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Kultūros vieta
išeivijos palikime
Viktoro Mariūno, JAV LB Kultūros tarybos 
vicepirmininko, žodis ketvirtojoje Premijų 
šventėje 1984 m. balandžio mėn. 15 d. Detroite.

Pesimistinė egzistencinės fi
losofijos kryptis mėgdavo pri
minti tiesą, kad žmogus su 

j savo gimimo valanda pra- 
Į deda mirti, kad gyvena mir

damas ir kad gyvenimas 
I jokios duotos prasmės neturi. 

Pagarsėjęs tos krypties atsto- 
[ vas Jean-Paul Sartre teigia: 

„Viskas gimsta be reikalo, 
J pratęsia gyvenimą iš baimės 

ir miršta atsitiktinai”. Labai 
! jau priešinga nuotaika spindi 

Lietuvių Chartos autorių tari-
I muose. Chartos antrame 

skirsnyje primenama:
„Lietuvis lieka lietuviu visur 

[ ir visada. Savo tėvų išlaikytą 
Lietuvių Tautos gyvybę 
lietuvis perduoda ateities kar
toms, kad amžinai gy- 

L ventume”.
II Kalbėdamas čia Kultūros 
II tarybos vardu ir žinodamas

jos nuotaikas, drįstu teigti, 
kad taryba atsiriboja nuo 

II sartriškos egzistencinės 
I! beprasmybės, bet taip pat su 
II rezervais vertina Lietuvių 
II Chartos tautinio amžinumo 
Į! vizijas.
J! Netikėdami, kad gyvenimo 
Ii mirštant tiesa naikina 
I gyvenimo prasmę, norime 
'.'I betgi pripažinti, kad gy
li venimas išeivijoje yra gyveni

mas tautinei sąmonei mirš-
I tant. Tik tautinės raiškos 

trūkumų situacijoje imame pa-
II stebėti tautinės sąmonės bū- 
. senas. Pačiais stambiausiais

bruožais išskirčiau tris tokios 
I sąmonės būsenas. Pirma, 

natūralią arba pilnutinę, an
tra, rūpesčio, trečia, paveldo 

I būseną.
Natūraliai (pilnutinei) tau

tinės sąmonės būsenai reikia 
gimtosios žemės ir dangaus, 
tėviškės miškų ir vandenų, 
natūraliosios kaimynystės, jos 
tvarkos ir papročių. Ir daugiau 

* — savos valdžios, jos globos, 
I laisvės kurti ir kūrybos vai

siais naudotis. Šiuo tragišku 
i mūsų tautai metu nėra nė 

; vieno lietuvio pasauly, gyve
nančio pilnutinę tautinės 
sąmonės būseną.

Tautinės sąmonės rūpesčio 

būseną šiuo metu visa lietuvių 
tauta gyvena visame pasauly. 
Ir tie Tėvynėje, ir Sovietuos 
tremtyje, ir laisvojo pasaulio 
sklaidoje.

Visur patriotą lietuvi slegia 
tas pats rūpestis — išlaikyti 
kuo grynesnę tautinę sąmonę. 
Vergijoje svetimųjų užmačios 
kėsinasi į lietuvio dvasinę gy
vybę. Laisvajame pasauly išei- 
viškosios bendruomenės tau
tinė sąmonė yra drumsčiama 
ir temdoma labai turtingos ir 
dinamiškos socialinės bei kul
tūrinės aplinkos. Su šia 
aplinka Lietuvių Bendruo
menė veda kovą už lietuvio 
tautinę gyvybę savo ribo
tomis materialinėmis ir kūry
binėmis priemonėmis. Baugi 
tiesa yra ta, kad išeivija kovą 
pralaimi. Savotiška paguoda 
gali būti tokia, kad visų tautų 
išeivijos tą kovą pralaimi ir 
kad mes, atrodo, kiek lėčiau už 
kitus atsitraukiame.

O vis dėlto neišvengiamai 
artėjame i trečiąją tautinės 
sąmonės būseną. Kada ją 
pasieksime? Laikas, kuriuo iš 
vienos būsenos keliaujame į 
kitą, yra ne istorinis, o egzis
tencinis laikas. Kokiu spartu
mu išeivijos tautinė sąmonė 
silpnės ir tems, pareis nuo ra
cionalių pastangų silpnėjimą 
bei temimą sulėtinti. Ir čia 
iškyla pastovių ir dažnų kultū
rinių tradicijų reikšmė. Galime 
(ir turime) užangažuoti būrį 
lietuvių mokslininkų ir meni
ninkų, kad jie ateities kartoms 
kurtų išliekamas vertybes. Bet 
jų kabinetinis darbas gali 
neturėti jokios įtakos kasdien 
vykstančiam nutautėjimui. 
Todėl Premijų šventės šalia 
Dainų ir Tautinių šokių šven
čių, šalia kultūros kūrėjų bei 
darbuotojų simpoziumų ir kon
ferencijų, turi didžiulę tau
tinės gyvybės palaikymo 
prasmę.

Trečioji tautinės sąmonės 
būsena — paveldo būsena tam 
tikru laipsniu lygintina su ana 
būsena, vaizduota televizijos 
„The Day After” Mūsų išei
vijos „Diena po” bus ta, kai

Artėjant Gounod „Faustui”
Pokalbis su dirigentu 

ir solistais
Gegužės 5 ir 6 d. Morton 

East vidurinės mokyklos audi
torijoje pamatysime Lietuvių 
operos dvidešimt aštuntojo 
sezono darbo rezultatus. Char- 
les Gounod „Faustas” jau 
antrą kartą statomas Chi
cagos lietuvių scenoje.

Operos spektakliai — tai 
daugelio pasišventusių žmo
nių pastangų vaisius. Diri
gentas — Arūnas Ka
minskas, režisierius — 
Christian Smith, choreografė 
— Violeta Karosaitė, scenos 
direktorius — Kazys Oželis, 
solistai: Algirdas Brazis 
(Valentinas), Margarita Mom- 
kienė (Zybelis), Anita Pa
kalniškytė (Margarita), Ber
nardas Prapuolenis 
(Vagneris), Darrel Rowader 
(Faustas), Aldona Stempu- 
žienė (Marta) ir Jonas Vazne
lis (Mefistas). O kur dar 
operos choras, valdyba, šokė
jai ir daug kitų pastatymo 
talkininkų.

Artėjant spektakliams, 
Emilija Sakadolskienė 
užkalbino „Fausto” dirigentą 
bei solistus.

♦ ♦ *

(A. Braziui ir J. Vazneliui): 
Jūs šiame pastatyme atlieka
te tas pačias roles, kaip pir
majame Lietuvių operos 
„Fausto” pastatyme. Kaip 
metų patirtis yra pakeitusi 
vaidmens interpretaciją? 
Palyginkite darbo privalu
mus anuomet ir dabar.

A. Brazis: Prisimenant 
pirmąjį „Faustą” prieš 26 me
tus, reikia pripažinti, kad pra
bėgę metai davė daug paty- 
rimo ir subrendimo. 
Kiekviena dainuota rolė pa
dėjo interpretacijai.

Pirmaisiais operos metais 
buvo nemažai kliūčių. Trūko 
lėšų, rėmėjų, kostiumų, deko
racijų, profesionalios režisū
ros; orkestrai maži. Tačiau 
choras visuomet buvo svar
biausia šio sambūrio dalis. 
Galima sakyti, kad per laiką 
Lietuvių opera perėjo iš 
mėgėjų į profesionalų lygį.

J. Vaznelis: Taip, nuo 
pirmo „Fausto” pastatymo 
praėjo gerokas metų skaičius, 
tad ir reikalavimai, pirmiau
sia sau pačiam, pasidarė daug 
didesni. Šiandien, tiesa, turim 

bus išlikę kūriniai, bet išnykę 
kūrėjai. Lietuvybė bus mirusi, 
,bet bus Ūkęs ribotos jėgos 
lietuviškumas. Lietuvio išei
vio pėdsakai bus randami 
archyvuose, bibliotekose, 
muziejuose. Dar bus išlikę 
lietuviškos kilmės asmenų, 
kurie iš meilės savo seneliams 
bei proseneliams saugos ir 
globos jų kūrybinį palikimą ir 
juo didžiuosis. Ir ši paveldo 
būsena juos išlaikys jautrius 
Lietuvai ir lietuvių tautai gal 
net kelis šimtmečius. Juo 
daugiau bus palikta, tuo stip
resnis bus paveldo poveikis.

Gausesnis ir turtingesnis 
mūsų palikimas savajai išei
vijai ir Lietuvai ir turi būti 
pats stipriausias visos mūsų 
kultūrinės veiklos akstinas. O 
taip pat ir prasmė. Mums 
duotas ribotas laikas, tai te
būna neribotos mūsų 
pastangos.

Po Lietuvių operos „Fausto” pastatymo 1958 m. Chicagoje: solistai Jonas Vaznelis (Mefistas), Algir- 
kovo mėnesi Marijos aukštesniojoje mokykloje, das Brazis (Valentinas) ir Stasys Baras (Faustas).

daugiau privalumų: daugiau 
orkestrinių repeticijų, sceni
nis apipavidalinimas bei reži
sūra, kaip mfiiėjo A. Brazis. 
Na ir žinoma, pati svarbiau
sia pozicija — mūsų jaunasis 
dirigentas, sudarąs nepapras
tai malonią atmosferą darbui.

(A. Stempužienei): Jūs taip 
pat dalyvavote pirmajame 
„Fauste”.

A. Stempužienė: Tačiau 
tada dainąvau ne Marios, o 
Zybelio partiją. Dar ir šian
dien maloniai prisimenu Chi
cagos publikos aplodis
mentus.

(M. Momkienei): Jūsų pir
mas solinis pasirodymas Lie
tuvių operoje buvo Verdi 
„Traviatoje”, o prieš tai be
rods dainavote chore.

M. Momkienė: Mano pir
mieji žingsniai mūsų operoje 
buvo kaip tik su „Faustu”. 

Solistas Jonas Vaznelis — pirmojo Lietuvių operos „Fausto”, statyto 
1958 metais, Mefistas. Mefisto partijų dainuos ir šio sezono Lietuvių 
operos „Fausto” spektakliuose gegužės mėn. 5 ir 6 d. J. Sterling 
Morton Ėast High School auditorijoje.

Tai buvo tuometinio vyrų cho
ro antrasis pastatymas, kuria
me jau buvo reikalingas ir 
moterų vienetas. Pirmininko 
Vytauto Radžiaus pakviesta 
ir muz. Stepo Sodeikos para
ginta, vykau į naujai su
daromą operos moterų chorą, 
kur buvau išrinkta tos grupės 
seniūne.

Vėliau — atsakingesnis dai
navimas. Maestro Kučiūnas 
man patikėjo vis didesnes 
roles ir su kiekviena turėjau 
vis daugiau bręsti dainavime 
ir vaidyboje.

(B. Prapuoleniui): Jūs taip 
pat Lietuvių operos veikloje 
esate dalyvavęs ne vien kaip 
solistas. Kelerius metus buvo
te chorvedžiu.

