u i t y v i a i , be
d i rban t , a r j a u t u r i už
baigtą p ieš in į , n u o k u r i o 
p r aded i ? 

Georgės Bizet „Carmen" 
ras — Don Joae. 

Čikagoje 1959 metais. Priekyje: Danutė Stankaitytė — Micaela, Stasys Ba-
Virgilyus Noreika — Don Jose, Nida Grigalavičiūtė — Micaela 
Georgės Bizet „Carmen" operoje 1999 m. Nuotr. Juozo Baltiejaus 

Irena Raulinaitienė. Ruduo. 1985 m. Nuotr. Roy Dondas 

— Daugiausia kuriu intuity
viai, bet realistiniam darbui 
visada atlieku eilę škicų, o 
darbams, kurie spausdinami 
iš kelių plokščių, paruošiu tie
siog planus, nes viskas turi 
sutapti, sueiti. 

— K u r d a m a graf ikos d a r 
bų ciklą, a r ž i n a i i š a n k s t o 
kiek b u s l a k š t ų ? 

— Dažniausiai nežinau, 
kiek lakštų išeis, nors turiu 
idėjų t a m tikriems aspektams. 
Sakykim, keturių plokščių 
minėtam „Muzikos" darbui bu
vau sukūrus dar ir penktą 
plokštę „Minimalizmą", kuri 
visai nesiderino prie kitų ke
turių: „Gregonaniškos gies
mės", „Polifonijos", „Klasiki
nės" ir „Avant-garde" muzi
kos. Taigi, planavau penkias, 
o liko keturios. „Trock'ne Blu
men" kolagrafijų serija tur i 
per trisdešimti plokščių. 
Plokščių (lakštų) dar gal bus 
daugiau, nes idėja veja idėją, 
reikia išbandyti šį bei tą, va
riantų yra begalės, ir, atrodo, 
tuos var iantus reikia įkūnyti. 

— K a d a s a v o k ū r i n i u s pa
kr ikš t i j i? 

— Su pavadinimais — kaip ir 
su kūdikiais, kai kurie tur i 
vardus dar negimę, o kitiems 
trunka laiko, kol tinkamą 
vardą surandi. 

— Gra f ikos t e c h n i k a ne -
d u o d a g r e i t ų r e z u l t a t ų . 
Kaip u ž t e n k a v a l a n d ų ? 

— Laiko niekada negana. 
Jeigu kas laiką buteliukuose 
pardavinėtų, mokėčiau gerą 
kainą, nors prieš kelis metus, 
kai kurį laiką nedirbau, be
veik nieko nesukūriau. Matyt, 
man reikia tam tikro kiekio 
spaudimo ir laiko trupinėlio,' 
kad gimtų kūriniai. 

— P r a d ė j a i j uoda -ba l t a , o 
d a b a r spa lv ing i d a r b a i . Ko
dėl? 

— Kai lankiau pirmą grafikos 
kursą, pirmiausia mokėmės 
graviūros technikos, ir klasėje 
net neleido spalvoto rašalo 
(taip vadina grafikos dažus) 
naudoti, grynai pedagoginiais 
sumetimais. Teisybę pasakius, 
seniau didelė tradicinės grafi
kos dalis buvo monochroma
tinė. Nemanau, kad juoda-
balta būtų sunkesnė technika, 
nors yra daug lėtesnė ir 
kruopštesnė. Kai kada yra 
smagu į tą lėtą techniką pasi-
nert ir ja mėgautis. Būsimi 
darbai, dauguma, manau, bus 
spalvoti — spalvas pamilau, 
bet, manau, nepamiršiu gra
viūrų / ofortų. 

— P a m a č i u s i d a r b u s , su
k a b i n t u s savo pa rodo je , a r 
j u o s k i t o k i u s , „naujus ' ' ma
tei? 

—Visada įdomu matyti savo 
darbus, pakabintus parodoje, 
ar individualioje, ar gru
pinėje — ir tikrai jie tada 