B. Prapuolenis: Buvau ne 
vien chorvedžiu, bet ir 
akompaniatorium, režisie
riaus padėjėju, asistentu diri
gentu. Dar prieš pradėdamas 

bendrauti su Lietuvių opera 
rašiau ir recenzijas. Buvau 
labai drąsus; laisvai kritika
vau solistus, spektaklius. 
Noriu pasakyt, kad Lietuvių 
operoj turėjau progos išban
dyt savo kūrybines jėgas, 
asmeniškai subręst ir vertinti 
kitų darbą.

(D. Rowader): Kaip Jūs pa
siruošiate Fausto rolei, kurioje 
turite pereiti iš senatvės į jau
nystę? Pvz., ar pasikeitimai 
yra vien vaidybiški, ar ban
dote ir balsu perduoti skir
tumą?

D. Rovvader: Mano nuo
mone, balsas visuomet turi 
skambėti natūraliai. Vien dėl 
to, kad žmogus yra pagy
venęs, nereiškia, kad jo bal
sas turi pavargusiai skam
bėti. Geras pavyzdys — 
Algirdas Brazis. Kompozito
rius vyresniajam Faustui pa
rašė muziką žymiai žemes
niame registre, negu likusiai 
operai, tad nemanau, kad tu
rėčiau dirbtinai sendinti 
balsą. Tuo skirtumu kompozi
torius pasirūpino.

Ar pirmą kartą atliekate 
Fausto rolę?

D. Rovvader: Taip. Gal ir 
gerai, nes jei būčiau išmokęs 
prancūziškai, gal būtų sunku
mų — tikriausiai nejučiom 
maišyčiau kalbas.

Ar lietuvių kalba sudaro ko
kių ypatingų sunkumų?

D. Rovvader: Visai ne. Lie
tuvių kalba labai laisvai teka, 
daug atvirų balsių, panašiai 
kaip italų. Vienintelė proble
ma — suprast, ką dainuoji. 
Todėl taip pat išmokau 
anglišką vertimą. Ne visur su
tampa, bet reikšmės atžvilgiu 
abu tekstai atrodo gan artimi. 
Be to, jau išmokau kai 
kuriuos išsireiškimus iš Jono 
(Vaznelio).

(A. Pakalniškytei): Jūs dai
navote Margaritos rolę To
ronto operos repertuariniame 
teatre. Kokie sunkumai, kai 
reikia atlikti rolę lietuvių 
kalba?

A. Pakalniškytė: Nuste
bau — iš tikrųjų vertimas ga
na tikslus, nors kai kur veiks
mas yra truputį skirtingose 

vietose negu originale. Per 
pirmą porą repeticijų netyčia 
išsprūdo keletas žodžių pran
cūziškai; turėjau sau primint, 
kur esu. Kadangi dauguma 
publikos bus lietuviai, žodžių 
aiškumas bus gana svarbus. 
Žinoma, dainuojant tai ne 
visuomet įmanoma.

St opera skiriasi tuo, kad 
sopranas mažai dainuoja pir
mame veiksme. Tik antrajam 
įpusėjus tenka daugiau pasi
reikšti. Ar tai sudaro 
sunkumų?

A. Pakalniškytė: Gana 
sunku laukti užkulisiuose, kai 
visi kiti dainuoja. Dar nebūtų 
taip blogai, jei nereikėtų apsi
rengt, nusigrimuot ir retkar
čiais pasirodyti pirmajame 
veiksme. Arija antrame 
veiksme prasideda gana 
žemame registre, o po to labai 
greitai pereina į koloratūrą — 
nėra progos apšilt. Be to 
antrame veiksme yra trys, 
arijos, o mano yra paskutinė,

i tad reikia padirbėt, kad publi
ka kreiptų dėmesį per visą 12 
minučių.

(M. Momkienei): Jūs ne pir
mą kartą dainuojate Jauno 
vyro” rolę (Oskarą „Kaukių 
baliuje”, Stefano „Romeo ir 
Julijoje”, Vilnių „1 Lituani”). 
Kaip pasiruošiate interpreta
cijai, ypač šį kartą, kai reikia 
vaidinti Zybelį, įsimylėjusį 
Margaritą?

M. Momkienė: Pagrindinis 
reikalavimas — kaip galima 
geriau įtikinti žiūrovą savo ju
desiais, kad esu jaunuolis. 
Svarbu ir vokaliniai tai su
derinti. O dėl meilės Marga
ritai — bandau sudaryti įspū
dį didelės pagarbos, 
pasididžiavimo, gilių jausmų, 
bet kartu ir baimės; ir visa tai 
iš tolo.

(B. Prapuoleniui): O kas gi 
tasai Vagneris?

B. Prapuolenis: Vagneris
— studentas, mėgsta išgerti, 
paulioti; gero, smagaus būdo. 
Tokį ir bandysiu perduoti.

(A. Braziui): Jūsų rolė šį 
kartą ypač nelengva.

A. Brazis: Taip — tai ly
rinio baritono partija, kuri 
pakyla iki antro tenoro dia
pazono, bet esu ypač lai
mingas, gavęs šią rolę, nes tai 
viena iš gražiausių baritono 
partijų visoje operos literatū
roje. Tarp kitko, Valentino 
arija „Aš turiu apleisti jau 
savo mylimus namus” nebuvo 
originale. Gounod ją tik 
vėliau parašė ir tuoj susilau
kė pasisekimo.

(A. Kaminskui): Lietuvių 
opera iki šiol daugmaž 
„specializavosi” itališku re
pertuaru. Ar reikėjo kaip nors 
perorientuoti kolektyvą?

A. Kaminskas: Daugiau 
teko padirbėti su choru. Pran
cūziška opera reikalauja 
daugiau tikslumo, lengvumo
— reikėjo apšlifuoti garso 
„aštrumą”.

Dažniausiai „Valpurgijos 
naktis" iškupiūruojama, nes ji 
buvo parašyta „Faustą" sta
tant Paryžiaus Grand Opera, 
kuri reikalaudavo ilgesnių 
baletų. Kodėl nutarta „Val
purgijos naktį” palikti?

A. Kaminskas: Iš tikrųjų 
tai buvo nutarta dar prieš 

(Nukelta į 2 psl.)
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Antras raktas į Senąjį 
Testamentą

Artėjant Gounod „Faustui”

Kun. prof. Antanas Rubšys 
darosi vienas iš produk
tyviausių mūsų religinių stu
dijų kūrėjų. Jau yra išėjusios 
iŠ spaudos jo knygos: Raktas į 
Naująjį Testamentą I ir II 
dalys, Šventojo Rašto kraš
tuose, Raktas į Senąjį Testa
mentą I dalis, o dabar — stu
dijos apie Senąjį Testamentą 
antra dalis. Per SeSetą metų 
(nuo 1978) net penkios stam
bios knygos jo originalaus 
darbo. Gerai, kad jam pavyko 
sueiti į ryšį su Krikščionis Gy
venime leidykla, vadovau
jama prel. V. Balčiūno, kuri 
ėmėsi Šiuos veikalus išleisti, 
kas Šiais laikais nėra lengva.

Tiems darbams prof. Rub- 
Sys yra gerai kvalifikuotas. 
JiB gilinęsis teologijos ir Sv. 
Rašto studijose, išmokęs heb
rajų, graikų ir iŠ dalies kai 
kurias kitas orientalines seno
vės kalbas, vykdęs archeolo
ginius kasinėjimus Šventojoje 
Žemėje, daug keliavęs po Sv. 
RaSto minimus kraBtus, pa
daręs daugelio vietų nuotrau
kų, dėstęs Sv. RaSto mokslus 
San Diego kunigų seminari
joje ir tebedėstąs Manhattan 
kolegijoje. Taigi jo veikalai 
yra daugelio metų gausių stu
dijų darbas.

Jis mėgsta raSyti suglaus
tai ir preciziškai, nenuklysta j 
lankas, dėsto faktus, išveng
damas užsiplepėjimo, kam 
keliautojai gali turėti nema- 
žai pagundų.

Sis jo veikalas tiesiogiai 
nėra Senojo Testamento egze
gezė —. sunkesnių, painesnių 
problemų aiSkinimas, gvil
denimas. Čia daugiau vyksta 
supažindinimas su Senojo 
Testamento knygose pertei
kiama medžiaga. Tai jo

Apie svarstymų
Pozityvizmo sąvoka kito dekadų 

slinkty. Materialistams-marksis- 
tams pozityvizmas esąs idealizmo 
rūšis, kur labai ribotas visagalio 
mokslo vaidmuo. Pozityvizmo įkū
rėjas Auguste Comte (1798 - 1857) 
skatino šią pasaulėjautos srovę 
adoruoti žmoniškumo sąvoką, pri
artindamas tos sąvokos reikšmę 
prie religijos. Auguste Comte sekė
jai išgramdė tai iš Comte teorijos. 
Esą „Žmoniškumo religija" prieš
tarauja šios teorijos bazei. Si dienų 
kaskadose primirštoji filosofinė 
sistema prisimena, paskaičius 
knygą, kurios rūpestis yra individo 
įžanga į kolektyvą, asmens susi
tikimas su visuomene.

Kiekviena filosofinė sistema 
neišlieka savo pradinėje formoje, 
bet vystosi, kinta. Ir dabar egzis
tencializmo spektre randama 
krikščionybės spalvų. Ar įmano
mas krikščioniškumas (ir katali
kiškumas) nūdienio gyvenimo 
realybėje? Artoji pozityvizmo žmo
niškumo adoracija — pozityvistų 
religija — neužleis savo sosto reli
gijai? Taip svarstė materializmo 
sausra nesitenkinę filosofai (jų 
tarpe Bergson, Maritain). Pozity
vizme glūdėjo sąvokos adoracijos 
ženklai. Ar krikščioniškasis pozi
tyvizmas netaps tomistinės filo
sofijos variantu ir logiškiausia 
mūsų amžiaus filosofine sistema?

„Krikščioniškas pozityviz
mas?“ Eilinis skaitytojas, dva
sinio alkio veikiamas, gali teirau
tis: ar jam talkins būvio proceso 
esmei suprasti sąlytis bu nuoga 
gyvenimo realybe? Ar talkins 
krikščionybės išpažinimas po žmo
gaus misijos aureole? Todėl nau
joji vyskupo Vincento Brizgio 
sociologinių, teologinių svarsty
mų knyga Žmogus realiame gy
venime sužadina žinojimo apetitą 
ir patraukia savęsp.

1982 metais to patieB autoriaus 
knyga Neišskiriami trys nežino
mieji, deja,nebuvo mūsų specifinės 
knygos apyvartoje „best-selle- 
riu“.. Trijų nežinomųjų teologinės 
algebros lygtys nebuvo nagri
nėtos žinovų dėmesiu. To dėmesio 
atgarsiai nesuskambėjo plates
niuose akiračiuose. Visuomenė 
turėjo dėl to nuostolį. Nūdienos 
kaitrioji tema — krikščionies san
tykis su moderniąja valstybe, su 
moderniąja visuomene — juk buvo 

žvilgsniai iŠ istorinių platu
mų, išeinant ne vien iš žydų 
tautos istorijos, bet prave
dant paraleles ir su Asirijos, 
Babilonijos, Egipto istorijo
mis bei senovės gyvenimo 
būdu, su kuo autorius yra 
rūpestingai susipažinęs.

Šioje knygoje jis gilinasi j 
išganymo istoriją, nagrinė
damas pranašų ir karalių 
knygas, j šį savo darbą įves
damas naujausių Šv. Rašto 
tyrinėtojų susektus duomenis, 
su kuo jis nuodugniai susi
pažinęs gausioje anglų, pran
cūzų kalbomis literatūroje, 
kurios ilgus sąrašus jis kny
goje pateikia. Knygoje jis ne 
vien perteikia Senojo Testa
mento knygų aptarimus, 
nagrinėjimus, bet daug kur 
praveda paraleles su kitų kai
myninių Izraeliui tautų isto
rijos duomenimis, panaudo
damas archeologinę 
medžiagą, įvesdamas duo
menis apie įvairių tautų pa
pročius, jų tikybą. Svarbes
niuose punktuose daro 
užuominas į Naująjį Testa
mentą, stengiasi išlukštenti 
simbolinę šventraščio kalbą, 
išryškinti įvaizdžių prasmę, 
vietomis pravesdamas reikia
mus palyginimus tarp pačių 
pranašų skelbiamų idėjų, pvz. 
kalbėdamas apie Jeremiją.

Ši prof. Rubšio knyga nėra 
Senojo Testamento komen
tarai, o supažindinimas su 
Senuoju Testamentu, bet nėra 
ir tik jo turinio atpasako
jimas, o istorinė, teologinė 
studija, kurioje supažin
dinama, išeinant iš Šv. Rašto 
duomenų, su priešistorinio 
laikotarpio Jahvės ryšiais su 
žmonija, su žydų tautos kara
lių laikotarpiu, su pranašais

knygą „Žmogus realiame gyvenime“
ir „trijų nežinomųjų“ vedamasis 
motyvas. Jacųues Maritain tezės iš 
jo traktato Žmogus ir valstybė 
(naudojantis Roberte Geulluy in
terpretacija) Trijų nežinomųjų 
tome sužėrėjo teologijos tviskesni. 
Ir naujoje savo knygoje Žmogus 
realiame gyvenime vyskupas Vin
centas Brizgys sugrįžta prie žmo
gaus reikšmės temos, prie žmo
gaus buvimo visuomenėje fakto. 
Pozityvizmo raidoje išsikristali
zavo „žmoniškosios religijos” są
voka, nors pozityvizmas nesusilie- 
čia su teologija. Moderniam 
žmogui paranki tokia sąvokų rai
da ir „krikščioniškojo pozityviz
mo” tįsoję, paraleliai, „žmoniš- i 
kūmo religija“ gali būti tikėjimas 
Dievu. Iš šios gi prielaidos kyla 
tikinčiojo asmens dvasiniai pra
našumai prieš agnostiką, prieš 
ateistą. Apie tokius pranašumus 
mūsuose rašė Pranas Gaida (Didy
sis nerimas), Stasys Yla, Juozas 
Girnius.

Draugo spaustuvėje atspausta 
1984 metais knyga Žmogus realia
me gyvenime neturi leidėjo titulo. 
Si 1984 metų makabriškoji „orveli- 
nė“ data itin simboliška, turint,, 
galvoje slogias anglų rašytojo pra
našystes, kurių visą svorį jis su
krovė (įnoringai) į 1984-tuosius 
metus. Tad vyskupo Vincento Briz
gio studija ateina lyg kelialapis į 
„didžiojo brolio“ karalystę. Ji kvie
čia kovai prieš nužmoginimą ir 
prieš nusižmoginimą. Bemaž tris
dešimt skyrių su erdviomis pada
lomis rodo tobulą temos išsivys
tymą nuo plačiųjų apibendrinimų 
iki tikslybių, kol galop sustoja ties 
specifinėmis lietuviškomis pro
blemomis. Visa studija persmeig
ta plienine pasaulėžiūrinio tvir
tumo logika. Įvertinimai remiami 
socialinio, filosofinio, empirinio 
patyrimo, kas buvo savo laiku ku
riamoji pozityvizmo teorijos jėga. 
Kas itin vertinga plačiajam skai
tytojui — knygos kalba aiški, be 
specialios terminijos, gyvai ape
liuojanti į skaitytoją, raginanti pri
tarti ieškojimams ir išvadoms.

Visa studija yra pareiškimas ad 
rem, „išėjimas iš klauzūros” (psl. 
7). Tai žygis į mūsų visuomenę, nes 
kiekvienam asmeniui yra skirta 
misija skelbti gerą žinią. Todėl toji 
pati „geros naujienos“ dvasia, 
kuria garsėjo populiaraus vys-
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Ozėju, Izaiju, Jeremiju, 
Ezechieliu ir kitais, su žydų 
vergijos laikotarpiu bei jų 
laisvės ir Išganytojo atėjimo 
viltimis. Tiesa, antroje kny
gos pusėje autorius pasineša į 
studijinį įvykių atpasa
kojimą, kai skaitytojas ilgisi 
didesnio Išganymo ir at
pirkimo idėjos išryškinimo. 
Norisi, kad tai būtų ne tiek 
platus supažindinimas su žy
dų tautos istorija, su jų praei
timi, o daugiau išryškinimas 
teologinės atpirkimo minties 
išganymo istorijoje.

Knygos medžiaga autoriaus 
labai rūpestingai apdorota. 
Jis pateikia gausias chronolo
gines lenteles, aprašomų vietų 
nuotraukas, studijinius pasa

kupo Fulton J. Sheen raštai, spindi ženklinamas Dievo su kūriniais 
ir mūsų autoriaus rašte. Tai opti- bendrojo veikimo sutapimas, 
mizmo dvasia — bičiuliško moky
tojo talkos gaida, teikianti pagal
bą žmogaus krizės ir pasimetimo 
valandoje.

Knygoje yra šiurpių akordų apie 
mirtį — juk gyvenimas yra „laiko 
tarpas“ (psl. 298). Kaip sugebėti 
iškęsti tą laiko tarpą? Knygos pra
džioje pasmerkiamas pesimizmas 
(psl. 18), nugalimas žmogaus dva
singumo pilnybės (psl. 42) — tai 
tikėjimo jėga!

Gyvenimo chaosas, kurį auto
rius stoiškai ir atlaidžiai pavaiz
duoja (psl. 91, 97), tėra dieviškai 

i tvarkai laikinai nesubordinuotas 
reiškinys. Optimizmo misija — 
religija — iš teologinių tikslybių 
išlukštentas reiškinys — pasaulė
jautos ginklas ir antgamtinė bazė. 
Žmogus yra paskendęs laicizmo ir 
ateizmo jūroje (psl. 62), tačiau gaji 
ir galingoji optimizmo misija kil
sianti krikščioniškai apsisprendu
sių tautų ekspansijoje (psl. 54). Šis 
šviesusis optimizmas esąs „pasau
liečių teologijos“ pagrindas (psl. 
82).

Loginių silogizmų kompozicija 
palaipsniui konkretėja ir palaips
niui į gerosios naujienos sferą įjun
giama katalikybės samprata. Prie 
šios realios temos autorius prieina 
skyriuje „Kai kurie reiškiniai mūsų 
laiko Katalikų Bažnyčioje“, ko 
bijoti ir ko nebijoti (psl. 84). Pro šį 
tragiškąjį skyrių autorius praeina, 
pasirėmęs bažnyčios dignitorių ir 
teologijos autoritetų mokymais. 
Skyriuje „Žodis apie jaunystę“ 
(psl. 100) autorius įžvalgiai sugau
na jaunimo problemas laicistinėje 
visuomenėje, ieškodamas tų pro- 

. blemų šaknų.
Priešpastatęs individą kolek

tyvui, sukūręs individo moralinį ir 
misijos ieškančiojo asmens portre
tą, autorius atsisuka į mįslingąjį 
kolektyvą, kuriame privaląs reikš
tis individas, į visuomenę, kurioje 
asmens misija galinti skleistis ir 
žydėti. Tai geras siužeto skaidos 
metodas — pedagogiškas ir 
paveikus. Juk nėra nė misijos, 
jeigu žmogus „neišeina iš savo 
klauzūros’’, mąsliai tvirtina 
autorius (psl. 7). Tai yra „krikščio
niškojo pozityvizmo“ priarti
nimas prie teologiškos Concursus 
divinus formulės, pagal kurią

kojimus iliustruoja Šv. Rašto 
teksto ištraukomis, nurodo 
atitinkamų tekstų vietas bib
lijoje, duoda aptinkamų le
gendų aiškinimus, pateikia 
reikiamus žemėlapius ir viską 
stengiasi perteikti vaizdžia 
kalba, vengdamas banalių 
posakių. Knygoje gausu vaiz
džių išsireiškimų, pvz. atmin
čiai ėmus rambėti (20), 
pasakojimų kupeta (29), 
Šventraščio uvertiūra (57), 
melu sukurtas raizgynas 
(112), įstrigusi į savo nuo
dėmių įviją (252).

Autorius dėsto dalykiškai, 
bet kartu ir nuosaikiai popu
liariai. Pvz. pranašų vaid
menį vaizduoja bylos forma 
(308), vietomis net sutarmina,

Didesnę knygos puBę autorius 
skyrė valstybės santvarkoms 
aptarti. Tiktai demokratijoje opti
mizmo misija gali skleistis pilnai, 
pražysti ir siekti apogėjaus. Įdo
mus skyrius „Ar kiekviena tauta 
gali demokratiškai tvarkytis?“ 
(psl. 210). Tai yra temai labai nau
dingas žingsnis į pakraštį — temos 
pilnutinio pažinimo papildymas.

Demokratija dabar, kaipo tokia, 
turi daug surogatų. Neretai nede
mokratiškos valdymosi formos 
vadinamos demokratijomis. Auto
rius kruopščiai peržvelgia atski
rose padalose komunistų skel
biamą demokratiją; socialinę ir 
liberalistinę, bepasaulėžiūrinę ir 
teistinę demokratijas; krikščioniš

Mergina, 1934Viktoras Vizgirda

pvz. Dievo posakį „Kur esi“ 
ima populiarinti, sakydamas, 
kad tas kreipinys reiškia 
„Nugi dabar! Sakyk, ką tu. 
užtaisei?!“ Autoriaus žodynas j 
turtingas, {vedami nauji, taik
lūs žodžiai, kaip „takoskyra“ 
žmonijos priešistorėje (103), I 
gyvenimo „trukmė“ (104),! 
„teisėtvarka“ (380), „mūra-I 
daužiai“ (458 — karo maši-1 
nos pilių sienoms griauti).

Apskritai studija rimta, 
' sklandžiai sudaryta, patrauk
liai išleista, kalba P. Balčiū
no rūpestingai išlyginta, ko
rektūros klaidų nematyti, dail. 
P. Jurkaus iliustracijos — 

. įrašai atlikti įdomiai. Lei
dinys vertaB platesnio 
dėmesio. Juozas Prunskis

kąją demokratiją. Jis nurodo ir 
lemtingas klaidas, kurias krikš
čioniškoji demokratija padarė 
Lietuvoje, tuo būdu priskirdamas 
Lietuvos krikščioniškoms parti
joms su Krikščionių partijos vado
vybe doktrininių klaidų valstybės 
valdymo procese. Tačiau autorius 
nurodo ir epochinius laimėjimus: 
ką tos partijos nuveikė savo valdy
mo metu — darbus, prieš kuriuos 
blanksta defektai. Tautos valsty
bingumo pamatų dėjimą autorius 
rezervuoja krikščionybės po
veikiui (psl. 278).