BIZET IR JO OPERA „CARMEN" 
Georgės Bizet gimė 1838 

metais Paryžiuje, muzikos 
mokytojo šeimoje. Be Jurgio 
jis dar buvo pavadintas Alek
sandru, Cezariu ir Leopoldu. 
Dar vaiku būdamas, parodė 
savo didelį talentą muzikai. 
Turėdamas dešimt metų, jis 
įstojo į Paryžiaus konservato
riją, kurioje ypač pasižymėjo 
pianino ir muzikos teorijos 
klasėse. Jo kompozicijos mo
kytojas buvo Halevy, jau gar
sus savo 1835 metais sukurta 
opera Žydė. Būdamas 19 me
tų, Bizet laimėjo aukščiausią 
konservatorijos žymenį — 
Prix de Rome. JŠis laimėjimas 
jam suteikė galimybę trejus 
metus valdžios viešomis gyven
ti užsienyje ir tobulintis savo 
srityje. Dauguma didžiųjų 
prancūzų kompozitorių (Hale
vy, Gounod, Berlioz, Debussy, 
Massenet) yra-laimėję tą pri
pažinimą, tačiau Ravel ir 
Saint-Saens neturėjo laimės 
tuo pasisekimu didžiuotis. 
Jaunasis Bizet nepaprastai 
džiaugėsi puikia proga išvysti 
Romą ir arčiau pažinti italų 
muziką — lengvą, tingią, 
meilingą ir aistringą ->- jo pa
ties žodžiais tariant. 

Grįžęs į Paryžių, jis pasiryžo 
atsidėti kūrybai ir tuojau gavo 
dviejų teatrų užsakymus. 
Paryžiuje iškilo Gounod, Of-
fenbach, Meyerbeer, Rossini; 
čia kelias į viršūnes atsivėrė ir 
Bizet. Didesnį dėmesį jis sky
rė „Operai Comiąue", populia
riai vidurinio luomo operai. 
Joje dalis dialogų buvo atkal
bama, vyravo romantinė melo-

atrodo kitokie. Galima juos 
tada iš kito taško, iš toliau 
pamatyti ir atitraukčiau įver
tinti. Vieni save pateisina, kiti 
apvilia. Žiūrovų komentarai 
yra labai reikšmingi ir reika
lingi. 

.— T a v o p a v a r d ė spausdi
n a m a p re s t i ž ine s „Los An
ge les P r i n t m a k i n g Society" 
s ą r a še . Ten pa tenkama, 
p r i s t a t a n t d a r b u s išrankiai 
v e r t i n i m o komisijai . Ko
k i a s ga l imybes t a i tau su
t e i k i a ? 

— Parodos su „Los Angeles 
Printmaking Society" duoda 
galimybę išstatyti savo darbus 
galerijose su aukšto lygio pro
fesionalais, palyginti savo dar
bus su jų darbais ir pasiekti 
platesnę publiką. Si draugija 
bendradarbiauja ir su kitomis 
galerijomis bei meno draugijo
mis Amerikoj, skelbdama bo
simas parodas. Tai duoda 
progą išeiti iš vietinių parodų 
rato, augti, tobulėti, ieškoti ir 
atrasti naujų idėjų, naujų 
priėjimų, nesuakmenėti. 

— Link iu sėkmės. 

dija, buvo mėgstami lengvi ir 
efektingi choro numeriai ir lai
minga pabaiga, kur herojus 
laimi, dainuodamas aukštąją 
C. 

Puccini, Verdi ir VVagneris 
parašė po dvi menkesnės 
vertės operas, kol jiems pavy
ko išgarsėti. Bizet buvo nelai
mingesnis. J a m teko sukurti 
net penkias ir tik po jų jis tapo 
nemirtingu. 1863 metais iiizet 
parašė Perlų žvejus, kurie 
iškrito iš repertuaro po 18 
spektaklių. Po to buvo opera 
Jonas Žiaurusis, kurią pats 
autorius suplėšė. Žavingoji 
mergina iš Perth, parašyta pa
gal Walter Scott romaną, pra
dingo po 21 pastatymo. Djami-
lelo ištvėrė ilgiausiai — 31 
spektaklį. 

Po kelių nepavykusių operų 
„Opera Comiąue" paprašė Bi
zet sukurti operą pagal Pros-
per Merimee novelę. Meilhac 
ir Halevy paruošė libretą (čia 
nereikėtų sutapatinti dviejų 
Halevy: kompozitoriaus Hale
vy, kurio dukterį Genovaitę 
vedė Bizet 1869 metais, ir lib-
retisto Halevy). Tada gimė 
Carmen, kuri Bizet vardą 
iškėlė į pasaulinių kompozito
rių eiles. Šios operos premjera 
įvyko 1875 m. kovo 3 d. Veika
las publikos nesužavėjo, ir po 
spektaklio tik keletas arti
miausių draugų pasveikino 
autorių. Bet per kitus tris 
mėnesius Carmen opera buvo 
atlikta 37 kartus. 