Ši puiki knyga deja neturi vardų 
ir temų indekso. Jeigu toks būtų 
parūpintas, ši plačioji, įdomi, kar
tais unikali savo duomenimis ir 
sprendimais medžiaga, taptų labai 
parankiu enciklopedinės informa
cijos šaltiniu.

Jurgis Gliaudą

(Atkelta iš 1 psl.) 

man sutinkant diriguoti. Ta
čiau yra gražios muzikos ir 
scena gali būti sėkminga, jei 
baletas skoningai, neperde
dant pristatomas.

Lietuvių operai diriguojate 
ne pirmą kartą. Tačiau šis se
zonas yra pirmasis Jūsų 
vieno rankose. Kokia savi
jauta?

A. Kaminskas: Visai ne
bloga. Darbą palengvina fak
tas, kad nuolat dirbu su 
Orchestra of Illinois, kuris 
gros šiame spektaklyje. Jie 
mane pažįsta, esame susi
draugavę. Šiaip visi gerai 
pasiruošę, esu labai paten
kintas Morton auditorijos 
akustika — mano nuomone, ji 
geresnė už Marijos mokyklos 
salę. Tereikia tik žiūrovų, 
kurie, deja, šiais metais nero
do tokio entuziazmo, kaip 
anksčiau. Visgi, manau, kad 
bus geras pastatymas.

(A. Stempužienei): Pasku
tinį kartą matėme Jus „Kau
kių baliaus" pastatyme 1974 
m. Kokie įspūdžiai sugrįžus?

A. Stempužienė: Dalyva
vau tik vienoj repeticijoj, bet 
įspūdžiai labai geri. Veteranų 
balsai tebeskamba tvirtai ir 
autoritetingai, gražios jaunos 
jėgos. Visi darniai jungiasi 
bendram spektakliui. Opera 
turi džiaugtis, turėdama jau
ną dirigentą Arūną Ka
minską. Jis yra šviesiausia 
žvaigždė mūsų muzikinėje 
orbitoje.

(J. Vazneliui): Iki šiol Lie
tuvių opera yra turėjusi gana 
nusistovėjusią solistų sudėtį. 
Sį kartą turime net du naujus 
solistus (A. Pakalniškytę ir D. 
Rouader). Ar tai sudaro skir
tumą?

J. Vaznelis: Nevisai taip. 
Sudėtis dažnai keitėsi, pagal 
Lietuvių operos vadovybės 
pasirinktą operą bei jos už
mačias. Man visuomet dai
nuoti malonu, nors ir „nusi
stovėjusi” sudėtis kartais 
pasikeisdavo. Žinoma, turiu 
pripažinti, kad nėra jau taip 
visai nesvarbu, kas yra dai
navimo partneriai.

Kurios rolės mėgstamiau
sios? Gal turite kokią rolę, 
kurią norėtumėte atlikti atei
tyje?

J. Vaznelis: Norai gali 
būti įvairūs, tačiau visuomet 
stengiausi būti realus. Mefis- 
to, Zacharijo bei karaliaus 
Pilypo rolės visuomet teikia 
didelio pasitenkinimo.

(A. Pakalniškytei): Jūsų 
profesinis gyvenimas neturi 
bendro su muzika. Kodėl nu
tarėte nesiekti dainavimo kar
jeros; juk baigėte Kanados Ro- 
yal konservatoriją dainavimo 
specialybe?

A. Pakalniškytė: Reikia 
pasakyti, kad nesu nutarusi 
visiškai atsisakyti dainavimo 
karjeros. Iš tikrųjų, ką reiškia 
karjera? Neužmirškime, kad 
neįmanoma visą gyvenimą 
pašvęsti dainavimui, nebent 
eventualiai pereini į dėstymą. 
Jaučiau, kad man reikia pro
fesijos, kuria galėčiau užsi
dirbti duoną, bet kuri būtų pa
kankamai lanksti, jei 
norėčiau dainuoti. Todėl ir 
baigiau farmakologiją su kli
nikinės onkologijos specialy
be. Esu tik 25 metų. Dar yra 
galimybių dainavimo karje
rai. Tai ką esu išmokusi, 
niekas negalės iš manęs atim
ti.

Kokie muzikiniai planai 
artimoj ateity?

A. Pakalniškytė: Šią va
sarą dalyvausiu Kanados na
cionalinėje parodoje, kurios 
geriausi atlikėjai turi galimy
bę pasirodyti su žinomu or
kestru. Rudenį dalyvausiu To
ronto operos repertuarinio

teatro pastatyme, pasirodysiu 
su McMaster simfoniniu 
orkestru bei keliais choriniais 
ansambliais, įskaičiuojant 
Gilbert ir Sullivan Guild.

I (A. Braziui): Iš visų solistų, 
dainavusių Lietuvių operoje, 
Jūs esate atlikęs daugiausia 
spektaklių — per 80 — ir dai
navote beveik kiekviename 
pastatyme. Ką galite pasaky
ti apie Lietuvių operos nueitą 
kelią?

A. Brazis: Man asmeniš
kai didžiausias įkvėpimas 
buvo mūsų dirigentai — A. 
Kučiūnas, V. Marijošius, A. 
V ūsaitis ir dabar A. Ka
minskas. Šių vyrų nenuils
tamas darbaB tikrai suteikia 
garbės lietuviams. Esame 
labai toli pažengę menuose, o 
ypač operoje — tai šių diri
gentų nuopelnas. Galime di
džiuotis, kad esame pirmau
jantis etninis operos 
kolektyvas visoje Amerikoje. 
Ypatinga padėka priklauso 
Operos chorui, kolektyvo nu
garkauliui.

Jau esate įkopęs į septintą 
dešimtmetį, bet nei balse, nei 
energingame žingsnyje ne
matyti amžiaus žymės. Ką 
patartumėte jaunam, prade
dančiam dainininkui?

A. Brazis: Profesionalu 
dainuoju jau 43 metus. Kai 
pradėjau karjerą, buvau lai
mingas, turėjęs gerą moky
toją, kuris suteikė gerą bei 
canto dainavimo pagrindą ir - 
norą dainuoti operoje, šis 
mokytojas — Dimitri Onofr- 
bi taip pat yra mokęs J. Vaz- 
nelį, S. Barą ir kitus Lietuvių 
operos solistus. Gera mokyk
la yra pats svarbiausias 
elementas. Na, aišku, reikia ir»«&T 
balsą turėti, bet garsusis bari
tonas Leonard Warren yra 
pasakęs: „Dievas tau duoda 
balsą, o tu turi nustatyti tos 
dovanos vertę”.

Reikia mokytis muzikos, su
prast jos instrumentus, moky
tis kalbų, iškalbos meno. Ry
šium su pačiu dainavimu — 
vienas iš svarbiausių elemen
tų yra taisyklingas diafrag
mos vartojimas; kvėpavimo 
kontrolė. Svarbu dainavimo 
studijas pradėti anksti, pa
dėti tvirtus pagrindus, o 
vėliau augti, vystytis.

Nuo mūsų priklauso kaip 
mes vystysim tai, ką Dievas 
mums duoda. Nevisi galime 
tapti Joan Sutherland ar Lu- 
ciano Pavarotti, bet galime 
pasiekti savo aukštumą, kai 
esame laukiami ir mylimi.

NAUJI LEIDINIAI
• Metmenys nr. 47 (1984). Kūry

bos ir analizės žurnalas, leidžia
mas AM & M. Publications du
kart per metus. Redaguoja 
Vytautas Kavolis, Dickinson 
College, Carlisle, Pennsylvania 
17013. Dailės priežiūra — Vytau
to O. Virkau. Administruoja Ma
rija Paškevičienė, 3308 West 62nd 
Place, Chicago, Illinois 60629. 
Prenumerata metams — 10 doL 
šio numerio kaina — 5 dol.

Šio numerio straipsniai: Vincas 
Trumpa, „šubravcai ir senasis 
Vilniaus universitetas”, Živilė 
Bilaišytė, „Kosto Ostrausko vėles
nioji dramaturgija”, Vytautas 
Kavolis „Lietuvių moralinės vaiz
duotės evoliucija (II)”, Violeta 
Kelertienė, „II mūsų pasakojimo 
pirmuoju asmeniu istorijos”, To
mas Venclova, „Kalėjimas kaip 
komunikacijos reiškinys” (iš 
spaudai parengtos knygos Teks
tai apie tekstus), Algis Mickūnus, 
„Institucijos ir išlaisvinimas”. 
Taipgi spausdinamos ištraukos iš 
Juozo Tumo-Vaižganto laiškų Pet
rui Klimui ir Bronei Mėginaitei- 
Klimienei.

Numeryje gausu kūrybos: Ži
vilės Bilaišytės eilėraščiai, Ma
rijos A. Rasos pjesė „Zekai”, 
Kosto Ostrausko drama 
„Napoleonas, varna ir višta", Al
fonso Nykos-Niliūno pasaulinės 
poezijos vertimai, Leono Lėto nau
ji eilėraščiai. Numeris iliustruo
tas Romo Baltuškos fotografi
niais darbais ir Livijos Lipaitės 
keramikos darbų nuotraukomis.
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Pavakarė dail. Viktoro Vizgirdos gyvenimo peizaže Pranas Visvydas
ANTANAS GUSTAITIS

Pavakarė visada yra 
spalvingesnė negu vidur
dienis. Padange rausvame 
fone lėtai slenka nežinion susi
rikiavę raganų Šluotų debe
sys, į kreivą ežero veidrodį 
rengiasi skandintis apsi
verkusi Baulė, į žemę tyliai iš
sliuogia medžių sielos — jų 
šleivakojai šešėliai, kažkur 
ilgesingai suokia nematomas 
ir negirdėtas paukštis, ir gam
toje pajunti amžino iške
liavimo melancholiją ir mis
tiką.

Toksai ir pavakarės žmogus. 
Toks pat spalvingas Šiandien 
yra ir tos mistiškosios gamtos 
peizažus kūręs dailininkas 
Viktoras Vizgirda, kai ir jo 
saulė jau net 80 metų laipsniu 
pakrypusi į horizontą, nors 
dar ir toli iki erškėčių krūmo, 
už kurio saugiai pasislėpęs jos 
plačių akių paskutinis spin
dulys.

Ne, jis dar nesprendžia klau
simo: būti, ar nebūti mūsų 
tarpe? Tik jo žvilgsnis vis daž
niau sminga į mums neįžiū
rimą tolumą, pirStai tarsi savo 
valia nervingai paliečia 
prieSais gundančią tamsiai 
raudonos esencijos^taūrelę, ją 
truputį kilstelia ir vėl kietai 
pastato ant puoSnaus stalelio, 
lyg būtų patys nutarę, kad jau 
per sunki prinešti prie lūpų.

Aišku, tokia proga net labai 
norėtųs pasakyti paguodos 
komplimentą, kad jubiliatas 
dar esąs lygiai toks pat, kaip 
ir nuo sienos dyrinčiame 1923 
metų autoportrete: pačiame 
gyvenimo rytmetyje ir jaunys
tės įsibėgėjime. Bet kurgi čia 
tasaii tiesaus stuomens nir 
aštrių veido bruožų brunetas, 
su „į kovą” kviečiančiu žvil
giu muškietininkas, kuriam, 
rodos, betrūksta tiktai rapy
ros, juodos pelerinos ir priešo? 
Negi Sis prieš mus tauriai įsi
rėminęs fotelyje žilų plaukų, 
karaliaus Mindaugo nosies ir 
sidabrinės barzdos patriar
chas tikrai yra irgi anas Vik
toras Vizgirda? Tas pats, apie 
kurį, po šaunios puotos Vil
niaus užmiestyje išsitiesusį 
kryžiumi pusny, jo profeso
rius' dailininkas Justinas 
Vienožinskis keliaklupsčias 
ėjo „stacijas", maldaudamas 
dar nemirti, dar palaukti nors 
iki ryto, žadėdamas jam Švie
sią ateitį, dar didesnę meni
ninko garbę, o net ir valdžią, 
jeigu liksiąs gyvas mūsų tau
tos labui. O Vizgirda vis tiek 
šaukė: „Mirštu!.. Neatšau
kiamai mirStu!..“ Ir sniegu 
barstė sau krūtinę ir galvą, 
save laidodamas, nes esą 
negalįs pakęsti Šio pasaulio 
hipokritų, kreivaliežuvių, fari
ziejų ir diletantų, įrodinėjan
čių, kad nufotografiioti avino 
ragai yra vertingesnis meno 
kūrinys negu pro dailininko 
akies vyzdį įamžinta karališ
kojo Nidos briedžio karūna...

Šios savęs gyvo laidotuvės 
ir prisikėlimas, kaip prieta
ringi aiškiaregiai pranašautų, 
gal nulėmė ir ateičiai Viz
girdos teptuko svorį, 
sustiprino ištikimybę meno 
principams ir paryškino jo iš 
istorinio protėvio paveldėtą 
charakterį, ypač minties ir žo
džio tiesmukumą ir drąsą 
neskaičiuoti savo priešų gau
sybės.

Tokių sukakčių dienomis 
žurnalistai garbingą ir nusi
pelniusį žmogų būtinai tardo, 
tarsi kokį nusikaltėlį. Atseit: 
kada ir kokiose aplinkybėse 
gimei, kokie poveikiai pa
stūmėjo į mokslą ir meną, į 
kokias kliūtis teko atsitrenkti 
kakta, kokias nugalėti ir ką 
dar gali daugiau pasakyti? I 
visus tuos tardytojų klau
simus Viktoras Vizgirda jau 
yra daug kartų atsakęs ir 
Lietuvių enciklopedijoje, ir 
įvairiuose straipsniuose spau- 
doje, ir draugiBkuose 
pokalbiuose. Ten rasime daili-

K.

MANO PRIGESUSIOJ KLAUSOJ

Raveliškam būties plakimui 
garsų versmes rikiuoja Debussy, 
kai tavo rankos glamonėti ima 
klavišus ir 
kai spindi salės džiugesys.

Stebiu. Ne vien klausausi, bet 
stebiu atidžiai
skambėjimą tarp pirštų ir akių. 
Centre galva, laikysena ir vyzdžiai, 
nelyginant drobėj Rembrandto, 
šviesotamsos menu alsuoja.

5i muzika — regėjimo seansas 
mano prigesusioj klausoj.

ESI KAŽKUR

Esi kažkur skaidrėjanti mintis, 
kuriai sukurtas jūros pakraštys, 
su kriauklėse dainuojama daina, 
su neįminto grožio giluma.

ANT JO PETIES

Ant jo peties užmigo paukštė, 
lyg numylėtinė ant jo peties, 
net nesulaukusi nakties, 
išvarginta žydrynės aukščio.

Ją miegančią regėti nuostabu. 
Nežadino, tik laukė, kol pabus, 
išvys, kad šviečia jai dangus, 
kur skraido nepailsę paukščiai.

Nežadino, nes kam trukdyti miegą, 
linguojanti ant budinčio peties. 
Jam buvo taip smagu, atlėgus 
klausytis mylinčios širdies.

PAŠNEKOVAS

ninko mokslo dienas Lietuvoje 
ir Paryžiuje, ARS kolektyvo 
revoliucinę veiklą, direktoria
vimą Vilniaus dailėB akademi
joje, pedagoginį 'darbą Ėcole 
dės Arts et Mėtiers Freiburge, 
ilgą parodų sąrašą ir net susi- 
kirtiih'us su draugais ir prieši
ninkais dėl savos teisybės. 
Kiekvienas pražilęs jo barz
dos plaukas įrašė 'savo 
istoriją, ir kiekviena veido 
raukšlė yra buvusių „kauty
nių prie Žalgirio” palikęs 
ženklas.

įsidėmėtina, kad V. Viz
girda išėjo į žygį su dail. A. 
Valeškos įkurtos Nepriklau
somųjų dailininkų draugijos 
platforma ir ARS kolektyvo 
jaunosios generacijos mani
festu, kurių šūkiai 1932 m. 
skelbė:

„Mes pasiryžome išvaduoti 
Lietuvos meną nuo akademiz
mo, natūralizmo ir diletan
tizmo varžtų. Mes ieškome 
originalių ir tautinių kūrybai 
kelių. Vadiname save 
nepriklausomais, nes ne
norime būti vergais pasenusių 
meno formų” (A. Valeška, 
Naujoji Romuva).

„Mes pasiryžę šiai atgims
tančios tėvynės epochai tar
nauti ir kurti šios epochos 
stilių. Mes trokštame pra
turtinti mūsų gyvenimą nau-

jom vertybėm. Pro amžių 
akinius matome tolumoj 
didžią meno kultūrą. Smūt- 
keliai, pasakos, dainos. Aukš
ti savo glūdumoj didžius 
mums pavyzdžius sukaupę 
muziejų sienose jau paslėpti ar 
paprasto mūsų sutemų vėjo 
baigiami graužti meno pa
laikai” („Manifestas”).

Žinoma, senoji dailininkų 
karta, linkusi vaizduoti Žuvin
to ežere plūduriuojančias 
anteles ir tiksliai suskaičiuo
jamą berželio - svyruonėlio 
lapų kiekį, į jaunosios kartos 
„antiakademinę” kūrybą atsi
liepė piktu 
dindama ją 
vizmu”, 
skulptūra”, 
vinais dažais drobės 
gabalais”, su „išplėstomis 
akimis, kreivomis nosimis 
arba be jokių nosių port
retais”. Na, o Vizgirda, 
nešdamas šio revoliucinio 
menininkų sąjūdžio gretose 
vėliavos kotą, kiekviena proga 
vis gaudavo akademinių ve
teranų sviedžiamu akmeniu į 
kuprą.

Tuos laikus ir įvykius prisi- 
mindamas, mūsų
sukaktuvininkas šiandien jau 
tik ironiškai šyptelia pro 
barzdą:

— Vadinasi, turėtų būti lyg

Esi lakios ištikimybės auksas, 
ir deimantas, ir gintaras kartu, 
švelniausias žodis mano ausiai, 
saulėtoj drobėj nutapytas — Tu.

Viktoras Vizgirda

atkirčiu, išva- 
„psiaudoprimity- 

..balvonine 
„suterštais pur- 

dažais 
su „i 

kreivomis

O visgi nežinau, nuo ko pradėti, 
kad viskas vestų tik tavon širdin, 
lydėtų žvilgsniai kilnų siluetą, 
lyg sielos dvelksmą rojaus pakrašty.

Lieku tad vis neapsisprendęs— K 
laimėjęs ir praradęs tavo dangų.

Jis buvo mano pašnekovas, 
nors nepažįstamas žmogus, 
ne kartą išdaigaujantis bare, 
lyg iš dausų atklydęs klounas. 
Sutikdavau po darbo vakarėjant 
Bell Gardens gatvėj. Atvangai, 
skurdžius namus praėjęs, 
sustodavau ant Rio Hondo tilto. 
Žiūrėdavau į cementinę vagą 
su vos čiurlenančia srove. 
Čia pat, virš greitkelio, 
ant riogsančių pastolių 
žėrėjo gėralų plakatai 
su moterų masinančiais veidais. 
Gašliai įkyrios mintys 
grūmėsi tarp jų. Aš laukdavau, 
kol jis prieis ir draugiškai 
uždės didžiulę plaštaką 
man ant peties ir pasakys 
pamėgtą frazę: Upė, kaip matai, 
nuo saulės susiaurėjo.

įvertinimo, o senoji 
turėjo pasitraukti į 

palėpes. Anuo- 
avangardininkai —

nauja linkme pakreipusius 
mūsų istorijos kelią. Laiko 
vėtra kartais nupučia nuo 
pjedestalų užmarštin ir meni
ninkus, kurie savo metu Švais
tėsi raiti po Parnasą. Bet Vik
toras Vizgirda dar ir 
jubiliejiniame fotelyje tvirtai 
sėdi, neapraizgytas vora
tinklių ir be šildančios 
elektrinės pagalvėlės prie 
strėnų, kai kiti tokie mūsų 
menų, mokslų ir politikos

ir graudu... Bet vis dėlto 
malonu, kad, ir iki šiol kariau
damas, laimės dėka dar esu 
sulaukęs 80 metų amžiaus. 
Nors kai kas pataria jau vis 
tiek paskubom atsiprašyti 
draugus, o ypač priešus, kad 
taip ilgai nenumiriau... O aš 
manau, kad ilgas amžius yra 
man ne tiktai suteikta privi
legija, bet ir saldi bausmė už 
išskirtinas nuodėmes, 
kuriomis ne Visi gali pasigirti.

Ir tikrai V. Vizgirda ir ARS 
kolektyvas už „jaunystės nuo
dėmes” istorijos per
spektyvoje susilaukė didžiai 
teigiamo 
gvardija 
muziejų 
metiniai
A. Gudaitis, J. Mikėnas, A. 
Galdikas, A. Samuolis, V. K. 
Jonynas, J. Steponavičius, T. 
Kulakauskas, A. Valeška, V. sentėviai jau seniai guli lopšio 
Vizgirda ir daugelis kitų — ne 
tik pralaužė mūsų jau kiek 
patręšusias tvoras į Vakarų 
pasaulio erdves, bet jie ir šian
dien daro įtakos daugeliui 
savo palikuonių Lietuvoje, 
nors tie kartais ir priversti nu
lenkti teptuką ar skulptoriaus 
kaltą prieš vieno ar kito 
ajatolos reikalavimus.

Ilgas amžius „nublėsina” ne 
tik generolus, laimėjusius 
pasaulinės reikšmės karus ir

venvietes, šakomis pasirem
dami vienas į kitą ar net ir 
tiesiai į žemę, ir tik pro jų 
pažastis paregime giedro dan
gaus prošvaistę. Vazonuose jo 
stambios gėlės ryškių spalvų 
ašaromis verkia savo išrautų 
šaknų, o portretų užnugaryje 
tarsi puošia garbingą velionį, 
kurio akies brūkšnys liudija 
rimtį ar sielvartą, o sunkios 
rankos — gyvenimo naštą.