Carmen operoje daugiausia 
dainavimo ir arijų turi pagrin
dinė veikėja Carmen. J i dai
nuoja Habanerą, Seguidillą, 
Čigonės dainą ir Kortų dainą. 
Don Jose atlieka Gėlės ariją; 
Escamillio — populiarią To
readoro dainą. Šios dainos vie
toje Bizet buvo parašęs skir
tingą ariją, kuri neatitiko cha

rakter iui . Kitų įtikintas, kad 
ją reikia pakeisti, Bizet su
komponavo Toreadoro dainą, 
vieną žymiausių arijų bari
tonų repertuarui. Ir dar pa
sakė: „Gerai, jei j ie nori 
š lamšto, tegul klausosi". 

Micaelos arija yra trečiame 
veiksme. Tai vienintelė arija 
visoje operoje, kur dainininkė 
dainuoja pati viena, visiškai 
nevaržoma vaidybos. Visose 
kitose arijose solistas dainuoja 
su kitu partneriu arba minia. 
Tokiu būdu Carmen žymiai 
skiriasi nuo tradicinių itališkų 
operų. Vokiečių filosofas Frie-
drich Nietsche, nutraukęs 
ryšius su YVagneriu ir atsibu
dęs iš apsvaigimo nuo jo muzi
kinių dramų, pastebėjo Car
men operoje idealią lyrinę 
tragediją. 

J temptas ruošimasis Car
men premjerai ir rūpestis jos 
pasisekimu pakenkė Bizet 
sveikatai. Su žmona jis 
išvažiavo į provinciją, į Bougi-
val, kur jie turėjo savo vasar
vietę. Tačiau po dviejų dienų, 
tuo pačiu momentu, kai 
Paryžiuje leidosi Carmen ope
ros paskutiniojo veiksmo už
danga, Bizet mirė. Gydytojų 
teigimu — nuo trombozės, pa
gal draugus — nuo pervargu
sios širdies. Be to, dar sako
ma, kad tiesioginė jo mirties 
priežastis buvo operos nepasi
sekimas, nors operos direkto
rius prieš pat Bizet mirtį 
prašė jį kurti naują operą. 

Po Bizet mirties Carmen 
opera buvo išimta iš repertua
ro, bet greitai ji pasirodė Vie
noje, Briuselyje, Londone, Pe
trapilyje ir įvairiuose pran
cūzų miestuose. Londone ir 
New Yorke buvo at l ikta 1878 
metais , Metropolitan opera 
pirmą kartą pastatė 1884 me
tais itališkai, o 1893 metais 
prancūziškai. Po 8 metų Car
men grįžo į Paryžių. 1905 me
tais Paryžiuje įvyko tūks
tantas is Carmen operos spek

taklis. Šiandien veikalas yra 
statomas viso pasaulio sce
nose, ir pati opera turi didelį 
pasisekimą. 

Kazys Ska i sg i rys 

REPREZENTUOJAMI 
LIETUVIAI 

DAILININKAI 

Juno Beach, FL, miesto 
centre, rotušėje, kovo 5 d. buvo 
atidaryta įdomi dailės paroda, 
kurioje dalyvavo keturi lietu
viai ir pats miesto meras, ge
ras lietuvių draugas Frank 
Harris. 

Paroda suorganizuota origi
naliu, neįprastu pagrindu. Jo
je išstatyti tik tų dailininkų 
kūriniai, ir tik po vieną kū
rinį, kurie anksčiau iki 1996 
m. Juno Beach miesto centre 
yra turėję savo asmenines pa
rodas. 

Juno Beach meno komiteto 
nario, architekto EI Eckman 
sukurtos „diaramos" — tai 
specifinės skulptūros kiekvie
nam dailininkui pritaikytos ir 
sukurtos atskirai, atsižvel
giant ir išryškinant jo kūrybos 
pagrindinį charakterio bruožą 
ir pagal anksčiau buvusios pa
rodos pavadinimą. 

Antanas Lipskis — „Poetry 
m Art". 

Rimgailė Zotovas — „Moods 
and Colors of Nature". 

Jonas Šalna atstovauja spe
cialiai skulptūrai, — „Žmo
gaus ir gamtos kompozicija". 

Lietuvių liaudies meną pa
rodoj reprezentuoja dr. Vytas 
ir Aldona Urbai su Užkurnio 
medžio skulptūra „Rūpinto
jėlis". 

V. ir A. Urbų ir J. Šalnos 
skulptūros buvo išrinktos 
išimties keliu, kaip buvusių 
grupinių parodų žymiausi eks
ponatai. 

Paroda tęsis iki bal. 14 d. 
Lankytojai laukiami darbo va
landomis. 

R imgai lė Z. 

Š.m. kovo 5 d. Juno Beach, FL, miesto centre vykusiame parodos atidaryme. Ii kairės; dr. Jonas 
Šalna, dail. Rimgailė Zotovienė ir dr. Antanas Lipskis. Nuotr. Aldonos Urbienės 