Bet iš tikrųjų, kokios švie
sos jūs ieškote šio dailininko 
sieloje, jeigu, kaip ir patsai 
pasakoja, jo tėviškės Višakio 
Rūda lindėjo miškų properšo
je, Judrės upeliūkščio vanduo 
buvo juodas, Višakio upelis 
apžėlęs krūmais ir brūzgy
nais, medžių šešėliuose nu
skendusi bažnyčia, pažaliavę 
Benų kapų antkapiai, o gailiai 
dindėdamas varpas lydėjo ir 
Vizgirdos tėvą per pajuo
dusius arimus niūrią rudens 
dieną į Garliavos kapinaites... 
Tad nenuostabu, kad V. 
Vizgirda mėgsta tiktai rimtą 
muziką — ir klasikinę, ir šiuo
laikinę, ir angelų arfomis plaz
denančią mūsų mintis į dangų, 
ir atveriančią ausims mūsų 
žemiškojo pragaro duris. Jo 
diskotekoje jūs rasite Beet- 
hoveną, Brahmsą, Brucknerį 
ir Wagnerį, o magnetofono 
juostelėse — V. Bacevičiaus, 
D. Lapinsko, J. Kačinsko, F. 
Bajoro, V. Montvilos ir kitų 
kompozitorių opusus.

Deja, jubiliatas, turėdamas 
savo atskirą skonį ir klausą, 
kartais visai sąmoningai 
neįtaiko savo žingsnio į mūsų 
išeiviškosios visuomenės 
maršą, tremties žygyje pasi
suka ne į tą pusę, kur 
liepiama, išklysta iš bendro 
ritmo ir dėl to būna net piktai 
aprėkiamas vieno ar kito 
mūsų būgnininko.

Va jau bene tris kartus jis 
lankėsi okupuotoje Lietuvoje, 
o tai yra „nusižengimas tau
tinei drausmei”...

Ten susitikdamas su senų 
laikų savo kolegomis ir jau
nesniąja dailininkų karta, jis 
buvo tik mandagus, objek
tyvus ir sentimentalus, bet „ne 
karingas”, o tai jau būtų lyg ir 
„dezertyravimas iš fronto”...

Ir dar: Vilniuje ir Kaune 
buvo surengtos net dvi jo kūri
nių parodos, kas čia nė 
nemirktelėjus vadinama 
„kolaboravimu su priešu”...

Priminus šias mūsų dabar- 
Loa Angeles apylinkėse, 1983 tinės kalbos „puošmenas”,

tvorele aprėmintoje lovoje, kad 
be reikalo neiSliptų, arba tuš
čiame kambary gaudo muses 
ir patys su savimi ginčijasi.

Tiesa, jubiliatas dabar gal 
tik rečiau atvira burna nusi
juokia, betgi jis niekad nebuvo 
per daug linksmas, o net ir 
savo sodriai spalvingoje kūry
boje yra liūdnokas. Gamtos 
peizažuose jo medžiai kreivo
mis mūsų prosenelių kojomis 
klaidžioja po savo gy-

Viktoras Vizgirda giliai atsi
dūsta ir kiek virptelėjusia 
kairiąja ranka palengva per
braukia staiga lyg ir pašiur
pusią barzdą.

— Žinoma, žinoma... —- 
sukužda jis jau tarsi ne man, o 
kažkokiam čia nesančiam tre
čiam asmeniui. — Vartotinų 
žodžių mūsų spaudoje dabar 
net žymiai pagausėjo. Ypač 
išleidus Sinonimų žodyną... 
Bet argi man reikia slėpti nuo 
visuomenės, kad šių metų 
vasario 17 dieną Kaune buvo 
atidaryta ir antroji mano 
kūrinių paroda? Rodos, 
galėtumėte suprasti tą buvusį 
mano jaunuolišką susi
jaudinimą, kai 1933 metais M. 
K. Čiurlionio galerija Kaune 
įsigijo mano pirmąjį darbą iš 
ARS kolektyvo eksponuoto 
rinkinio. Juk tai nuotaika kaip 
ir rašytojo, pamačius savo 
pirmąją iš spaustuvės atneštą 
knygą. Tad ar galiu dabar 
būti visai abejingas, kai po 
penkiasdeSimt metų toje pat 
galerijoje jau atsivėrė mano 
jubiliejinė paroda, kurioje 
išstatyta net 100 darbų? Ir aš 
esu dar gyvas... Tik jau 
nebegaliu jų pamatyti... O kai 
1966 metais išvydau savo se
nesniųjų kūrinių parodą Vil
niaus dailės akademijoje, tai 
net ir netikėjau, kad visa tai 
yra mano teptuko pagim
dyta... Juk mano širdis irgi 
kaip ir jūsų, kai po 50 metų 
išsiskyrimo vėl sutinkate savo 
jau neatpažįstamus vaikus, 
apglėbiate pražilusius gimines 
ar aplankote mylimųjų kapą. 
Ak, dar niekad taip nejaučiau 
emigranto tragedijos, kaip 
dabar, kai jau artėja laikas 
mirti... Na, gal netrukus mane 
keiksnojantieji galės 
džiaugtis. Bet kodėl jie nori 
dar ir pagreitinti mano pasku
tinio atsisveikinimo valandas?

Vizgirda nutilo. Net ilgokai 
minutėlei. Ir aš net pagal
vojau: o kaipgi reikėtų vadinti 
tuos, kurie taip pat vyksta į 
Lietuvą, tenai valgo, geria, 
rengia savo dolerių parodas ir 
parsiveža prisikrovę 
lagaminus ne už juos laikų 
audrose kentėjusių asketiško 
veido smūtkelių, o dievdirbių 
rankomis gražiai išskaptuotų 
velnių, su kuriais kartais ir 
čionykštėje veikloje glaudžiai 
dvasiškai kolaboruoja?

Bet tiek to. Juk mūsų jubilie
jinis dailininkas parsivežė irgi 
ne tik Šv. Jono bažnyčios, 

(Nukelta į 4 psl.)
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Kazio Bradūno
Naujausias Kazio Bradūno 

poezijos rinkinys Prierašai (Atei
ties literatūros fondas, 1983) buvo 
sutiktas 1984 m. balandžio mėn. 
13 d. Chicagoje, Jaunimo centro 
kavinėje. Vakarą bu poetu Kaziu 
Bradūnu suruošė Chicagos ateiti
ninkai sendraugiai; programai 
vadovavo Ateities literatūros fon
do reikalų vedėjas Vaclovas 
Kleiza.

Paskaitą apie poeto naujosios 
kūrybos bruožus Prierašuose 
skaitė dr. Viktorija Skrupskelytė, 
Oberlin kolegijos prancūzų lite
ratūros profesorė. Pradėdama ji 
aptarė Bradūno poeziją, kaip nesi- 
bijančią būti įspėjama, atvirą, bet 
kartu ir paslaptingą. Taip yra 
todėl, kad Bradūnas sulydo du 
momentus: kūrimą ir sąmonę, ką 
reiškia kurti. Tad eilėraščiai 
kalba ir savo paviršium, ir savo 
gelme.

Susitinkant su naujuoju rin
kiniu, kyla klausimas: ką reiškia 
„prierašai”? Ar tai yra ankstes
nių kūrinių priminimas, jais pasi
naudojimas, dviejų paralelių teks
tų sąranga, nuosekliai išlaikytas 
dviejų tekstų santykis? Kur tada 
glūdi poezija — ar citatoje, ar Bra
dūno prieraše, ar gal santykyje?

Bradūno rinkinyje Alkana žemė 
naudojamos citatos esminės reikš
mės skaitytojui neturėjo. Net Po
kalbiuose su karalium didesnės 
svarbos yra poeto žodžiai, nei 
šalia atspausdintos karališkų 
laiškų frazės. Pokalbį laimi 
poetas, ne karalius. Poezija čia 
virtusi transformatoriumi, žodžiai 
laužomi, iš naujo sukuriami.

Prierašuose, tuo tarpu, yra 
kitaip. Čia citatos yra tarsi pava 
dinimai. Jie neištirpsta, lieka pa 
grindiniu raštu. Bradūno tekstas 
yra užfiksuotas religinių tekstų 
paraštėje. Ta prasme vėliausias 
Bradūno rinkinys yra kuklus savo 
intencija.

Bet ar iš tikrųjų prierašai yra 
tik komentarai, įrašyti religinių 
tekstų paraštėje? Gal poetas prie
rašus kitaip supranta? Šio 
rinkinio eilėraščiuose prierašai 
veikia kaip cituojamo teksto pa
pildymas — tobulinantis, kas 
netobula, įvedantis po juo daugy
bės ženklą. Prierašai čia yra tai, 
kas padidina citatos reikšmę. 
Prirašyti reiškia įgalinti citatą 
augti, iš mažesnės darytis 
didesne, dauginti iš jos sklindan
čią prasmę ir gyvybę. Jie tokiu 
būdu daugina tikrovę, kuri visada 
yra nepilna. Prierašų eilėraščiai 
yra dviejų autonominių tekstų ly
diniai, dauginantys tikrovę, nes į 
ją įliejama poeto sąmonė.

Tokia prierašų paskirtis ypač 
ryški pirmojoje rinkinio dalyje — 
„Prierašai prie Genezės”. Čia 
poetas atsikreipia į pradžios 
mįslę. Jis paliečia pačias pirmą
sias akimirkas, iš kurių žvelg
damas poetas mato staigų, stebi
nantį gyvybės prasiveržimą. Kai 
šv. Raštas sako: „Dievas tarė, 
tebūnie šviesa...”., poetas klausia: 
bet kaip? Žaibo, saulės, žiburių 
motyvais bando atsakyti. Šis 
poeto Bąmonę vos vos paliečian
tis įvykis gimdo šilumą, santaiką, 
džiaugsmą. Bradūnas žvelgia tar
si iš dieviško taško — ne Pro- 
metėjaus, bet sūnaus, juntančio 
vienybę su Tėvu. Kūrėjo ir poeto 
santaikos nuotaika iškyla jau 
pirmajame eilėrašty.

ši pradžios sąmonė „Prierašų 
prie Genezės" cikle tokia stipri, 
įaugusi į šviesos vaizdus, kad pra
auga tuos šv. Rašto tekstus, kur 
galima būtų tikėtis disonansų — 
maišto. Kai menama Adomas ar 
angelo kalavijas, poetas ir čia 
pirmiausia iškelia pradžią.

Antrojoje rinkinio dalyje „Prie
rašai prie šv. Jono” jau stovima 
anapus rojaus vartų. Poetas atsi
gręžia į žemiško gyvenimo pasau
lį ir į jį žvelgia laiko, atsiskyrimo, 
tam tikros geografijos atžvilgiu. 
Čia jis mato savotišką netvarką, 
su kuria sunku sugyventi. Net 
poetui būdingi ugnies ir šviesos 
vaizdai dabar tampa pastovūs. 
Jie jungiami su nuodėmės, su 
dėmės motyvais, siejami su 
Lietuvos okupacijų pergy
venimais: kankinių kraujas su 
baltinamais audeklais — iš vai
kystės atsineštu vaizdu. Šitoks 
sintetinis žvilgsnis yra vienas iš 
būdų istoriją dauginti.

Trečiojoje dalyje „Prierašai prie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos" dar kartą šoktelėjama į 
priekį. Ryšys tarp citatų ir Bra
dūno posmelių jau kitoks. Bra
dūnas išryškina ypač tas Kro
nikos vietas, kurias galima 
dauginti, kuriose slypi kitų neat-

„Prierašų” sutiktuvės

Prof. dr. Viktorija Skrupskelytė kalba apie Kazio 
Bradūno „Prierašus" šio naujo poezijos rinkinio

sutiktuvėse 1984 m. balandžio mėn. 13 d. Jaunimo 
centro kavinėje, Chicagoje. ^rauka Z. Degučio

rasta poetinė vertė. Jis, pavyz
džiui, parenka Kronikos vietas, 
kur autoriai kalba apie žodį, kuris 
moko ir skelbia tiesą. Bradūnas 
joms įlieja poetinės jėgos, jas savo 
poetine intuicija nušviečia. įrašo į 
jas poetinę pastabą — pilnybės 
šifrą. Ištikimas sau, savo poetinei 
sampratai, su šiuo rinkiniu Kazys 
Bradūnas grįžta į pradžios mis
teriją.

Po pertraukos pats poetas Ka
zys Bradūnas paskaitė pluoštą 
poezijos — ištraukų iš rinkinio 
Prierašai ir visai naujų, dar ne
spausdintų eilėraščių, kuriuose su
skambėjo lietuvių liaudies tikė
jimo motyvai. Komentuodamas 
naująjį rinkinį, pasisakė, jog yra 
buvęs ne kartą klaustas: ar jis 
gretina LKB Kroniką su šv. Raš
tu? Pagalvojęs, atsako, kad tai be
veik teisybė. Senasis Testa
mentas — Dievo žodis, sujungtas 
su žydų tautos istorija, Naujasis 
Testamentas — Dievo žodis, su
jungtas su viso pasaulio istorija. 
Kiekvienas šv. Rašto autorius yra 
Dievo paveiktas kokia nors pras
me. Pačiam poetui atrodytų, kad 
LKB Kronika lietuviams turi 
tokios prasmės, kaip Senasis Tes
tamentas žydams. (Tokia pažiūra 
yra visai pagrįsta, žvelgiant įvai
riopų teologiniu požiūriu — ne 
paskutinis iš jų būtų atsižvelgi
mas, kad LKB Kronika rašoma 
Apaštalų darbų knygos Nauja
jame Testamente pavyzdžiu, ir 
todėl ją galime laikyti tam tikru 
jos pratęsimu — ar čia būtų dar 
vienas „prierašas"?)

Toliau Kazys Bradūnas aptarė, 
kaip jis supranta poeto ir kritiko 
bendravimą. Kritikas yra kažkas 
panašaus į virėją. Poetų žodžiai 
byra kaip žirniai. Kritikas juos 
skina, verda eilėraštinę vakarienę 
— poezijos mėgėjų malonumui ir 
džiaugsmui.

Diskusijose buvo svarstoma du 
pagrindiniai klausimai: ar išei
vijos poetų įtaka jaučiama dabar
tinės Lietuvos poezijoje, ir ar da
bartinės Lietuvos kūryba turi 
įtakos išeivijos poetams? I pirmąjį 
poetas Kazys Bradūnas atsakė 
nedvejodamas, taip. Nors reikia 
atsiminti, kad mūsų laikais 
lietuvių kultūra kaipo tokia yra 
smarkiai paūgėjusi, yra daug gerų 
poetų ir net Lietuvos gimnazis
tams kur kas lengviau eiliuoti 
negu prieš 60 metų, bet aišku, kad 
Radausko, Nykos - Niliūno, 
Nagio, taipgi ir Bradūno įvaiz
džiai reguliariai išnyra tenykš
tėje poezijoje. O dėl tenykštės 
poezijos įtakos mūsajai, Bra
dūnas buvo priešingos nuo
monės. Išeivijos poezijai įtaką 
daro gyvenamų kraštų kultūra, 
tuo tarpu pasaulinės poezijos rai

Poetas Kazys Bradūnas pasirašo savo naująjį rinkini „Prierašai” 
vakaronės dalyviams. Dešinėje — Balys Slonskis.

Nuotrauka Z. Degučio

Poetas Kazys Bradūnas skaito savo kūrybą „Prierašų” sutiktuvėse 
1984 m. balandžio mėn. 13 d. Jaunimo centro kavinėje.

Nuotrauka Z. Degučio

doj Sovietija ir toliau eina atsi
likusi. Čia kažkas panašaus į 
džinsų, baleto krypčių, kompiu
terių technologijos sekimą. Kai jie 
pradeda įsijungti, likusiame 
pasaulyje — tas jau būna atgy
venta, tapę seniena. Akivaizdžių 
anosios poezijos įtakų mums būtų 
sunku įžiūrėti.

Taipgi poetas buvo užklaustas, 
ar nėra vėlesnėj jo kūryboj 
daugiau biografinės introspek-

Chicagos teatruose
Steponavičiūtė 

Gilbert-Suilivan 
operetėj

Kaskart daugiau lietuvių įsi
stiprina Chicagos teatruose. 
Malonu buvo stebėti, kad Gilbert- 
Suilivan operetės „The Gondo- 
liers” pastatyme dalyvavo taipgi 
lietuvąitė Elzbieta Steponavi
čiūtė. Dearbom teatro (720 S. 
Dearbom) administracija apie ją 
palankiai atsiliepė, pažymėdama, 
kad gyvenime ji yra muzikos mo
kytoja. Siame pastatyme ji vals
tiečių choro narė, su kitomis at
liekanti ir nesudėtingus baleto 
numerius. Programoje pažy
mima, kad ji su Lietuvių opera 
dainavo Chicagoje ir Toronte, o 
su Liros dainininkėmis — Lenki
joje. Publika gėrėjosi jos išvaizda, 
balsu ir vaidybine išraiška.

Operetė vaizduoja gyvenimą iš 
18-to šimtmečio. Aktoriai su gerai 
paruoštais atitinkamais kostiu
mais ir dekoracijos rūpestingai 
sukurtos. 

cijos ir ar ji neveikia jo kūrybą 
labiau negu anksčiau. Bradūnas 
su tuo sutikę, pažymėdamas, kad 
geriausia Oskaro Milašiaus poezi
ja susitelkia prie grįžimo į vai
kystę, o taipgi ir Česlovo Milošo 
vėliausia kūryba semiasi iš jo 
ankstyvos lietuviškos aplinkos. 
Bet, užbaigė poetas Kazys Bra
dūnas, kokiais motyvais besinau
dos poetas, jeigu jis gerai parašys, 
tai ir bus gerą poezija.

— -onto' • • ■
Vaizduojamas pilies gyve

nimas, kur dar vaikystėje buvo 
apvesdinti berniukas ir mergaitė. 
Bet berniukas buvęs pagrobtas. 
Sostui vakuojant, berniukas tap
tų valdovu, bet jo nėra ir kiti du
— gondolieriai — taikstosi į jo 
vietą. Tačiau sena auklė išaiš
kina, kas yra tikrasis buvęs pa
grobtas karalaitis, ir mergaitė 
džiaugiasi suradusi savo vyrą. 
Abudu vainikuojami karaliauti.

Aktoriai stiprių balsų, su geru 
pasiruošimu, rūpestingai režisie
riaus D. Donahie įvesti į savo vai
dybą. Aktoriai turtingi patyrimu, 
bet yra pranašių ir savo išsi
mokslinimu: pagrindinė aktorė — 
Rosalinda Hurwitz (Casilda) stu
dijavusi Northwestem ir Detroito 
universitetuose, Cynthia Villar- 
real siekia klinikinės psicho
logijos doktorato, Robertą Saper
— mokytoja, Julia Riley turi ma
gistro laipsnį, Catherine Cloutier 
išėjusi šokio ir dramos studijas 
Wi8con8ino universitete.

„Gondoliers” jau yra dvyliktoji 
operetė šio teatro Gilbert-Suilivan 
serijoje. Šį sezoną Dearbom teat
ras pastatys ir dvi paskutines tų 
kūrėjų operetes: „Utopia” ir 
„Grand Dūke”.

J. Pr.

Antanas Mockus 
O’Neill tragedijoje

Eugene O’Neill (1888 '- 1953) 
buvo pasaulinio garso dramatur
gas, vienas iš pirmaujančių JAV, 
apdovanotas keliskart Pulitzer 
premija. Už savo tragediją „Long 
Day’s Joumey into Night” jis 
gavo pomirtinę Pulitzer premiją. 
Kadangi drama yra autobiogra
finio pobūdžio, O’Neill buvo už
draudęs ją spausdinti anksčiau 
kaip tik praslinkus 25 metams po 
jo mirties, o vaidinti visai nelei
do. Tačiau po jo mirties jo žmona,

Clevelando vyrų 
okteto koncertas
Balandžio 7 d. vakarą, Jau

nimo centre, Chicagoje, koncer
tavo Clevelando vyrų oktetas. 
Girdėjome estradinių dainų 
rinkinį, sukurtų lietuvių kompozi
torių iš šiapus ir anapus Atlanto. 
Grupės vadovas Rytas Babickas, 
gerai pažindamas šio vieneto su
gebėjimus, parinko dainas, kurios 
ne tik leido oktetui entuziastiškai 
dainuoti, bet ir sudomino publiką 
dainų įvairumu. Per programą 
prie okteto prisidėjo dainininkė 
Irena Grigaliūnaitė. Jos atliktos 
dainos pagerino ir taip jau gerą 
koncerto nuotaiką.

Koncerte girdėjome ir senesnes 
estrados dainas, pavyzdžiui, Šim
kaus Kur bakūžė samanota, ir 
naujesnes. Nemažai naujesnių 
dainų buvo nuo anapus Atlanto. 
Tai T. Makačino, Raudonikio ir B. 
Gorbulskio dainos. Palyginus šių 
kompozitorių dainas su J aka vi- 
čiaus Paskutinis Tango ar Jančio 
Neužmirštuolės, jos subtiliau nau
doja ritmą, formos paprastesnės.

Žinau, kad Kur bakūžė 
samanota yra gerai pažįstama 
nuolatiniam koncertų lankytojui ir 
gal jis net pasiskųs, dar kartą ją 
išgirsdamas. Antra vertus, jau
nesnis klausytojas jos greičiau
siai neatpažins. Tad gal ir nieko 
tokios dainos koncertų 
programose.

Kritikuoti linkęs esu tik vieną 
dainą. Manau, kad ne vienas 
skaitytojas yra girdėjęs žinomas, 
truputį melancholiškas lietuvių 
liaudies dainas, atliekamas su 
šiandieninių kompozitorių < humo
ristinėm įtarpom. Gal per radiją 
ar plokštelėj. Nemanau, kad Cle
velando oktetas tai sugalvojo. 
Greičiausiai ši mada atkeliavo iš 
okupuotos Lietuvos. Oktetas su 
soliste Irena Grigaliūnaitė atliko 
Siuntė mane motulė su tokia 
įtarpa. Ji kartojos per visą dainą. 
Išgirdęs įtarpą pirmą kartą buvau 
nustebęs, nes buvo visai nelaukta. 
Per tolimesnius kartus įtarpos 
skambėjo kaip nuobodus lipdinys 
prie vienos iš mėgstamiausių liau
dies dainų.

Kitas dainas, kurias atliko 
Irena Grigaliūnaitė, buvo malonu 
klausytis. Oktetas ir solistė buvo 
gerai susidainavę ir šiaip tiko prie 
viens kito. Paskutinė, kurią ji 
atliko bisui, buvo iš F. Lehar 
operetės Linksmoji našlė — Vili
jos daina. Šio kūrinio besiklausy
damas, pagalvojau, kad būtų 
malonu išgirsti solistę ištisam 
estradiniam koncerte. Reikia 
paminėti, kad kai kurie an
samblio nariai atliko trumpas 
solo partijas. Iš jų geriausiai pasi
rodė ansamblio bosas Valdas Žie- 
donis, oktetui bedainuojant 
Žemaičių polką.

Linkima ansambliui ir toliau 
dirbti ir pateikti publikai įvairias 
naujas dainas.

Mindaugas Bielskus

remdamasi kitu vyro pra- 
sitarimu, leido spausdinti ir 
vaidinti.

Scenoje šis veikalas giliai vaiz
duoja tragišką įtampą, atsi
radusią šeimoje vienam sūnui 
tapus girtuokliu, antram — džio
vininku, o motinai — vartojan
čiai morfiną, tampant nublokštai 
į dalinį pablūdimą. Veikale nėra 
daug veiksmo, bet sukrečianti 
šeimos tragedija. Jis dabar stato
mas Chicagos universiteto Court 
teatre, 5535 S. Ellis Avė., ir eis iki 
gegužės mėn. 5 d. imtinai.

Pagrindiniame tėvo vaidmeny 
— lietuvis aktorius Antanas 
(Tony) Mockus. Tai įgudęs 
aktorius, vaidinęs Roosevelto uni
versiteto scenoje, pirmaujan
čiame Chicagos Goodman teatre, 
Drury Lane ir kituose teatruose 
bei pats režisavęs veikalus. Šioje 
tragedijoje sukūrė tikrai stiprų 
skausmingos šeimos tėvo charak
terį. The Chicago Tribūne rašė, 
kad Mockus čia savo vaidyboje 
pasiekė zenitą. Ir kiti aktoriai: J. 
Guzaldo, S. Jaeck, J. O’Brien, P. 
Small — su plačiu patyrimu 
Goodmano teatre, televizijoje. 
O’Brien dramos studijas išėjęs 
Northwestern universitete, o 
taipgi Londone. P. Small yra jau 
sukūrusi scenoje per 70 per
sonažų.

Pažymėtina, kad O’Neill drama 
„Marko milijonai” buvo 1938 m. 
pastatyta Kauno dramos teatre, o 
J. Blekaitis pastatė jo „Anna 
Christie” 1952 m. Chicagoje.

J. Pr.

Teofilis Petraitis, ,.Čekės 
galvelė” (aliejus, 1927).
Dail. Teofilio Petraičio pomirtinė 
paroda šiuo metu vyksta Chi
cagoje, Čiurlionio Galerijoj, Ine., 
4038 Archer Avė.

Kultūrinės progos
Dr. Janina Rėklaitienė, jau

nosios kartos lingvistė, anksčiau 
dėsčiusi lietuvių kalbą University 
of Illinois at Chicago, šį sekma
dienį, 1984 m. balandžio mėn. 29 
d., 5 vai. Balzeko muziejuje, 4012 
Archer Avenue, Chicagoje, skai
tys paskaitą „Lietuvių kalba 
Amerikoje”. Ši programa yra 
dalis Btudijinio projekto „Lietuviš
kasis paveldėjimas: jaunimo 
pažiūros”, kurį remia National 
Endowment for the Humanities ir 

. globoja Balzeko muziejus. Visuo
menė kviečiama išgirsti mūsų 
mokslininkės paskaitą ir daly
vauti diskusijose šia išeiviams 
itin aktualia tema.

Birutė Pūkelevičiūtė rečituos 
savo kūrybą 1984 m. gegužės 
mėn. 11d. ateitininkų sendraugių 
ruošiamoje vakaronėje su rašy
toja Jaunimo centro kavinėje, 
Chicagoje. Šiomis dienomis išėjo 
iš spaudos naujausia Birutės Pū- 
kelevičiūtės knyga Žydra ir gelto- 

Joje išspausdinta du val
iniai: trijų veikimų lyrinė

drama „Žmonės ir beržai” ir trijų 
veiksmų ir prologo išdaiga „Ant
roji Salomėja painiavose”.

„Viktoras Petravičius: Mas- 
ter of the Monoprint” — taip 
vadinasi paroda, ruošiama Mid- 
west Museum of American Art, 
429 S. Main Street, Elkhart, 
Indiana, vyksianti nuo 1984 m. 
gegužės mėn. 11 iki birželio mėn.
17 d. Muziejaus valandos: savai
tės dienomis (išskyrus pirmadie
nius) 11 v.r. — 5 v.v., bei ketvir
tadienio vakarais 7 - 9 v.
Šeštadieniais ir sekmad niais — 
1 - 4 v.p.p.

Freiburgo meno mokyklos 
paroda, pavadinta „Refugee Ar
tiste in Germany, 1945-50”, vyks 
Chicagoje 1984 m. gegužės mėn.
18 - birželio mėn. 8 dienomis Uni
versity of niinois at Chicago gale
rijoje, 750 S. Halsted. Šioje 
parodoje buB eksponuojami 
lietuvių dailininkų darbai, nuo
traukos, knygos, periodiniai 
leidiniai ir memorabilia, atsklei
džiantys nedidelės mūsų meni
ninkų grupės kūrybinę energiją 
Freiburgo meno mokyklos įstei
gimo ir gyvavimo laikotarpiu. 
Antrojo pasaulinio karo išblokšti 
iš savo tėvynės, jie įstengė Vokie
tijoje kelerius metus dirbti, kol 
emigracija juos išbarstė po toli
mus kraštus. Parodą rengia 
Lietuvių dailiojo meno institutas 
ir ją iš dalies remia Illinois Arta 
Council ir Chicago Council on 
Fine Arta.

Joseph Guzaldo ir Antanas Moc
kus Edmund ir James Tyro n e 
vaidmenyse Eugene O’Neill dra
moje „Long Day’s Journey into 
Night”,

Nuotrauka Jennifer Girard

Pavakarė dail.

suvalkiečio ūkininko 
apdaiginta daugybe 

apramstyta Dzūkijos

Viktoro Vizgirdos 
gyvenimo peizaže

(Atkelta iš' 3 psl.) 
Aušros vartų, o ir Šventa
ragio slėnio bei Raganų kalno 
eskizus. Tad šį kartą tą mažą ' 
nuodėmę gal jau atleisime 
nors ir dėl amžiaus, jeigu ne 
dėl buvusių ir esamų kul
tūrinių nuopelnų. Juk Viz
girda, net ir 80 pavasarių 
pralenkęs, dar vis tiek lietuviš
ku teptuku žegnoja drobę saVo 
Cape Cod lietuviškoje rezi
dencijoje, kuri aptverta stam
baus 
tvora, 
gėlių, 
žvejo tribradais, o prie išorinių 
durų nuolatos budi su varpeliu 
rankoje šv. Pranciškaus ar 
kurio kito palaimintojo liesa 
statulėlė, kuri garsiu tilin- 
davimu tarnybiniai praneša 
apie svečių atvykimą, visiškai 
netikrinusi nei jų partijos ir 
nei pasaulėžiūros dokumentų.

O rezidencijos vidus — pa
vyzdingas miniatiūrinis Viz
girdos vardo muziejus. Šalia 
paties savininko darbų čia 
regime ne tiktai gausią 
kolekciją senesniųjų ir da
bartinių Lietuvos dailininkų 
originalų, bet svečių kambario 
garbingiausioje kertėje figi 
lubų styro ir lyg iš Apuolės 
piliakalnio išraustas rūdžių 
apgraužtais šarvais kažkurio 
mūsų protėvio skeletas...

Gražu. Jauku. Vitražo 
skaldomose spalvose atrodai 
tarsi pats jau būtum irgi kokio 
liaudies meistro eksponatas. 
Deja, apsidairęs ir pasi
gėrėjęs, dažniausiai dar ir mo
teriškos rankos kaitriai 
pavaišintas, praktiškesnis 
svečias vis tiek neiškenčia 
kartais nepaklausęs:

— O ar nemanote, garbusis 
ponas dailininke, vis dėlto 
pakelti savo sparnelius į Flo
ridą? Taip sakant, drauge su 
visa kovinga mūsų gene
racija... Petys į petį... Kom
paktine mase jau draugiškai 
išsilygiavę... Juk ten ir baltas 
smėlis yra daug šiltesnis, 
kuriuo po žygių visi. užsi
klosime...

O garbingasis jubiliatas -r 
beveik visiems ir visada tą 
patį:

— Ne! I dramblių kapines 
aš dar nesu kaip reikiant prisi
rengęs. Be to, nuo šito jūros 
kranto ir Lietuva man yra 
daug arčiau. Tarpais atrodp, 
lyg būtų ji čia pat už krūmų,.) 
Ne tik šios vešlios žaluipOS, 
mažos kalvelės, ežerėliai ir 
brūzgynai, jeigu gerai paieš
kai, bet netgi paukščiai, 
rodosi, tie patys, kaip Višakio 
Rūdos lazdynuose, kai jų čiul
bėjimo klausaisi užsimerkęs).. 
O dar ir artimų žmonių — 
žemaičių, dzūkų ir suvalkiečių 
lietuviškas klegėjimas, kai 
susitinkame subatog 
vakarėlį... Ne! Iš čia — aš 
niekur!

Tikėkime. Jo gamtos meilės 
ir tėvynės ilgesio — Nevados 
tyrlaukiai iš sielos neiš
garintų! Viktoras Vizgirda ir 
iki šiol yra išlikęs lygiai toksai 
pat Domininkonų viensėdžio 
krūminis „aborigenas” kaip ir 
kadaise buvęs. Už jo brari- 
ginamoj eglėj išdraskytą var
nos lizdą jis kaimyno piemenį 
paduotų į aukščiausią teismą, 
o už nulaužtą pražydusios 
obels šaką, — nusijuosęs 
diržą, rupūžiokui vienu 
smūgiu kelnes perskeltų! Dėl 
to dailininko bute nėra nei 
aukso narvelio ir nei kana
rėlės, ir ją visada atstoja širdį 
žadinančiai suokianti nuo
sava volungėlė — Elenutė... 
Visi jų parko paukščiai yra 
tobulai aprūpinti žmogaus 
rankos nesugadintų medžių 
inkilėliuose, o voveres, kurias 
kaimynai negailestingai 
šaudo, Vizgirda taikos politika 
suvilioja į erdvų sląstą ir veža 
penkias mylias į girią paleisti 
laisvam ir nepriklausomam 
gyvenimui.
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